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Kamēr svētki vēl
priekšā…

Kamēr svētki vēl ir priekšā, mums katram ir iespējams tos atkal pie-
dzīvot kā patiesi gada skaistākos. Mums vienumēr gribas to jau-
nāko, tas attiecināms uz daudzām lietām mūsu dzīvē. Vienalga, ko
dzīvē mainām, parasti to mainām uz jaunāku, labāku, uzlabotāku.
Ziemsvētku akordi gan savā būtībā nemainās, tos pat neiedomā-
jami būtu mums censties mainīt vai uzlabot. Ziemsvētku lielie akor-
di, kurus vēlos pieminēt, mums droši vien tik labi zināmi, tie ir
PRIEKS un MIERS!

Svētku laiks tuvojas. Kas mūs aizvedīs līdz svētku piepildīju-
mam tā, lai tad, kad tie būs pagājuši, mēs atkal nejustos palikuši
tukšā? Pamēģināsim paskatīties uz savu dzīvi no malas.
Visticamāk var izrādīties, ka nemaz jau tā neizskatās tik peļami.
Iekārtotā mājvieta silta, gaiša, patīkama. Gadu garumā sarūpēts ne-
pieciešamais un varbūt pat kaut kas vairāk nekā pirmās nepiecie-
šamības lietas. Arī kāds braucamais, visticamāk, mums atrodas pa
rokai. Kopumā ņemot, no malas nemaz tik slikti viss neizskatās.
Un tomēr - manis minētais neaizved nevienu no mums pie

Ziemsvētku lielajiem akordiem. Tātad - jālūkojas citā virzienā.
Citējot Anselmu Grīnu: „Lai mēs Dieva nākšanu sajustu, visupirms
mums jānāk pašiem pie sevis.” Tātad - lai Dievs varētu pie mums
atnākt, mēs nedrīkstam paši sev paskriet garām. Dievs ir gatavs
atnākt arī pie manis. Dievs ir gatavs ņemt aktīvu dalību manā dzī-
vē, manās gaitās. Dievs ir sagatavojis man vislabāko piedāvāju-
mu - Dievs ir gatavs arī man dāvināt Savu Dēlu. Dievs vienumēr
ir gatavs mani pieņemt, mani saprast, mani veidot. Un arī es taču
varu uzdrīkstēties no Viņa to pieņemt. Lai manā dzīvē tas varētu
īstenoties un nepaliktu tikai par skaistu, bet neaizsniedzamu teo-
riju, svarīgi man spert soli tajā virzienā, ka es atnāku visupirms
pats pie sevis. Sevī ielūkojoties, sevī ieklausoties, sevī paliekot klu-
sumā, es sāku sadzirdēt pirmos dievišķos akordus.

Daugavpils diecēzes bīskaps E. Alpe

Paziņojums
Saskaņā ar Viesītes novada domes 2014. gada 12. novembra lē-

mumu Nr. 1 „Par darba dienu pārcelšanu 2015. gadā” Viesītes no-
vada pašvaldībā, pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās darba die-
na tiks pārcelta no piektdienas, 2015. gada 2. janvāra, uz sest-
dienu, 2015. gada 10. janvāri.
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4 Nolēma iznomāt ne ilgāk kā uz 12 gadiem,
piemērojot mutisku izsoli, Viesītes novada paš -
valdībai piederošās kafejnīcas telpas Smilšu ielā
2, Viesītē, ar kopējo platību 119,5 kv. m.

4 Nolēma rīkot atkārtotu izsoli un atsa-
vināt (pārdot) atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašumu Viesītes novada
Viesītē, Kalēju ielā 2, ar sākotnējo cenu EUR
1750,00.

4 No pašvaldības budžeta piešķīra ne-
pieciešamo finansējumu Ziemassvētku paci-
ņu iegādei: pirmsskolas izglītības iestādei
„Zīlīte”; Viesītes vidusskolas 1. - 4. klasēm,
9. klasēm un 12. klasēm; Rites pamatskolas
pirmskolai, 1. - 4. klasēm un 9. klasei; novadā
deklarētajiem vai faktiski dzīvojošajiem bēr-
niem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādes. Noteica vienas Ziemassvētku paci-
ņas iegādes cenu - EUR 3,00.

4 Lai saglabātu esošos ūdens resursus un
likvidētu piesārņojumu, no Viesītes novada
pašvaldības vides aizsardzības speciālā bu-
džeta līdzekļiem piešķīra EUR 3685,75:

l pašvaldībai piederošā nekustamā īpa-
šuma Brīvības ielā 8, Viesītē, pieslēgšanai pie
kopējās ūdens un kanalizācijas sistēmas;

l ūdensvada nomaiņai Brīvības un Vaļņu
ielas posmā.

4 Ņemot vērā to, ka persona nav iesnie-
gusi savu piekrišanu par nekustamā īpašuma
Viesītes novada Viesītē, A. Brodeles ielā 28,
sastāvošu no vienas zemes vienības ar kopē-
jo platību 0,1409 ha, pirkšanu pirmpirkuma kār-
tībā, atcēla Viesītes novada domes 2014. gada
22. janvāra lēmumu Nr. 23; prot. Nr. 1 „Par ne-
kustamā īpašuma Viesītes novada Viesītē, A.
Brodeles ielā 28, atsavināšanas piedāvājumu”.

4 Veica grozījumus Viesītes novada paš -
valdības amatpersonu un darbinieku atlīdzī-
bas nolikuma Amatalgu sarakstā un nolēma:
sadaļā Elkšņu pagasta pārvalde izveidot 2 jau-
nas amata vienības - labiekārtošanas darbu
strādnieks (sezonas 01.04. – 31.10.); sadaļā
Rites pagasta pārvalde izveidot 1 jaunu ama-
ta vienību - labiekārtošanas darbu strādnieks
(sezonas 01.04. – 31.10.); sadaļā Elkšņu kul-
tūras nams izslēgt 1 amata vienību – ansambļa
vadītājs, 0,3 slodzes, un izveidot 1 jaunu ama-
ta vienību - interešu pulciņa vadītājs uz 0,3
slodzēm; sadaļā Viesītes Sporta skola izvei-
dot 1 jaunu amata vienību - direktora vietnieks
uz 0,2 slodzēm. Grozījumi stājas spēkā ar
2015. gada 1. janvāri, un Viesītes novada paš -

valdības 2015. gada budžetā tiks ieplānots ne-
pieciešamais finansējums izveidotajām ama-
ta vienībām.

4 Nolemts finansiāli atbalstīt Viesītes no-
vada stenda šaušanas komandu, 2015. gadā
šim mērķim piešķirot EUR 600,00.

4 Izskatot biedrības „Saukas dabas par-
ka biedrība” iesniegumu, nolēma 2015. gada
budžetā ieplānot finansējumu 4 logu un 1 ār-
durvju nomaiņai pašvaldībai piederošajā ēkā
„Vecbincāni” Saukas pagastā.

4 Izskatot Viesītes novada dzimtsarakstu
nodaļas vadītājas ierosinājumu, nolēma
2015. gada budžetā ieplānot finansējumu jau-
nas tradīcijas uzsākšanai – novada jaundzi-
mušo bērnu godināšanai, dāvinot piemiņas dā-
vanu ar novada simboliku.

4 Reģistrēja dzīvokļu rindā 2 personas, 3 īr-
niekiem pagarināja īres līgumus līdz 21.01.2015.

4 Atļāva 1 personai samazināt nomātās
zemes platību, nolēma slēgt zemes nomas lī-
gumus ar 4 personām, ar 1 personu tiek lauzts
zemes nomas līgums.

4 Atļāva 1 personai atdalīt zemes vienī-
bu 2,6 ha platībā no nekustamā īpašuma
Viesītes novada Rites pagastā - „Aizupieši”,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Atļāva
SIA „DIVI K” atdalīt zemes vienību 3,3 ha
platībā no nekustamā īpašuma Viesītes novada
Elkšņu pagastā - „Osvaldi”, neizstrādājot ze-
mes ierīcības projektu.

4 Izskatot personas iesniegumu par pel-
dvietas ierīkošanu pie Piksteres ezera, tika kon-
statēts, ka Viesītes novada pašvaldības terito-
rijā pie Piksteres ezera nav pašvaldībai piede-
rošas zemes, jo zemes reformas laikā visā eze-
ra piekrastē, kas atrodas Viesītes novada teri-
torijā, tika atjaunotas īpašuma tiesības bijušo
zemes īpašnieku mantiniekiem. Līdz ar to pa-
švaldībai netika rezervēta zeme Piksteres eze-
ra krastā. Līdz ar to saskaņā ar Viesītes pilsē-
tas ar lauku teritoriju Teritoriālo plānojumu 2006.
- 2018. Piksteres ezera krastā nav paredzētas
rekreācijas zonas. Ņemot visu to vērā, dome at-
teica iesniegumam par peldvietas ierīkošanu pie
Piksteres ezera Viesītes novada teritorijā.

4 Tā kā Viesītes pilsētā likuma „Par ze-
mes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6.,
7. un 8. pantā paredzētie darbi ir izpildīti at-
bilstoši zemes reformu pilsētās reglamentē-
jošo normatīvo aktu prasībām, līdz ar ko at-
bilstoši likuma „Par zemes reformas pa-
beigšanu pilsētās” 5. pantam zemes reforma
Viesītes pilsētā uzskatāma par pabeigtu, dome

nolēma apliecināt, ka Viesītes pilsētas teritorijā
ir izpildīti zemes reformas uzdevumi un pa-
beigts zemes reformas process. Tika apstip-
rināts Pārskats par zemes reformu regla-
mentējošajos normatīvajos aktos noteikto dar-
bu izpildi Viesītes pilsētā. Nolemts lūgt Valsts
zemes dienestu sagatavot iesniegšanai
Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ze-
mes reformas pabeigšanu Viesītes novada
Viesītes pilsētā.

4 Saskaņā ar 2014. gada 3. jūlijā pie-
ņemtajiem Grozījumiem likumā „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos”, kas paredz īpa-
šu kārtību lauksaimniecības zemju atsavinā-
šanas jomā, izveidojot novada pašvaldības ko-
misiju lēmumu pieņemšanai par lauksaim-
niecības zemju iegūšanu īpašumā, dome no-
lēma Valsts deleģētās funkcijas – lauksaim-
niecības zemju pirmpirkuma tiesību izvērtē-
šana – izpildei izveidot novada pašvaldības
komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsē-
dētājs: novada domes priekšsēdētājs Jānis
Dimitrijevs; komisijas locekļi: pašvaldības ne-
kustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana
Puzāne, pašvaldības juriste Ināra Zīriņa, de-
putāts Juris Līcis, deputāts Māris Malcenieks,
deputāts Rimants Šveds, lauksaimniecības
konsultants Ivars Vingris. Izveidotajai ko-
misijai uzdots izvērtēt saņemtos iesniegumus
un pieņemt lēmumu, kas noformēts izziņas vei-
dā, par piekrišanu vai atteikumu lauksaim-
niecības zemes iegūšanai īpašumā. Tika ap-
stiprināti fizisko un juridisko personu ie-
sniegumu paraugi.

4 Ņemot vērā to, ka 2014. gada desmit
mēnešos pašvaldības kopējie ieņēmumi
pret plānotajiem ir palielinājušies par 2,58%
jeb EUR 91818,00, izvērtējot pašvaldības fi-
nansiālās iespējas, pamatojoties uz LR likuma
„Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likums” 3. panta 4.
daļas piekto punktu un Viesītes novada paš -
valdības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma IX sadaļu Naudas balvas,  sakarā
ar Latvijas valsts svētkiem – neatkarības prok-
lamēšanas 96. gadadienu, tika nolemts iz-
maksāt naudas balvas 15% apmērā no pa-
matdarba apmaksas.

Nākošā kārtējā novada domes sēde - š. g.
17. decembrī.

Materiālu sagatavoja domes kancelejas
vadītāja D. Vītola.

Sīkāku informāciju varat saņemt 
domes kancelejā.

OFICIĀLĀS ZIŅAS

Viesītes novada domes sēdē šī gada 12. novembrī

Viesītē iedegta
lielā pilsētas egle

6. decembrī, otrās Adventes priekšvakarā, Viesītē tika ie-
degta koša un krāsaina lielā pilsētas egle. Sniega māte kopā
ar krāsu rūķiem pie egles uz rotaļām, dziesmām un dejām
aicināja gan lielus, gan mazus palīgus. Ar muzikālu priekš-
nesumu klātesošos priecēja arī Viesītes Baptistu draudzes dzie-
došie bērni.
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Lauksaimniecības
zemes īpašniekiem
2014. gada 3. jūlijā stājās spēkā Grozījumi likumā „Par zemes pri-

vatizāciju lauku apvidos”, kas paredz īpašu kārtību lauksamniecības
zemju atsavināšanai. Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tie-
siskumu uzraudzīs Viesītes novada izveidota komisija, kura 20 dienu
laikā no iesnieguma par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām un citu
likumā paredzēto pievienoto dokumentu saņemšanas pieņems lēmumu
par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, ja ir ievē-
roti likuma nosacījumi, vai atteikumu, ja minētie nosacījumi nav ievēroti.
Ņemot vērā likuma 30.2 pantu, kurā noteikts, ka lauksaimniecības ze-
mes nomniekiem ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemi, ja ze-
mes nomas līgums ir reģistrēts pašvaldībā, Viesītes novada domē no-
zīmēta atbildīgā persona, pie kuras jāgriežas, lai reģistrētu savstar-
pēji noslēgtos līgumus par lauksaimniecības zemes izmantošanu. Sīkāku
informāciju par izmaiņām likumā „Par zemes privatizāciju lauku ap-
vidos” var saņemt, griežoties novada domē pie attiecīgajiem speciā-
listiem.

Atbildīgā persona par nomas līguma reģistru:
Viesītes novada domes nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana

Puzāne,
Brīvības iela 10, Viesīte, 12. kabinets.
Pieņemšanas laiks: pirmdien 900 - 1200, 1300- 1700; trešdien 900 - 1200,

1300 - 1600.
Tālrunis: 65245492, mob. tālrunis 29498299;
e - pasts: svetlana.puzane@viesite.lv

Viesītes pilsētas
zemes īpašniekiem
Pamatojoties uz LR likuma „Par zemes reformu Latvijas

Republikas pilsētās” 6., 7. un 8. pantiem Viesītes pilsētā ir izpildīti pa-
redzētie darbi atbilstoši zemes reformu pilsētās reglamentējošo normatīvo
aktu prasībām, līdz ar ko atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
pilsētās” 5. pantam zemes reforma Viesītes pilsētā uzskatāma par pa-
beigtu, par ko Viesītes novada domē 12.11.2014. ir pieņemts lēmums
Nr. 24 (protokols nr. 14) „Par zemes reformu pabeigšanu Viesītes no-
vada Viesītes pilsētā”. Pilsētas iedzīvotājiem, kurus interesē zemes un
nekustamā īpašuma jautājumi pilsētas teritorijā, jāgriežas novada domē
pie speciālistiem, lai saņemtu atbildi uz viņus interesējošajiem jautā-
jumiem.

Kontaktpersonas:
Viesītes novada domes juriste Ināra Zīriņa, Brīvības iela 10, Viesīte,

3. kabinets.
Pieņemšanas laiks: darbdienas.
Tālrunis: 65245374; e - pasts: inara.zirina@viesite.lv
Viesītes novada domes nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana

Puzāne.
Brīvības iela 10, Viesīte, 12. kabinets.
Pieņemšanas laiks: pirmdien 900 - 1200, 1300 - 1700; trešdien 900 -

1200, 1300 - 1600

Tālrunis: 65245492, mob. tālrunis 29498299;e - pasts: svetlana.pu-
zane@viesite.lv

Laukiem būt!
Jau trešo gadu pēc kārtas Latvijas lauku jauniešiem SIA Latvijas Lauku

konsultāciju izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Valsts lauku tīklu
(VLT) organizēja konkursu ,,Laukiem būt”. Tā mērķis - atbalstīt jau-
niešus lauku teritorijās īstenot savas uzņēmējdarbības idejas.
Jauniešiem, kuri piedalījās Valsts lauku tīkla pasākumā ,,Atbalsts lau-
ku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” bija iespēja piedalīties
biznesa projektu konkursā ,,Laukiem būt”. Mācības tika organizētas vi-
sās LLKC nodaļās. LLKC Jēkabpils nodaļā ekonomikas, biznesa va-
dības zināšanas apguva 14 jaunieši. Viesītes novadu pārstāvēja Gints
Ločmelis un Liene Grigalovičina. Konkursa finālisti tika izraudzīti no
visiem Latvijas reģioniem. Finālā, kurš notika Ozolniekos, tika izvēr-
tēti 58 labākie biznesa projekti. No Viesītes novada Rites pagasta veik-
smīgi savu biznesa projektu visos konkursa līmeņos aizstāvēja Liene
Grigalovičina. Liene ar savu vecāku palīdzību ir uzsākusi aveņu audzēšanu.
Lienes mērķis ir šo nodarbi paplašināt, jo, jau ievācot šī gada ražu, ogas
tika veiksmīgi iztirgotas. Nominācijā ,,Uzņēmējdarbības attīstība lauk-

saimniecības nozarē” Liene ieguva godal-
goto trešo vietu, aizstāvot savu darbu par
tēmu: ,,Aveņu audzēšana Bioavenīte”, sa-
ņemot balvā naudas prēmiju atbilstoši kon-
kursa nolikumam. Balva noteikti tiks ie-
guldīta savas saimniecības paplašināšanai.
Liene ir jau otrā nominante no Viesītes no-
vada. 2013. gadā no Viesītes balvu ieguva
Ieva Feldmane. Šie rezultāti liecina ka jau-
nā lauksaimnieku paaudze ir zinoša un vi-
ņiem ir vēlme dzīvot un strādāt savā nova-
dā. Apsveicu Lieni un novēlu, lai veiksme
citos projektos un izturība savas saimniecības
attīstīšanā!

Lauku att. spec. I. Vingris
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Dienas sarāvušās neaptverami īsas, un tā jau tam jābūt, jo arī šis gads
tuvojas savai izskaņai. 5. decembra pēcpusdienā, kad dodamies apciemot
Viesītes pagasta „Vildavas - Kurzemnieki” māju saimniekus, gaisā
jau jūtama vakara elpa. Ziemīgo noskaņu draud sagandēt un modrību
zaudēt neļauj lēnām apledojošie ceļi. Par laimi nokļūt gala mērķī mums
nav problēmu - ciemos pie Zaigas un Jāņa Gunāra Januševiciem ar
savu dienesta auto mūs aizvizina pašvaldības policists Indulis.

Iemesls mūsu apciemojumam ir Zelta kāzu jubileja, ko Zaiga un Jānis
sagaidīja dienu iepriekš – 4. decembrī. Sveicam Zelta pāri skaistajā ju-
bilejā un aicinām uz sarunu par kopā nodzīvotajiem 50 gadiem.

Zaiga un Jānis vispirms atmiņās atgriežas pie tās tālās dienas 1964.
gada 4. decembrī, kad reģistrēja savu laulību Viesītes izpildkomitejā,
kas tolaik atradusies Brīvības ielā 5 -  vecā pasta telpās 1. stāvā. Pamazām
atmiņas abus aizved daudz tālākā pagātnē, atklājot, kā veidojušies šo
divu cilvēku likteņi līdz viņu satikšanās brīdim.

Dzirdēts sakām – katra cilvēka dzīve ir stāsta vērta. Kad Zaiga uz-
sāk stāstu par savu bērnību, sajūtam vēstures elpu dzīvi un sāpīgi. Viņas
dzimtene ir te, Viesītes pagastā. Vecākiem piederēja 30 hektāru zemes,
jauna, vēl nepabeigta māja – „Kurzemnieki”. Cieši blakus – „Vildavās”
dzīvoja mammas māsīca - Zaigas krustmāte. Nākotnes plāniem svītru
pārvilka 1949. gada 25. marta notikumi. Zaiga atceras: „Kad mūs aiz-
veda, es mācījos Viesītes pagastskolas 4., bet māsa tikai 1. klasītē. Lasīju
novada avīzītē skolotājas Godiņas atmiņas par to laiku – viss tik pazīstams,
dzīvs acu priekšā. Todien skolu slēdza, mūs palaida mājās, bet mēs jau
nezinājām, kas notiek. Pagalmā bija mašīnas, kareivji stāvēja ar šautenēm,
mantas jau bija sakrautas. Mūs sagaidīja krustmāte un mierināja, tei-
ca, lai nebīstamies un ejam droši uz istabu. Tēvs vēl šo to vāca pa klē-
ti. Mammai bija slimas kājas. Kad mūs veda prom, viņu uz segām iz-
nesa un ielika mašīnā. Līdz Sibīrijai viņa neizturēja…” Ģimeni aizve-
da uz Omskas apgabalu: „Bijām Šarapovas kolhozā. Sitāmies ar badu,

aukstumu. Tēvs mūs ar māsu
viens audzināja. Tur beidzu
vidusskolu. Pēc tam biju aiz-
braukusi uz citu vietu, strā-
dāju uz dzelzceļa par kon-
duktori. Bija grūti... ”Sibīrijā
Zaiga pavadījusi 11 gadus:
„Atgriezāmies 1961. gadā.
Mūs palaida 1957., bet tēvam
bija palikuši līdz pensijai trīs
gadi, tos viņš vēl nostrādāja
tur, un tad visi trīs atgriezā-
mies Latvijā. Bijām trūcīgi,
nebija, ko vilkt mugurā. Ko
tad es atvedu līdzi – savas
skolas grāmatas… tās man ir
vēl šodien.

Kad atgriezāmies, tēva
mājā dzīvot netikām. Tur dzī-

voja citas ģimenes, tēvam tajā ierādīja mazu istabiņu, bet man nekā. Paldies
krustmātei, kura mani pēc Sibīrijas pieņēma, pierakstīja „Vildavās” - bija
man mātes vietā.

Man lika iet kolhozā. Es negāju. Teicu – kad mūs veda prom, tad
negribēja, lai strādājam kolhozā, tad arī tagad nestrādāšu. Tā nu svai-
dījos, strādāju visādus darbus – Lonē paslaucu govis, strādāju ķieģel-
nīcā Krustpilī. Izdevās tikt Rīgā kooperatīvajā skolā krievu plūsmā, kur
apguvu pārdevējas profesiju.”

Sākumā Zaiga strādāja Viesītē, maizes veikaliņā, kas atradās iepretī
tagadējai pašvaldības ēkai. Viņu sūtīja tur, kur vajadzēja nomainīt pār-
devējus uz atvaļinājumu laiku, un tā Neretas patērētāju biedrība viņu
aizsūtīja par pārdevēju uz Zalvīti – Jāņa dzimto pusi (Jānis saka – tā
ir vieta starp Ērberģi un Oškalnu. Tur, kur iztek Zalvītes upe), kur abi
pirmoreiz satikušies. Zaiga ar humoru nosaka: „Es apskatījos, kurš pui-
sis skaistāks, un vietējām meičām – slaucējām - izgriezu pogas.” Abi
cerējušies apmēram gadu. Kāzas notika 1964. gada 4. decembrī.
Sarakstīties uz izpildkomiteju aizgājuši kājām, nebijis arī īpašu tērpu -
tad jau vēl nebija nekādas lielas rocības. Skatāmies kāzu bildes, kurās
kopā ar jauno pāri, kuri izskatās pārsteidzoši līdzīgi viens otram - paši
tuvākie radi un kaimiņi. Jānis teic: „Kad nosvinējām, braucām ar zir-
gu pie maniem vecākiem uz Zalvīti. Tajā gadā sniegs bija tikko uzkri-
tis, mīksts. Jau 6. decembrī devos armijā. Tur , t. s. stroibatā, nodienē-
ju 3 gadus. Lielāko laiku pavadīju Tjumeņas apgabalā, kur cēlām mājas
– no pamatiem līdz jumtam, veicām arī apdares darbus. Pabeidzām vie-
nu piecstāvu namu un iesākām otru, bet tad jau arī dienesta laiks bija
beidzies.”

