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Atrast un neatlaist
Dieva mīļotie! 2014. gads atnācis pie mums ar naudas maiņu. Lietojam
jau eiro, bet domājam un rēķinām joprojām latos. Vakar satiku senu
paziņu, kurš visu rēķināja vecajā naudā. Saruna ievirzījās saimniecisku
jautājumu gultnē. Sarunas biedrs mazliet dusmojās, ja minēju cenas
eiro: „Tu man saki, cik tas ir latos.” Paies kāds gads, un būsim pieraduši pie Eiropas valūtas. Protams, mēs latiņu neaizmirsīsim. „Lasītis”
ieņems savu vietu mūsu atmiņās par pagājušiem laikiem.
Naudas maiņa, ar to saistītās emocijas, ērtības un neērtības, domāšanas
konvertācija jaunā valūtā liek aizdomāties par ļoti svarīgu parādību. Mūsu
domāšana, darbošanās mainās diezgan lēni. Dažkārt tā paliek nemainīga,
lai kas arī apkārt notiktu. Protams, ir arī cilvēki, kuriem kaut kā jauna ienākšana dzīvē nesagādā grūtības. Kā tas ietekmē mūsu garīgo dzīvi, attiecības
ar Dievu? Divējādi. Ir savs labums, bet varbūt arī savs sliktums.
Atceros laikus, kad vēl biju skolnieks. Kopā ar daudziem vienaudžiem
tiku uzņemts pionieros (Latvijas PSR politizēta bērnu un pusaudžu organizācija). Bija sagatavošanās uzņemšanai. Mums stāstīja par to, cik tas ir
skaisti un svarīgi - būt pionierim. Tad sekoja svinīga ceremonija. Pasākumā
mums apsēja sarkanu kaklautu. Tas bija vienmēr jāvalkā, kad gāju uz skolu. Vēlāk nāca svarīgāka organizācija - komjaunieši. Neiestājos. Varbūt gribējās izcelties vienaudžu vidū, varbūt vecmāmiņas kristīgā ietekme. Viņa
bija tas cilvēks, kurš patiešām pārdzīvoja visu, kas notika ar viņas mazbērniem.
Tagad šķiet, ka viens no iemesliem spītniecībai bija arī tas, ka atrašanās pionieros nekā neietekmēja mani un manu vienaudžu uzvedību. Bijām pionieri un… nebijām. Kad mūs nostādīja ierindā un nokliedzās: „Pionieri,
cīņai par padomju savienības komunistiskās partijas lietu esi gatavs?” Mēs
atbļāvām: „Vienmēr gatavs!” Ikdienā dižās partijas lietas mūs it nemaz
nenodarbināja. Toreiz valdīja vispārpieņemta liekulība. Bērni izauga, un
reti kurš stājās komunistiskajā partijā aiz iekšējas pārliecības. Jau iezīmējās komunisma ideju noriets cilvēku apziņā. Vairums darīja, kā lika,
vai pēc principa - „visi tā dara”. Viena daļa labi saprata, ka iestāties partijā bija izdevīgi. Ja tas nebija materiāls, tad cita veida labums. Tu varēji būt sabiedriski aktīvs. Tā man arī pateica, kad aicināja komjauniešos
un parastajām nodeldētajām frāzēm neatsaucos: „Ja iestāsies un būsi aktīvs, armijā nonāksi labākā vietā, varēsi augstskolu labāk pabeigt, labāku
darbu dabūt.”
Ļoti postoša ir domāšana un rīcība, kad mēs, piemēram, savās vai bērnu kristībās esam, bet reizē neesam. Mēs negrasāmies neko mainīt ne sevī,
ne audzināt bērnus ticībā. Mēs tikai vēlamies iegūt kādu laicīgu labumu
sev. Veselību, materiālu labklājību, lai skauģi neko nevar izdarīt utt. Esmu
saticis diezgan daudz cilvēku, kuru galvenais jautājums ir aptuveni šāds:
„Kāds man būs labums, ja es nokristīšos, iesvētīšos un apmeklēšu dievkalpojumus?” Tādas aprēķina laulības iznāk, kad svarīgākais jautājums „Cik liels pūrs līgavai?” Tas ir kā visu laiku visu pārrēķināt vecā naudā.
Ļoti vecā, tik vecā kā pasaule: „Kāds labums man atlēks?” Ja mūsu domāšana un rīcība nemainīgi ir pakārtota šādam jautājumam, mēs paliekam
un dzīvojam garīgā tumsā.
Arturs Stradiņš savā dienasgrāmatā „Ērkšķainās gaitas” par Sibīrijā pie-
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Paziņojums
Domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, izpilddirektors Alfons Žuks
un SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris
Blitsons aicina iedzīvotājus uz tikšanos:
6. februārī
plkst. 9.00 Lonē, Saukas pagasta pārvaldē;
plkst. 10.15 – Saukā, Saukas bibliotēkā;
plkst. 11.30 – Ritē, Rites Tautas namā;
plkst. 13.00 – Elkšņos, Elkšņu pagasta pārvaldē (Ritē un Elkšņos
piedalīsies arī ģimenes ārste Māra Ose);
10. februārī plkst. 17.00 Viesītē, Viesītes kultūras pils konferenču - kino zālē.
dzīvoto raksta: „Par lēģera saimniecības priekšnieku ir Lācītis, latvietis,
bet īstu tautieša jūtu nav. Uz novārgušajiem saviem tautiešiem kliedz un
lamā, kur vajadzētu palīdzēt, tur viņš atrauj no solītā, tā bija ar akas rakšanu. Solīja, kad izrakšot aku, dot papirosus, tik vērtīgu mantu, tad viņam
bija liels prieks, kad solījumu nepildīja, un lēģera priekšniekam pasacīja, ka racēji ir slinki cilvēki. Badā novārgušos tautiešus kā varēja noniecināt? Pats turpretim, noēdies no slimnieku un strādnieku uztura, staigāja
brūnā kažociņā vai svarīgi izģērbies un priecājās par sevi.”
Jēzus Kristus vienmēr aicina vispirms jautāt: „Kāds labums būs citiem?”
„… kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni.
Un kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to paej divas. Dod tam, kas tevi lūdz,
un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties.” (Mat. 5:40-42)
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tika strādājis, jo skaitījās kā invalīds. Kāja sāpēja. Manim viņš paliks kā
īsts latviešu tautas darbinieks, kas centās, cik viņa spēki atļāva, palīdzēt
katram godīgam tautiešam, kas bija kopā ar viņu šeit, lēģerī. Manim viņš
iedeva siltu manteli un zeķes, jo, aukstam laikam iestājoties, manim tādu
darba drēbju nebija.” (A. Stradiņš)
Kas ir tas nemainīgais un stabilais, pie kā turēties? Kas ir tas, ko vajag atrast un neatlaist? Kur mums ir jāmainās? Kas ir vērtīgāks par jebkuru pasaules naudu? Kam ir jāpaliek nemainīgam mūsu dzīvē, lai kas
arī apkārt notiktu?
Saukas luterāņu draudzes mācītājs A. Pavlovičs

Tātad, turoties pie kaut kā slikta un neko nemainot, mēs varam ieslīgt
dziļā, tumšā purvā. Mēs apbrīnojami spītīgi mēdzam tieši tā rīkoties. Tomēr
mūsu spēja turēties pie kaut kā viena, ātri nepieņemt izmaiņas var būt ļoti
noderīga un svētīga. Galvenais ir, kam tu esi pieķēries un ko tu nelaid vaļā?
Vienmēr ir bijuši un būs cilvēki, kuri pieķērušies un turas pie Jēzus Kristus
gan ar vārdiem, gan ar darbiem. Viņi ir kā nelielas gaismas saliņas tumsas okeānā. Cilvēki, kuri visu konvertē, jautājot: „Kāds labums būs citiem?”
Viņi tā ar izturību un prieku dzīvo jebkuros apstākļos.
„12. septembrī pl. 21 nomirst Sēlpils „ērglis” Strēlnieks Ernests. Mīļš
un izpalīdzīgs cilvēks. Daudz laba darījis manim. Viņš darba brigādēs maz

Viesītes novada domes 2014. gada pirmajā sēdē 22. janvārī
Domes sēdes sākumā iestāžu un struktūrvienību vadītāji sniedza informāciju domes deputātiem par paveikto darbu 2013. gadā (Viesītes
novada Dzimtsarakstu nodaļā, Viesītes novada
Sociālajā dienestā, Viesītes novada bāriņtiesā, pašvaldības policijā, novada bibliotēkās,
novada kultūras iestādēs, Viesītes muzejā
„Sēlija”, tūrisma organizēšanā).

Pieņemtie
lēmumi
4 Apstiprināja mērķdotāciju sadali vispārējai izglītībai EUR 343881 no 2014. gada 1.
janvāra līdz 2014. gada 31. augustam, tai skaitā algu fondu EUR 278252: Viesītes vidusskolai,
kopā EUR 220140; mēnesim EUR 27518; Rites
pamatskolai, kopā EUR 51568; mēnesim EUR
6446; Viesītes Mūzikas un mākslas skolai, kopā
EUR 6544; mēnesim EUR 818.
4 Interešu izglītības 66.5 mācību stundas
2013./2014. mācību gada otrajam pusgadam
(janvārim, februārim, martam, aprīlim, maijam, jūnijam, jūlijam) tika sadalītas šādām izglītības programmām: Rites pamatskolai – 8
stundas (1. - 2.; un 3. - 5. klašu deju kolektīvs – 3 st.; 1. - 4. klašu koris – 2 st.; Vides
izglītības pulciņš – 1 st.; sporta pulciņš – 2 st.),
Viesītes vidusskolai – 16.5 stundas (Tautas dejas „Augšzemīte 1” - 10.5 st.; 5. - 9. klašu koris – 3 st.; vidusskolas koris – 3 st.), Viesītes
Mūzikas un mākslas skolai – 42 stundas
(Tautas deju kolektīvs „Danceri” – 12 st.;
Viesītes 36. mazpulks – 8 st.; Mākslas studija „Mikslis” – 3 st.; vokālie ansambļi – 8 st.;
Modernās mūzikas studija – 8 st.; Pirmsskolas
mākslas studija „Otiņas” (6 - 9 gadi) – 3.0 st.).
4 Apstiprināja mērķdotāciju sadali Viesītes
novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju piemaksai pie darba algas EUR 2305 (no 2014.
gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim), tai skaitā algu fonds kopā EUR 1865;
piemaksa mēnesī katram kolektīva vadītājam
EUR 38.85: Viesītes kultūras pils vidējās paaudzes deju kolektīva „Augšzeme” vadītājam,
Viesītes kultūras pils jauniešu deju kolektīva
vadītājam, Viesītes kultūras pils jauktā kora
vadītājam, Viesītes vidusskolas jauniešu deju
kolektīva „Augšzemīte” vadītājam.
4 Saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 43. punktu tiks noteikta piemaksa 10%
apmērā no pamatalgas PII „Zīlīte” darbiniekiem (pirmsskolas skolotājas, skolotāju
palīgi), kuru apmācību grupās ir integrēti bērni ar īpašām vajadzībām.
4 No 2014. gada 1. februāra nolēma apmaksāt kompleksās pusdienas PII „Zīlīte”
un Rites pamatskolas sagatavošanas grupu bērniem.
4 Lai nodrošinātu Viesītes Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu, no pašvaldības budžeta
līdzekļiem piešķīra papildus finansējumu
Viesītes Mūzikas un mākslas skolas pedagogu algām 9 mācību stundām.
4 Papildināja Viesītes novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma
Amatalgu sarakstu ar 10 jaunām aprūpētāju
štata vienībām sadaļā Sociālais dienests.
4 Apstiprināja Kārtību, kādā tiek piešķirtas stipendijas Viesītes vidusskolas 10. - 12.
klašu izglītojamajiem. Viesītes novada pašvaldības 2014. gada budžetā šiem mērķim ieplānoti EUR 1350.
4 Apstiprināja Kārtību, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu ģimenes ārstu praksēm Viesītes novadā.
4 Apstiprināja Kārtību, kādā Viesītes novada pašvaldība piešķir pateicības novada iedzīvotājiem (65, 70, 75 gadu dzīves jubilejās).
4 Nolēma pagarināt zemes nomas līguma
darbības laiku līdz 2023. gada 31. decembrim
ar AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils
ceļu rajons, reģistrācijas Nr. 4000335630, par
zemes gabala „Gričānu karjers” ar kadastra Nr.
56350150072 un platību 3,0 ha iznomāšanu
derīgo izrakteņu (smilts - grants) ieguvei.
4 Nolēma pagarināt vai slēgt jaunus zemes
nomas līgumus ar 3 personām par zemes gabalu iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām.
4 Piemēroja nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā par nekustamajiem īpašumiem 4 politiski represētajām
personām, kuru īpašumi atrodas Viesītes novada pašvaldības teritorijā un kuriem samazinājums piemērojams.
4 Viesītes novada pašvaldības 2014. gada
budžetā ieplānoja EUR 1067,15 - pašvaldības līdzfinansējumu Sēlijas dziesmu un deju
svētku organizēšanai š. g. 28. jūnijā Salas novada „Zvejnieklīcī”.
2

4 Saskaņā ar Kārtību, kādā Viesītes novada
dome piešķir atbalstu ģimenes ārstu praksēm
Viesītes novadā, no pašvaldības budžeta piešķīra EUR 955 M. Oses ārsta prakses pieejamības nodrošināšanai iedzīvotājiem.
4 Apstiprināja izsolāmā objekta – Viesītes
novada pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas VW POLO VARIANT ar
reģ. Nr. HU7169 - izsoles protokolu.
4 Nolēma demontēt pašvaldībai piederošo 12 dzīvokļu dzīvojamo māju (adrese:
„Dzenīši 2”, Elkšņu pag., Viesītes novads) sakarā ar to, ka māja ir avārijas stāvoklī.
4 Nolēma anulēt ziņas par divu personu
deklarēto dzīvesvietu.
4 Atbalstīja Viesītes muzeja „Sēlija” sagatavoto projekta pieteikumu „Viesītes Mazā
Bānīša bijušā lokomotīvju depo ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un
tehniskā izpēte” iesniegšanai Valsts
Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā kultūras mantojuma nozarē. Projekta izpildei piešķīra līdzfinansējumu EUR 204,89.
4 Atbalstīja Viesītes novada pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA „Pērlīte” projektu
„Aktīvās atpūtas un pēdu masāžas taku izveidošana, ūdens sporta inventāra dažādošana kempingā „Pērlīte”” iesniegšanai Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Apstiprināja projekta kopējo summu
EUR 14228,72. Projekta īstenošanai 2014.
gada budžetā ieplānoja pašvaldības līdzfinansējumu - kopā EUR 5526,55.
4 Apstiprināja Viesītes novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plānu 2014. 2016. gadam.
4 Nolēma pievienoties Jēkabpils pilsētas, Krustpils, Jēkabpils un Salas novadu pašvaldību apvienotās Civilās aizsardzības komisijai un deleģēja domes priekšsēdētāju Jāni
Dimitrijevu pārstāvēt Viesītes novada pašvaldību apvienotajā Civilās aizsardzības komisijā.
Materiālu sagatavoja domes kancelejas
vadītāja D. Vītola.
Sīkāku informāciju varat saņemt domes
kancelejā.

