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Mirklī, kad vēlies padoties, atceries, kāpēc tik ilgi nepadevies.
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Katrai dienai
dziesmu liek klāt

Līga Jevtušenko - ilggadīga un rosīga Elkšņu pagasta kultūras
darbiniece.

Iemācies smieties ar saules smaidu,
Pelēkai dienai dziesmu liec klāt;
Izej tad dzīvi kā mūžību garu
Ozola galotnē iedziedāt....

(S. Kaldupe)

80 gadiem bagātu mūžu ozola galotnē iedziedājusi Elkšņu pagas-
ta kultūras darbiniece Līga Jevtušenko. Joprojām moža un darbīga,
neļaujoties pagurt, apsīkt, neraizējoties par grūtībām. Tik uz priekšu –
tāda vienmēr bijusi jubilāres dzīves devīze.

Līga Jevtušenko 33 gadus nostrādājusi par bibliotekāri, 14 no tiem
(1976. - 1990.) - Elkšņu pagasta bibliotēkā. Vienmēr aktīvi darbo-
jusies pašdarbības kolektīvos, dziedājusi, piedalījusies teātra uz-
vedumos, spēlējusi dievkalpojumos, vadījusi sieviešu vokālo ansambli
„Atbalsis”. Izaudzināti bērni - meita Aija un dēls Andrejs, kuriem
savas ģimenes. Meita Aija Bērziņa strādā Viesītes vidusskolā, māca
jaunākās klases, ģimenē dēls un meita. Dēls Andrejs Jevtušenko ar
sievu Ivetu saimnieko savās mājās Viesītē – viņš būvē, labiekārto,

bet ziemā strādā par kurinātāju. Ģimenē dēls un meita. Līgai prieks
par četriem mazbērniem!

Dzimšanas dienā, 14. oktobrī, jubilāri ieradušies sveikt Elkšņu pa-
gasta pārvaldes pārstāvji, draudzenes no kaimiņu pagasta – Rites taut-
skolas. Veselību un daudz baltu dieniņu vēlot, Elkšņu Kultūras nama
vadītāja Indra Saturiņa saka: „Ar Līgas kundzi mums vienmēr bijusi
ļoti laba sadarbība, esam sapratušās no pusvārda. Viņa ir atsaucīga, pre-
cīza, jebkurā situācijā atrod labāko risinājumu, visos pasākumos viņas
vadītais ansamblis ir galvenais programmas balsts. Nevaru iedomāties
pagasta kultūras dzīves norises bez Līgas padoma!”

Darbs ir galvenais dzīves saturs
Visskaistākie Elkšņos pavadītie mirkļi saistās ar bērnību. Elkšņu pa-

matskola ir Līgas pirmā skola. Mamma Milda (Grosbacha) Lapsa bija
cienīta un mīlēta skolotāja, meitu mudināja mācīties centīgi, rūpīgi veikt
ikvienu darbu, nekādu atlaižu. Tā pašsaprotami darbs Līgai kļuva par
dzīves galveno saturu. Augot kā vienīgajam bērnam ģimenē, veidojās
patstāvīga pasaules izpratne, paradumi un raksturs –vairāk paļauties uz
saviem spēkiem.

Pēc pedagoģiskās skolas beigšanas gadu strādājusi Ventspilī par sko-
lotāju jaunākajās klasēs, tad desmit gadi 2. bērnu bibliotēkā par vadī-
tāju. Lai iegūtu bibliotekāra izglītību, neklātienē mācījās un pabeidza
Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu. Šajā laikā iepazīstas
ar Nikolaju Jevtušenko, uzsāk kopīgu dzīvi, piedzimst meitiņa Aija un
dēls Andrejs. Desmit gadus strādā Ventspils 1. vidusskolā par skolas
bibliotekāri. Uzsāk studijas Latvijas Valsts universitātē, jo bibliotekā-

ŠŠaajjāā   nnuummuurrāā::
* oficiālās ziņas 2.-6.lpp.

* PII „Zīlīte”- 30 7.-9.lpp.

* novada skolās 10.-12.lpp.

* jauniešu aktivitātes 12.-13., 19.lpp.

* kultūras ziņas, 

novada bibliotēkās 14.-18.lpp.

* sludinājumi, kultūras afiša 20.lpp.

Atgādinājums
Saskaņā ar Viesītes novada domes 2014. gada 16. aprīļa lē-

mumu Nr. 3 „Par darba dienu pārcelšanu 2014. gadā” Viesītes
novada pašvaldībā, pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās
darba diena tiks pārcelta no pirmdienas, 2014. gada 17. no-
vembra, uz sestdienu, 2014. gada 22. novembri.
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ra darbs prasa daudz zināšanu. Diemžēl dzīves ceļš ar Nikolaju negrib
vīties kopā. Līga ar bērniem atgriežas Elkšņos vecāku mājās. Tēvs jau
aizsaulē, jāpalīdz un jāatbalsta mamma. Uzreiz laimējas dabūt darbu
bibliotēkā, jo bibliotekāre Mirdza Lazdiņa pāriet darbā kultūras namā.
Seko aizrautības pilni darba gadi, no kuriem lielāko gandarījumu sniedz
jaunākie lasītāji: „Liels prieks, vērojot, kā dažs labs neklausīgs un ne-
sekmīgs, tukšu blēņu pārņemts skolnieciņš sāk aizrauties ar lasīšanu,
piedalās bērnu literārajos sarīkojumos, mainot uz labo savu stāju un uz-
vedību,” lasām Līgas veidotajā aprakstā par bibliotēkas darbu.

Elkšņos Līgas dzīvē ienāca Kārlis Dambis, kļuva par patieso dzī-
ves draugu, kopā nodzīvoja 27 gadus, līdz viņa mūžs noslēdzās Ūzānu
kapu kalniņā.

Atmiņā palicis kāds Līgo vakars, ko svinējām Elkšņu centrā pie diž -
ozola. Ap pusnakti uznāca lietus, līgotāji izklīda pa mājām, vien Līga
un Kārlis palika un sagaidīja saullēktu - izmirkuši, bet laimīgi, ka šīs
burvīgās nakts mirkļus pavadījuši kopā zem ozola kuplajiem zariem.

„Atpūties un ej, ja nav darba, izdomā! Dienā, kad nav nekas padarīts,
vakarā tāda neapmierinātība. Turpretī, kad daudz strādāts – sakrauta mal-
ka nedēļai, uzrakta dobe dārziņā – pārņem milzīgs gandarījums. Cilvēks
nevar bez darba. Kaut vai sakaltēju tējas, sasienu buntītēs un nesu uz mē-
ģinājumiem. Kad rokdarbu pulciņā Ritē aizrāvāmies ar šallēm, apguvām
jaunu metodi tapošanu, sataisīju šalles visam ansamblim. Dziedātājas iz-
skatījās grezni, pamaina šalles, gluži kā cits tērps,” saka Līga.

Karaliskā puķe lilija, uz sliekšņa... skudru pūznis
Ar atturīgu skaistumu Dzirnupītes ielokā staro māja ar skanīgu vār-

du - Zvaigznes. Tai sena vēsture. Baronu laikos Meža muižai te bijis
piķiera namiņš, kur turēti un medībām sagatavoti suņi. Sentēvi māju
ieguvuši, kad muižas zemes sadalītas. Līgas tēvs to mantojis no brāļa,
piebūvējis klāt istabas un verandu.

Te līdz vēlam rudenim zied puķes. Visās svinībās ziedi jubilāriem
no pašas dārza. Daudz naudas tiek tērēts, pasūtot sīpolus un sēklas no
Bekker kataloga. Bet mīļākās, protams, lilijas! Uz saimniecības ēkas
sliekšņa kā pārsteigums... skudru pūznis! Paši, staigājot ikdienas dar-
bos, kāpjot skudrām pāri, tās nemaz nesatraucoties. Skudras te atstumtas
ar buldozera lāpstu ziemā, sniegu no meža ceļa tīrot. Te daba visapkārt -
sava pļava, mežs, dārzs, mežmalā romantiska pirtiņa. Ar fotoaparātu ie-
mūžinātie dabas skati apkopoti albūmos. Kaķi omulīgi murrā priekš-
namā. „Mājā vajag kādu, par ko rūpēties, paglaudīt. Kad pārrodos no
veikala, tie rindiņā nāk pretī un prasa kārumus” – stāsta Līga. Pastnieks
šajā mājā ir svarīgāks par internetu, tiek sagaidīts, kad atved pensiju.
Atnākusi kaimiņiene, pārspriež pensijas pielikumu – vienas pusdienas
iznākot! Pastnieku aicina uzkavēties, jo kopā jāpadzer kafija, jāpārru-
nā jaunumi. Pretī sagatavota kaudzīte vēstuļu, kurām pastnieks uzlī-
mē markas un solās drīz vien nogādāt adresātiem. Šeit vēl vēstules rak-
sta uz papīra un sūta aploksnēs ar markām.

Grāmatas un politika
„Esmu alkatīga lasītāja. Romāni gan neiet pie sirds, sadomātas mī-

lestības neinteresē. Lasu dokumentālo literatūru, memuārus, ceļojumu

aprakstus, ievērojamu cilvēku biogrāfijas, nupat uz galda grāmata par
aktrisi Olgu Dreģi. No dzejniecēm patīk Skaidrīte Kaldupe, Marta Bārbale.
Vairāk saista sieviešu pasaule. Visu mūžu rakstu lasītāja dienasgrāmatu.
Daudzas klades pierakstītas par izlasītajām grāmatām, galvenās domas,
iespaidi. Ļoti patīk ziemeļnieki – skandināvu rakstnieki Hamsuns, Ibsens,
viņu traģiskās lugas.

Nupat notikušo Saeimas vēlēšanu rezultāts bija paredzams. Balsoju
par Nacionālo apvienību, esmu šīs partijas piekritēja kopš pirmajiem
neatkarības gadiem, kad nacionāļi ieguva vien 5% balsu. Satrauc, ka
uzturēšanās atļaujas iegūst sveši bagātnieki, ceļ lepnus namus ap Rīgu,
latviešu valoda tur nav dzirdama. Nacionālā apvienība vienīgā konsekventi
uzstājas pret šādu politiku” – savos uzskatos dalās jubilāre.

Trīs dienas no vietas kāzās spēlēts
Visu mūžu kori, ansambļi, teātris. Savulaik dziedājusi Ventspils korī

„Līvzeme”, piedalījusies vairākos dziesmu svētkos. Muzikālā izglītī-
ba apgūta jaunībā Jelgavas pedagoģiskajā skolā. Toreiz skolā ielika stip-
rus pamatus – mūzikas teoriju, instrumentu spēli. Dzīvojot Ventspilī,
draugu ballēs spēlējusi akordeonu. Atceras kādas kāzas, kur kopā ar drau-
gu pārmaiņus spēlējuši trīs dienas no vietas!

Elkšņos bija gan jauktais, gan sieviešu koris. Aizejot pensijā, pati
uzņēmusies vadīt ansambli. Jau devītais gads, šovasar vēl kapu svēt-
kos nodziedājušas. Arī viena pati mājās spēlē, dzied sev. Jubilejas svi-
nībās kopā ar savu ansambli viesus iepriecināja ar koncertu: „Kaut ko
mazliet savādāk gribas, visi lieli mākslinieki tā dara, kāpēc gan es to
nevarētu?” Un tā visu mūžu kopā ar dziesmu!

R. Urbacāne

Ansambli „Atbalsis” Līga Jevtušenko (1. no kreisās) 
vada jau 9 gadus.

Viesītes novada domes
sēdē šī gada 15. oktobrī

4 Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jas 2014. gada 22. septembra vēstuli, kurā norādīts, ka jautājums par
rakšanas darbu veikšanu ir noregulēts ar valstī izdotajiem normatīva-
jiem aktiem un pašvaldībai līdz ar to nav nepieciešams izdot saistošos
noteikumus, novada dome atcēla Viesītes novada pašvaldības saisto-
šos noteikumus Nr. 2014/10 „Par rakšanas darbu veikšanu Viesītes no-
vadā”, kas tika pieņemti Viesītes novada domes sēdē 2014. gada 16.
jūlijā (prot. Nr. 9; 7.#).

4 Pieņēma iestādes „Viesītes novada pašvaldība” nolikumu (jau-
nā redakcijā). Līdz ar to spēku zaudējis iestādes „Viesītes novada paš -
valdība” nolikums, kas tika apstiprināts ar Viesītes novada domes 2009.
gada 15. jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr. 3; 6.#).

4 Apstiprināja Viesītes novada Elkšņu pagasta pārvaldes, Rites pa-
gasta pārvaldes un Saukas pagasta pārvaldes nolikumus.

4 Ņemot vērā to, ka ZS „Dzirnavas” nav noslēgusi telpu nomas lī-
gumu par izsolē nosolītajām ēdnīcas telpām Viesītē, Smilšu ielā 39, dome
atcēla 2013. gada 16. decembra lēmumu Nr. 18 „Par izsoles protoko-
la apstiprināšanu”.

4 Ņemot vērā iepirkumu komisijas veikto cenu izpēti par reviden-
ta pakalpojumiem 2014. gada finanšu pārskata revīzijai, nolēma slēgt
līgumu ar SIA auditorfirmu „INSPEKCIJA AMJ” par zvērināta revi-
denta pakalpojumiem Viesītes novada pašvaldības 2014. gada finan-
šu pārskata revīzijai. Deleģēja domes priekšsēdētāju J. Dimitrijevu pa-
rakstīt līgumu ar SIA auditorfirmu „INSPEKCIJA AMJ”. Pašvaldības
2015. gada budžetā tiks ieplānoti EUR 3206,50 revidenta pakalpoju-
mu apmaksai.

4 Ņemot vērā to, ka likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpa-
šuma tiesībām un to ierakstīšanu Zemesgrāmatā” 16. panta pirmajā daļā
noteikts, ka pašvaldībai ir aizliegts 5 gadus pēc īpašuma tiesību no-
stiprināšanas Zemesgrāmatā īpašumu atsavināt, dome sēdē nolēma at-
celt Viesītes novada domes 2014. gada 20. augusta lēmumu Nr. 4 (prot.
Nr. 10) „Par izsoles rīkošanu Viesītes novada pašvaldībai piederoša-

OFICIĀLĀS ZIŅAS
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jam nekustamajam īpašumam, Viesītes novads, Saukas pagasts,
„Jaunzvirgzdāres”,  un noteikumu Nr. 7/2014. apstiprināšanu” un 2014.
gada 20. augusta lēmumu Nr. 5 (prot. Nr. 10) „Par izsoles rīkošanu
Viesītes novada pašvaldībai piederošajam  nekustamajam īpašumam,
Viesītes novads, Saukas pagasts, „Tīrumiņi”, un noteikumu Nr. 8/2014.
apstiprināšanu”.

4 No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā bu-
džeta līdzekļiem nolēma apmaksāt SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
izdevumus EUR 592,04 par lielgabarīta atkritumu izvešanu uz
Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu poligonu „Dziļā vāda” Mežāres
pagastā un piešķīra EUR 100,- pašvaldībai piederošās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas „Dzenīši 1”, Elkšņi, Elkšņu pagasts, ūdensvada un
kanalizācijas tīklu remontam, lai saglabātu esošos ūdensresursus un lik-
vidētu piesārņojumu.

4 Viesītes novada pašvaldības 2015. gada budžetā nolēma ieplā-
not EUR 700,- velosacensību organizēšanai 2015. gadā.

4 Pagarināja īres līgumus līdz 2015. gada 31. janvārim 44 per-
sonām.

4 Atļāva slēgt nomas līgumu uz nenoteiktu laiku ar IK „KALLA & V”
par telpām Smilšu ielā 31 - 25, Viesītē, Viesītes novadā, līgumā paredzot
punktu, ka nomnieks ir tiesīgs slēgt apakšīres līgumu, iepriekš brīdinot
SIA „Viesītes komunālā pārvalde”.

4 Noteica starpgabalu statusu un atzina par pašvaldībai piekritīgām
4 zemes vienības. Atzina par pašvaldībai piekritīgu apbūvēto lauku ap-
vidu 1 zemes vienību. Atzina par pašvaldībai piekritīgu lauku apvidu
zemes vienību, par kuru, pamatojoties uz 11.11.2010. Viesītes novada
domes lēmumu Nr. 5, protokols nr. 18, izbeigtas lietošanas tiesības ar
KS „Poceri”.

4 Veica izmaiņas Valsts Kadastra reģistrā Viesītes pilsētā zemes īpa-
šumam Kalna ielā 20A, Viesītē, Viesītes nov., grafiskajā un teksta daļā.

4 Apstiprināja 3 pašvaldībai piekritīgās neapbūvētajām zemes
vienībām platības atbilstoši VZD Zemgales reģionālās nodaļas
noteiktajam.

4 Nolēma veikt izmaiņas Valsts kadastra reģistrā, reģistrēt
Zemesgrāmatā un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tie-
sības uz 6 zemes īpašumiem, kurus personas vēlas atsavināt no pašvaldības
pirmpirkuma kārtībā.

4 Nolēma reģistrēt Zemesgrāmatā un nostiprināt Viesītes novada
pašvaldībai īpašuma tiesības uz 8 meža zemes īpašumiem un 1 karje-
ra zemi.