Kamēr Jānis armijā, Zaiga strādājusi dažādus darbus. Pēc Jāņa at-
griešanās no dienesta 1968. gada augustā sevi pieteica meita Ligita. Pēc
pāris gadiem – 70. gadu sākumā –viņi meitiņu luterāņu baznīcā Jēkabpilī
nokristīja, bet paši salaulājās. Tas gan noticis slepenībā.

Runājot par darba vietu, kurā abi aizvadījuši ilgus gadus, Zaiga un
Jānis atzinīgus vārdus velta toreizējai Viesītes izpildkomitejas vadībai,
kas, gādājot par jaunām darba vietām, izveidoja šūšanas (AR „Rīgas
apģērbs” Jēkabpils filiāles Viesītes cehs – aut. piez.) un „Dīzeļu” (Rīgas
dīzeļrūpnīcas – aut. piez.) filiāles. Zaiga teic: „Pierakstījos uz abām ar
domu – kuru pirmo atvērs, tajā arī strādāšu. Tā iznāca, ka tiku „Dīzeļos”.
Rīgā beidzu kursus – izmācījos par urbēju. „Dīzeļos” nostrādāju 25 ga-
dus, bet Jānis – 24,5 gadus.” Jānim gan gribējies strādāt uz dzelzceļa
par lokomotīves vadītāja palīgu, bet veselības dēļ viņš tur nav ticis. Aizgājis
strādāt celtniecībā, bet vēlāk arī ticis „Dīzeļos”. Zaiga saka: „Strādājot
šeit, par labu darbu tikām pie jauna žigulīša, dzīves apstākļi uzlabojās.
Veikalos gan nekā nebija, tādēļ pastāvīgi braucām uz Lietuvu iepirkties,
pēc desām. Lietuvieši un igauņi savu produkciju nesūtīja uz Maskavu
kā latvieši, kas gribēja Kremlim izkalpoties.”

Savulaik jau ļoti gribējies padzīvot daudzdzīvokļu mājā – dzīvok-
lī ar ērtībām, bet viņiem tādu nav piešķīruši. Zaiga ir neizpratnē par tiem,
kuri tagad brauc glaunās mašīnās, bet par apkuri nemaksā. Visi taču ne-
būt nav tik nabadzīgi. Pie tam cilvēki vairs negrib strādāt – grūti iet,
kad jānopļauj un jāsavāc 10 hektārus siena – daudz ir to, kas pieradu-
ši saņemt pabalstus, bet paši strādāt un nopelnīt vairs negrib.

Kopīgs ceļš 50 gadu garumā
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Januševicu ģimeni liktenis atpakaļ uz laukiem un „Vildavām” atvedis,
sākoties neatkarības gadiem, kad atgūta tēvam piederējusī zeme. Abiem
sākumā bijusi doma atjaunot Zaigas tēva mājas, kuras padomju gados
nopostītas līdz pamatiem, bet apstākļi iegrozījušies tā, ka bija jāpieskata
krustmāte, kas mūža pēdējos gadus pavadīja Zaigas aprūpē un viņai no-
vēlēja savu māju un saimniecību. Tā nu cieši blakus „Vildavu” mājām
vēl arvien redzami „Kurzemnieku” – Zaigas tēva māju - pamati. „Mēs
uzaudzējām tiem pa vidu skaistu kļavu,” nosaka Zaiga.

Atskatoties uz kopā nodzīvoto laiku, Januševicu pāris saka – gadi
aizskrējuši nemanot. Tie vadīti darbā un rūpēs par ģimeni. Neatkarības
gados, kad viss sāka jukt un brukt, Zaigu 55 gadu vecumā palaida pen-
sijā. Jānis pensionējies tikai 2005. gadā, bet laukos jau darāmā nekad
netrūkst un darba atliku likām. Vēl joprojām pašiem ir sava saimnie-
cība – divas govis un tele. Vasarā daudz laika paņem siena vākšana.

Kūts darbi – kopšana, slaukšana – kopš aiziešanas pensijā vairāk ir
Jāņa pārziņā, bet virtuve, māja un ziedi – Zaigas aprūpē. Zaigas pasaule
ir puķes. Vasarā ap māju zied flokši, pujenes, rozes un daudz citu puķu.
Siltumnīcā mājvietu radušas mārtiņrozes, kas nu jau ieziemotas. Ziedi
ir skaistuma avots, bet ne tikai. Abi saka – tik daudz tuvo un mīļo jau
viņsaulē – pavisam kopjami 13 kapi Ozoliņu kapos, Viesītes jaunajos un
vecajos kapos, Zalvītē. Arī tāpēc jāaudzē daudz ziedu.

Saimnieku roku darbs ir ap māju stādītie koki, dārzs, pašu spēkiem
uzcelta saimniecības ēka. Mājas apkārtnes sakopšana prasa daudz dar-
ba. 2005. gadā saņemts arī apbalvojums par sakoptāko lauku sētu kon-
kursā „Baltās mājas”.

Runājot par darbiem, Januševicu ģimene min čaklos palīgus – mei-
tas Ligitas kuplo ģimeni. Zaiga un Jānis var lepoties ar pieciem mazbērniem
un nu jau arī ar mazmazdēliņu. Ligita ar vīru uzņēmusies arī grūto un
atbildīgo audžuvecāku lomu pieciem dzīves pabērniem. Zaiga teic: „Mēs
esam liela ģimene – kad kopā sarēķina, iznāk 15 cilvēku. Lielajā istabā
ir izvelkams galds, lai ir visiem, kur apsēsties. Visi sanāk kopā lielajos
darbos - siena, kartupeļu talkās. Tad darbi ātrāk padarās.” Ligitas vecā-
ki cenšas atbalstīt meitas ģimeni ar saimniecībā saražotajiem produktiem.

Visa lielā ģimene ir kopā arī svētku reizēs. Kopīgi tiek svinēti
Ziemassvētki, ievēroti latvisko ieražu svētki. Pašiem ir savs Jānis, tāpēc

īpaši lustīgi, ar līgošanu un vainagu pīšanu tiek svētīti Jāņi.
Brīvajos brīžos, kuru nav daudz, Jānis labprāt paklausās un televīzijā

paskatās šlāgerus, arī ziņas, „Panorāmu”, ļoti pārdzīvo par Ukrainā notie-
košo. Zaiga saka: „Notiekošajam Latvijā un pasaulē ļoti sekoju līdzi. Neskatos
nevienu seriālu, bet politikas teātri gan. Priecājamies, ka beidzot ir atce-
rējušies par valsts drošību. Tas taču ir galvenais. Nervozēju par Ukrainu.
Tur ir mani klases biedri, ar ko kopā bijām Sibīrijā.”

Januševicu pāris vienmēr iet arī uz vēlēšanām: „Vienmēr tur esam. Par
ko balsot – tur nu abiem domas nedalās, tiek pieņemts kopīgs lēmums –
par tēvzemiešiem.”

Kad sarunas noslēgumā Zelta pārim lūdzam izpaust tik ilgas un veik-
smīgas kopdzīves recepti, viņi atbild – iet visādi, bet sadzīvot jāprot! Lai
nodzīvotu kopā 50 gadus, vajag mācīties piedot, pieņemt otra cilvēka kļū-
das un, protams, vajadzīga veselība! To viņi arī novēl visiem jaunajiem pā-
riem, kuri tikko uzsākuši kopdzīvi vai tikai plāno to darīt.

Savukārt mēs novēlam šim Zelta pārim veselību un vēl daudz, daudz
gadu abiem kopā, kā arī norunājam tikties pēc 5 gadiem – Smaragda
kāzās!

Šķiramies no „Vildavu” māju saimniekiem, lai dotos atceļā, jo kat-
ram no mums vēl daudz nepadarītu darbu un nerealizētu ieceru. Bet ārā
jau lēnām, lēnām sāk krēslot. Uz nedaudz slidenā ceļa jūtamies droši, tā-
pēc var ļauties zināmam apcerīgumam… Tik bieži dzird sakām – dzī-
ve ir kā ceļš, un tam nevar nepiekrist. Īpaši tādā dienā kā šī ir jādomā,
ka biežāk nekā gribētos gadās, ka šis ceļš apledo – sastopamies ar prob-
lēmām un grūtībām. Labi, ja nešaubāmies, jūtamies stipri, esam dros-
mīgi, pārvarot visus sarežģījumus. Vēl labāk – ja blakus ir otrs cilvēks,
kas iedrošina un palīdz veikt šo ceļu – draudzīgi pretī pastiepta roka,
atbalstu sniedzošs plecs, sirsnīgs, saprotošs skatiens, uzmundrinošs vārds.
Labi, ja paši grūtos brīžos spējam būt šāds atbalsts.

Pie Zaigas un Jāņa Januševiciem ciemojās 
D. Vītola  un L. Griškena.

Foto no Januševicu ģimenes personīgā arhīva,
I. Surkuļa foto.

25. oktobrī Viesītes novadā visi apaļo kāzu gadadienu pāri tika ai-
cināti piedalīties trešajos novada ģimeņu svētkos, kurus jau trešo gadu
rīkoja Viesītes novada kultūras pils un Viesītes novada dzimtsarakstu
nodaļa. Šogad aicinājumam piedalīties ģimeņu dienā atsaucās 7 pāri,
kuri svinēja 55, 50, 30 un 25 gadu kopā būšanas gadadienas.

Smaragda kāzu jubilejā (55 gadi) šogad tika godināti Ņina un
Broņislavs Grundi no Elkšņu pagasta. Grundu ģimenē uzaudzinātas di-
vas meitas un nu tiek auklēti četri mazbērni un viens mazmazbērns.

50 gadu jeb Zelta kāzu jubilejā trešajos ģimeņu svētkos sveikti čet-
ri pāri. No Viesītes pagasta Eleonora un Arvīds Bindemaņi, kuri var le-
poties ar kuplu ģimeni – pieci bērni, 14 mazbērni un trīs mazmazbēr-

ni. No Saukas pagasta sveikti Ilga un Andris Drēviņi. Viņu ģimenē uzau -
dzinātas divas meitas un šobrīd prieku rada mazmeitas ģimene. Tāpat
sveikti Zaiga un Jānis Gunārs Januševici. Viņu ģimenē uzaudzināta vie-
na meita, kura vecākus iepriecinājusi ar 5 mazbērniem, un nu jau pie-
pulcējies viens mazmazbērns. No Viesītes godināti Levute un Aleksandrs
Jevdokimovi, kuru ģimenē uzauguši seši bērni un sagaidīti septiņi maz-
bērni.

Pērļu kāzu jeb 30 gadu kāzu jubileju šogad atzīmēja Veronika un
Voldemārs Pupiņi no Saukas pagasta. Ģimenē uzaudzināti divi bērni.

Tāpat aicinājumam svinēt svētkus un atzīmēt kāzu gadadienu atsaucās
Indra un Edgars Bindemaņi, kuri šogad svinēja Sudraba kāzas (25 gadi).
Ģimenē uzaudzināti 3 bērni un aug acuraugs - mazmeitiņa.

Pasākums notika Viesītes kultūras pils Tradīciju zālē, kur visus kopā
pulcēja novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daina Vītola, domes priekš-

Trešie Viesītes novada ģimeņu svētki
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sēdētājs Jānis Dimitrijevs, Viesītes kultūras pils direktore Raisa Vasiļjeva,
pasākumu organizatore Aija Rancova un māksliniece Ligita Vaivode.
Tika godināti visi pāri – jubilāri, tiem veltot arī muzikālus apsveiku-
mus. Par to parūpējās Dina Bitēna - Sirmā un Atvars Sirmais.

Pasākumā tika izdejots kāzu valsis, izskanēja tosti, kā arī notika cie-
nāšanās ar svētku torti. Tika saņemti apsveikumi no bērniem, mazbērniem,
tuviem un mīļiem cilvēkiem. Pasākuma noslēgumā ģimeņu jaunākie
pārstāvji palaida gaisā balonus, pie kuriem ģimenes bija piestiprinājušas
vēlējumus.

Svētki izskanēja ar domu, ka ģimenei kopā būšanas svētku nekad
nav par daudz, tie ir vajadzīgi, lai katrs pāris vēlreiz varētu atsaukt at-
miņā savu kāzu dienu - dienu, kad tika teikts „jā” vārds un divu cilvē-
ku dzīves ceļi savijās kopā.

Viesītes novada Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja D. Vītola

L. Liepiņas foto

2014. gada 5. decembrī Neretā notika Sēlijas novadu pašvaldību ap-
vienības kopsapulce. Tikšanās laikā viens no svarīgākajiem jautājumiem
bija Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāja un vietnieka pārvēlēša-
na. Līdz šim apvienības priekšsēdētājs bija Jaunjelgavas novada mērs
Guntis Libeks.

Balsojumā vienbalsīgi par jauno Sēlijas novadu apvienības priekš-
sēdētāju uz turpmākajiem diviem gadiem tika ievēlēts Viesītes nova-
da domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs. Par Sēlijas apvienības priekš-
sēdētāja vietnieci ievēlēta Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe.

Jānis Dimitrijevs norāda, ka arī turpmāk uzmanība tiks vērsta uz Sēlijas
novadu apvienības stiprināšanu, kopīgu ideju un projektu realizēšanu:
„Mērķis ir radīt spēcīgu apvienību, kas spētu konkurēt ar lielajiem
centriem projektu izstrādē un apguvē. Tāpat uzskatu, ka svarīgi ir stiprināt
Sēlijas novadu kapacitāti, lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu.
Tā ir mūsu visu novadu identitāte starp pārējiem Latvijas novadiem.
Noteikti turpināsim strādāt, lai cīnītos par sakārtotu ceļu infrastruktūras
un kopīgu ražošanas objektu izveidi.”

Guntis Libeks informē, ka kopš apvienības dibināšanas ir notiku-
šas 3 apvienības sēdes 2013. gadā un 3 sēdes 2014. gadā. Apvienības
biedriem ir bijušas kopīgas tikšanās ar Latvijas Zinātņu akadēmijas pre-
zidentu Ojāru Spārīti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistru Romānu Naudiņu, Satiksmes ministru Anriju Matīsu. Apvienība
ir organizējusi Sēlijas tautas mākslas svētkus Ilūkstē un Sēlpilī, pie-
dalījusies Sēlijas kongresa organizēšanā Viesītē. Sēlijas pašvaldības ir
kopīgi piedalījušās tūrisma izstādēs, ir kopīgi izdots tūrisma buklets par
Sēliju. Pašvaldību tūrisma speciālisti sadarbojas kopīga tūrisma pro-
dukta radīšanā.

Kopš 2013. gada notiek sadarbība grāmatas par Sēliju izdošanā. Cieša
sadarbība izveidojusies starp novadpētniekiem - organizēti skolēnu no-
vadpētniecības semināri un konkurss. Notikusi Sēlijas skolēnu sporta diena.

Tāpat sēdes laikā apvienības biedri nolēma saskaņot 2015. gada plā-
nus un turpināt sadarbību kultūras, izglītības tūrisma, sporta un no-
vadpētniecības jomās, kā arī atbalstīt un pašiem organizēt jau tradicionālos
kopīgos pasākumus.

Kopš 2012. gada 14. decembra darbojas Sēlijas novadu apvienība,
kurā iekļauti Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Jaunjelgavas, Ilūkstes, Neretas
un Viesītes novadi. Sēlijas novadu apvienība (SNA) darbojas kā Latvijas
Pašvaldību savienības struktūrvienība, un tās mērķi ir veicināt Sēlijas
ekonomisko attīstību, kultūrvēsturiskās identitātes saglabāšanu un no-
stiprināšanu, popularizēt reģiona atpazīstamību un tūrisma attīstību, kā
arī organizēt kopīgus pasākumus.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa

Viesītes novada mērs ievēlēts par Sēlijas novadu
apvienības priekšsēdētāju

Un tas vislielākais guvums
Kopīgā mūžā Tavā un manā
Ir divu cilvēku tuvums,
Uzticība un saprašanās.
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa sveic:
50 gadu kāzu jubilejā – Zelta kāzās - Guntu un Ivaru Stādus,

kuru laulība reģistrēta 1964. gada 10. oktobrī Aizkraukles pilsētas
dzimtsarakstu nodaļā,

Ainu un Pēteri Eidukus, kuru laulība reģistrēta 1964. gada 3.
decembrī Atašienes pagasta dzimtsarakstu nodaļā,

Zaigu un Jāni Gunāru Januševicus, kuru laulība reģistrēta 1964.
gada 4. decembrī Viesītes pilsētas dzimtsarakstu nodaļā,

Levuti un Aleksandru Jevdokimovus, kuru laulība reģistrēta
1964. gada 19. decembrī Dunavas pagasta dzimtsarakstu nodaļā;

55 gadu kāzu jubilejā - Smaragda kāzās - Ilgu un Jāni
Lasmaņus, kuru laulība reģistrēta 1959. gada 6. novembrī Saukas
pagasta dzimtsarakstu nodaļā!

Noslēgumam tuvojas 2014. gads. Vērtējot to no projektu ievieša-
nas un investīciju piesaistes iespēju viedokļa, jāteic, ka tas ir bijis ra-
žīgs. Saskaņā ar „Viesītes novada attīstības programmu 2014. - 2020.”
jau otro gadu investīciju plāns tiek piesaistīts pašvaldības budžetam.

2014. gadā pašvaldība realizējusi:
l komunālās saimniecības pakalpojumu attīstībai - 4 projek-

tus: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē”, „Siltumenerģijas
pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē”, „Ūdens ņem-
šanas vietas ierīkošana Saukas pagasta Galvānu kapsētā”, „Informācijas
un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kva-
litātes uzlabošanai”, piesaistot EUR 3 606 094,50;

l uzņēmējdarbības un mājražošanas attīstībai - projektu „Vietējo

produktu attīstība VidusBaltijā”, piesaistot EUR 75 981,66;
l nodarbinātības veicināšanai novadā sadarbībā ar Nodarbinātības

valsts aģentūru - 2 projektus: „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi paš -
valdībās” un „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, ku-
ras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības ie-
stādēs”, piesaistot EUR 129 110,12;

l tūrisma attīstībai - 4 projektus: „Paula Stradiņa skolas ieejas
pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, „Amatniecības ekspo-
zīcijas izveidošana Viesītes muzejā „Sēlija””, „Aktīvās atpūtas taku iz-
veidošana un ūdens sporta inventāra dažādošana kempingā „Pērlīte””,
„Viesītes šaursliežu dzelzceļa lokomotīvju depo arhitektoniski māk-
slinieciskā inventarizācija un tehniskā izpēte”, piesaistot EUR 62 441,69,

Projektu ieviešana – iespēja attīstībai

L. Liepiņas foto
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un uzsākusi īstenot projektu „Mīlestības takas rekonstrukcija Viesītes
pilsētā, 1. kārta” ar kopējo finansējumu EUR 9 727,62;

l izglītības infrastruktūras attīstībai - 2 projektus: „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pirmsskolas iz-
glītības iestādē „Zīlīte”, Pavasara ielā 6a, Viesītē, Viesītes novadā” un
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rites
pamatskolā”, piesaistot EUR 560 747,07;

l darba ar jaunatni aktivizēšanai - projektu „Soļo vesels”, pie-
saistot EUR 5 450,00;

l dabas resursu uzturēšanai un saglabāšanai - 2 projektus:
„Viesītes novada pašvaldības mežu: Vecskrāžnieki un Jaunnomalnieki
ekonomisko vērtību palielināšana” un „Zivju resursu pavairošana un
atražošana Viesītes novada Viesītes ezerā”, piesaistot EUR 7 781,30;

l kultūras attīstībai - projektu „Tautas tērpu iegāde Rites pa-
matskolas 1. - 4. klašu deju kolektīvam”, piesaistot EUR 945,20;

l kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai - projektu „G. F.
Stendera kapavietas labiekārtošana”, piesaistot EUR 1 138,30;

l informācijas tehnoloģiju attīstībai uzsākts projekts „Publisko
interneta pieejas punktu attīstība Viesītes novadā” ar kopējo finansē-
jumu EUR 36 002,60;

l infrastruktūras izveidei veselīga dzīvesveida nodrošināša-
nai - 2 projektus: „Hokeja laukuma atjaunošana Viesītes pilsētā” un
„Aktīvās atpūtas zonas izveide Viesītē”, piesaistot EUR 9 026,69;

l ceļu infrastruktūras attīstībai - projektu „Robežu ielas re-
konstrukcija posmā no Amatnieku ielas līdz Viesītes pilsētas robežai”,
piesaistot EUR 91 556,29.

Viesītes novada pašvaldība ir atbalstījusi nevalstiskās organizācijas

un vietējās iniciatīvas grupas, kā rezultātā 2014. gadā realizēti vairā-
ki projekti:

l infrastruktūras veselīga dzīvesveida nodrošināšanai - projekts
„Aktīvs līdz sirmam vecumam”, piesaistot EUR 3 387,17;

dabas resursu uzturēšanai un saglabāšanai - projekts „Zivju re-
sursu papildināšana Saukas ezerā”, piesaistot EUR 6 000,00;

l tūrisma attīstībai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabā-
šanai - projekts „Mūsdienīga ekspozīcijas telpa Atmiņu istabai Elkšņos”,
piesaistot EUR 8 556,31;

l vietējo iniciatīvas grupu un nevalstisko organizāciju inicia-
tīvu projekti: „Aktīvā tūrisma taka Ormaņkalnā”, „Grāmatas „Saukas
skices” izdošana”, „Krājuma „Mūsu stāsti” izdošana”, „Sēlijas akadēmija”,
„Svētki Dievnamā sākas un beidzas laukumā pie tā”, „Bērnu rotaļu lau-
kumu izveidei Druviņas mājas pagalmā”, „Sporto! Esi aktīvs, esi labs!”
un „Aiz apvāršņa”, kopā piešķirts EUR 3 117,00 no pašvaldības bu-
džeta.

Vairums realizēto projektu ir bijuši infrastruktūras projekti, kuru mēr-
ķis - uzlabot pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti novada ie-
dzīvotājiem.

Attīstības un plānošanas nodaļas vārdā saku paldies visiem, kas ir
veicinājuši minēto projektu īstenošanu un turpina līdzdarboties jaunu
projektu plānošanā novada attīstībai, un novēlu gaišus, ticības, cerības,
mīlestības piepildītus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu Jauno -
2015. - gadu!

I. Vītola
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Par projektu „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Viesītē”,

līgums Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē” ietvaros
izpildīta daļa no darbiem. Pabeigti būvdarbi ūdensvada un kanalizāci-
jas tīklu izbūvē un rekonstrukcijā. Projekta ietvaros Viesītes pilsētā iz-
būvēti maģistrālie ūdensvadi 4817 metru garumā, pievadi ūdensvadam
905 metru garumā, maģistrālie kanalizācijas pašteces tīkli 3384 met-
ru garumā, pievadi kanalizācijas tīkliem 876 metru garumā, četras ka-
nalizācijas sūknēšanas stacijas un kanalizācijas spiedvadi 1445 metru
garumā.

Ūdensvada tīklos uzstādīti 19 ugunsdzēsības hidranti, lai nodro-
šinātu ūdens ņemšanas vietas iespējamo ugunsgrēku gadījumos. Rakšanas
vietās atjaunoti zālāji, asfaltbetona un grants segumi ielās. Projekts ap-
tvēra Brīvības, Peldu, Amatnieku, Raiņa, Miera, Sporta, Pavasara, Kārļa,
Meža, Smilšu ielas un bijušo arodskolas teritoriju no Smilšu ielas līdz
dzīvojamai mājai „Birzītes”. Visās šajās ielās ir izveidoti atzari līdz īpa-
šuma robežai pieslēgumu nodrošināšanai. Kanalizācijas sūkņu staci-

jām izbūvēti elektrības pieslēgumi.
Projektēšanu un autoruzraudzību veica SIA „Inženiertehniskie pro-

jekti”. Būvdarbus veica SIA „Siltums Jums”. Būvuzraudzību veica IK
„Būvzinis – J” un Personu apvienība „Akorda & Lakalme”. Pasūtītājs -
SIA „Viesītes komunālā pārvalde”.

Finansējumu ūdensvada un kanalizācijas tīkliem 1730151,55 EUR
(bez pievienotās vērtības) nodokļa apmērā nodrošināja Viesītes nova-
da pašvaldība, ieguldot līdzekļus SIA „Viesītes komunālā pārvalde” pa-
matkapitālā, un SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, ņemot kredītu Valsts
Kasē un piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus. Objekts
nodots ekspluatācijā 2014. gada 24. oktobrī.

