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Viena no skaistākajām dzīves balvām ir tā, ka, palīdzot otram, cilvēks palīdz arī sev.
                                                                                                                                       Č. D. Vorners

Četras Adventes sveces -
Četras cerību vijas;
Pielīst dārzi un lauki,
Vējos vaid mājokļu sijas…

Četras Adventes sveces -
Četru cerību stari;
Iesalst ezeri, upes,
Krēslā slīgst vakari gari…

Četras Adventes sveces -
Četri cerību puksti;
Aizsnieg ceļi un takas,
Salā dreb ozolu krusti…

Četras Adventes sveces -
Četru cerību gaisma;
Mostas krustcelēs Bērniņš,
Baltas sniegpārslas kaisa…
                   (A. Kreņevskis)

Balts brīnums lai ienāk
Jūsu mājā
Kā saprašanās,
Kā svētība!
Saglabājiet sev
Balto mieru,
Saglabājiet sev Balto brīnumu
Visam Jaunajam gadam!
Sveicam visus Viesītes novada iedzīvotājus Ziemassvētkos
un Jaunajā - 2012. - gadā!
Lai Ziemassvētku brīnums un gaisma neizgaist ikdienas steigā un 

lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām un 
priecīgiem atelpas brīžiem! Lai mūsos mājo un valda godaprāts, pārlie-
cība tam, ko darām, ticība tam, ko varam!

Paldies visiem novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldības 
iestāžu un kapitālsabiedrību darbiniekiem, pagastu pārvalžu un paš-
valdības administrācijas darbiniekiem par labi paveiktajiem darbiem, 
par sapratni, kopīgi risinot mūsu novada ikdienas darbus un meklējot 
labākās iespējas novada attīstībai!

Novada domes priekšsēdētājs Juris Līcis,
domes priekšsēdētāja vietnieks Ivars Vingris

2011. gada nogalē

Un Marija sacīja: „Mana dvēsele slavē To Kungu, 
un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju”

                                                         Lūkasa evaņģēlijs. 1:46 - 47

Dieva mīļotie! Ziemsvētku laikā mēs visi meklējam prieku. Ceram 
to atrast gan baltajā sniedziņā, gan daudzveidīgajās svētku ugunīs, gan 
dāvanu došanā un saņemšanā, gan Adventa vainagā, izrotātā eglītē un 
sveču mirdzumā. Protams, mēs meklējam prieku, ko var sniegt labvēlība 
un sirsnīga draudzība. Meklējam svētku prieku tur, kur to esam jau kād-
reiz atraduši un diemžēl arī pazaudējuši. Ja ir uzsnidzis sniegs, tad dzird 
sakām: „Šogad īsti Ziemsvētki. Skaisti un priecīgi!” Ja sniedziņš kavējas 
vai tieši uz svētkiem pamanījies nokust, skumji nopūšamies: „Šogad tādi 
neizdevušies svētki!” Pie daudzām mājām un logos iedegtas spuldzītes. 
Tas tumšākajā gada laikā uzmundrina. Tomēr - ja nu lampiņu virtenē 
uguntiņas viena pēc otras izdziest, jo tās ir nekvalitatīvas vai tās norauj 
vējš, prieks ātri izsīkst? Apdāvināšanās ir jauka tradīcija, bet stipri no-
gurdina un iztukšo. Prieks par dāvanām ir viens no visīsākajiem. Tas var 
beigties turpat, kur sācies. Ja nu dāvana nav cerētais un gaidītais? Ja 
nu brālītim vai māsiņai ir jaukāka mantiņa nekā tā, ko bērns tur savās 
rokās? Ko tad? Adventa vainags ir skaists. Bet ja nav laika pie tā mierīgi 
pasēdēt? Izrotāta eglīte un svecītes ir brīnišķīga tradīcija. Tikai skujas 
ātri sāk birt un svecītes izdeg. Visvairāk mūs iepriecina labas attiecības 
vienam ar otru. Bet tieši pirmssvētku un svētku laikā, steigas nogurdi-
nāti, viens otram mēdzam nodarīt pāri. Esam spējīgi pat vistuvākajiem 
svētkus pamatīgi sabojāt. Kur mums atrast prieku, kas būtu noturīgs? 
Kā atrast prieku, kas nestu mūs svētkos un pat pēcsvētku laikā?

Jaunavas Marijas prieka piepildītie vārdi ir skaista un noslēpumai-
na dāvana. Skaista, jo reizē vienkārša un skaidra. Skaista, jo arī ne-
izdibināma un brīnumaina. Gluži kā visu ziedu karaliene roze. Tomēr 
visvērtīgākais šajos vārdos tāpat kā Kristus piedzimšanas notikumā ir 
mulsinoša pārliecība, ka varam meklēt un atrast Dievu. Tā ir kā salda 
smarža, ko varam sajust plūstam no zieda. Tas ir vislielākais prieks.

Kāds mūsu laikabiedrs ir sacījis lūgšanu: „Kungs, lai mūsos valda 
iekšēja laime un skaidrs miers, kas plūst no vienotības ar Tevi. Lai ik 
dienas mūsos atdzimst atvērtība priekam. Lai mūžīgā Tēva Gars tiek 
ieliets mūsu dvēselē un miesā un piepilda sirdi ar gaismu un žēlastību. 
Lai Viņš atņem bailes liecināt par dzīvību un dara sirdi drošu un laimīgu 
– tādu, kas spēj uzveikt visas ceļa grūtības un likstas.”

 Pamēģināsim arī mēs meklēt un atrast īsto un nezūdošo 
prieku Ziemsvētkos un Jaunajā - 2012. - gadā!

Saukas luterāņu draudzes mācītājs A. Pavlovičs

Četras Adventes sveces
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No redkolēģijas

Vārds
izpilddirektoram

„Ir pienākušas dienas, kad mēs visu sā-
kam redzēt Ziemas svētku gaismā. Pār mums 
it kā no jauna uzaust bērnības dienu saule. Zi-
las, zaļas un sārtas gaismas straumes apņem 
apvārsni. Debesis izskatās kā dzidrs ledus, 
kurā uzzied ugunīgas rozes. Šai gaismā citādi 
mēs sākam just un domāt.

Pa klusiem, aizaugušiem bērnu dienu 
takiem Ziemas svētki noved mūs pie šā no-
slēpuma. Tie grib, lai neejam garām labajam 
sevī pašā, lai visur parādam savu labo prātu. 
Tas ir zelts, kas jāizdod. Jo vairāk izdodam, jo 
bagātāki topam.”

                                             (K. Skalbe)
Jūsmājās ir nonākusi pēdējā šī gada avī-

zīte. Vēlamies pateikt sirsnīgu paldies par uz-
ticību, sapratni un atbalstu jums, mīļie lasītāji, 
kā arī visiem tiem cilvēkiem, kuri nenogurstoši 
gada garumā sadarbojās ar mums, palīdzēja 
veidot šo izdevumu ar saviem rakstiem, foto-
grāfijām, neliedza savu padomu, stāstīja, jau-
tāja un izteica ierosinājumus!

Lai svētkos mums katram izdodas sa-
tikt savus tuvos un mīļos cilvēkus! Ja ne-
varam to izdarīt klātienē, tad vismaz lai gūs-
tam sirdsmieru, ka ar viņiem viss ir kārtībā!

Jaunajā gadā - veselību, dzīvesprieku 
un ticību saviem spēkiem!

Jūsu „Viesītes Novada Vēstis”

Gads ir pagājis. Ziemassvētku laiks ir pār-
domu laiks, kad domājam par padarīto, ne-
izdarīto, kļūdām... Vienmēr var izdarīt labāk, 
savādāk, vairāk.

Mēs novadā paliekam arvien mazāk - 
2011. gadā piedzima 26 cilvēki, bet tai saulē 
aizgāja 57 iedzīvotāji. Un cik vēl ir aizbraukuši 
darba un labākas dzīves meklējumos uz ārze-
mēm un citām Latvijas vietām...

Samazinoties šeit dzīvojošo cilvēku skai-
tam, sarūk iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas 
veido galveno Viesītes novada budžeta ieņē-
mumu daļu.

Valsts arvien vairāk atsakās no saviem 
uzdevumiem, pienākumiem attiecībā pret ie-
dzīvotājiem; nedodot finansējumu, uzgrūž tos 
pašvaldībām. Tā nākošajā gadā valsts vairs 
nekompensēs skolēnu pārvadājumus, GMI un 
dzīvokļa pabalstus, par 25% samazinās ceļu 
uzturēšanas naudu.

Kad Latvijā bērnu nauda ir 8 LVL mēne-
sī, Zatleram nav problēmu pirkt mašīnu par 
65000 LVL. Tā kā nauda ir, tikai tā „tiek pareizi 
sadalīta”.

No nākamā gada bezdarbnieki varēs strā-
dāt algotos pagaidu sabiedriskajos darbos. 
Tie būs 4 mēneši gadā ar samaksu 100,- LVL 
mēnesī.

Nākamgad Viesītē būs lieli rakšanas dar-
bi - tiks realizēts ūdens un kanalizācijas pro-
jekts. Ja tiks apstiprināts attiecīgais projekts, 
arī Viesītē tiks nomainītas siltumtrases. Tā kā 
sakarā ar rakšanas darbiem būsim iecietīgi un 
saprotoši!

Novēlu baltus un svētīgus Ziemassvēt-
kus! Lai ar Jums jaunajā - 2012. - gadā būtu 
veselība, veiksme un mīlestība!

Viesītes novada pašvaldības
izpilddirektors A. Žuks

Oficiālās ziņas
Viesītes novada domes sēdēs
šī gada 24. novembrī un 7. decembrī
 Apstiprināja Viesītes Mūzikas un 

mākslas skolas izstrādāto nolikumu „Par 
Viesītes novada logo izstrādi”. Atbildīgā par 
nolikuma realizēšanu – Viesītes Mūzikas un 
mākslas skolas direktore D. Ārgule.
 Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 

15 „Par grozījumu 2009. gada 28. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par sociālo 
pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada paš-
valdībā””, kas paredz, ka arī Viesītes pagastā 
būs aprūpe mājās. Saistošie noteikumi Nr. 
15 „Par grozījumu 2009. gada 28. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par sociālo pa-
kalpojumu sniegšanu Viesītes novada pašval-
dībā”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas pašvaldības informatīvajā izde-
vumā „Viesītes novada vēstis”.
 Nolēma atļaut pašvaldībai sagatavot 

dokumentāciju sekojošu Viesītes novada paš-
valdības ceļu un ceļu posmu nodošanai ap-
saimniekošanā AS „Latvijas Valsts Meži”:

Būbenānu kapi - Tiltiņi, ceļš Nr. V-36 pos-
mā no piketa 0/00 līdz 22/70 (ar kadastra Nr. 
5635 004 0086) 2,7 ha platībā;

Galvāni - Deši - Ģīzes, ceļš Nr. V-26 pos-
mā no piketa 30/10 līdz 56/20 (ar kadastra Nr. 
5635 011 0208) 3,1 ha platībā;

Bincāni - gar upi Zalvīti, ceļš Nr. V-22 (ar 
kadastra Nr. 5635 007 0106) 3,5 ha platībā;

Ārītes - Skrāžnieki, ceļš Nr. V-8 (ar kadas-
tra Nr. 5635 013 0137) 3,7 ha platībā.
 Piešķīra pašvaldības finansējumu:
• 350,- Ls Elkšņu pagasta kultūras na-

mam Viesītes novada ikgadējās zemnieku 
balles rīkošanai;

• 80,- Ls senioru volejbola turnīra „Sēlijas 
kauss 2012” rīkošanai, finansējumu pārskaitot 
uz Neretas novada pašvaldību;

• 230,- Ls Viesītes novada futbola koman-
das apbalvošanas pasākuma organizēšanai 
par iegūto 3. vietu Latvijas futbola čempionāta 
otrajā līgā Latgales zonā;

• no dabas resursu nodokļa piešķīra fi-
nansējumu līdz 250,- Ls pašvaldības kapitāl-
sabiedrībai SIA „Viesītes komunālā pārvalde” 
4 m x 8 m tenta izgatavošanai un iegādei atkri-
tumu konteinera pārsegšanai.
 Pamatojoties uz LR Izglītības un zi-

nātnes ministrijas 2011. gada 25. novembra 
vēstuli „Par valsts nekustamo īpašumu Smilšu 
ielā 39, Viesītē, Viesītes novadā”, dome nolē-
ma pārņemt Viesītes novada pašvaldības īpa-
šumā bez atlīdzības daļu no Aizkraukles Pro-
fesionālās vidusskolas lietojumā esošā valsts 
nekustamā īpašuma ar apzīmējumu kadastrā 
Nr. 56150010303, adrese: Smilšu iela 39, Vie-
sītē, Viesītes novadā, šādā sastāvā:

a. objekts - garāža ar būves kadastra apzī-
mējumu Nr. 56150010314005 (Smilšu ielā 39, 
Viesītē, Viesītes novadā) - nepieciešams LR 
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 19. punktā 
noteiktās autonomās funkcijas: „organizēt sa-
biedriskā transporta pakalpojumus” veikšanai;

b. objekts - angārs ar būves kadastra ap-
zīmējumu Nr. 56150010314008 (Smilšu ielā 
39, Viesītē, Viesītes novadā) - nepieciešams 
LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. 
punktā noteiktās autonomās funkcijas: „orga-
nizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; 
sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notek-

ūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) 
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvoja-
mais fonds” veikšanai;

c. objektiem piekrītošās zemes vienības 
(ar zemes vienības kadastra apzīmējumu Nr. 
56150010314) Smilšu ielā 39, Viesītē, Viesī-
tes novadā, daļas apmēram 1,5016 ha platībā.
 Saistībā ar AS „Latvenergo” dāvināju-

mu „Elektrības norēķinu kartes – 53,70 LVL” 
akceptēja 2011. gada 7. decembra dāvināju-
ma (ziedojuma) līgumu Nr. 298, kas noslēgts 
starp biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” 
un Viesītes novada pašvaldību par dāvanu 
karšu „Elektrības norēķinu kartes - 53,70 LVL” 
(150 gab.) nodošanu novada trūcīgajām un ci-
tām mazaizsargātajām ģimenēm ar bērniem.
 Par pienākumu nepienācīgu izpildi un 

dibinātāja uzticības zaudēšanu sakarā ar pro-
jekta „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdens-
saimniecības attīstība” un projekta „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē” 
neizpildi ar 2011. gada 24. novembri tika at-
saukta Viesītes novada pašvaldības kapitāl-
sabiedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„Viesītes komunālā pārvalde” valde un lauzti 
valdes locekļu darba līgumi ar Valdi Broniču, 
Jāni Riekstu, Andri Baldunčiku.
 Par Viesītes novada pašvaldības ka-

pitālsabiedrības sabiedrība ar ierobežotu at-
bildību „Viesītes komunālā pārvalde” valdes 
priekšsēdētāju iecēla Māri Blitsonu, par valdes 
locekļiem - Svetlanu Uzkuri un Gitu Kļaviņu.
 Ar 2011. gada 8. decembri par Saukas 

pagasta pārvaldes vadītāju iecelta Sanita Lūse. 
Līdz ar to veiktas strukturālas pārmaiņas domes 
komisiju sastāvā: Komunālo jautājumu komisi-
jas sastāvā iekļauta Saukas pagasta pārvaldes 
vadītāja Sanita Lūse, Ceļa fonda komisijas sa-
stāvā, konkursa „Baltās mājas” komisijas sa-
stāvā, pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas 
komisijas sastāvā Māra Blitsona vietā iekļauta 
Saukas pagasta pārvaldes vadītāja Sanita Lūse.
 Par izmaiņām sadzīves atkritumu 

savākšanas un pārvadāšanas pakalpoju-
mu tarifos ar 2012. gada 1. janvāri.