4 Nolēma Veikt izmaiņas Valsts kadastra reģistrā un reģistrēt
Zemesgrāmatā, un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tie-
sības uz 19 zemes īpašumiem, kuras pārdotu izsoles kārtībā.

4 Nolēma slēgt zemes nomas līgumu ar 2 personām laika posmam
no 2014. gada 16. oktobra līdz 2015. gada 15. oktobrim par zemes vie-
nību iznomāšanu.

4 Pēc VAS „Privatizācijas aģentūra” ierosinājuma zemesgabalam
„Smiltnieki” Viesītes pagasta Viesītes novadā noteica dalīto privatizācijas
lietošanas mērķi: pamatmērķis - 0101 - zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība, un apbūvētai zemes daļai 0,3 ha
platībā, papildmērķis: 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve.

4 Izskatot pašvaldības izpilddirektora Alfona Žuka ierosinājumu par
būvniecības ieceri Viesītes Jauno kapu kapličai un būvniecības proce-
sa uzsākšanu, dome nolēma atbalstīt šo ieceri un uzsākt būvniecības

procesu.
4 Nolēma slēgt medību platību lietošanas līgumu jaunā redak-

cijā ar Mednieku un makšķernieku kolektīvu „Druvas” par tiesībām
organizēt medību saimniecību pašvaldībai piekrītošajās zemes pla-
tībās Rites pagastā saskaņā ar pievienoto zemes gabalu sarakstu.
Medību platību lietošanas līgumu slēgt uz 1 gadu ar tiesībām to tur-
pināt bez atsevišķa lēmuma uz līguma noslēgšanas laiku, ja pašvaldībai
nav pretenziju pret kolektīvu.

4 Apstiprināja izmaksas par viena skolēna (audzēkņa) uzturē-
šanu Viesītes novada pašvaldības izglītības iestādēs uz 2014. gada
1. septembri, veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītī-
bas iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Uzdeva pašvaldības grā-
matvedības un finanšu nodaļai sagatavot līgumus par savstarpējo no-
rēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un
veikt norēķinu analītisko uzskaiti.

4 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 2. jūlija rīkojumu
Nr. 322 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un informatīvo ziņo-
jumu „Par Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumiem medību jomā”
(pieņemts Ministru kabineta 2014. gada 18. februāra sēdē (prot. 10.;
34.§), lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ie-
robežošanas pasākumu īstenošanu), 2014.gada 4. septembrī noslēgto
līgumu starp Lauku atbalsta dienestu un Viesītes novada pašvaldību,
ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 82 pantu kārtībā Viesītes
novada pašvaldības organizētā iepirkuma „Dzesētavu piegāde Āfrikas
cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īste-
nošanai”, identifikācijas Nr. VNP/2014/21, rezultātus, dome nolē-
ma slēgt patapinājuma līgumus ar mednieku klubu „Gambija”, med-
nieku klubu „Province”, mednieku klubu „Upītes”, mednieku un
makšķernieku kolektīvu „Elkšņi”, mednieku biedrību „Lone” par
dzesētavu Liebherr GKv6410 nodošanu lietošanā.

4 No pašvaldības budžeta nolēma segt braukšanas izdevumus,
kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz iz-
glītības iestādei (Viesītes vidusskolai) Viesītes novada administra-
tīvajā teritorijā deklarētajiem Viesītes vidusskolas 10. - 12. klases
skolēniem. Jautājumu par braukšanas biļešu izsniegšanu uzdeva ri-
sināt novada Sociālajam dienestam.

4 No pašvaldības budžeta nolēma segt braukšanas izdevumus,
kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā (pirmdienās, piektdie-
nās, pirmssvēku un pēcsvētku dienās) no dzīvesvietas līdz Viesītei
Viesītes novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem Biržu in-
ternātpamatskolas skolēniem. Jautājumu par braukšanas biļešu iz-
sniegšanu uzdeva risināt novada Sociālajam dienestam.

4 Nolēma uzsākt izsoles procedūru Viesītes novada pašvaldībai
piederošajām kafejnīcas telpām Viesītes kultūras pilī (Smilšu ielā
2, Viesītē), kafejnīcas telpu iznomāšanai piemērojot mutisku izso-
li. Telpu nomas maksu noteikt atbilstoši LR Ministru kabineta
08.06.2010. noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku
un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks š. g. 12. novembrī.

Materiālu sagatavoja domes kancelejas vadītāja D. Vītola.
Sīkāku informāciju varat saņemt domes kancelejā.

Izvērtējot saņemtos pieteikumus par personu izvirzīšanu apbalvo-
šanai, saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības nolikumu „Apbalvojumu,
Goda rakstu un dāvinājumu piešķiršanas kārtība Viesītes novadā” un
Viesītes novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2014.
gada 22. oktobra sēdes lēmumu ir piešķirti Viesītes novada pašvaldī-
bas Goda raksti un Atzinības raksti.

Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltītajā svi-
nīgajā pasākumā Viesītes kultūras pilī š. g. 17. novembrī tiks apbalvotas
šādas personas -  ar Viesītes novada pašvaldības Goda rakstu:

Viesītes vidusskolas skolotājas: Zina Pomjalova, Līga Blumbeka, Maija
Lasmane, Viesītes vidusskolas sociālais pedagogs Vita Safanova, Viesītes
vidusskolas tehniskie darbinieki: Aldona Kastena un Viktorija Bancāne,

Rites pamatskolas skolotāja Irina Vavere, pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” pirmsskolas skolotāja Liliana Siņicina, skolotājas palīgs Inga
Rubena, ilggadējā Viesītes bērnudārza un pirmā PII „Zīlīte” vadītā-
ja Genovefa Viļuma, Elkšņu bibliotēkas vadītāja Ingrīda Černauska,
SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” medmāsa Iveta
Maksimoviča, Viesītes novada pašvaldības sētniece Mārīte Gerstenberga,
SIA „Viesītes transports” grāmatvede Sandra Valaine, SIA „Jurlen”
meža darbu palīgstrādnieks Pēteris Toms, Elkšņu pagasta pārvaldes
vadītājs Dainis Černauskis, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viesītē,
Meža ielā 23, iedzīvotājs Juris Rudzītis, SIA „Invito” pārdevēja Tatjana
Zenkova, Rites pagasta zemnieku saimniecības „Kaupiņi” īpašnieki Judīte
un Alfrēds Nīmaņi, Saukas pagasta pārvaldes kasiere Ruta Stare;

Piešķirti Viesītes novada pašvaldības 
Goda un Atzinības raksti
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ar Viesītes novada pašvaldības Atzinības rakstu (par nozīmī-
giem individuāliem sasniegumiem un personīgo ieguldījumu, par
Viesītes novada vārda popularizēšanu, tā tēla nešanu Latvijas un pa-
saules mērogā):

Viesītes Sporta skolas audzēkne Laine Donāne, Viesītes vidussko-

las skolniece Baiba Ažušele, Viesītes stenda šāvēju komandas dalībnieks
Aleksandrs Andruškevičs, autobraucējs Kristaps Maševskis, publicists
un dzejnieks Vilnis Vietnieks, Viesītes baptistu draudzes mācītājs Juris
Grigs, TV viedspēles par Latviju „Ciemos” Viesītes komanda: Jānis
Osis, Alfons Žuks, Kristaps Čibulis.

Šogad konkursa ,,Baltās mājas” komisija apciemoja ne tikai kon-
kursam izvirzītos īpašumus, bet arī tos īpašumus, kuri bija laureāti ie-
priekšējos gados. Viesītē patīkami pārsteidza Edītes Krieviņas sakop-
tais īpašums Ezera ielā 10 - mājai uzsākti siltināšanas darbi, sakopta
apkārtne. Burtniekos sagaidīja sirsnīgā māju saimniece Jadviga Lapiņa
ar savu kazlēnu Miķeli. Te nogaršojām šā gada medu un uzklausījām
saimnieces ieceres. Elkšņu pagasta Dzilnās apskatījām kārtīgu lauku
sētu, par kuru var teikt - ezeru sēta, jo ap māju ir daudz mazu ezeriņu.
Sarmīte Milakne komisiju eksaminēja, liekot mums atšķirt dažādas lau-
ku tējas. Gaigaļu sētā pie Anda Moisejeva komisijai tika piedāvāta ie-
spēja noķert pašu dīķos audzētu foreli. Andis ir makšķernieks, mednieks
un labs stāstnieks. Laima Naktiņa savā īpašumā Vīksnas ar degsmi iz-
rādīja pašas iekopto ziedu dārzu. Pie Mārtiņa Kaniņa Impēnos varēja
iepazīties ar bioloģisko saimniekošanu un baudīt labi koptās saimnie-
cības plašumus. Rigmora Gammelgard dāņu apsaimniekotajā īpašumā
Mācītājmuiža izrādīja plašās telpas un, stāstot par īpašuma vēsturi, iz-

rādīja dāņu stilā izveidotās puķu dobes. Elkšņos, Susējas ielā 4, Natālija
Bārdule iepazīstināja ar savu sētu, kas veidota divās daļās - ziedošas
puķu dobes un blakus - garšvielu un dārzeņu dobes. Sava vieta gailim
Sekstītim un viņa vistām. Lai komisijai būtu spēks nākošajam gadam,
bija jānogaršo Natālijas gatavotais plūškoka ogu dzēriens. Elkšņos, Klaucē
2, mūs sagaidīja šīs daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji, lai parādītu, ka,
kopā strādājot, var skaisti sakopt arī kopīgu īpašumu. Z/s Ābeļi īpaš-
niece Irēna Širokova laipni izrādīja savu jauno slaucamo govju fermu,
kura iekārtota atbilstoši vides un dzīvnieku labturības prasībām, pie-
daloties LAD projektā.

Paldies bijušajiem laureātiem, kuri joprojām pilnveido savus īpašu-
mus un priecē mūs visus ar ziedošiem dārziem! Paldies Dzintrai Miezītei
un Jurim Misiņam par radošumu sava dārza izveidē un vides sakoptībā!

Konkursa ,,Baltās mājas” komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
I. Vingris

Viesītes novada domes sēdē tika apstiprināts
ikgadējā konkursa „Baltās mājas” vērtēšanas
komisijas 2014. gada 10. septembra sēdes pro-
tokols Nr. 2. Konkursa uzvarētājus saskaņā ar
nolikumu apbalvos ar pašvaldības Atzinības
rakstiem un balvām Latvijas Republikas prok-
lamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pa-
sākumā Viesītes kultūras pilī.

Uzvarētāji
1. Individuālo māju grupā - Par vides sa-

koptību:
1.1. Rites pagasts, „Impēni”, īpašnieks

Mārtiņš KANIŅŠ;
1.2.  Saukas pagasts, ,,Mācītājmuiža”, ap-

saimniekotāja Rigmora GAMMELGARD;
1.3.  Elkšņu pagasts, Elkšņi, Susējas iela

4, īpašniece Natālija BĀRDULE;
1.4.  Viesīte, Ezera iela 10, īpašniece Edīte

KRIEVIŅA.

2. Lauku teritorijā esošo lauku sētu grupā
- Par lauku vides sakopšanu:

2.1. Elkšņu pagasts, „Dzilnas”, īpašnie-
ki Sarmīte un Ģirts MILAKŅI;

2.2. Rites pagasts, „Gaigaļi”, īpašnieki
Inita un Andis MOISEJEVI;

2.3. Saukas pagasts, „Vīksnas”, īpašnie-
ce Laima NAKTIŅA;

2.4. Viesītes pagasts, „Burtnieki”, īpašniece
Jadviga LAPIŅA.

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - Par
apkārtnes apzaļumošanu:

„Klauce 2” - Klauce, Elkšņu pagasts.

4. Iestāžu un uzņēmumu grupā - Par vides
sakopšanu un lauksaimniecības ražošanas at-
tīstību:

Viesītes pagasta ZS „Ābeļi”, īpašnieki
Irēna un Nikolajs ŠIROKOVI.

Komisijas nolēma, ka Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltītā pasākuma lai-
kā ar pateicības rakstiem par vides sakopša-
nu tiks apbalvoti:

1. Dzintra MIEZĪTE un Juris MISIŅŠ
(dārzs Krasta ielā);

2. Rita un Jānis KIVLENIEKI (Robežu
iela 19, Viesīte);

3. Meža iela 23, Viesīte;
4. Tatjana un Jānis RAŠČEVSKI („Ceriņi

1”, Sauka, Saukas pagasts);
5. Zane un Māris LĀČI („Spārītes”, Elkšņu

pagasts);
6. Jānis STALTMANIS („Pumpuri”,

Rites pagasts).

Konkurss ,,Baltās mājas” noslēdzies

Mirkļi no konkursa „Baltās mājas” komisijas darba. R. Orupa foto

Konkursa „Baltās mājas” uzvarētāji
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Viesītē atjaunotas
siltumtrases

Viesītē, projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitā-
tes paaugstināšana Viesītē”, Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/005, ietvaros 2014.
gadā no aprīļa līdz septembrim pilnībā nomainītas siltumtrases no Viesītes
katlu mājas līdz visiem siltumapgādes lietotājiem, kas saņēma siltumu
centralizēti. Jauno siltumtrašu garums - nedaudz virs 2,2 km. Siltumtrase
izbūvēta no rūpnieciski izolētām caurulēm, caurules ieguldot tieši tran-
šejās. Izbūvētajās trasēs siltuma zudumi siltumenerģijas pārvadē tiks
ievērojami samazināti. Demontēta daļa veco siltumtrašu dzelzbetona
kanālu un siltumtrases.

Projekta kopējās izmaksas - 708972,34 EUR. Finansējumu nodro-
šina Viesītes novada pašvaldība, ieguldot līdzekļus SIA „Viesītes ko-
munālā pārvalde” pamatkapitālā - 385724 EUR, un SIA „Viesītes ko-
munālā pārvalde”, ņemot kredītu Valsts Kasē - 260000 EUR. Eiropas
savienības Kohēzijas fonda finansējums 192472,37 EUR apmērā tiks
atgūts pēc dokumentācijas iesniegšanas Latvijas investīciju attīstības
aģentūrā un aģentūras akcepta par darbu atbilstību iesniegtajam pro-
jekta pieteikumam. Patlaban notiek dokumentu sagatavošana iesnieg-
šanai LIAA.

Būvdarbus veica SIA „Halle B”. Būvuzraudzību nodrošināja SIA
„BaltLine Globe”. Projektēja un autoruzraudzību veica SIA „C-projekti”.
Darbiem objektā līdzi sekoja SIA „Viesītes komunālā pārvalde” dar-
binieki Jānis Rieksts un Jurijs Ozoliņš. Projekta dokumentācijas un iz-
pildes dokumentācijas izvērtēšanā, finanšu dokumentu atbilstības no-
vērtēšanā un atskaišu sagatavošanā piedalījās Silvija Eglīte, Ligita Rieksta
un Svetlana Uzkure.

Kā jau iepriekš minēts, projekta realizācija tika uzsākta 2011. gadā,
noslēdzot līgumu ar LIAA.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs
M. Blitsons

No 2014. gada 1. marta līdz
2015. gada 28. februārim Viesītes
novada pašvaldība ar vēl 15 par-
tneriem no Latvijas un Lietuvas
paš valdībām īsteno Latvijas -
Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas no 2007. - 2013. ga-
dam projektu „Informācijas un ko-
munikāciju tehnoloģiju izmanto-
šana komunālo pakalpojumu kva-
litātes uzlabošanai”.

Pašvaldības vēlme ar šī projekta
palīdzību, izmantojot informāci-
ju un komunikāciju tehnoloģijas,
ir uzlabot komunālo pakalpojumu
kvalitāti SIA „Viesītes komunā-
lā pārvalde”. Lai nodrošinātu
ūdens patēriņa datu nolasīšanu un
monitoringu, tika iegādāti divi da-
torkomplekti un uzstādīti trīs-
desmit seši jauni ūdens skaitītā-

ji, katrs aprīkots ar impulsa devēju
un radio moduli attālinātai datu
nolasīšanai, kā arī radiomodems
datu savākšanai apgaitā un plan-
šetdators datu vizualizācijai.
Skaitītāji uzstādīti daudzdzīvok-
ļu māju un pašvaldības ēku ieva-
dos: Meža 7, Meža 17, Meža 19,
Meža 21, Meža 23, Kaļķu 6,
Sporta 13A, Sporta 17, Sporta 21,
Sporta 23, Sporta 25, Sporta 27,
Smilšu 2, Smilšu 26, Smilšu 31,
Smilšu 33, Smilšu 35, Smilšu 37,
Smilšu 39B, Pavasara 4A,
Pavasara 6A, Birzītes, Bērzu 1,
Dzelzceļnieku 3, Dzelzceļnieku 5,
Dzelzceļnieku 7, Lapu 5, Vaļņu 7,
Brīvības 8, Brīvības 10, Brīvības
12, Peldu 2, Kārļa 5/7, Raiņa 35,
A. Brodeles 7 un P. Stradiņa 1A.