Būvdarbi turpinās pie projekta otrās daļas - ūdens ieguves un sa-
gatavošanas stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un urbumu tam-
ponēšanas. Arī šajā projekta daļā daudz padarītā. Ierīkoti artēziskie ur-
bumi, izbūvēti ūdens uzglabāšanas rezervuāri, darbojas ūdens sagata-
vošanas stacija, otrā pacēluma sūkņu stacija nodrošina spiedienu ūdens
apgādes tīklos, tamponēti 6 artēziskie urbumi, izbūvētas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas. Patlaban notiek notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ie-
regulēšanas darbi.

Visa projekta kopējā izmaksas 2879315,61 EUR, tai skaitā pie-
vienotās vērtības nodoklis 599715,93 EUR. Attiecināmās izmaksas
1578086,62 EUR, no tā Kohēzijas fonda līdzekļi - 1155999,40 EUR.

Atgādinu visiem, kuri vēlas pieslēgties jaunajiem tīkliem, ka jā-
ierodas SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, Smilšu ielā 2, Viesītē, un
jāsaņem tehniskie noteikumi. Pieslēgumus drīkst veikt tikai pēc visu
tehniskajos noteikumos noradīto darbību veikšanas.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 
M. Blitsons

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Par asenizācijas pakalpojumu
Pēdējā laikā starp iedzīvotājiem un SIA „Viesītes komunālā pārvalde”

radušās domstarpības par asenizācijas pakalpojuma apjomu un līdz ar
to - par samaksas lielumu. Lai turpmāk izvairītos no nevajadzīgām vār-
du apmaiņām un visiem būtu saprotams asenizācijas pakalpojuma ap-
joms un izcenojums, SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valde nolēma:

1. noteikt, ka asenizācijas pakalpojums ietver:
- piebraukšanu pie septiķa (septiķa īpašnieks nodrošina ērtu pie-

braukšanu),

- septiķa iztukšošanu (vienā pakalpojuma sniegšanas reizē līdz 10
m3),

- septisko ūdeņu nogādāšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās,
- septisko ūdeņu attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
2. noteikt izcenojumu par asenizācijas pakalpojumu - 25 EUR
(t. sk. pakalpojums - 20,66 EUR un pievienotās vērtības nodoklis

(21%) - 4,34 EUR);
3. noteikt, ka asenizācijas pakalpojuma izcenojums spēkā no 2014.

gada 1. decembra;

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” informē
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4. noteikt, ka asenizācijas pakalpojums var tikt atteikts, ja
- nav nodrošināta ērta piebraukšana,
- septiskajās tvertnēs atrodas dažādi svešķermeņi,
- septiskajās tvertnēs ir tikai biezā frakcija bez šķidruma.
Par atkritumu savākšanu
Ikvienam Viesītes novada iedzīvotājam, kuram ir īpašums Viesītes

novadā, un uzņēmumam, kuram ir struktūrvienība Viesītes novadā, ir
jāpiedalās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā saskaņā ar Latvijas
Republikas likumdošanu un Viesītes novada pašvaldības 2011. gada sais -
tošiem noteikumiem Nr. 11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Viesītes novadā” un jānoslēdz līgums ar SIA „Viesītes komunālā pār-
valde” par sadzīves atkritumu savākšanu.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” aicina iedzīvotājus un uzņēmu-
mus, kuri nav noslēguši līgumus, ierasties noslēgt līgumu. Bez tam šis
līgums ietver tikai sadzīves atkritumu savākšanu. Par celtniecības at-
kritumu savākšanu jāslēdz papildus vienošanās par katru gadījumu in-

dividuāli.
Novembrī sakarā ar svētku dienām radās neskaidrības par atkritu-

mu savākšanas dienām.
Atgādinu atkritumu savākšanas grafikus:
Viesītes pilsētā - mēneša pirmā pirmdiena, mēneša trešā pirmdie-

na;  Elkšņu pagastā, Rites pagastā, Saukas pagastā - mēneša pirmā treš-
diena, mēneša trešā trešdiena. Skaidrībai. Ja pirmdiena vai trešdiena
iekrīt svētku dienā, atkritumu savākšana tiek veikta darba dienā, kas
seko brīvdienām. Aicinu pagastu teritorijās ārpus ciemata dzīvojošos
īpašniekus informēt sava pagasta kases darbinieku par atkritumu esa-
mību savos īpašumos iepriekšējā darba dienā telefoniski.

Stikla pudeles, PET (pirms izmešanas saplacināt) un papīru ievie-
tot dalītās vākšanas konteineros.

Pirms izmet – šķiro!
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

M. Blitsons

Paula Stradiņa skolā realizēts ELFLA projektu konkursam Lauku
atbalsta dienestā iesniegtais projekts „Amatniecības ekspozīcijas iz-
veidošana Viesītes muzejā „Sēlija””. Šī gada 7. novembrī notika pro-
jekta rezultātu – 2 renovētu telpu - kamīnzāles un tekstildarbu klases
atklāšana. Uz to īpaši tika aicināti Viesītes novada aktīvākie amatnie-
ki, pašvaldības domes deputāti, speciālisti, pagastu pārvalžu vadītāji
un Viesītes kora pārstāvji.

Vienlaicīgi atjaunotajā kamīnzālē tika atklātas divas izstādes. Te ska-
tāma izstāde „Divas „Sēlijas vasaras””, kurā redzamas mākslinieces Ligitas
Caunes vadītās biedrības „Sēlijas palete” divu Viesītes plenēru glez-
nas. Viesītiešiem kā pārsteigums skatāma Edgara Bindemaņa privāt-
kolekcija „No Dziesmu svētku vēstures”. Tāpēc īpašs prieks bija kopā

ar kora dalībniekiem izmēģināt, kā skan dziesma jaunajā zālē. Un
jāatzīst, ka skanēja labi!

Kamīnzālē skatāma arī koka darbu pastāvīgā ekspozīcija, bet tek-
stildarbu klasē – vēsturiskās tekstilijas.

Izskanēja paldies visiem, kas piedalījās projekta realizācijā, jo
rezultāts visus iepriecina. Labo rezultātu atzīmēja arī Lauku atbalsta
dienesta pēcprojekta pārbaudes pārstāvji, kas apmeklēja Paula Stradiņa
skolu šī gada 10. novembrī. Nu ir iespēja muzejā pavadīt laiku ne ti-
kai apskatot ekspozīcijas un izstādes, bet arī radoši strādājot patīkamā
gaisotnē. Jaunajā 2014. - 2020. gada programmēšanas periodā kopīgiem
spēkiem jācenšas piesaistīt finanšu līdzekļus tālākai Paula Stradiņa sko-
las sakārtošanai.

Atklātās jaunās telpas ir laba dāvana Viesītes novada ļaudīm Latvijas
valsts svētkos.

I. Svilāne, Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja
I. Vītola, projekta „Amatniecības ekspozīcijas
izveidošana Viesītes muzejā „Sēlija”” vadītāja

Paula Stradiņa skolā realizēts vēl viens projekts

Vēl viens gads aizvadīts...

Mirdz tālās zvaigznes debesīs,
Mirdz sapņi sveču liesmiņās,
Mīt Ziemassvētkos cerība,
Ko svētā nakts spēj piepildīt!
Vēl viens gads ir ievīts mūsu ikdienas dzīvē. Ir bijis tajā daudz laba,

kā arī neiztikām bez dzīves piespēlētām grūtībām. Neskatoties uz visu
labo un slikto, SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” dzī-
ve rit un kūsā. Šis ir bijis tas gads, kad apdzīvotība centrā ir bijusi vis-
lielākā tā pastāvēšanas laikā. Šobrīd, ņemot vērā MK noteikumus par
platību uz vienu iedzīvotāju, centrs ir pārapdzīvots. Mums sāk palikt
par šauru, bet grūtībās nonākušam cilvēkam gultas vietu cenšamies ne-

atteikt. Veicot centrā dzīvojošo cilvēku anonīmo aptauju, ar dzīves ap-
stākļiem un pavadīto ikdienu iestādē viņi ir apmierināti, daudziem pat
ļoti patīk. Par iespēju nodrošināt kvalitatīvu dzīvošanu centra klientiem
liels paldies jāsaka centra personālam un arī mūsu labdariem! Liels pal-
dies Jurijam Turļukam par atbalstu visa gada garumā, Bertai Tiško no
Lones par āboliem, Guntai un Jānim Dimitrijeviem par dārzeņiem, Nellijai
Žebrei, Gvido Vilnim un z/s „Vilciņi” saimniekiem Andrim un Ilgai
Drēviņiem par dārzeņiem, Initai Liepiņai par ziemas veltēm, Leonam
Gaidim un Vairai Prodniecei par kartupeļiem un ievārījumu, Jolantai
Krūmiņai un Gitai Kļaviņai par sarūpētajām grāmatām! Savu palīdzī-
bu mums neatsaka Juris Ozoliņš, Ruta Mucelāne, Viesītes novada priekš-
sēdētājs Jānis Dimitrijevs un izpilddirektors Alfons Žuks. Liels paldies
Viesītes novada Sociālā dienesta darbiniecēm par atbalstu un labdaru
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piesaisti no Somijas! Lai mūsu iestādē notiktu jauka svētku atzīmēša-
na, liels paldies jāsaka Evitai Kilbauskai par sarūpētajiem ziediem Sieviešu
dienā, „Aujas” īpašniecei Maijai Kalniņai, „Aibe” īpašniekiem Ilzei un
Pēterim Līčiem, kafejnīcas „Pils” saimniekiem Jurijam un Inesei
Sorokiniem, Viktoram Ļahtiņinam, kā arī Gintam  Asarim! Un, protams,
liels paldies jāsaka dziedošajām sievām un viņu kolektīvu vadītājām
no Lones un Rites pagastiem! Bez viņu skanīgajām balsīm un sirsnī-
bas mūsu svinamie svētki nav iedomājami. Nedrīkstam aizmirst un ne-

pateikties Viesītes vidusskolas skolēniem, viņu vecākiem un skolotā-
jiem. Paldies par atsaucību baptistu draudzei, mācītājam Jurim Grigam
un viņu Svētdienas skolas bērnu ansamblītim! Paldies visiem, kas mums
palīdz! Ja kādu aizmirsām nosaukt, jau iepriekš atvainojamies.

Pasaule ir tieši tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākam ie-
raudzīt un citiem parādīt. Lai skaista svētku gaidīšana un vēl skaistā-
ka sagaidīšana!

SIA „Viesītes VSAC” valdes priekšsēdētāja S. Geduša

Viesītes novadā piemin Brīvības cīņās kritušos
Šogad aprit 95 gadi, kopš gūta nozīmīgā uzvara pār Bermonta ka-

raspēku 1919. gada 11. novembrī. Brīvības cīņās kritušo varoņu pie-
miņas jeb Lāčplēša diena Viesītes novadā pieminēta ar lāpu un svecī-
šu gājienu un ziedu nolikšanu piemiņas vietās.

Viesītē jau par tradīciju Lāčplēša dienā kļuvis lāpu gājiens uz Viesītes
Brīvības pieminekli.

„Rētas sadzīst, ierakumi aizaug, bet paliek pieminekļi. Lai vienmēr
pie šiem pieminekļiem tiktu aizdegtas lāpas, noliktas svecītes un ziedi
un lai mēs vienmēr būtu lepni, ka dzīvojam Latvijā, Viesītē.” Ar šādiem
vārdiem piemiņas brīdī pie Viesītes Brīvības pieminekļa klātesošos uz-
runāja Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs.

Viesītes vidusskolas direktors Andris Baldunčiks savā uzrunā uzsvēra,
ka Viesītes kauja ir viena no nedaudzajām epizodēm atbrīvošanas cīņās,
kurās bez regulārajām karaspēka vienībām cīņās pret Latvijas
ienaidniekiem piedalījās arī vietējie brīvprātīgie iedzīvotāji (Viesītes
un apkārtnes aizsargi). Tā ir lielākā kauja Augškurzemē (Sēlijā)
atbrīvošanas cīņu laikā.

Viesītes kauja norisinājās 1919. gada 14. oktobrī starp bermontiešiem
no vienas puses un Latvijas armijas 3. Jelgavas kājnieku pulka vienībām
un Viesītes aizsargu nodaļu no otras puses. Šajā dienā bermontieši uzbru-
ka Latvijas armijas 3. Jelgavas pulka vienībām un Viesītes
komandanta komandai, taču bija spiesti atkāpties. Uzvaras rezultātā tika
apturēta bermontiešu vienību virzīšanās Augškurzemē un Latgales
virzienā.

Arī Viesītes novada pagastos aizdegtas svecītes un pieminēti kritu-
šie – Lāčplēša dienai veltīts pasākums Rites pagastā un Smiltaines ka-
pos Saukas pagastā.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa

L. Liepiņas foto

Latvijas Republikas neatkarības 

96. gadadienai veltīts svinīgs pasākums Viesītē
Pirmdien, 17. novembrī, Viesītes

Kultūras pilī notika svinīgais pasākums,
veltīts Latvijas Republikas neatkarības
96. gadadienai. Svinīgajā pasākumā tika
pasniegts 21 Viesītes novada
pašvaldības Goda raksts un deviņi
Atzinības raksti, tāpat tika apbalvoti 16
konkursa „Baltās mājas” laureāti.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs
Jānis Dimitrijevs savā uzrunā norādīja, ka,
neraugoties uz to, ka Latvija ir maza valsts,
mēs varam daudz paveikt: „Par to lieci-
na jūsu labie darbi un mūsu visu mīles-
tība uz savu zemi. Lai vienmēr mēs lepotos
ar savu valsti! Dievs, svētī Latviju!”

Pēc svinīgās daļas visus klātesošos ar
saviem priekšnesumiem sveica Viesītes
jauktais koris un mūzikas studijas au-
dzēkņi ar valsts svētkiem veltītu muzi-
kālo uzvedumu „No sētiņas sētiņā, mūsu
mīļā Latvijā!”, kā arī Liepājas teātra ak-
trise Sigita Jevgļevska ar muzikāli lite-
rāro soloprogrammu „Latviju mīlot!”

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

L. Liepiņa

L. Liepiņas foto
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Svētkus gaidot, 14. novembrī par godu Latvijas Neatkarības prok-
lamēšanas dienai Paula Stradiņa skolā notika svinīgs pasākums kopā
ar dzelzceļniekiem. Kopīga svētku svinēšana norisinās nu jau piekto

gadu un ir kļuvusi par tradīciju.
Pasākumu apmeklēja bijušie dzelzceļnieki, viņu radinieki un drau-

gi, Viesītes novada pašvaldības pārstāvji, kā arī bijušie skolotāji un cil-
vēki, kuriem pateicoties tapa kamīnzāle Paula Stradiņa skolas ēkā.

Svinīgā pasākuma programma bija veltīta Latvijas 96. dzimšanas die-
nai. Tika veltīti labi vārdi gan Latvijai, gan cilvēkiem, kuriem patei-
coties ir tapis un attīstījies Viesītes muzejs „Sēlija” un tā nodaļas, tai
skaitā Paula Stradiņa skola. Bija ieradušās arī Viesītes vidusskolas skol-
nieces, lai sveiktu viesus ar dzejas priekšnesumu. Pasākuma noslēgu-
mā tika rādītas vairākas prezentācijas.

Paši dzelzceļnieki norāda, ka šāda veida svētku svinēšana ir vērtī-
ga un rada kopības sajūtu. Tas ir arī iemesls redzēt bijušos darba ko-
lēģus, ko ikdienā neizdodas tik bieži satikt.

Šobrīd Paula Stradiņa skolā (Peldu iela 2, Viesīte) esošajā kamīn-
zālē apskatāmas divas izstādes: gleznu izstāde „Divas „Sēlijas vasa-
ras”” un Edgara Bindemaņa privātkolekcija „No dziesmu svētku vēs-
tures”.

Visi laipni aicināti! Lūgums par ierašanos paziņot vismaz 15 minūtes
iepriekš, paldies! Tel. 29116334 vai 25996778.

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste 
A. Mutule

Valsts svētku svinēšana kopā ar dzelzceļniekiem

20. novembrī plkst. 19.15 LTV 1 tika de-
monstrēta TV viedspēles Ciemos fināla sērija,
kurā viedākā Latvijas novada titulu un galve-
no balvu no Latvijas Mobilā Telefona ieguva
Sēļi, Viesītes komanda – Alfons Žuks,
Kristaps Čibulis un Jānis Osis.

Par labākā ciema godu finālā cīnījās trīs ko-
mandas – Baldone, Alūksne un Viesīte.
Raidījuma pēdējā sērijā dalībniekiem bija jā-
risina matemātiski uzdevumi Rūdolfa Blaumaņa
stāstā „Brīnumu zālītes”, jāatklāj stāsti par
Skanstes kalniņu, Ērgļu saspridzināto dzelzceļa
tiltu un Engelberta fon Tīzenhauzena pils dru-
pām, jāiztur Ābrama spēriens un jāizšūpojas
Līgavas bizē Braku takās.

Alfons Žuks, Viesītes novada pašvaldības
izpilddirektors: „Spēlei nav nekādas vainas.
Kā spēli to arī spēlējām: lai pašiem ir intere-
santi piedalīties un citiem skatīties. Bija gan
jautri, gan sāpīgi brīži. Mēs esam sportiskā-
kie, apķērīgi, bet ne gudrākie. Reizēm gudrī-
bas pietrūka, bet reizēm citiem pārgudrība ie-
grieza. Esmu spēles iespaidā iegādājies vied-
tālruni, atklājis „Whatsapp” aplikāciju, ko lie-
toju praktiski, piemēram, ja vēlos desu pirkt,
vispirms to nofotografēju un bildi aizsūtu sie-
vai – šo vai citu?”

Kā atzīst Viesītes puiši, piedalīšanās raidī-

jumā bija piedzīvojums, kura laikā apceļota visa
Latvija, iepazīti dažnedažādi cilvēki no dažā-
diem Latvijas novadiem.

Spēles uzvarētāji saņēma Samsung planše-
tes GalaxyTab 4, savukārt komandas pārstā-
vētajai pilsētai Viesītei LMT dāvā 7000 eiro pil-

sētas attīstības projektiem.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

L. Liepiņa
VFS Films foto

Pārākā ciema titulu izcīna Viesītes komanda

Ceturtdien, 4. decembrī, Jēkabpils Tautas namā, atzīmējot Valsts
policijas 96. gadadienu, svinīgā sarīkojumā tika godināti
Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa policijas darbinie-
ki. Policijas darbiniekiem tika pasniegti Valsts policijas
apbalvojumi un pateicības.

Pateicību par godprātīgu darbu, profesionālu meistarību, iniciatī-
vu, ieguldījumu un par sadarbību ar Viesītes novada pašvaldību svi-

nīgajā sarīkojumā saņēma Viesītes novada pašvaldības bāriņtiesas priekš-
sēdētāja Sandra Grigorjeva, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes
Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori Aivars Lūsis
un Kaspars Kasparsons, kā arī Viesītes novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors Indulis Surkulis.

Muzikālo priekšnesumu bija sarūpējusi muzikālā Brišku ģimene jeb
apvienība „Muskatrieksts”.

Viesītes novada pašvaldības darbinieki sveikti par
godu Valsts policijas 96. gadadienai
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Pirmo gadu piešķirta Pētera Avena labdarības
fonda „Paaudze” izcilības stipendija, tā pare-
dzēta LU Ekonomikas un vadības fakultātes
(EVF) bakalaura un maģistrantūras studentiem.
Stipendiju ieguvējus nosaka pēc uzrādītās vi-
dēji svērtās atzīmes studijās. Stipendiju 2 000

eiro apmērā ieguvis LU EVF maģistrantūras students, Viesītes vi-
dusskolas absolvents Juris Baldunčiks.

Juris Baldunčiks studē LU EVF vadības zinības maģistrantūrā, viņa
vidējā atzīme ir 9.9 balles. Esejā „Izcilība manā dzīvē un tās nozīme
mūsdienu sabiedrībā” Juris ļoti pārliecinoši sniedza savu redzējumu par
izcilību: ””Mēs esam tas, ko mēs darām atkārtoti ik dienas. Izcilība,
tādejādi, nav kāda noteikta darbība, bet gan ieradums,” tā vairāk nekā
divus tūkstošus gadu atpakaļ ir teicis Eiropas zinātņu tēvs Aristotelis.
Es piekrītu, ka izcilība ir dažādu īpašību un darbību kopums, ko iz-
mantojam katru dienu: skolā, darbā, attiecībās ar līdzcilvēkiem un sa-
biedrībā kopumā. Ticu, ka izcilība nav galamērķis, bet gan ceļojums,
kuru var izbaudīt, mācoties, cienot darbu, kļūdoties un esot patiesam
par lietām, ko veicam.”

Vēl Juris par sevi saka: „Esmu vairākkārtīgi pārliecinājies, ka vis-
labākais veids, kā veidot sevi par profesionāli un attīstīt izcilības īpa-
šības, ir balstīt šo procesu uz trim dimensijām, kas ir spēcīgas akadē-
miskās zināšanas, reāla darba pieredze, kā arī vispārējas erudīcijas piln-
veidošana. Man ir patiess prieks saņemt šo stipendiju, jo tas ir kā no-
zīmīgs novērtējums manai attīstībai šajās dimensijās.”

Par LU Fondu
LU Fonda mecenātu stipendijas 2014./2015. akadēmiskajā gadā ir

ieguvuši 115 studenti no LU, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas

Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas
Kultūras akadēmijas, Rīgas Tehniskās koledžas par kopsummu 265529.34
eiro.

Visi stipendiju ieguvēju vārdi atrodami LU Fonda mājas lapā:
http://www.fonds.lv/zinas/t/29776/

No kreisās: Pētera Avena labdarības fonda „Paaudze” izpilddirektors
Igors Bass un Pētera Avena labdarības fonda „Paaudze” izcilības sti-
pendijas ieguvēji: Sindija Veilande, Juris Baldunčiks, Jānis
Skrīveris.

Foto: T. Grīnbergs, LU

Pētera Avena labdarības fonda „Paaudze” izcilības
stipendiju iegūst Viesītes vidusskolas absolvents

Atvērts elektrības tirgus – ko tas nozīmē un
kā jārīkojas iedzīvotājiem?

Saskaņā ar šā
gada 3. marta val-
dības lēmumu, ar
kuru tika pārcel-
ta pāreja uz brīvu
elektroenerģijas
tirgu mājsaimnie-

cībām, tā atvēršana notiks kā plānots – 2015.
gada 1. janvārī. Līdz ar to „viens elektrības
piedāvājums visiem” beigs pastāvēt. Faktiski
tas nozīmē, ka elektrība kļūst par preci, ko
turpmāk tirgos vairāki, savstarpēji konku-
rējoši tirgotāji, bet iedzīvotājiem jāizvēlas
piemērotākais piedāvājums.

Kāpēc jāatver elektroenerģija tirgus māj-
saimniecībām?

Atverot elektroenerģijas tirgu, Latvija īste-
no valsts attīstībai un iedzīvotājiem svarīgo ener-
ģētiskās neatkarības mērķi – iespēju pirkt elek-
trību par izdevīgākām cenām Ziemeļvalstu tir-
gū. Izmantojot jaunizbūvētos elektroenerģijas
piegādes ceļus, tā vajadzīgajā apjomā tiks pie-
gādāta uz Latviju, piemēram, no Zviedrijas vai
Somijas caur Igauniju.

Nav piepildījušās bažas, ka atvērtajā tirgū
nebūs pietiekamas konkurences. Konkurence
starp tirgotājiem pastāv, un tā pat saasinās. Gada
sākumā gatavību tirgot elektroenerģiju bija iz-
teikuši četri tirgotāji, savukārt šobrīd – jau sep-
tiņi, no kuriem trijiem – AS „Latvenergo”, SIA
„Baltcom TV” un SIA „WIN Baltic” - jau ir

spēkā esoši piedāvājumi, savukārt pārējie tir-
gotāji ar saviem elektrības piedāvājumiem ie-
pazīstinās līdz gada beigām vai nākamajā gadā.