Pamatojoties uz 2010. gada 28. oktobra 
likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 
21. panta 1. daļas prasībām par to, ka to 
pašvaldību administratīvajās teritorijās, kuras 
atrodas attiecīgajā atkritumu apsaimnieko-
šanas reģionā, radītos sadzīves atkritumus 
apglabā tikai attiecīgajā atkritumu apsaimnie-
košanas reģiona sadzīves atkritumu poligonā 
vai nodod tos pārkraušanas stacijās, LR liku-
ma „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punktu, 
ņemot vērā to, ka Vidusdaugavas atkritumu 
apsaimniekošanas reģionā sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanai ir uzbūvēts un nodots 
ekspluatācijā sadzīves atkritumu poligons 
„Dziļā Vāda” (Mežāres pagastā, Krustpils no-
vadā), uz kuru sadzīves atkritumi tiek nogādāti 
arī no Viesītes novada teritorijas, ņemot vērā 
to, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padome apstiprināja SIA „Vidusdau-
gavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabā-
šanas pakalpojuma tarifu, kas stāsies spēkā 
2012. gada 1. janvārī, izskatot SIA „Viesītes 
komunālā pārvalde” sagatavoto sadzīves at-
kritumu savākšanas un pārvadāšanas pakal-
pojumu tarifa projektu, novada dome apstip-
rināja sadzīves atkritumu savākšanas un 
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turpinājums no 2. lpp. 
pārvadāšanas pakalpojumu tarifu Viesītes 
novada pašvaldības teritorijā:

1. individuālajām mājām un juridiskajām 
personām:

1.1. sadzīves atkritumus vedot ar SIA „Vi-
dusdaugavas SPAAO” transportu no pārkrau-
šanas vietas Viesītē uz atkritumu poligonu 
„Dziļā vāda” – 23,81 Ls/m3 (ar PVN),

1.2. sadzīves atkritumus vedot ar SIA 
„Viesītes komunālā pārvalde” transportu uz 
atkritumu poligonu „Dziļā vāda” – 30,05 Ls/m3 
(ar PVN);

2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvo-
tājiem:

2.1. sadzīves atkritumus vedot ar SIA „Vi-
dusdaugavas SPAAO” transportu no pārkrau-
šanas vietas Viesītē uz atkritumu poligonu 
„Dziļā vāda” – 1,56 Ls/1 cilv. mēnesī (ar PVN),

2.2. sadzīves atkritumus vedot ar SIA 
„Viesītes komunālā pārvalde” transportu uz 
atkritumu poligonu „Dziļā vāda” – 1,98 Ls/1 
cilv. mēnesī (ar PVN).

3. tarifs stājas spēkā ar 2012. gada 1. 
janvāri.

Materiālu sagatavoja domes
kancelejas vadītāja D. Vītola.

Sīkāku informāciju varat saņemt domes 
kancelejā.

I. Vispārīgā informācija
1. Konkursu organizē Viesītes novada 

pašvaldība.
2. Konkursa mērķis – veicinot Viesītes 

novada atpazīstamību un vienotu vizuālo 
tēlu, izstrādāt Viesītes novada simboliku 
un saukli (turpmāk tekstā - logo).

3. Konkurss ir atklāts, un tajā var piedalī-
ties ikviena fiziska vai juridiska persona.

4. Vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne 
vairāk kā 2 logo darbus, katrs piedāvājums 

jānoformē un jāiesniedz atsevišķi šajā no-
likumā noteiktajā kārtībā.

5. Darbs jānogādā pa pastu vai jāiesniedz 
konkursa rīkotājam aizlīmētā aploksnē, norā-
dot konkursa nosaukumu, pretendenta vārdu, 
uzvārdu, adresi, e-pastu, tālruņa numuru.

6. Konkursa darbu pēdējā iesniegša-
nas diena - 2012. gada 29. februāris - Vie-
sītes novada pašvaldība, Brīvības iela 10, 
Viesīte, Viesītes novads, LV – 5237.

7. Konkursa darbi, kuri saņemti pēc no-
teiktā termiņa, netiek izskatīti.

8. Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ 
neizsniedz.

9. Balvu fonds LVL 150,-
10. Papildus paskaidrojumus par konkursa 

norisi pretendenti var saņemt pa tālr. 29389442 
vai e-pastu: muzika.maksla@viesite.lv

II. Informācija par logo prasībām
11. Viesītes novada logo tiks izmantots 

dažādos Viesītes novada informatīvajos un 
prezentācijas materiālos (suvenīri, Viesītes 
novada reprezentācijas materiāli, dāvanas, 
digitālie materiāli u.c.).

12. Logo jāveicina Viesītes novada kā 
inovatīva, uz attīstību vērsta novada atpa-

zīstamību.
13. Viesītes novada logo jāatbilst šā-

dām prasībām:
13.1. formā – vienkāršs, vienlaikus uz-

manību piesaistošs, inovatīvs, pievilcīgs un 
lietojams dažādos mērogos, kā arī viegli uz-
tverams;

13.2. jāizmanto uzraksts „Viesītes no-
vads”;

13.3. logo dizainā jāizmanto ne vairāk par 
4 krāsām;

13.4. logo izveidē izmantojami visi grafis-
kie un glezniecības līdzekļi;

13.5. darbi iesniedzami uz A4 formāta 
lapas; datorgrafikas darbi iesniedzami gan iz-
drukas veidā (A4 lapa), gan digitālā formātā 
(CD diskā);

13.6. darbam jāpievieno darba īss, pa-
skaidrojošs apraksts (ne vairāk kā puse A4 
lapas);

13.7. katram darbam jāpievieno autora 
vārds, uzvārds, vecums, kontaktinformācija 
(dzīvesvietas adrese, tālrunis).

III. Logo vērtēšana
14. Konkursa darbu izvērtēšanai tiek iz-

veidota vērtēšanas komisija.
15. Vērtēšanas kritēriji:
15.1. idejas oriģinalitāte;
15.2. logo vizuālā pievilcība un uztvera-

mība;
15.3. logo vizuālais noformējums, krāsu sa-

likums un saistība ar vārdiem „Viesītes novads”;
15.4. logo pielietojamība (iespieddarbos, 

suvenīros, izstādēs, digitālajā formātā).
16. Konkursa komisija izvērtē piedāvāju-

ma atbilstību konkursa nolikuma 15. punktā 
noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

17. Trīs vislabāk novērtētos darbus publi-
cēs Viesītes novada mājas lapā: www.viesite.lv

18. Viesītes novada mājas lapā par trīs 
komisijas izvēlētajiem darbiem varēs balsot 
Viesītes novada iedzīvotāji un citi mājas lapas 
apmeklētāji.

19. Balsošana mājas lapā norisināsies no 
2012. gada 20. marta līdz 30. martam, plkst. 
17.00.

20. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 
2012. gada 15. aprīlim.

IV. Konkursa vērtēšanas komisijas tie-
sības un pienākumi

21. Konkursa komisija var lūgt paskaidro-
jumus darba autoram par iesniegto piedāvāju-
mu, ja tas nepieciešams.

22. Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt 
no pretendenta ar parakstu apstiprinātu aplie-
cinājumu, ka iesniegtie darbi ir oriģināli un nav 
plaģiāts.

23. Konkursa komisija pēc darbu izvērtē-
šanas nosaka konkursa uzvarētāju vai uzva-
rētājus.

24. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt 
visus piedāvājumus un izsludināt jaunu kon-
kursu.

V. Konkursa noslēgums un līguma sa-
gatavošana

25. Pēc konkursa rezultātu apstiprinā-
šanas Viesītes novada pašvaldība sagatavo 
līguma projektu ar konkursa uzvarētāju (uz-
varētājiem) par autora mantisko tiesību atsa-
vināšanu un turpmākas sadarbības iespējām.

26. Sagatavotais līguma projekts tiek sa-
skaņots ar konkursa uzvarētāju (uzvarētājiem) 
un stājas spēkā pēc tā parakstīšanas.

Novada domes priekšsēdētājs J. Līcis

Šī gada 7. decembrī ir parakstīts Dāvinājuma 
(ziedojuma) līgums Nr. 298 starp Biedrību „Latvijas 
Pašvaldību savienība” un Viesītes novada pašval-
dību par to, ka tiek dāvinātas (ziedotas) dāvanu 
kartes „Elektrības norēķinu kartes – 53,70 LVL”.

Dāvinājuma mērķis – celt trūcīgo un citu 
mazaizsargāto ģimeņu ar bērniem sociālo lab-
klājību, veicot sociālā atbalsta kampaņu laika 
periodā līdz 2013. gada 31. martam.

Pamatojoties uz augstākminēto, Viesītes 
novada Sociālais dienests informē, ka dāva-
nu kartes „Elektrības norēķinu kartes – 53,70 
LVL” varēs saņemt trūcīgas un citas mazaiz-
sargātas ģimenes ar bērniem, kas lieto AS 
„Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju:
 trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaim-

niecības (ja iepriekšējās kampaņas laikā 2011. 
gadā saņemta tikai viena dāvinājuma karte),
 ģimeņu ar bērniem invalīdiem māj-

saimniecības,
 audžuģimeņu mājsaimniecības, ku-

rām piešķirts audžuģimenes statuss un kurā 
dzīvo bērns,

 ģimeņu, kas audzina aizbildnībā eso-
šus bērnus, mājsaimniecības,
 daudzbērnu ģimenes, kuras nav saņē-

mušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēri-
ņam no AS „Latvenergo”.

Ierodoties pēc dāvanu kartēm, līdzi jāņem 
attiecīgu statusu apliecinošs dokuments, lī-
gums ar AS „Latvenergo”, pēdējais skaitītāja 
rādījums, par kuru veikts maksājums.

Kartes varēs saņemt sākot ar 2012. gada 
2. janvāri Viesītes novada Sociālajā dienestā 
Smilšu ielā 2, Viesītē; Elkšņu pagastā un Rites 
pagastā pie sociālās darbinieces Irinas Latiše-
vas; Saukas pagastā pie sociālās darbinieces 
Ņinas Sarancevas klientu pieņemšanas laikā.

Sīkāku informāciju iespējams saņemt Vie-
sītes novada Sociālajā dienestā

Viesītē, tālr.: 65245460; 26360674
Saukā, tālr. 65229259
Ritē, tālr. 65228033
Elkšņos, tālr. 65229992.

Sociālā dienesta vadītāja S. Matačina

Viesītes novada
Sociālais dienests informē

APSTIPRINĀTS
Viesītes novada domes 2011. gada 7. decembra sēdē (prot. Nr. 19; 4.#)

Ideju konkursa
„Par Viesītes novada logo izstrādi” nolikums
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Lai taupītu pašvaldības līdzekļus, ie-
dzīvotāji aicināti pieteikties elektroniskiem 
maksājumu paziņojumiem portālā www.
epakalpojumi.lv vai arī iesniedzot iesnie-
gumu novada pašvaldībā.

To, kas ir nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāji, nosaka likums „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli”.

(1) Nekustamā īpašuma nodokli maksā 
Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās per-
sonas un uz līguma vai citādas vienošanās 
pamata izveidotas šādu personu grupas vai to 
pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā 
ir nekustamais īpašums.

(2) Par nekustamā īpašuma īpašnieku šā 
likuma izpratnē uzskatāma persona, kuras 
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir 
nostiprinātas Zemesgrāmatā vai kurai piede-
rošais nekustamais īpašums (ēkas un inže-
nierbūves) līdz Zemesgrāmatu likuma spēka 
atjaunošanai ir reģistrēts pašvaldībā vai Valsts 
zemes dienestā.

(3) Par nekustamā īpašuma tiesisko valdī-
tāju šā likuma izpratnē uzskatāma:

1) persona, kurai atbilstoši likumā noteik-
tās institūcijas lēmumam zemes reformas 
gaitā zeme nodota (piešķirta) īpašumā par sa-
maksu vai atjaunotas īpašuma tiesības uz to 
un zeme ierādīta (iemērīta) dabā;

2) persona, kurai īpašuma tiesības uz 
ēkām vai inženierbūvēm atjaunotas likumā 
noteiktajā kārtībā un kura tās ir pārņēmusi;

3) persona, kura nekustamā īpašuma val-
dījumu ieguvusi uz mantojuma tiesību vai cita 
pamata.

(4) Nekustamā īpašuma nodokli par ne-

kustamo īpašumu, kas uz kopīpašuma tiesību 
pamata pieder vairākām personām vai atro-
das kopvaldījumā, maksā katrs kopīpašnieks 
(kopvaldītājs) atbilstoši savai daļai kopīpašu-
mā (kopvaldījumā).

(5) Nekustamā īpašuma nodokli par valsts 
vai pašvaldības īpašumā esošu zemi, ēkām 
un inženierbūvēm maksā to lietotājs, bet, ja 
tāda nav — nomnieks.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
23.11.2000. un 01.12.2009. likumu, kas stājas 
spēkā 01.01.2010.)

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašu-
ma nodokli”:
 zemei nekustamā īpašuma nodokļa 

likme ir 1,5 %,
 dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, 

vai tās ir vai nav sadalītas
dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju da-

ļām, telpu grupām nedzīvojamās
ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzī-

vošana, kā arī telpu grupām,
kuru funkcionālā izmantošana saistīta ar 

dzīvošanu, ja tās netiek
izmantotas saimnieciskās darbības veik-

šanai, no 2011. gada 1. janvāra
tiek piemērotas šādas likmes:
- 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas ne-

pārsniedz 40 000 latu,
- 0,4 % no kadastrālās vērtības daļas, kas 

pārsniedz 40 000 latu, bet
nepārsniedz 75 000 latu,
- 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas 

pārsniedz 75 000 latu;
 noteikts minimālais nekustamā īpa-

šuma nodokļa maksājums katram nodokļa 

maksātājam pašvaldībā – pieci lati (arī tad, 
kad nodokļa maksātāja nekustamā īpašuma 
nodokļa objektiem ir piemēroti nodokļa atvieg-
lojumi un pēc to piemērošanas par taksācijas 
gadu aprēķinātais kopējais nodoklis pašvaldī-
bā ir mazāks par 5 latiem);
 noteikta paaugstināta likme neapstrā-

dātai lauksaimniecības zemei, un tā ir 3 % no 
zemes kadastrālās vērtības. Lauksaimniecī-
bā izmantojamās zemes vienību platības 
apseko un sniedz informāciju vietējām paš-
valdībām papildlikmes aprēķināšanai Lauku 
atbalsta dienests (paziņojumi par 2011. gada 
aprēķinu tiks izsūtīti kopā ar 2012. gada ap-
rēķinu).

Lai nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas paziņojumu saņemtu elektroniski, 
maksātājam ir jāreģistrē sava e-pasta adrese 
portālā www.epakalpojumi.lv vai arī iesniedzot 
iesniegumu novada pašvaldībā.

Portālā nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājs var:

- iegūt informāciju par savu nekustamo 
īpašumu nodokli;

- aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņo-
jumu par saviem īpašumiem;

- veikt nodokļa apmaksu par saviem īpa-
šumiem vai arī apmaksu par

citas fiziskas vai juridiskas personas īpa-
šumiem;

- iegūt informāciju par veiktajiem nodokļa 
maksājumiem par viņam piederošajiem īpašu-
miem.

Viesītes novada pašvaldības
nodokļu administratore I. Elberte,

tālr. 65207299

Viesītes novada pašvaldība informē
Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Šobrīd, kad bāriņtiesu pastāvēšanai atzī-
mējam jau 15 gadus, vēlamies mazliet atska-
tīties vēsturē. 1995. gada novembrī Saeimā 
tika pieņemts likums „Par bāriņtiesām un pa-
gasttiesām”. Tas paredzēja šīs institūcijas sākt 
veidot ar 1996. gada martu. Likums par bā-
riņtiesu darbību tika izveidots pilnīgi no jauna, 
saglabājot tikai vēsturiskās pamatnostādnes 
būtiskākajos jautājumos. Tika saglabāts arī 
vēsturiskais nosaukums – bāriņtiesas, pa-
gasttiesas. 1996. gadā katrā Latvijas pagastā 
darbu uzsāka pagasttiesas, kas vēlāk tika pār-
dēvētas par bāriņtiesām.

2002. gadā tika nodibināta Latvijas Bāriņtie-
su darbinieku asociācija, kuras darbības mērķis 
ir sekmēt bāriņtiesu darbinieku profesionālo iz-
augsmi, izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu 
grozījumiem, risināt jautājumus bērnu tiesību 
aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un citus 
bāriņtiesu kompetencē esošus jautājumus, po-
pularizēt pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā.

Atskatoties vēsturē, svarīgi ir atcerēties 
arī tos cilvēkus, kuri sāka šo darbu pilnīgi no 
jauna. Rites pagastā bāriņtiesā strādāja L. 
Šveda, Elkšņu pagastā Dz. Erniņa, Saukas 
pagastā L. Strautiņa un A. Ponomarenko, 
Viesītē - S. Matačina un S. Grigorjeva. Šiem 
cilvēkiem gribam pateikt paldies, jo darbs ar 
bērniem, bērnu tiesību, mantisko interešu aiz-
stāvēšana, darbs ar ģimenēm vienmēr ir bijis 
grūts un sarežģīts. Deviņdesmitie gadi bija 
laiks, kad sadarbība ar dažādām bāriņtiesu 
darbu atbalstošām institūcijām - veselības ap-

rūpes, izglītības, sociālās palīdzības un poli-
cijas iestādēm - tikai veidojās, tādēļ bieži bija 
patstāvīgi jāpieņem atbildīgi lēmumi.

Pēc novadu reformas 2009. gadā tika 
reformēta arī bāriņtiesu darbība, un nu jau 
vairāk kā divus gadus katrā pagastā darbojas 
bāriņtiesas loceklis - Saukas pagastā L. Štei-
narte, Elkšņu pagastā A. Kuzņecova, Rites 
pagastā - S. Tuča. Visu novada bāriņtiesas 
darbību koordinē Viesītes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja S. Grigorjeva.