VIESÎTES NOVADA VÇSTIS 2014. gada janvâris Nr. 1 (128)

Aizvadītais gads Viesītes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas teritorija aptver Viesītes pilsētu, Viesītes, Elkšņu, Saukas un Rites pagastus. 2013. gadā nodaļā reģistrētas 11 laulības, 24 jaundzimušie un 55 miršanas gadījumi, atkārtoti izsniegtas 8 apliecības.
No 11 reģistrētajām laulībām vienā gadījumā laulība noslēgta ar ārzemnieku, visas laulības reģistrētas novada dzimtsarakstu nodaļā, baznīcas laulību šogad nav bijis.
No 24 jaundzimušajiem 10 ir meitenes un 14 zēni. Vecāki bērniem
devuši šādus vārdus: Evelīna (2), Lita Anastasija, Samanta, Ērika
Arianda, Alans, Kristers Oskars, Ernests, Markuss, Edvards, Rūdolfs,
Emīlija, Lote, Letija, Ivo, Alise, Toms, Oskars, Raivo, Rinalds,
Ādams, Daniels, Paula, Kristofers Tomass.

Paternitāte bērniem atzīta (vecāki nesastāv laulībā) 16 gadījumos,
1 dzimšanas reģistrs tika sastādīts bez ziņām par tēvu. 9 bērni reģistrēti kā pirmie bērni ģimenē, 11 bērni kā otrie bērni ģimenē, 2 bērni kā
trešie bērni ģimenē, 1 bērns kā ceturtais un 1 bērns kā piektais bērns
ģimenē.
No reģistrētajiem 55 miršanas gadījumiem 32 mirušās bija sievietes un 23 vīrieši. Vidējais mirušo sieviešu vecums bija 82,1 gads, vidējais mirušo vīriešu vecums - 72,6 gadi. Visbiežākie nāves cēloņi 2013.
gadā bija sirds un asinsvadu slimības, dažādi audzēji, plaušu trombembolija.
Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
D. Vītola

Viesītes novada bāriņtiesas 2013. gada darba pārskats
l Lietvedībā esošo lietu kopējais skaits - 95. No tām pārskata gadā
no jauna ierosinātas 17 lietas. Saņemti un reģistrēti 59 iesniegumi.
Saņemtas 187 vēstules. Nosūtīta 231 vēstule. Pieņemti 49 lēmumi.
l 19 lēmumi pieņemti par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu - no tiem vienpersoniski pieņemti 6 lēmumi,
- no ģimenēm izņemti un ievietoti institūcijās 14 bērni,
- pārtrauktās aizgādības tiesības atjaunotas 2 ģimenēm par 6
bērniem.
l Ārpusģimenes aprūpē - institūcijās gada beigās atradās13 bērni, šobrīd - 7 bērni,
- aizbildnībā - 18 bērni,
- audžuģimenē - 1 bērns,
- pārraudzībā no citām bāriņtiesām saņemtas 8 lietas par 11
bērniem.
l Iesniegti divi prasības pieteikumi Jēkabpils rajona tiesā par aizgādības tiesību pārtraukšanu 2 ģimenēm par 4 bērniem.
l Pēc bāriņtiesas iniciatīvas ierosinātas divas krimināllietas par seksuālo vardarbību un netiklām darbībām pret bērniem.
l 3 lēmumi pieņemti par bērna mantas pārvaldīšanu - nepilngadīgā vārdā pieņemts mantojums,
- notikusi nepilngadīgajam piederošā nekustamā īpašuma atdalīšana,
- notikusi nepilngadīgā mantojumā iegūtas traktortehnikas pārreģistrācija.

l 3 lēmumi pieņemti par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstīs –
divās lietās bērni nodoti citai personai, jo vecāki uz noteiktu laiku
izbraukuši strādāt uz ārzemēm,
-vienā lietā divi bērni atdoti mātes aprūpē, jo māte atgriezusies Latvijā.
l 3 lēmumi pieņemti adopcijas lietās - četras personas atzītas par adoptētājiem,
- viens atzinums, ka adopcija atbilst bērna interesēm,
- viens bērns no ģimenes nodots adopcijai un adoptēts Latvijā.
l 5 lēmumi pieņemti aizbildnības lietās - divas personas noteiktas par aizbildņa kandidātiem,
- viens bērns nodots aizbildnībā vecāku nāves gadījumā,
- divas personas, bērniem sasniedzot pilngadību, atbrīvotas
no aizbildņa pienākumu pildīšanas.
l Viens bāriņtiesas lēmums par audžuģimenes statusa atņemšanu 2012. gadā pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā. 2013. gadā
Apgabaltiesa bāriņtiesas lēmumu atstāja spēkā.
l Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic dažādas notariālās darbības. 2013. gadā Bāriņtiesa par pakalpojumiem ir iekasējusi valsts
nodevu - 1509,30 LVL apmērā.
l 2013. gada 22. oktobrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija veica Viesītes novada bāriņtiesas dokumentu un lietu pārbaudi.
Pārkāpumi netika konstatēti.

Sagatavoja Viesītes novada bāriņtiesas locekle S. Tuča.

Viesītes novada pašvaldības policijas darba atskaite
par 2013. gadu
Viesītes novada pašvaldības policijā 2013. gadā reģistrēti 115 iesniegumi no Viesītes novada juridiskajām personām un iedzīvotājiem.
Par Viesītes novadā izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem
sastādīts 71 administratīvā pārkāpuma protokols, t.sk.:
- par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī – 14 personām (pēc Latvijas APK 171. p. pirmās
daļas un pēc Latvijas APK 171. p. otrās daļas pazīmēm - protokoli nosūtīti izskatīšanai uz Valsts policiju);
- par sīko huligānismu - 15 personām (pēc Latvijas APK 167. p. protokoli nosūtīti izskatīšanai uz Valsts policiju un Jēkabpils rajona
tiesu);
- par ceļa un to elementu bojāšanu 1 personai (pēc Latvijas APK 140.
panta otrās daļas pazīmēm - protokols nosūtīts izskatīšanai uz Viesītes
novada pašvaldības Administratīvo komisiju), 1 persona brīdināta, uzsākta 1 administratīvā lieta;
- par Viesītes novada saistošo noteikumu pārkāpšanu - 10 personām
(protokoli nosūtīti izskatīšanai uz Viesītes novada pašvaldības

Administratīvo komisiju);
- par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu - 10 personām (pēc
Latvijas APK 106. panta pazīmēm - protokoli nosūtīti izskatīšanai uz
Viesītes novada pašvaldības Administratīvo komisiju), 11 personas brīdinātas;
- par lauksaimniecības kultūras ražas bojāšanu - 2 personām (pēc
Latvijas APK 100. p. pirmās daļas pazīmēm - protokols nosūtīts izskatīšanai uz Viesītes novada pašvaldības Administratīvo komisiju);
- par vecāku pienākumu nepildīšanu - 7 personām (protokoli nosūtīti uz Viesītes novada pašvaldības Administratīvo komisiju);
- par īpašumu nekopšanu - 5 personām (protokoli nosūtīti izskatīšanai uz Viesītes novada pašvaldības Administratīvo komisiju);
- par obligāto zemes aizsardzības pasākumu nepildīšanu 1 personai
un 1 juridiskajai personai (pēc Latvijas APK 51. panta otrās daļas pazīmēm - protokoli nosūtīti izskatīšanai uz Viesītes novada pašvaldības
Administratīvo komisiju);
- par citiem pārkāpumiem - 5 personām (zvejošanas noteikumu pār3
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kāpšana – 2, pasu derīguma termiņu pārkāpšana un nedeklarēšanās 3). 2 gadījumos izņemti nelikumīgi tīkli 120 garumā.
Saņemti un apkalpoti 87 personu izsaukumi, t.sk. 48 izsaukumi par
konfliktiem ģimenē.
Aizturētas un nogādātas Viesītes novada pašvaldības policijas iecirknī
24 personas.
Aizturēta un Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils
iecirknī nogādāta 21 persona.
„Drošības mēneša” ietvaros mācību iestādēs nolasītas 32 lekcijas.
24 gadījumos veikts darbs ar nepilngadīgajām personām.
Sadarbība ar citiem dienestiem (bāriņtiesu, sociālo dienestu, tiesu,
Valsts policiju) - 124 gadījumos, 14 gadījumos - dalība notikumu vietas apskatēs.
Sadarbībā ar Valsts policiju piedalījos 13 noziegumu atklāšanā.

Rakstiski brīdinājumi par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu - 11 (uzsāktas 5 administratīvās lietas), par ceļu joslas nokraušanu ar materiāliem - 7 (pārkāpumi novērsti), par īpašumu nekopšanu 3 (uzsāktas administratīvās lietvedības).
Vienā gadījumā klaiņojošs suns nogādāts Dzīvnieku patversmē.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana veikta 38 publiskajos pasākumos (231 stundas), tajā skaitā Valsts svētkos, sporta, izglītības un pagastu svētkos. Piedalījos sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Dziesmu
svētku laikā Rīgā.
Piedalījos ceļu stāvokļa apsekošanā - 31 gadījumā.
Veicu un piedalījos privātpersonu un uzņēmumu īpašumu apsekošanā
- 27 gadījumos. Apmeklēti kvalifikāciju paaugstināšanas kursi - 2.
Viesītes novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors I. Surkulis

Kopā jau pusgadsimtu
Janvāra mēnesī Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Daina Vītola un Sabiedrisko attiecību speciāliste Laura
Liepiņa apciemoja novada zelta pāru ģimenes, kuras šajā mēnesī svinēja 50 gadu kāzu jubilejas. Pie kūkas un tējas tases
pāri dalījās atmiņās par pirmo satikšanos, kāzām un ģimenes dzīvi.
Toreiz 1964. gada 7. janvārī bijusi skaista ziemas diena, ar sniegu
un sauli - sarunā pie tējas tases atminas Marija un Anatolijs Grigorjevi.
Viņi šogad svin 50 gadu Zelta kāzu jubileju. 50 gadu laikā kopā piedzīvots daudz skaistu mirkļu un daudz strādāts, izaudzināti trīs dēli un
nu jau izauklēti arī seši mazbērni.
Abi satikās un viens otrā ieskatījās Sunākstē, kur tolaik dzīvojusi
Marijas ģimene. Savukārt Anatolija dzimtā puse ir Piemaskava, bet uz
Sauku ģimene pārcēlusies, kad Anatolijam bijis vien gads. Nu jau 37
gadus Grigorjevu ģimene par mājām sauc Viesīti.
Atskatoties uz zīmīgo datumu, 7. janvāri, Marija stāsta - sarakstījušies Saukas dzimtsarakstu nodaļā bez lielas ceremonijas, kad no armijas atvaļinājumā atbraucis Anatolijs. No tās abiem nozīmīgās dienas nav nevienas fotogrāfijas, tomēr ir laulību apliecība ar visu zīmogu un parakstiem. Drīz pēc sarakstīšanās Anatolijs devās atpakaļ uz armiju, un jaunā sieva vīru mājās gaidīja divus gadus.
Darba mūžs Grigorjevu ģimenei gana bagāts. Marija strādāja lauku
brigādē, Anatolijs bija traktorists. Kā paši teic, toreiz bija daudz jāstrādā, bet bija arī nauda, varēja atļauties lutināt dēlus. Darba tikums iemācīts
arī atvasēm. Marija teic - arī visas trīs vedeklas čaklas, ir ar ko lepoties.
Kā nozīmīgāko tradīciju pāris min ģimenes kopā saiešanu uz visām
jubilejām. Anatolijs smej - reizēm ar pensiju nepietiek, lai visus apdāvinātu.
Gadu gaitā izveidojušies hobiji un ikdienas paradumi. Viņš kopā ar dēliem izkopj medīšanas un makšķerēšanas prasmes, savukārt Marija neizlaiž savus seriālus un ik rītu parūpējas par mazo saimniecību – vistu saimi.
Anatolijs joko, ka viņi neesot īsti pensionāri, jo nemostas līdz ar gaiļiem.
Runājot par ilgas un saticīgas laulības recepti, Grigorjevu pāris saka jāmāk vienam otru saprast un pielāgoties, nevarot dzīvot katrs par sevi. Uz
jautājumu, kurš piekāpjas ģimenē, Marija iesaucas pirmā: „Laikam es.”