Kā vēl viena projekta aktivitā-
te tika organizētas apmācības - se-
minārs komunālo dienestu darbi-
niekiem un pašvaldību speciālis-
tiem, kuri atbild par pašvaldību pa-
kalpojumu sniegšanas jautāju-
miem iedzīvotājiem. Semināru ap-
meklēja gan Viesītes, gan kaimi-

ņu novadu projekta partneri. Ar lie-
lu interesi klātesošie noklausījās
Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas pārstāvju in-
formāciju par finanšu piesaistes ie-
spējām 2014. - 2020. gadā komu-
nālās saimniecības sektora sakār-
tošanai, Iepirkumu un uzraudzības
biroja pārstāvja informāciju un
praktiskos padomus par līgu-
miem un to saistību izpildi,
Latvijas ūdensapgādes un kanali-
zācijas uzņēmumu asociācijas di-
rektores uzstāšanos par aktualitā-
tēm ūdenssaimniecības jomā; kā arī
SIA „Smart Meter” valdes priekš-
sēdētāja tīri praktiskas dabas in-
formāciju un komentārus par
projektā izveidotās sistēmas iz-
mantošanu un SIA „Jelgavas no-
vada KU” vadītājas informāciju par
komunālo pakalpojumu sniegšanu
Jelgavas novada iedzīvotājiem.

Šobrīd tiek gatavoti publicitā-
tes materiāli – informatīvās lapi-
ņas iedzīvotājiem kā pakalpojuma
saņēmējiem un katalogs intere-
sentiem, kas vēlas uzzināt par šī

projekta rezultātiem, lai tos iz-
mantotu savā praktiskā darbībā.

Tuvojas noslēgumam projekta
pirmais un saspringtākais periods.
Sperts viens solis komunālās
saim niecības pakalpojumu kvali-
tātes uzlabošanā. Šajā projektā iz-
veidotajai sistēmai turpmāk varēs
pievienot dažādas mērierīces.
Līdz ar to jaunā tehniskā bāze nā-
kotnē ļaus aprīkot ikvienu dzīvokli
ar attālināti nolasāmu skaitītāju.
Darāmā vēl ļoti daudz. Tas prasīs
nopietnus finanšu un cilvēkresur-
sus. Ceru, ka jaunajā programmē-
šanas periodā pašvaldībai būs ie-
spējas šiem mērķiem piesaistīt arī
struktūrfondu līdzekļus, tādējādi
sekmējot SIA „Viesītes komunā-
lā pārvalde” pakalpojumu snieg-
šanas kvalitātes uzlabošanu novada
iedzīvotājiem.

I. Vītola,
Attīstības un plānošanas

nodaļas vadītāja,
projekta LLV - 393 

koordinatore

Sperts solis komunālo pakalpojumu uzlabošanā

Viesītes novadā zemessargi demontē
divus torņus

26. septembrī Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona ka-
ravīri sadarbībā ar ASV bruņoto spēku inženieriem Viesītes nova-
dā demontēja 13 metrus augsto skatu torni Ormaņkalnā un aptuve-
ni 24 metrus augsto ūdenstorni Elkšņu pagastā, izmantojot spri-
dzināšanas metodi.

Lēmumu par šo objektu demontāžu pieņēma Viesītes novada paš -
valdība, izvērtējot būvju tehnisko stāvokli. Vairāk nekā 40 gadus ve-
cais ūdenstornis savu ir nokalpojis, tāpat drošības apsvērumu dēļ
Ormaņkalna skatu tornis jau vairākus gadus bija slēgts apmeklētājiem.
Pašvaldība informē, ka jau ir izstrādāts jauna Ormaņkalna skatu torņa

projekts. Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs no-
rāda, ka demontāžas darbi veikti labā kvalitātē, pateicoties veiksmīgajai
sadarbībai ar Zemessardzi.

Zemessardzes pārstāvji informē, ka torņu demontāžā tika iesaistīti
20 karavīri un zemessargi no Zemessardzes 54. Inženiertehniskā ba-
taljona, kā arī 16 ASV bruņoto spēku inženieri.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

L. Liepiņa

IEGULDĪJUMS
TAVĀ

NĀKOTNĒ
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Savvaļas dzīvnieku iezīmēšanai ir sena vēsture. Pirmā oficiālā in-
formācija par zivju iezīmēšanu parādās angļu rakstnieka Izaak Walton
(1653.) grāmatā The Compleat Angler, kur autors ziņo par lašu iezī-
mēšanas mēģinājumiem.

Pēc Otrā pasaules kara izveidoja starptautiskās zivju iezīmēšanas dar-
ba grupas un komitejas. Zinātnieki daudzās pasaules valstīs veic ziv-
ju ekoloģijas un uzvedības pētījumus, domājot par to aizsardzību.

Arī šodien iezīmēšanas tehnika, paņēmieni un metodes turpina at-
tīstīties. Zinātniskajā institūtā BIOR zivju iezīmēšanu veic akvakultū-
ras vajadzībām un zinātniskiem mērķiem. Zivju pētniecības departa-
menta speciālisti veic lašu, nēģu, storu un citu zivju iezīmēšanu, gal-
venokārt, lai analizētu to migrācijas (Baltijas jūrā), noteiktu izdzīvo-
tību un veiktu augšanas pētījumus.

Šogad pirmo gadu institūta pētnieki iezīmēja līdakas mazuļus, tā-
dējādi uzsākot iekšējo ūdeņu resursu analīzi. Kā pirmais un šogad vie-
nīgais ezers tika izvēlēts Saukas ezers, kam ir laba apsaimniekošanas
prakse. Sadarbībā ar Saukas dabas parka biedrību tur šī gada 11. ok-
tobrī tika iezīmētas un izlaistas dažāda izmēra līdakas (1000 gb. no 30
g līdz 600 g). Katra līdaka tika nosvērta, nomērīta un katrai piestipri-
nāta zīmīte ar līdakas numuru.

Ja ir izdevies noķert zivi ar ārēji redzamu zīmīti, tad neatkarīgi no
tā, vai Jūs zivi vēlaties paturēt vai atlaist, Valsts zinātniskajam institū-
tam BIOR, kas šo zivi ir apzīmējis un izlaidis dabā, ir ļoti nepiecieša-
ma atgriezeniskā informācija par to, kas notiek ar izlaistajām zivīm!

Tāpēc lūdzam makšķerniekus un zvejniekus, kas noķēruši iezīmē-
tu zivi, noteikt tās sugu, norakstīt zīmītes numuru, noteikt aptuvenu (ja
var, tad precīzu) svaru un garumu (no deguna līdz astes spuras galam)
un kopā ar informāciju par ūdenstilpi, kurā zivs noķerta, nosūtīt uz BIOR
Zivju resursu pētniecības departamentu - telefoni: 29427491 - Ruta Medne,
e-pasts: zivdep@bior.gov.lv vai SDPB darbiniekiem: 29428226 – Gita
Kļaviņa (šis tel. nr. ir uz Saukas ezera makšķerēšanas licencēm), 26300463 -
Juris Lūsis.

Ja zivi nolemts atlaist, lūdzu, nosakiet zivs garumu un svaru, norakstiet
vai nofotografējiet zīmītes numuru un, ATSTĀJOT ZĪMĪTI PIE ZIVS
ĶERMEŅA, atlaidiet to, bet informāciju atsūtiet uz BIOR!

Sirsnīgs paldies visiem zvejniekiem un makšķerniekiem, kas nosūtīs
datus, un ceram uz sadarbību nākotnē!

R. Medne,
BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta darbiniece

Saukas ezerā ielaisti iezīmēti līdaku mazuļi

Viesītes novada pašvaldības
policijā 2014. gada septembrī re-
ģistrēti 4 iesniegumi no Viesītes no-
vada juridiskajām personām un ie-
dzīvotājiem.

Saņemti un apkalpoti 7 personu
izsaukumi, t. sk. 3 izsaukumi par
konfliktiem ģimenē. Aizturētas un
nogādātas Viesītes novada pašval-
dības policijas iecirknī 2 personas.
Aizturēta un Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Jēkabpils iecirknī nogādāta 1 per-
sona.

Viesītes novada pašvaldības po-
licija par izdarītajiem administra-
tīvajiem pārkāpumiem Viesītes no-
vadā sastādījusi 2 administratīvā
pārkāpuma protokolus, t. sk.:

par dzīvošanu bez personu ap-
liecinoša dokumenta - 1 personai
(pēc Latvijas APK 186. panta pir-
mās daļas pazīmēm - protokols no-
sūtīts izskatīšanai PMLP Jēkabpils
nodaļai);

par vecāku pienākumu nepil-
dīšanu 1 personai (pēc Latvijas
APK 173. panta pazīmēm - pro-

tokols nosūtīts izskatīšanai Viesītes
novada pašvaldības Administra -
tīvajai komisijai).

8 gadījumos veikts darbs ar ne-
pilngadīgajām personām.

Sadarbība ar citiem dienestiem
(bāriņtiesu, sociālo dienestu, tie-
su, Valsts policiju, Valsts
Robežsardzi) - 6 gadījumos, 3 ga-
dījumos piedalījos notikumu vie-
tas apskatēs (piedalījos nozieguma
atklāšanā - 2 gadījumos).

Mutiski brīdinājumi par dzīv-
nieku labturības noteikumu pār-

kāpšanu – 4 (uzsāktas 2 adminis-
tratīvās lietas), par nesakārtotajiem
īpašumiem – 5 personām.

Sabiedriskās kārtības nodroši-
nāšana – 3 publiskajos un sporta
pasākumos.

Piedalījos ceļu stāvokļa un īpa-
šumu apsekošanā 6 gadījumos.

Drošības dienas ietveros mācī-
bu iestādēs nolasītas 3 lekcijas.

Viesītes novada 
pašvaldības policijas

vecākais inspektors
I. Surkulis

Viesītes novada pašvaldības policijas darba atskaite
par 2014. gada septembra mēnesi

No 22. līdz 25. septembrim Latvijas paš -
valdību sabiedrisko attiecību speciālisti un arī
reģionālo laikrakstu žurnālisti no dažādiem
Latvijas novadiem devās vizītē uz Beļģijas gal-
vaspilsētu Briseli. Viesītes novada pašvaldību
Briselē pārstāvēja sabiedrisko attiecību un jau-
natnes lietu speciāliste Laura Liepiņa. Latvijas
žurnālistu vizīti Briselē organizēja Eiropas
Komisijas pārstāvniecība Latvijā. Brauciena
mērķis bija vizīte Eiropas Komisijā, Eiropas
Parlamentā (EP), Reģionu Komitejā un vairā-
kas tikšanās ar amatpersonām.

Viesojoties Eiropas komisijā, uzzinājām
daudz jauna, taču lielākā daļa iegūtās infor-
mācijas bija raksturojama kā „off the record”
jeb nepublicējama ar atsaucēm un citātiem. 23.
septembra vizītē Eiropas Komisijā (EK) tika
pārrunātas vairākas tēmas: Eiropas Savienības
loma un darbība; Eiropas Savienības (ES) in-
stitūcijas ES; ES jaunās ekonomikas pārvaldības
pamatnostādnes un Latvija eiro zonā; ES bu-
džets un daudzgadu finanšu shēma 2014 - 2020.

Otrajā vizītes dienā seminārā tika prezen-

tēta informācija par reformēto ES kohēzijas po-
litiku un tās īstenošanu Latvijā 2014 - 2020, kā
arī par Eiropa 2020 pamatmērķiem nodarbi-
nātības, izglītības un energoefektivitātes jomā

Latvijā. Dienas otrajā daļā pašvaldību sabied-
risko attiecību speciālisti un žurnālisti tikās ar
Eiropas parlamenta deputātiem no Latvijas –
Robertu Zīli, Arti Pabriku, Krišjāni Kariņu,
Tatjanu Ždanoku, Sandru Kalnieti un Valdi
Dombrovski. Galvenās sarunu tēmas bija par
jaunās komisijas sastāvu, ES drošības un ener-
ģētikas politiku, situāciju Ukrainā un Eiropas
komisijas veidošanu, komisāru noklausīšanos
Eiropas parlamentā (Valdis Dombrovskis
tika virzīts viceprezidenta amatam jomā „Eiro
un sociālais dialogs”, viņa amata kandidatūras
noklausīšanās Eiropas Parlamenta atbildīgajās
komitejās notika 6. oktobrī).

Kopumā vizīte Briselē bija interesanta un
saistoša, sniedzot iespēju ielūkoties Eiropas
Savienības vadības darba iekšējos procesos, kā
arī paskatīties uz Latviju no cita skatu punkta,
kopējā ES kontekstā.

Viesītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste 

L. Liepiņa

Latvijas žurnālistu un pašvaldības pārstāvju 
vizīte Briselē
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No 9. līdz 12. oktobrim notika nu jau 24.
Starptautiskais šaursliežu dzelzceļa muzeju sa-
lidojums, kas šoreiz norisinājās Latvijā, Ventspils
Piejūras brīvdabas muzejā. Līdz šim festivāli no-
tikuši Vācijā, Nīderlandē, Francijā, Šveicē, Austrijā
un Rumānijā, taču Baltijas valstīs tas norisinājās
pirmo reizi. Salidojumā piedalījās vairāk nekā 110
interesentu no dažādām Eiropas valstīm - Vācijas,
Nīderlandes, Lielbritānijas, Francijas, Rumānijas,
Lietuvas, Čehijas, Šveices un Latvijas.

Piejūras brīvdabas muzeja vēsturnieks Artūrs
Tukišs min, ka „šie cilvēki ir šaursliežu dzelzce-
ļa muzeju speciālisti un entuziasti, kas interesē-
jas par dažādu valstu šaursliežu dzelzceļa sa-
glabāšanas pieredzi.”

Pateicoties Ventspils Piejūras muzeja uzaicinā-
jumam, arī Viesītei tika dota iespēja pārstāvēt Viesītes
muzeju „Sēlija”, kurā atrodas ML 635 lokomotīve,
kas tautā tiek saukta par Viesītes Mazo Bānīti.

Viena no lokomotīvēm, kas atrodas Ventspilī (ML
611) un joprojām darbojas arī mūsdienās, nāk no
Viesītes depo. Jāuzsver, ka šaursliežu dzelzceļa iz-
būve veicināja Viesītes kļūšanu par pilsētu. Viesītes
šaursliežu Bānītis darbojās no 1916. gada līdz 1972.
gadam, savukārt 1927. gadā iesvētīja Viesītes depo.
Dzelzceļš vietējiem iedzīvotājiem pavēra plašas
darba iespējas dažādos amatos. Cilvēki pārcēlās
uz Viesīti ar visām ģimenēm, un 1928. gadā Viesīte
jau bija izaugusi par pilsētu. Tieši tādēļ Viesītē dzelz -
ceļnieku tradīcijas joprojām ir dzīvas, ir ar ko le-
poties un ko saglabāt.

Salidojuma otrās dienas vakarā ārzemju vie-
si tika iepazīstināti ar šaursliežu dzelzceļu mu-
zejiem un šaursliežu dzelzceļu stāvokli Latvijā.
Dzelzceļa vēstures muzeja vecākais izstāžu or-
ganizators Toms Altbergs sniedza ieskatu šaur-
sliežu dzelzceļa vēsturē Latvijā un pastāstīja par
lokomotīvju daudzveidību. Restauratore Līga Līce

prezentēja atjaunoto „Fēniksa” vagonu, kas at-
rodas Dzelzceļa muzejā. Gulbenes – Alūksnes
Bānīti pārstāvēja Aldis Kreislers, uzņēmuma SIA
„Gulbenes - Alūksnes bānītis” vadītājs. Savukārt
Ivars Boiko, Bānīša Draugu kluba loceklis, pa-
stāstīja, kā top Baložu kūdras muzejdzelzceļš.
Viesītes muzeju „Sēlija” un Viesītes Mazo Bānīti
pārstāvēja izglītojošā darba un darba ar apmek-
lētājiem speciāliste Agnija Mutule.

Piejūras brīvdabas muzeja vēsturnieks Artūrs
Tukišs Viesītes muzeja prezentācijai velta atzi-
nīgus vārdus: „Viesītes muzeja pārstāves uzstā-
šanās visos izraisīja lielu pārsteigumu un pozi-
tīvu izbrīnu. Pēc prezentācijas sarunās ar vācu
kolēģiem saņēmu pozitīvas atsauksmes un lielu
interesi tieši par Viesītes muzeju. Vāciešus pār-
steidza Agnijas entuziastiskā uzstāšanās un po-
zitīvā attieksme pret šaursliežu dzelzceļa vēstu-
res izzināšanu un saglabāšanu, jo jauniešu pie-
saiste arī Vācijā dzelzceļa muzejos ir problemātisks
jautājums, tāpēc viņas entuziasms, pat sava vei-
da fanātisms, viņus ļoti iepriecināja. Vācieši no-
teikti brauks apskatīt Viesītes muzeju.”