Šo gadu laikā ir mainījies institūciju at-
balsts bāriņtiesām. Šobrīd grūti iedomāties, kā 
varētu veiksmīgi strādāt bez Sociālā dienesta, 
psihologa, pašvaldības, veselības aprūpes, 
izglītības iestāžu, policijas, tiesu, Valsts bēr-
nu tiesību aizsardzības inspekcijas un Latvi-
jas bāriņtiesu darbinieku asociācijas atbalsta. 
Bāriņtiesas ir tikai kā viens posms šajā bērnu 
tiesību aizsardzības ķēdē.

Viens no bāriņtiesu uzdevumiem ir at-
balsts novada cilvēkiem, veicot notariālās 
darbības uz vietas. Bāriņtiesas sagatavo un 
apliecina pilnvaras, nostiprinājuma lūgumus, 
līgumus, izsniedz norakstus, apliecina doku-
mentu kopijas, tāpat veic arī testamentu sa-
stādīšanu un glabāšanu u.c. darījumus.

Otrs lielais uzdevums bāriņtiesu darbā ir 
bērnu un rīcībnespējīgo personu tiesību un 
interešu aizsardzība un to nodrošināšana. 
Cilvēku par rīcībnespējīgu atzīst tiesa, ja ir 
ekspertīzes slēdziens, un šādiem cilvēkiem 
bāriņtiesa ieceļ aizgādņus, kas turpmāk pār-

stāv rīcībnespējīgās personas intereses. Par 
bērnu tiesībām nākas rūpēties tad, ja vecā-
kiem atņemtas aprūpes tiesības vai aizgādnī-
bas tiesības, ja kāds no vecākiem ir miris vai 
atrodas ieslodzījumā. Bāriņtiesas sniedz arī 
atzinumus tiesai par saskarsmes tiesībām un 
ikdienas aprūpi. Tāpat bāriņtiesa pārstāv bēr-
nu un rīcībnespējīgo cilvēku intereses tiesās.

Bāriņtiesu uzdevumi nav mainījušies, mai-
nījusies ir tikai ekonomiskā situācija valstī, cil-
vēku vērtību izpratne, attieksme pret bērniem, 
saviem pienākumiem un pret dzīvi vispār. Šī 
situācija ietekmē arī attiecības ģimenē. Mūsu 
cienījamā valsts eksprezidente Vaira Vīķe - 
Freiberga kādā no bērniem veltītajiem pasā-
kumiem ir teikusi: „Diemžēl dzīvē gadās tā, 
ka bērns tiek uztverts kā nasta, bet tā taču ir 
dāvana – mūsu nemirstības garants. Atbildība 
pret bērnu nav drūms pienākums, bet gaišs un 
patīkams darbs, kas darāms no sirds. Rūpē-
ties par bērna tiesībām nozīmē rūpēties par 
cilvēku visplašākajā nozīmē.” Grūti nepiekrist, 
jo vēsturiski vienmēr ģimene tikusi godāta - tā 
bija svētums. Īpašs svars bija jēdzieniem: tēvs, 
māte, bērns. Ģimene ir vieta, kurā cilvēks gūst 
pirmo saskarsmi, apjausmu par lietu kārtību un 
pieņem noteiktu vērtību sistēmu. Tieši ģimene 
ir pieredzes avots, kuru cilvēks izmanto visu 
dzīvi, arī vēlāk - veidojot savu ģimeni.

Tomēr arvien biežāk bāriņtiesas savā dar-
bā saskaras ar šo problēmu - bērni vecākiem 
kļūst par apgrūtinājumu, par nastu. Iespējams, 
ka vecāki jūtas apjukuši šajā ekonomisko 

Bāriņtiesu 15 gadu darbības gadadienu gaidot



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2011. gada decembris, Nr. 11 (105)

5

turpinājums no 4. lpp. 

turpinājums 6. lpp. 

No muzeja pūralādes

problēmu jūklī, viņi nav gatavi un reizēm ne-
maz neprot risināt savas ģimenes problēmas. 
Tie ir nepatīkamākie brīži bāriņtiesu darbā, 
kad vecākiem ir jāatņem aprūpes vai aizgād-
nības tiesības, un reti ir tie gadījumi, kad pēc 
aizgādnības tiesību atņemšanas vecāki būtu 
vēlējušies šīs tiesības atgūt. Tas ir nopietns 
darbs vecākiem kopā ar bāriņtiesu un sociālo 
darbinieku, jo ir taču tik grūti mainīt savu at-
tieksmi pret sevi, pret bērnu, grūti ir atmest kai-
tīgos ieradumus, tādēļ milzīgs ir gandarījums, 
ja izdodas kādu ģimeni „saglābt” un bērns var 
palikt kopā ar vecākiem un justies drošībā.

Gada nogale parasti ir tas laiks, kad cilvēks 
izvērtē aizejošo gadu, pārdomā padarītos un 
nepadarītos darbus, savas veiksmes un ne-
veiksmes un plāno uzdevumus nākamajam ga-
dam. Tādēļ, neskatoties uz visām problēmām, 
kas šobrīd valda mūsu valstī, padomāsim 
par vislielāko vērtību, kas cilvēkam vispār var 
būt– par bērniem! Nodrošināsim saviem bēr-
niem drošu un mīlestības pilnu vidi ģimenēs, 
rūpēsimies un atbalstīsim viens otru, mācīsim 
bērniem, ka viņiem ir ne tikai tiesības, bet arī 
pienākumi, ieklausīsimies un arī sadzirdēsim 
viens otru... Tad jau arī pārējās lietas sakārto-
sies. Dzīvosim ar domu, ka rūpes par bērnu ir 
gaišs un patīkams darbs, kas darāms no sirds...

Priecīgus un baltus Ziemassvētkus! 
Labsirdību, cilvēcību, sirdsmieru un gudrību 
mums visiem nākamajā gadā!

Viesītes novada bāriņtiesas vārdā –
S. Tuča

Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas 
reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir iz-
vērtējusi un atbalsta Viesītes novada paš-
valdības iesniegto projektu Nr. 11-05-LL13-
L413101-000002 ,,Īslaicīgas uzturēšanās 
centra izveide bērniem un ģimenēm krīzes si-
tuācijās Viesītes novada pašvaldībā”, kas tika 
iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 
pasākuma ,,Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīs-
tības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Īslaicīgas uzturēšanās centrs bērniem un 
ģimenēm krīzes situācijās atradīsies Brīvības 
ielā 8, Viesītē, Viesītes novadā.

Projekta īstenošana sākās 2011. gada 23. 
maijā un jāveic līdz 2012. gada 1. februārim.

Projekta kopējā summa 7889,02 LVL, no 
tās ES finansējums 5819,77 LVL, pašvaldības 

finansējums 2069,25 LVL.
Projekta mērķis – sniegt atbalstu bērniem, 

viņu vecākiem un to aizstājējiem (audžu ve-
cākiem, aizbildņiem, adoptētājiem), uzlabojot 
viņu dzīves vidi un kvalitāti, nonākot krīzes si-
tuācijā, veicināt vardarbības ietekmes samazi-
nāšanos uz bērna dzīvību un veselību.

Īstenojot projektā plānotās aktivitātes, 
tiks iegādātas iekārtas, tehnikas, aprīkojums. 
Tiks veikta informācijas tehnoloģiju un prog-
rammu nodrošinājuma iegāde, uzstādīšana 
un infrastruktūras izveide pakalpojumu pie-
ejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pa-
kalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzī-
votājiem.

Būvdarbu kvalitatīvai izpildei objektā, dar-
bu atbilstībai projektam līdzi sekos pašvaldī-
bas pārstāvis, būvuzraugs Alberts Barkāns.

Projekta vadītāja S. Nikolajeva

Uzsākts projekts ,,Īslaicīgas uzturēšanās centra 
izveide bērniem un ģimenēm krīzes situācijās 

Viesītes novada pašvaldībā”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Aukstā 25. novembra pēcpusdienā, mu-
zeja „Sēlija” aicināti, Paula Stradiņa skolas 
Stradiņu viesistabā sanāca bijušās Viesītes 
pamatskolas jeb pagastskolas bijušie skolotā-
ji un skolēni. Var teikt, ka tas bija šīs skolas 
pirmais „salidojums” pēc daudziem gadiem. 
Muzejam tā bija īpaša diena – pirmie viesi 
mūsu iecerētajā viesistabā. Ne daudz, bet 
īpaši viesi – ar interesantiem un jaukiem atmi-
ņu stāstiem, kas bija gan skumji, gan jautri un 
pat anekdotiski. Sajūtas bija brīnišķīgas, laiks 
aizritēja nemanot, skatoties uz ekrāna senas 
fotogrāfijas, atceroties savus skolotājus, sko-
lēnus un draugus. To nespēja ietekmēt ne 
aukstums, kas vilka no caurajiem logiem, ne 
karstā apaļā krāsns kādreizējās klases stūrī.

Šajā tikšanās reizē muzejs prezentēja 
savas idejas, plānus un sapņus par skolas 
ēkas izmantošanu viesītiešu un citu topošās 
muzeja ēkas apmeklētāju vajadzībām un in-
teresēm. Bijušās pagastskolas ēku, kas celta 

1881. gadā un jau pārdzīvojusi vienu pārbūvi, 
kuras rezultātā tā ievērojami mainījusies ārēji, 
mēs gribam saglabāt pēc iespējas vecajā iz-
skatā. Arī iekštelpas plānojam izmantot tā, lai 
klases netiktu pārbūvētas – sadalītas vai ap-
vienotas. Muzeja ēkai ir jāsaglabā tās arhitek-
tūras autentiskums. Nozīmīga pat koka grīda 
no senajiem dēļiem, kāda tā bijusi un vēl ir - 
saglabājusies labā stāvoklī. Būtu jāsaglabā arī 
esošais koka logu plānojums un materiāls. Ti-
kai tad, izremontēta un labiekārtota, ēka iegūs 
savu muzejisko vērtību un būs arī interesan-
ta apmeklētājiem. Protams, varam un vajag 
modernizēt apgaismojumu, labierīcību telpas 
un apkuri, pielāgojot tos muzeja apmeklētāju 
vajadzībām un muzeja prasībām. Arī muzeja 
pieejamībai jāatbilst mūsdienu līmenim – jābūt 
vismaz uzbrauktuvei. Jādomā, kā vecs cilvēks 
vai cilvēks ar īpašām vajadzībām varēs iekļūt 
ne tikai ēkā, bet arī apskatīt ekspozīciju otrajā 
stāvā. To visu jāņem vērā, plānojot remont-

darbus. Tā kā sporta zāles bedre izrakta tikai 
50. – 60. gados, to varētu aizbērt vai pielāgot 
Kamīnzāles vajadzībām. Te mēs plānojam 
izvietot arī Sēlijas mākslinieku darbu galeriju. 
Šovasar esam ieguvuši krājumā jau vairākus 
darbus un domāsim, kā galeriju papildināt.

Ēkas labajā pusē ir divas plašas telpas, 
uz kurieni tiks pārcelta Profesora Paula Stra-
diņa piemiņas ekspozīcija, kas tagad atrodas 
šaurās dzīvokļa istabās Raiņa ielā. Pirmā 
telpa būs Paula Stradiņa kabinets. Mēs zi-
nām, ka ārstiem ir kabineti. Šo telpu arī lī-
dzīgi iekārtosim, lai, ieejot tajā, mēs sajustu 
medicīnas „klātbūtni” un ārstniecības tēju 
smaržu. Te būs skatāmi arī stendi un vitrīnas 
par pašu Paulu Stradiņu, Viesītes un Sēlijas 
novada medicīnas attīstību. Aiz Stradiņa ka-
bineta muzeja apmeklētāji nonāks Stradiņu 
viesistabā, kas vēl gaida savas mēbeles un 
iekārtojumu, lai bijusī klase atbilstu viesista-
bai. Te mēs varēsim pulcēties pie apaļā galda 
ar tamborētu galdautu, lai tāpat kā savulaik 
Stradiņu ģimene lasītu, pārrunātu, spriestu 
un mācītos. Mēs atkārtoti lūdzam ikvienu, 
kam ir senlaicīgas un pašu lietošanai nevaja-
dzīgas mēbeles, piedāvāt tās muzejam. Šeit 
iederētos arī bufete, senlaicīgi krēsli, dīvāns 
vai atpūtas krēsls, grāmatu skapis, pie gries-
tiem karama petrolejas lampa ar kupolu un 
citas atbilstošas lietas.

Uz bijušo skolas direktoru kabinetu pār-
celsies muzeja krātuve un bibliotēka. Ar laiku 
plānojam labiekārtot šīs telpas ar krājumam 
atbilstošiem skapjiem, lai arī krātuve būtu 
apmeklētājiem pieejama un bibliotēkā varētu 
atrast Sēlijā radītos un ar Sēliju saistītos iz-
devumus. Jāpiebilst, ka muzejam jau ir neliela 
bibliotēka, ko turpinām papildināt.

Aiz garderobes paredzam iekārtot skolas 
Spēļu istabu maziem un lieliem muzeja ap-
meklētājiem. Nelielajā telpā aiz spēļu istabas 

Muzejs „Sēlija” gada nogalē
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turpinājums no 5. lpp. 
varēs sastapt muzeja darbinieci, kas parūpē-
sies par mazuļiem, kamēr vecāki vai vecvecā-
ki staigās pa muzeja telpām. Te būs nodarbību 
telpa interaktīvām programmām, kas saistītas 
ar spēlēm vai rotaļām.

Otrajā stāvā tieši pretī kāpnēm ienācējs 
uz durvīm izlasīs, ka te ir Skolotāju istaba. 
Šeit glabāsies Viesītes vidusskolas muzeja 
krājums un būs Viesītes novada skolu ekspo-
zīcija. Mums nāksies paplašināt pētniecības 
darbu par skolu vēsturi, īpaši pievēršot uzma-
nību skolotāju, skolu pārziņu un direktoru per-
sonībām. Ja par Viesītes vidusskolu ziņas ir 
diezgan plašas, tad pagastu skolu vēsture nav 
apkopota. Te būtu jāatrod vieta Arkādija Ka-
sinska studijai, kas darbotos visu muzeja dar-
ba laiku, lai katrs apmeklētājs varētu uz brīdi 
kļūt par mākslinieku. Vai Jūs tāds nevēlētos 
kļūt? Varbūt tieši te savu meistarklasi mums 
kādreiz sniegs māksliniece Ligita Caune, bet 
studijā pie sienas no portreta uz viņu uzmun-
drinoši noskatīsies viņas skolotājs... Šeit, pro-
tams, notiktu arī atbilstošu muzejpedagoģisku 
programmu nodarbības. Pamatots un vērā 
ņemams ir priekšlikums par pagastskolas pat-
stāvīgas ekspozīcijas nepieciešamību, kuras 
izvietojums vēl apspriežams. Paldies tiem „sa-
lidojuma” dalībniekiem, kas jau nodeva muze-
jam dažādu laiku skolas liecības, burtnīcas un 
uzticēja savas jaunības laika fotogrāfijas!

Klasē, pa kuras logiem var redzēt diženā-
ko ozolu skolas apkārtnē, iekārtosim Voldemā-
ra Spārniņa kabinetu ar ekspozīciju par Viesī-
tes novada /bet varbūt kādreiz arī par Sēlijas/ 
sporta vēsturi. Ejot pa koridoru uz priekšu, no-
nāksim Stenderu kabinetā, kur būs skatāma 
Viesītes vēstures ekspozīcija un iepazīšanās 
neklātienē ar Veco, Jauno Stenderu un citām 
ievērojamām personībām, Viesītei nozīmīgām 
iestādēm un uzņēmumiem pagājušajā gad-
simtā. Varbūt tieši te uz savu nākamo saietu 
pulcēsies bijušie PMK - 12 melioratori?

Nākamais ir Annas Brodeles kabinets. 
Pusgadsimts zem padomju varas ir nozīmīgs 
posms Viesītes vēsturē. Šovasar, iekārtojot 
muzejā medību trofeju izstādi, ieguvām mums 
jaunu atziņu, kāpēc mednieks sava nošautā 
zvēra ragus rūpīgi novieto pie sienas. Tas, lai 
atdotu pēdējo godu... Šāds mazliet ironisks 
salīdzinājums nāk prātā, zinot komunisma re-
žīma lomu mūsu dzīvē. Iepazīt tā laika ideolo-
ģiju un reizē arī talantīgu rakstnieci, kas izdzī-
voja viņai atvēlēto mūžu tai atvēlētajā laikā, ir 
vērts. Tikai Anna Brodele veltījusi Viesītei rin-
das par balto gaismu, „kas nedziest mūžam”, 
un brīnuma gaidām, ko devusi šī pilsēta. „Tālu 
stiepjas tumši sili...,” dziedājām mūsu tikšanās 
reizē. Skolas himnai atbilstoša Arvīda Žilinska 
dziesma ar Annas Brodeles vārdiem.