Kaut ikdienas gaitas ritot vien divatā esot, Grigorjevu pāris teic - bērni un mazbērni par viņiem neaizmirst, un tas dzīvē ir galvenais.
(Turpinājums 13. lpp.)
4
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Izmaiņas likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem - juridiskām personām – ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākumu rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektronisko adresi. Pārējās juridiskās personas,
kuras kļuvušas par nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem līdz 2014.
gada 1. janvārim, pašvaldībai savu elektronisko adresi iesniedz līdz 2014.
gada 1. jūlijam (likuma Pārejas noteikumu 53. punkts).
Lai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemtu
elektroniski, maksātājam ir jāreģistrē sava e - pasta adrese portālā:
www.epakalpojumi.lv
Portālā www.epakalpojumi.lv nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs var:
•
iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas
pašvaldībās,
•
aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem,
•
veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vai arī apmaksu
par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem,
•
iegūt informāciju par veiktajiem nodokļa maksājumiem par
sev piederošajiem īpašumiem Latvijas pašvaldībās,
•
iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli.
Viesītes novada pašvaldība aicina arī fiziskās personas iesniegt
pašvaldībai savas e-pasta adreses vai reģistrēties www.epakalpojumi.lv,
lai efektīvāk un precīzāk saņemtu informāciju par nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumiem.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta astotais punkts
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju (tās daļu), kas ierakstīta Zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības
vārda, un valstij vai pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks, kas nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus iekasē no šo dzīvojamo māju (tās daļu) īrniekiem, nomniekiem vai personām, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās
mājas privatizācijai, kā arī no dzīvokļu īpašumu tiesiskajiem valdītā-

jiem (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai Zemesgrāmatā) ar īres
maksas, nomas maksas vai daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas
maksas starpniecību, iekļaujot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus attiecīgi īres maksā, nomas maksā vai daudzdzīvokļu mājas
apsaimniekošanas maksā. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekiem ir pienākums līdz 2014. gada 1. februārim pieteikties
pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem (Likuma
Pārejas noteikumu 54. punkts).
Veicot nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, nodokļa maksātājiem var tikt piešķirti atvieglojumi:
•
50% nodokļa atvieglojumi politiski represētajām personām
par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām
vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz 5 gadus un kas netiek izmantoti
saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek
piemērots (pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5. panta 2. daļu);
•
personai, kurai pienākas politiski represētās personas atvieglojumi, līdz taksācijas gada 1. februārim jāiesniedz pašvaldībā politiski represētās personas apliecības kopija un iesniegums par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un
individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā (pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 33. punktu).
ATGĀDINĀJUMS
Minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums katram nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā ir 7 EUR.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas
ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību izbeigšanās (likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7. panta 3. daļa).
Lai izvairītos no papildus maksājumiem, lūgums parādniekiem
savlaicīgi nomaksāt par iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu.
Nodokļu administratore I. Elberte

Novadā būs atbalsta
persona ģimenēm

nu štata vienību „aprūpētājs” nepieciešams sakarā ar to, ka Viesītes novadā arvien vairāk ir daudzbērnu ģimeņu, nepilno ģimeņu, ģimeņu, kurās bērnu vecāki auguši ārpus ģimeņu aprūpes iestādēs - šiem vecākiem
trūkst iemaņu bērnu audzināšanā. Šis darbinieks palīdzētu pilnveidot
mērķa grupas sociālās un funkcionālās prasmes un paaugstinātu ģimeņu
motivāciju līdzdarboties un risināt savas sociālās problēmas.
2013. gada 28. decembra domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumprojektu. Izmaiņas stājās spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.

Aizvadītā gada nogalē 28. decembra domes sēdē pieņemts lēmums
par Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma Amatalgu saraksta papildināšanu, izveidojot jaunu amata vienību Aprūpētājs, kas veiks atbalsta personas pienākumus riska
ģimenēs.
Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Matačina skaidro - izveidot jau-

Viesītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiec. spec. L. Liepiņa

Lopkopība bez antibiotikām
22. janvārī Viesītes Kultūras pilī uz semināru „Lopkopība bez antibiotikām –ASV pieredze” pulcējās gandrīz 100 lauksaimnieku no visas Latvijas. Pirmoreiz Latvijā pieredzē par lopkopību bez antibiotikām dalījās veterinārmedicīnas doktors Huberts J. Karremans.
Huberts J. Karremans, vēršoties pie semināra apmeklētājiem, dalījās personīgajā pieredzē. Viņaprāt, ar alternatīvajām metodēm iespējams sasniegt augstus rezultātus lopkopībā un augļkopībā: „Latvija ir
īpaša ar to, ka jums ir lielākais bioloģisko saimniecību skaits procentuāli visā Eiropas savienībā.”
Semināra organizētājs Viesītē, novada pašvaldības lauksaimniecības konsultants Ivars Vingris, par aizvadīto semināru pauž atzinīgus vārdus: „Seminārs ilga līdz pulkstens pieciem, un vēl stundu pēc semināra lauksaimnieki individuāli vērsās pie Daktera Karremana ar jautā5
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jumiem. Tas, manuprāt, tikai apliecina, ka ir interese par alternatīvajām metodēm. Paldies jāsaka A/S DimelaVeta Latvija valdes loceklei
veterinārārstei Vitai Būdei Gailai par semināra vietas izvēli Viesītē!
Vitas mērķis ir izglītot lauksaimniekus un meklēt vienmēr kaut ko jaunu, un mūsu mērķi sakrīt.”
Semināra mērķis bija sniegt visiem interesentiem papildu zināšanas,
dalīties pieredzē un iedrošināt visus Latvijas piena ražotājus izmēģināt praksē pārbaudītus, dzīvniekam un videi nekaitīgus alternatīvus ve-

selības uzturēšanas un atjaunošanas veidus. Dakteris Karremans uzskata,
ka alternatīvu ārstēšanas metožu prasme ievērojami paplašina ierindas
speciālistu veiksmes diapazonu.
Ivars Vingris norāda, ka semināri par lauksaimniekiem aktuālām un
nozīmīgām tēmām tikšot organizēti arī turpmāk.
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa
Autores foto

Folk & Art projekts aizved uz Ziemassvētku vecīša zemi
un dārziem. 56% ir zviedriski un 40% - somiski runājošu iedzīvotāju.
Tādēļ arī pilsētai ir otrs nosaukums – Jakobstad. Vēsturiski pilsētas izveidē liela nozīme bija Zviedrijas karalienei Kristinai un tās attīstībā
nozīmīgu lomu spēlēja uzņēmēji Peter Malm, Otto Malm un Vilhelm
Schauman. Pilsētā apmeklējām pilsētas muzeju, kurā apskatījām vairākas, ar vēsturi saistītas ekspozīcijas, klausījāmies aizraujošus stāstus par kuģniecības vēsturi, apmeklējām Balatako centru, kurā pabijām mākslas skolā, koncertzālē, tikāmies ar Somijā pazīstamu modes
mākslinieku, iepazinām centrā piedāvātās mūžizglītības iespējas visu
vecumu iedzīvotāju grupām. Pabijām arī mākslas izstādē. Pilsētas apskates laikā bija iespēja apskatīt plašos, labi aprīkotos parkus, botānisko
dārzu, baudīt pirmssvētku gaisotni, vērot vietējos iedzīvotājus.
13. decembris bija veltīts dabai un kultūrai. Diena sākās ar somu un
angļu valodas praktisku nodarbību, kuru vadīja Pirko Uutela. Mācījāmies
somu valodas alfabētu, skaitļus, teikumu veidošanu. Nodarbības beigās spējām somu valodā pateikt dažus teikumus par sevi. Pasniedzēja
demonstrēja izveidoto vebināru. Pēcpusdienā devāmies uz mežu iepazīt
Somijas dabu. Pēc pārgājiena, ieturējušies ar mājinieku gatavoto zupu,
noguruši, nedaudz nosaluši, tomēr laimīgi, devāmies uz viesnīcu, kur
sasildījāmies pirtī un peldējāmies baseinā. Vakarā devāmies uz Evijarvi,
kur kopā ar mājiniekiem baudījām Ziemassvētku vakariņu gaisotni, kuru
lieliski uzbūra atbilstoši pasākumam klātais galds, nacionālie ēdieni,
vietējais ansamblis un, protams, Santa Claus. Iepazinām somu tradīcijas, vietējos cilvēkus, dalījāmies pieredzē. Pasākuma noslēgumā ikviens mobilitātes dalībnieks saņēma sertifikātu par dalību sanāksmē.
14. decembrī pēc nelielas rīta apspriedes atvadījāmies un uzsākām
savu mājupceļu. Diena pagāja braucot un tajā pat laikā vērojot Somijas
dabu, laukus, ciemus, pilsētas, viensētas. Fascinējošas šķita ar gaismiņām
izdekorētās ēkas vai koki māju pagalmos. Pēcpusdienā laicīgi ieradāmies Helsinkos, un laika rezerve ļāva nedaudz apskatīt Somijas
galvaspilsētas ievērojamākās vietas, pabūt Ziemassvētku tirdziņā. Tad
devāmies uz ostu, lai ar prāmi nokļūtu Tallinā, kur mums bija paredzēta nakšņošana. Svētdienas rītā Tallinā valdīja īsts sniegputenis,
kas apgrūtināja braukšanu. Viesītē ieradāmies svētdienas vēlā pēcpusdienā noguruši, bet ar labi padarīta darba apziņu – projekta pirmā starptautiskā sanāksme bija notikusi labā kvalitātē un brauciena mērķis sasniegts. Bijām nesuši pasaulē ne tikai Latvijas, bet arī
mūsu pilsētiņas Viesītes vārdu.

Kopš 2013. gada 1. augusta biedrība „Sēļu zīle” īsteno Eiropas
Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas projektu „Fostering lOcal Learners Knowledge & Artistical Rural Treasure”
/FOLK&ART/ Nr. 20131LV1GRU0605446 1, kura ietvaros Viesītes
iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt vairāku veidu mācības. Šobrīd pieaugušajiem ir iespēja mācīties, apmeklējot angļu valodas klubiņu, dziedāšanas un dejošanas nodarbības. Mēs iesaistām izglītības procesā dažāda vecuma pieaugušos un tajā pašā laikā dodam iespēju tikties, saturiski pavadīt laiku, uzlabot angļu valodas un prezentāciju prasmes,
moderno tehnoloģiju pielietojumu. Projekts arī nodrošina iespēju atraisīties - sadziedāties un sadejoties kopā ar Viesītes pašdarbniekiem.
Šoreiz informācija par projekta pirmo starptautisko sanāksmi, kura no
10. līdz 14. decembrim notika Somijā.
Mēs, trīs biedrības „Sēļu zīle” pārstāvji – Gunta Dimitrijeva, Gints
Grinbergs, Ināra Elberte - no Viesītes izbraucām 10. decembrī plkst.
3.00 no rīta, lai laicīgi paspētu uz prāmi Tallina – Helsinki. Pēc nedaudz
vairāk kā 5 stundu brauciena sasniedzām Tallinas ostu, bet pēc trīs stundām jau braucām pa Somijas galvaspilsētas – Helsinku ielām, lai atrastu ceļu, kas mūs caur Tamperi aizved uz Kauhavu un tad tālāk uz
Lappajarvi - konkrēti uz Kivitippu viesnīcu Lappajarvi ezera krastā.
Lai gan brauciens bija fiziski nogurdinošs, smaidīgi un laimīgi vēlā vakarā jau bijām viesnīcā, kur tikāmies ar pārējiem sanāksmes dalībniekiem no Somijas, Horvātijas, Ungārijas. Interesanta bija iepazīšanās,
jo šī bija mūsu pirmā tikšanās klātienē; līdz tam gan projekta veidošanas laikā, gan tā uzsākšanas un īstenošanas periodā sazinājāmies tikai elektroniski.
11. decembrī sanāksme sākās ar tikšanos ar Lappajarvi pašvaldības
mēru Tuomo Lehtiniemi, tad pārstāve no reģionālā muzeja Tuija Ahola
mūs iepazīstināja ar somu kultūru un mākslu. Detalizētajā prezentācijā ieguvām priekšstatu par somu tautas tērpiem, vēsturiskajām ēkām,
tautas tradīcijām, sadzīvi, svētkiem. Vēlāk visi partnervalstu dalībnieki
demonstrēja savus sagatavotos mājas darbus. Prezentācijas klausījāmies
ar lielu interesi, jo tajās varējām iepazīt partnerus, viņu organizāciju
darbību, īstenotos projektus. Pēc prezentācijām Järvilakeus pieaugušo izglītības centra organizētajā praktiskajā nodarbībā mācījāmies gatavot noderīgu sadzīves priekšmetu no kafijas iepakojuma materiāla.
Nodarbības, kurās var apgūt prasmes izmantot iepakojamo vai citu izlietoto materiālu (avīzes, žurnālus utt.), Somijā ir populāras. Pēc praktiskajām nodarbībām notika koordinatoru sanāksme, kurā piedalījās visi
dalībnieki. Tajā katrs koordinators sniedza ziņojumu par projekta ietvaros paveikto darbu, novērtējām projekta progresu, kā arī plānojām
turpmākās konkrētās rīcības, īpašu uzmanību pievēršot komunikācijas
sistēmai. Ir izstrādāts projekta vadības un novērtēšanas sistēmas apraksts
(Latvija), kopīgs projekta logo (Ungārija), sanāksmes novērtēšanas anketa (Portugāle) izveidots projekta blogs un vebinārs (Somija), izstrādātas idejas par virtuālo fotoizstādi (Horvātija). Koordinatori, novērtējot projekta progresu atzina, ka aktivitātes notiek atbilstoši laika grafikam.
12. decembrī mājinieki bija plānojuši braucienu uz Pietarsaari pilsētu Ostrbotnijā, Botnijas līča krastā. Tā ir pazīstama ar senām kultūras tradīcijām, kuģu ražošanu, skaistiem profesionāli veidotiem parkiem
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gļu valodā par biedrības „Sēļu zīle” darbošanos un aktivitātēm. Šī prezentācija tika demonstrēta gan Latvijā angļu valodas sarunu klubiņa nodarbībā, gan arī projekta partneriem Somijā.” Viņasprāt, sanāksme vērtējama pozitīvi, jo bija iespēja apskatīt Somijas valsts kultūru, tradīcijas, dabas īpatnības, iepazīt galda kultūru, ēdienu pasniegšanu
Ziemassvētku laikā, rast ieskatu somu valodas izrunā. G. Grinbergs:
„Savā prezentācijā stāstīju par Latviju, tradīcijām, minēju svarīgākos
faktus par mūsu valsti. Prezentāciju papildināju ar fotogrāfijām. Angļu
valodas klubiņa nodarbībā apmeklētājiem ir iespēja plašāk iepazīties
ar sanāksmes norisi un sasniegtajiem rezultātiem. Tā kā braucām ar automašīnu, ieguvu jaunas ceļošanas prasmes. Uzlaboju savas angļu valodas zināšanas, sastapos ar citu valstu pārstāvjiem. Šis projekts ir kā
laba platforma apziņai, ka vēl ir daudz jāmācās.”
Biedrība „Sēļu zīle” var lepoties ar paveikto darbu, ar kvalitatīvajām prezentācijām, ar jauniegūto pieredzi un organizētajām apmācību
nodarbībām Viesītē. Paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri strādā brīvprātīgi,
lai projekts tiktu ieviests kvalitatīvi un patiešām piesaistītu pieaugušos
izglītoties visa mūža garumā! Paldies Raisai Vasiļjevai, Aijai Butānei,
Dainai Vītolai, Inārai Elbertei, Gintam Grinbergam par ieguldīto darbu vietējās sabiedrības labā! Man ir lepnums par to, ka biedrība ir spējusi piesaistīt ES finanses, lai iesaistītu mūsu cilvēkus mūžizglītībā.
No tiem iedzīvotājiem, kuri piedalās nodarbībās, gribu atzīmēt Irēnu
Jančevsku par līdzdalību aktivitātēs, ieinteresētību un izveidoto jauko
grāmatu izstādi Viesītes bibliotēkā.
Lai visiem veiksmīgs 2014. gads un turpinām kopā mācīties!
Neliels ieskats dalībnieku vērtējumā. Uz jautājumu, kā notika gatavošanās sanāksmei, I. Elberte atbild: „Piedalījos visās darba programmas
paredzētajās aktivitātēs. Tika sagatavota PowerPoint prezentācija an-