Līdzīgi tam, kā, saglabājot tālruņa numuru,
līdz šim izvēlējāties sev piemērotāko mobilo
sakaru operatoru un tarifu plānu, Jūs varat iz-
vēlēties elektroenerģijas piedāvājumu. Pirmo
reizi Latvijā elektrību varēs nopirkt kopā arī ar
citiem mājoklī svarīgiem pakalpojumiem, pie-
mēram, kā komplektu, kurā iekļauts arī inter-
nets, TV un telefons.

Elektroenerģijas piegādes ceļš līdz klientiem
nemainās – jauni vadi un kabeļi nevienam nav
jāvelk, skaitītāji nav jāmaina, jaunas kontak-
tligzdas mājokļos arī nav jāierīko. Visi tirgo-
tāji izmantos valsts elektrotīklu, ko ikdienā uz-
tur un attīsta AS „Sadales tīkls”. Elektrību līdz
iedzīvotāju mājām kā līdz šim piegādās AS
„Sadales tīkls”, tāpēc arī iedzīvotājiem reģio-
nos nav atšķirības no iedzīvotājiem pilsētās –
visi tirgotāji izmantos valsts kopējo elektrotīklu;
nevienam tirgotājam jauni vadi un kabeļi līdz
savu klientu mājoklim nebūs jāvelk.

Kas ir svarīgi un kā jārīkojas iedzīvotā-
jiem?

Jums vajadzētu zināt elektrības vidējo mē-
neša patēriņu un termiņu, līdz kuram jāizdara
izvēle. Savs ikmēneša patēriņš ir jāzina, lai spē-
tu adekvāti izvērtēt tirgotāju piedāvājumus. Tas
ir galvenais rādītājs, ap kuru veidojas tirgotā-
ju piedāvājumi.

Otra lieta – piedāvājuma izvēles termiņi.
Sava izvēle bija jāizdara līdz 15. decembrim,
ja vēlējāties mainīt tirgotāju un/vai kādu no tir-
gotāju piedāvājumiem jau no 1. janvāra. Ja neko
neesat mainījis vai neesat vēl iepazinies ar sev
piemērotāko elektroenerģijas piedāvājumu, ne-
uztraucieties – elektroenerģija Jums tiks no-
drošināta! To turpinās nodrošināt esošais elek-
troenerģijas tirgotājs universālā pakalpojuma
ietvaros. Tomēr ir jāņem vērā, ka tā var būt dār-
gāka, nekā tad, ja klients būs izvēlējies piedā-
vājumu atbilstoši mēneša patēriņam.

Jūs varat mainīt elektroenerģijas tirgotāju
vai piedāvājumu katru mēnesi – par to jāvie-
nojas ar jauno tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša
15. datumam. Iesakām to darīt savlaicīgi, ne-
gaidot mēneša 15. datumu. Līdz tirgotāja vai
piedāvājuma nomaiņai ir jāapmaksā visi līdz-
šinējie patērētās elektroenerģijas rēķini.

Kam jāpievērš uzmanība elektrības pie-
dāvājumos?

Izvērtējot piedāvājumus, ir jāskatās uz vai-
rākiem faktoriem, ne tikai 1 kWh cenu.
Piemēram, kur elektrības rēķinu var apmaksāt
lētāk. Pastāv liela atšķirība starp drukātu rēķinu
pa pastu un elektronisku rēķinu, kā arī norē-
ķinu iespējām tirgotāju portālos, kas rēķinu ap-
maksu nodrošina bez maksas, internetbanku,
pasta nodaļu un bankas filiāli.

Ja Jums ir vairāki objekti, piemēram, māja
un vasarnīca, ar atsevišķiem skaitītājiem, tos
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var apvienot vienā līgumā un rēķinā. Tā iegū-
siet izdevīgāku elektrības cenu un ietaupīsiet,
apmaksājot rēķinu. Par šādu iespēju jautājiet
savam tirgotājam.

Informāciju par uzņēmumiem, kas tirgo elek-
troenerģiju mājsaimniecībām, varat iegūt
portālos: www.e-st.lv, www.sadalestikls.lv, kā
arī rakstot uz st@sadalestikls.lv vai zvanot uz
80200403.

Kam tiks sniegts valsts atbalsts?
Atverot elektroenerģijas tirgu mājsaimnie-

cībām, ir padomāts, kā sniegt atbalstu tām sa-
biedrības grupām, kam tas visvairāk nepie-
ciešams – trūcīgajām un maznodrošinātajām per-

sonām, kā arī daudzbērnu ģimenēm.
Daudzbērnu ģimenēm tiks nodrošināta ie-

spēja iegādāties 300 kWh mēnesī par elektrī-
bas cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta ta-
rifam. Lai saņemtu atbalstu, ir jāpiesakās AS
Latvenergo (www.e-latvenergo.lv vai klientu
apkalpošanas centros).

Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām per-
sonām tiks nodrošināta iespēja iegādāties 100
kWh mēnesī par elektrības cenu, kas līdzvēr-
tīga līdzšinējam Starta tarifam. Lai saņemtu at-
balstu, savas pašvaldības sociālajā dienestā jā-
noformē šādas personas statuss un turpat jā-
paziņo AS „Latvenergo” līguma numurs, uz

kuru atbalstu attiecināt. Atbalstam papildus pie-
teikties nav nepieciešams, jo pašvaldības so-
ciālais dienests visu nepieciešamo informāci-
ju nosūtīs AS „Latvenergo”.

Papildu informācijai:
AS „Sadales tīkls”
E - pasts: st@sadalestikls.lv
www.e-st.lv
www.sadalestikls.lv
twitter.com/sadalestikls
facebook.com/sadalestikls
Klientu serviss: 80200403
Bojājumu pieteikšana: 80200404
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1. Viesītes novada Viesītē,
veikalā „Veikals Nr. 2” (Meža iela
17 - 19)

2. Viesītes novada Viesītē,
veikalā „Veikals Nr. 1” (Biržu iela 4)

3. Viesītes novada Saukas pagastā, veikalā „Lone” (Lone, Aronijas
5 - 8)

4. Viesītes novada Saukas pagastā, veikalā „Sauka” (Sauka,
Ceļtekas)

Swedbank piedāvā pakalpojumu - klients ar savu bankas karti var
veikalā pie kases izņemt skaidru naudu (līdzīgi kā norēķinoties ar kar-
ti par pirkumu). Šādas tirdzniecības vietas var pazīt arī pēc īpašas uz-
līmes uz veikala durvīm.

Latvijā cilvēki arvien vairāk maksā ar banku kartēm – 77% no vi-
siem darījumiem ar Swedbank kartēm jau ir norēķini, nevis skaidras
naudas izņemšana bankomātā. Tomēr privātpersonu ikdienas darījumos
skaidra nauda joprojām ik pa brīdim ir vajadzīga. Daudzās vietās, kur
nav bankomātu, tagad ir alternatīva nelielu summu izņemšanai no sava
konta.

Savukārt uzņēmumi, piedāvājot saviem pircējiem šādu risinājumu,
vienlaikus samazina arī savas izmaksas par inkasāciju.

Visu vietu sarakstu, kur pieejams šāds pakalpojums, var atrast
Swedbank mājas lapā, sadaļā „Kontakti”.

Kā notiek skaidras naudas izmaksa tirdzniecības vietās?
Skaidras naudas izņemšana tiek noformēta kā atsevišķs darījums pirms

vai pēc iepirkšanās pie tirgotāja. Minimālā izmaksas summa ir 1 eiro
cents, maksimālā – 75 eiro.

Klientam ir tiesības veikt vairākus secīgus naudas izņemšanas da-
rījumus. Nauda var tikt izmaksāta gan banknotēs, gan monētās. Katram
darījumam tiek piemērota bankas cenrādī noteiktā komisijas maksa.
Tirgotājam ir tiesības atteikt skaidras naudas izmaksu, ja nav iespējams
nodrošināt tā izpildi, piemēram, viņa kasē nav atbilstošas skaidras nau-
das.

Lai arī par skaidras naudas izņemšanu pie tirgotāja ir komisijas mak-
sa (0,71 EUR), tā atsver laika patēriņu un transporta izdevumus, ja cil-
vēks brauktu tikai pēc skaidras naudas uz bankomātu.

Papildu informācija:
K. Jakubovska

Swedbank komunikācijas virziena vadītāja
Tel. 67444560

E - pasts: kristine.jakubovska@swedbank.lv

Tagad arī Viesītes novadā - 4 tirdzniecības vietas, kur
iedzīvotājiem ir pieejams jauns pakalpojums –
skaidras naudas izņemšana ar Swedbank karti

Lai zaļās egles sīkstums cerībām,
Un sirdīm miers, ko Ziemassvētki dod,
Bet vērtības priekš dienām nākamām,

Mums pašiem sūrā darbā jāatrod!
Nāk klusais gaidīšanas laiks ar Svētvakaru,

Kā sudraba svečturis pasaule šķiet,
Kur ticība labajam, gaismojot garu,

Šai naktī gan pilīs, gan būdiņās zied!
/K. Apškrūma/

Gada nogalē apkopojam paveikto, ar cerībām un jaunām iecerēm
skatāmies nākotnē. Vēlos teikt paldies visiem, kuri atbalstījuši Rites
pagasta ikdienu, savu artavu devuši arī svētku gatavošanā un va-
dīšanā.

Gadu no gada sējumu platības un lopu skaitu palielina mūsu čak-
lākie zemnieki – Ivars un Vija Barovski, Aina un Ainārs Kampes,
Brigita un Edvīns Kampes, Judīte un Alfrēds Nīmaņi. Patīkami ir
tas, ka pagastā veiksmīgu uzņēmējdarbību uzsāk jaunatne. Tā, pie-
mēram, sekmīgi Latvijas vidus reģiona konkursa „Laukiem būt” pir-
majā kārtā Aizkrauklē un otrajā kārtā Ozolniekos startēja Liene
Grigalovičina, iegūstot starta kapitālu sava biznesa attīstībai. Liels
prieks, ka mūsu neatlaidīgajiem motosportistiem Igoram Moisejevam

un Aigaram Levinskim nu pievienojies arī autobraucējs Kristaps
Maševskis, kas ir Latvijas čempions VAZ klasē.

Gadu no gada pagasta kultūras pasākumus gan ar savu klātbūtni un
piedalīšanos, gan kā sponsori atbalsta daudzi pagasta iedzīvotāji. Kā
čaklākos un dāsnākos var minēt Aināru Bārduli, Aigaru Klibiķi. Priecē
tas, ka pagasta jaunieši kā, piemēram, Armands un Rolands Semjonovi,
Ēriks Liepiņš, Aivis Makučonis, Inga Kampe iesaistās kultūras pasā-
kumu organizēšanā un vadīšanā.

Paldies Dzintrai Babānei, Initai Zaharānei, Inārai Kalvānei, Ausmai
Livdānei, Egijai Moldānei un Jurim Medveckim, Lūcijai
Franckevičai, Maldai Šanturovai, Edvīnam Kampem, Andrejam
Daņiļevičam par apzinīgu darbu, par izdomu, par pagasta atpazīs-
tamības veicināšanu!

Visiem pagasta un novada iedzīvotājiem šajā Ziemassvētku laikā un
Jaunā gada priekšvakarā novēlu vienkāršas, bet ļoti svarīgas lietas - ve-
selību, gaišas domas, sniegavīru pie mājām, bērnu un mazbērnu smiek-
lus, siltus pīrāgus, piedošanu, egles zariņu, atsaucīgus kaimiņus, krī-
tošu zvaigznīti, kas piepilda vēlēšanos, un noteikti daudz svecīšu gais-
mas, lai Laime redz ceļu uz jūsu mājām.

Rites pagasta pārvaldes vadītāja 
G. Dobrovska

PAGASTOS
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Biedrībā RITTEN

Pēc vasaras un rudens darbu pabeigšanas atsākas biedrības RITTEN
piedāvātās aktivitātes.

Darbojas ar dažādiem sporta rīkiem papildinātā trenažieru zāle, no-
darbības atsāk rokdarbnieču pulciņš, kur patlaban top Adventes vainadziņi
un dāvanas pagasta vientuļajiem iedzīvotājiem un invalīdiem. Virtuvē
pilnveidojam prasmes un mācāmies gatavot dažādus ēdienus. Tā, pie-
mēram, Ludmilas Upelnieces rosinātas, tikām pie turkmēņu plova,
Valentīnas Sarkanes - pie „belaruskiji drjaņikiem”.

Esam iegādājušies veļas mazgāšanas automātu un piedāvājam pa-
gasta iedzīvotājiem šo pakalpojumu.

Biedrība pārstāv Viesītes novadu lauku partnerības „Sēlija” projektā
„Aiz apvāršņa”. Šajā projektā paredzētas dažādas aktivitātes
maznodro šināto, nepilno un daudzbērnu ģimeņu bērniem vecumā no
8 – 16 gadiem. Patlaban notiek grupas komplektēšana.

Cienījamie vecāki, esiet atsaucīgi! Ja jūsu bērnam ir vēlēšanās pie-
dalīties, atbalstiet to! Pamudiniet viņu iesaistīties - ieguvējs būs tikai
viņš pats. Projektā ar bērniem izzināsim mūsu pagasta/novada šodie-
nu, iespējas, kas pieejamas citos novados, un raudzīsimies nākotnē.

G. Dobrovska

Gadu mijā

Un atkal viens gads steidz
prom, lai vietā nāktu cits.
Kāds tas būs - to rādīs laiks. Pirms veram durvis jaunam gadam, at-
skatīsimies uz iepriekšējo - ko cerējām, ko izdarījām un ko nepaspē-
jām.

Rites Tautas namā šis gads nav bijis pasākumiem raibs, jo divus mē-
nešus mājvietu devām Rites pamatskolas skolēniem, kamēr viņu sko-
la ieguva jaunu tēlu. Taču tas nenozīmē, ka nekas nav izdarīts - varbūt
ne tik labi, kā gribētos, taču strādāts ir.

Tautas nams parasti plāno savu nākamo gadu jau oktobrī un laicī-
gi sāk veikt arī sava darba izvērtējumu, tāpēc jau ir nosprausti mērķi
un uzstādīti uzdevumi nākamajam gadam.

Lai Tautas nams darbotos veiksmīgi, nepieciešams jūsu atbalsts. Tāpēc
es priecājos par katru aktīvo apmeklētāju, kas nāk uz organizētajiem
pasākumiem, bet vēl lielāks prieks ir tad, kad kāds piedāvā savas ide-
jas, izsaka priekšlikumus, jo viens jau visu nevar izdarīt un saskatīt. Tāpēc
īpašu paldies gribas teikt visiem tiem, kas palīdz gan organizēt pasā-
kumus, gan nāk ar savām idejām!

Arī nākamajā gadā ceru uz jūsu atbalstu. Novēlu jums mieru, sati-
cību, mīlestību, veselību un arī laiku atpūtai, jo tikai atpūties cilvēks
ir mierīgs, mīļš un vesels. Veiksmīgu Jauno - 2015. - gadu!

Rites Tautas nama vadītāja Aina

Valsts svētku pasākums
Elkšņos

14. novembra pievakarē
Elkšņu kultūras namā notika
svinīgs pasākums.

Valsts proklamēšanas 96. ga-
dadienā savās mājās iededzām
sveces un godinājām Latviju.
Pieminējām cilvēkus, kuri ticēja
neatkarīgas valsts idejai un dros-
mīgi cīnījās par to.

Mums ir daudz iemeslu,
lai lepotos un mīlētu šo val-
sti; gudri, talantīgi, atsaucī-
gi, radoši cilvēki. Arī mūsu
pagastā ir šādi cilvēki, kuriem mēs teicām lielu paldies.

Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Černauskis pateicības rak-
stus pasniedza:

Ingrīdai Levinskai - par godprātīgu darba pienākumu pildīšanu un
aktīvu līdzdalību pagasta pārvaldes darbā;

Jurim Rusiņam - par radošu pieeju, atsaucību, aktīvu līdzdalību kul-
tūras nama pašdarbnieku kolektīvā;

Sintijai Leimanei - par radošu pieeju Elkšņu kultūras nama sieviešu
vokālā ansambļa „Tik un tā” vadīšanā un aktīvu līdzdalību pasākumu
organizēšanā;

Signei Plītei un Līvijai Levinskai - par atsaucību un radošu brīv-
prātīgo darbu Elkšņu pagasta Atmiņu istabas veidošanā un jauniešu va-
saras nometnes „Ormaņkalns” nodarbību vadīšanā;

Ivanam Piļipecam - par atsaucību un aktīvu līdzdalību pagasta pār-
valdes darbā;

Modrim Osmam - par apzinīgu, godprātīgu savu tiešo darba pie-
nākumu pildīšanu Elkšņu pagasta pārvaldē.

Pasākuma turpinājumā koncertu sniedz Iveta, Jānis, Beatrise, Kristiāna
Kraševski, Reinis Miglāns, Valdis Sloks.

Elkšņu kultūras nama vadītāja I. Saturiņa
Foto no kultūras nama arhīva

Novada zemnieku un
uzņēmēju ballē Elkšņos

Kad rudens darbi apdarīti, ir
pienācis laiks atpūtai. 5. decembrī
Elkšņu kultūras namā notika
gadskārtējā novada zemnieku un
uzņēmēju balle. Uz pasākumu pul-
cējās 100 novada aktīvākie zem-
nieki un uzņēmēji.

Šajā vakarā tika atbīdītas malā
rūpes un raizes, ikdienas steiga, bija
pienācis laiks atpūsties lieliskā
kompānijā un labā noskaņojumā.

Pasākumā tika izteiktas patei-
cības par ieguldījumu lauku attīs-
tībā Mirdzai un Pēterim
Mežaraupiem, Vitai un Valdim
Elkšņiem, Lienei Grigalovičinai.

Koncertu sniedza Elkšņu kultūras nama pašdarbnieki, sieviešu vo-
kālais ansamblis „Tik un tā” un dramatiskais kolektīvs. Vakars turpinājās
ar jestrām dejām, atrakcijām un loteriju, kurā varēja laimēt dažādas vēr-
tīgas mantas.

Paldies visiem, ka mērojāt ceļu pie mums, un es ceru, ka mums vi-
siem kopā šis vakars izdevās.

Elkšņu kultūras nama vadītāja I. Saturiņa
Foto no kultūras nama arhīva
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Tikko sagaidījām 2014. gadu, bet nu jau gada nogale un drīz sveik-
sim 2015. gadu! Sagaidot Ziemassvētkus un Jauno - 2015. - gadu, vē-
los pateikties visiem, kuri šī gada garumā palīdzēja, atbalstīja, iedves-
moja. Lai sakoptu, labiekārtotu Saukas pagasta teritoriju, daudzi dar-
bi īstenoti, pateicoties „Algoto sabiedrisko darbu pašvaldībā” veicējiem.
Visādi ir gājis, bet kopaina - esam ieguvuši sakoptu apkārtni. Paldies
tiem, kas ne tikai izteica vēlmi strādāt, bet arī strādāja!

Vēlos pateikties saviem darba kolēģiem - lietvedei Rutai, sociāla-
jai darbiniecei Ņinai, bāriņtiesas loceklei Litai, bibliotekārēm Veltai un
Lilijai, Tautas nama meitenēm Intai un Santai, muzeja vadītājam Gunāram,
kurinātājiem Ārijai, Volodjam, apkopējai Inesei par atbildību, ar kādu
tiek veikti darba pienākumi, par atbalstu un atsaucību! Paldies aprū-
pētājām - Edītei Sipovičai, Inārai Vēriniecei, Inesei Vilcānei, Marinai

Kazākai, Silvijai Palčejai, Ainai Kolosovskai, kapu pārziņiem Indulim
Dambergam, Dainim Klevam! Lai izturība, dzīvesprieks jūs nepamet!

Paldies Viesītes domes darbiniekiem, Komunālās pārvaldes, Viesītes
Transporta darba kolektīviem, Saukas Dabas parka biedrībai, Valsts po-
licijas inspektoram A. Lūsim, pašvaldības policistam I. Surkulim! Lai
sadarbība turpinās!

Jaukus, gaišus Ziemassvētkus Elkšņu un Rites pagastu kolēģiem, lai
Jaunais gads nāk ar jaunām idejām, darba sparu un veiksmi!

Saviem mīļajiem Saukas pagasta iedzīvotājiem novēlu - mieru, la-
bestību, iejūtību, pacietību! Lai Ziemassvētku laiks ir mīlestības un lai-
mes pilns, lai Jaunais gads nes labus darbus un labas pārmaiņas! Lai
pietiek veselības, izturības mums visiem!

Saukas pagasta pārvaldes vadītāja S. Lūse

14

Ziemassvētkus un Jauno gadu sagaidot…

Lones Tautas namam 50
Latvijas valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī, Lonē tika svinēta

Tautas nama 50 gadu jubileja. Pusgadsimtu ilga darbība, 12 Tautas nama
vadītāji un bagātīga kultūras dzīves pieredze – šie ir tikai daži no at-
slēgas vārdiem, kuri raksturo Lones Tautas namu.

Pašreizējā vadītāja Inta Malceniece Lones Tautas nama vadības gro-
žus tur 21 gadu. Kā pati teic, pa šiem gadiem notikuši dažādi koncer-
ti un izbraukāti tuvāku un tālāku rajonu organizētie pasākumi: „Mēs
paši vairāk nekā 10 gadus organizējām pie sevis namā rajona bērnu
vokālo ansambļu sadziedāšanos, kuros bērni iepazina viens otru.” Runājot
par nākotnes plāniem, Inta teic - vienīgais sapnis ir, lai cilvēki neaiz-
mirst ceļu uz Tautas namu.

Pasākumā ar atmiņām un piedzīvoto dalījās arī bijušie Lones Tautas
nama vadītāji Valda Lāčplēse, Juris Kielbickis un Anželika Kielbicka.

Apaļās jubilejas gadā nams piedzīvojis arī vizuālas pārvērtības, šo-
gad pārkrāsota Lones Tautas nama fasāde. Inta Malceniece: „Man prieks,
ka mūsu Tautas nams savu 50 gadu jubileju sagaida jaunā ietērpā, par
ko paldies jāsaka Viesītes novada domei, būvdarbu vadītājam Artūram,
darba veicējiem Igoram Ivanovam, Elvim.”

Svinīgajā pasākumā tika prezentēts arī pavisam jauns izdevums par
Lones Tautas namu „Mūsu stāsti. Lustīgi, kustīgi...”, kurā apkopoti stās-
ti un atmiņas par šī nama kultūras dzīvi. Izdevums tapis ar Viesītes no-
vada pašvaldības atbalstu, un to sagatavoja Saukas sabiedriskais centrs.
Paredzēts, ka izdevums būs pieejams arī novada bibliotēkās.

Jubilejas pasākumu vadīja mākslinieki no Madonas - režisore Inese
Zīle, mīmi Patrīcija Kolāte un Krišjānis Kallings, muzicēja Zane Radžēle.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa

L. Liepiņas foto

Ir šī gada 17. novembra saulaina pēcpusdiena. Skaists, gaišs un iz-
rotāts, lepni stāv Lones tautas nams. Sabraukuši tālāki viesi, ciemiņi
no novada tuvākajiem pagastiem un atnākuši vietējie iedzīvotāji. Šo-
dien divkārši svētki: Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadskār-
ta un Lones tautas nama 50 gadu jubilejas svinības.

Mūs sagaida smaidīga un laipna nama saimniece - Tautas nama va-
dītāja Inta Malceniece. Gaisā virmo satikšanās prieks, patiesi sirsnīga
un mīļa atmosfēra. Kā mājās. Pasākuma apmeklētāji saposušies svēt-
ku drānās, svinīgi greznota zāle un tajā goda vietā mūsu valsts sar-
kanbaltsarkanais karogs. Skan svinīga mūzika. Šoreiz pasākuma vadīšana
uzticēta interesantiem un atraktīviem jauniešiem no Madonas, kas var-
būt rada neierastāku gaisotni nekā citās svētku reizēs. Zāle ir pilna ska-
tītāju un klausītāju. Mēs visi kopā dziedam valsts himnu un citas skais-
tas latviešu dziesmas. Mēs visi esam kopā un svinam svētkus!