Dažs jautā, kā tad ar depo, ko mēs ap-
dzīvojam? Tā arī paliks, kā ir. Te ir izvietota 
pamatekspozīcija „Ar Mazo bānīti pa Sēliju”, 
Vasaras istaba Sēlijā, pastāvīgā ekspozīcija 
par mežiem ar medību trofejām un Tūrisma 
informācijas punkts. Ekspozīcijai par amatnie-
cību un etnogrāfiju Augšzemē būs patstāvīga 
telpa, bet dzelzceļnieki arī turpmāk sanāks 
tajā pašā ēkā. Te būs arī atsevišķa telpa mai-
nāmām izstādēm. Divās depo ēkās izvietots 
Viesītes amatniecības centrs.

Esam ielūkojušies vecās pagastskolas nā-
kotnē. Te būs viss kā skolā: mācību kabineti, 
skolotāju istaba, spēļu istaba, skolas bibliotē-
ka, ārsta kabinets un arī neliela atpūtas telpa. 
Varbūt viss nenotiks tik raiti, kā gribētos, bet 
mēs /Sarmīte un Ilma/ jau iztēlē redzam savu 
Stradiņa skolu – baltu un lepnu, ar mirdzo-
šiem logiem, kas gaida katru no Jums. Ja esat 
šo sleju izlasījuši tik tālu, tad sakām paldies, jo 
arī Jums rūp muzeja nākotne!

I. Svilāne

C ien ī j amie 
fotogrāfi – tie, 
kam fotogrāfija 
ir darbs un arī 
tie, kam tā ir mī-
lestība!

Muzejs „Sē-
lija” aicina Jūs 
piedalīties mūsu 
rīkotajā akcijā 
„Ceļojošais fotoal-
bums”!

Mūsu mērķi
1. Izmantojot 

Mārtiņa Bucle-
ra ideju par Ceļojošo albumu, noskaidrot M. 
Buclera popularitāti mūsdienās, nostiprināt 
viņa centienus radīt fotogrāfiju kā mākslas 
darbu un krāt muzejā materiālas liecības par 
M. Buclera piemiņas saglabāšanu un mūs-
dienu fotogrāfu - M.Buclera talanta cienītāju 
- darbu paraugus.

Jūsu darbi tiks glabāti Viesītes muzeja 
„Sēlija” krājumā un izmantoti izstāžu un eks-
pozīciju veidošanai, kā arī dažādu Viesītes 
novada pašvaldības izdevumu sagatavošanā.

2. Muzejs veido Sēlijas mākslinieku dar-
bu galeriju, kurā vēlamies parādīt ar Sēliju 
saistīto tēlotājas mākslas un fotomākslas au-
toru darbus.

3. Dokumentēt Sēlijas kultūrvēsturisko no-
vadu, kāds un kas tas ir.

Ceram, ka Jūs atbal-
stīsiet mūs un Jūsu darbi 
jau šogad kļūs par savdabī-
gas ceļojošās fotoizstādes 
daļu. Tā noslēgsies pēc 
gada ar fotoizstādi muzejā 
„Sēlija”. Būsim gandarīti, ja 
arī Jūs būsiet mūsu īpašo 
viesu skaitā izstādes „Mār-
tiņa Buclera ceļojošais 
fotoalbums” atklāšanā! 
Ticam, ka vismaz kāds no 
mūsu mērķiem arī Jums ir 
nozīmīgs un ievērības cie-
nīgs!

Viesītes muzejs
„Sēlija”

07.12.2011.

Godinot Latvijas fotog-
rāfijas pamatlicēja, mūsu 
novadnieka Mārtiņa Bucle-
ra piemiņu, vēlamies atjau-
not Mārtiņa Buclera iedibi-
nāto tradīciju – Ceļojošo 
albumu.

Akcijas laiks - 
10.12.2011. līdz 8.12.2012.

Ceļojošā albuma no-
teikumi

Fotoalbums ceļo pie 
fotogrāfiem pēc saraksta, 

kas atrodas muzejā „Sēlija”. Fotoalbumu 
nodod viens otram personīgi, ar „kurjeru” 
vai pa pastu.

Katrs fotogrāfs noteiktajā laikā ieliek 
albumā vismaz 2 no saviem darbiem un 
nodod albumu nākošajam fotogrāfam.

Fotogrāfijām jābūt A4 formātā, klāt 
pievienojot lapu ar ziņām par fotogrāfiju: 
autora vārds, uzvārds, darba nosaukums, 
izgatavošanas gads, uzņemšanas vieta un 
laiks.

Akcijas pirmais gads noslēgsies ar 
foto izstādi, kas tiks atklāta Viesītes muze-
jā „Sēlija” 2012. gada 8. decembrī – Mārtiņa 
Buclera piemiņas pasākuma laikā.

Fotogrāfus, kas vēlas piedalīties akcijā 
„Ceļojošais fotoalbums”, lūdzam reģistrēties 
ceļojošā albuma saņemšanai Viesītes muzejā 
„Sēlija” personīgi vai pa telefoniem: 27071996 
/muzeja speciāliste Ilma Svilāne/, 29116334 
/muzeja „Sēlija” vadītāja Sarmīte Milakne/, 
65245549 /muzejs darba laikā/ vai pa e-pastu: 
viesitesmuzejsselija@inbox.lv

Muzeja „Sēlija” pamatēkā iekārtota 
foto izstāde „Sēlijas kods”

Izstāde un mūsu izsludinātā akcija „Ce-
ļojošais fotoalbums” ir kā atskaņas tikko no-
tikušajam, Mārtiņa Buclera 145 gadu atcerei 
veltītajam Foto forumam, kas Viesītē pulcēja 
fotogrāfus no visas Latvijas.

Sīkāku informāciju par muzeju varat lasīt 
muzeja mājas lapā: www.muzejsselija.lv

Viesītes muzejs „Sēlija” aicina atbalstīt akciju 
„Ceļojošais fotoalbums”
Visiem Latvijas fotogrāfiem!
/profesionāļiem un amatieriem/
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Šī gada 10. decembrī Viesītes Kultūras 
pilī notika 23. Buclera lasījumi un 3. Latvijas 
fotogrāfu forums.

Jau stundu pirms pasākuma tā dalībnieki 
apmeklēja Saukas pagastu, kur Saukas pa-
gastnama zālē aplūkoja M. Kaniņa foto izstādi 

„Dzīve kā dziesma”, P. Drivinieka foto izstādi 
„Atvadas no melnbaltās fotogrāfijas”, N. Mal-
cenieka akvareļu izstādi, kā arī apskatīja mu-
zeja „Sēlija” nodaļu - M. Buclera fotogrāfijas 
kabinetu (attēlā). Gan fotogrāfus, gan Saei-
mas deputāti profesori J. Kursīti un rakstnieci 

L. Ķuzāni, gan novada vadību kopā aicināja 
kabineta vadītājs G. Spīdainis, lai runātu par 
nepieciešamību veidot grāmatu par M. Bucle-
ra dzīvi un radošo darbību, kas varētu tikt iz-
dota sakarā ar viņa150 gadu jubileju.

23. Buclera lasījumu un 3. Latvijas foto-
grāfu foruma sākumā klātesošos uzrunāja 
mūsu novada domes priekšsēdētājs J. Līcis. 
Diena aizritēja aktīvā darbībā: priekšlasīju-
mos, diskusijās, bet pēcpusdienā notika Lat-
vijā pirmais fotogrāfu portfolio konkurss, kā arī 
balvas „Foto objektīvs – 2011”pasniegšana. 
Pasākuma lektoriem pateicības pasniedza arī 
novada pašvaldības izpilddirektors A. Žuks.

Pasākuma ietvaros tā dalībnieki apmek-
lēja arī Viesītes muzeju „Sēlija” un Amatnie-
cības centru. Muzejā viņi aplūkoja fotoizstādi 
„Sēlijas kods” (tajā ir 14 autoru, t. sk. arī viesī-
tiešu darbi. Izstāde apskatāma līdz 10. febru-
ārim), kā arī noklausījās un noskatījās I. Svi-
lānes sagatavoto prezentāciju par fotogrāfijas 
nozīmi muzeja darbā.

Dienas gaitā foruma dalībniekiem bija 
iespēja aplūkot arī Kultūras pils Tradīciju un 
kino/ konferenču zālēs eksponētās foto izstā-
des, ko novada iedzīvotāji vēl var apskatīt līdz 
10. janvārim.

Muzeja „Sēlija” vadītāja S. Milakne
Autores foto

Atmiņām piepildīts mirklis 12. decembrī 
- Mārtiņa Buclera 145. dzimšanas diena. 
Plkst. 14.00 vienlaicīgi iedegtas piemiņas sve-
cītes Buclera atdusas vietā Siguldas kapos 
un Elkšņu pagasta Kristūžu kapos, kur guldīti 
Mārtiņa vecāki - Anna un Fricis. Pasākuma or-
ganizētāja, Saukas bibliotēkas vadītāja Velta 
Lāce sazvanās ar fotovēsturnieku, Triju zvaig-
žņu ordeņa nesēju Pēteri Korsaku, kurš tajā 
brīdī piedalās pasākumā Siguldā, un sirdis 
saviļņo prieks, ka spējam sanākt kopā, spē-
jam uzturēt piemiņu. 1986. gadā, kad saucieši 
sāka Buclera vārdu daudzināt, dalībnieku bija 
simti, šobrīd - nedaudzi. Kā būs turpmāk, tas 
jau vien pašu ziņā.

Buclera fotogrāfijas kabineta vadītājs Gu-
nārs Spīdainis nepagurdams stāsta jaunus 
faktus no fotogrāfijas vēstures un novadnie-

Buclera lasījumi izskanējuši

Kopā varam vairāk
ku likteņstāstiem, 
lasa dzeju, izliek 
apskatīšanai zī-
mīgus attēlus Fo-
togrāfijas kalniņā 
- tā šo vietu gribas 
saukt, jo kaimiņi 
dzīvē - Bucleri un 
Lukstenieki - arī 
Aizsaules dārzā 
ir kopā, rūpīgi ap-
koptās Kristūžu 
kapsētas centrālās 
ejas tālajā galā ar 
skaistām māksli-
nieciskām piemi-
ņas zīmēm. Mirdz 
svecīšu liesmas, 
mirdz kāda asara 
pieminētāju acīs. 
Prātā nāk epizode 
no Buclera likte-

ņa – Siguldas kapos viņa kapu kopiņa būtu 
pavisam aizmirsta, ja kāda sieviņa nebūtu to 
godprātīgi kopusi. Tikai daudzus gadus vēlāk 
nāca saprašana, sākās pieminēšanas un pie-
minekļu laiks. Arī piemiņas zīmes prasa ap-
rūpi un atjaunošanu. Bronzu bagātību tīkotāji 
nereti nozog. Pēc mākslinieces Ainas Karlso-
nes zīmējuma senlatviešu stilā kokā veidoto 
piemiņas zīmi Kristūžu kapos pieveicis laika 
zobs. Ilgāk dzīvo rakstītais vārds, tāpēc Gu-
nārs Spīdainis aicina visus talkā plašas grā-
matas rakstīšanai par Bucleru un viņa skol-
niekiem fotomākslā.

Skaista velte novadnieka, gaismas glez-
notāja, Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja Mārti-
ņa Buclera (1866. – 1944.) piemiņai šoruden 
sagatavota Viesītē - izziņas bagāts buklets, 
ko sastādījusi muzeja „Sēlija” darbiniece Ilma 

Svilāne. Tas izdots ar Viesītes novada domes 
atbalstu.

Elkšņos sarunās iesaistās bibliotekāre In-
grīda Černauska, kultūras nama vadītāja Ind-
ra Saturiņa, aicinot atcerēties, ka šogad ar vai-
rākiem pasākumiem un publikācijām tika atzī-
mēta Buclera skolnieka fotogrāfa Voldemāra 
Lukstenieka (1911. – 1996.) simtgade. Šobrīd 
Elkšņu kultūras namā skatāmas cita Buclera 
skolnieka Jura Zvaigzniņa (1886. – 1955.) 
mazmazmeitas Daces Rutkas fotogrāfijas. 
„Saules rīti, saules rieti, zvaigžņotās naktis, 
ziedi, migla, rasa un viss apkārt - mežs, pļa-
vas, čalojošā upīte un dzīvās radībiņas - ežu 
ģimenīte ar 6 bērniņiem, čūskas, vienu rudeni 
ozolos dzīvojās 3 vāveres, pļavās stirnu ģi-
menīte... Un dzērves, strazdi, zīlītes, rudeņos 
sīļi... Tas viss ir manu foto vārdos izteikts... 
Neesmu daiļrunātāja, bet savās fotogrāfijās 
pasaku, ko redzu un jūtu...” – saka fotogrāfe, 
ikvienu laipni aicinot šo izstādi apmeklēt.

Dienai ejot uz vakaru, saulrieta apmir-
dzēts brauciens pāri Ormaņkalnam, kurā pie-
vienojas Viesītes vidusskolas skolotāja Rita 
Sirmoviča. Arī viņas vaļasprieks ir fotografēša-
na - Ormaņkalna gadalaikos mainīgā burvība 
iemūžināta neskaitāmos fotoattēlos. Piemiņas 
pasākuma noslēgumā tase smaržīgas „Alīdas 
kafejas”, kas pēc senas vecmāmiņas receptes 
tiek ražota Elkšņos. Arī tas liek aizdomāties, 
ka, katram darot kādu saviem spēkiem atbil-
stošu darbiņu, īstenojot kādu sapni, kopā vei-
dojas lielā Piemiņa – to var ierakstīt grāmatā, 
iekalt akmenī, patentēt receptē, iedegt līdzcil-
vēku sirdīs, palīdzot saprast, ka ceļā uz rītdie-
nu mēs nesaraujami esam saistīti ar pagātni.

R. Urbacāne,
biedrības „Vides un tūrisma attīstības 

klubs Sēlija” pārstāve
G. Spīdaiņa foto
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Rites pagastā Elkšņu pagastā

Saukas pagastā

Ziemas un Saulgriežu kalnā
Saule un cilvēki kāpj –
Pārlūkot darbus, kas veikti,
Sagaidīt jaunos, kas nāk.
Cilvēks ir tāda interesanta būtne – viņam 

nekad nav labi, viņš ātri pierod pie labuma un 
neuztver vairs to savā sākotnējā formā. Tikai 
tad, kad, meklējot citu labumu, sākotnējo zau-
dējis, daudz ko saprot un novērtē, bet izlietu 
ūdeni vairs nesasmelsi...

Atkal aizsteidzies gads, viens posms cil-
vēka dzīvē. Katram savādāks – citam piepil-
dīts ar darba steigu, citam ar alkām pēc zinā-
šanām, citam rūpju un sāpju pārņemts, citam 
– bezmērķīgi izniekots.

Gada nogale vienmēr ir atskaites punkts 
paveiktajam, jaunu ieceru un apņemšanās laiks.

Aizejošajā gadā, īstenojot projektu „Rites 
tautas nama rekonstrukcija siltumefektivitātes 
paaugstināšanai”, līdz nepazīšanai pārvērtusies 
pagasta administratīvā ēka. Pēc remonta izman-
tojamas būs arī pagraba telpas. Atliek vien vēlē-
ties, lai iedvesma aktīvam darbam rodas kultūras 
darbiniekiem un izremontētās telpas nestāv dīkā.

Iesaistot nodarbinātības pasākumā „Ap-
mācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēša-
nai, ja darba devējs ir pašvaldība” pēc iespē-
jas vairāk pagasta iedzīvotāju, turpinājām pa-
gasta centra un kapsētu labiekārtošanu. Šajā 
gadā lielāka apjoma darbi veikti Ilzu kapsētā.

Lai Ziemassvētku vakarā izskan vārdi par 
laimi, par mīlestību un prieku...

Lai dzimst jaunas idejas un domas, bet 
Jaunais gads lai nāk ar ideju un domu reali-
zēšanu!

Rites pagasta pārvaldes vadītāja
G. Dobrovska

Prieks par paveikto
Jau ilgāku laiku lielāku uzmanību veltījām 

mūsu Ilzu baznīcai – gan vācot ziedojumus, 
gan iespēju robežās veicot remontus.

Uzskatu, ka izdarīts labs, svētīgs darbs 
– iztīrīti gruži no baznīcas, saremontēti un ie-
stikloti logu rāmji, salabotas ieejas kāpnes un 
pats galvenais – nomainītas sijas un jumta se-
gums zvanu tornim. Tagad lietus vairs nebojās 
baznīcas ēku.