Biedrība „Sēļu zīle”
informē
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas projekta „Fostering lOcal Learners Knowledge & Artistical

Viesītē „iedzīvojies”
„Zaļais tirgus”
Ne vienu reizi vien esam atcerējušies Annas Brodeles grāmatā par
Viesīti „Klusā pilsētiņa” uzburto brīnišķīgo pagātnes ainu - „... Pa īstam pilsētiņa atdzīvojās tikai tirgus dienās – reizi nedēļā. Tad ielu bruģis dārdēja zem apkaltajiem riteņiem, tirgus laukumā ļaudis staigāja ar
vezumiem, kaulēdamies pirka sviestu, biezpienu, olas. Bieži, bieži šķindēja veikalu durvju zvaniņi, un līdz pat pievakarei tējnīcā mutuļoja jautras balsis...” Zināmi vēl interesantāki fakti, ka „... Āžu miesta, tagadējās
Viesītes, ceturtdienas tirgus gada grāmatās minēts jau 19. gs. 80. gadu
vidū. Tirgus laukums bijis visdzīvākā vieta pilsētā. Trīsdesmitajos gados tirgus laukumā notikušas ceļojošā cirka izrādes, iepriecinot bērnus,

Profesora Paula
Stradiņa atcere
1896. gada 17. janvārī (5. janvārī pēc vecā stila) Eķengrāvē amatnieka
Jāņa un Māras Stradiņu ģimenē pasaulē nāca pirmdzimtais, kam deva
vārdu Pauls. Kristīts 28. janvārī Eķengrāves skolā, ko viesītieši pazīst kā
pagastskolu jau no 1881. gada. Kristījis un dzimšanu Baznīcas grāmatā
reģistrējis mācītājs Johans Stenders - slavenā Vecā Stendera pēctecis.

Gunta Dimitrijeva,
biedrības „Sēļu zīle” valdes priekšsēdētāja,
projekta starptautiskā koordinatore
Rural Treasure” /FOLK&ART/, Nr. 20131LV1GRU0605446 1, ietvaros
februārī Viesītes kultūras pilī notiks šādas nodarbības:
3. februārī plkst. 18.00 - angļu valodas klubiņš,
17. februārī plkst. 18.00 – dziedāšanas nodarbība,
27. februārī plkst. 18.00 – dejošanas nodarbība.
Mīļi aicinām pievienoties esošajiem dalībniekiem visus interesentus!
pa Viesītes ielām vadāts pat zilonis…”
Tirgus tradīcija Viesītē sāk atdzimt un „iedzīvoties”... 2013. gadā
tika organizēti četri gadatirgi - Zāļu tirgus, Pilsētas svētku tirgus, Rudens
tirgus un Ziemassvētku tirgus. Priecē fakts, ka Viesītes „Zaļajā tirgū”
nu jau regulāri otrdienās un trešdienās var iegādāties zivis, savukārt ceturtdienās – gaļas produkciju. Balstoties uz vēsturiskiem faktiem, par
tirgus simbolu ir kļuvis āzis, kurš ar savu saimi piedalījās tirgus atklāšanā,
vairākos tirgus tematiskajos pasākumos un attēlots izstrādātajā tirgus
logo. Esam iecerējuši arī šo tirgus simbolu kā vides dizaina elementu
izvietot tirgus teritorijā. Domājam par tirgus pasākumu dažādošanu, tai
skaitā „krāmu tirgu” organizēšanu, izglītojošu un kultūras pasākumu
iekļaušanu gadatirgos un ikdienas tirgus dienās.
Jau tagad aicinām uz šī gada tradicionālajiem tirgus pasākumiem –
20. aprīlī Lieldienu tirgu, 22. jūnijā Zāļu tirgu, 2. augustā Pilsētas svētku amatnieku tirgu, 4. oktobrī Rudens tirgu un 13. decembrī Ziemassvētku tirgu.
No sirds ceram, ka katram pārdevējam būs arvien vairāk uzticamu pircēju un „andele” sitīs augstu vilni Viesītes „Zaļajā tirgū”!
Projekta „Vietējo produktu attīstība VidusBaltijā” komanda
Viesītē tagad ir muzeja „Sēlija” nodaļa Paula Stradiņa skola.
Profesora Paula Stradiņa piemiņas ekspozīcija atrodas skolas ēkā, kur
viņš kristīts un mācījies. Viesītē ir visiem zināmais piemiņas akmens
mājas vietā, kur piedzimis Pauls Stradiņš, piemineklis – P. Stradiņa
krūšutēls - pie Viesītes vidusskolas un Valeskalniņa, piemiņas zīme
pūce - pie P. Stradiņa doktorāta ēkas Raiņa ielā 55, piemiņas plāksne pie Stradiņu mājas Raiņa ielā 14. Viesītes vārds daudziem asociējas ar viena no Latvijas izcilākajiem ārstiem - ķirurga, onkologa,
medicīnas vēsturnieka un Medicīnas vēstures muzeja dibinātāja - profesora Paula Stradiņa vārdu.
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2013. gada nogale mūsu valstī iezīmējās ar viņa dēla akadēmiķa Jāņa
Stradiņa (dzimis 1933. gada 10. decembrī Rīgā) 80 gadu jubilejas pasākumiem galvaspilsētā. Vairākos no tiem bijām lūgti piedalīties arī
mēs – pārstāvji no akadēmiķa Jāņa Stradiņa tēva dzimtās puses.
Tieši 17. janvārī, tēva dzimšanas dienā, tika atklāta izstāde „Dižgars
Jānis Stradiņš - mantinieks, zinātnieks, pilsonis” un notika žurnālistes
Līgas Blauas grāmatas „Jānis Stradiņš. Ceļš cauri laikiem” atvēršana.
Pasākums notika Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā.
Tradicionāli prof. Paula Stradiņa dzimšanas dienā tika paziņots Stradiņa
balvas laureāts. Šogad tas ir Sirds ķirurģijas centra vadītājs profesors
Romans Lācis. Muzeja darbinieku sagatavotā izstāde ir muzeja dāvana akadēmiķim Jānim Stradiņam viņa 80 gadu jubilejā. Daudzajiem viesiem bija skatāma arī atjaunotā prof. Paula Stradiņa ekspozīcija. Visu
godātajam un mīlētajam akadēmiķim Jānim Stradiņam veltītā Līgas Blauas
grāmata ir piepildīta ar gaišām domām, ar patiesu cieņu, apbrīnas vārdiem un laba vēlējumiem no visiem, kas piedalījušies tās tapšanā.
Arī Viesīte pievienojas daudzajiem apsveicējiem, veltot akadēmiķa
Jāņa Stradiņa jubilejai tradicionālos Paula Stradiņa lasījumus, kuros tiek
prezentēti Viesītes vidusskolas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi.
I. Svilāne
Autores foto

Sēlijas novadpētnieku 3. saietā Aknīstē
10. janvārī Aknīstē notika Sēlijas novadpētnieku 3. saiets. Pasākumu vadīja Aknīstes
novadpētniecības muzeja vadītāja Olga
Vabeļa. Apsveikuma vārdus Sēlijas novadu
vēstures pētniekiem un zinātājiem teica
Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija
Dzene. Aknīstes vidusskolas mācību pārzine Gunta Ozoliņa pastāstīja par skolas, muzeja un BJC ilgstošo sadarbību. Valles vēsturniece Gina Viegliņa - Valliete iepazīstināja
ar savu darbu Vecumnieku novada izpētē un
rakstniecībā. J. Jaunsudrabiņa muzeja
„Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma atgādināja par slavenās „Baltās grāmatas” 100 gadu
atceri. Klātesošie iepazinās ar Olgas Vabeļas
bagāto pieredzi, strādājot ar Aknīstes vidusskolas skolēniem. Ar lielu interesi visi no-

skatījās dokumentālo videofilmu „Aknīstes
novads. Vēsture. Tradīcijas”, kas uzņemta
2012. gadā. BJC novadpētniecības pulciņš,
ko viņa vada, piedalās projektos, konkursos,
piedalās un vada izglītojošas programmas muzejā, veido atceres dienu pasākumus, izstādes, rīko interesantas tikšanās. Muzejam uzkrāta arī liela pieredze un izveidotas noturīgas tradīcijas sadarbībai ar novadniekiem
ārzemēs. Novadpētnieki tika aicināti apskatīt Aknīstes novadpētniecības muzeja bagāto ekspozīciju.
Aknīstes vidusskolas skolotāja Janīna
Krasovska iepazīstināja klātesošos ar reliktu instrumentu no kaimiņiem - Lietuvas sēļiem. Šo tradicionālās mūzikas instrumentu
skudučiai katrs varēja arī izmēģināt spēlēt.
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Uzzinājām par pedagoģiskajām kartēm un to
izmantošanu novadpētnieku darbā, par pieredzi, ko aknīstieši guvuši, realizējot mūžizglītības programmas Grundtvig projektu
HEFORE (Kultūras mantojums visiem).
Novadpētnieku saieta otrā daļa bija veltīta tālākas sadarbības plāniem. Pēc Viesītes
muzeja „Sēlija” iniciatīvas tika nodibināta
biedrība „Sēļu klubs”.
Sēļu kluba mērķi:
1. apvienot Sēlijā, Latvijā un visā pasaulē dzīvojošos Sēlijas atbalstītājus un patriotus, kas jūtas piederīgi Sēlijai un vēlas darboties Sēlijas kultūrvēsturiskā novada labā;
2. stiprināt un popularizēt senās sēļu cilts
vārdu, Sēlijas pagastos, ciemos un pilsētās
vairot cilvēku sēlisko pašapziņu un lepnumu
par savu novadu;
3. saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu, ceļot godā Sēlijas izcilākās personības un viņu devumu visas
Latvijas Valsts labā;
4. darboties Sēlijas novadu iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanā, dažāda vecuma, dzimuma, tautības un pārliecības cilvēku izglītošanā un atbalstīšanā viņu garīgās un fiziskās veselības stiprināšanai.
Sēļu klubu vadīs valde 7 cilvēku sastāvā,
kas pārstāv dažādus novadus.
Ja kādam saistoši mūsu mērķi un ir vēlēšanās
pievienoties, sīkāka informācija saņemama,
rakstot uz e-pastu: ilma.svilane@inbox.lv vai
zvanot pa telefonu 27071996.
Visu novadpētnieku vārdā izsaku pateicību
Olgai Vabeļai un Aknīstes BJC direktorei
Evijai Ķiķēnai, kā arī Janīnai Krasovskai un
Rudītei Urbacānei par saturā bagāto un rosinošo pasākumu! Paldies Sēlijas novadu pārstāvjiem un aknīstiešiem, kas piedalījās šīs
dienas norisēs!
I. Svilāne,
Viesītes muzeja „Sēlija” speciāliste
Autores foto
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Viesītes muzejs „Sēlija”
Pārskats