Kopā pulcējušies esošie un bijušie pašdarbnieki, vadītāji, organizatori
un pašaizliedzīgi entuziasti, kuri vairāk vai mazāk bijuši un ir saistīti
ar kultūras dzīvi šajā Tautas namā. Daudz pateicības un atzinības vār-

du tiek veltīti pašiem pirmajiem cilvēkiem, kuri devuši nozīmīgu ie-
guldījumu šī nama celtniecībā un uzturēšanā, kultūras tradīciju aizsākšanā
un pilnveidošanā Lonē par viņu nesavtīgo pašaizliedzību, izturību un
gribasspēku tā laika apstākļos, ar tā laika resursiem un iespējām. Kā
skaists apliecinājums tam ir M. Oses vadībā apkopotās atmiņas bro-
šūrā „Mūsu stāsti. Lustīgi, kustīgi...” par Saukas un Lones kultūras un
sabiedriskās dzīves pirmsākumiem, par Tautas nama tapšanu, vēsturi,
kultūras notikumiem un to veidotājiem.

Katram svētku dalībniekam bija dota iespēja kavēties atmiņās, da-
līties savā pieredzē, teikt paldies, labus vārdus un novēlējumus skais-
tajos svētkos. Tika pasniegtas piemiņas veltes, suvenīri, ziedi un ne-
lielās atmiņu stāstu grāmatiņas. Klātesošos priecēja arī senioru ansambļa
AVIA sniegtais emocionālais priekšnesums.

Sirsnīgs paldies visiem šī jaukā pasākuma organizatoriem!
Lai arī turpmāk Tev, Inta, pietiek prasmes, spēka un izturības šajā

skaistajā un vajadzīgajā darbā! Lai Tu allaž smaidīga stāvi uz sava nama
sliekšņa un allaž laipni aicini viesmīlīgajā Tautas namā! Lai vienmēr
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spoži deg uguns Tava nama pavardā un lai mums
vienmēr gribas te iegriezties smelties siltuma,
gaismas un pozitīvās enerģijas! Turpini būt savā
īstajā vietā!

Tik ilgi, kamēr mēs turēsim cieņā savu sen-
ču piemiņu, augstā godā turēsim, pilnveidosim

un attīstīsim savas tautas tradīcijas, kamēr mēs
kopsim savu māju, savu sētu, savu tēvu zemi -
Latviju, mīlēsim to, turēsim cieņā darba ti-
kumu un iemācīsim to saviem bērniem un
mazbērniem, tik ilgi mēs teiksim, ka „... ir
tādas vietas dzīvē, no kurām sirds negrib at-

dot ne sīkāko zāles stiebru, ne niecīgu zemes
pēdu” (S. Kaldupe).

Ar baltām domām gaišās 
pirmsziemassvētku noskaņās – Aira.

Ābolu balle!
22. novembrī pie mums, Lonē, skaisti at-

jaunotajā Tautas namā, notika kārtējā gada ābo-
lu balle.

Uz pasākumu pie skaisti un bagātīgi klātiem
galdiem bija pulcējušies gandrīz visi Saukas pa-
gasta ābolu audzētāji.

Vakars bija interesants un pārdomāti orga-
nizēts. Par jautrību rūpējās atraktīvie Kūku pa-

gasta teātra darbinieki, kuru sniegums ar hu-
mora pieskaņu neatstāja vienaldzīgu nevienu
apmeklētāju, katra dalībnieka sejā bija smaids
un labestība.

Čaklākās sievas konkursam bija sarūpēju-
šas gardas, skaistas ābolu kūkas.

Izvērtēt, kura gardāka, nemaz nevarēja, jo
visas kūkas bija gatavotas ar savu cepējas gau-
mi un lielu atbildības sajūtu. Garšas izjūta kat-
ram ēdājam ir sava!

Acis priecēja skaisto, garšīgo, sulīgo, vita-

mīniem bagāto ābolu izstāde, kurā varēja ie-
pazīties ar dažādu šķirņu āboliem.

Lai visus lustīgi izklaidētu dejas solī, mū-
ziku šai galdiņu ballei piemeklēja Alfons Žuks.

Paldies visiem, kas organizēja pasākumu, ie-
guldot tajā lielu darbu, kā arī paldies aktīva-
jiem apmeklētājiem!

Tiksimies nākamajā gadā jaunās ražas ābo-
lu ballē!

Apmeklētāju vārdā - Valda

(foto reportāža)
11. novembrī Saukas pagasta Smiltaines kapsētā pie Lāčplēša or-

deņa kavaliera Krišjāņa Malcenieka atdusas vietas nolikām ziedus, aiz-
dedzām svecītes, godinājām brīvības cīnītājus ar klusuma brīdi.

Pēc atceres brīža kapsētā pieaugušie un bērni izgaismoja Saukas cie-
matiņa centru ar svecīšu liesmiņām.

Ziedus noliek skolniece Sanija Dzikoviča.
V. Lāces foto

No kreisās: Viesītes novada domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs,
V. Lāce, I. Dambergs, Viesītes novada pašvaldības izpilddirektors A.
Žuks, Saukas pagasta pārvaldes vadītāja S. Lūse, Sanija Dzikoviča,
I. Malceniece.

L. Liepiņas foto

No labās: Sintija, Krista, Vita Elksne, Sanija Dzikovičas.
V. Lāces foto

Lāčplēša dienā Saukas pagastā

PALDIES!
Laiks nevienu negaida. Ir vērtīgi, ka krājam katru momentu, kas mums ir dots. Dalīsimies ar notikumiem, kas mums ir doti! Aizsteidzas

2014. gads. Paldies ikvienam bibliotēkas lietotājam, atbalstītājiem, sadarbības partneriem, kas ar savu klātbūtni, darbiem darīja ikdienu daudz-
veidīgāku, interesantāku! Ziemassvētkos ceram, ka GAISMA uzvarēs, tāpēc, SAULI gaidot, dedzam arī mēs paši savas uguntiņas - sirdīs,
dvēselēs… Priecīgus Ziemassvētkus! Lai Ziemassvētku baltās domas dod spēku, veselību Jaunajā - 2015. - gadā veikt krietnus darbus!

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce



VIESÎTES NOVADA VÇSTIS  2014. gada  novembris/decembris Nr. 10/11 (137/138)

16

Latvijas kultūras kanona veidošana tika uzsākta 2007. gada nogalē.
Tika izveidotas ekspertu darba grupas septiņās nozarēs (Arhitektūra un
dizains, Kino, Literatūra ,Mūzika, Skatuves māksla, Tautas tradīcijas, Vizuālā
māksla). Šobrīd kultūras kanona izveide ir noslēgusies, un to veido 99 vēr-
tības.

Mēs varam veidot sava pagasta kultūras kanona vērtības, jo tās mums
ir jāzina, jāiepazīst. Veidosim to kopā!

10. decembrī apritēja 75 gadi, kopš iesvētīta viena no lielākajām
celtnēm tolaik Latvijas laukos - SAUKAS VIENĪBAS NAMS.

„Svētdien notika dižās jaunceltnes iesvēte. Svinībās ieradās
Pašvaldības departamenta direktors J. Zankevics ar revidentu Fr. Balodi,
Jēkabpils apriņķa vecākais P. Prikulis, apriņķa priekšnieks V. Kampars,
apr. būvinspektors A. Rublis, tautskolu insp. P. Baško, apr. vecākā revi-
dents A. Kalniņš, sekretārs K. Mālmeistars u. c., kā arī pašu un apkārtē-
jo pagastu iedzīvotāji un amatpersonas. Visu svētku viesu kopskaits snie-
dzās pie tūkstoša. Direktoru Zankevicu apsveica Saukas pagasta vecākais
A. Priedulāns, bet nama būvprojekta autors un darbu atbild. vad. inž. J.
Leimanis pasniedza nama atslēgu.

Direktors Zankevics atzīmēja, ka dižā jaunceltne kalpos daudzām pa-
audzēm un šajā namā ir apvienota administrācija, veselības aizsardzība
un kultūra. Pēc durvju atslēgšanas atslēgu nodeva pagasta vecākam, kurš
savus pienākumus solījās pildīt pēc labākās iespējas un apziņas.

Sekoja dižā nama apskate, kas ilga labu laiku, iekams apstaigāja lie-
lās celtnes telpas vairākos stāvos un korpusos, kur novietota pašvaldība,
pasts, telefona centrāle, ārsts, vecmāte, sabiedriskās un saimnieciskās or-
ganizācijas, virkne nepieciešamo moderno labierīcību, kā elektriskā cen-
trāle, ūdens piegāde u. d. c.

Pēdīgi viesi nonāca plašajā, modernajā un gaumīgi iekārtotajā izrīko-
jumu zālē, kur sākās iesvētes svinības. Jaunceltni iesvētīja māc. J. Strubis,
svētrunai par pamatu ņemdams vārdus par vienprātību. Garīgo aktu kup-
lināja vietējais koris skolot. Švābes vad. un orķestris kapelm. Strazdiņa
vad.

Pašvald. dep. dir. Zankevics sanāksmes dalībniekus apsveica no Iekšlietu
ministra K. Veitmaņa un plašā, un garā uzrunā pakavējās pie lielā darba,
kuru veikusi Saukas pašvaldība un organizācijas kopā ar visu sabiedrī-
bu. Atzīmēja, ka jaunais nams ir viena no lielākajām celtnēm Latvijas lau-
kos. Uzsvēra vienotību un vienprātību, kas sekmējusi nama tapšanu, un
mudināja visus arī uz priekšu dzīvot un strādāt vienības garā, kā to pra-
sa mūsu tautas Vadonis. Latvija ir laimīga zeme un valsts, jo ir pasargā-
ta no izpostīšanas, pateicoties tautas Vadoņa tālredzībai. Arī visai tautai
tas jāsaprot un kopīgiem spēkiem jāsargā savas valsts neitralitāte, seko-
jot un izpildot katru Prezidenta aicinājumu un norādījumu. Jaunajai cel-
tnei deva nosaukumu SAUKAS VIENĪBAS NAMS.

Dievs, svētī Latviju!
Pagasta vec. Priedulāns uz svētku dalībnieku ierosinājumu nolasīja ap-

sveikumus Valsts un ministru Prezidentam K. Ulmanim un kara minis-
trim ģen. J. Balodim, kurus visi sirsnīgi sumināja.

Tad nama autors un būves vad. inž. Leimanis nolasīja būves pārska-
tu, atzīmējot, ka būve realizējusies ar 20000 Ls lielu ietaupījumu, salīdzinot
ar maksas aprēķinu, un nams, iekaitot visa labierīcības, izmaksā 320000

Ls. Drenēta arī nama tuvākā apkārtne. Līdzekļi sadalās: sabiedrisko or-
ganizāciju u. c. ziedojumi 25000 Ls, pašvaldības 115000 Ls un aizņēmums
Latv. zemn. kredītbankā 180000 Ls.

Pagasta vecākais nolasīja finansu ministra J. Kaminska rakstisko ap-
sveikumu. Pēc tam personīgi sveica apr. vecākais P. Prikulis, apr. priekšn.
V. Kampars, tautskolu insp. P. Baško, būv. insp. A. Rublis, mazpulku in-
spektrise R. Vancere, LLK pārstāvis Groskaufmans. Visu 18 pagastu ve-
cāko vārdā sveicienus nesa Zalves pag. vec. A. Bajinskis, visu Saukas or-
ganizāciju vārdā - skolas pārzinis Osis, Saukas sieviešu organiz. vārdā -
draudzes dāmu komit. pr - ce Malcenieks. Bija arī daudz rakstisku svei-
cienu, starp kuriem: būvnniec. dep. dir. Miezis, veselības dep. dir. Alks,
senators Skudra, Rīgas komand. plkv. Malcenieks, Gaujenes ģimn. dir.
Osītis, mākslinieks Žilinskis u. c. Auto uzņēmējs Liepkalns nodeva 100
Ls un A/S „Ķieģelis”350 Ls izlietošanai kulturālām vajadzībām.

Daudzajiem sveicējiem un sanāksmes dalībniekiem pateicās Saukas
pag. vecākais Priedulāns. Pēc iesvētes lejā mazajā zālītē aizsardzes bija
klājušas maltītes galdus, kur viesi pārliecinājās par sauciešu viesmīlību
un labo gatavot prasmi.

Vakarā uz lielās, pēc Dailes teātra parauga iekārtotās skatuves vietējie
spēki pēc intensīva un pašaizliedzīga darba režisora V. Hermaņa sagata-
vojumā rādīja A. Grīna Kalēja līgavu. Izrāde atstāja labu iespaidu un vei-
cināja svētku izdošanos. Noslēgumā bija saviesīgā dzīve. Vietējie un dau-
dzie tuvākās un tālākās apkārtnes ciemiņi, mirdzot Saukas vienības nama
centrāles elektriskajām ugunīm, gaišajās telpās pavadīja vairākas stundas.”

A.
(Jēkabpils Vēstnesis. Ceturtdien,14. decembrī, 1939. g.,

raksts „Vienprātības gara uzvara Saukā”)

No 1944. līdz 1949. gadam ēkā bija Saukas tehnikums, kur jaunieši
apguva dažādas lauksaimniecības specialitātes. Kultūras dzīve bija aug-
stā līmenī (no skolas direktora dzīvesbiedres, skolotājas Elzas Cīrules at-
miņu stāsta „Bija vērts”). Pēc pieciem gadiem, 1954. gadā, tika nodibi-
nāta Saukas tehniskā skola Nr. 1. Skolai nosaukums mainīts vēl astoņas
reizes, mainījusies arī skolas pakļautība dažādām iestādēm, bet tās uzdevums
palika viens - izglītot jauniešus, lai tie apgūtu arodu, kas noder dzīvei. 2004.
gadā, kad skola bija Jēkabpils rajona padomes valdījumā, to likvidēja, ēkas
pārdeva…

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

SAUKAS VIENĪBAS NAMA ēkai 75 gadi!
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PIEMIŅAI…
2014. gada 2. novembrī Saukas evaņģēliski luteriskās baznīcas drau-

dzes hronikas rakstītājam ELMĀRAM KLŪDZIŅAM (02.11.1914. -
11.03.2012.) - 100. dzimšanas diena.

2009. gada 2. novembrī savā dzīvoklī Saukā 95. jubilejā.
G. Spīdaiņa foto

Elmārs bija Saukas ev. - lut. draudzes priekšnieka vietnieks no 1988.
līdz 1990. gadam; no 1990. gada līdz 1997. gadam draudzes priekšnieks;
no 1997. gada līdz 2012. gadam draudzes Goda priekšnieks. 2008. gadā,
kad Saukas sabiedriskais centrs izdeva ceturto grāmatu „ATMIŅU PA-
VEDIENI” sērijā „Mūsu stāsti”, tajā tika publicēta arī Elmāra rūpīgi
rakstītā Saukas evaņģēliski luteriskās draudzes hronika, kas nu ir sa-
glabāta nākamajām paaudzēm. Pirmajā Saukas sabiedriskā centra iz-
dotajā grāmatā „Dzērvieši, lonieši un saucieši laiku lokos” varam la-
sīt Elmāra rakstītās „Atmiņas”.

No labās: Saukas sabiedriskā centra vadītāja Māra Ose grāma-
tas „ATMIŅU PAVEDIENI” atvēršanas svētkos 2008. gada jūlijā
komponista A. Žilinska dzimtas māju „Lejas Arendzāni” pagalmā
dāvina Elmāram grāmatu eksemplārus.

V. Puriņa foto
Viņa 100. dzimšanas dienā Saukas bibliotēkas pārstāvji devās uz Dešu

kapsētu, lai noliktu ziedus, aizdegtu svecītes, atcerētos…

Svecītes noliek 
Biruta Beķere.

V. Elksnes foto

V. Elksne

„Ja tu Saukasgalu neapzināsi, neviens cits
to neizdarīs. Paies laiciņš, aizsaules ceļos aiz-
staigās daži dzīvie aculiecinieki. Tāpēc sāc dar-
bu ar steigu,” tā pirms vairākiem gadiem Vilnim
Vietniekam sacīja dzejnieks Imants Auziņš, mu-
dinot izpētīt un aprakstīt dzimtās puses ļaužu
dzīves gaitas.

Vilnis Vietnieks to uzskatīja par savu pie-
nākumu, un nu tas izpildīts – ir izdota grāma-
ta „Saukas skices”, kas ir veltījums autora dzim-
tajai pusei - Saukasgalam, kas tagad kā Zalves
pagasta daļa ietilpst Neretas novadā, bet dažas
mājas – Viesītes novadā. Skice „Aiz mežiem
Saukasgals” un vairāki atsevišķi tēlojumi stās-
ta par Saukasgala sētām un ļaudīm kopš 19. gad-
simta 70. gadiem, kad Saukas mežā pirmajā
„zaldātu zemes” gabalā sāka saimniekot Andrejs
Liesma, kam nelielais meža gabals bija piešķirts
par uzticīgu kalpošanu caram krievu - turku karā.
Saukasgala ļaužu likteņus autors pētījis līdz pat
mūsdienām, kad kādreizējā Sēlijas lielākā pa-
gasta nomalē palikušas vien sešas mājas.

Savukārt vēsturiskajā skicē „Liktenīgie gadi.
1939 – 1944” autors stāsta par kādreizējā Saukas
pagasta ļaužu gaitām un likteņiem Latvijai tra-
ģiskajā laikā, kad tika zaudēta Latvijas valstiskā
neatkarība, un Otrā pasaules kara laikā.

Grāmatas trešā daļa ir garstāsts „Un ezerā
zvaigzne krīt” par senatora Jāņa Skudres dzī-
vi. Skudre bija viens no Latvijas brīvvalsts pir-

mā laika augstākās tiesu instances – Latvijas
Senāta – senatoriem, kuru dzīves pēc padom-
ju okupācijas traģiski beidzās Gulaga nomet-
nēs Sibīrijā. Stāsta pirmās nodaļas bijušas pub-
licētas žurnālā „Jurista Vārds” un reģionālajos
laikrakstos. Tagad stāsts lasāms vienkopus.

„Kā pieminēt tos septiņus senatorus, kuri gā-
juši bojā izsūtījumā Sibīrijas nāves nometnēs
un kuru kapa vieta pat nav zināma? Vai tas nav
mūsu – dzīvo – pienākums?” priekšvārdā vai-
cā Vilnis Vietnieks. 2007. gadā Jāņa Skudres
dzimtajās mājās Jēkabpils rajona Saukas pa-
gasta „Lejas Meirānos” ar Augstākās tiesas,
Latvijas Tiesnešu biedrības un Saukas pagas-
ta padomes atbalstu uzstādīta piemiņas zīme
Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departa-
menta senatoram, Latvijas Tiesnešu biedrības
priekšsēdim Jānim Skudrem. Lai otra Jāņa
Skudres piemiņas zīme ir šis stāsts – tā saka
autors. Stāsts, kas balstīts uz vēstures faktiem,
dokumentiem, grāmatām un Jāņa Skudres mei-
tu atmiņām, ilustrēts ar fotogrāfijām un doku-
mentiem no senatora dzimtas un Augstākās tie-
sas muzeja arhīviem.

Grāmatas „Saukas skices” ievadvārdos Vilnis
Vietnieks saka: „Savu pienākumu pret dzim-
to pusi, pret savas bērnības un jaunības zemes
stūrīti esmu centies izpildīt. Kā man tas izde-
vies, lai lemj lasītājs.” Grāmata izdota ar Viesītes
novada pašvaldības un Latvijas Zvērinātu ad-

vokātu padomes fi-
nansiālu atbalstu.

Vilnis Vietnieks ir
sēlis, dzimis uz
Zalves un Saukas
pagastu robežas.
Mācījies Zalvē un
Neretā, absolvējis
Latvijas Universitātes
Juridisko fakultāti.
32 darba gadus aiz-
vadījis tiesneša ama-
tā Jēkabpils rajona tiesā un Augstākajā tiesā,
kopš 2011. gada ir zvērināts advokāts.
Paralēli jurista darbam rakstījis dzeju. 2010.
gadā, beidzot darba gaitas Augstākajā tiesā, iz-
deva savu pirmo dzejas krājumu „Sēlijas vējš”.
Otrs dzejas krājums „Mūžīgā vērtība” izdots
2013. gadā. Vilnis Vietnieks ir Zalves pagas-
ta Goda pilsonis un kopā ar dzejnieku Imantu
Auziņu sastādījis Zalves grāmatu, kas vēl gai-
da izdošanu.

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas
Komunikācijas nodaļas
vadītāja R. Zvejniece.

Redkolēģijas piebilde: V. Vietnieka grāmatu
„Saukas skices” meklējiet visās Viesītes novada
bibliotēkās!

Vilnis Vietnieks: pienākumu pret dzimto pusi esmu
izpildījis. Izdota grāmata „Saukas skices”
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novada skolās

Ceļā uz

Ziemassvētkiem

Atkal esam ceļā - uz laimi un zvaigznēm, uz
cerībām un nezināmo, uz prieku un  labākiem lai-
kiem, uz sapni un beigu beigās – uz
Ziemassvētkiem.

Ziemassvētki ir skaisti svētki. Tie uzrunā mūsu
būtību dažādos līmeņos. Ir dažādas emocijas -
klusums, miers, svinīgums, prieks, labestība.
Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir gaišu domu un
garīguma laiks. Dziļi sirdī katrs no mums gai-
da Ziemassvētku brīnumu, un tas nebūt nav spī-
doša un glīta papīrā ietīta dāvana zem eglītes.
Ziemassvētku mistērija liek aizdomāties par ci-
tām vērtībām – mīlestību, sirsnību, sapratni un
saskaņu starp cilvēkiem. Tā liek novērtēt un pār-
domāt tuvinieku atbalstu, ģimenes siltumu un la-
bestību.

Jā. Ziemassvētki spēj pacilāt cilvēku sirdis un
darīt tās labākas, spēj iedvesmot un bagātināt.

Gaidot Ziemassvētkus, mēs bieži domās at-
griežamies savā bērnībā. Kāpēc gan? Tāpēc, ka
tad mēs ticējām brīnumiem. Spējām saskatīt tos
visā – priekšmetos un notikumos. Ik rītu atvērām
acis gatavi ieraudzīt un sajust ko jaunu.
Izbaudījām katru dienu ar visām savām sajūtām.
Un šīs sajūtas bija tik patiesas un tik dziļas, ka
nogulsnējas mūsu atmiņā visspilgtākajos tēlos.
Pieaugot dienas sāka steigties, un mēs zaudējam
spēju priecāties par vienkāršām lietām – leduspuķi
loga rūtī, draisko vēju, zīlīti ābeles zarā.
Apstāsimies, ieklausīsimies un aplūkosim sev ap-
kārt notiekošo. Mēs būsim pārsteigti. Novēlu vi-
siem atgriezties savā bērnībā, pasmelties bērna
ticības un atvērt savas sirdis brīnumam, kas ir
tepat blakus – vienkāršās lietās.

Skolas dzīve ir tā, kurā skolēniem ir iespēja
darboties un rast atklāsmes sev atraktīvā veidā.
Katra diena ir iespēju pilna. Viesītes vidussko-
las skolēni to saprot un aktīvi darbojas dažādās
aktivitātēs.

Programma „Putrai dzimšanas diena”
Arī šoruden sākumskolas skolēni darbojās put-

ras programmā kurai bija trīs daļas: 1. Putras stun-
das un mājas darbi; 2. Putras recepšu izdomā-
šana un degustācijas; 3. Prezentācijas.

Projektā iesaistījās 2. b klase (audzinātāja E.
Kalnieša), 3. a un 3. b klases (audzinātājas B.
Masuleviča un A. Prokofjeva), 4. b klase (au-
dzinātāja S. Milakne). Putras gatavošanā un vā-
rīšanā savu padomu un ieteikumus sniedza māj-
turības sk. L. Liepiņa.

24. oktobrī skolēni prezentēja savu veikumu –
izstādi, kurā bija mīklas, receptes, tautas dziesmas
un sakāmvārdi, laba vēlējumi, apsveikumi  „Putrai
dzimšanas dienā”. Katra klase sagatavoja savu
putru degustācijai, atnesuši no mājām vismaz 14
dažādu ievārījumu. 3. a klase uzstājās ar tautas
dziesmu montāžu „Putra kājas apāvusi”. Gājām
rotaļās un dziedājām. Putras goda titulu izpelnījās
tradicionālā ātri pagatavojamā auzu pārslu put-
ra ar banāniem un ievārījumu, arī pārējās ātri vien
nozuda. Bērni atzina, ka putras, izrādās, ir gar-
šīgas. Noslēgumā klases saņēma goda rakstus un

pateicības balviņas (materiālu sagatavoja sk. B.
Masuleviča).