Šajā pārdomu laikā, kad daudzu cilvēku 
sirdis ir brīnumu gaidās, gribu izteikt pateicību 
tiem, kuri rada iespēju ziedot baznīcas remon-
tam, un tiem, kuri bez atlīdzības vai par niecīgu 
atlīdzību deva savu artavu šajā svētīgajā darbā. 
Jau kokmateriālu sagatavošanā aktīvi iesaistī-
jās mūsu pagasta iedzīvotāji: Jānis Sarkanis, 
Andrejs Augstkalnietis un Rihards Plēsums. Ar 
labu padomu, dāsnu ziedojumu un palīdzību 
materiālu sagādē neskopojās Saukas pagas-
ta uzņēmējs Pēteris Līcis. Paldies visiem tiem, 
kuri atsaucās gan manam, gan Neretas ev. lut. 
draudzes mācītāja A. Pavloviča aicinājumam 
ziedot baznīcas remontam, bet īpašu paldies 
gribu teikt Neretas ev. lut. draudzei, mācītā-
jam A. Pavlovičam, Jēkabpils katoļu draudzei, 
mācītājam Bratuškina kungam, Pēterim Līcim, 
Irēnai un Maiguram Cepurīšiem!

Nav naudas izteiksmē novērtējams tas 
darbs, ko baznīcas remontā veikuši Jānis un 
Raitis Sarkaņi. Paldies viņu prasmīgajām ro-
kām un atsaucīgajām sirdīm!

Paldies par ieguldīto darbu!
Rites pagasta pārvaldes vadītāja

G. Dobrovska

10. decembrī Elkšņos notika gadskārtējā 
Viesītes novada zemnieku un uzņēmēju bal-
le. Tā pulcināja gandrīz pusotra simta cilvēku. 
Pasākumu atklāja Viesītes novada domes iz-
pilddirektors Alfons Žuks un Elkšņu pagasta 
pārvaldes vadītājs Dainis Černauskis.

Visplašāk pārstāvēti bija Elkšņu pagasta 
ļaudis. Lielākais uzņēmums SIA KRAG, atska-
toties uz 10 gadu darbību, sumināja sava ko-
lektīva godprātīgākos darba veicējus un iepa-
zīstināja ar veiksmēm un grūtajiem brīžiem ša-
jos gados. Saimniecībā audzē gaļas liellopus, 
nodrošina darbu 6 cilvēkiem. Vasarā ganām-
pulkā bija 149 liellopi, gada apgrozījums 2010. 
g. sasniedzis 130000 latu. Jubilejas reizē gan 
pārvaldniece Valija Krodziniece, gan kolektīva 
ļaudis izskatījās laimīgi par sasniegto.

Zemnieku saimniecības „Kundzāni” dar-
bība ar lielākām un mazākām veiksmēm ilgst 
kopš 1989. gada. Pamatnodarbošanās - gaļas 
liellopu audzēšana, pastāvīgs darbs vairākiem 
cilvēkiem, bet vasarā saimniecībā stažēties 

tiek pieņemti jaunieši. Saimniecības vadītājs 
un īpašnieks Dzintars Putniņš par padarīto 
darbu svētku reizē īpaši atzīmēja strādniekus: 
Jāni Putniņu un Lailu Jasi.

Ar skaistu mūzikas programmu visus ie-
priecināja saksofonistu kvartets no Jēkabpils 
Jāņa Briškas vadībā. Bagātīgo mielasta galdu 
klāja kafejnīca „Kalniņā”, par labu noskaņo-
jumu raitos deju ritmos gādāja mūziķu grupa 
„Galaktika” no Rēzeknes. Netrūka jautrības, 
priecīgu tikšanos, draudzīgu smaidu.

Daudz līksmes sagādāja Ziemassvētku 
vecīša ierašanās (ikdienā - Ivars Vingris), kurš 
prata aizvest visus dalībniekus bērnībā, iztau-
jāja viņus par nākotnes sapņiem, tad atkal at-
sauca visus šodienā un sniedza dāvanas par 
labajiem darbiem aizvadītajā gadā. Dāvanu 
saņēmēju vidū - piemājas saimniecības „Va-
nagi” īpašniece Nora Mežaraupe Elkšņu pa-
gastā, kura atgriezusies dzimtajā sētā, ener-
ģiski turpina tēva iesākto un paplašina ganām-
pulku, Rites pagasta z/s „Malenieki”, īpašnieki 
Vija un Ivars Barovski, Saukas pagasta ko-
operatīvā sabiedrība „Ritenis”, vadītājs Valdis 
Banders, kā arī pagastu lauksaimniecības 
konsultanti, kuri diendienā palīdzējuši zemnie-
kiem un uzņēmējiem.

Ikviens varēja piedalīties kultūras nama 
organizētajās prāta, spēka un veiklības at-
rakcijās (attēlā). Vērtīgas dāvanu kartes tajās 
izcīnīja Malcenieku (Sauka), Masuleviču (Elk-
šņi), Barovsku (Rite) pāri, bet īpašo Elkšņu 
pagasta pārvaldes vadītāja balvu saņēma 
visstiprākais – Didzis Bārdulis no z/s „Ošāni”. 
Viņš spēja pacelt 30 kg smago graudu maisu 
virs galvas 45 reizes.

Gluži nemanot pienāca rīts, lielāko daļu 
pasākuma dalībnieku atkal saucot savās dar-
ba vietās. Lauku darba rūķu prieka brīži ir īsi, 
bet varbūt tāpēc jo sevišķi skaisti.

Paldies sponsoriem: SIA VIPVET, SIA 
MEŽA RASAS, SIA SEDUMI par atbalstu!

Elkšņu pagasta lauksaimniecības
konsultante T. Plīte

Zemnieku un uzņēmēju gada balle

Klusajā Adventes un Ziemassvētku gai-
dīšanas laikā Saukas pagasta pārvaldē noti-
kušas izmaiņas - ievēlēta jauna pārvaldniece. 
Ikviena pārmaiņa sevī nes neziņu, bailes, bet 
arī izaugsmes brīnumu. Man tiek dota iespēja 
ikdienā tikties ar jaukiem, strādīgiem, atbildī-
giem cilvēkiem, kopīgiem centieniem veidot 
mūsu pagasta ikdienu. Lauku ļaudis ir izturīgi, 
pacietīgi un gaiši cilvēki, tāds arī ir mūsu pa-

gasts. Saviem pagasta iedzīvotājiem novēlu 
darbīgu ikdienu, veldzējošu atpūtu, lai, satie-
koties jauniem darbiem, mēs veltītu viens ot-
ram tikai labus vārdus!

Lai piepildās viss iecerētais! Gaišus, mie-
rīgus un baltus Ziemassvētkus visiem pagasta 
un novada ļaudīm! Lai JAUNAIS GADS mūs 
patīkami pārsteidz!

Saukas pagasta pārvaldniece S. Lūse

Gads gandrīz noslēdzies, tāpēc, kā sa-
biedriskai organizācijai pienākas, ziņoju no-
vada ļaudīm par padarītajiem darbiem Saukas 
dabas parka teritorijā un biedrībā.

Gribas teikt, ka 2011. gads ir bijis gana 
ražens gan atmeklētāju ziņā, kas ir apm. par 
60% lielāks kā 2010. gadā, gan arī projektu 
realizācijas ziņā.

2011. gadā Saukas Dabas parku apmek-

lēja 7846 tūristi (protams, visapmeklētākais kā 
vienmēr bija Saukas ezers, to apmeklēja 3050 
makšķernieki):

• lauku māju „Bincāni” (atraktīvā dabas 
taka „Velniņi”, laivu, katamarānu, velosipēdu, 
slēpju noma, telšu vietas, naktsmītnes, ēdinā-
šana, pirts) - 2374 tūristi;

• atpūtas vietu „Ezera Gravāni” (telšu vietas, 
2 vasaras mājiņas, laivu noma, pirts) - 829 tūristi;

Saukas Dabas Parks Biedrība –
atskatoties uz padarīto 2011. gadā

turpinājums 9. lpp. 
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• atpūtas vietu „Ielejas” (telšu vietas, va-
saras treilers, laivu noma) – 420 tūristi;

• Tālivalža gravu (dabas taka) un z/s „Kal-
na Ļūdāni” (saldie ķirši, gaļas lopu apskate) – 
428 tūristi;

• komponista Arvīda Žilinska dzimtās mā-
jas apmeklēja 120 interesenti;

• fotogrāfijas pamatlicēja Mārtiņa Buclera 
foto istabai, kas tagad ir Viesītes novada paš-
valdības muzeja „Sēlija” filiāle - 450 apmek-
lētāji;

• atpūtas vietai Dzirnavas (pirts, dabas 
taka „Pusnakts krēslas stundas taka”, telšu 
vietas, vasaras mājiņa) - 175 apmeklētāji;

• atpūtas vietai Dzelmes (koka namiņš, 
laivas, katamarāns, pirts, lauka spēles) - 130 
apmeklētāji;

• lauku labumi – šeit varu teikt lielu paldies 
sadarbības partneriem: Strautiņu ģimenei par 
olu, ogu un dārzeņu piegādi, Dz. Kielbickim un 
Poluškinu ģim. par zemeņu, dārzeņu un ābolu 
piegādi – tas Saukas pagastā! Jaundālderu 
ģim. siera ražošanā, B. Stepai un A. Caunei 
par medus tirdzniecību no Viesītes, K. Rubī-
nai no Atašienes pagasta par mājās ražotajām 
ziepēm! Visus šos produktus ik pa laikam pēc 
pieprasījuma saveda Lauku mājas Bincāni 
pagalmā, kur tirgošanās gāja no rokas. Tādā 
veidā apmierināti bija gan pilsētas tūristi, gan 
paši tirgotāji...

Saukas ezerā tika ielaists sekojošs skaits 
zivju mazuļu:
 vienvasaras līdakas – 7725 gab.,
 zandarti – 15 000 gab.

Tika izvilkti vairāk kā 510 m nelikumīgi ie-
likto tīklu, sastādīts 31 administratīvais proto-
kols, vidēji mēnesī Saukas ezerā tika veikti 15 
reidi, par ko liels paldies mūsu zivju resursu 
aizsardzības speciālistam Aivaram Lūsim!

Šis gads ir bijis ražens projektu rakstīša-
nas un realizēšanas gads:
 2011. gadā realizēts LEADER projekts 

„Zaļā klase Saukas dabas parkā” - kopējais 
finansējums 6961,95 Ls; pašu fin. - 10% - 
696,11 Ls; ELFA fin. – 6265,75 Ls. Iegādāta 
datortehnika, projektors, 72 kv. m. telts, dārza 
mēbeles, 12 divriteņi, 12 pāri slēpju, slēpju zā-
baku, elektroģenerators;
 „Vides objektu pieejamības nodroši-

nāšanas un uzturēšanas tehniskā aprīkojuma 
nodrošinājums Saukas dabas parkā”. Kopē-
jais finansējums – 3626,00 Ls, Saukas dabas 
parka biedrībai ir Sabiedriskā labuma statuss, 
tādēļ līdzfinansējums 0,00 Ls. Iegādāti: 1 tri-
meris,1 profesionālais krūmgriezis, 1 motorzā-
ģis un vieglās automašīnas piekabe;
 „Vides izglītības un atpūtas centra iz-

veide Saukas dabas parka nomas īpašumā 
„Vecbincāni” - centrālapkures ierīkošana ne-
kustamajā īpašumā „Vecbincāni”” - kopējais 
finansējums - 7000,00 Ls; pašu finansējums 
– 700,00 Ls; ELFA finansējums – 6300,00 Ls;
 „Ūdens un kanalizācijas sistēmas teh-

niskā projekta izstrāde atpūtas vietai Jaunbin-
cāni un bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve 
pirtij”. Kopējais finansējums 13 741,36 Ls, 
līdzfinansējums 0,00 Ls (biedrībai ir sabiedris-
kā labuma statuss).

Lai arī tūristu apmeklējums ir audzis, to-
mēr naudas līdzekļu tāpat nav pietiekoši, lai 
izdarītu visu, ko sirds kāro, tāpēc tiek rakstīti 
projekti, kuru atbalsta gadījumā mēs varam iz-
darīt daudz, daudz vairāk.

Nobeigumā gribu pateikt lielu, lielu paldies 
visiem SDPB rīkoto talku dalībniekiem par 
čaklo darbu, bet jo īpaši Ormaņkalna ļaudīm, 
kas pavasarī saveda kārtībā Tālivalža gravu! 
Braucot pāri Ormaņkalnam, mani vienmēr 
pārņem tāda dīvaini silta sajūta, jo tur dzīvo 
sirds silti cilvēki, paldies! Paldies par sadar-
bību un darbu Saukas dabas parka darbinie-
kiem, valdes locekļiem un ikvienam, kas uztur 
kārtībā savu īpašumu - līdz ar to dabas parka 
un visa novada teritoriju!

Ar novēlošanos publiski atvainojos „Brīdāgu” 
saimniekam Dailim Rijniekam par to, ka es pava-
sarī viņa īpašumu nosaucu par „ainavu degra-
dējošu”, un publiski saku paldies par to, ka viņš 
savu īpašumu „Brīdāgi” pilnībā iztīrījis no krūmā-
jiem un nevajadzīgiem kokiem. Ja kādam inte-
resē, kā to var izdarīt bez kapitālieguldījumiem, 
domāju, ka Rijnieka kungs neliegs padomu.

Paldies Viesītes novada pašvaldībai par 
sadarbību klientu piesaistē un atbalstu Sau-
kas dabas parka attīstībā!

Šajā pirmssvētku laikā novēlu visiem no-
vada iedzīvotājiem un īpaši Saukas Dabas 
Parka biedriem, darbiniekiem un dabas parka 
atbalstītājiem gaišus Ziemassvētkus un stipru 
veselību, saticību ģimenē, možu garu nāka-
majā - 2012. – gadā!

SDPB valdes priekšsēdētāja G. Kļaviņa

turpinājums no 8. lpp. 

„Tuvu un tālumā” - tāds nosaukums dots 
jau 7. grāmatai sērijā „Mūsu stāsti”, ko sagata-
vojis un izdevis Saukas sabiedriskais centrs. 
Jau otro gadu grāmatas atvēršana notika 
valsts svētkos - 18. novembrī - Lones Tautas 
namā. Jaunā, kā arī visu līdzšinējo izdevu-
mu sagatavotāji – Saukas sabiedriskā centra 
pārstāvji: Māra Ose un Gunārs Spīdainis. Lai 
vairāk uzzinātu par šīs grāmatas saturu un arī 
nākotnes iecerēm, uz sarunu aicinājām vienu 
no tās veidotājām – Māru Osi.

Lūdzu, pastāstiet vairāk par jauno 
sērijas grāmatu „Tuvu un tālumā”? Par 
ko tā ir?

Joprojām par to pašu – cilvēkiem, viņu 
likteņiem un notikumiem novadā. Tuvu un 
tālumā, jo izmantoti arī to novadnieku stāsti, 
kuri sava mūža lielāko daļu aizvadījuši tālu no 
dzimtenes. Tie ir nostalģiskais Valdas Ezergai-
les stāsts un sūrais Ernesta Baloža vēstījums. 
Lielu daļu grāmatas aizņem Jāņa Kolpaka 
Rites pagasta pārstaigājums, kas saistošāks 

varbūt Ritei piederīgiem, bet nenovērtējams 
faktu materiāla ziņā, jo dod ieskatu par sētām 
un ļaudīm attiecīgā laika posmā. Jānis ir papil-
dinājis Vecumu aprakstu un ar šo grāmatu arī 
pabeidzis stāstījumu, kas iesākās 6. grāmatā. 
No Elkšņiem Santas Sirmovičas piederības 
apliecinājums dzimtajai pusei, bet tieši tādēļ 
grāmatas sākumā likts. No elksniešiem ir ie-
rosinājums virzīties uz jaunākiem laikiem, un 
droši vien tā arī būs nākošajos izdevumos, uz 
ko mēs ceram. No Saukas ir īss Jāņa Rijnieka 
stāsts, bet viņa mantojumā ir vēl daudz inte-
resantu stāstu un tēlojumu. Vilnis Vietnieks ir 
sniedzis ieskatu par nostūri Saukas pagastā, 
par kuru retais zina un atceras. Ir lasāmi arī 
daži viņa dzejoļi. Ja Ernesta Baloža dzimtā 
sēta bija Saukas pagastā, bet tagad šī vieta 
pieder Viesītei, tad Antons Nautrāns ir īsts vie-
sītietis. Par viņu stāsta Ģirts Šimanauskis. Vēl 
no Viesītes puses nāk Ulda Kūma stāsts par 
Lucānu dzimtu. Te jāatvainojas gan autoram, 
gan lasītājiem, ka tehnisku kļūdu dēļ tas ir sa-
bojāts, un ir jādomā, kā to varētu labot.