par 2013. gadā paveikto

Darbs ar muzeja krājumu
2013. gadā iegūti 57 jauni muzeja priekšmeti, veikta to apstrāde un
dokumentēšana. Krājuma vienību kopējais skaits - 2615 muzeja priekšmeti, tai skaitā 1337 pamatkrājuma priekšmeti.
Interesantākais iegūtais materiāls tiek izkārtots muzeja ekspozīcijās.
Izremontētas 2 telpas krātuvei Paula Stradiņa skolā, uz kurieni pārvests viss muzeja krājums, iekārtota krātuve un darba telpa. Krātuvē
nodrošināti priekšmetu glabāšanas apstākļi atbilstoši Noteikumiem par
Nacionālo muzeju krājumu.
Muzeja ekspozīcijas 2013. gadā:
1. Ar Mazo Bānīti pa Sēliju – ekspozīcija papildināta ar planšetēm
par dažādu profesiju dzelzceļniekiem;
2. Vasaras istaba Sēlijā - katru gadu tiek iekārtota no jauna, atvērta no 1. maija līdz 1. oktobrim;
3. Sēlijas māja - atbrīvotajās telpās pārkārtota ekspozīcija par Sēlijas
etnogrāfiju un amatniecību, uzsākts sagatavošanas darbs informācijai
par personībām no Sēlijas;
4. M. Buclera fotogrāfijas kabinets;
5. Profesora Paula Stradiņa piemiņas ekspozīcija – pārcelta no ēkas
Raiņa ielā un iekārtota no jauna divās izremontētajās telpās Paula Stradiņa
skolā;
6. Viesītes novada vēsture – izveidota ekspozīcijas koncepcija, uzsākta telpu apdzīvošana.
Muzeja ekspozīcijas katru gadu tiek pilnveidotas un papildinātas ar
jauniegūtajiem priekšmetiem.
Darbs ar sabiedrību
Lai veicinātu sabiedrības interesi par muzeja darbu, ir publicēti vairāk nekā 20 raksti „Viesītes Novada Vēstīs” un reģionālajos laikrakstos. Tiek uzturēta un pilnveidota muzeja mājas lapa: www.muzejsselija.lv
Muzejs ir sabiedrībai pieejama kultūras un neformālās izglītības iestāde, tādēļ saviem apmeklētājiem piedāvājam ekskursijas, pedagoģiskās
programmas un rīkojam tematiskos pasākumus.
Muzejpedagoģiskās programmas 2013. gadā:
„Vēlās brokastis muzejā” (notiek ceturto gadu) – dzelzceļniekiem,
viņu ģimenēm, vēstures interesentiem (notikušas 12 reizes);
„Sviesta rašanās brīnums” (notiek otro gadu) – skolēniem un tūris-
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tiem (četras reizes);
„Nu mums viena dvēselīte” (notiek trešo gadu) – kāzu programma
(trīs reizes).
Sakopta Paula Stradiņa skolas apkārtne, uzsākta pedagoģiskas
programmas sagatavošana par veselību - sākta veidot „Veselības
pēda” Stradiņa skolas dārzā.
Lielākie pasākumi 2013. gadā: Muzeju nakts 2013 Paula Stradiņa
skolā, Jāņu ielīgošana muzejā, Pēterdiena pie Paula Stradiņa skolas, mākslinieces Ligitas Caunes biedrības glezniecības plenērs „Sēlijas vasara 2013”, Viesītes pilsētas svētki; Dzelzceļnieku svētki, Lāčplēša diena, M.Buclera lasījumi un 5. Latvijas fotogrāfu forums, Tautas frontei
25, Sēlijas kultūrvēsturiskā novada novadpētnieku salidojums.
Izstādes 2013. gadā: Lonē (sagatavoja M. Buclera fotogrāfijas kabinets) - Zanne Mellupe „Šanhajas gaisma”, U. Grietiņš „Neretas atspulgi”, Foto stāsts „Barikādes”, Komponista A. Žilinska radošais mūžs,
M. Buclers, P. Korsaks, G. Binde laiku lokos, 1949. un 1941. represētie saucieši;
Paula Stradiņa skolā: Tautas frontei 25 – ceļojošā izstāde, I.
Kovaļevska „Ziedu valoda”, Aivara Bites fotogrāfijas.
2013. gadā muzeju apmeklējuši 2546 apmeklētāji.
Muzejā darbojas Tūrisma informācijas punkts, apmeklētājiem tiek
piedāvāta informācija par tūrisma pakalpojumiem Viesītē, Sēlijā un
Zemgalē. Muzejā var saņemt gida pakalpojumus Viesītē un Viesītes novadā. Kopā gida pakalpojumus (muzejā, pilsētā un novadā) izmantojušas 34 grupas.
Saimnieciskais darbs, projekti
Lielākais darbs ieguldīts Paula Stradiņa skolā, pabeigts remonts četrās telpās. Iekārtota „Profesora Paula Stradiņa piemiņas ekspozīcija”
un pārvests, sakārtots muzeja krājums divās izremontētās telpās.
Liels darbs tiek ieguldīts dažādu projektu sagatavošanā un iesniegšanā. 2013. gadā no 9 iesniegtajiem projektiem atbalstīti 4 par kopējo
finansējumu - 7604 Ls.
Atbalstītie projekti:
Augšzemes etnogrāfijas ekspozīcijas pieejamības uzlabošana,
G. F. Stendera kapavietas labiekārtošana,
P. Stradiņa skolas ieejas pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
Tautas frontei 25.
Visu gadu tika strādāts pie muzeja teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas.
Muzeja „Sēlija” vadītāja S. Milakne

SKOLĀS

Sandija Semjonova
realitātes stāsti
Ceļošana ir viena no dzīves vērtībām – ar šo pārliecību 17. decembrī Viesītes vidusskolēnus uzrunāja „Nekā personīga” žurnālists un „karsto punktu” reportieris Sandijs Semjonovs.

Vizītes laikā viņš skolēniem atklāja savu ceļojumu aizkulises un piedzīvoto kara zonās: „Piemēram, Somālijā skolēni par dalību vietējās
sporta spēlēs saņēma granātas un automātu, savukārt kādā Afganistānas
ciemā bijām par lieciniekiem mācību stundām tuksneša vidū. Lielākā
daļa valsts iedzīvotāju ir analfabēti, un skolotāja darbs tur balstās uz
entuziasmu.” Bez vairākkārtējiem „karsto punktu” apmeklējumiem viņš
bijis arī Grenlandē un Āfrikā, kur meklēti melnie stārķi un pētītas globālās sasilšanas sekas.
Viesītes vidusskolniece Anna tikšanos vērtē ar plus zīmi: „Pašai ļoti
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interesēja šī tikšanās, jo nodarbojos ar fotografēšanu un nedaudz – ar
filmēšanu, kā arī tagad ir tas laiks, lai domātu, kur studēt tālāk. Sandijs
stāstīja par saviem piedzīvojumiem dažādās pasaules valstīs. Par to, kā
pirmo reizi vēl bez tik lielas pieredzes devās uz karstajiem punktiem.
Viņš stāstīja par to, ka vajag pieņemt katru sniegto iespēju un darīt lietas, kuras saista un interesē. Jo tādā veidā - saskaroties ar šīm kara situācijām un visdažādākajiem piedzīvojumiem - tu sevi atklāj no jauna.”

Sandijs Semjonovs norāda, ka uz skolām dodas, lai Latvijas bērniem
un jauniešiem uzskatāmi parādītu un pastāstītu par dzīvi citur: „Afganistānā
vecākiem esot laime, ja bērnu no skolas izdodas sagaidīt dzīvu pārnākam mājās, šeit to ir grūti saprast. Mums ir pavisam citas vērtības.”
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiec. spec. L. Liepiņa
Autores foto

Saziedoti vairāk nekā 200 eiro
Viesītes vidusskolas skolēnu Saeima vēl aizvadītā gada decembra
mēnesī uzsāka Ziemassvētku labdarības akciju „Esi rūķis Viesītē”. Tās
mērķis bija palīdzēt novada vecajiem ļaudīm, tostarp veicināt novadā
dāvināšanas prieku un līdzcietību, kā arī pievērst jauniešu uzmanību
sociālajiem jautājumiem.

ir pareizi un tā vajag! Dziedāšana pirms Adventes koncertiem Kultūras
pils vestibilā un Rūķu pasākums tirgus laukumā noteikti sniedza
svētku sajūtu mums pašiem, un ceram, ka arī citiem. Redzot to, ka
bērni nāk un met kastītē monētas - palika tik labi, jo saproti, ka mazajiem gribas darīt labas lietas. Protams, neiztikām arī bez kāda ne-

Ziedojumu kopsumma sastāda 237,15 EUR. Viesītes Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Matačina ir gandarīta par jauniešu apņēmību:
„Liels paldies ziedotājiem, bet galvenokārt paldies pašiem jauniešiem,
kas uzstādīja mērķi un to sasniedza – savāca līdzekļus viena loga nomaiņai Viesītes veco ļaužu namā.”
Labdarības akcijas idejas autore Anna Paula Kuzņecova norāda - akcija izdevās: „Prieks bija iet pie mazajiem bērniem uz bērnudārzu pēc pašu veidotajiem apsveikumiem. Kartiņas noteikti radīja siltākas un personiskākas sajūtas cilvēkiem, kuri saņēma Viesītes
Sociāla dienesta saldumu paciņas! Arī paciņu dalīšana bija īpašs
pasākums - redzot smaidus cilvēku sejās, saproti, ka tas, ko dari,

gatīva komentāra par akciju, bet tas mums nelika neko mainīt un
apstāties, tieši otrādi - tas bija vēl lielāks stimuls darīt un pierādīt,
ka mēs varam!”
S. Matačina skaidro, ka Viesītes novada pašvaldības Sociālā dienesta
2014. gada budžetā ir paredzēts finansējums 7 logu nomaiņai Viesītes
veco ļaužu namā. Tagad, pateicoties saziedotajiem līdzekļiem, būs iespēja nomainīt astoņus logus. Jaunieši ir pārliecināti – šī akcija ir tikai
sākums jaunai tradīcijai Viesītes novadā!
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiec. spec. L. Liepiņa
Autores foto

RITES

PAMATSKOLĀ

Noslēdzies projekts
tenēm, vestes un bikses zēniem. Līdz ar to noteikti uzlabosies dejotāju vizuālais koptēls, kā rezultātā palielināsies iespēja saņemt augstāku novērtējumu arī deju skatēs. Projekta rezultātā iegādātie tautas tērpi cels arī dejotāju motivāciju censties vēl vairāk un saglabāt dejotprieku, kā arī priecēs ikvienu koncerta apmeklētāju, jo tiks
dažādots skatuviskais priekšnesums un veicināta kopējā kolektīva
estētiskā pievilcība.
Tērpu izgatavošanu veica SIA „Ļutes” no Ilūkstes, uzvarot cenu aptaujā un izpildot visus iepirkumā minētos kritērijus, kā arī piedāvājot
visizdevīgāko cenu. Kopējās projekta realizācijas izmaksas 664,29 LVL,
no kuriem 10% sedza Viesītes novada pašvaldība.
Rites pamatskolas 1. - 4. klašu dejotāji ar nepacietību gaida martu,
kad būs jāpiedalās novadu deju kolektīvu Sadancī, lai varētu iemēģināt jaunos tērpus.
Rites pamatskolas direktore I. Maševska