Jāmin, ka Viesītes muzeju dažas dienas pēc
salidojuma jau apmeklēja pirmā vācu delegāci-
ja no Waldeisenbahn Muskau, kas ir šaursliežu
dzelzceļa muzejs, kurš piedāvā izbraucienus ar
Bānīti pa skaistajiem Vācijas parkiem. Vācu ap-
meklētāji bija patīkami pārsteigti, ka Viesītē rū-
pējas par to, lai dzelzceļa vēsture un Bānītis tik-
tu saglabāti, un ar lielu interesi apskatīja lokomotīvi,
saglabātos vagonus, depo, aplūkoja katru, pat ma-
zāko eksponātu. Viņu uzmanību piesaistīja dau-
dzās dzelzceļnieku bildes muzejā un veids, kā ir
izveidota ekspozīcija, godinot dzelzceļniekus.
Vāciešus uzrunāja arī tas, ka muzejs atrodas ēkās,
kas kādreiz piederējušas Viesītes depo. It īpaši in-
teresanta ēka viņiem likās tieši depo, šādiem dzelz -

ceļa pētniekiem pat eļļas traips uz depo grīdas lie-
kas aizraujošs. „Tā ir kā senatnes elpas sajuša-
na, jo mums Vācijā vairs nekas nav saglabājies.
Mūsu Bānīša vēsture sākas jau no 1895. gada,”
izsakās kāds vācietis. Apmeklētāji paši izteicās,
ka viņu muzejā ekspozīcija ir bezpersoniskāka,
un atzina, ka šādi muzeji kā Viesītes muzejs
„Sēlija” iedvesmo. Viņi dosies atpakaļ uz Vāciju
ar jaunām idejām un plāniem, ko ieguvuši, pa-
teicoties Starptautiskajam salidojumam Latvijā,
un tāpat kā muzeja darbinieki cer, ka vēl kādreiz
izdosies iedarbināt Viesītes mazo Bānīti. Vācieši
izteica vēlmi sekot līdzi muzeja jaunumiem, at-
stāja savus kontaktus, lai ar viņiem varētu sazi-
nāties, un solīja atbraukt pēc diviem gadiem, lai
apskatītos, kas šo gadu laikā būs mainījies.

Salidojums kopumā bija lieliska izdevība, lai
iegūtu kontaktus ar citu Eiropas valstu muzejiem,
ar kuriem kopā varētu realizēt projektus, lai kād-
reiz Viesītes Bānītis varētu ripot atkal. Nākamajā
gadā salidojums notiks Francijā, taču jau pēc di-
viem gadiem – Lietuvā. Katrai valstij ir doti divi
gadi, lai sagatavotos tik nopietnam pasākumam.

„Domāju, ka šāda veida pasākumos jāaici-
na visus tos, kuri ir saistīti ar Latvijas industriā-
lās kultūras mantojuma saglabāšanu, tādā veidā
gan pastāstot par sevi, gan piesaistot apmeklētājus,
sadarbības partnerus dažādu projektu izveidei un
veiksmīgai to realizācijai. Šādos starptautiskos pa-
sākumos var iepazīt ārzemju kolēģus, kopā ar vi-
ņiem uzsākt sadarbību un parādīt plašākai sa-
biedrībai Latvijas vērtības,” tā A. Tukišs nosaka,
piebilstot, ka pasākums bija patiešām izdevies.

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem
speciāliste A. Mutule

Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja un 
A. Mutules foto

Viesītes Mazais Bānītis pārstāvēts 24. Starptautiskajā
šaursliežu dzelzceļa muzeju salidojumā

NOVADA SKOLĀS

Viesītes bērnudārzam „Zīlīte”
šogad aprit 30 darba gadu

11. oktobrī ar svinīgo pasākumu Viesītes Kultūras pilī nosvinēta
pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” 30 gadu jubileja. Bērnudārza
īstā dzimšanas diena bija jau aprīlī, bet lielo ēkas siltināšanas darbu
dēļ svētki tika pārcelti uz jaunā mācību gada sākumu.

Jubilejas pasākumā ar priekšnesumiem klātesošos priecēja bērnu-

dārza darbinieki un mazie audzēkņi. Tāpat jubilārus sveikt bija iera-
dušies pārstāvji no Viesītes novada pašvaldības, mūzikas un mākslas
skolas, sporta skolas un Viesītes vidusskolas.

Apaļās jubilejas gadā izglītības iestādi apmeklē 109 audzēkņi, sā-
kot jau no pusotra gada vecuma. Bērnudārza „Zīlīte” kolektīvā strā-
dā 30 darbinieki.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa
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…nekāpt cita dvēselē, bet
iet tuvu līdzās

(I. Ziedonis)

Šī gada aprīlī uz saviem 30 pastāvēšanas gadiem atskatījās Viesītes
pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”. Sakarā ar pirmsskolas
izglītības iestādes siltināšanu iestādes dzimšanas dienas svinības tika
atliktas uz 11. oktobri. Viesītes kultūras pils zālē kopā bija pulcējušies
esošie un bijušie bērnudārza darbinieki, audzēkņi un ciemiņi.

Būtu jāsāk ar nelielu atskatu uz tālo 1984. gada aprīli, kad toreizē-
jā LPSR 25. kongresa vārdā nosauktās padomju saimniecības Viesītes
bērnudārzā sāka čalot bērnu balsis. Tajā laikā bērnudārza vadību uz-
ņēmās Genovefa Viļuma, kas šajā amatā jau bija nostrādājusi daudzus
gadus - viņai piemita spēja iemācīt cilvēkiem mīlēt savu darbu, strā-
dāt un padarīt to rūpīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Paldies viņai par
to! Par to, ka bērnudārza darbinieki to pratuši novērtēt, liecināja arī bi-
jušo kolēģu ziedi savai bijušajai vadītājai.

Darbs pie bērnudārza tīrīšanas un labiekārtošanas iesākās ziemā -
februārī. Nu bija nepieciešami jauni darbinieki, tāpēc vecajam darbi-
nieku pulciņam pievienojās prāvs pulciņš ar jauniem, strādāt gribošiem
cilvēkiem. Jāpiebilst, ka daudzi darbinieki vēl joprojām šeit strādā - gan
tie, kas pārnāca no vecā bērnudārza, gan arī tie, kas šajā bērnudār-
zā ir jau kopš pirmās dienas. Kopā ar celtniekiem tika veidots, tai-
sīts, krāsots, kasīts, skrāpēts un šūts, lai bērnudārzs varētu sākt dar-
boties pēc iespējas ātrāk. Ļoti veiksmīgi tikusi izvēlēta bērnudārza
atrašanās vieta – Viesītes jauno māju rajonā. Viss laukums ap ēku
gan bija viena liela smilšu jūra, tāpēc tika rīkotas talkas un iekārto-
ti bērnu rotaļu laukumi. Arī vecāki bija ļoti atsaucīgi un aktīvi pie-
dalījās bērnudārza apkārtnes labiekārtošanas darbos. Ar 1990. gada
1. novembri pirmā bērnudārza vadītāja Genovefa Viļuma devās pen-
sijā. 1990. gada 2. novembrī par vadītāju sāka strādāt Valentīna Korsiete.
No 1993. gada 1. februāra atbildību par bērnudārzu uzņēmās Daina
Vanaga un Andris Baldunčiks. 1994. gada 24. augustā vadības gro-
žus bērnudārzā pārņēma tā pašreizējā vadītāja Anita Orbidāne. Te gan
jāpiebilst, ka arī pašreizējā bērnudārza vadītāja prot nodibināt cie-
šus kontaktus ar vecākiem un vecāku atsaucība joprojām ir liela, un,
aicināti talkā, vecāki nekad neatsaka. Darbu bērnudārzā viņa sāku-
si kā audzinātāja. Anitas Orbidānes un vadītājas vietnieces Daigas
Mednes vadībā bērnudārzs turpina intensīvi attīstīties, tajā notiek tra-
dicionāli un netradicionāli svētki. Kopējiem spēkiem ar pašvaldības
atbalstu vadītājai izdevies īstenot dažādus projektus, kuru rezultātā
uzlabots bērnudārza ēku tehniskais stāvoklis. Iestādes vadītāju es rak-
sturotu kā diplomātisku, vienmēr pretimnākošu, dinamisku personī-
bu. Svētku vakarā darbinieki pateicās Anitai Orbidānei par drošības un
stabilitātes sajūtu, ko viņi saņem ikdienā.

Nostrādātie gadi aizskrējuši vēja spārniem. Domās atgriežos savos
30 nostrādātajos gados šajā bērnudārzā. Ik solis atgādina uz skolu pa-
vadītos draiskuļus, kuriem mācīju iemīlēt mūziku. Šo gadu laikā daudz
kas ir mainījies, bet bērnudārzs paliek ar katru gadu skaistāks un gai-
šāks. Paldies par kopā nostrādātajiem gadiem, kuri atdoti, audzinot un
aprūpējot mūsu novada mazos! Tagadējiem bērnudārza darbiniekiem
vēlu darba prieku, veiksmi un to, lai mūsu bērni mums vienmēr būtu
pirmajā vietā!

Mūzikas skolotāja Aina
Abas esam klases un sola biedrenes. Arī savu bērnību esam pava-

dījušas, kopā spēlējoties, jo dzīvojām kaimiņos, bērnībā apmeklējām
bērnudārzu, kur jau daļēji radās priekšstats par audzinātājas darbu.

Šajā profesijā strādājam jau 37 gadus. Skolotājas profesiju izvēlē-
jāmies, jo abām kopš bērnības patika radošas lietas. Labprāt zīmējām,
līmējām, pinām, veidojām, adījām, tamborējām, mezglojām, šuvām. Bet
ar laiku sapratām, ka savas prasmes un zināšanas varam nodot nāka-
majām paaudzēm.

Par savu darbu varam teikt, ka tas ir atbildīgs, grūts, bet interesants.
Katra diena ir savādāka, nekas neatkārtojas. Uz darbu dodamies ar prie-
ku, jo zinām, ka mūs sagaidīs smaidoši, mīļi, zinātkāri „taurenīši”, ku-
riem ikdienā esam gan skolotājas, gan otrās mammas.

Jā, šodien ir mainījušies gan laiki, gan dzīves temps, gan bērni, gan

viņu intereses. Tādēļ arī pirmsskolas iestādei un mums, skolotājiem,
jāiet līdzi laikam, šodienas bērnu tempam, viņu interesēm. Šobrīd bēr-
ni aug kompjuterizētā pasaulē, līdz ar to arī mums jāiet līdzi jaunajām
tehnoloģijām un laikam.

Nobeigumā mēs gribētu novēlēt ikvienam pirmskolā strādājošajam,
lai nākošais darba periods nāk ar daudziem jaukiem, radošiem, draudzīgiem,
sirsnīgiem, mīlošiem, iejūtīgiem, saprotošiem, prieka un pacilātības pil-
niem brīžiem, kuri sagādā jaunas darba uzvaras un augšupeju!

„Taurenīšu” grupas skolotājas Olita un Anna

Jāpiekrīt izteikumam, ka katram cilvēkam dzīvē ir sava vieta. Mūsu
īstā vieta ir šeit. Mēs darām darbu, kurā ieliekam sirdi un dvēseli, pie-
dzīvojam daudz jauku brīžu, mācām just un piedot. Bērni mūs iedvesmo,
dod enerģiju darbam, jo dzīvē viss notiek mijiedarbojoties.
Kontaktējoties ar bērniem, mēs cenšamies viņiem palīdzēt apgūt sa-
skarsmes iemaņas gan ar saviem vienaudžiem, gan pieaugušajiem. Bieži
ir tā, ka ikdienā mēs bērniem esam gan skolotāju, gan vecāku vietā. Tā
veidojas šī savstarpējā mijiedarbība, jo bērni ir tie, kuri mums neļauj
novecot, bet liek iet caur dzīvi darboties gribošiem un pilniem enerģi-
jas. Arī jubilejas pasākums mums sniedza milzīgu pozitīvisma devu,
jo staroja draudzīgums, sirsnība un lepnums par mūsu bērnudārzu un
dzīvespriecīgo kolektīvu.

Bērnudārzs ik gadu kļūst vizuāli aizvien pievilcīgāks - gan ārējā iz-
skata, gan arī telpu iekārtojuma ziņā. Nākotnē vēlamies labiekārtot arī
grupu rotaļu laukumiņus bērnudārza pagalmā.

Laimi, prieku izturību un daudz, daudz bērnu visās grupās!
Darbiniekiem – veselību, labu omu un stiprus nervus!

„Rūķīšu” grupas kolektīvs – Ināra, Liliana, Anastasija

Savā bērnudārzā turpmāk gribētos redzēt gaišas krāsas, jautrus smiek-
lus, sirsnību un labestību. Tāpēc mans vēlējums lai izskan šādi - ar
acīm vairāk saskatīt labo, ar ausīm vairāk saklausīt pozitīvo! Un sirds
– sirds lai vispirms sasilda sevi pašu un tad dod sirds siltumu visiem
apkārtējiem!

Skolotāja Sanita

Šis gads mūsu „Zīlītei” ir emocionāli piesātināts un radošuma pilns,
jo ir jubilejas gads - 30 gadi...

Mūsu lielākais gandarījums ir bērna prieks un sajūsma par jaunat-
klāto, paša spēkiem paveikto. Prieks, kad bērni no mūsu „pasaku val-
stības” nodarbībām kaut ko jaunu iemācās un pēc tam to arī pastāsta
un iemāca vecākiem, māsām un brāļiem. Ikviens bērns ir unikāls, un
mūsu uzdevums ir prast to saskatīt un palīdzēt bērnam tam noticēt. Par
dzīves lielākajiem skolotājiem uzskata bērnus, jo viņi ir vispatiesākie
savos spriedumos un izpausmēs. Paldies jāsaka mazajiem dzīves sko-
lotājiem, gan kolēģiem, gan arī vecākiem, kuri ir kā mazs dzinulītis,
kas liek iet uz priekšu, kustināt spārniņus, lai lidotu augstāk!

Lai visiem radošs gars, darba spars un prieks par katru gaišo domu,
ko sūtām otram!!! Lai mīlestībā veiktie darbi atmaksājas ar uzviju un
nes prieku gan pašiem, gan citiem!!!

Mums pašiem tik daudz kas aizgūstams no savu bērnu dzīvesprieka!!!
Skolotāja Inguna

Klāt rudens, ābeles briest un sārtojas āboli, uzpūš vējš, un krāšņās
koku lapas sāk savu rudens deju, dārzos gozējas krāsainās gladiolas un
raibās asteres, bet bērnudārzs saposies gaida savus mazos skolniekus.

Mēs esam mazo bērniņu pirmās skolotājas, kuras palīdz bērniem tu-
vāk iepazīt pasauli, iemāca daudz un dažādus it kā sīkus un vienkār-
šus darbiņus, bet tie ir ļoti svarīgi pašiem mazajiem. Iedrošināt, atbal-
stīt, uzslavēt – tas bērniem ir ļoti vajadzīgs, taču šajā steidzīgajā laik-
metā vecākiem dažreiz pietrūkst tam laika, un tāpēc esam mēs – sko-
lotājas, kuras šo darbu dara no sirds, jo tas ir mūsu aicinājums, nevis
pienākums.

Viss dzīvē rit un mainās, tāpēc es ceru, ka ne tik tālā nākotnē mūsu
bērnudārzā būs savs baseins, kurā bērni varēs nodoties arī ūdens prie-
kiem kopā ar saviem vecākiem. Es gribu novēlēt bērnudārzam pilnas
grupas ar čalojošiem mazuļiem, smaidīgām skolotājām un jaukām sko-
lotāju palīdzēm, saprotošu vadītāju un radošu vadītājas vietnieci!

Lai, tev, bērnudārzs „Zīlīte”, vēl vismaz 100 gadu ražīga darba!
Skolotāja Ineta
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Ja ko ļoti vēlies, tad sapņi piepildās, un mans bērnības sapnis bija
kļūt par audzinātāju. Tā ir pagājuši jau trīsdesmit gadi, kopš es esmu
audzinātāja un strādāju savā dzimtajā pilsētā.

Dievs man ir devis daudz, daudz mīlestības, kuru es dodu bērniem,
un pretī saņemu to pašu. Kas var būt jaukāks par patiesu bērna smai-
du. Neaizmirstiet, mīlestības nekad nav par daudz!

Skolotāja Larisa

Mana dzīve kā vilciens traucas uz priekšu, ik pa brīdim piestājot kādā
no stacijām. Reiz viena no tām bija ar nosaukumu „Zīlīte”. Gandrīz 5
gadus man pieder laime būt PII „Zīlīte” kolektīvā. Pavisam nejauši lik-
tenis bija lēmis izkāpt tieši šajā „pieturā”, un tagad ar prieku varu teikt,
ka esmu lepna un gandarīta, ka man ir dota brīnišķīgā iespēja pavadīt
savu ikdienu te, kur mājo dzīvesprieks, dzirdamas bērnu balsis un pa-
tiesie smiekli. Esmu laimīga, ka varu attīstīt un pilnveidot savas pro-
fesionālās iemaņas tieši te un kopā ar jaukiem kolēģiem, kuriem ikdienā
gribas vēlēt tā:

Lai vienmēr apskaujam domās viens otru,
Līdz jaunā spēkā pārvēršas vājums.
Kaut spētu vienmēr būt cieši līdzās
Mēs cits citam kā mierinājums.
/D. Veinberga/
Mani iedvesmo katra bērna smaids, apskāvieni. Viņu neizsīkstošā

enerģija, vienkāršība, jautrie nedarbiņi iekrāso manu ikdienu daudzkrāsainu
un pozitīvām emocijām bagātu. Darba pieredzes gaitā esmu atzinusi,
ka nav lielāku brīnumu par bērniem, nav nekā skaistāka, kā būt līdzās
viņiem. Lai „Zīlīte” ir tā vieta, kur nekad nerimstas bērnu smiekli un
neapstājas darbinieku raitie soļi!