Kas šai grāmatai kopīgs un kas atšķir 
no pārējām sērijas grāmatām?

Kopīgo jau minēju, atbildot uz pirmo jautā-
jumu – ļaudis un notikumi novadā. Mēģinājām 
likt kartes, kuras papildinātu aprakstus, bet 
šādā formātā tas neder. Plānojam izdot atse-
višķi karti, kur iekļautas gan esošās, gan biju-
šās, gan arī vairs neesošās mājvietas novadā. 
Priecājamies, ka ir jauni autori, kuri ar mums 
sadarbojas.

Cik ilgā laikā tapa šis izdevums?
Ir stāsti, kas gaida savu kārtu, ir, kas atnā-

kuši negaidot, ir tādi, pie kuriem strādāts ilgā-
ku laiku, bet gada laikā cenšamies tos dabūt 
kopā.

Kā notiek materiāla atlase kārtējam iz-
devumam, kā – tekstu apkopošana?

Reizēm atlase notiek, bet nereti stāsti at-
nāk paši. Piemēram, divus unikālus stāstus 
– Arvīda Žilinska iepriekš nekur nepublicētu 
dienasgrāmatu un Nikolaja Malcenieka paša 
rakstītu dzīves stāstu - sagādāja Velta Lāce 
ar viņu piederīgo laipnu atļauju un uzticēša-
nos. Izrādās, ka daudzi cilvēki raksta un veido 
atmiņu krājumus. Ilggadējā Saukas draudzes 
vecākā Elmāra Klūdziņa Saukas baznīcas 
hronika ir to skaitā. M. Buclera fotogrāfiju ka-
bineta vadītāja un novadpētnieka Gunāra Spī-
daiņa savāktie materiāli un kontakti ir kalpojuši 
un kalpo par pamatu ļoti daudziem stāstiem, 
nerunājot nemaz par fotomateriālu.

Ar kādām grūtībām nācās sastapties, 
veidojot šo un arī iepriekšējās grāmatas? 
Pozitīvais šajā darbā...

Ārēju grūtību nav. Domāju, ka grāmatas 
ir tapušas viegli. Kamēr šī sajūta būs, būs arī 
grāmatas. Nesasteigt, nepieļaut gramatiskas 
un tehniskas kļūdas - tās ir problēmas, ar ku-
rām gribētos tikt galā. Tieši tāpēc, ka pozitīvā 
ir daudz – interesanti stāsti, cilvēki, interesan-
tas sastapšanās, grāmatu veidošana saista.

Veidot, izdot vienu grāmatu, kur nu vēl 
sēriju, izdevumus izplatīt – tas noteikti ir 
vairāku cilvēku kopīgs darbs...

To cilvēku saraksts, kam jāsaka paldies 
par ieguldīto darbu, varētu būt diezgan garš. 
Noteikti tās ir abu mūsu bibliotēku bibliotekā-
res: Velta Lāce un Lilija Lejiete. Tie ir Saukas 
pagasta uzņēmēji – z/s Assi, k/s Ritenis, Sau-
kas pagasta padome kādreiz un Viesītes no-
vada dome jau otro gadu. KKF ir atbalstījis 3 
grāmatu izdošanu. Tie ir individuālie ziedotāji, 
tas ir ikviens, kas grāmatu nopērk. Nereti ir no-
derējis kāds vārds, komentārs, kāds padoms, 
kas palīdzējis, un to teicējs te nav pieminēts, 
bet paldies visiem, ar kuru atbalstu „Mūsu 
Stāsti” turpinās!

Iznākusi septītā grāmata sērijā „Mūsu stāsti”

turpinājums 10. lpp. 
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Vai jau ir ieceres par nākamo grāmatu? 
Vai materiālu neaptrūks?

Ieceres ir, un materiālu arī netrūkst. Re-
dzu iespēju piesaistīt jaunus spēkus grāmatu 
tapšanā.

Palīgi un līdzdarboties aktīvi cilvēki, kuri 
spētu sniegt palīdzību grāmatas tapšanā ir ļoti 
vajadzīgi. Grūti šo palīdzību lūgt, jo tas ir uz 
entuziasmu balstīts darbs. Ja kāds te saska-
ta savas iespējas, tad būsim priecīgi uzņemt 
savā pulkā.

Ja kādam novada iedzīvotājam rodas 
vēlēšanās jums uzticēt savu atmiņu stāstu, 
vai to pieņemsiet?

Tieši tā arī top mūsu grāmatas. Cenša-
mies neietekmēt vai nerediģēt iesniegtos stās-
tus, jo tas atbilst mūsu nostājai, kas atspogu-
ļojas arī nosaukumā. Tomēr nevaru nepiekrist 
Lūcijas Ķuzānes kritikai, ka saudzīga rediģē-
šana ir vajadzīga.

Vai brīžiem nerodas sajūta, ka esat uz-
sākuši darbu, kam nav ne gala, ne malas, 
jo atmiņu stāstu ir tik daudz?

Tā ir. Lai gan visi stāsti beidzas, bet tad 
tam ir citi iemesli. Domāju, ka svarīga ir pēc-
tecība un jaunas radošas vēsmas, pie kā būtu 
jāpiestrādā.

Paldies par sarunu!
Pierakstīja L. Griškena.

turpinājums no 9. lpp. 

P a v i s a m 
nesen izdev-
niecībā Dienas 
Grāmata ar 
Valsts Kultūr-
kapitāla fonda 
atbalstu iznā-
kusi un Viesītes 
bibliotēkā izla-
sāma Ata Kli-
moviča grāma-
ta „Personiskā 
Latvija. Divdes-
mitā gadsimta 
stāsti”.

Ar ko tā 
ir īpaša? Šī 

grāmata ir savā veidā unikāla Latvijas 20. 
gadsimta vēsture, kas izstāstīta caur cilvē-
ku likteņiem, dzīvesgājumu. Šis darbs pilnā 
mērā apliecina, ka īstā vēsture ir tā, ko paši 
piedzīvojam. A. Kļimovičs saka: „Visi grāma-
tas varoņi ir brīvās Latvijas paaudze, un mans 
lūgums bija - pastāstīt Latvijas vēsturi kā savu 
personisko. Stāsts vienmēr ir stāsts kādam 
- klausītājam, konkrētam sarunas biedram. 
Tādā nozīmē esmu šo sarunu autors - ar savu 
interesi, izpratni un nezināšanu, ar savu izvēli. 
Grāmatā ir 38 stāsti - sarunas ar plašākai sa-
biedrībai pazīstamiem vai tikai savā nomaļajā 

lauku pagastā zināmiem atšķirīgu likteņu un 
uzskatu cilvēkiem. Esmu pateicīgs viņiem par 
atsaucību un katru tikšanās brīdi.”

Ar ko grāmata īpaša tieši mūsu novada un 
Viesītes iedzīvotājiem? Līdztekus citu varoņu 
(piemēram, latviešu ēdienu recepšu krājējas 
un pierakstītājas Antoņinas Masiļūnes, bas-
ketbolistes Zentas Puiķes, vēsturnieka Pēte-
ra Krupņikova, kinorežisora Rolanda Kalniņa 
u.c.) stāstiem 608 lappušu biezajā grāmatā 
atrodam sarunas arī ar mums tik labi zinā-
majiem Viesītes iedzīvotājiem: pensionēto 
vēstures skolotāju Ģertrūdi Godiņu, pensio-
nēto autovadītāju Visvaldi Lapiņu, pensionēto 
šūšanas uzņēmuma vadītāju Meisu Beinartu, 
nu jau aizsaulē aizgājušo mājsaimnieci Ernu 
Vaičikovsku. Daudziem pazīstams ir Zentas 
Dobelnieces vārds. Arī viņas stāstījumu caur-
vij atmiņas par Viesītē pavadīto laiku.

Grāmata ir aizraujoša lasāmviela. To pa-
pildina arī dažādu laiku fotoattēli (gan autora 
fotografēti, gan viņa sarunu biedru albumos 
glabāti) un detalizēti izstrādāti vietu, personu 
un notikumu informatīvie alfabētiskie rādītāji. 
Iesakām izlasīt!

Gribētos piebilst, ka Viesītes, kā arī pārē-
jās novada bibliotēkās iespējams izlasīt arī 7. 
grāmatu sērijā „Mūsu stāsti” – „Tuvu un tālu-
mā”.

L. Griškena

Novada bibliotēkās

Šī gada 2. decembrī Salaspils kultūras 
namā „Enerģētiķis” notika Lauku bibliotēku 
atbalsta biedrības (LBAB) rīkotās akcijas „At-
balsts lauku bibliotēkām” noslēguma sarīko-
jums, ko apmeklēja arī pārstāvji no Viesītes 
novada - Elkšņu bibliotēkas vadītāja Ingrīda 
Černauska, Lones bibliotēkas vadītāja Lilija 
Lejiete, Rites bibliotēkas vadītāja Marija Me-
žaraupe, Elkšņu pagasta pārvaldnieks Dainis 
Černauskis un Viesītes bibliotēkas bibliotekāre 
Irēna Jančevska. Sarīkojumu vadīja rakstnieki: 
Biruta Eglīte un Ēriks Hānbergs. Pasākuma 
ietvaros Lauku bibliotēku atbalsta biedrība pa-
sniedza „Lielo lasītāju balvu – 2011” gada vis-
lasītāko grāmatu autoriem un izdevniecībām.

LBAB konkurss par vislasītākajām grā-
matām norit visu gadu. Tajā piedalās tikai tie 
darbi, kas iznākuši iepriekšējā gadā. Šoreiz 
lasītāju viedokli apkopoja 548 publiskās bib-
liotēkas, tai skaitā arī visas piecas Viesītes 
novada bibliotēkas.

Grāmatas, kas uzvarēja septiņās nominā-
cijās:

1. oriģinālproza - A. S. Gailītes romāns 

„Iekar egles zarā spožu nieku,
Atdzīvosies dvēsele un nams.
Uzdāvināsim viens otram prieku,
Kas ar zeltu neatmaksājams.”
                        (O. Lisovska)
Tuvojas Ziemassvētki un gadu mija – 

laiks, kad atskatāmies uz gadā paveikto 
un to izvērtējam, mazāk domājam par ik-
dienas rūpēm, mūsu sirdīs ielīst prieks un 
gaišums, kad gribas saņemt sirds siltumu 
un dāvāt to citiem.

Viesītes bibliotēkas kolektīvs šajā 
gadu mijā saka īpašu paldies tiem cilvē-
kiem, kuri šogad bibliotēku atbalstījuši, 
dāvinot tai grāmatas un žurnālus: S. Au-
ziņai, I. Burjotei, A. Caunei, M. Ceirulei, 
A. Dambim, R. Daujatei, A. Goldbergam, 
S. Gravai, Maijai un Laimai Griškenām, 
M. Grīviņam, I. Ivanovai, I. Jančevskai, 
D. Kamišovai, J. Kudiņam, R. Mašinskai, 
K. Melderim, A. Nautrānam, A. Pastarei, 
N. Sņetkovai, M. Turļukai, A. Turļukam, 
dzejniecei R. Urtānei, Aldiņu, Asaru, 
Dreijeru un Orupu ģimenēm!

Savukārt Viesītes vidusskolas bibliotē-
ka pateicas par grāmatu dāvināšanu 1. b 
klasei un audzinātājai E. Kalniešai, 2. a 
klasei un audzinātājai D. Vanagai.

Abas bibliotēkas vēl saviem lasītājiem 
un visiem novada ļaudīm - neskoposimies 
ar labiem vārdiem, domāsim vairāk pozitī-
vu domu! Lai mums visiem gaiši Ziemas-
svētki! Lai zem svētku egles katram trīs at-
slēdziņas — veselībai, laimei un mīlestībai! 
Ceļā uz Jauno gadu - labas dienas, gaišas 
domas un cerību putnus!

L. Griškena

Vēsture ir tā, ko paši piedzīvojam

Pasniegta „Lielā lasītāju balva 2011”!
„Alīna: likteņa celtā un grem-
dētā”,

2. oriģināldzeja - M. Lauk-
manes dzejas krājums „Lap-
senes mani nedzeļ”,

3. tulkotā daiļliteratūra - 
S. Kolinsas romāns „Spēle ar 
uguni”,

4. bērnu oriģinālliteratūra 
- L. Dreimanes romāns „Vilce-
nes stāsts”,

5. tulkotā bērnu literatūra 
- Juja un Tūmass Vislanderi 
„Mūmammas pavasara tīrīša-
na”,

6. dokumentālā oriģinālliteratūra - A. Grū-
tups „Maniaks”,

7. tulkotā dokumentālā literatūra - V. Su-
vorovs „Uzvaras ēna” - 1. grāmata.

Sarīkojumā piedalījās novadu pašvaldību 
vadītāji, kultūras darbinieki, bibliotekāri, izdev-
niecības un grāmatu autori, kā arī citas Latvijā 
pazīstamas personas. Pasākuma gaitā tika 
sveikti un godināti arī rakstnieki, kuriem šogad 
ir nozīmīgas dzīves jubilejas.

Pirms sarīkojuma bija iespēja apmeklēt jau-
no Salaspils novada bibliotēku, kura septembrī 
tika svinīgi atklāta jaunajās telpās (attēlā).

Pasākums bija interesants un iespaidiem 
bagāts! Paldies par iespēju tajā nokļūt Viesī-
tes novada domei, kā arī Elkšņu pagasta pār-
valdniekam Dainim Černauskim!

Visus tos, kuri vēlētos izlasīt kādu no „Lie-
lo lasītāju balvu 2011” saņēmušajām grāma-
tām, laipni aicinām uz Viesītes vai arī uz kādu 
no pagastu bibliotēkām!

Viesītes bibliotēkas bibliotekāre
I. Jančevska

M. Mežaraupes foto
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Varbūt cilvēks vispār tikai tik ilgi dzīvo, ka-
mēr spēj sajust prieku. (Z. Mauriņa)

Vēl tikai nedaudz dienu, un 2011. gads būs 
aizritējis. Dažādiem notikumiem bagāts. Katra 
diena neatkārtojama, kurā var gūt prieku.

Prieks par pirmo sniegpulkstenīti, ko pa-
manīju uzziedam jau 15. martā, stārķi, kas 
mājvietu atrada 30. martā, ezīti, kurš agrā pa-
vasarī cienājās ar zivtiņu…

Prieks, ka šogad saņēmām šīs avīzītes 
100. numuru, ko katrs gaida savās mājās, lai 
ielūkotos sev svarīgākajos notikumos. Paldies 
par ieguldīto darbu izdevuma veidošanā Līgai 
Griškenai un Guntai Plēsumai!

..., ka pagastā jau piekto gadu notika 
Pagasta svētki, varam apmeklēt savā Lones 
Tautas namā dažādiem vecumiem, gaumēm 
organizētus koncertus. Paldies kluba vadītājai 
Intai Malceniecei!

…, ka Saukas Sabiedriskais centrs svi-

nēja 10 gadu darba jubileju. Šajos gados lie-
lākais veikums ir izdotās septiņas grāmatas 
sērijā „Mūsu stāsti”. Paldies centra vadītājai 
Mārai Osei!

…, ka Latvijas fotogrāfijas pamatlicējam 
Mārtiņam Bucleram 145. dzimšanas diena. 
Ceturtdaļgadsimts, kopš Latvijas fotogrāfi un 
viņa radītās mākslas baudītāji un cienītāji go-
dina mūsu fotogrāfijas pamatlicēju. Paldies 
Gunāram Spīdainim! Paldies ikvienam, kas 
palīdzēja un palīdz veidot šos atceres pasā-
kumus! Par īpašo velti jubilejā - piemiņas buk-
letu, kas ikvienu iepazīstina ar M. Buclera de-
vumu un sniedz ieskatu atceres pasākumos, 
paldies Viesītes novada domei, Viesītes 
muzejam „Sēlija”, izdevuma sastādītājai Il-
mai Svilānei!

…, ka bibliotēkā vasarā skanēja bērnu ča-
las un dziesmas!

..., ka lasītāji ļoti, ļoti daudz lasa un bib-

liotēkā lasītākā A. Sk. Gailītes grāmata „Alīna: 
likteņa celtā un likteņa gremdētā” ieguva arī 
„Lielo Lasītāju balvu - 2011”.

..., ka mūsu rosīšanās ir pamanīta un 
Saukas bibliotēkā notiek rekonstrukcija. Pal-
dies Viesītes novada pašvaldībai, projekta 
rakstītājiem, realizētājiem, ikvienam, kas 
palīdz, lai mums būtu vieta, kur pulcēties!

..., ka kopā mēs varam savu ikdienu vei-
dot labāku, jo ikviens veikts darbs ir vajadzīgs.