Saistībā ar 2013. gada pavasarī iesniegto projekta „Tautas tērpu iegāde Rites pamatskolas 1. - 4. klašu deju kolektīvam” pieteikumu ES
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklātā projektu iesniegumu konkursā LEADER tika saņemts ELFLA līdzfinansējums projekta realizācijai.
Projekts tika izveidots ar mērķi saglabāt un popularizēt tautas dejas tradīcijas, kā arī veicināt skolēnu kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas
iespējas.
Projekta rezultātā Rites pamatskolas 1. - 4. klašu deju kolektīva
dalībnieki ieguvuši jaunus tautas tērpus – kreklus zēniem un mei10
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„... atceries barikādes!”
Pirms vairāk nekā 20 gadiem Latvijas barikāžu aizstāvju ugunskuri sildīja auksto janvāra gaisu. Sildīja ne tikai gaisu, bet arī pašu un citu
sirdis – Latvijas sirdi. Aukstums un bailes nespēja stindzināt apņemšanos līdz galam būt kopā ar līdzcilvēkiem par savu Latviju. Katru gadu
katrs savādāk pasakām savu „Paldies” šiem drosmīgajiem cilvēkiem.
Rites pamatskolā šo „Paldies” sakām, piedaloties ikgadējā ierindas skatē. Jau trešo gadu 21. janvārī skolēni, tērpti baltās blūzēs un kreklos,
bija gatavi cīnīties par ceļojošo kausu ierindas skatē, kas veltīta Latvijas
barikāžu atceres dienai. Žūrijas pārstāvji: VUGD Aknīstes posteņa vada
komandiera vietnieks, seržants Dzintars Mežaraups, Jēkabpils 56.
Zemessardzes bataljona 2. rotas kaprāle Solvita Raupe, Rites pamatskolas direktores vietniece mācību darbā Sandra Tuča un matemātikas
skolotāja Natālija Dirda ļoti uzmanīgi vēroja un vērtēja gan klases, gan
komandiera sniegumu. Komandas: „Līdzināties!”, „Mierā!” katrs ir izpildījis neskaitāmas reizes, tomēr ierindas skatē tās, šķiet, skanēja savādāk - skaļāk, svinīgāk, lepnāk. Mazā kausa izcīņā uzvaru guva 4. klase (klases audz. I. Vavere), aiz sevis atstājot 3. klases skolēnus. Lielā
kausa izcīņa izvērtās gana intriģējoša, jo to savā īpašumā bija apņēmušās
iegūt vairākas klases. Vairāk sagatavojušies kausa iegūšanai bija 9. klases skolēni (klases audz. I. Vavere), kas ar minimālu punktu pārsvaru
to arī ieguva. Ar 2. vietu nācās samierināties divu iepriekšējo gadu uzvarētājiem - 7. klasei, trešo vietu piešķīra 6. klasei. Par labākajiem komandieriem tika atzītas Žaklīna Staltmane mazā kausa izcīņā un Elīna
Liepiņa lielā kausa izcīņā.
Kad uzvarētāji bija apbalvoti, sākās svētku otrā daļa. Mūsu viesi bija
56. Zemessardzes bataljona štāba virsseržants, apgādes nodaļas galvenais
tehniķis Arnis Šulcs un 2. rotas komandieris virsleitnants Jānis Paeglis.
Skolēni tika iepazīstināti ar zemessardzes organizāciju, tās pamatuzdevumiem. Ļoti daudz jautājumus uzdeva tieši jaunāko klašu skolēni,
kuri arī izteica vēlmi kādreiz izvēlēties militārista profesiju.
Visinteresantākā daļa bija dažādu ieroču demonstrēšana. Ikviens varēja rokās paturēt īstu šaujamieroci un pārliecināties, ka bez labas fiziskās sagatavotības ilgi noturēt to nespēs. Skolēni uzzināja, ka katra
detaļa ar smalku precizitāti un aprēķinu ir ielikta īstajā vietā. Tas lika
domāt, ka zināšanām un fiziskajai sagatavotībai ir jāiet „roku rokā”.
Lielu paldies vēlētos teikt Rites tautas nama vadītājai A. Makučonei,
kura ļoti skaisti bija noformējusi zāli pasākumam, kā arī labprāt ļāva
skolēniem pasoļot lielajā zālē pirms nopietnajām sacīkstēm! Paldies ikvienam audzinātājam, kas spēja savus audzināmos ieinteresēt un atbalstīt,
lai viņu sniegums nestu prieku un lepnumu sirdī! Paldies ikvienam skolēnam, kurš ar lielu atbildības sajūtu ieguldīja savu artavu, lai šie svētki izdotos! Labi, ka šodien mēs spējam paturēt piemiņā to cilvēku
devumu Latvijai, kas nenobijās un atdeva savas sirdis kopīgam mērķim – brīvībai. Arī šodien ar savu atbildību, pozitīvu attieksmi pret savu
darbu, mīlestību un kopīgiem svētkiem mēs savas sirdis ikviens varam
dot savai brīvajai Latvijai. Lai ikviens mēs vēlētos teikt: „Tev, Latvija,
savu sirdi es dodu, kaut vai tā, lai Tev pateiktu Paldies!”

VIESĪTES MŪZIKAS

4. un 9. klase - kausu ieguvēji.

56. Zemessardzes bataljona štāba
virsseržants Arnis Šulcs kopā ar bērniem.
V. Liepiņa
A. Makučones foto

UN MĀKSLAS SKOLĀ

Labs rezultāts Valsts konkursā!
8. janvārī Viesītes Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi Dāniels Kivlenieks un
Gustavs Šēnbergs piedalījās Valsts konkursa
Dziedāšanā 2. kārtā, kas norisinājās
Daugavpils mūzikas vidusskolā.
Šo konkursu organizē Latvijas nacionālais kultūras centrs, un tajā piedalās
Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Vokālā mūzika – Kora klase audzēkņi.
Konkursa mērķis ir attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru,
kā arī pārraudzīt izglītības kvalitāti pro-

fesionālās ievirzes mūzikas izglītības sistēmā, mācību darba procesu, pedagogu un
audzēkņu darba rezultātus.
Abi konkursanti no Viesītes startēja vienā vecuma grupā, izpildot latviešu tautasdziesmu a capella un latviešu komponista oriģināldziesmu ar
pavadījumu. Jāsaka, ka tieši šajā vecuma grupā (audzēkņi no 9 līdz 11 gadiem) bija vislielākā konkurence. Žūrijas vērtējums bija ļoti stingrs; tika
analizēta katra dalībnieka vokālā tehnika un mākslinieciskais sniegums; 1.
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vietu nepiešķīra nevienam konkursantam.
Dāniels Kivlenieks ieguva 2. vietu (pedagogs Agnese Levinska, koncertmeistare Inga

ELKŠŅU

Bartkeviča), Gustavs Šēnbergs ieguva 3. vietu (pedagogs Natālija Šimanauska, koncertmeistare Jekaterina Haļiullina).

Tas ir labs rezultāts Valsts konkursā! Lai
abiem puišiem veicas arī turpmāk!
N. Šimanauska

tībām nedomājām, lielākajai daļai lauku bērnu tāda bija dzīve. Un izdzīvojām. Mums palaimējies ar neparastiem skolotājiem. Skolotāja
Elza Reinholde nesa dzejoļu grāmatas, biezus
romānus, divās somās sakrāvusi, lai parādītu mums literatūras stundās. Klases audzinātāja Inta Kasinska (dzim. Kūma) ievirzīja dzīvē. Kas tad toreiz lauku bērnam pateica, kur
iet tālāk, kur mācīties? Paldies audzinātājai,
kura mudināja mūs darboties ārpusklases pasākumos ar jaunāko klašu skolēniem. Šī pirmā pieredze pedagoģiskajā darbā noteica tālāko dzīves ceļu.”
Apbrīnojama ir Zentas centība un neatlaidība. Lai arī mācījās daudz un apzinīgi, pirmajā gadā, stājoties universitātē, nenokārtoja angļu valodas eksāmenu. Gadu dzīvoja mājās, palīdzēja tēvam mežā zāģēt kokus, vakaros
mācījās un nākošajā gadā iestājeksāmenus
Latvijas Valsts universitātes filoloģijas fakultātē
nokārtoja sekmīgi.

las – Ilmārs Bērziņš (tad jauns un neprecējies),
skolas direktore Aina Dubinska, skolotāja
Rimša. Sajūdzām skolas zirdziņu kamanās,
Ilmārs par kučieri, sniegs bērītim juka zem kājām. Zentas vecāku māja „Baši” mežā aiz
Kārklenes, nesen celta, silta, gaiša, gaumīgi
iekārtota. Tajā reizē bija tētis un mamma. Jutām
dvēseles iekšējo saskaņu, mīlestību un paaudžu saikni, kas valdīja ģimenē. Svinības pagāja ļoti sirsnīgā, mīļā atmosfērā. Bija jautri, daudz smējāmies, mājup braucot, kāds izvēlās no kamanām, es stāvēju uz sliecēm un
saucu, ka jāaptur zirgs. Prātā palicis direktores Dubinskas teikums: „Bērziņam šajā mājā
laikam būs apmešanās!” Tie bija viedi vārdi.
Pēc gada Zenta un Ilmārs sagāja kopā,” atceras
Anna Balode.

PAGASTĀ

„Ir tādi cilvēki –
sirds ļoti dziļi”
I. Ziedonis
Ar bagātiem dzīves gadiem sveicam skolotāju Zentu Bērziņu (dzim. Kivleniece).
Janvārī viņa sagaida savu septiņdesmito dzimšanas dienu. Lielāko mūža daļu pavadījusi
dzimtajā pusē – tēva mājās Elkšņu pagasta
„Bašos”. Vairāk nekā 20 gadus Elkšņu pamatskolā mācījusi latviešu valodu un literatūru, audzinājusi un dzīvei sagatavojusi vairākas klases. Vecāki cildina viņu kā stingru,
sirsnīgu un taisnīgu skolotāju. Daudzi Zentas
Bērziņas audzēkņi dzīvo un strādā tepat
Viesītes novadā, daudziem darba gaitas citās
Latvijas vietās, Rīgā, ārzemēs
.
Par grūtībām nedomāja
Zentas vecvecāki ļoti jauni 20. gadsimta sākumā atnāca no Preiļu rajona. Elkšņu pusē nopirka zemi, uzcēla pirmo mājiņu, iedzīvojās,
veidojās ģimenes. Zenta dzimusi gadā, kad 2.
pasaules karš divās frontes līnijās plosīja
Latviju. Neraugoties uz pēckara grūtībām, vecāki cēla māju, sūtīja meitas skolā. Tēvs
Eduards Kivlenieks strādāja par brigadieri kolhozā. Mamma Franciska Kivleniece saimniekoja mājās. Katru rītu ģimenei bija siltas
brokastis. Pārnākot mājās, mamma pieradināja
noģērbt skolas drēbes, nomazgāt rokas un tūliņ sēsties pie pusdienu galda. Tikai pēc tam
viss cits.
Pirmās zināšanas gūtas Elkšņu pamatskolā. Abas ar māsīcu Paulīnu Grāvīti (dzim.
Eiduka) mācījušās skolotājas Veronikas
Lāčplēses klasē un sēdējušas vienā solā.
Paulīna atceras: „No mājām uz skolu gājām
kājām. Ziemā bija tik dziļš sniegs, ka dažbrīd
kupenās grimām līdz kaklam. Retas bija laimīgās reizes, kad tēvs varēja ar zirgu aizvest
mūs uz skolu. Bija arī neaizmirstami skaisti
notikumi. Dažreiz uz tālo lauku skolu atbrauca
lielie teātri ar izrādēm. Atmiņā izrāde „Zelta
zirgs” ar skaistām dekorācijām, tērpiem.
Iespaidīgs aktieru tēlojums, sevišķi septiņi
kraukļi. Vakarā bija bail iet mājās, jo ausīs skanēja kraukļu ķērcieni no izrādes.
Kad mācījāmies Viesītes vidusskolā,
pirmdienas rītos aizbraucām uz skolu un palikām visu nedēļu skolas internātā. Ēdamais
līdzi no mājām – pašu cepta maizīte un bļodiņā biezpiens sajaukts ar sviestu. Ledusskapju
nebija, maizīte pa nedēļu sacietēja, biezpiens
sazilēja, bet cita jau nekā nebija, ēdām. Nedēļas
beigās mājās nācām kājām, pusceļā pie Klauces
apsēdāmies grāvmalē, pūtinājām kājas. Par grū-

Lai lauku bērni redzētu kultūru
Pēc universitātes beigšanas dažus gadus strādājusi Limbažu 1. vidusskolā un Aknīstes vidusskolā. Tad radās iespēja strādāt savā pirmajā skolā. Zenta vēlējās būt kopā ar vecākiem
un atbalstīt viņus vecumdienās. Tajā pašā gadā
Elkšņu pamatskolā sāka strādāt Anna Balode,
vēstures skolotāja un mācību pārzine: „Zenta
Bērziņa ir skolotāja ar augstu pedagoģisko
meistarību, vienmēr spēja ieinteresēt skolēnus
mācāmā priekšmeta apguvē. Ļoti labi iemācīja gramatiku, literatūru, skolēni piedalījās
olimpiādēs. Radoša, izdomas bagāta, stingra.
Lielu enerģiju ziedoja audzināmās klases sagatavošanai patstāvīgai dzīvei. Darbā apzinīga, precīza, rūpīgi un laikā nodeva visas atskaites. Kolektīvā bija lietišķa, runāja maz, bet,
kad teica savas domas, tie bija argumentēti, pārdomāti ierosinājumi. Ļoti patiesa kā cilvēks.
Zentas iekārtotais latviešu valodas un literatūras kabinets bagātīgi apgādāts ar grāmatām,
uzskates un izdales materiāliem. Pateicoties skolotājas aizrautībai un nesavtīgajam darbam, skolēni ne vien daudz lasīja, bet arī patiesi iemīlēja literatūru un grāmatas.” Bijusī audzēkne
Marita Šipuļina (dzim. Drozdova), strādā Rīgas
domes pašvaldības Ieņēmuma pārvaldē, saka:
„Visvairāk atmiņā, kā skolotāja „vilka” savus
audzēkņus ekskursijās uz Rīgu. Cirks, teātri,
muzeji – lai lauku bērni redzētu kultūru. Un
pārgājieni, kad ezera krastā vārījām zupu uz
ugunskura. Ārpus skolas sienām varēja justies
brīvāk, priecāties, parunāt par dzīvi.”
Kamanās dodas sveikt jubilejā
„Tas varēja būt janvārī, jo braucām sveikt
Zentu dzimšanas dienā. Pulciņš kolēģu no sko12

Galvenās vērtības - ģimene,
mājas, grāmatas
„Zenta ir ļoti daudz palīdzējusi man un manai ģimenei,” stāsta jaunākā māsa Veronika
Zēberga (dzim. Kivleniece). „Zenta ir ļoti vienkārša. Manta, naudas krāšana nav viņas mērķis dzīvē. Nekad nav tiekusies pēc ārišķības,

Zenta Bērziņa (Kivleniece) studiju gados.
atzinības, apbalvojumiem. Nav kompāniju cilvēks. Patīk staigāt pa mežu, mīl dzīvniekus.
Vēl joprojām baro putniņus, stirniņām mežmalā noliek barību. Visu savām vajadzībām audzē paši savā zemītē - gurķus, tomātus, kartupeļus, sīpolus, pupas, zirņus un, protams –
puķes.
(Turpinājums 13. lpp.)
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Kopā jau pusgadsimtu
(Sākums 4. lpp.)
29. janvārī Zelta kāzu jubileju Vārnavā svinēja Eleonora un Arvīds
Bindemaņi, kuru 50 gadu kopdzīve aizsākusies ar 3 vēstulēm gadā, kā
paši teic – liktenis.