Sporta skolotāja Evita

Esmu priecīga, ka savas darba dienas varu vadīt gaišā, radošā, sa-
koptā vidē, kur skan bērnu smiekli un čalas, dzirkstī kolēģu humors –
tās ir vērtības, kas ir neatņemama bērnudārza ikdienas sastāvdaļa. Strādājot
ar bērniem, katra diena ir jaunas pieredzes bagāta un neatkārtojama.
Mums, pieaugušajiem, tiek dota šī brīnišķīgā iespēja ne tikai mācīt, bet
arī mācīties no bērna to, kā mūsdienu sabiedrībā sāk pietrūkt – patie-
su, neviltotu prieku, spēju piedot, pelēkajā ikdienā ieraudzīt krāsas, pie-
glausties klusējot, mīļi apskaut un pateikt labus vārdus.

Izmantojot izdevību, vēlos pateikties visiem par uzticību, sapratni,
sadarbību, labajiem vārdiem un kritiku, kas dod spēku un stimulu jau-
nām idejām un jauniem darbiem. Gan uzslava, gan konstruktīva kriti-
ka dod impulsu strādāt labāk, savādāk, radošāk un produktīvāk.

Lai visiem pietiek spēka un veselības, nezūdoša dzīvesprieka un ve-
selīga humora, enerģijas un sapratnes, sirds siltuma un mīlestības ik-
dienas rūpēs par bērnu!

Vadītājas vietniece Daiga

Kāpēc esmu izvēlējusies tieši šo profesiju? Šo jautājumu sev esmu
uzdevusi bieži, bet atbilde vienmēr ir viena un tā pati – bērni ir mana
lielākā dzīves svētība, viņi man dod spēku, enerģiju, uzmundrinājumu.
Ieraugot ikviena bērna sejā smaidu, kļūst tik silti ap sirdi. Savu bērnudārzu
nākotnē gribētu redzēt vēl košāku, skaistāku un saulaināku.

Bērnudārzam vēlos novēlēt veiksmīgu, sekmīgu un vismaz tikpat
garu pastāvēšanu – vēlreiz vismaz 30 gadus! Lai bērnudārzam „Zīlīte”
vienmēr būtu, kur augt un tiekties!

Skolotāja Dita

Jebkurš darbs ir cieņā. Un, ja tas kādam ir noderīgs un vajadzīgs,
tad arī patīkami to darīt. Ir jauki, ka bērnudārzs kļuvis košāks. Bērni
par to priecājas. Mazie to sauc par mūsu „jauno bērnudārzu”. Vēl jau
gribētos kaut ko jaunu āra laukumiņos. Būtu jauki, ja pēkšņi uzrastos
sponsori un vecos slīdkalniņus varētu nomainīt pret jauniem.

Gribam vēlēt mūsu bērnudārzam veiksmi un jaunas sadarbības ie-
spējas!

Agra un Elga

Šajos gados esmu sapratusi, ka katrā cilvēkā ir bezgala daudz vēr-
tīgā, viņš ir kā dārgumu krātuvīte, un katram, strādājot kopā ar kādu
citu, tiek dota laime šo dzīves gudrību no viņa mācīties visu mūžu. Paldies

par šo iespēju Jums visiem!
Vienmēr esmu ticējusi - ja darbs tiks veikts no sirds, tad viss izdo-

sies. Novēlu, lai katrs darītu to, kas ir viņa paša spēkos, un prastu no-
vērtēt arī otra paveikto. Kopā var paveikt labas lietas, kas nekad neiz-
dosies vienatnē, lai arī cik profesionāli cilvēks strādātu, jo katram ir va-
jadzīgs atbalsts, padoms un novērtējums. Tikai kopīgā darbā izkrista-
lizējas vislabākais rezultāts, bet, ja šīs kopības sajūtas pietrūkst, tad arī
kaut kas neiznāk, kā vajag. Svētīgs ir prieks par kopīgi paveiktu dar-
bu, sevišķi, ja tas nes gandarījumu arī citiem.

Tāpēc, lai Jums visiem ir blakus cilvēki, kas palīdz, iedvesmo, at-
balsta un tic! Novēlu būt tik stipriem, lai spētu nokratīt ikdienas sma-
gumu, kas sakrājies, un nenest to līdzi mājās. Dariet to, kas aizrauj, un
nekautrējieties no tā! No sirds pateicos visiem par atbalstu un saprat-
ni gan grūtos brīžos, gan prieka mirkļos! Paldies par padomiem un aiz-
rādījumiem, no kuriem joprojām mācos!

Un lai Jums visiem labi klājas,
It visiem, visiem šajā pasaulē,
Kur balti stārķi, pļavās migla krājas,
Un lakstīgalas ievās gavilē!

Vadītāja Anita

1984. gadā bērnudārza „Zīlīte” atslēgas svinīgā ceremonijā saņem
pirmā bērnudārza  vadītāja G. Viļuma.

1989. gada Lieldienas bērnudārzā „Zīlīte”.

Mirklis no PII „Zīlīte” 30 gadu jubilejas pasākuma.
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Ar krāšņām asterēm, degošām dāliju liesmām pienāca septembris,
un ar jautrām bērnu čalām, smiekliem un kopā jautri pavadītiem
brīžiem tas aizvadīts PII „Zīlīte”. Liels piedzīvojums bērniem bija
piedalīšanās Rudens Rūķa Rudentiņa rīkotajā rudens talkā. Darba bija
daudz, tāpēc visi piekrita Rudentiņam palīdzēt, lai arī viņam būtu
nelieli ziemas krājumi. Vajadzēja tikt galā gan ar lielo kartupeļu lauku,

no kura bērni lasīja kartupeļus, tos pa vienam likdami spainī, gan arī
ar ābolu lasīšanu. Mazie un lielie palīgi apžēlojās par slinko rūķi un
devās arī uz ābeļdārzu. Rudens Rūķis Rudentiņš ēd tikai sarkanos un
dzeltenos ābolus, tāpēc katras komandas bērni lasīja atšķirīgas krāsas
ābolus, zaļos atstādami kaimiņiem. Vēl līdz pirmajām salnām
Rudentiņam bija jāpagūst sanest ķirbīši pagrabā. Protams, arī šo
darbiņu veikt bērni palīdzēja, ripinot oranžo bumbu caur vārtiņiem jeb
pagraba durvīm. Lai arī visi darbiņi bija paveikti, Rudentiņš bija
mazliet bēdīgs, jo viņš nevarēja tikt galā ar pagraba nelūgtajiem
ciemiņiem – pelēm. Rūķis negribēja dalīties ar saviem gardumiem,
tāpēc, ejot jautrā rotaļā, bērni palīdzēja noķert visas peles. Pēc tik
ražena darbiņa Rudentiņš cienāja bērnus ar rudens gardumiem un
pateicās ikvienam par darbiņu.

Lai arī Rudentiņš bija pārliecināts, ka visas peles ir noķertas, 30.
septembrī tās sarīkoja tādu jampadraci, ka skanēja viss pagrabs! Lielā
pele Fīce peļu bērniem vadīja sakņu stundu, kurā visi mazie un lielie
PII „Zīlīte” pelēni ar aizrautību un interesi piedalījās, bet pēc
izglītojošās stundas visi metās jautrās Miķeļdienas svinībās, gan
dziedot, gan minot mīklas, gan ejot rotaļās un dancojot, līdz beidzot tas
viss bija apnicis sētas runcim, kurš ieradās pagrabā un visas peles
mazliet pabaidīja. Paldies mūzikas skolotājai Ainai un metodiķei
Daigai par palīdzību svētku organizēšanā!

Cerot, ka ikvienam ir pilni pagrabi ar ziemas krājumiem, novēlu no
sirds izbaudīt krāsaino rudeni!

PII „Zīlīte” sporta skolotāja Evita

Jautrie rudens svētki PII „Zīlītē” septembrī

Rudens ir pārdomu laiks. Laiks, kad apstāties pēc vasaras trakulīgā skrē-
jiena. Laiks, kad izvērtēt un pasapņot. Laiks, kad vērot pasauli kā dzīvu
un košu mākslas šedevru. Laiks, kad baudīt dabas dāsnumu. Lai arī kļūst
tumšāks un dzestrāks, mums nav jākļūst drūmākiem. Jūs taču piekritīsiet,
ka katram gadalaikam ir savs šarms! Par krāsu spēlēm vien ir vērts iemī-
lēt šo gadalaiku! Aicinu katru izbaudīt rudeni no visas sirds!

Viesītes vidusskolā jau ierasts, ka rudens ekskursijas un pārgājieni ie-
tilpst klašu aktivitāšu dzīvē. 6. a un 7. kl. ir bijušas ekskursijā uz Dimantu
kalnu un izziņas un eksperimentu centru „Lielvārde”, kā arī devušās pār-
gājienā uz Kūliņu pilskalnu. 5. b kl. pārgājiena laikā uz Tālivalžu gravu
realizēja projektu „Putnubiedēklis”. 9. a kl. devās mazā pārgājienā rado-
šā darba meklējumos Viesītes novadā. Tuvākās vai tālākās mācību ekskursijās
pabijušas daudzas klases. 7. un 9. a kl. Drošības dienas ietvaros ciemojās
Jēkabpils iecirkņa policijas pārvaldē un VUGD.

Biedrības Sub Coeli izstrādātā projekta „Vietējo ornitoloģisko vērtību
apzināšana Viesītes novadā” ietvaros 24. septembrī 8. a, b klašu skolēni
devās putnu izzināšanas ekspedīcijā. Ekspedīcijas virziens - atpūtas bāze
„Pērlīte” un tās apkaime. To vadīja profesionāls ornitologs Arnis Zacmanis
un šī projekta vadītāja Laura Žukovska. Skolēni tika apmācīti vērot put-
nus, ieklausīties to balsīs. Apbrīnas un sajūsmas vērts bija ekipējums: kat-
ram skolēnam binoklis, grupai divi teleskopi, kas lieliski palīdzēja putnus
ieraudzīt un apskatīt tos tuvplānā. Kopumā tika redzētas 15 putnu sugas
un dzirdētas 6 putnu balsis. Ornitologs daudz stāstīja par īpašiem putniem
Latvijā un pasaulē.

26. septembrī nu jau otro gadu sk. L. Blumbeka un S. Berģe organi-
zēja skolēnu braucienus uz Zinātnieku nakts pasākumiem. Šogad Zinātnieku
nakts tēma - „Kristāli”. Mūsu skolēnu grupa (45 skolēni no 8. - 12. kl.) ap-
meklēja RTU Enerģētikas un elektronikas fakultāti, kur noskatījās zināt-
nes šovu „Nākotnes zinātne. Gaisma un elektrība”, apskatīja Latvenergo
koncerna Enerģētikas muzeju, noskatījās fizikas portāla FIZMIX koman-
das demonstrētos eksperimentus, kā arī paši izmēģināja roku šo eksperi-
mentu veikšanā. Braucienā pa Daugavu ar kuģīti „Vecrīga” bija iespējams
relaksēties un skatīt rudenīgo Rīgas panorāmu. Vakarpusē visi pabija Rīgas
Stradiņa universitātē, kur varēja gan vērot, gan praktiski piedalīties dažā-

dās darbnīcās, tanī skaitā arī zobārstniecības laboratorijā. Zinātnieku nak-
ti mūsu skolas grupa beidza, apmeklējot VAS „Latvijas Valsts ceļi” kom-
petences centru, kur iepazina jaunāko ceļu apsekošanas tehniku un dažā-
das ceļu kvalitātes testēšanas metodes.

3. oktobrī 9. a kl. iesniedza radošo darbu Zemkopības ministrijas rī-
kotajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens 2014”. Darba veidošanas pamatā
bija koka celtņu vēstures izpēte un izmantošanas iespējas mūsdienās. Bija
jāveic materiālu izpētes darbs, intervijas ar speciālistiem, kā arī jādodas mazā
pārgājienā, lai sagatavotu foto montāžu. Gaidīsim rezultātus!

10. oktobrī Viesītes vidusskola atsaucās aicinājumam - Nāc un klātie-
nē iepazīsti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu! Viesīte
bija to 22 neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu punktu un brigā-
žu atbalsta centru sastāvā, kuri šajā dienā pieņēma interesentus. 6. a, 9. a
un b, 10. klašu skolēni klātienē vēroja, kā brigāde saņem izsaukumu, kāda
ir turpmākā rīcība, līdz nokļūst pie pacienta. Bija iespēja iekāpt operatī-
vajā transportlīdzeklī un aplūkot tā specifisko aprīkojumu, ar kādu medi-
ķi glābj cilvēku dzīvības. Ikviens varēja iemācīties uz speciāla manekena
veikt atdzīvināšanas pasākumus.

10. oktobrī Drošības dienas ietvaros 5. - 6. kl. tikās ar pašvaldības po-
licijas inspektoru I. Surkuli. Pārrunāti tika atbildības un pienākuma jautā-
jumi, drošības un citi jautājumi. Tikšanās tiks organizētas ar visām klasēm,
lai vēl un vēl atgādinātu par personīgo drošību un izrunātu tēmas, kas ak-
tuālas mūsdienu steidzīgajā ikdienas vidē.

23. oktobrī skolā ciemojās V. Lāce ar atmiņu stāstījumu par 1989. gada
23. augusta Baltijas ceļa norisi. Lektore stāstījumu papildināja ar ļoti plašu un
faktiem bagātu prezentāciju. Skolā ir apskatāma Baltijas ceļa foto izstāde.

Skola piedalās UNESCO pasākumos, kuru piedāvājums ir ļoti vērie-
nīgs. UNESCO LNK projektā „Baltijas ceļa stāsti” dokumentējām Viesītes
novada iedzīvotāju atmiņas par Baltijas ceļa norisi pirms 25 gadiem un
publicējām tās interneta vietnē www.thebalticway.eu, kā arī rīkojām te-
matiskus pasākumus, tostarp Baltijas ceļa stundas skolēniem. Izmantojām
UNESCO LNK materiālu „UNESCO Latvijas mantojuma skapis” un
interaktīvo karti „UNESCO Latvijas dārgumi”, lai iepazītu UNESCO
mantojumu Latvijā un fiksētu vietējo cilvēku atmiņas, nostāstus un le-

Burvīgo ekskursiju un iespēju laiks
krāsainajā rudenī
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ģendas par šo mantojumu. Apmeklējām kādu no 14 UNESCO manto-
juma vietām Latvijā vai ar šo mantojumu saistītas institūcijas un pa-
stāstījām par to sociālajos tīklos.

Šīs dienas pēcpusdienā 4. - 12. kl. skolēni bija aicināti piedalīties
orientēšanās sacensībās, ko vadīja 11. kl. audzēknis J. Milaknis.

Savukārt vakara pusē notika 5. klašu uzņemšanas pasākums. Pasākumā
varēja piedalīties 5. - 9. kl. audzēkņi. 5. kl. skolēni tika uzņemti pa-
matskolas audzēkņu grupā, saņemot apliecinājumus un medaļas par veik-
smīgu uzdevumu izpildi un priekšnesuma sagatavošanu.

24. oktobrī 7., 8. a un b, 9. a un b kl. piedalījās „Latvijas fakti” starp-
tautiskā skolēnu smēķēšanas pētījumā. Datus apkopoja un skolēnus an-
ketēja „Latvijas fakti” pārstāvji.

Skolēni piedalījušies sporta sacensībās dažādās vecuma grupās, ku-
rās izcīnītas godalgas. Viesītes vsk. komandas izcīnīja 2. vietu un 3.

vietu dažādu vecuma grupās Jēkabpils pilsētas un novadu skolēnu spor-
ta spēļu sacensībās rudens krosā.

Starpnovadu futbola sacensības mazie futbolisti (T. Stumbiņš, A. A.
Liepiņš, M. Bīmanis, M. Butāns, I. Kokarevičs, D. Kivlenieks, V. Berģis
un M. Caune) izcīnīja 1. vietu. Apsveicam ar uzvaru!

Individuāli 12. kl. audzēkne B. Ažušele piedalījās Latvijas vieglat-
lētikas krosa čempionātā Carnikavā 6 km distancē un izcīnīja 4. vie-
tu. Savukārt Latvijas čempionātā skolu rudens krosā 1 km distancē Baiba
izcīnīja 1. vietu. Apsveicam!

No 27. oktobra līdz 3. novembrim skolēnu rudens brīvdienas! 
Lai izdodas atpūsties!

Materiālu apkopoja direktora vietniece audzināšanas darbā 
S. Ratiņa.