10. novembrī skolā notika Mārtiņdienas tir-
dziņš. 1. - 4. klašu skolēni bija sagatavojuši da-
žādus mājās gatavotus našķus, kuriem bija lie-
la piekrišana no pircēju puses. Andelēšanās tur-
pinājās visu stundu, kuru noslēdza folkloras pul-
ciņa sagatavots Mārtiņdienas uzvedums un ro-
taļa „Gaiļu cīņas”.

Patriotisma nedēļa skolā
Pirmais un dziļākais iespaids par Dzimteni bēr-

nam rodas jau mazotnē savās mājās, tādēļ mūsu
nedēļu, no 11. novembra līdz 19. novembrim,
tā arī nosaucām – „Manas mājas”.

Šajā nedēļā tika gatavoti rotājumi klasei (1. –
2. klasēs), līmēts, griezts un zīmēts – Latvijai un
par Latviju (1. – 4. klasēs). Tematiskās sarunās
izrunāta Latvijas dzimšanas vēsture, kāpēc svi-
nam Lāčplēša dienu, sagatavota dzejas montā-
ža „Mana Dzimtene” (1. – 2. klases), ar kuru pa-
pildinājām svinīgā pasākuma koncertu. 14. no-
vembrī 1. - 2. klašu skolēni tikās ar Saukas bib-
liotēkas vadītāju, Baltijas ceļa dalībnieci Veltu
Lāci. Tikšanās izvērtās ļoti sirsnīga un izglīto-
joša. Savukārt 3. – 4. klašu skolēni skatījās vi-
deofilmu „Kā radās Baltijas ceļš”. Pēc filmas no-
skatīšanās skolotājas atbildēja uz bērnu jautāju-
miem un paskaidroja nesaprotamās lietas.

Visus kopā mūs vienoja konkurss „Manas mā-
jas”. 1. – 2. klašu skolēni ļoti glīti norakstīja tek-
stu par mājām un ilustrēja to. Ar glītiem rok-
rakstiem un precizitāti izcēlās un tencinājumus
ieguva: 1. a klasē: Baiba Cīrule, Adrians Maisaks,
Paulīne Ratniece; 1. b klasē: Elīza Līce, Kristaps
Mežaraups, Nauris Skadiņš; 2. a klasē: Sintija
Dzikoviča, Jūlija Gatmane, Kristers Naudiņš; 2.
b klasē: Kristofers Pauls Pātaga, Mārcis
Prodnieks, Jānis Justs Čičinskis.

3. – 4. klašu skolēniem konkursa uzdevums
bija grūtāks – viņi rakstīja domrakstu, tad to glī-
ti pārrakstīja un ilustrēja. Ģimene un mājas ir valsts
pamatšūniņa, no tās nāks mūsu Dzimtenes pa-
trioti. Lūk, ko bērni raksta:

„Es nevēlos sev citu māju, vietu, draugus un
radus, jo vienīgais, ko es gribu, ir savas tagadē-
jās mājas.” (Alise, 3. a klase)

„Mājas ir tā vieta, kur var paslēpties no tum-
sas, lietus, citu skatieniem, vieta, kur var atpūs-
ties, rotaļāties, iemācīties mīlēt, strādāt un cie-
nīt to.” (Tomass, 3. b klase)

„Tā, gadiem ejot, ģimenei dzīvojot un pieaugot,
māja piepildās ar mājīgumu un siltumu. Arī māja
ir daļa no ģimenes.” (Beāte, 4. b klase)

„Gar lauka malu aizlokās ceļš, pa kuru es eju
uz skolu. Tālumā redzu pilsētas sārtās ugunis.
Mana māja man ir skaistākā un labākā. Šeit dzī-
vo mana mazā sirsniņa. Šeit mani mīl un gaida.”
(Edgars, 3. a klase)

Tās ir tikai dažas no skaistajām domām par
mājām, Dzimteni. Darbi bija tiešām skaisti un
glīti. Paldies visiem par paveikto! Tencinājumus
un pildspalvas jauniem darbiem, saņēma: 3. a kla-
sē: Alise Maisaka, Edgars Popkovs, Ērika Čer-
ņenoka, Viktorija Bruzgule; 3. b klasē: Sanija
Betkere, Tomass Stumbiņš, Daniela Geroimova;
4. a klasē: Krista Dzikoviča, Sintija Caune; 4. b

klasē: Beāte Dārziņa, Armands Mikušāns, Sanita
Bindemane (materiālu sagatavoja sk. B.
Masuleviča).

Savukārt 5. - 9. klašu skolēni piedalījās
Lāčplēša dienas spēka, šaušanas sacensībās un
vakarā - lāpu gājienā. Ielūkojās vēstures lappu-
sēs mācību priekšmetu un klašu stundās. Rezultāti
vērojami skolas mājas lapas foto galerijā.

11. novembrī Jaunsargiem un sportistiem tika
organizēta mācību ekskursija uz Rīgu, lai būtu
iespēja klātienē apskatīt parādi krastmalā un ap-
meklēt Kara vēstures muzeju, kurā papildus
Jaunsargu kustības jauniešiem tika piedāvāta kara
ordeņu ekspozīcija. Šajā dienā tā bija bezmak-
sas. Skolēnus pavadīja Jaunsargu vadītājs I.
Surkulis.

UNESCO aktivitāšu ietvaros tika apkopoti
dalībnieku atmiņu stāsti un ievietoti interaktīvajā
Baltijas ceļa kartē. Paldies visiem dalībniekiem,
kuri dalījās atmiņās un pārdomās! Baltijas ceļa
25. gadadienu atceroties, skolā ciemojās Saukas
pagasta bibliotēkas vadītāja V. Lāce, kura sarū-
pēja emocionālus un jaukus mirkļus, daloties sa-
vās atmiņās par šo vēsturisko laiku. V. Lāces lek-
ciju papildināja prezentācija. Liels paldies par ie-
spēju mūs apciemot un dalīties atmiņās! Skolā
bija apskatāma Baltijas ceļa foto ekspozīcija, ko
mūsu skola varēja uz laiku atvest no Jēkabpils
bibliotēkas.

Skolā 19. novembrī notika Latvijas
Republikas 96. gadskārtai veltītais skolēnu un sko-
lotāju sarūpētais koncerts. Liels paldies sk. R.
Sirmovičai, Z. Pomjalovai, M. Zariņai, L. Liepiņai
un visām sākumskolas skolotājām par ieguldī-
to darbu! Pasākuma foto galerija - skolas mājas
lapā.

Projekts „Esi līderis!”
Skolas jaunieši no 9. - 11. kl. varēs iesaistī-

ties Vislatvijas skolu projektā „Esi līderis!”, kas
dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zi-
nāšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.
Sīkāka informācija skolas mājas lapā.

Arodorganizācijas darbība
Šī gada nogale ir laiks, kad visu izglītības ie-

stāžu arodorganizācijās notiek padarītā darba iz-
vērtējums un plānota turpmākā darbība.
Izņēmums nebija arī Viesītes vidusskolas aro-
dorganizācija, kura 26. novembrī ne vien vērtē-
ja savas arodorganizācijas darbu, bet arī tikās ar
LIZDA Jēkabpils nodaļas vadītāju Ingu
Ermansoni un Viesītes novada domes deputātiem
un pārstāvjiem. Ikdienas problēmsituāciju risi-
nāšanas gūzmā un neskaitāmo darba pienākumu
veikšanas virpulī bieži skolotājam pietrūkst lai-
ka paskatīties apkārt un novērtēt to, kas aktuāls
notiek novadā, kādi projekti tiek īstenoti, kāds
ir novada finansiālais stāvoklis un līdz ar to - kādu
atbalstu no pašvaldības skola var cerēt saņemt.
Tāpēc skolotāji katru gadu gaida tikšanos ar paš -
valdības pārstāvjiem un deputātiem. Liels pal-
dies, ka viņi atrod laiku, lai ierastos pie mums!
Tikai kopīgi sadarbojoties, mēs varam rast risi-
nājumu izglītības kvalitātes paaugstināšanas jau-
tājumos, meklēt iespējas, kā nodrošināt materiāli
tehnisko bāzi, lai sekmīgi varētu pildīt priekšmetu
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standartos izvirzītās prasības, analizēt situāciju
un ar to saistītās problēmas skolēnu ēdināšanā,
meklēt iespējas, kā veiksmīgāk atrisināt jautā-
jumus, kas saistīti ar jauniešu brīvā laika lietde-
rīgu izmantošanu (materiālu sag. sk. L.
Blumbeka).

Skolēni ciemojas Latvijas Republikas
Saeimas namā

28. novembrī 4. - 12. klašu pārstāvji, kurus
pavadīja sk. M. Gabuža un I. Martuženoka, vie-
sojās Saeimā. Šo iespēju mūsu skolai noorganizēja
Vienotības Saeimas deputāte Lolita Čigāne.
Skolēniem klātienē bija iespēja apskatīt deputātu
darba vietas un uzdot viņus interesējošos jautā-
jumus.

28. novembrī norisinājās Starpnovadu olim-
piāde bioloģijā, kura pirmo reizi notika tiešsaistē
interaktīvā vidē. Piedalījās 9. a kl. skolēni E.
Bērziņš un D. Kalējs (sag. sk. A. Vanaģele).

Paralēli mācību darbam un visām ārpusstundu

aktivitātēm noris darbs pie karjeras izglītības rea-
lizācijas: lekcijas, tikšanās un diskusijas.
Skolēnu karjeras izglītības jautājumus risina un
organizē skolas psiholoģe J. Grunte. 8. a, b, 9.
a, b, 11., 12. klasēs notikušas audzināšanas stun-
das par karjeras tēmu „Interešu skala”, kurās jau-
nieši izzināja sevi un profesijas, lai saprastu, vai
izvēlas pareizo virzienu.

5. decembrī 7. - 12. kl. jauniešiem norisinā-
jās tikšanās ar spec. U. Tihamirovu no
Jēkabpils. Tēmu bloks bija atkarības un to pro-
filakse. Vidusskolēni noskatījās filmu „Nāves muš-
papīrs”, bet 7. - 8. kl. skolēni skatījās interaktī-
vo mācību materiālu.

5. decembrī Jēkabpils starpnovadu angļu va-
lodas olimpiādē 2. vietu ieguva D. Oļševskis.
Piedalījās J. Čerņauskis un V. Grods. (sag. sk. G.
Dimitrijeva).

5. decembrī vidusskolēni devās uz Jēkabpils
Tautas namu noskatīties filmu „Caur adatu”, kuru

piedāvāja EDART TV, režisors Artūrs Lapinskis
(līdzi devās sk. L. Blumbeka un Z. Pomjalova).

Šobrīd jau skolā noris gatavošanās I semestra
cēliena mācību rezultātu apkopošanai un iz-
vērtēšanai. Paralēli tiek dekorētas skolas tel-
pas un kabineti, kā arī notiek priekšnesumu ga-
tavošana klašu eglēm un Ziemassvētku kon-
certam. Kā gan savādāk -  ciemos taču atnāks
salatētis!

Materiālu sagatavoja direktora vietniece
audzināšanas darbā S. Ratiņa.

Reizēm gadās mācīties arī sestdienās. Un tad tas ir tik ļoti grūti...
Lai 20. novembra sestdiena izvērstos par interesantu piedzīvojumu, kurā
tiek gūtas arī  jaunas zināšanas, jau trešo reizi Viesītes vidusskolā tika
rīkots gadskārtējais pasākums „Fizikas un ķīmijas likumu izpausmes dzī-
vē un eksperimentos”. Pasākumā jaunieši demonstrēja savu spēju sa-
skatīt dabaszinātņu likumsakarības dzīvē, radošo pieeju eksperimenta
plānošanā un filmēšanā, prasmes izmantot tehnoloģijas videomateriā-
la samontēšanā un visbeidzot drosmi lielas auditorijas priekšā demonstrēt
savu veikumu un atbildēt uz kompetentas žūrijas jautājumiem.

Ar ko šī gada pasākums atšķīrās no iepriekšējo gadu pasākumiem?
Šajā mācību gadā izveidotos video demonstrēja ne vien vidusskolēni,
bet arī devīto klašu skolēni. Video šogad tika veidoti ne tikai fizikā, bet
arī ķīmijā. Tas pasākumu vērsa vēl interesantāku un ļāva visdažādākajos
eksperimentos novērtēt fizikas un ķīmijas teorijas izpausmi dzīvē.
Demonstrēto video skaits tuvojās trijiem desmitiem.

Šogad skolēnu veidotie video stāstīja par tādiem fizikāliem jēdzie-
niem kā spiediens, šķidruma spraigums, magnētisms, vielas blīvums,
elektrība, vienkāršie mehānismi, savukārt ķīmijas eksperimenti atklā-
ja dažādas saistošas ķīmijas likumsakarības un reakcijas.

Pasākumu apmeklēja 5. - 12. klašu skolēni, kuri varēja izvērtēt vien -
audžu veikumu, uzdot jautājumus un apspriest redzēto. Tādējādi šo pa-
sākumu var uzskatīt par mācību darba formu, kurā ieguvēji ir gan vi-
deo veidotāji, gan skatītāji. Kā vēlāk atzina citu priekšmetu pedagogi,
arī viņiem bija interesanti skatīties un uzzināt ko jaunu. Tā kā viens no

video veidoša-
nas nosacīju-
miem ir: izskaid-
rot parādīto sa-
protamā veidā
pārējiem, tad
skolēni varēja ie-
justies skolotāju
lomā. Interesanti,
ka daudzi skolē-
ni, kas varbūt ne
vienmēr izcili
raksta pārbaudes
darbus, izveidoja ļoti saistošus un radošus zinātnes videomateriālus.

Paldies par darbu vērtēšanas komisijai, kuras sastāvā bija skolotā-
ji Roberts Orups, Aija Vanaģele, Ausma Brūvere un Maija Gabuža! Bet
vislielākais paldies skolēniem, kuri, ieguldot savu darbu, ir šī pasāku-
ma veidotāji! Mums, pasākuma organizētājām, atliek analizēt un izdarīt
secinājumus par pasākumu norisi, lai nākošajā mācību gadā to varētu
veidot vēl interesantāku, bet varbūt nedaudz citādāku.

Viesītes vidusskolas
fizikas skolotāja L. Blumbeka un

ķīmijas skolotāja S. Berģe

Kā mēs mācījāmies sestdienā

Putnu vērošanas ekspedīcijas Viesītē

19.decembr  plkst. 9.30 
Vies tes Kult ras pil  

ZIEMASSV TKU 
KONCERTS 
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24. septembrī un 14. novembrī kopskaitā 34 Viesītes vidusskolas
skolēni un skolotāji ornitologa Arņa Zacmaņa vadībā devās putnu vē-
rošanas ekspedīcijās. Dabas pētnieki apmeklēja atpūtas vietu „Pērlīte”,
Viesītes apkārtnes laukus un pašu pilsētu, mēģinot saklausīt un sare-
dzēt rudens putnus.

Kopumā ekspedīcijas bija ļoti sekmīgas – to laikā redzētas un dzir-
dētas 24 sugas: cekuldūkuris, žubīte, zaļžubīte, lauku balodis, mājas
balodis, lauku cīrulis, baltā cielava, mājas strazds, peļu klijāns, dzel-
tenā stērste, pelēkā vārna, kovārnis, krauklis, bezdelīga, lielā zīlīte, ce-
kulzīlīte, sīlis, dzilnītis, sarkankrūtītis, dadzītis, čuņčiņš, pļavu čipste,
mājas zvirbulis un dižraibais dzenis.

Līdz gada beigām Viesītes vidusskolas 2. stāva gaitenī būs apska-

tāma izstāde par šajās ekspedīcijās redzētajiem un dzirdētajiem putniem
– izstādes materiāli paliks skolai un turpmāk tiks izmantoti bioloģijas
stundās.

Ekspedīcijas un izstāde tika organizētas biedrības „Sub Coeli” pro-
jekta „Vietējo ornitoloģisko vērtību apzināšana Viesītes, Stopiņu un
Salaspils novados” ietvaros. Projektu atbalsta Vides aizsardzības fonds,
un tā mērķis ir organizēt vietējo ornitoloģisko vērtību apzināšanu Viesītes,
Stopiņu un Salaspils novados 2014. gada rudenī, veicinot un dažādo-
jot vietējo iedzīvotāju, īpaši jauniešu, sabiedriskās aktivitātes, iesais-
tot viņus dabas izzināšanā un radot iedzīvotājos interesi par ornitolo-
ģiju un putnu vērošanu.

24. oktobrī Viesītes novada pašvaldības po-
licijas vecākais inspektors Indulis Surkulis
pirms skolas izglītības iestādē „Zīlīte” tikās ar
1. - 2. klašu skolēniem. Mācību stundas mēr-
ķis – pārrunāt ar bērniem drošības noteikumus
un atgādināt par gaismu atstarojošu elementu
lietošanu.

I. Surkulis norāda, ka, iestājoties tumšajiem
rudens vakariem, drošības tēma ir īpaši svarī-
ga. Bērniem ir jāsaprot atstarojošo elementu no-
zīme, lai nepieciešamības gadījumā viņi spē-
tu pamācīt arī vienaudžus un vecākus.

Pašvaldības policijas vecākais inspektors sko-
lēniem arī atgādināja par šī gada izmaiņām li-
kumdošanā. Tās nosaka, ka diennakts tumša-
jā laikā gājējiem uz neapgaismota ceļa obligāti
ir jānēsā atstarojošās vestes vai uz apģērba jā-
būt atstarojošiem elementiem. Tāpat arī velo-
sipēdistiem no 10 - 12 gadiem, kuri pārvieto-

jas pa braucamo ceļa daļu, ir
jābūt aizsprādzētai aizsargķi-
verei.

Šādas profilaktiskas tikša-
nās ar skolēniem dažādās ve-
cuma grupās Viesītes novadā
tiek rīkotas ik gadu, sākoties
jaunajam mācību gadam. Kā
norāda Viesītes novada pa-
švaldības policija, uz kopējā
fona Viesītes vidusskolas 1. -
2. klašu audzēkņi - esot zino-
ši un informēti par drošības
jautājumiem.

Viesītes novada 
pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

L. Liepiņa

Pašvaldības policija informē skolēnus
par drošību

Daudz, ļoti daudz mums, latviešiem, ir dziesmu.
Bet, kad pie Dieva griežas visa tauta,
Tad skaņas īstākās, visvienkāršākās
Skan vienā dziesmā, mazā mīļā dziesmā:
„Dievs, svētī Latviju!”

Rites pamatskolā pilsonības nedēļas laikā norisinājās vairāki pa-
sākumi – skolēni veidoja kolāžas par Latviju, notika fiziskās izturības
konkurss „Skolas stiprinieks Latvijai”, 11. novembrī skolēni kopā ar
savām ģimenēm skrēja lāpu skrējienā.

13. novembrī skolā notika Latvijas 96. gadadienai veltīts svinīgs pa-
sākums. Šogad īpašu noskaņu tam piešķīra 9. klases zēnu dzejas un dzies-
mu izpildījums. Ar raito dejas soli priecēja skolas dejotāji.
Aizkustinoša bija koncerta noslēgumā izpildītā dziesma „Pie Dieviņa
gari galdi”, kurai ģitāras pavadījumu spēlēja skolotāja Vita.

Pēc koncerta notika to skolēnu apbalvošana, kuri tika izvirzīti no-
minācijai „Aug Latvijas pilsonis” – 2. klasē Ingars Strucis, Linda Sasa,
Signija Strumska, 4. klasē Arnis Strumskis, Kristiāns Vāgners, 5. kla-

sē Linda Kampe, Dana Fedotova, 7. klasē Andris Osma, 8. klasē Dagnija
Jase, Egija Zandberga, 9. klasē Jūlija Fedotova, Ieva Žilinska.

Tika apbalvoti arī konkursa „Skolas stiprinieks Latvijai” uzvarētā-
ji. 7. - 9. klašu grupā 1. vieta Egijai Zandbergai un Ralfam Dardecam,
2. vieta Elīnai Liepiņai un Rolandam Kampem, 3. vieta Andželikai Briedei
un Aivim Manfeldam; 4. - 5. klašu grupā 1. vieta Lindai Kampei un
Elvijam Strumskim, 2. vieta Marinai Fedotovai un Kristiānam Vāgneram,
3. vieta Žaklīnai Staltmanei un Ričardam Cepurītim; 1. - 2. klašu gru-
pā 1. vieta Lindai Sasai un Ingaram Strucim, 2. vieta Kristīnei Lukjanovai
un Kristiānam Moisejevam, 3. vieta Lindai Strumskai un Raivo Ļakūnam.

Darba biedru un skolēnu apsveikumus pasākumā saņēma skolotā-
ja Irina, kurai šogad tika piešķirts Viesītes novada domes Atzinības raksts.
Apsveikumu svētkos skolas kolektīvam teica Viesītes novada domes
izpilddirektors Alfons Žuks un pasniedza savu balvu sekmīgākajiem
skolas skolēniem –Veronikai Geroimovai (8. klase) un Lindai Kampei
(5. klase).

Lai mūsu labie darbi un domas Latvijai ir veltīti ne tikai svētku rei-
zē, bet arī ikdienā! Latvija – tie esam mēs!

Rites pamatskolas direktore I. Maševska

25. novembrī Rites pamatskolā viesojās nevalstiskās organizācijas
„Patvērums „Drošā māja”” pārstāvji. Projekta „Multidisciplināras ini-
ciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” organizācijas pārstāvji de-
vās izbraukumos pa skolām. 2 stundas vecāko klašu skolēniem bija ie-
spēja izspēlēt lomu spēles, meklēt plusus un mīnusus darbam ārzemēs,
kā arī izvērtēt iespējamos riska faktorus, lai nekļūtu par cilvēku tirdz -
niecības upuriem. Visas aktivitātes tā vien lika aizdomāties par savām

zināšanām un nereti arī vieglprātīgo attieksmi - „ar mani jau tas nekad
nevar notikt”. Patiesība izrādījās skarbāka, kā sākumā jauniešiem šķi-
ta. „Drošās mājas” līdzatvestais treileris uzskatāmi parādīja ne vien to,
kā varētu būt, bet arī to, kā reāli tas jau ir noticis ar citiem cilvēkiem.
Jauniešu nopietnība bija tiešs apstiprinājums tam, ka ir aizskarta tēma,
par kuru nākas aktīvi domāt.

Paldies šīs organizācijas jauniešiem, kas interesantā veidā pastās-

„Drošā māja” Rites pamatskolā
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Ziemassvētkus gaidot...
Kaut kur jau ziema atver savas dārgumu tīnes, pārcilā sarmas laka-

tus, puteņa šalles un iešuj lāsteku pogas mīkstajam sniega kažokam.
Un tad... vienmēr gaidītais, sirdī izlolotais, baltais, klusais Ziemassvētku
vakars būs klāt.

Rites pamatskolā šajā laikā laiks vairs neskrien, tas joņo, jo dze-
joļi jāmācās, dejas soļi jāpieslīpē, lomās jāiejūtas, kostīmi jāšuj, dzies-
mas jādzied. Skolotājām Maijai un Lilitai darba pilnas rokas, jo svēt-
ku koncerta sagatavošana viņu gādībā. Lai kā apnicis tumšais laiks, no-
gurdinājusi skolas rutīna ar pārbaudes darbiem, vērtējumiem, laboša-
nu, atskaitēm, pārskatiem, ziņojumiem, sirdī ienāk svētku sajūta, kad
redzi, kā bērni gatavojas svētkiem. Skolas kāpnes šogad izrotātas pašu
darinātiem, oriģināliem bumbuļiem – skolas līdzpārvaldes meitenēm
katru rītu bumbuļu pilnas rokas. Izgriezti sniegpārsliņu simti, sazīmē-
ti bezgala jauki zīmējumi, ar kuriem skolotāja Irina izrotājusi visu sko-
las gaiteņa sienu. Izgatavotas apsveikuma kartiņas mūsu vecākās pa-
audzes ļaudīm Rites pagastā, un šogad aizmirsti netiks arī kaimiņi Elkšņos
un Saukā. Par to, lai apsveikumi nonāktu pie adresāta, rūpējas skolo-
tāja Sandra. Teiksmains mežs ir ienācis skolā, saimniecības vadītājas
Iraīdas izlolots. Ziedojumu burka lēni un nemanāmi, bet pildās. Daža

laba čipsu paka un šokolādīte netika nopirkta, lai ietaupītos centus gā-
dīgi iemestu ziedojumu burkā, jo skolotāja Sandra rosināja bērnus pa-
domāt par tiem, kuriem klājas visgrūtāk. Tā „Eņģeļi par Latviju” šo-
ruden čakli rosās arī Rites pamatskolā.