Eleonora stāsta, ka viņa nāk no Preiļiem, kur augusi kuplā ģimenē.
Pēckara gados ģimenei grūti klājies. Kad visas meitas izprecinātas, bija
pienākusi arī jaunākās – Eleonoras - kārta. Liktenīgs toreiz izrādījās vienīgais abu kopīgais paziņa, Eleonoras māsas vīrs, kas arī saveda jauniešus kopā. Viss sācies ar sarakstīšanos, jo Arvīds toreiz pildīja dienesta pienākumus. Vēstuļu romāns ildzis četrus gadus ar ne vairāk kā
trīs vēstulēm gadā.
Pirmā tikšanās notika 1963. gada rudenī. Eleonora atminas - toreiz
sagaidījusi viņu ar draudzeni pieturā, jo vienai bija bail. Nākamā tik-

šanās uz oktobra svētkiem jau notika Arvīda dzimtajā pusē – Alūksnē.
Kad jaunieši satikās trešo reizi, viņi nolēma precēties.
Jaunā Bindemaņu ģimene sarakstījās Preiļu dzimtsarakstu nodaļā.
Todien, 29. janvārī, kāzas netika svinētas, jo Eleonoras māte uztraucās, vai tik jauneklis nepametīs viņas meitu pirms kāzām - tolaik ir bijuši tādi gadījumi. Tagad Bindemaņu ģimenei ir divi kāzu datumi, jo
svinīgā ceremonija ar balto kleitu un kāzu viesiem aizvadīta trīs mēnešus pēc sarakstīšanās – 1. maijā.
70. gadu beigās, kad Vārnavā tika celts lielais komplekss, Bindemaņu
ģimene pārnākusi dzīvot uz šo pusi. Ar laiku tika iegādāta un atjaunota lielā ģimenes māja, kur Eleonora un Arvīds dzīvo vēl šobaltdien.
50 gadu laikā izaudzināti pieci bērni, 13 mazbērni un nu tiek auklēti 3 mazmazbērni. Vecākā meita Skaidrīte, griežot jubilejas kūku, liela vecākus - vienmēr esot bijuši saprotoši. Atbildot uz jautājumu, ko
var pastāstīt par vecākiem, meitas slavē tēvu – viņš ir ģimenes kulinārs – gatavo gardas maltītes, dzērienus un rūpējas par pilnu pagrabu. Tikmēr mamma ik rītu rūpējas par saimniecību. Pašu gatavotu
sviestu, krējumu, biezpienu un pienu nesmādē arī viesītieši.
Runājot par nākotnes plāniem, pāris neatmet cerības apgūt datorprasmes - esot taču jāiet līdzi laikam.
Novēlam Grigorjevu un Bindemaņu pāriem veselību un spēku, kopā
vēl daudzus gadus dzīvojot!
Stāstus apkopoja L. Liepiņa.
Foto: no ģimenes arhīviem, L. Liepiņa.

(Sākums 12. lpp.)
Pašai ļoti garšo āboli, bez āboliem nevar.
Uz pavasara pusi, kad mājās vairs nav, atgādina, ka jānopērk āboli! Vienmēr ir pirkusi
grāmatas. Arī mīļākā dāvana – grāmata. Kā
pati saka - naudu nevajag žēlot izglītībai, grāmatām, ēšanai.” No autoriem Zentai tuvākie
ir Ārija Elksne, Skaidrīte Kaldupe, Lūcija
Ķuzāne, Skaidrīte Gailīte, Imants Ziedonis.
Šobrīd lasa „Leišmalīti”. Viņas pasaule ir ģimene, mājas, grāmatas, teātris – vērtības, kas
nekad nenoveco.
Bijušo Elkšņu pamatskolas kolēģu
un audzēkņu vārdā,
R. Urbacāne
Zenta Bērziņa (1. no labās) kopā ar kolēģiem Elkšņu pamatskolā 1987. g. 1. septembrī.
13

VIESÎTES NOVADA VÇSTIS 2014. gada janvâris Nr. 1 (128)

Bibliotēkas projekts tuvina grāmatas un gleznas
Izņēmusi dažas grāmatas no tikko atvestajām, vēl neizkravātajām
kastēm, nometos uz grīdas blakus saiņiem un saprotu, ka aizkavēšos
pie tām ilgāku laiku. Tikmēr Elkšņu pagasta bibliotekāre Ingrīda Černauska stāsta par Latvijas bibliotekāru biedrības un Latvijas
Nacionālās bibliotēkas izsludinātajā un VKKF finansētajā projektu konkursā Viesītes novada bibliotēku projekta „Latviešu oriģinālliteratūra
un autori bibliotēkās” ietvaros bibliotēkā saņemto īpaši atlasītu grāmatu
krājumu, kas 2014. gadā ceļos pa visām novada pagastu bibliotēkām.
Janvārī tas pieejams Elkšņos.
Prātā uzzibsnī senas atmiņas, kad pa lauku mājām braukāja kolportieri
ar grāmatu saini uz velosipēda, kad kolhozu laikos bibliotekāriem nedēļā viena bija brigādes diena, kurā apstaigāt cilvēkus mājās, piedāvājot
lasīšanai jaunākās grāmatas. Ar šo projektu atdzīvināta sena, jauka tradīcija, kas mudina ņemt rokā grāmatas.
Īpaši mani piesaista liela, skaista grāmata - mākslas albums „Latviešu
māksla trimdā” (sastādītāja Lamberga Dace, Dr. art.; LNMM, 2013).
Grāmatā plaša, izsmeļoša informācija, kvalitatīvas, krāsainas gleznu reprodukcijas. Tā ieinteresē tāpēc, ka Elkšņos glabājas unikāla trimdas
gleznotāju oriģinālgleznu kolekcija, tā sauktais Alberta Eglīša mantojums. Par visiem kolekcijas autoriem rodama informācija grāmatā, savukārt interesentiem varam piedāvāt apskatīt oriģinālās gleznas.
Lai Alberta Eglīša kolekciju padarītu pieejamāku, Elkšņu bibliotēkā izveidota Jānim Kalmītem veltīta mini ekspozīcija, kuras izveidi
rosinājis ceļojošo grāmatu projekts. Ir vairāki iemesli, kāpēc izvēlēts
tieši šis gleznotājs. Pirmkārt, viņa gleznas reprodukcija rotā minētās

grāmatas vāku. Otrkārt, Eglīša kolekcijā Kalmītes oriģinālgleznu vairāk nekā citiem gleznotājiem. Treškārt – neparasts ir Jāņa Kalmītes (1907.
- 1996.) kā gleznotāja daiļrades stāsts. Dzimis Valmieras apriņķī, 1935.
g. beidzis Latvijas Mākslas akadēmiju profesora Ģederta Eliasa figurālās glezniecības meistardarbnīcu. Otrā Pasaules kara beigās bēgļu ceļi
noveduši ASV. Kļuvis par labi pazīstamu trimdas latviešu gleznotāju.
Viņa gleznu tēma nemainīgi viena – senlatviešu rija. „Ar gadiem
dzīve un māksla top viens. Es gleznoju riju, kuras priekšā apritēja manas ganu dienu vasaras. Es gleznoju rijas likteni, manas zemes likteni. Man nekā lielāka, svētāka par tēva mājas tīrumiem, arklu un mājām nav,” saka Jānis Kalmīte. Uzgleznojis ap simts riju: noslēpumainas, tik tikko saskatāmas kalna galā, sabrukušas, skumjas un vientuļas aizgājušo laiku liecinieces. Lakoniski būvēta, neierasti vienkārša kompozīcija. Impulsīvs, ātrs otas vilciens, plašiem triepieniem, lielās dimensijās. Jānis Kalmīte raksturots kā viens no skarbi izaicinošiem pēckara amerikāņu ekspresionisma skolas pārstāvjiem glezniecībā.
Pēc mazās ekspozīcijas atklāšanas vairāki Elkšņu bibliotēkas pastāvīgie
lasītāji jau paspējuši to novērtēt – paņemot lasīt tieši šo grāmatu, jo interesē māksla. Uzklausot bibliotekāres stāstījumu, saprotamākas kļūst
bibliotēkā izstādītās gleznas: VĒJAVAS MEŽA SKATS, TĒVA MĀJAS, RIJA.
Tā gleznas un grāmatas, viena otru papildinot, sniedz jaunas zināšanas un emocijas lasītājiem.
R. Urbacāne Elkšņos

Bibliotekāre I. Černauska (no kreisās)
iepazīstina Elkšņu pagasta bibliotēkas
apmeklētājus ar izveidoto izstādi.

Izstādē Elkšņu pagasta bibliotēkā
redzamas trīs Jāņa Kalmītes oriģinālgleznas.

Aizritējuši 23 gadi, uzaugusi jauna paaudze. Katru gadu janvārī Saukā
deg barikāžu ugunskurs, kas vieno paaudzes… 19. janvārī, spītējot aukstajam ziemeļaustrumu vējam, Saukas ciematiņā Biruta Beķere, Dzidra
Danenbergsone, Indulis Dambergs, Juris Veirihs, Veronika Elksne, Vita

„1991. gada 16. janvārī Saukas profesionāli tehniskā vidusskola aizvada savus zēnus uz barikādēm tā, it
kā viņi dotos karā. Tā uz cīņu gāja Skolnieku rota 1919.
gadā.”
(No grāmatas „Viņi runā, kad atnāk laiks”)

No labās - Oskars Dzikovičs, Indulis Dambergs, Juris Veirihs,
Henrijs Zālītis, Inese Vilcāne.

Ugunskuru var aizdegt…
14

VIESÎTES NOVADA VÇSTIS 2014. gada janvâris Nr. 1 (128)
Elksne, Iveta Elksne, Arturs Elksnis, Inese Vilcāne, Kristīne Zālīte,
Henrijs Zālītis, Oskars Dzikovičs, Rihards Dzikovičs, Skaidrīte
Salmiņa, Sanita Lūse, Inta Malceniece, Māris Malcenieks, Andžela
Heislere, Alīna Heislere un Velta Lāce bija kopā, lai atcerētos
un neaizmirstu… Saukas pagasta pārvaldes vadītāja Sanita Lūse
atgādināja to dienu notikumus. Ar klusuma brīdi godinājām vi-

sus, kas atdeva savas dzīvības par Dzimteni. Pie ugunskura sildījāmies ar karstu tēju, cienājāmies ar pīrādziņiem. Paldies par
ugunskura sagatavošanu Andrim un Jurim! Paldies par tēju
Skaidrītei!
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

Uz satikšanos Lones Tautas namā!
Lones Tautas namā darbojas viens pašdarbības kolektīvs (protams,
ļoti žēl, ka tik vien). Šis kolektīvs ir sieviešu vokālais ansamblis „AVIA”,
kurā dzied kundzes pāri 70 (šogad trīs no viņām svinēs 75 gadu jubilejas. Ainai Pērkonei dzimšanas dienu jau nosvinējām, jo viņa dzimusi Zvaigznes dienā!) Kolektīvs ir ar savām kaprīzēm, iegribām, bet tas
arī ir labi, jo savu reizi ir par ko parunāt, pastrīdēties, jo tikai strīdos
dzimstot patiesība.
Kaut galvas jau sirmas, bet krūtīs vēl ir sirds, kura grib dziedāt, braukt,
runāt, deklamēt dzejoļus. Ļoti jauks pasākums mums izdevās 2013. gada

nogalē - 28. decembrī, kad svinējām ansambļa eglītes pasākumu ar apdāvināšanos, svētku galdu un sava mīļākā dzejoļa skaitīšanu, izteiksmīgu
lasīšanu pie eglītes.
Sieviešu vokālais ansamblis pērn uzstājies un piedalījies 16 dažādos pasākumos pie kaimiņiem Neretā, Zalvē, bijām Nīcā pie bijušās vadītājas Laines Zeiles. Rudenī izbraukājām Jēkabpils, Aknīstes
un Viesītes novadus, apskatījāmies namus, skaistākās vietas.
Mums laba sadarbība izveidojusies ar Viesītes vidusskolas tagad jau
12. b klasi, ar kuru kopīgi veidojām Imantam Ziedonim veltītu dzejas
stundu. Šogad 24. janvārī - O. Vācietim veltīts pasākums „Turies”, kur
arī mēs esam iecerējušas lasīt kādu no dzejnieka dzejoļiem. Top dziesma „Tā klusiņām, klusiņām, kā krīt sniegs!”
Ja kāds vecāka gada gājuma novadnieks rīko sev jubileju, sievas labprāt būtu priecīgas padziedāt! Paldies tiem cilvēkiem, kuri nāk uz mūsu
Tautas namā rīkotajiem pasākumiem, bet īpaši gribam aicināt arī pārējos Saukas pagasta iedzīvotājus šeit iegriezties, pie siltas tējas tases
parunāties, izmainīt ierasto dienas ritmu, uzvilkt citu štāti un satikt sen
neredzētus, jau aizmirstus un vēl neredzētus ļaudis! Lai veselīgs, Dieva
Svētības, saticības, veiksmju, iejūtības pilns 2014. gads!
Uz satikšanos Lones Tautas namā!
Lones tautas nama vadītāja I. Malceniece
S. Rusiņas foto

Angļu valodas klubiņš

Jaunā gada pirmajās dienās Elkšņos, mājā Dzenīši 5, katlu mājā
avarēja sūknis, tāpēc daudzas dienas palikām bez siltuma dzīvokļos.
Sūkni mums palīdzēja iegādāties un atveda no Jēkabpils Aigars
Klibiķis. Viņš kopā ar Anatoliju Kvitkovu sūkni arī uzstādīja.
Sirsnīgi pateicamies Aigaram Klibiķim par sniegto palīdzību!