Klāt – Skolotāju diena. Krāsaino rudens lapu ieskauta, tikpat ātri pie-
nākusi kā mācību gada sākums. Rites pamatskolā tā tika gaidīta ar īpa-
šu prieku un gatavošanos. Afiša vēstīja, ka Skolotāju dienas pasākums tiks
dalīts divās daļās. Lai arī reizēm jaunais ir gaidīts, tas vienmēr balstās uz
tradīcijām, kas noteikti nemainās. Tā arī rīts skolotājām sākās ar īpašu uz-
aicinājumu uz skolas zāli. Klusināta mūzika, svinīgs gājiens un nevilšus
pierimušas skolēnu čalas. Pēc 9. klases audzēkņu svinīgas uzrunas, vi-
deorullīša parādīšanas, kurā tika akcentēts, ka „paši foršākie” skolotāji strā-
dā tieši Rites pamatskolā, pedagogu rokās iegūla visdažādākie ziedi. Devītie
skolotājus bija pielīdzinājuši ziediem. Skaisti un pateicības pilni vārdi ska-
nēja no skolēniem, un nevilšus piezagās doma, kāpēc katra diena neva-
rētu būt tāda! Rites pagasta pārvaldniece G. Dobrovska teica savu paldies
un ziedu klēpjiem pievienoja klāt vēl pa rozei. Skolēni labprāt būtu dā-
vinājuši skolotājiem atpūtas braucienu uz kādu dienvidu salu, bet tā kā
iespējas to izdarīt ir tikai domās, dāvanā pasniedza simbolisku salu, kurā
apslēpti dārgumi un augšā plešas saules apmirdzētas palmas.

Otrā – intriģējošākā - pasākuma daļa risinājās Rites Tautas namā.
Skolēnu „labinieku” komanda (Elīna, Egija, Veronika, Evija, Ričards,
Linda, Žaklīna, Linda S., Zintis, Kristiāns V., Arnis, Andželika G.) da-
žādos pārbaudījumos cīnījās pret skolotāju komandu. Vispirms visiem
bija iespēja atgriezties bērnībā, kad ļoti patīkama laika nodarbe bija mīk-
lu minēšana. Šajā konkursā pārliecinošu uzvaru ar 14 pret 9 ieguva sko-
lotāju komanda. Nākamais pārbaudījums ar nosaukumu „6x4” atkal la-
bāk padevās skolotāju komandai. Jāteic, ka uzdevumā bija jāsaliek di-
vas puzles no 24 gabaliņiem. Pēc sēdošajiem uzdevumiem pienāca laiks
radošām un kustīgām aktivitātēm. Konkursā „Nākotnes skolotāja vai
skolēna tērps” vispirms bija jāizvēlas viena skolotāja un skolēns, kas
drosmīgi devās pretinieku komandas ielenkumā un ļāvās nākotnes pār-
vērtībām. Modeļu demonstrācija izraisīja apbrīnu un sajūsmu skatītā-
ju rindās, un ovācijas kādu brīdi nerimās. Asprātīgajās prezentācijās ak-
cents tika likts uz krāsainību, košumu un praktiskumu, kas nereti iz-
sauca skaļus skatītāju smieklus. Gan skolēnu, gan skolotāju darbs sais-
tās ar labu atmiņu, tāpēc konkurss „Esi vērīgs!” lika izspēlēt atmiņu
trenējošu spēli. Komandām pēc iespējas īsākā laikā bija jāatrod nevis
pāris, bet divas citas kārtis. Lai arī sākums bija mazliet neveikls un no-
teikumi sākumā šķita neizprotami, spēlētāji tajā metās ar lielu aizrau-

tību. Mēs visi esam audzināti – nespēlēties ar sērkociņiem. Šoreiz viss
bija vēl pamatīgāk - uzdevuma noteikumi paredzēja dalībniekam uz gal-
vas uzlikt grāmatu un, pārvietojoties noteiktā distancē, uz tās uzlikt no
grīdas savāktās sērkociņu kārbiņas. Pie tam grāmatu nedrīkstēja pie-
turēt ar rokām. Šeit jau varēja vērot, ka daļa skolēnu labprāt atbalstīja
skolotāju komandu. Ātrums un izveicība bija nepieciešama vārdu skaid-
rošanas spēlē. Katrai komandai tika dotas piecas minūtes, kuru laikā
bija jāuzmin skaidrotie vārdi. Skolotāju komanda spēja izskaidrot 14
vārdus, bet skolēnu komanda 9. Ar skaļu atbalstu norisinājās sacensī-
ba „Dzirdu un daru!” Vienam no komandas dalībniekiem aizsēja acis,
un noteiktā dārziņā viņam, paklausot komandas biedru ieteikumiem,
bija jāsalasa noteiktas krāsas bumbiņas. Reizēm nevarēja atšķirt, kura
savējā, kura konkurenta balss, bet azarts uzvarēt bija visiem. Tā kā laiks
liedza novadīt citus sagatavotos konkursus, bija pienācis brīdis visas
skolas skolēnu sagatavotajam pārsteigumam skolotājām. Visi kopīgi iz-
pildījām Olimpiskās dienas vingrojumu kompleksu. Izbrīns skolotāju
acīs liecināja, ka tiešām skolēni prot glabāt noslēpumus, lai ieprieci-
nājums būtu negaidīts un pārsteidzošs. Ar lielu prieku jāteic, ka 2014.
gada uzvarētāji bija Skolotāju komanda. Tas liecina, ka mūsu skolotā-
jas ir īsts piemērs mums visiem. Uzvarētāju komanda balvā ieguva 9.
klases sarūpēto kliņģeri, bet skolēnu komanda kā mierinājuma balvu
saņēma pa šokolādes tāfelītei. Daži skolēni teica - nebija gaidījuši, ka
kopīgs „tusiņš” ar skolotājām ir iespējams un pie tam gana jautrs.
Pozitīvisma lādiņš bija saņemts. Pēc tā 9. klases skolēni varēja „izbaudīt
uz savas ādas”, ko nozīmē būt skolotājam un vadīt stundas. No malas
ieraudzītas ikdienā pašu darītas nerātnības šķita liels traucēklis darbam,
un dažam mugura kļuva slapja gan no uztraukuma, gan atbildības.

Vēlētos lielu paldies pateikt mūsu skolas saimniecības vadītājai I.
Kozuliņai, kas neliedza padomu un savu talantu, lai skolas zāle iegū-
tu svinīgāku un skaistāku veidolu! Paldies Rites Tautas nama vadītā-
jai A. Makučonei, kas neliedza zālē novadīt Skolotāju dienas pasāku-
mu un spēja līdz ar visiem turēt noslēpumā bērnu sagatavoto pārstei-
gumu! Skolotājām sakām paldies par lieliski kopā pavadīto dienu un
novēlam izturību, veselību un zinātkārus bērnus skolā!

9. klase un audzinātāja V. Liepiņa

Skolēni      skolotāji
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Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau sesto gadu organizēja ak-
ciju „Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta pa-
līdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldī-
jums. Labo darbu nedēļas laikā visi tika aicināti sniegt atbalstu līdz-
cilvēkiem, dzīvniekiem vai sabiedrībai un vairot palīdzēšanas kultūru
Latvijā.

Labo darbu nedēļa mudināja pašiem palūkoties apkārt un ieraudzīt tos,
kuriem nepieciešama palīdzība, un sniegt to. Parādīt, cik viegla, patīka-
ma un aizraujoša var būt palīdzības sniegšana un cik tā ir nozīmīga.

Arī pie mums – Rites pamatskolā - no 13. - 19. oktobrim norisinā-
jās „Labo darbu nedēļa”. Akcijā piedalījās gan mazi, gan lieli. Labie
darbi nedēļas garumā, kurus darīja skolēni un pirmsskolas audzēkņi:
grāba koku lapas, palīdzēja sanest malku, šķiroja un pārlasīja kartu-

peļus, uzkopa istabas, mājas, baroja mājdzīvniekus, laistīja puķes, pa-
līdzēja vecākiem, brāļiem, māsām, draugiem un skolotājām, regulāri
pasveicināja skolotājas, starpbrīžos nekāvās, negrūstījās, nelietoja slik-
tus vārdus, skolēnu līdzpārvaldes meitenes vadīja rotaļas starpbrīžos
1. - 2. klašu skolēniem.

Akcijas dziļākā jēga un būtība ir mudināt cilvēkus darīt labas lie-
tas ne tikai Ziemassvētkos vai Labo darbu nedēļā, bet arī ikdienā. Vienreiz
izdarot kaut ko labu, Tu saproti, ka tas ir vienkārši un sagādā dubultu
prieku – gan Tev pašam, gan tam, kuram palīdzēts!

Lai mums arī turpmāk katru dienu izdodas paveikt kādu labu darbu!

Informāciju par Labo darbu nedēļā paveikto apkopoja skolēnu
līdzpārvaldes dalībniece I. Žilinska.
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„Labo darbu nedēļa” Rites pamatskolā

Šis rudens mākslas pasaulē zīmīgs ar Daugavpilī dzimušā pasaul-
slavenā mākslinieka Marka Rotko 111. jubileju.

15. oktobra pēcpusdienā Viesītes Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņi devās uz Daugavpili, lai iepazītu gan Marka Rotko oriģināldarbus,

gan apmeklētu citu pazīstamu mākslinieku izstādes un kultūrvēsturis-
kās ekspozīcijas.

Daugavpils Marka Rotko centrs atrodas Dinaburgas cietokšņa
Artilērijas Arsenāla ēkā, kura būvēta 1833. gadā. Vietā, kur senatne at-
guvusi jaunu elpu un iet roku rokā ar mūsdienīgo. Tā kļuvusi atpazīs-
tama visā pasaulē un piesaista daudzus jo daudzus laikmetīgās māk-
slas cienītājus.

Mākslas skolas audzēkņi iepazina gan Latvijas laikmetīgo glezniecību,
gan Pītera Grifina un Kristīnas Hakslijas darbus, kā arī III Latgales
grafikas simpozija noslēguma izstādi „Aptiekāra piezīmes”. Lielu in-
teresi un sajūsmu audzēkņos raisīja slavenā modes mākslinieka
Aleksandra Vasiļjeva unikālā tērpu kolekcija – „20. gs. 60. gadu mode
mākslā”. A. Vasiļjevs ir pasaulslavens scenogrāfs, interjeru dekora-
tors, mākslas zinātnieks, modes vēsturnieks, populāru grāmatu un rak-
stu autors, izcils lektors un TV raidījumu autors un vadītājs. Šī izstāde
Daugavpilī ir reta iespēja skatīt unikālus eksponātus no mākslinieka
privātās tērpu kolekcijas.

Ekskursijas noslēgumā devāmies izklaidēties uz boulinga centru.
Boulinga spēle gan lielajos, gan mazajos audzēkņos raisīja daudz po-
zitīvu un saviļņojošu emociju. Arī nākamajā dienā daudzi teica: „... es
gribu uz turieni atkal!”

Ar jauniem iespaidiem un radošu iedvesmu varam veiksmīgi turpināt
mācības!

I. Kovaļevska

APMEKLĒJAM DAUGAVPILS MARKA ROTKO

MĀKSLAS CENTRU

1. oktobrī ar sarkanās lentas griešanu Viesītes Kultūras pilī atklāta jau-
niešu telpa. Telpa izremontēta un labiekārtota, pateicoties pašvaldības,
SIA „Gargrode” un personīgi Gunāra Cankaļa finansiālajam atbalstam.

Ideja par šādas telpas izveidošanu radās pēc pašu jauniešu iniciatīvas.
Jaunatklātā jauniešu telpa ir vieta, kur neformālā un pozitīvā vidē

būs iespēja satikties ikvienam Viesītes novada jaunietim, kuram inte-
resē iepazīties ar citiem aktīviem, radošiem jauniešiem, uzspēlēt gal-
da spēles un saturīgi pavadīt brīvo laiku kopā. Tāpat jauniešu telpa ir
vieta, kur realizēt idejas un justies forši!

Jau šobrīd telpā ir pieejami arī dažādi informatīvie materiāli, pie-
mēram, par jauniešu līdzdalību, brīvprātīgo darbu un projektiem. Materiālu
klāsts ik pa laikam tiks atjaunots. Tāpat jau ir ieplānoti pirmie semi-
nāri un iedvesmas pasākumi, kas notiks jaunajā telpā.

Telpas apmeklējuma kārtība ir sekojoša: ikviens, kurš vēlas pava-
dīt laiku Jauniešu telpā, var saņemt atslēgu pret parakstu pie kultūras
pils dežurantes. Ar savu parakstu apmeklētāji apliecina, ka ievēros jau-
niešu telpas iekšējās kārtības noteikumus (skatīt 13.lpp.).

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Viesītē atklāta jauniešu telpa
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Vēlies 
vēlēt –

seminārs
Viesītē

2. oktobrī Viesītes Kultūra pilī notika dis-
kusija jauniešiem „Vēlies vēlēt”, kuru vadīja
IMKA Latvija pārstāve Linda Uzuliņa.
Latvijas Jaunatnes padome 2014. gada sep-
tembrī Latvijas skolās ir uzsākusi īstenot ini-
ciatīvu „Vēlies vēlēt”, kuras mērķis ir veici-
nāt jauniešu informētību par vēlēšanu sistēmu
Latvijā un paaugstināt jauniešu līdzdalību vē-
lēšanās, lai perspektīvā novada, valsts un
Eiropas līmenī tiktu pieņemti tādi lēmumi, kas
ir atbilstoši jauniešu interesēm.

Iniciatīvas ietvaros LJP pārstāvji tiekas ar
jauniešiem un, izmantojot neformālas meto-
des, diskutē par jautājumiem, kas saistīti ar vē-
lēšanām, jo īpaši uzsverot ikviena balsstiesī-
gā jaunieša dalības nozīmi vēlēšanās. Diskusijā
Viesītes jauniešu telpā piedalījās Viesītes vi-
dusskolēni, kuri dalījās savās pārdomās par vē-
lēšanu tematu un diskutēja par partiju solīju-
miem.

Iniciatīva „Vēlies vēlēt” tiek organizēta ar
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projek-
ta „LJP darbības kapacitātes stiprināšana 2.0”
ietvaros.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

VIESĪTES NOVADA JAUNIEŠU TELPAS
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Viesītes jauniešu telpas apmeklētāju tiesības
1.1. Piedalīties jauniešiem organizētajos pasākumos, projektos un programmās jaunatnes

jomā.
1.2. Izmantot Viesītes jauniešu telpā piedāvātās brīvā laika pavadīšanas iespējas.
1.3. Sadarboties.
1.4. Izteikt savu viedokli un uzskatus, ierosināt un īstenot pasākumus, projektus un programmas.
1.5. Piedalīties jauniešu darbību reglamentējošo dokumentu izstrādē.
1.6. Saņemt nepieciešamo informāciju par Viesītes jauniešu telpas darbību, jaunatnes poli-

tikas aktualitātēm, kā arī neformālās izglītības pasākumiem, projektiem un programmām.
2. Centra apmeklētāju pienākumi
2.1. Saudzēt Viesītes jauniešu telpu un materiāli tehnisko bāzi.
2.2. Pirms telpas apmeklēšanas piereģistrēties pie Kultūras pils dežuranta (ar savu parak-

stu apliecināt, ka ievēros šos kārtības noteikumus).
2.3. Pirms ienākšanas telpā novilkt ielas apavus.
2.4. Virsdrēbes atstāt Kultūras pils garderobē vai uz drēbju pakaramā.
2.5. Ievērot Viesītes jauniešu telpā tīrību un kārtību, pēc pavadītā laika sakārtot savu dar-

ba/spēļu vietu.
2.6. Pret apmeklētājiem, kas sistemātiski pārkāpj Viesītes jauniešu telpas iekšējas kārtības

noteikumus, var tikt piemērotas sankcijas, kas ierobežo telpas turpmāko apmeklējumu uz no-
teiktu laiku.

3. Viesītes jauniešu telpas apmeklētājiem ir aizliegts
3.1. Smēķēt, lietot alkoholu vai citas apreibinošas vielas.
3.2. Fiziski un morāli aizskart citus.
3.3. Lietot rupjus un cieņu aizskarošus vārdus un izteicienus.
3.4.Tīši bojāt telpas inventāru.
4. Viesītes jauniešu telpas apmeklētāju atbildība
4.1. Par ļaunprātīgu inventāra un telpu bojāšanu ir atbildīgi paši apmeklētāji.
4.2. Par nepilngadīgajiem atbild vecāki.
4.3. Sabojāto inventāru apmeklētājs salabo pats vai sedz radušos zaudējumus naudas izteiksmē.
Jauniešu telpas apmeklējuma grafiks:
Pirmdiena 14:00 - 19:00
Otrdiena 13:30 - 18:00
Trešdiena 14:00 - 20:00
Ceturtdiena 14:00 - 19:00
Piektdiena 13:00 - 18:00

Viesītes stenda šāvēji veiksmīgi aizvadīja 2014. gada sezonu, pie-
daloties pašmāju un starptautiskajās sacensībās.

Latvijas čempionātā, kurš jūlijā norisinājās Grobiņā, tranšeju sten-
dā 2. vietu izcīnīja Aleksandrs Andruškevičs un 5. vietu Lauris Spārniņš.
Apaļajā stendā 2. vietu izcīnīja Kaspars Avens un 3. vietu - Vadims
Basovs.