..., ka pagasta cilvēki nebaidās uzņemties 
atbildību. Paldies Mārim Blitsonam par ie-
guldīto darbu pagasta vadīšanā! Veiksmīgas 
darba gaitas Sanitai Lūsei, vadot turpmāk 
pagasta dzīvi!

Prieka mirkļu ir daudz… Ne tos saskaitīt, 
ne paturēt…

Gaišus svētkus! Veselību un veiksmi 
2012. gadā!

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

Jau daudzu gadu garumā bibliotēkas lasī-
tājiem ir iespēja piedalīties Valsts Kultūrkapitāla 
projektu konkursā „Bērnu žūrija”. Lai projekts 
veiksmīgi varētu noritēt, tad ar Nacionālās biblio-
tēkas Atbalsta biedrības palīdzību kopā ar ziedot.
lv tika vākti līdzekļi šīs grāmatu kolekcijas iegā-
dei. Šogad Bērnu žūrijā varēja lasīt arī jaunieši.

Projekta mērķis ir veicināt bērnu lasītpras-
mi un prasmi izteikties par izlasīto. Šī ir vienī-

gā programma bērniem, kas var ieinteresēt vi-
ņus lasīt grāmatas, jo nav nekāds noslēpums, 
ka skolēni lasa arvien mazāk.

2011. gada projektā par ekspertiem ie-
saistījās 25 skolēni. Bija 4 ekspertu grupas. 
Katram ekspertam sava vecuma grupā bija jā-
izlasa 5 grāmatas un pēc to izlasīšanas jāaiz-
pilda anketa. Ar šo darbu veiksmīgi tika galā 19 
bērni. Liels paldies jāsaka bērniem, kas žūrijā 

Projekta „Bērnu žūrija – 2011” noslēgums Rites pagasta bibliotēkā
piedalās katru gadu: Ralfam, Andželikai B., 
Sanitai, Lindai, Veronikai, Danai, Egijai, Elī-
nai! Visčaklākie projekta atbalstītāji mācās 3. 
klasē (no 12 bērniem piedalījās 9). Visjaunākā 
eksperte - 1. klases skolniece Milāna (attēlā).

Projekta realizācijas gaitā bērniem tika 
rīkoti dažādi pasākumi: pārrunas par grāma-
tām, priekšā lasīšana u.c.

Ekspertiem ļoti patika sekojošas grāma-
tas: Kima var būt stipra, Mufa, Grega dienas-
grāmata un Vilcenes stāsts.

Bērnu aizpildītās anketas tiek sūtītas uz 
LNB Bērnu literatūras centru Rīgā.

Noslēguma pasākums jaunajiem eksper-
tiem notika 13. decembrī. Bija ieradušies 18 
bērni. Projekta darba grupa pasniedza dalīb-
niekiem aproces, ko bija sagādājis LNB Lite-
ratūras centrs. Žūrijas eksperti pie tējas galda 
aktīvi minēja latviešu tautas mīklas. Pasāku-
ma noslēgumā tā dalībnieki nolēma turpināt 
piedalīties „Bērnu žūrijā” 2012. gadā. Paldies 
Bērnu žūrijas ekspertiem par aktīvu dalību!

Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads. 
Visiem saviem lasītājiem novēlu gaišus Zie-
massvētkus un Laimīgu Jauno gadu!

Bibliotēkas vadītāja M. Mežaraupe
Autores foto

Dzīvot ar prieku…

Baltais Ziemassvētku brīnums,
Klusi dvēselē ienāk:
ar ticību – baltās sniega kupenās,
ar cerību – svecītes gaismiņā,
ar smaidu – ikvienā saules stariņā,
ar gandarījumu – piparkūku smaržā,
ar mīlestību – ikkatra sirsniņā...
Lai baltais Ziemassvētku brīnums ik-

vienā sirsniņā Jaunā gadā mīt!
Klusus, sveču apmirdzētus Ziemas-

svētkus, rosmi un panākumus Jaunajā 
gadā!

Viesītes vidusskolas kolektīvs

Novada skolās

Sniega baltuma patiesību, saules mirdzu-
mu un egles varenumu redz bērnu acis. Pro-
tams, ja tici... viss notiek, arī brīnumi.

Tā arī Viesītes vidusskolā Ziemas-
svētku noskaņā rotājām skolu un klases, 
piedalījāmies dažādās aktivitātēs un pa-
sākumos.

Lai bērni aizdomātos un izprastu Ad-
ventes laika norises un būtību, skolā ciemo-
jās mācītājs J. Grigs, kurš caur brīnišķīgu 
stāstījumu un diskusiju aprunājās ar 1. - 8. 
klases skolēniem. Paldies mācītājam par 
atbalstu!

Savukārt 10. - 12. klašu audzēkņi 15. de-
cembrī tikās ar Daugavpils diecēzes bīskapu 

E. Alpi, lai aprunātos par vispārcilvēciskajām 
vērtībām, šo nemitīgi skrienošo laiku un citiem 
jauniešiem aktuāliem jautājumiem.

No 1. decembra skolā 9. Skolēnu saei-
ma organizēja Labdarības akciju „Svētītus 
un gaišus Ziemassvētkus vēlot!” Par tās 
rezultātiem informēsim nākamajā laikraksta 
izdevumā.

No 16. decembra skolā tiek rīkotas klašu 
eglītes.

22. decembrī plkst. 11.00 Kultūras pilī 
notika Viesītes vidusskolas 1. - 12. klašu Zie-
massvētku pasākums.

Informāciju apkopoja direktora vietniece 
audz. darbā S. Ratiņa.

Balto Ziemassvētku brīnuma gaidās
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Mums atkal tiek 
dotas cerības uz 
jaunu Sākumu...

Savas pēdējās dienas vada 2011. gads 
– ar sveču liesmiņām tumšajos vakaros, ar 
piparkūku smaržu pirms Ziemassvētkiem, ar 
pārdomām par paveikto un nepaveikto. Šis ir 
laiks, kad varam pārdomāt notikušo, izvērtēt 
savus darbus un atbildību: cik daudz esmu da-
rījis pats un cik prasīgs bijis pret apkārtējiem, 
cik paštaisni esmu mīlējis sevi un cik daudz 
devis citiem...

Aizejošais gads katram no mums ir bijis 
citādāks – kādam tas atnesis gandarījumu par 
paveikto vai prieku ģimenē, citam vilšanos, 
kāds cits to vienkārši nodzīvojis ar domu - laba 
tā diena, kas pagājusi. Bet, tāpat kā katrā gada 
nogalē, arī šobrīd mums atkal tiek dotas cerī-
bas uz jaunu Sākumu. Un šis laiks būs jāizdzī-
vo, spītējot ekonomiskajai situācijai un pārējām 
rūpēm, jo gluži vienkārši citas izvēles nav. Tā-
pēc mācīsimies krāt prieku, labestību, sirsnību 
un dzīves gudrību, ne tikai mantu vai slavu! Ne-
pazaudēsim patieso vērtību mēru! Mācīsimies 
pasniegt palīdzīgu roku, pateikt labus vārdus 
un nebūsim vienaldzīgi viens pret otru!

Lai Ziemassvētki atnāk ar sirdsmieru katrā 
mūsu ģimenē! Lai Jaunajā gadā labestība, sa-
ticība, gaišas domas, labi darbi un mīļi cilvēki 
mums līdzās katru dienu!

Lai visa ģimene atkal kopā,
ķildas nostumtas malā,
novēlu ēdieniem pilnu pieliekamo,
klauvējienus pie durvīm,
draudzīgas sejas,
sainīšu grēdas zem eglītes,
apsveikumus no visiem mīļajiem,
lai viss ir izdarīts,
lai nekas nepiedeg,
lai ir smiekli un drusciņ aušības,
apskāvieni, skūpsti,
priecīgas atmiņas.
Novēlu no visas sirds,
lai Tavi Ziemassvētki un Jaunais gads
ir tieši tādi, kādiem tiem jābūt –
mazliet siltuma ziemas dzīlēs,
gaišums tumsā.
                  /Šarlote Greja/

Rites pamatskolas kolektīva vārdā - 
direktore I. Maševska.

Skolu sports

Šī mācību gada skolēnu sporta spēles sā-
kās ar futbola sacensībām 1992. - 95. gadā 
dzimušajiem jauniešiem. Spēkiem mēroties 
bija ieradušās septiņas lielo skolu futbola ko-
mandas, kas spēlēja divās apakšgrupās. Pēc 
apakšgrupu spēlēm norisinājās cīņas par vie-
tām. Mazāk veiksmīgāki šajās cīņās izrādījās 
Zasas futbolisti, kuri palika 7. vietā. Par 5. vietu 
spēlēja Atašienes komanda un JVĢ komanda 
- spēles rezultāts 0:5 JVĢ labā. Cīņā par 3. 
vietu laukumā devās Jēkabpils 2. vidusskolas 
komanda un Viesītes komanda. Ar rezultātu 2:0 
uzvaru šajā spēlē un 3. vietu izcīnīja viesītieši. 
Komandas sastāvā spēlēja Matīss Melderis, 
Edijs Skrupskis, Jānis Kerubins, Edijs Čibulis, 
Jānis Sladzs, Edgars Līcis, Didzis Rubens, 
Kaspars Maslobojevs, Rihards Broničs, Didzis 
Pučinskis, Jānis Valainis. Sacensībām puišus 
sagatavoja skolotājs Jānis Osis. Par 1. vietu 
spēle norisinājās starp Salas komandu un Jē-
kabpils 3. vidusskolas komandu. Šajā divcīņā 
ar 4:0 uzvaru un kausu izcīnīja Salas futbolisti 
(komandas treneris, skolotājs Pēteris Krastiņš), 
2. vieta - Jēkabpils 3. vidusskolas komandai. 
Sacensībām to sagatavoja skolotājs Modris 
Osvalds. Par taisnīgu tiesāšanu sacensību lau-
kumos rūpējās Jēkabpils Sporta skolas futbola 
treneri Raimonds Gailis un Dzintars Zvaigzne.

Futbola sacensības 1996. - 97. gadā 
dzimušajiem zēniem lielo skolu grupā nori-
sinājās Viesītes vidusskolas sporta laukumā. 
Sacensību galvenā tiesneša Jāņa Oša vadībā 
spēļu laukumā darbojās aktīvie tiesneši: Edijs 
Čibulis un Edijs Skrupskis. Futbola prasmes 
rādīt bija ieradušās sešas komandas. Apakš-
grupās mazāk veiksmīgās komandas – Salas 
komanda un Aknīstes komanda - tikās sav-
starpējā spēlē par 5. vietu, kur ar rezultātu 2:0 
Salas komanda guva uzvaru. Par 3. vietu spē-
le notika starp Viesītes un Jēkabpils 2. vidus-
skolas futbolistiem, kur pārliecinošu uzvaru 
ar 4:1 izcīnīja viesītieši. Viesītes vidusskolas 
komandā spēlēja Kristaps Čibulis, Helmuts 
Zālītis, Jānis Milaknis, Ralfs Vingris, Ritvars 
Tīrumnieks, Matīss Kļaviņš, Raitis Marķīzs, 
Māris Zvaigzne (attēlā). Komandu spēlēm sa-
gatavoja sporta skolotājs Jānis Osis. Cīņā par 
1. vietu laukumā devās Jēkabpils 3. vidussko-

las komanda un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
komanda. Spēles izskaņā rezultāts 2:1 JVĢ 
komandas labā, par ko skolotājs Jevgenijs 
Jubelis bija patiesi priecīgs. Arī Jēkabpils 3. 
vidusskolas skolotājs Modris Osvalds ir ļoti 
apmierināts ar savu audzēkņu spēlētprasmi, 
jo iegūtā 2. vieta ir labs sasniegums!

Jēkabpils SC stadionā lielo skolu futbola 
sacensībās 1998. - 99. gadā dzimušajiem 
zēniem piedalījās sešas komandas. Apakš-
grupu spēlēs spēku samēri izkārtojās sekojoši 
- Jēkabpils 2. vidusskolas komanda uzvarēja 
gan Jēkabpils 3. vidusskolas komandu (ar 
rezultātu 5:1), gan arī Viesītes komandu (ar 
rezultātu 1:0). Otrajā apakšgrupā spēcīgāki 
bija Salas futbolisti, kas ar rezultātu 4:0 pie-
veica Jēkabpils pamatskolas komandu un ar 
rezultātu 2:0 - Aknīstes komandu. Par 5. vietu 
cīnījās Jēkabpils 3. vidusskolas un Aknīstes 
vidusskolas futbolisti. Šajā duelī veiksme bija 
3. vidusskolas pusē - pretinieki tika pieveikti ar 
rezultātu 2:0. Pusfināla spēlēs tikās Jēkabpils 
2. vidusskola ar Jēkabpils pamatskolu (rezul-
tāts 7:1) un Salas vidusskola ar Viesītes vidus-
skolu, kur spēles pamatlaiks beidzās 0:0. Tikai 
soda sitieni izšķīra, kurai komandai spēlēt par 
1. vietu, bet kurai par 3. vietu. Soda sitienu sē-
rijā veiksmīgāki bija Salas futbolisti, kuriem di-
vas reizes izdevās pārspēt Viesītes komandas 
vārtsargu. Savukārt Salas vārtsargs kļūdījās 
tikai vienu reizi. Spēlē par 3. vietu pamatlaiks 
atkal beidzās neizšķirti - 2:2, taču šoreiz Viesī-
tes komanda bija tā, kurai izdevās ar 3:1 soda 
sitienu sērijā pārspēt Jēkabpils pamatsko-
las komandu. Viesītes vidusskolas komandā 
spēlēja Aigars Cišs, Jevgēņijs Gruņins, Jānis 
Širokovs, Jānis Berģis, Markuss Jaškovs, El-
vis Bantauskis, Rihards Kivlenieks, Pāvels 
Prihodjko, Arturs Bindemanis, Henrijs Zālītis, 
Andris Līcis. Ļoti sīva cīņa izvērtās starp Salas 
un Jēkabpils 2. vidusskolas komandām - spēle 
beidzās ar 2:0 Salas komandas labā, Jēkab-
pils vidusskolai - 2. vieta.

Par sacensību raitu un precīzu norisi 
rūpējās Jēkabpils Sporta skolas futbola no-
daļas treneri: Raimonds Gailis un Dzintars 
Zvaigzne.

Skolu sporta metodiķe T. Donāne

Viesītes Mūzikas 
un mākslas 
skolā... arī kino

24. novembrī ar multimediālu lekciju Valsts 
Kultūrkapitāla fonda finansētā projekta ietvaros 
skolā viesojās Jēkabpils Vēstures muzeja di-
rektore I. Berķe (attēlā 13. lpp.). Lekcijas mēr-
ķis – sniegt informāciju par muzeja piedāvāju-
mu, kā arī radīt interesi projekta mērķauditorijai 
par senajām Sēlijas novada amatu prasmēm. 
Jebkura informācija, kuru iegūstam, tiekoties 
ar interesantiem cilvēkiem, mūs bagātina, pa-
plašina redzesloku, nemanot kļūstam izglītotā-
ki, interesantāki paši sev un apkārtējiem.

Bez ikdienas mācību darba Mūzikas un 
mākslas skolas uzdevums ir iesaistīties no-
vada kultūras dzīves aktivitātēs, veidot savu 
lokālo kultūras telpu, ar savu radošo pieeju 

Viesītes futbolistiem – 3. vietas!

turpinājums 13. lpp. 
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dodot iespēju apkārtējiem saskatīt blakus 
esošās lietas citā gaismā. Tāpēc, lai plašāk 
popularizētu Viesītes vārdu, kā arī novada 
vēsturiskā mantojuma atpazīstamāko objektu 
– bānīti, Mākslas skolas pedagogi 2012. gadā 
organizē zīmējumu konkursu Latvijas vispār-
izglītojošo un mākslas skolu audzēkņiem „Ce-
ļosim kopā!” Ar konkursa nolikumu var iepazī-

ties skolas mājas lapā: www.vmms.lv, kā arī 
Kultūras ministrijas Kultūrizglītības un radošās 
industrijas nodaļas mājas lapā: www.kriic.lv, 
sadaļā Konkursi.

Jāteic, ka skola lēnām, paplašinot un piln-
veidojot izglītības piedāvājumu, veidojas par 
daudzfunkcionālu kultūrizglītības centru. No 
nākamā gada centīsimies iedibināt jaunu tra-
dīciju – iepazīstināt skolas audzēkņus, kā arī 
ikvienu interesentu ar pasaules mākslas, kā 
arī dokumentālo filmu vērtīgāko, izcilāko kla-
siku. Mūsu piedāvājums „Kino pirmdienas” 
būs īpašs un atšķirīgs no kino teātros piedā-
vātā filmu repertuāra ar to, ka filmas būs par 
Latvijā un pasaulē atpazīstamiem mākslinie-
kiem, komponistiem. Skatīsim arī fragmentus 
no pasaulē populāriem mūzikliem un operām. 
Pirmais kino seanss pirmdien, 16. janvārī, 
plkst. 17.00. Pirmā demonstrētā filma „Mūzi-
kas skaņas” - īsts „saldais ēdiens” gan bēr-
niem, gan pieaugušajiem. Būsim priecīgi šajā 
kino seansā redzēt ģimenes, jo filma ar savu 
patiesumu un vienkāršību uzrunā visas paau-
dzes. Šādus kino seansus atkarībā no jūsu 
vēlmēm un ieinteresētības plānojam divas rei-
zes mēnesī, un tie būs bez maksas.