Paula Stradiņa skolā, Peldu 2, Viesītē,
aicina pievienoties pieaugušos ar nelielām priekšzināšanām, kas
vēlas atsvaidzināt sarunvalodas prasmes draudzīgā kompānijā. Katrai
nodarbībai savs temats.
Tikšanās ceturtdienās plkst. 20.00. Tālrunis uzziņām 29863957 (Ilze)

MUMS

Dzintra, Tatjana Elkšņos

RAKSTA

Kur pazuda mazā bērna Ziemassvētku pasākums?
Jau mēnesi pirms Ziemassvētkiem Viesītes
novada vēstīs lasījām informāciju, ka Viesītes
mazajiem bērniem, kuri neapmeklē pirmskolas izglītības iestādes un būs saņēmuši ielūgumu
no Salatēva, būs Svētku eglīte.
Nu pasākums tieši kā mūsu divgadīgajai
Sabīnītei, jāsāk tik mācīt dzejolīti!
Bet kaut kas kārtējo reizi nogāja greizi…
Sabīnīte dzimusi 2011. gada 10. novembrī.
Kad togad pēc tādas pat informācijas laikrakstā par pasākumu ielūguma nebija, vēlāk Rūķu
tantes skaidroja, ka Salatētim viņas bērnu sarakstus rakstot laicīgi un līdz Ziemassvētkiem
mēneša laikā nevarot paspēt korekcijas veikt,

kaut gan Viesītes Komunālās pārvaldes sarakstos
par „atkritumu ražotājiem” viss bija paspēts.
Ne jau šajā vecumā dāvana ir būtiska, bet skumji tas, ka kāda darbinieka neizdarības dēļ Sabīnītes
albumā palika tukša lapa, kur bija rezervēta vieta ielūgumam uz PIRMO kolektīvo bērnu eglīti ar Salatēti.
2012. gadā (paldies pasākuma rīkotājiem!) bija
gan ielūgums, gan pasākums.
Bet nu klāt 2013. gads, un atkal nav ne ielūguma, ne pasākuma…
Sabīnītes tētis strādā trīs darba vietās un ome
tāpat, un algas nodoklis tiek skaitīts pēc deklarētās dzīves vietas - tātad Viesītei, tāpēc rodas jautājums, vai tiešām vienreiz gadā neiz-

nāk tie pāris lati Viesītes mazā bērna priekam?
Ja novadā krīze vēl arvien tik dziļa, tad strādājošie vecāki, kas katrs ar saviem nomaksātajiem nodokļiem finansē vienu pensionāru un
vienu bezdarbnieku, varētu pasākumu finansēt paši. Savukārt, ja Rūķu tantēm darba tik
daudz un nav laika sarakstā „simtiem” bērnu
vārdu un uzvārdu rakstīšanai (kur vēl ielūgumi), tad aiciniet palīgā – palīdzēsim!
Veselīgu un prieka pilnu 2014. gadu visiem
lieliem un maziem viesītiešiem, bet
Rūķu tantēm šokolādi kaudzēm visa gada
garumā enerģijas un atmiņas uzlabošanai!
G. Ribāka

FEBRUĀRIS - SVEČU MĒNESIS
Jau 11. gadu - no 3. līdz 28. februārim Viesītes bibliotēkas lasītavā
apskatāma Ināra Dreijera darināto koka
svečturu izstāde.
Tās atklāšana 3. februārī plkst. 11.00.
Visi laipni gaidīti!
***

Uzmanību, Grāmatu lasīšanas maratona
dalībnieki!
No 4. janvāra līdz 10. februārim Viesītes
bibliotēkā notiek balsošana PAR/ PRET
Grāmatu lasīšanas maratona turpināšanu.
Maratonam šobrīd ir pienācis izšķirošs brīdis.
Vairāki dalībnieki ir jau izlasījuši visas bibliotēkas piedāvātās grāmatas savā vecuma gru-

pā, tātad viņi savu distanci jau ir beiguši. Taču
mums ir iepirktas daudzas jaunas grāmatas, kuras varētu piedāvāt lasīšanai, un tad Grāmatu
lasīšanas maratons turpinātos līdz pavasarim.
Tāpat arī daudzi dalībnieki tieši tagad ir sasparojušies krietnai lasīšanai. Tāpēc, lūdzu, atnāciet uz Viesītes bibliotēku un nobalsojiet būt maratona turpinājumam vai nebūt!
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KULTŪRAS AFIŠA
Viesītes Kultūras pilī
1. februārī plkst. 18.00 Viesītes vidusskolas
12. klases ŽETONU VAKARS
12. februārī plkst. 17.00 KINO ZĀLĒ
Viesītes modernās mūzikas studijas audzēkņu vakars
Laipni gaidīti audzēkņu vecāki, radi, draugi. Ieeja - BRĪVA
15. februārī plkst. 17.00 VIESĪTES
AMATIERTEĀTRIM - 20
JUBILEJAS pasākums „Teātrī kā dzīvē,
dzīvē kā teātrī”. Ieeja - BRĪVA
21. februārī plkst. 22.00 – 03.00
DISKO BALLĪTE un NAKTS KONCERTS - uzstājas mūziķis MIKS DUKURS
Iesildīs DJ LINDITA; DJ SH3INY
Biļešu cenas: 4,27 EUR (3,- Ls), pēc plkst.
23.00 - 4,70 EUR (3,30 Ls)
22. februārī plkst. 16.00 KINO ZĀLĒ
dokumentālā filma „GHETTO GAMES –
TAS IR TIKAI SĀKUMS”
Teju 100 novados visā Latvijā tiks demonstrēta Latvijā lielākās ielu sporta un kultūras kustības Ghetto Games 2013. gada dokumentālā filma.
Ghetto Games piecu gadu laikā kļuvusi par
nozīmīgāko jauniešu kustību valstī, jo, gadā rīkojot aptuveni 70 pasākumus, dažādās sportiskās aktivitātēs iesaistījusi ap 50000 dalībnieku
un sekotāju.
Ghetto Games mērķis ir palīdzēt jauniešiem pilnveidot sevi, sniedzot iespēju pozitīvā vidē sportot un lietderīgi pavadīt brīvo
laiku, attīstīt talantus un iesaistīties brīvprātīgajā darbā.
28. februārī - Daugavpils teātra viesizrādes
plkst. 11.00 „TRĪS SIVĒNTIŅI UN VILKS
VILMĀRS” - izrāde bērniem un vecākiem
Reiz sensenos laikos... bet, ja tā labi padomā, nemaz tik senos! Reiz NEsenos laikos kādā
skaistā mežā, kur zied smaržīgas puķes un dzied
putni, pasaulē nāca trīs sivēntiņi: Nifs, Nufs un
Nafs. Katram sivēntiņam bija savas prasmes,
spējas, talanti, uzskati un rozā šņukurīts. Nifs
bija mākslinieks kopš bērna kājas. Gleznoja uz
spilveniem, krēsliem un autiņbiksītēm. Nufs
bija izcils muzikants. Birste viņa rokās pārtapa par ģitāru, podi par bungām, bet Nafs būvēja smilšu pilis.
Uz dzīvi sivēntiņi raudzījās pozitīvi.
Labprāt runājās viens ar otru, reizēm pastrīdējās,
jo bija ļoti dažādi.
Režisors - Māris Korsiets. Lomās - Kristīne
Veinšteina, Inese Ivulāne – Mežale, Egils
Viļumovs, Māris Korsiets, Ritvars Gailums
Biļešu cenas: 2,13 EUR (1,50 Ls)
plkst. 18.00 Vasīlijs Sigarevs „EKSTRA-

SENSA CĪŅA” - smieklīga izrāde par jūsu kaimiņiem latviešu valodā
Šis ir stāsts par pavisam vienkāršu ģimeni, par vīru un sievu, kuri ir pelēkās ikdienas,
vispārējās neapmierinātības un sadzīves saēsti. Viņš slēpjas aiz avīžu atvērumiem un
domā par iedzeršanu. Viņa mūždien uzvilkusies un ar kaut ko neapmierināta. Liekas,
ka šajā ģimenē nekas vairs nevar mainīties,
bet... Pēc kārtīgas iedzeršanas vīrs noslēpj naudu un vairs nespēj atcerēties, kur to ir nolicis, līdz sieva nolemj lūgt hipnotizētāja palīdzību. Kurš to būtu domājis, ka šis brīnumu seanss atklās daudzus citus negaidītus jaunumus un pārsteigumus.
Režisors – Ivars Lūsis
Lomās - Jānis Jarāns, Kristīne Veinšteina,
Ritvars Gailums
Biļešu cenas: 4,27 EUR (3,- Ls) un 5,69
EUR (4,- Ls)
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras pilī, t.
26513349
Izstāžu zālē
3.02. - 01.03. mākslinieces Solvitas
Pudānes darbu izstāde „HAMELEONI”
Lones Tautas namā
9. februārī plkst. 14.00 teātra izrāde „Līnis
murdā” Viesītes kultūras pils dramatiskā kolektīva (rež. A. Rancova) sniegumā
Biļetes cena bērniem – 1,- EUR (0,70 Ls),
pieaugušajiem - 1,42 EUR (1,- Ls)
14. februārī plkst. 21.00 atpūtas vakars „Nāc,
lai esi mīlošs”. Būs konkursiņi - saskanīgākais
pāris, spilgtākais galdiņš, košākais apmeklētājs, jaukākais pāris! Galdiņus lūgums rezervēt savlaicīgi, jo tikai tie, kuri biļetes iegādāsies iepriekš, varēs izvēlēties galdiņu sev tīkamā vietā. Spēlēs grupa „Pēc pusnakts”
Ieejas maksa līdz plkst. 22.00 - 3,70
EUR (2,60 Ls), pēc plkst. 22.00 - 4,20 EUR
(2,95 Ls)
Elkšņu kultūras namā
14. februārī plkst. 22.00 Valentīndienas
ballīte kopā ar brāļiem Puncuļiem no
Rēzeknes. Vakara gaitā dažādi pārsteigumi, atrakcijas, konkursi. Galdiņus rezervēt iepriekš,
tālr. 26405134
Ieeja – 3,70 EUR (2,60 Ls)
17. februārī plkst. 15.30 „Ko stāsta sveces” - pasākums bērniem
22. februārī plkst. 9.00 „Zolītes mači”.
Lūdzam pieteikties visus interesentus! (Ārijs,
tālr. 26435251; Indra, tālr. 26405134)
Rites Tautas namā
8. februārī plkst. 16.00 – 20.00 diskotēka
mazajiem. Ieeja – BRĪVA
22. februārī plkst. 22.00 - 03.00 IDS diskotēka. Ieeja – 2,85 EUR (2,00 Ls)

Uzmanību! Ar šā gada februāri
Saukas luterāņu draudzē mainīts dievkalpojumu norises laiks:
dievkalpojumi Saukas luterāņu draudzē
2. un 4. mēneša svētdienā plkst. 14.00!!!

Es raugos tevī kā brīnumā,
Jo tava dvēsele silta un vienkārša zied.
Un liekas, ka laiks šajā jaukajā vakarā
Cauri vasaras ziedošām pļavām iet.
Es raugos tevī kā brīnumāCik vienkārši un jauki tavi gadi zied.
Un ir tik mīļi, ka varam līdzās tiem iet
Un tavā ziedlapu rasā iemirdzēt.
(Ā. Āre)
1. FEBRUĀRĪ mūsu novada iedzīvotājai Annai Galvanovskai –
101. dzimšanas diena!
Sirsnīgi sveicam!
Viesītes novada pašvaldība

LÎDZJÛTÎBAS
Par vienu cilvēku tuvāko
Tev tagad mazāk būs.
Sirds zaudēto
Līdz mūža galam neatgūs.
(J. Osmanis)

Pieminam aizsaulē aizgājušos...
Lucija Stumbiņa 20.09.1932.
= 19.12.2013. Viesīte
Rasma Popele 21.01.1925.
= 20.12.2013. Viesīte
Juris Valdrājs 16.09.1942.
= 23.12.2013. Saukas pagasts
Zilvija Lejiņa 29.04.1929.
= 28.12.2013. Viesīte
Eduards Pučka 25.10.1920.
= 30.12.2013. Viesīte
Valdis Ribickis 30.07.1927.
= 30.12.2013. Viesīte
Juris Tīrumnieks 21.11.1949.
= 14.01.2014. Saukas pagasts
Apolinārija Kvitkova 01.02.1933.
= 16.01.2014. Saukas pagasts
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Gaidâm jûsu atsauksmes, ierosinâjumus, vçstules Viesîtes bibliotçkâ, Smilðu ielâ 2.
Tirâþa 1300 eks. Izdevuma redkolçìija: L. Griðkena, G. Plçsuma, G. Dobrovska, S. Lûse un I. Èernauska. Ja vçlaties sniegt mums
informâciju, kuru vçlçtos publicçt, zvaniet pa t. 65245173, mob.t. 20212409 vai 65245179, e-pasts: viesnovvestis@inbox.lv, avîze lasâma arî www.viesite.lv
Publicçtie materiâli ne vienmçr atspoguïo redakcijas viedokli. Paldies visiem, kas palîdzçja numura tapðanâ!
Iespiests: SIA “Latgales Druka” Rçzeknç, Baznîcas ielâ 28.
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