Latvijas kausa izcīņa norisinājās 4 sacensību posmos:
tranšeju stendā sezonas kovērtējumā 1. vietu ieguva A.

Andruškevičs, izcīnot uzvaru divos kausa posmos un 2. vietu finālposmā.
Savukārt L. Spārniņš kopvērtējumā ierindojās 4. vietā, izcīnot bronzas
godalgas divos posmos. Atgādinām, ka 2013. gada LR kausa ieguvējs

bija L. Spārniņš - viņš šogad nodeva ceļojošo trofeju komandas bied-
ram A. Andruškevičam;

apaļajā stendā sezonas kopvērtējumā 5. vietā ierindojās K. Avens,
izcīnot 3. vietu sacensību pirmajā posmā. V. Basovs ieņēma 6. vietu
sezonas kopvērtējumā.

Šogad Viesītes šāvēji piedalījās arī vairākās starptautiskajās sacen-
sībās (Somijā, Polijā, Lietuvā, Vācijā), kur pie medaļām pagaidām ne-
tika, bet uzrādīja labus rezultātus.

Sportisti izsaka pateicību par atbalstu aizvadītajā sezonā Viesītes no-
vada domei, SIA „UV Serviss”, SIA „AM Paletes”.

Komandas treneris V. Basovs

Latvijas Republikas kauss stenda šaušanā atkal Viesītē
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Šī gada 26. septembrī notika atpūtas pēcpusdiena Viesītes novada
pensionāriem, senioriem un vecākajai paaudzei.

Uz pasākumu sanākušos ar savu sniegumu priecēja Jēkabpils Tautas
nama senioru dāmu deju kopa „Daugavietes”. Visa vakara gaitā par rai-
tu dejas soli rūpējās Pēteris Draņevičs un Aleksandrs Gors. Protams,
ka neizpalika arī atrakcijas, kurās aktīvi piedalīties aicināja Viesītes kul-
tūras pils kultūras pasākumu organizatore Aija Rancova. Apsveikuma
un uzmundrinājuma vārdus senioriem teikt bija ieradušies Viesītes no-
vada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs un Viesītes novada paš -
valdības izpilddirektors Alfons Žuks.

Paldies visiem, kas atrada laiku un iespēju apmeklēt šo jauko pa-
sākumu! Aktīvi apmeklētāji bija Saukas, Elkšņu un Viesītes pagastu pen-
sionāri, kurus nebaidīja attālums. Arī allaž aktīvie pašmāju pensionā-
ri izbaudīja visu, ko vakara gaitā varēja saņemt. Lai visiem pietiek uz-
ņēmības arī turpmāk!

Paldies par sadarbību Viesītes novada pašvaldībai, Viesītes kultū-
ras pils darbiniekiem un SIA „Viesītes transports”! Paldies par darbu
Viesītes novada Sociālā dienesta darbiniekiem!

Sociālā dienesta vadītāja S. Matačina
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Atpūtas pēcpusdiena Viesītes novada pensionāriem,
senioriem un vecākajai paaudzei

Ceturtdien, 9. oktobrī, Salas novada Biržu
Tautas namā svētkus svinēja Jēkabpils pilsē-
tas un Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Viesītes,
Salas, Neretas novadu kultūras darbinieki.
Pasākumu vadīja Ludmila Bērziņa, ar koncertu
priecēja „Dricānu dominante” un Biržu Tautas
nama ansamblis „Melodija”.

Darba jubilejas šogad mūsu novadā svinē-

ja Indra Saturiņa, Elkšņu kultūras nama di-
rektore, kas nostrādājusi 5 gadus, Ingrīda Čer-
nauska, Elkšņu bibliotēkas vadītāja – nostrā-
dāti 15 gadi, Līga Griškena, Viesītes biblio-
tēkas vadītāja - 20 gadi, Irēna Jančevska,
Viesītes bibliotēkas bibliotekāre - 25 gadi, Aija
Rancova, Viesītes kultūras pils kultūras dar-
ba organizatore - 35 gadi. Mūsu novada kul-

tūras darbiniekus svētkos sveica ne vien viņu
kolēģi, bet arī Viesītes novada domes priekš-
sēdētājs Jānis Dimitrijevs.

Paldies Biržu Tautas nama vadītājai Vijai
Pazuhai par sirsnīgo uzņemšanu!

Informāciju sagatavoja V. Lāce.
Foto no pasākuma dalībnieku 

personīgā arhīva

Kultūras darbinieki svin savus
profesionālos svētkus
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Viesītes novada Saukas pagasta Lones bib-
liotēkas vadītāja L. Lejiete 1. - 2. oktobrī pie-
dalījās LNB un partneru rīkotajā bibliotekāru
novadpētniecības konferencē „Novad -
pētniecības jaunās dimensijas atmiņu institū-
ciju sadarbībā”, kas notika Dobeles novadā -
K. Ulmaņa piemiņas muzejā „Pikšās”.

Galvenā ideja, kas izskanēja konferencē –
kā bibliotekāriem strādāt, kā atrast savu nišu no-
vadpētniecībā, kādas tēmas un kā pētīt, lai veik-
tais darbs nepārklātos, bet gan sasaistītos ar mu-
zeju un arhīvu darbu.

Bibliotekāram galvenais uzdevums ir
sniegt informāciju apmeklētājiem par to, kur
un kādās grāmatās, periodikā, interneta resur-

sos u.c. var meklēt informāciju par vēsturi, par
ievērojamiem novadniekiem, par novada vēs-
turi utt.

Tuvojas Latvijas 100 - gades jubileja 2018.
gadā. Šajā sakarībā LNB vēstures muzeja di-
rektora vietniece zinātniskajā darbā Irina
Zeibārte ieteica izmantot grāmatas „1918 - 1920.
gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu
protokolos, notikumos, atmiņās” un „Liecības
par Kārli Ulmani LNVM krājumā”.

Māra Zirnīte, projekta „Nacionālā mutvār-
du vēsture” koordinatore, dalījās pieredzē, kā
labāk piefiksēt dažādus dzīvesstāstus - var pie-
rakstīt, var ierakstīt diktofonā, un visu vajadzētu
digitalizēt.

Kristīne Zaļuma ar kritisku skatu it kā no
malas analizēja publisko bibliotēku vadītāju
darbu. Dažreiz pagasta bibliotekārs ir tas cil-
vēks, kurš dara visus darbus reizē - bibliotē-
kas vadītājs ar visiem obligātajiem darbiem,
muzeja darbinieks, pedagogs, medmāsa un so-
ciālais darbinieks. Vecākās paaudzes biblio-
tekāri uzskata, ka tā ir viņu, ja tā var teikt, mi-
sija. Un gala rezultātā no tā cieš tiešais bib-
liotekārais darbs.

Valters Grēviņš – bibliotekāri var izmantot
arī jaunajā portālā „Historia.lv” ievietoto in-
formāciju. Portāls izveidots kā novadpētnieku
sadarbības digitālā platforma vietējās vēstures
materiālu apkopošanai, izpētei un pieejamības
nodrošināšanai.

Kristīne Deksne iepazīstināja ar jauno pro-
jektu par novada kultūras lokālā kanona iz-
veidošanu.

Daudz pārdomu izraisīja tikšanās ar dzej-
nieku, tulkotāju Uldi Bērziņu par dažādību kul-
tūrā, nacionālajām un lokālajām kultūras vēr-
tībām. Kā atzina dzejnieks, nav tādu stingri no-
teiktu svarīgu, nesvarīgu vērtību. Katram cil-
vēkam pašam ir sava vērtību sistēma, sava sirds-
apziņa, savs kultūras kanons. Uzsvēra, ka ne-
aizmirsīsim mūsu tautā esošās izloksnes!

Secinājām, ka bibliotekārs nav krājējs, pa-
sākumu vadītājs, citu darbu izpildītājs, bet gan
galvenais viņa darbs ir ar grāmatu un lasītāju.

Semināra noslēgumā Latvijas bibliotekāri ap-
meklēja Dobeles novadpētniecības muzeju, tū-
risma centru un Dobeles centrālo bibliotēku.

Lones bibliotēkas vadītāja 
L. Lejiete

Bibliotēku novadpētniecības konference
Dobeles novadā

Lai arī vasara ir atvaļinājumu
laiks, augustā un septembrī aktī-
vi norisinājās publisko bibliotēku
darbs pieteikumu izstrādē Latvijas
Bibliotekāru biedrības un Latvijas
Nacionālās bibliotēkas izsludi-
nātajam kultūras projektu kon-
kursam „Augstvērtīga tulkotā
un oriģinālliteratūra bibliotēkās”,
ko finansē Valsts Kultūrkapitāla
fonds. Projekta pozitīvs novērtē-
jums ļautu papildināt bibliotēku
krājumu ar 54 augstas kvalitātes
daudzveidīgas literatūras izde-

vumiem, tāpēc arī mūsu novada
bibliotēkas ar projekta pieteiku-
mu konkursā pārstāvēja Viesītes
bibliotēka (saskaņā ar nolikumu
konkursā pieteikumus varēja ie-
sniegt pilsētu un novadu biblio-
tēkas, novadā veidojot kopīgu pie-
teikumu). Projektu tāpat kā pa-
gājušajā gadā izstrādāja Viesītes
bibliotēkas vadītāja. Pēc būtības
arī šis projekts bija līdzīgs pērnā
gada jūlijā Latvijas Bibliotekāru
biedrības un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas izsludinātajam un
Valsts Kultūrkapitāla fonda fi-
nansētajam projektu konkursam
„Latviešu oriģinālliteratūra un
autori bibliotēkās”, kura ietvaros
bibliotēka organizēja tikšanos ar
rakstnieci D. Judinu, kā arī saņē-
ma vairāk nekā 70 vērtīgus dažāda

satura latviešu oriģinālliteratūras
izdevumus, kas ceļojošās izstādes
formā vēl arvien apceļo pagastu
bibliotēkas un šobrīd apskatāmi un
lasāmi Saukas bibliotēkā.

Šī gada 10. septembrī eksper-
ti  – pārstāvji no Valsts
Kultūrkapitāla fonda, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas, Latvijas
Bibliotekāru biedrības – izvērtē-
ja projektu konkursam
„Augstvērtīga tulkotā un oriģi-
nālliteratūra bibliotēkās” ie-
sniegtos 74 projektus, no kuriem
atbalstīti 55 bibliotēku projekti, ie-
saistot kopumā 456 bibliotēkas.
Vērtējot projektus, tika ņemts vērā
konkursa nolikumā prasītais, īpa-
ši izvērtējot pamatojumu grāma-
tu kolekcijas nepieciešamībai.
Patiess prieks un gandarījums par

to, ka atbalstīts arī mūsu projekts!
Tuvākajā laikā iegūtā jauno grā-

matu kolekcija nonāks Viesītes
bibliotēkā. Tā tiks iekļauta
Viesītes bibliotēkas krājumā,
bet būs pieejama un izmantojama
visām Viesītes novada bibliotē-
kām un to lasītājiem. Plānots, ka
novembrī un decembrī jauniegu-
vumus iepazīt un lasīt varēs
Viesītes bibliotēkas lasītāji, bet
laikā no 2015. gada janvāra līdzīgi
kā iepriekšējā projektā jauniegūto
grāmatu kolekcija ceļojošās iz-
stādes veidā apceļos visas mūsu
novada pagastu bibliotēkas.
Plašāk par jaunieguvumiem – jau
nākamajā izdevuma numurā.

L. Griškena, 
Viesītes bibliotēkas vadītāja

Atbalstīts projekts „Augstvērtīga tulkotā
un oriģinālliteratūra bibliotēkās”
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Dāvana Miķelim

Tematisku materiālu izstādi par Miķeļiem Saukas bibliotēkā pa-
pildināja bērnu veidotā darbu izstāde no rudens veltēm. Paldies Ivetai
Elksnei un Rodrigo Lūsim!

Kā klājas?

6. oktobrī Saukas bibliotēkā ar ciematiņa iedzīvotājiem tikās Viesītes
novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, izpilddirektors Alfons
Žuks, Komunālās pārvaldes vadītājs Māris Blitsons. Uz tikšanos bija
ieradušies 16 ciematiņa iedzīvotāji, lai pārrunātu dažādus viņus inte-
resējošus jautājumus.

Grāmatas – labākie biedri vecumā,
bet tajā pat laikā arī labākie

skolotāji jaunībā
(Smailzs)

Uz Saukas bibliotēku atceļojušas grāmatas no Valsts Kultūrkapitāla
fonda finansētā projekta „Latviešu oriģinālliteratūra un autori biblio-
tēkās”. Tās ir tikpat dažādas kā mēs, lasītāji. Tādēļ čaklākie lasītāji tās
steidz lasīt. Ļoti iepriecināja dokumentālais cikls (DVD) - Rakstnieks
tuvplānā - Imants Ziedonis. 44 minūtes ir kā satikšanās ar dzejnieku.
Paldies Viesītes bibliotēkai par darbu, rakstot projektu, lai mēs varētu
lasīt šīs grāmatas!

Arī Saukas bibliotēkas grāmatu fonds papildināts ar vērtīgām grā-
matām.

Čakls lasītājs ir Pēteris Saldatāns – viņš lasa dažādu žanru grā-
matas.

UNESCO nedēļa 2014
Piedaloties UNESCO nedēļā, projekta „Baltijas ceļa stāsti” ietva-

ros Saukas bibliotēkā sagatavota foto materiālu izstāde no saglabā-
tajiem foto negatīviem - 1989. gada 23. augusts. 
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Ar sagatavotajiem un saglabātajiem materiāliem un atmiņu stāstī-
jumu par Baltijas ceļu bibliotekāre 16. oktobrī iepazīstināja Jēkabpils
un Neretas reģionu bibliotekārus. Tādējādi „BALTIJAS CEĻA STĀS-
TI” šajā dienā atdzīvojās arī Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā.

Izstādi sagatavoja Mārīte Caune, Velta Lāce. J. Lāča foto

No kreisās - Inese Daukste – Sproģe, Irēna Jančevska, Aina
Laiviniece, Velta Lāce, Māra Grīnberga, Sandis Ruļuks.

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

Vārds lasītājam

Esmu dzimis 1943. gada 8. februārī taga-
dējā Līvānu novada Rudzātu pagasta
„Strautiņos”. 1962. gadā pabeidzu Rudzātu vi-
dusskolu. Patika literatūras stundas, sacerējumi
bija interesanti un uzrakstīju arī nedaudzus dze-
joļus. Mani interesēja arī sports.

Mācības turpināju Rīgas 3. Tehniskajā sko-
lā kinomehāniķa specialitātē. Tad sekoja trīs
gadus ilgs dienests padomju armijā. Atgriezies
iestājos darbā Preiļu rajona kino tīklā.

Pēc septiņiem gadiem dzīves līkloči atve-
da mani uz Loni. Nodibināju ģimeni. Nācās
mainīt profesiju. Kļuvu par saldējamo iekār-
tu atslēdznieku. Ābolu kamerās atkarībā no šķir-
nes vajadzēja uzturēt temperatūru no +2 līdz
+4 grādiem, kā nu kurā.

Tā, cītīgi strādājot pa dārzniecību, pienā-
ca pensijas gadi. Laika atlika vairāk, un sāku
īstenot savu sapni rakstīt stāstus un dzeju.

Lones bibliotekāre iemācīja mani rakstīt ar
datoru. Bērni man arī pašam uzdāvināja da-
toru. Tagad ar tā palīdzību varu rakstīt savus
darbus.

Esmu precējies, ir meita, dēls un divi mazdēli.
Gunārs Līcītis

Gājputniem
atvadoties

Gājputni atvadoties dzied
un atstāj dziesmu debesīs.
Mums lejā skumīgi mazliet –
nemākam to nolasīt.

Vai tik nesauc atpakaļ,
kur sākās mūsu ceļš,
Sākt no jauna visu atkal,
neklausoties vējš ko melš.

Drīz putināt sāks lapkritis,
sirds ilgās degs
celsies prieks, kas bij pakritis,
un pa priekšu putniem lēks.

Aizpeld kāsis, dziesmu atstājot.
Mums tik vajag vārdus rast
un kā dzērvēm cēli izdejot,
un nodziedāt to prast.

Man jāiet
Man lūkoties jāiet,
kas tur mīt aiz tā saulrieta –
vai lakstīgalas arī dzied
un vai sasaucas laime un prieks
ilgi gaidīts un meklēts

vai tur būtu
manas bērnības saullēkts,
kurā uz māmiņas rokām
tiku auklēts
un ar dziesmām likts gulēt

vai tur būtu
manas jaunības ilgas,
kuru vijolēm pārtrūka stīgas

vai tur būtu
meitene, kas aizbrida pa rasu,
un tagad liktenim prasu,
kāpēc tā liki

es eju skatīties,
kas tur aiz tā saulrieta
slēpjas

* * *
Uzlēca stundu agrāk
saulīte šorīt
izsauca mani laukā
lūdza palīdzēt
debesis pacelt
augstāk

lai ir kur pakāpt
un lai ir apkārt
kur cīruļiem
vīterot

stundu agrāk uzlēca saulīte
lūdza manu sirdi
palīdzēt
šo dzestro rītu
ātrāk
sasildīt

Tur no tā
krasta…

Tur no viņa krasta
cauri miglas vāliem
no tiem gadiem tāliem
vēl Tava dziesma skan
neparasta
ko skandēji Tu man
apmirdzēta rīta rasas

tagad izbiris
starp mums ir
krietns gadu birums

vēji sirmos matus jauc

tomēr Tavas dziesmas
dzidrums
mani atpakaļ vēl sauc

žēl jau protams ir
ka mūsu ceļi gāja šķirti

tagad piedošanu lūdzot
pie Tavām lūpām skūpstā
pieskaros es beidzot
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PATEICĪBA

Ja tu kaut ko vēlies, visa pasaule slepus
sadodas rokās, lai tev palīdzētu.