19. decembrī plkst. 11.00 gaidīsim ciemos skolēnu vecākus, vec-
vecākus, pagasta ļaudis uz Ziemassvētku koncertu, kad noslēgsies arī
ziedojumu vākšanas akcija smagi slimu bērnu ārstēšanai un rehabili-
tācijai, kas nav iekļauta valsts apmaksātajos medicīnas pakalpojumos.

Tā svētki ienāk Rites pamatskolā, kad pedagogi neskaita darbā pa-
vadīto laiku un darba stundas, kas nereti ieilgst līdz vēlam vakaram.
Skumji, ka valdība kārtējo reizi pievīlusi pedagogu cerības saņemt adek-
vātu atalgojumu par padarīto darbu, tāpēc klusajā Adventes laikā jaun -
ievēlētajai arodbiedrības priekšsēdētājai skolotājai Natālijai jādodas uz
Rīgu piedalīties piketā pie Saeimas. Valdība 2015. gada budžetā aiz-
vien nav paredzējusi adekvātu valsts finansējumu jauna, godīga un iz-
glītības kvalitāti veicinoša samaksas modeļa ieviešanai ar 01.09.2015.

Caur vakardienas piepildījumu un rītdienas rūpi pie mums atnāk
Ziemassvētki un Jaunais gads. Pirms izejam tiem pretī, paņemsim lī-
dzi labāko, ko mums devis aizejošais gads, lai jaunā gada ceļos varam
atstāt savas pēdas – labu vārdu, krietnus darbus un gaišumu to cilvē-
ku sirdīs, ar kuriem diendienā iesim blakus!

Skolotāja D. Černauska

tīja par riskiem un nepieciešamību būt izglītotiem šāda veida jautāju-
mos! Viens aspekts, kad par cilvēku tirdzniecību stāsta skolotāji, otrs –
kad to stāsta darbinieki, kas ir cieši saistīti ar reāliem notikumiem un
reāliem cilvēkiem. Ceru, ka šīs izglītojošais pasākums „nesīs savus aug-

ļus” un mums nebūs jādzird satraucoši nepatīkamas ziņas par mūsu jau-
niešiem. Lai šī izglītošanās nāk viņiem par labu un ir atgādinājums arī
mums!

V. Liepiņa

Kad eglēs iemirdzas gaismiņas un gaiss sāk
smaržot pēc piparkūkām, zinām, ka tuvojas ga-
dumija. Nākamajā – 2015. - gadā atcerēsimies
komponistu Arvīdu Žilinski viņa 110. gadskārtā.

Var teikt, ka Arvīda Žilinska gads tika ie-
skandināts jau šī gada 7. novembrī, kad Jēkabpils
mūzikas skolā notika V Starptautiskais jauno
vokālistu konkurss. Iepriekšējās reizes konkursā
piedalījās mūzikas skolu audzēkņi no Lietuvas
un Baltkrievijas. Šajā konkursā tālie ciemiņi ne-
bija atbraukuši, toties tepat no Latvijas pieda-
lījās vairāk nekā 90 konkursanti no 29 mūzi-
kas skolām.

No Viesītes Mūzikas un mākslas skolas

konkursā piedalījās Adrija Bantauska (3. kora
klase) un Dāniels Kivlenieks (4. kora klase).
Abus mūsu skolas audzēkņus konkursam sa-
gatavoja vokālā pedagoģe Agnese Levinska un
koncertmeistare Jekaterina Haļiullina. Jāsaka
paldies bērnu vecākiem par atbalstu un seviš-
ķi abu konkursantu māmiņām, kuras visvairāk
darījušas, lai solisti arī skaisti izskatītos uz ska-
tuves!

Adrija un Dāniels startēja katrs savā vecu-
ma grupā un bija sagatavojuši obligāto latvie-
šu tautasdziesmu (tā jādzied bez pavadījuma)
un Arvīda Žilinska dziesmu, kā arī brīvas iz-
vēles dziesmu.

Par gada nogalē paveikto
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Šim konkursam tradicionāli ir tas, ka jau-
nos vokālistus vērtē ļoti profesionāla žūrija. Arī
šoreiz vērtēšana tika uzticēta Latvijas
Nacionālās operas solistam Armandam Siliņam;
solistei, Daugavpils mūzikas vidusskolas vo-
kālajai pedagoģei, Daugavpils Universitātes do-
cētājai Jeļenai Borelei; Dziesmu svētku virs-

diriģentei Agitai Ikauniecei.
Mūsu mazie solisti uzstājās ļoti pārliecinoši,

jo Adrija tikai par pāris punktiem atpalika no
godalgoto vietu ieguvējiem, bet Dāniels kon-
kursā ieguva 2. vietu, par vienu punktu pie-
kāpjoties 1. vietas ieguvējam – Līvānu
Jēkaba Graubiņa mūzikas skolas audzēknim.

Arvīda Žilinska jauno vokālistu konkurss no-
tiek reizi divos gados, tātad mazie solisti var
augt un pilnveidot savas prasmes, un nākotnē
doties pretim jaunām uzvarām.

N. Šimanauska

Svētku mirkļi 
PII „Zīlīte”

Dienas kļūst aizvien īsākas, un ar katru dienu mēs esam soli tuvāk
baltajai ziemai. Vēl dažas saules gaismas un siltuma pilnas dienas mūs
lutināja oktobrī. Saulains atausa 23. oktobra rīts, un PII „Zīlīte” tas ie-
sākās pavisam neparasti. Šī bija tā diena, kad pie bērniem ieradās cit-
planētiete Marsiāne un aicināja ikvienu doties kosmosā kopā ar viņu.
Mazākie bērni ar šaubām lūkojās uz svešo ciemiņu un ar piesardzību
veica uzdevumus, kurus Marsiāne bija kosmosā sagatavojusi. Lielāko
grupu bērniem šis patiešām izvērtās par interesantu un aizraujošu pie-
dzīvojumu. Ar dažādu kustību palīdzību tika atveidots kosmosa kuģis,
lidojošie šķīvīši un raķetes. Bērni piedalījās stafetēs, kur vajadzēja sa-
vākt kosmosa putekļus (ar slotas palīdzību pārvietot krāsainas bumbi-
ņas līdz mērķim) un sacensties, kurš lidojošais šķīvītis lido ātrāk (skriet,
iepirkuma maisiņu turot rokās virs galvas). Kā vienmēr uzvarēja drau-
dzība un emocijas sita augstu vilni. Marsiāne pastāstīja, ka kosmosā ir
sastopami lieli „debess akmeņi”, kuri krītot atstāj lielas „bedres” jeb
krāterus, kuros lidojošās raķetes mēdz pazust (pēc signāla bērni kāpa
lielās kartona kastēs). Kad bija pienācis laiks doties atpakaļ uz savu pla-
nētu Zemi, bērni apgalvoja, ka vēlas palikt kosmosā uz nezināmās pla-
nētas un turpināt piedzīvot vēl jautrus brīžus.

Prieks, ka bērni guva pozitīvas emocijas un bagātināja savas zinā-
šanas un pieredzi par kosmosu.

Novembris PII „Zīlīte” aizvadīts svētku noskaņās. 10. novembrī tika
ieskandināta Mārtiņdiena, kurā bērni piedalījās jautrās stafetēs, rota-
ļās un dejās, viesojoties lauku sētā pie vistas un gaiļa. Lai svētki izdo-
tos, bērni palīdzēja savākt vistu izplūkātās spalvas, atrast peļu izripi-
nātās olas. Mierinot satraukto gaili, bērni demonstrēja, cik cēli gailim
jāprot staigāt pa sētu, lai netiktu saimnieka katlā. Ar Mārtiņdienu aiz-
sākas ķekatās iešana. Ļaujoties jautrai dejai, ikviens ieguva skaistas gal-
vas maskas un kļuva par jautriem Mārtiņbērniem jeb ķekatniekiem.
Pasākuma noslēgumā ar mazām dāvaniņām tika godināti visi Mārtiņi -
vārda dienas gaviļnieki. Lielā jautrībā un pozitīvās emocijās svētki tika
aizvadīti, lai kā arī gribējās Mārtiņdienu aiz ausīm noturēt! Šo svētku
pozitīvo emociju iespaidā, bērni gaidīja valsts svētkus. Gan lieliem, gan
maziem novembris ir nozīmīgs ar Latvijas dzimšanas dienu, tādēļ vi-
sas nedēļas garumā PII „Zīlīte” audzinātājas ar bērniem grupās runā-
ja par gaidāmajiem svētkiem, darināja radošus darbus par Latvijas dzim-
šanas dienas tēmu. Svētku nedēļas ietvaros katras grupas bērni devās
ekskursijā uz ievērojamākajām vietām Viesītē. Svētku nedēļas kulmi-

nācijas pasākumā 14. novembrī vēlreiz, dodoties iedomātā ceļojumā
ar Viesītes Mazo Bānīti pa savas dzimtās pilsētas skaistākajām vietām:
Viesītes vidusskolu, Kultūras namu, Viesītes Brīvības baznīcu, muze-
ju „Sēlija”, Mazo pilsētas ezeriņu un bērnu rotaļu laukumiem pilsētā,
iepazīstināja ar redzēto arī citus. Apceļojot savu dzimto pilsētu, bērni
klausījās dziesmu par Latviju, paši veidoja lielākos ezerus, skaistākās
upes, augstākos kalnus un plašāko jūru. Svētku noslēgumā visus pār-
steidza svētku salūts, kas uzjautrināja gan mazos, gan lielos svētku svi-
nētājus.

PII „Zīlīte” sporta skolotāja E. Štāka

„Rūķīšu” grupas bērni Mārtiņdienas noskaņās.

„Bitīšu” grupas bērni valsts svētku ieskaņās.

Šī gada nogalē Latvijas Mazpulku organizācijai aprit 95. gadskār-
ta. Tāpēc katra mazpulka paveiktie darbi tika saistīti ar biedrības sa-
liedēšanu, mazpulku idejas stiprināšanu un vēsturiskā mantojuma sa-
glabāšanu. Arī Viesītes mazpulks aktīvi piedalījās Latvijas mazpulku
darbībā. Sevišķi rosīgs mazpulcēniem ir rudens, kad katram biedram
jāizrāda savs gada veikums. Vietējā darbu skatē mazpulka dalībnieki
prezentēja projektus par ķiploku, tomātu, pupu, kukurūzas, arbūzu un
trušu audzēšanu. Annijai Liepiņai sava projekta izstrādāšanā bija ne-
pieciešams apgūt zināšanas ne tikai pupiņu audzēšanā, bet arī pārdo-
šanas mākslā, jo viņa pavasarī noslēdza līgumu ar z/s „Ezerkauliņi”
par izaudzēto krūmpupiņu pārdošanu. Savukārt Anta Narkevičina, mā-
coties audzēt tomātus, vienlaicīgi sadarbībā ar SIA „Bioorganic
Earthworm Compost’’ veica pētniecisko darbu par sliekkomposta ie-

darbību dārzeņu audzēšanā. Lindai Luksteniecei jālepojas ar to, ka ta-
gad viņas daļa izaudzēto cūku pupu nonāca Pūres DIS zinātnieku rī-
cībā, veidojot Latvijas cūku pupu kolekciju un izpētot to īpatnības.

24. oktobrī Viesītes čaklākie mazpulcēni devās uz Līvāniem, lai pie-
dalītos Zemgales - Latgales Mazpulku rudens forumā. Novada pasā-
kumam bijām sagatavojuši sešus projektus un instalācijas par attiecī-
gajām tēmām, kā arī sava mazpulka prezentāciju un aktivitātes tirgus
placī. Īpašs prieks par Gustavu Šēnbergu, kas novadu forumā savā ve-
cuma grupā par paveikto darbu ieguva pirmo vietu.

5. decembrī Viesītes mazpulcēni kultūras pilī rīkoja Rūķu meistar-
darbnīcas „Lai priecīgi Ziemassvētki!” Kopīgi darinājām apsveikumus
Ziemassvētkos, eglīšu rotājumus un dažādas pārsteigumu dāvaniņas svēt-
kos. Meistardarbnīcā izgatavotās lietas Ziemassvētkos dāvināsim Viesītes

Mazpulcēnu aktivitātes gada nogalē
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veselības un sociālās aprūpes centra iemītniekiem, tā sagādājot gan-
darījumu sev un kaut mazu siltumiņu tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs.

Lai priecīgi un silti Ziemassvētki visiem!

Lai līksms, jaunām, radošām idejām un darbiem bagāts atnāk jau-
nais gads!

36. Viesītes mazpulku vadītāja R. Feldmane

Rūķu meistardarbnīca „Lai priecīgi Ziemassvētki” 
Viesītes mazpulkā.

Viesītes mazpulcēni Latvijas mazpulku rudens forumā
Līvānos.

Pēc vairāku gadu pārtraukuma 16. novem-
brī Viesītē notika Spārniņa piemiņas kauss vo-
lejbolā, ko organizēja un rīkoja Viesītes spor-
ta klubs. Spēlēt un cīnīties par kausu ieradās
četras komandas.

Pirms turnīra atklāšanas komandu pārstāvji
devās uz Viesītes kapiem, kur nolika ziedus, ie-
dedza svecītes, ar labiem vārdiem un klusuma
brīdi pieminēja skolotāju Voldemāru Spārniņu.
Kad pārstāvji bija atgriezušies, notika turnīra at-
klāšana, kurā uzrunu teica Viesītes vidusskolas
direktors Andris Baldunčiks, sveicot un novē-
lot veiksmi kausa izcīņā. Kad komandas izspē-
lēja katra ar katru, sākās pusfināla spēles, lai no-
skaidrotu finālistus, kuri cīnīsies par kausu. Fināla
spēle par pirmo un otro vietu izvērtās ļoti inte-
resanta un spraiga - tajā tikās Viesītes un Jēkabpils
komandas. Spēle bija līdzvērtīga, jo neviena ko-
manda negrasījās piekāpties, bet ar 2 setu uz-
varu tomēr pārāki bija jēkabpilieši.

Rezultāti:
4. vieta - „Veterāni” (Viesīte) - Jānis Tālis,

Valdis Broničs, Andris Baldunčiks, Imants
Rozalinskis, Ligita Kastaine, Didzis Bruņenieks;

3. vieta - „Celmlauži” (Viesīte) - Jānis
Valainis, Kristaps Čibulis, Jānis Siliņš, Edijs
Bērziņš, Amanda Kļaviņa;

2. vieta - „Spalvainie” (Viesīte) - Didzis
Rubens, Elvijs Demjanovs, Jānis Kerubins,

Matīss Melderis, Daniels Orlovs, Guna
Stūrīte;

1. vieta - „Saulītes” (Jēkabpils) - Agita
Muceniece, Andrejs Ivanovs, Edijs Sovetovs, Jurijs
Naumovs, Maksims Belovs, Dagnis Mucenieks.

Patiesa cieņa un prieks par Viesītes
„Veterānu” komandu, kas cienīgi aizstāvēja
Viesītes godu Spārniņa piemiņas kausā.
Gribētos novēlēt visiem jaunajiem sportistiem
būt tikpat sportiskiem un aktīviem, sasniedzot
veterānu vecumu, un tikpat aktīvi aizstāvēt sa-

vas pilsētas un sava skolotāja godu.
Paldies visiem sportistiem un atbalstītā-

jiem – Viesītes novada domei, Viesītes vi-
dusskolas direktoram un darbiniekiem!

Cerēsim, ka ar Jūsu atbalstu un palīdzību šī
tradīcija saglabāsies un nākošā gada novem-
bra mēnesī atkal tiksimies V. Spārniņa piemi-
ņas kausā.

Uz tikšanos!

Viesītes Sporta klubs

Voldemāra Spārniņa kauss volejbolā

Viesītes jaunieši
Jaunjelgavas novada lāpu

skrējienā

„Lāpu skrējiena” iniciatīvas grupa sadarbībā ar Jaunjelgavas nova-
da domi šā gada 15. oktobrī rīkoja Otro Jaunjelgavas novada „Lāpu skrē-
jienu” 83 kilometru garumā apkārt novadam, pieminot Brīvības cīņās
kritušos un godinot Latvijas Republikas pastāvēšanas 96. gadskārtu. Šo-
gad pasākumu ar dalību atbalstīja arī Viesītes novads, kuru pārstāvēja
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Amanda Kļaviņa, Laura Liepiņa un Baiba Marta Ažušele.
Skrējiens sākās Jaunjelgavas pilsētas kapos pie Brīvības cīnītāju pie-

minekļa plkst. 9.00 un plkst. 17.30 noslēdzās Seces pagasta Stalānu kap-
sētā, kur apbedīti Latvijas Atbrīvošanas kara cīņās kritušie. Viesītes no-
vada pārstāve Baiba, saņemot karogu un lāpu, uzsāka Sunākstes pagasta
posmu.

Pasākuma organizatori norāda, ka, raugoties uz nākošo gadu, lāpu
skrējiens varētu tikt rīkots kā vienotais Sēlijas novadu lāpu skrējiens.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa

No 5. līdz 7. novembrim trīs Viesītes novada jaunieši piedalījās starp-
tautiskajā konferencē „Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas
mērogā”, kas norisinājās Jūrmalā, viesnīcā „Lielupe”. Viesītes nova-
du forumā pārstāvēja jaunatnes lietu speciāliste Laura Liepiņa un jau-
nieši – Līga Daģe, Lāsma Ašuka un Anna Paula Kuzņecova.

Šī konference notika, pateicoties Latvijas un Šveices sadarbības pro-
grammai, kuras mērķis ir sociālo atšķirību samazināšana starp dina-
miskajiem pilsētu centriem un attāliem vai mazattīstītiem reģioniem,
veicinot atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orien-
tētus pasākumus un piedāvājot iespējas brīvā laika lietderīgai izman-
tošanai.

Pirmās dienas laikā jaunieši tika iepazīstināti ar tādām tēmām kā
„Eiropas jaunatnes politika”, „Strukturētais dialogs”, „Jauniešu centrs
kā jaunatnes politikas īstenotājs pašvaldībā”, „Nevalstisko organizā-
ciju loma darbā ar jaunatni”, „Pieredze darbā ar „neaktīvajiem” jau-
niešiem”, „Nacionālā jaunatnes politika” un citas. Par šīm tēmām jau-
niešiem stāstīja pārstāvji no Šveices, Austrijas, Lietuvas, Igaunijas un
Norvēģijas. Pēc ārvalstu pieredzes notika grupu darbi, kuros varēja uz-
zināt to, kas notiek citās pilsētās saistībā ar jauniešiem. Vakara daļā bija
saliedētības pasākums, kurā bija jāveic dažādi atjautības uzdevumi.

Otrās dienas laikā jaunieši darbojās praktiski grupās, kurās apsprieda

dažādas tēmas, piemēram, „Jaunatnes likums”. Pēc grupu darbiem no-
tika paneļdiskusija, kurā par aktuālajiem jautājumiem diskutēja Latvijas
un ārvalstu eksperti. Vakarpusē norisinājās „Open space” - atvērtā tel-
pa pieredzes apmaiņai un kontaktu dibināšanai. Vakara noslēgumā jau-
niešiem tika dota iespēja izdejoties diskotēkā kopā ar pazīstamu dīdžeju.

Anna Paula par dalību konferencē: „Pirmo reizi biju šāda veida kon-
ferencē un ceru, ka ne pēdējo. Ieguvu informāciju no citu pašvaldību
jauniešiem par to, kā viņi komunicē ar savu pašvaldību, kādus pasā-
kumus veido, lai motivētu neaktīvos jauniešus. Un, protams, jaunu in-
formāciju par dažādiem projektiem un jauniešu iespējām tajos.”

Noslēguma dienā jaunieši atkal diskutēja grupās par tēmu „Jaunatnes
jomas attīstība”, apzināja esošās problēmas un to risinājumus, priekš-
likumus.

Līgas atskats uz konferenci: „Šo trīs dienu laikā es guvu daudz jaunu
atziņu. Visvairāk man patika tas, ka visi cilvēki bija ļoti draudzīgi un
atsaucīgi. Ja radās kāds jautājums, droši varēja visu jautāt un uz
jautājumiem tika saņemtas plašas, saprotamas atbildes. Protams, ieguvu
arī kontaktus, kurus vēlāk varēs izmantot Viesītes novada jauniešu
piesaistei jauniešu darbā. Paldies par iespēju tur būt!”

Viesītes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Viesītes novada jaunieši piedalās
starptautiskā konferencē

Jauniešu neformālā grupa „Solis” projekta
nr. LV-12-E227-2013-R3 „Soļo vesels!” ietvaros
organizēja sporta dienu „Solis ziemā”, kura no-
tika šī gada 13. novembrī bijušajā Viesītes arod-

vidusskolas sporta zālē.
Sporta diena tika uzsākta ar aktīvu koman-

du reģistrēšanos. Sacensības jauniešiem tiesāt
palīdzēja Jānis Osis. Futbolā piedalījās trīs ko-
mandas - „Paģiras”, „Vienotais dzimums” un
„Tabletes”. Šajā spēlē pirmo vietu ieguva
„Vienotais dzimums”, kuru pārstāvēja: Aigars
Cišs, Jevgēnijs Gruņins, Melānija Jaksteviča,
Jānis Berģis un Māris Orlovs; otro vietu ieguva

„Paģiras” - Ritvars Tīrumnieks, Edijs Bērziņš,
Ralfs Vingris, Erlends Bērziņš un Uldis
Ziņkovskis, savukārt 3. vietā bija komanda
„Tabletes” - Artūrs Maculevičs, Vīgants Endijs
Elpers, Valērijs Sebežs, Sandis Aldiņš un
Aleksandrs Sebežs.

Strītbolā tika izveidotas vienpadsmit ko-
mandas: „Paģiras”, „Punduri”, „Tofiks”,
„Mamma”, „Jurģi”, „Kukulīts”, „Maiznieki”,

Jauniešu neformālās grupas 
„Solis” organizētā sporta diena „Solis ziemā”
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„Statujas”, „Bestro”, „Jurēni” un „INBK”. Sīvā
cīņā pirmo vietu ieguva „Paģiras” - Ritvars
Tīrumnieks, Edijs Bērziņš un Ralfs Vingris, otrā
vietā bija „Punduri” - Jānis Milaknis, Ingars
Malnačs un Māris Zvaigzne, trešajā vietā at-
stājot komandu „Tofiks” - Andris Līcis, Sabīne
Grinciuna un Artūrs Mucenieks.

Lielu atsaucību guva arī galda hokejs, kurā
pirmā vieta bija Erlendam Bērziņam, otrā vie-
ta Ritvaram Tīrumniekam un trešā vieta - Edijam
Bērziņam.

Sporta dienas dalībnieki bija gandarīti par
iegūtajiem sasniegumiem un atzina, ka šāda vei-
da fiziskās aktivitātes veicina veselīga dzīve-
sveida popularizēšanu jauniešu vidū, vienotī-
bu kopīgu rezultātu sasniegšanā un jaunu domu
biedru iegūšanā.

Jauniešu neformālā grupa „Solis”

8. decembrī apbalvošanas ceremonijā tika sveikti Latvijas labākie
darbinieki, organizācijas un pašvaldības darbā ar jaunatni. Konkurss
„Labākais darbā ar jaunatni 2014” tika rīkots ikgadējās Jaunatnes po-
litikas valsts programmas ietvaros.

Kopumā konkursam tika iesūtīti 49 pieteikumi. Konkursa mērķis bija
izteikt atzinību aktīvākajām pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistīta-
jām personām un jaunatnes organizācijām par ieguldījumu jauniešu dzī-
ves kvalitātes uzlabošanā Latvijā. Kategorijā „Jaunatnes organizācijas
un biedrības, kas veic darbu ar jaunatni” nominācijā „Uzlecošais jau-
natnes darbinieks” viena no 10 nominantiem bija arī Viesītes novada
pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Laura Liepiņa.