Prieks, ka arī jauniešu vidū ir interese par 
savu prasmju pilnveidošanu mākslā, jo jau tre-
šo mēnesi skolā ik otrdienu ar mērķi pilnveidot 
iemaņas zīmēšanā, kompozīcijā kopā sanāk 

vairāki Viesītes vidusskolas vecāko klašu au-
dzēkņi. Par stabilu radošu kolektīvu izveido-
jusies Mākslas studija pirmsskolas vecuma 
bērniem „Otiņas”. Turpināsim arī pieaugušo 
tālākizglītību zīda apgleznošanā un gleznie-
cībā, bet nākamā gada jaunums – filcēšana.

Priecē arī skolas audzēkņu panākumi - 
Jūrmalas Mākslas skolas organizētajā Starp-
tautiskajā zīmēšanas konkursā „Es dzīvoju 
pie jūras” Mākslas skolas 3. klases audzēkne 
Eiva Krista Dronka ieguvusi Atzinības rakstu. 
Aktīvi darbojas arī interešu izglītības pulciņi 
– mazpulcēni, dejotāji „Danceros”, Modernās 
mūzikas studijas dziedātāji, radošā studija 
„Mixlis”.

Lai arī Jaunais - 2012. - gads pie durvīm 
tikai klauvē, domās jau esam nākamā gada 
septembrī, kad pirmais skolas zvans skanēs 
Mūzikas un mākslas skolas pirmās klases 
audzēkņiem. No janvāra uzsākam komplek-
tēšanu skolas sagatavošanas klasēm - ai-
cinām tos bērnus, kuri plāno mācības mūzikā 
un mākslā uzsākt 2012./13. mācību gadā. Mū-
zikas skolā uzņemam audzēkņus vecumā no 
6 - 8 gadiem, mākslas skolā no 8 – 12 gadiem. 
Tālrunis informācijai: 29389442.

Novēlu visiem dvēseliski mierīgu, saska-
nīgu Jauno gadu! Lai piepildās visas ieceres!

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas
direktore D. Ārgule

turpinājums no 12. lpp. 

Atmiņas kā balti putni
Viens spārnu vēziens un...
Zem kājām gurkst sniegs, sarmas diman-

tiņi žilbina skatu. No skursteņiem vērpjas balti 
un smaržīgi dūmu mutuļi. Smaržo pēc mā-
jām... Klusa laimes apjausma lidinās gaisā. 
Drīz Ziemassvētki.

Vai mēs visi to jūtam, vai mēs visi spējam 
to ļaut saskatīt mazajam cilvēkbērnam, kas tik 
uzticīgi tuntuļo mums blakus? Mēs dzīvojam šo-
dienā, bet varbūt daudziem, domājot par rītdienu, 
pakrūtē savelkas smags kamols – neziņa. Tāpēc 
palīdzēsim cits citam ar labu vārdu, ar labu domu, 
ar siltu skatienu. Ja cilvēks jūtas drošs, viņā mājo 
prieks, un prieks ļauj ieraudzīt skaistumu sev ap-
kārt, mūsu dzīves vienreizību un vērtību. Dāvinā-
sim viens otram prieku šajos svētkos!

Svētku brīžiem ir neatsverama nozīme cil-
vēka dzīvē. Kad bērnības durvis aizvērušās, 
kļūstam pieauguši un patstāvīgi. Jaunībā vis-
maz lielākā daļa no mums, domājot par savu 
turpmāko dzīvi, gara acīm to redz kā platu, baltu 
un taisnu ceļu, bez neviena pagrieziena un asa 
līkuma. Tas liekas pārskatāms no sākuma līdz 
beigām. Taču dzīvē bieži notiek tā, ka tu ej, ej pa 
šo ceļu un pēkšņi – priekšā tā vairs nav. Pama-
tam zem kājām zūdot, esam nonākuši pavisam 
citā, svešā pasaulē. Un tieši tad mums palīdz 
dzīvot tas labais, kas nāk līdzi no bērnu dienām. 
Tieši tad ir svarīgi, kāda ir mūsu dzīves vērtību 
izjūta, kura iegūta jau agrā bērnībā, savā ģime-
nē un pavada visu mūžu. Tieši tad cilvēks izjūt 
savu spēku vai vājumu un tieši tad mums katram 
dzīvē tiek dota izvēle – uzvarēt vai zaudēt.

Tāpēc gribu novēlēt visiem, kuri audzina bēr-
nus, veikt šo savu pienākumu ar atbildību un lep-
numu, zinot, ka bērnībā dāvātais brīnums ir galve-
nais spēka avots, no kura veldzēties visu mūžu.

Lai piparkūku smarža un sveķains egles 
zars ienes prieku katrā mājā! Lai gaiši un lai-
mīgi mirdz eglīte un labais Ziemassvētku ve-
cītis klusi pieklauvē pie katra sirds durtiņām! 
Visiem gaišus, piepildītus un jaukus šos Zie-
massvētkus! Veiksmi, gaišas domas un labus 
cilvēkus apkārt Jaunajā - 2012. - gadā!

PII „Zīlīte” vārdā - vadītāja A. Orbidāne

PII „Zīlīte”

8. decembra rīts bērnudārzā ienesis prie-
cīgu satraukumu bērnu sirsniņās. Kā jau katru 
mēnesi, klāt sporta diena. Nu jau bērni zina, 
ka viņus uz svētkiem pazīstamās un mīļi pie-
rastās sporta skolotājas Evitas vietā gaidīs 
kāds neparasts „ciemiņš”, kurš viņiem būs 
sagādājis daudz dažādus interesantus pār-
steigumus.

Un patiesi - bērni nebija kļūdījušies. Viņus 
zālē sagaidīja Pelīte Raibausīte. Lai gan viņa 
bija saposusies bērnudārza tērpu „dizaineres” 
Ingas šūdinātajā tērpā, tomēr nezin kāpēc 
izskatījās nedaudz noraizējusies. Dabā vēl it 
nekas neliecināja par ziemas tuvošanos, to-
mēr pat Raibausīte zināja – tā tomēr pienāks. 
Viņa ar acīmredzamu nožēlu stāstīja, ka drais-
kojoties vasara un rudens paskrējuši tik ātri, 
ka tā nebija paspējusi parūpēties par droša un 
silta mājokļa ierīkošanu. Un tagad nezinot, ko 
iesākt.

Bērni kā jau bērni – vienmēr gatavi palī-
dzēt. Arī šoreiz viņi apsolījās Pelītei izpalīdzēt 
ar ziemai piemērota mitekļa uzbūvēšanu. Tā 
nu visi ķērās pie darba.

Sākumā tas tika gatavots no „sniegpār-
slām” – vieglām un baltām, kuras savukārt 

drīkstēja pārnēsāt uz „plāniem ledus gaba-
liņiem”, lai būvējot tās „neizkustu” bērnu 
siltajās rociņās. Vēlāk tas tika būvēts no 
„sniega pikām” – kā drošs cietoksnis, lai 
Pelītei nebūtu jābaidās no ienaidniekiem, 
kuru mežā tādai mazai, neaizsargātai būt-
nei ir pietiekoši daudz. Bet izrādījās, ka 
Raibausīte ir ne vien draiskulīga un mazliet 
vieglprātīga, bet arī diezgan izvēlīga. Ne 
vienu, ne otru mitekli viņa neatzina savai 
mājvietai par gana labu esam. Bērnus gan 
tas nedaudz apbēdināja. Labi vēl, ka Pelīte 
starp darbošanos ap mitekļa būvēšanu pra-
tās noorganizēt tādas jautras izpriecas kā 
„slidošanu” ar modernām slidām un jautru 
pikošanos ar pašgatavotām „sniega” pikām. 
Tas bija patiešām jautri! Lai arī izpalika 
nosalis un pilošs degungals, kā arī ledus 
lāsītes, kuras kā pērlītes mēdz ieslēpties 
meiteņu no cepures malas izsprukušajās 
sprogās, actiņās mirdzēja patiess prieks 
un dzirkstošie bērnu smiekli piepildīja visu 
zāli. Bērni acīmredzami ir noilgojušies pēc 
īstiem ziemas priekiem.

Noslēgumā visi nolēma izsekot noslē-
pumainām, „sniegā” atstātām pēdām cerībā 
atrast piemērotu mitekli Pelītei. Un patiesi, tā 
jautri pēdojot, viņi nonāca līdz lielai, vēja sa-
nestai kupenai, kurā, kā atzina pati Raibausī-
te, varēs iekārtot sev siltu, ērtu un modernu 
mājvietu ar virtuvi, viesistabu un guļamistabu. 
Viņa bija bezgala laimīga un pateicīga bēr-
niem par palīdzību. Arī man patīk stāsti ar lai-
mīgām beigām.

Lai Pelītei Raibausītei silti un gaiši Zie-
massvētki viņas jaunajā mājvietā!

Lai arī visiem Jums mīļi un gaiši Ziemas-
svētki! Lai Jūsu mājās valda prieks un saticība!

Vadītājas vietniece D. Medne

Bērni gaida ziemiņu...
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Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma, G. Dobrovska, M. Blitsons un I. Černauska. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā!

Ja vēlaties sniegt mums informāciju, kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa t. 65245173 vai 65245179, e-pasts: biblioteka@viesite.lv, avīze lasāma arī www.viesite.lv
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Iespiests: SIA “Erante”, www.erante.lv.

KULTŪRAS AFIŠA
Viesītes Kultūras pilī

26. decembrī plkst. 16.00
Tradīciju zālē

ZIEMASSVĒTKU GROZIŅBALLE 
pensionāriem un vecākajai paaudzei
Par svētku noskaņojumu, jautrību un 
lustīgiem dančiem rūpēsies muzikanti:
AĪDA un JĀNIS BIKAUNIEKI
Līdzi ņemsim mazus „groziņus”, gaišas 
domas, labus vēlējumus sev un citiem!

IEEJA BRĪVA

1. janvārī plkst. 01.00
SVĒTKU SALŪTS un

JAUNĀ GADA SVĒTKU BALLE
Spēlēs: grupa „GINC&ES” (Rēzekne)

IEEJA: 2,- Ls. Lūgums galdiņus 
rezervēt līdz 30. decembrim.

Tālr. 65245258, mob. 26513349

21. janvārī plkst. 18.00
deju kolektīvu SADANCIS - 

KONCERTS
„Uz Brēmeni... uz Klaberjakti...”

IEEJA BRĪVA

Izstāžu un Tradīciju zālē 2. stāvā
no 10. janvāra līdz 10. februārim 
mākslinieces LIGITAS CAUNES 

glezniecības personālizstāde
„Mana Latvija un tālās zemes”

Elkšņu kultūras namā
25. decembrī plkst. 22.00

Ziemassvētku ballīte
kopā ar Viesturu Celmāru
Galdiņus rezervēt iepriekš

pa tālr. 26405134
Ieeja: 2,- Ls, pēc plkst. 23.00 – 3,- Ls

Lones Tautas namā
25. decembra vakarā

(Ziemassvētkos) ikvienu mīļi aicinām 
Lones Tautas namā plkst. 22.00

pie iedegtām svecēm pavadīt burvīgu 
vakaru kopā ar grupu „A2O” no 

Ilūkstes. Tuvāka informācija
pa tālr.: 26313739, 29356839.

14. janvārī plkst. 22.00
uz satikšanos aicina grupa„DRAUGI” 

(Aizkraukle)

20. janvārī plkst. 16.30
BARIKĀŽU piemiņas ugunskurs

iedegsies arī SAUKĀ.

Ar uzticību
Ziemassvētki nāk,
Ka tikai mīlot daudz ko mainīt spēsim.
Ja sirds šo ceļu sveču gaismā sāks,
tad kaut ko mūžīgu sev paturēsim.
Ar atdzimšanu
Ziemassvētki nāk;
ar bērniņu, kam DIEVA gaisma vaigā
un ticība, ka viss būs savādāk,
no mājas mājā svētīdama staigā.
                         (K. Apškrūma)
Ir gaidīšanas laiks... Kāds mums kat-

ram tas ir, kā mēs saprotam šo Adventa lai-
ku? Tas katram noteikti nāk ar savu izpratni.

Lai Jēzus dzimšanas svētki mūs vieno, 
lai ļauj mums kļūt Ticīgiem, Paļāvīgiem, 
Paklausīgiem, Vienkāršiem, Līdzjūtīgiem, 
Izpalīdzīgiem, Cerīgiem, DIEVBIJĪGIEM un 
apzināties, kādēļ esam šajā pasaulē: „Vai 
es daru to, ko man vēlējis Radītājs, vai es 
kalpoju, lai patiktu Jēzum vai cilvēkiem?”

Man šķiet šāda veida revīzija vajadzī-
ga šajā gaidīšanas laikā katram - tad mūsu 
dzīve būs citāda.

Šis ir pēdējais avīzes numurs šajā 
gadā. Mīļu, cerīgu, sadarbības pilnu gadu 
avīzes veidošanā vēlu tās radošajam ko-
lektīvam, īpašs paldies Līgai Griškenai!

Visiem novada ļaudīm vēlu ieklausī-
ties savā sirds balsī, paļauties uz Radītāju, 
neskriet dzīvei pa priekšu, neliekuļot – lai 
neizpatīkam viens otram, bet dzīvojam šo-
dienā, jo rītdiena DIEVA ziņā!

Ziemassvētku vakarā iegriezīsimies 
DIEVNAMĀ, lūgsim par sev mīļiem cilvē-
kiem, par novada vadību, par valdību, par 
mācītāju, par kaimiņu un visiem līdzcilvē-
kiem - veseliem un slimiem, par izbrauku-
šajiem, par Sevi!

Lai mīlam sevi - tad spēsim mīlēt arī 
citus!

Siltus, ģimeniskus svētkus un katram 
savu ikdienu vēl Lones Tautas nama vadī-
tāja Inta. „Naktīs, kad virszeme, naktīs,

                             kad zemzeme
sastingst vienā kopīgā lūgšanā,
par tiem visiem, uz ziemu kas posušies -
aizlūgums salnā sastingst kā asara…”

Pieminam aizsaulē aizgājušos...

Ivans Hortovs
15.11.1931.  13.12.2011.

(Rites pagasts)

Vitālijs Dreiska
22.09.1935.  14.12.2011.

(Rites pagasts)

Pēteris Jurkštis
06.06.1935.  15.12.2011.

(Viesītes pagasts)

Edgars Vilnis Štreihfelds
14.11.1941.  17.12.2011.

(Saukas pagasts)

Marija Bērza
05.04.1938.  19.12.2011.

(Viesīte)

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

DIEVKALPOJUMI
ev. lut. draudzēs
Viesītes draudzē
24. decembrī plkst. 18.00
ģimenes dievkalpojums
31. decembrī plkst. 12.00

Elkšņu draudzē
25. decembrī plkst. 12.00,
pēc dievkalpojuma koncerts

Sunākstes draudzē
26. decembrī plkst. 12.00

Svētku laikā Saukas ev. lut. draudze
aicina apmeklēt dievkalpojumus
Saukas baznīcā:
24. decembrī plkst. 16.00,
31. decembrī plkst. 13.00

SIA „Livland” aicina pievienoties
savai komandai:
- mežstrādniekus.

Vēlama pieredze robežzīmju (kupicu) ierīkoša-
nā un vizūru tīrīšanā, autovadītāja „B” kategori-
jas tiesības un personīgā automašīna.
CV lūdzam sūtīt uz norādīto e-pastu vai faksu 
ar norādi „Mežstrādnieks” vai zvanīt pa tālruni;

- kamerālistus. Prasības:
profesionālā vidējā vai augstākā izglītība 
mērniecībā vai ģeodēzijā un praktiskā darba 
pieredze, labas iemaņas darbā ar MS Office 
un Microstattion programmām, kā arī piere-
dze robežlietu sakārtošanā;

- mērniekus. Prasības:
profesionālā vidējā vai augstākā izglītība 
mērniecībā vai ģeodēzijā,
obligāta darba pieredze mērniecības jomā,
sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību,
vēlamas autovadītāja „B” kategorijas tiesī-
bas un personīgā automašīna.

Kontaktinformācija:
www.livland.lv,
e-pasts: info@livland.lv,
tālr.: 67686788 /26348024/ 26356263,
fakss: 67289848.