(P. Koelju)

Kad augusta nogalē pazuda mūsu mīļā suņu
meitenīte Lora, smagās izjūtas un tā brīža iz-
misums nebija vārdiem aprakstāms. Loru
meklējot, apskrējām visas apkārtējās pļavas
un mežus. Dienas gāja, bet suņuks nekur ne-
bija atrodams.

Atlika tikai ticēt brīnumam un cilvēku sirds-
balsij. Tikai nepadoties!

Mēs esam bezgala pateicīgi Sēlijā sastap-
tajiem cilvēkiem, kuri dāvāja mums savu sirds
siltumu, līdzcietību, spēju uzklausīt, prasmi sa-
darboties un vēlmi palīdzēt! Neatteica neviens,
izņemot tos dažus, kuri mazo noklīdušo dzī-
vībiņu nolēma slēpt, lai paturētu sev...

Mūsu stāstam tomēr ir laimīgas beigas.
Loriņu atradām Aknīstē, un beidzot viņa ir at-
griezusies SAVĀS mājās.

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

Priecāsimies par to kas mums ir dots, prie-
cāsimies par mazumu! Tikai tad, ja ko zau-
dējam, saprotam, cik tas bijis liels!

Novēlam, lai gandarījums par atsaucību, at-
balstu un sadarbību iekrāso visas jūsu dienas
ar cerības un mīlestības krāsām!

Vilnis, Daiga un Lora Borovski

Paldies Kalna pagasta amatierteātra aktieriem!

Lones Tautas namā 18. oktobrī bija iespēja noskatīties A. Niedzviedža lugas „Aste”
(rež. S. Vecumniece) uzvedumu Kalna pagasta amatierteātra sniegumā. Paldies aktieriem,
kuri spēja rast laiku mums parādīt šo izrādi!

I. Malceniece  Autores foto

Saimniecības preču veikalā Viesītē -
jauns preču pievedums!

l Logu līmlentas, termometri.
l Cements, mūrjava.
l Vaska drānas, galda pārklājumi.
l Švammes, naži, rīves.
l Elektrokabeļi, griestu lustras.
l Pannas, bļodas, glāzes, sveces.

l Naglas, skrūves.
l Sifoni, pārejas, kanalizācijas caurules.
l Vistu, trušu un citu produktīvo 

dzīvnieku barība.
Gaidīsim Jūs veikalā Viesītē, 

Brīvības ielā 1!
Darba laiks - darba dienās 8:00 – 18:00,

sestdien 8:00 – 16:00. Tālrunis: 26624390.

RĪGAS ZELTA KORIS
koncertprogrammā TAUTAS LAIKS

22. novembrī plkst. 18.00 Viesītes kultūras pilī viesosies „Rīgas Zelta koris” ar kon-
certprogrammu „Tautas laiks”.

Latviešu komponistiem un dzejniekiem allaž ir bijusi milzīga nozīme tautas pašapziņas uz-
turēšanā, tādēļ ir tik svarīgi atskaņot un izdzīvot viņu darbus, ļaujot katra latvieša sirdī no jau-
na uzvirmot mīlestībai pret savu zemi un tautu. Gan pasaules norišu, gan pašmāju notikumu
dēļ pašreiz vairāk nekā jebkad agrāk Latvijai ir jāskan vienoti. Tieši tādēļ „Rīgas Zelta koris”
un tā mākslinieciskais vadītājs Jānis Ķirsis vēlas Jūs iepazīstināt ar jaunu koncertprogrammu
„Tautas laiks”, lai atdzīvinātu klausītājos degsmi, patriotisko garu, mīlestību un atbildību pret
savu valsti un atgūtu pagātnē atstāto kopības izjūtu, jo šis ir mūsu – tautas – laiks!

„Rīgas Zelta koris” ar pavadošo grupu pusotru stundu garajā programmā ir iekļāvis frag-
mentus no tādiem Latvijā populāriem uzvedumiem kā Z. Liepiņa „Lāčplēsis”, I. Kalniņa „Ei,
jūs tur”, R. Paula „Meža gulbji”, M. Brauna „Daugava”, K. Lāča „Pūt, vējiņi” un citiem no-
zīmīgiem latviešu kultūras stūrakmeņiem.

„Rīgas Zelta koris” ir dibināts 2013. gadā TV šovā „Koru kari” un ar savu atraktivitāti un
īpašo skanējumu kļuvis par daudzu televīzijas skatītāju favorītu. Ar mākslinieciskā vadītāja Jāņa
Ķirša aranžētajiem skaņdarbiem „Rīgas Zelta koris” ir ieguvis sudraba medaļu arī Pasaules koru
karu olimpiādes šova un popmūzikas kategorijā.

Uz tikšanos koncertā Viesītes Kultūras pilī!
Rita Biezēka, kora menedžere
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Biedrības īstenotā Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta
„Fostering lOcal Learners Knowledge & Artistical Rural Treasure”
/FOLK&ART/, Nr. 20131LV1GRU06054461, ietvaros novembrī
atsāksim piedāvāt angļu valodas klubiņa nodarbības. Pirmā nodar-
bība notiks 4. novembrī plkst. 18.00 Viesītes Kultūras pilī. Šoreiz

stāstīsim par Portugāli, kur septembrī notika projekta starptautis-
kā sanāksme. Interesenti, kuri plāno turpināt dalību klubiņa nodarbībās,
aicināti padomāt par interesējošām tēmām, ko mēs kopīgi varētu ap-
gūt. Mūsu šā rudens pirmās nodarbības tēma ir „Viss par Portugāli”.
Gaidām visus interesentus, kuri vēlas pielietot un papildināt savas
angļu valodas prasmes. Projektu līdzfinansē ES Mūžizglītības pro-
gramma.

G. Dimitrijeva,
biedrības „Sēļu zīle” valdes priekšsēdētāja,

projekta starptautiskā koordinatore

Šī gada 16. oktobrī jaunie-
šu neformālā grupa „Solis” pro-
jekta nr. LV-12-E227-2013-R3
„Soļo vesels” ietvaros organi-
zēja sporta dienu „Solis rude-

nī”. Pasākums paredzēja velo - foto orientēšanās un nūjošanas sa-
censības. Sacensību starta punkts bija Viesītes vidusskolas sporta
stadionā, kur notika arī sākotnējā reģistrēšanās. Lielu atsaucību guva
nūjošanas sacensības, kurās pirmo vietu ieguva Vjačeslavs Grods,
otro vietu Jānis Milaknis, bet trešo vietu dalīja Andris Līcis un Māris
Zvaigzne. Sporta dienas sacensības tiesāt palīdzēja Jānis Kudiņš.

Šobrīd notiek gatavošanās sporta dienai „Solis ziemā”, kura
plānota novembra mēnesī. Paldies jauniešiem par dalību sporta
dienā!

Jauniešu neformālā grupa „Solis”

Biedrība „Sēļu zīle” turpina nodarbību
organizēšanu pieaugušajiem

Jauniešu organizētā sporta diena
„Solis rudenī”

9. oktobrī Aizkrauklē notika Latvijas vidus reģiona konkursa „Laukiem
būt!” pirmās kārtas noslēguma pasākums un projektu aizstāvēšana.

Konkurss bija daļa no Valsts lauku tīkla aktivitātes „Atbalsts lauku
jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pavasarī LLKC Jēkabpils
nodaļas organizētajās mācībās piedalījās četrpadsmit jaunieši, konkur-
sam savus darbus iesniedza četri. Žūrija, izvērtējot rezultātus, trīs no tiem
izvirzīja dalībai reģiona noslēguma konkursā: Baibu Jansoni un Mārtiņu
Līci no Jēkabpils novada un Lieni Grigalovičinu no Viesītes novada.

Jauniešiem tā bija vērtīga pieredze – gan uzklausīt citu uzstāšanos, gan
pašiem prezentēt savus biznesa plānus un atbildēt uz žūrijas jautājumiem.

Baiba startēja kategorijā „Uzņēmējdarbības ideja nelauksaimniecī-
bas nozarē” un ieguva pirmo vietu. Viņa aizstāvēja savu biznesa plānu
„Austuves izveide. Austu izstrādājumu darināšana un tirdzniecība”. Baiba
bija paņēmusi līdzi savus darinājumus un pastāstīja par ideju. Šovasar
viņa iegādājās savas stelles - tiklīdz būs pabeigta to uzstādīšana, viņa
sāks realizēt savas daudzās interesantās idejas.

Mārtiņš jau ir uzsācis savu uzņēmējdarbību, bet grib to pilnveidot,
uzlabot. Tāpēc viņš piedalījās kategorijā „Uzņēmējdarbības attīstība ne-
lauksaimniecības nozarē” ar biznesa plānu „Cirvju un veseru kātu ra-
žošana” un ieguva otro vietu. Arī viņš klātesošajiem parādīja līdzi pa-
ņemtos dažādu izmēru kātus un pastāstīja par to ražošanas procesu.

Liene dzīvo netālu no Lietuvas robežas Rites pagastā. Viņa stāsta:
„Man patīk dzīvot laukos. Mani vecāki nodarbojas ar bioloģisko aug-
kopību un lopkopību, es jau no bērnības viņiem palīdzu. Esam nolēmuši,
ka turpināšu viņu iesākto. Taču, kamēr viņi saimnieko paši, man radās
ideja izmēģināt ko jaunu - nolēmu audzēt avenes.” Šī gada raža ir no-
vākta un realizēta, rudenī ierīkoti jauni stādījumi, jo pēc garšīgajām un
veselīgajām ogām ir pieprasījums. Liene kategorijā „Uzņēmējdarbības
attīstība lauksaimniecības nozarē” ieguva otro vietu.

Tagad jaunieši gaidīs otrās kārtas rezultātus, lai cīnītos par vērtīgām
balvām sava biznesa attīstībai. Viņi ir optimisti un neatkarīgi no tā, kādi
būs rezultāti, turpinās iesākto.

A. Putka,
LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Viesītes un Jēkabpils jauniešiem panākumi konkursā
„Laukiem būt!”
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Līdzjūtības

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.

Raud sveces, raud…
Tās sadedzina dienu.

(K. Apškrūma)

Pieminam aizsaulē aizgājušos…
Anna Zaharāne 01.07.1933.
== 27.09.2014. Rites pagasts
Ilona Sika 12.10.1952. 
== 29.09.2014. Viesīte
Zelma Ziemele 28.03.1927. 
== 05.10. 2014. Saukas pagasts
Emīlija Ažukuķe 06.03.1926. 
== 11.10.2014. Elkšņu pagasts
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Viesītes kultūras pilī

8. novembrī plkst. 22.00 DISKO
BALLĪTE

Oskars Deigelis - jaunā albuma „Dubults
neplīst” koncerts

Ieejas maksa: EUR 3,00; pēc plkst. 23.00 -
EUR 4,00

11. novembris - LĀČPLĒŠA DIENA
SĒLIJAS GAISMA LATVIJAI

Plkst. 17.30 pulcēšanās muzejā „Sēlija”
l Lāpu gājiens
l Piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie

Viesītes Brīvības pieminekļa
Aicinām novada iedzīvotājus apmeklēt

Lāčplēša dienai veltīto pasākumu Viesītē, lī-
dzi ņemot gaismas simbolus – lāpas un sve-
cītes.

15. novembrī plkst. 11.00 izklaidējoša cir-
ka programma „OKI - DOKI”

Programmā: dažādi dzīvnieki, komiķu gru-
pa „GROG”, burvju triki, žonglieri

Biļešu cenas: bērniem un pensionāriem -
EUR 1,00; pieaugušajiem - EUR 1,50

17. novembrī plkst. 17.00 LATVIJAS RE-
PUBLIKAS 96. GADADIENAI VELTĪTS
SVINĪGS SARĪKOJUMS

Svētku programmā:
l Viesītes novada pašvaldības apbalvoju-

mu pasniegšana
l Konkursa „Baltās mājas” laureātu ap-

balvošana
l SVĒTKU KONCERTS. Programmā:
- Viesītes dziedošo kolektīvu muzikāls uz-

vedums „No sētiņas sētiņā, mūsu mīļā Latvijā!”
- Liepājas teātra aktrises Sigitas

Jevgļevskas muzikāli literārā soloprogram-
ma „Latviju mīlot!”

22. novembrī plkst. 18.00 KONCERTS -
viesojas „RĪGAS ZELTA KORIS” ar kon-
certprogrammu „Tautas laiks”

Biļešu cenas: EUR 3,00; 4,00; 5,00. Biļešu
iepriekšpārdošana Kultūras pilī, t. 26513349

KINO ZĀLĒ

5. novembrī plkst. 17.00 un 19.00
Latviešu filma „IZLAIDUMA GADS”

(2014.). Rež. Andris Gauja
Lomās: Inga Alsiņa, Mārcis Klatenbergs,

Ieva Apine, Gatis Gāga, Liena Šmukste, Marina
Janaus, Ivars Auziņš, Andrejs Smoļakovs.

Jaunā skolotāja Zane (Inga Alsiņa) pēc pie-
dzīvotas vilšanās personiskajā dzīvē visu ener-
ģiju velta darbam – viņa cenšas nodibināt kon-
taktu ar savu audzināmo klasi – kādas Rīgas
skolas nepakļāvīgajiem jauniešiem. Zane dara
vairāk, nekā prasa pienākums – rīko mājas bal-
lītes, ekskursijas vairāku dienu garumā, iz-
mitina pie sevis skolēnus, kam mājās ir sa-
režģījumi. Robeža starp skolotāju un skol-
niekiem sāk izzust... Kad Zane aptver, ka viens

no skolēniem ir iemīlējies viņā, jaunā skolo-
tāja nonāk sarežģītas izvēles priekšā – ļauties
personīgajai laimei vai palikt uzticīgai savam
labās skolotājas ideālam.

Biļetes cena: EUR 2,00

IZSTĀŽU ZĀLĒ

20.10. 2014. - 24.11.2014. gleznu izstāde
„Sēlijas vasaras”

Izstādē apskatāmi gleznotāju plenēru au-
toru darbi.

Elkšņu kultūras namā

14. novembrī plkst. 18.00 Latvijas
Republikas neatkarības 96. gadadienai veltīts
svinīgs pasākums „Manai zemītei”. Koncertā
piedalās: Jānis un Iveta Kraševski, Reinis
Miglāns, Valdis Sloks, Kristiāna un Beatrise

5. decembrī plkst. 20.00 novada zemnie-
ku un uzņēmēju balle

Dalības maksa (vienam cilvēkam) - EUR
7,50

Pieteikties līdz 1. decembrim pie saviem lau-
ku konsultantiem vai pagastu pārvaldēs.

Ballē izklaidēs un uz jestru dejas soli aicinās
grupa „Daugavieši”.

Rites Tautas namā

10. novembrī plkst. 13.00 MĀRTIŅ-
DIENAS pasākums

11. novembrī plkst. 16.00 LĀČPLĒŠA
DIENAS pasākums

17. novembrī plkst. 19.00 Latvijas
Republikas neatkarības 96. gadadienai
veltīts pasākums

21. novembrī plkst. 19.00 VIESĪTES
amatierteātris viesojas ar izrādi „KAS
DAUDZ GRIB, TAM MAZ TIEK”

IEEJA: par ziedojumiem

Lones Tautas namā

11. novembrī plkst. 16.00 sveču
iedegšana pie Lāčplēša ordeņa kavalieru
kapu kopiņām Smiltaines kapsētā.
Aicinājums iedzīvotājiem šajā laikā
izgaismot pagasta teritorijā esošos tiltus,
savu māju logus, pagalmus!

17. novembrī plkst. 14.00 būsim kopā
Latvijas Valsts svētkos un Lones Tautas
nama 50 gadu jubilejā! Lūdzu viesus savu
klātbūtni pieteikt līdz 3. novembrim!

22. novembrī plkst. 20.00 ābolu
audzētājiem - kārtējā ābolu kūku balle!
Šogad pie mums viesosies Kūku pagasta
teātra kopa „Patapa”!

KULTŪRAS AFIŠA

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Šajā laika posmā Viesītes novads
ir papildinājies ar 2 jaundzimušajiem.

Pasaulē ir nākuši: 
Gabriels Sebastjans 

un Emīlija.
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa

sveic vecākus un novēl veselību,
dzīves gudrību un izturību, 

bērniņus audzinot!

Pārdod svaigus un skābētus kāpostus,
sīpolus. Iespējama piegāde mājās.

Edgars - 26173122
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