Apsveikuma vārdus konkursa uzvarētājiem sūtīja arī Izglītības un
zinātnes ministre Mārīte Seile. „Ticu, ka mūsu valsts veiksmīgas attīstības
pamats ir gudri, radoši un prasmīgi cilvēki. Mēs katrs varam uzdot sev
jautājumu – ko es kā vecāks, skolotājs, uzņēmējs, ierēdnis vai politi-
ķis varu darīt, lai mudinātu Latvijas jauniešus izvirzīt drosmīgus un at-
bildīgus mērķus un atbalstītu viņus šo mērķu sasniegšanā. Jūs ar sa-
viem darbiem rādāt teicamu piemēru. Vēlos sveikt visus mērķtiecīgos,
aizrautīgos, idejām un iecerēm bagātos jauniešus, kas uzņemas atbil-
dību par savām izvēlēm gan lai veidotu veiksmīgu savu dzīvi, gan lai
sniegtu savu ieguldījumu Latvijas izaugsmē,” bilda ministre.

Kategorijā „Pašvaldības” pretendenti tika izvirzīti trīs kategorijās:
l nominācijā „Straujākais lēciens darba ar jaunatni attīstībai pa-

švaldībā” uzvarēja Raunas novada pašvaldība,
l nominācijā „Jaunietim draudzīgākā pašvaldība” uzvarēja Cēsu no-

vada pašvaldība,
l nominācijā „Darba ar jaunatni tradīcijām bagātākā pašvaldība”

uzvarēja Daugavpils pilsētas pašvaldība.
Kategorijā „Jaunatnes organizācijas un biedrības, kas veic darbu ar

jaunatni” pretendenti tika izvirzīti trīs kategorijās:
l nominācijā „Darbīgākā jaunatnes organizācija sociālās atstumtī-

bas mazināšanai un līdzdalības veicināšanai jauniešu vidū” uzvarēja bied-
rība „No idejas līdz attīstībai” no Pāvilostas,

l nominācijā „Pieredzes bagātākā jaunatnes organizācija” uzvarē-

ja biedrība „Zemgales NVO centrs” no Jelgavas,
l nominācijā „Straujākais lēciens jaunai jaunatnes organizācijai”

uzvarēja biedrība „Jaunatnes čemodāns” no Rēzeknes.
Kategorijā „Pašvaldības darbā ar jaunatni iesaistītā persona” pre-

tendenti tika izvirzīti trīs kategorijās:
l nominācijā „Uzlecošais jaunatnes darbinieks” uzvarēja Ķekavas

novada Jaunatnes iniciatīvu centra direktore Linda Vaškeviča – Vieta,
l nominācijā „Aktīvākais jaunatnes darbinieks Latvijas un Eiropas

ietvaros” uzvarēja Jelgavas novada jaunatnes lietu speciāliste Kristīne
Kode,

l nominācijā „Pieredzes bagātākais jaunatnes darbinieks” uzvarē-
ja Saldus novada jaunatnes lietu speciāliste Rudīte Muraševa.

Plašāka informācija par konkursu: marika.arklina@izm.gov.lv

I. Zariņa
Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa
prese@izm.gov.lv

67047834; 29246737

Apsveic labākos darbiniekus, organizācijas
un pašvaldības darbā ar jaunatni

Jaunieši var bez maksas
iegūt profesiju

Sākusies ziemas uz-
ņemšana 30 profesio-
nālās izglītības iestādēs
visā Latvijā, kas pie-
dāvā jauniešiem vecu-

mā no 17 līdz 29 gadiem bez maksas apgūt kādu no 62 profesijām
Jauniešu garantijas projekta ietvaros. Mācības ilgs 1 vai 1,5 gadu,
pieejama arī stipendija no 70 līdz 115 eiro mēnesī.

Prasības jaunietim:
l vecums - 17 - 29 gadi (ieskaitot);
l pabeigta 9. vai 12. klase;
l ar vai bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas;
l gadu pirms uzņemšanas nav iegūta profesionālā kvalifikācija.
Mācību programmām var pieteikties arī tie jaunieši, kas ir reģistrējušies 
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Jau no novembra vidus Viesītes novada
Viesītes bibliotēka aicina lasītājus iepazīt un
arī izlasīt grāmatas, kas iegūtas projektu kon-
kursa „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālli-
teratūra bibliotēkās” ietvaros. Izdevuma
„Viesītes Novada Vēstis” iepriekšējā numurā
informējām par projekta rezultātiem un pare-
dzamo realizācijas gaitu. Šoreiz vairāk par pa-
šām grāmatām.

Projekta rezultātā saņemti patiešām vērtī-
gi daiļliteratūras un nozaru literatūras izdevu-
mi. Saņemtajā grāmatu kolekcijā iekļauti tādu
latviešu autoru kā Leona Brieža, Andas Līces,
Ineses Zanderes, Edvarta Virzas, Imanta
Ziedoņa, Ingas Ābeles, Pētera Brūvera, Noras
Ikstenas, Dainas Avotiņas, Marta Pujāta dar-
bi. Īpašas uzmanības un pieminēšanas vērta ir
žurnālistes Līgas Blauas grāmata par Jāni
Stradiņu „Jānis Stradiņš. Ceļš cauri laikiem”,
ar kuras autori un galveno varoni Viesītes no-
vada iedzīvotājiem bija iespēja tikties šī gada
februārī grāmatas atvēršanas svētkos Viesītes
kultūras pilī. Grāmata ir stāsts par izcilu per-
sonību un dzimtu, kas iedvesmo. Daudzi to jau
paguvuši izlasīt, bet tiem, kuri vēl šaubās, vai
grāmatu lasīt, gribas teikt – noteikti to izdariet!

Starp oriģinālliteratūras grāmatām jāatzīmē
vēl divas grāmatas. Kino dokumentāliste un li-
terāte Elvita Ruka debitējusi romāna žanrā ar ro-
mānu, kas balstīts dokumentālos notikumos -
„Izdzīvo. Piedzīvo. Lido”. Par šo grāmatu ak-
tieris Ģirts Ķesteris saka: „Dzīvi raksturi un dra-
matiskas situācijas, kas portretē gan varoņus,
gan mūsu piedzīvoto laiku. Drosmīgi, dinamiski
un personīgi.” Otra grāmata - Viļa Lāča garais
stāsts „Ceļojums uz Norieta pilsētu” – viens no
fantastikas aizsācējiem latviešu prozā. Profesore
Skaidrīte Lasmane raksta: „Ja vēlaties
atbaidošas iekārtas tēlojumu, te tas ir! Daudz
alegoriju, simbolu, un tie visi ir pētniecības
vērti.” Rakstnieks stāstu laika gaitā ir labojis.
Šajā izdevumā paralēli sniegtas 1939. gada iz-
devumā svītrotās un 1959. gadā klāt pierakstītās
vietas. No jauna klajā laistais garstāsts būs pār-
steigums ne vienam vien V. Lāča daiļrades pa-
zinējam.

Projektā saņemtās tulkotās daiļliteratūras au-
toru vidū tādi vārdi kā Sandro Veronēzi, Salmans

Rušdi, Mika Valtari u. c. Lasītājiem, kurus ne-
baida fantāzijas lidojums, mistiska un paralē-
la pasaule, taču tajā pašā laikā absolūti reāla
vide, noteikti patiks animatores Mariamas
Petrosjanas grāmata „Nams, kurā...” - darbs,
kuru cildina gan lasītāji, gan kritiķi. Spriedzes
pilnu piedzīvojumu ikvienam lasītājam piedāvā
somu rakstnieka, žurnālista un vides aktīvista
Risto Isomeki jaunais romāns „Jūras pūķa sala”,
kas jau nodēvēts par ekotrilleri, kurā mūžsens
mīts pārtop par īstenību. Beidzot arī mums tiek
piedāvāta iespēja iepazīt spāņu rakstnieka
Havjera Mariasa romānu „Tik balta sirds”, kas
pirmoreiz iznāca 1992. gadā, savaldzinot un ap-
burot lasītājus daudzās pasaules valstīs, bet au-
toru padarot par vienu no pasaulē ietekmīgā-
kajiem spāņu rakstniekiem. Ja ir vēlme iepa-
zīties ar citas mentalitātes cilvēku domāšanu,
ja ir vēlme pasēdēt un padomāt par savu dzī-
vi, ja ir vēlme izsvērt, vai es rīkojos pareizi, kā
mana rīcība ietekmē citu cilvēku, tad romānu
ir vērts lasīt.

Vispusīgu ieskatu 20. gs. spāņu dzejā sniedz
„Spāņu dzejas antoloģija” Leona Brieža at-
dzejojumā un sakārtojumā. Patiess prieks, ka
šī grāmatu kolekcija piedāvā savdabīgā igau-

ņu dzejnieka Artura Alliksāra dzejas krājumu,
ko latviskojis mūsu novadnieks, dzejnieks un
tulkotājs Guntars Godiņš. Vizuāli nelielā grā-
mata sniedz plašu un informatīvu ieskatu dzej-
nieka dzīves stāstā, daiļradē, kā arī atdzejotā-
ja pārdomas par atdzejošanas darbu, iedzīvi-
not igauņu dzejnieka daiļradi latviešu valodā.
Grāmata papildināta arī ar paša dzejnieka dze-
joļu manuskriptu kopijām, fotogrāfijām un frag-
mentiem no privātām sarakstēm, tomēr nekas
nevar aizstāt to klātbūtnes sajūtu, ko dzejnieks
ir radījis ar savu daiļradi, t.i., tiešu vēstījumu
savam lasītājam. Runājot atdzejotāja G.
Godiņa vārdiem: „Savā īsajā, grūtajā, bet in-
tensīvajā dzīvē dzejnieks atstāja tekstus, kas no
lasītāja, kritiķa vai atdzejotāja prasa intensīvu
līdzdarbību, un atstāja arī sajūtu, ka dzejas ie-
spējas ir ļoti plašas, pat bezgalīgas.”

Bez iespiestajām grāmatām projekta ko-
lekcijā iekļautas arī klausāmgrāmatas - I. Gailes
„Āda”, U. Bērziņa „Izņemts no skolas”, M.
Bērziņa „Gūtenmorgens”. Mazos lasītājus no-
teikti iepriecinās izdevniecības „Liels un Mazs”
sērijā „BIKI BUKS. 100 dzejoļu izlase bērniem”
izdotās grāmatiņas.

Skolēniem izglītības un mācību procesā, kā
arī ikvienam no mums sevis pilnveides, izzi-
ņas procesā noteikti noderēs projektā iegūtā
daudzveidīgā nozaru literatūra. Vērtīgu mate-
riālu latviešu mākslas vēstures apguvē un māk-
slinieku personību iepazīšanā sniedz grāmatas
par māksliniekiem Rūdolfu Pērli, Kārli
Melnbārzdi, Jāni Rozentālu, Vilhelmu Purvīti,
Kārli Padegu. Interesantu izpētes materiālu ie-
tver „Atmiņu grāmata” - novadniekam Ugam
Skulmem veltīto monogrāfisko albumu papil-
dina mākslinieka paša rakstīti memuāri.
Atmiņas, kuras pierakstījis pats mākslinieks,
ir nozīmīgs, līdz šim nepublicēts materiāls.
Hronoloģiski tās ietiecas tālā dzimtas vēsturē
un noslēdzas ar mākslinieka pēdējiem dzīves
gadiem. Grāmatu sastādījusi mākslas zinātniece
Laima Slava. Projektā iegūtās nozaru literatūras
vidū - zinātnisku rakstu krājumi par Imantu
Ziedoni un Rūdolfu Blaumani, izdevuma
„Gunāra Priedes dzīve un darbi” 2. sējums,
„Mūsdienu literatūras teorijas” (sast. I. E.
Kalniņa un K. Vērdiņš) u. c. Daudzu lasītāju
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Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji.
Dokumentus izglītības iestādēs var iesniegt no 1. decembra. 1,5 gada
programmās mācības sākas jau 2015. gada 12. janvārī, bet 1 gada pro-
grammās – 23. februārī.

Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību programmas?
l Var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī.
l Iespēja iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību,

ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams dar-
ba tirgū, piemēram, autovadītāja apliecību.

l Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz
kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni (līdz 71 eiro
mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbau-
des izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Jauniešiem ir iespēja apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu stila spe-
ciālista, apdares darbu strādnieka, vizuālās reklāmas noformētāja, kuģa
pavāra, zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, interjera dizaina speciālista,
datorsistēmu tehniķa un citas profesijas.

Vairāk par profesijām, uzņemšanas laikiem un nosacījumiem:
www.niid.lv

Papildu informācija par projektu pieejama: www.viaa.gov.lv sada-
ļā „VIAA īstenotie projekti”.

Profesionālā izglītība ir ieguldījums Tavā nākotnē, ko finansē Eiropas
Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai
apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu
garantijas ietvaros” 2. kārtas projekts (identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2).

Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu.

Viesītes novada bibliotēkās uzsākta projekta
„Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra

bibliotēkās” realizācija
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interesi piesaistīs Daigas Mazvērsītes grāma-
ta „Elga Igenberga. Dzīves riču-raču” par ta-
lantīgās un klausītāju iemīļotās latviešu pianistes
un komponistes (1921 - 2003) mūža gājumu.
Reizē tas ir stāsts par latviešu estrādes žanra
dzimšanu. Komponiste kā vienīgā daiļā dzi-
muma pārstāve starp latviešu estrādes mākslas
aizsācējiem darboties šajā žanrā sākusi 20. gs.
50. gadu otrajā pusē.

Šo savdabīgo ieskatu projekta literatūras klās-
tā gribu noslēgt ar sava veida „saldo ēdienu”
visiem dabas pētniekiem un vienkārši dabas mī-
ļotājiem – Ingmāra Līdakas grāmatu „Zoodārzs
manā pagalmā”. Tā nu reiz ir grāmata, kurai
noteikti jābūt katrā bibliotēkā un kuru vērts iz-

lasīt – saistošā valodā uzrakstīta, tā sniedz daudz
izzinošas informācijas par Latvijas dzīvo dabu
un papildināta ar bagātīgu ilustratīvo materiā-
lu. Šī grāmata ir sirsnīguma un iejūtības pār-
pilns veltījums autora dzimtajām „Skaru” mā-
jām, kurās aizvadīta ne tikai bērnība, bet ku-
rās arī tagad autors pavada ikkatru brīvo brī-
di. Mežos un laukos, kā arī piemājas dārzā, bē-
niņos un pat pagrabā sastapts tik daudz dzīvās
radības, ka gribējies par šiem klusajiem vai ska-
ļajiem kaimiņiem no dzīvnieku pasaules pavēstīt
arī citiem.

Viesītes bibliotēkā projektu konkursa
„Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bib-
liotēkās” ietvaros iegūtās grāmatas būs lasā-

mas decembrī un arī janvārī, bet jau februā-
rī šī literatūra ceļojošās izstādes veidā sāks savu
ceļojumu pa novada pagastu bibliotēkām, lai
arī pagastu iedzīvotāji iepazītu projekta grā-
matas.

Aicinu lasītājus nākt un iepazīt projektā
„Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bib-
liotēkās” iegūtos izdevumus. Lai šīs literatū-
ras lasīšana mums visiem sniedz daudz jaunu
zināšanu, atklāsmju un jauku pārsteigumu, pa-
dara gaišāku un interesantāku ikdienu!

L. Griškena,
Viesītes bibliotēkas vadītāja

Autores foto

Cilvēku atmiņas ir vislabākais pierādījums tam, ka neesam ierobe-
žoti laikā un arī telpā – iet gadi, bet mūsu atmiņās dzīvi notikumi, kas
mūs aizkustinājuši un radījuši dziļu pārdzīvojumu, domājam par ļau-
dīm, kas bijuši mūsu dzīvē, sirds kaktiņā glabājam atmiņas par kādu
mums dārgu, tuvu vietu… Un ir arī otrādi – cilvēks ir dzīvojis kādā mazā,
klusā pilsētiņā pavisam neilgu laiku. Gājuši gadi, dzīves ceļš viņu aiz-
vedis tālāk, bet te viņu atceras joprojām – tie, kuri viņu pazinuši, pie-
min ar labu vārdu, atceras…

Abi tikko minētie varianti attiecināmi uz cilvēku, kura atmiņu stās-
tu par Viesītē pavadīto un nostrādāto laiku piedāvājam lasītājiem šo-
reiz. Enoks Biķis mūsu pilsētā kā ārsts pediatrs strādājis no 1960. līdz
1964. g., tagad ir Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes asociē-

tais profesors un dzīvo Rīgā. Lai arī profesors ir jau cienījamā vecu-
mā, viņš joprojām ar interesi seko šeit notiekošajam, lasa šo avīzīti, uz-
tur kontaktus ar viesītiešiem.

Paldies profesoram par iespēju publicēt viņa atmiņas mūsu izdevumā!
Vienmēr ir interesanti lasīt, kā Viesīti redz cilvēki, kam šī nav dzimtā
pilsēta. Paldies par iedvesmošanu un neizsīkstošo enerģiju skolotājai
Godiņai, kas ir iniciatore idejai iespēju robežās apkopot bijušo medi-
cīnas darbinieku atmiņas par Viesītes slimnīcu! Raksti par šo tēmu no-
teikti būs arī nākamā gada avīzītēs! Atliek tikai novēlēt mums visiem,
lai izdodas!

L. Griškena

Kas paliek atmiņās, tas dzīvs…

(Atmiņu stāsts)

1960. gadā absolvēju Rīgas medicīnas in-
stitūtu un tā paša gada rudenī kā jauns ārsts div-
desmit divu gadu vecumā 3. augustā ar Veselības
ministrijas norīkojumu devos uz savu pirmo dar-
ba vietu. Līdz tam Viesītē ne reizes vēl nebi-
ju bijis.

Ar satiksmes autobusu pa toreiz putekļai-
no zemes ceļu braucu vairākas stundas no Rīgas
līdz Jēkabpilij. Uz Viesīti ar Jēkabpils rajona
slimnīcas vieglo automašīnu „Moskvič” mani
aizveda rajona galvenā ārste Rita Korņeva.

Biju paņēmis līdzi palielu koferi ar pašām ne-
pieciešamākajām lietām. Galdiņu, krēslu, gultu
un grāmatplauktu jau biju aizgādājis uz
Dundagu, jo Veselības ministrijas sadalē
Dundagas slimnīcu biju izvēlējies kā savu nākamo
darba vietu. Bet Talsu rajona varas iestādes man
liedza strādāt kā ārstam Dundagā, jo nevēlējās
pieļaut, ka esmu ārsts tai pašā rajonā, kura cen-
trā - Talsos - mans tēvs ir baptistu mācītājs.

Pirmajā vakarā man ierādīja vietu Viesītes
slimnīcas otrā stāva vienvietīgā palātā. Tur dzī-
voju pirmās dienas, kamēr tiku pie dzīvokļa.
Mazajā slimnīcas telpā man bija sagatavota bal-
ti apklāta gulta un pie tās uz skapīša vāzē bija
ziedi. Vakariņas paēst mani uzaicināja slimnī-
cas virtuvē pirmajā stāvā. No ieraksta dienas
grāmatā: „... man šķiet, ka uzmākties sāk vien-
tulība, kaut gan ar pildspalvu un vēstuļu ap-
loksnēm to dzenu prom… Vienīgā laime, ka bū-
šot daudz darba…” Ārstu kolektīvs ir neliels:

Zoja Haitova – ķirurgs un galvenā ārste, Berta
Dzene – terapeite - un Ušerovska - stomatologs,
visas trīs sievietes, es ārstu kolektīvā būšu ce-
turtais – vienīgais vīrietis – pediatrs.

Nakti gulēju mierīgi. Jau no rīta mani pa-
modināja skaļās vīru balsis palātā aiz plānās sie-
nas. Tika apspriesti rudenī veicamie lauku dar-
bi. Neviļus nācās noklausīties dažas replikas,
veltītas ārstiem, tātad maniem nākamajiem dar-
ba kolēģiem.

Turpmākajās dienās Viesītes izpildu komi-
tejas priekšsēdētājs Timohins mani pavadīja uz
toreizējo Komūnas ielu 12, kur blakus skolai
sētas mājā ar ieeju caur virtuvi istabiņā man bija
paredzēts ierādīt dzīvokli. Uzreiz tur nebija ie-
spējams ievākties, jo dzīvoklīti patvarīgi bez
izpildkomitejas atļaujas bija aizņēmis kāds vīrs.
Kad pēc dažām dienām atvedu no Dundagas
savu gultu, krēslu, galdu un grāmatas, pēc
daudzkārtējiem izpildu komitejas atgādināju-
miem un brīdinājumiem telpas bija atbrīvotas.

Darba vieta, kurā uzsāku ārsta darbu, bija
Viesītes slimnīcas divstāvu koka ēka Raiņa ielā
35. Uz turieni no manas dzīves vietas bija ie-
spējams aiziet desmit, piecpadsmit minūtēs. Vēl
īsāks ceļš bija pa taciņu gar Vales kalniņa prie-
dēm. Ejot atcerējos Dundagas sila priedes.
Nonākot pie stacijas un depo, manas atmiņu pār-
domas iztraucēja mazbānīša vilcienu signālu svil-
pes pie pārbrauktuves un lokomotīvju pukšķi un
elsas, velkot kalnā smagi piekrautos vagoniņus, kuri
Daudzevas stacijā bija pārkrauti no Krustpils -
Jelgavas platsliežu dzelzceļa līnijas.

Galvenā ārste Zoja Haitova man uzticēja ār-
sta pediatra un arī infekcionista pienākumus.

E. Biķis pieņem ārsta vizītes izsaukumu.

Viesītes ambulance bija iekārtota divstāvu
koka namiņā turpat, blakus slimnīcai. Pa šaurām
koka trepēm varēja nokļūt otrajā stāvā pediatra
kabinetā, kas atradās blakus laboratorijai. Ieejot
ambulancē no ielas puses, pie reģistratūras lo-
dziņa apmeklētājus vienmēr sagaidīja runīgā

Viesītes slimnīca XX gs. 60 - tajos gados
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reģistratore Dzidra Goba, kura vienmēr vislabāk zināja, uz kuru kabi-
netu novirzīt pacientus - pirmajā stāvā pie ķirurga, pie terapeites, pie
stomatologa vai arī uz otro stāvu pie pediatra – gan vecākus ar bērniem,
gan arī dažkārt pieaugušos, kas vēlējās „izmēģināt”, ko gan citādāku
vai neparastāku jaunais dakteris varēs ieteikt. Katru dienu pieņemša-
nā bija ap 10 - 15 bērnu. Pieaugušie pacienti pacietīgi gaidīja savu kār-
tu, kad tiks uzklausīti pēc bērnu pieņemšanas beigām.

Pediatra kabinetā bez zīdaiņu pārtinamā galda un kušetes biju no-
licis apaļu, zemu galdiņu, uz kura novietoju higiēniskas bērnu rotaļ-
lietas no gumijas, koka un celuloida, to klāstu pastāvīgi papildinot.

Bērnu veselības aprūpes un jaundzimušo patronāžas darbā mani pras-
mīgi ievadīja bērnu patronāžas māsa Hilda Upīte. Viņa bija labi infor-
mēta par ģimenēm ar bērniem Viesītē. No māsiņas Hildas daudz mā-
cījos. Apbrīnoju viņas pacietību un neatlaidību, veicot profilaktiskās
potēšanas. Vēlāk māsiņa Hilda pārgāja strādāt laboratorijā, un tad grū-
to bērnu māsas darbu uzņēmās un sekmīgi veica Elga Kļaviņa (tagad
Bulava).

Cieši blakus manai dzīves vietai bija skola, kurā bija arī telpa sko-
lēnu medicīniskajām apskatēm. Skolas māsa bija Zelma Daņēviča, dzī-
vesbiedre manam priekštecim pediatra darbā Jānim Daņēvičam, kurš
tagad bija ārsts Viesītes dzelzceļa ambulancē. Vēlāk, pateicoties sko-
las direktora Vladimira Poliektova enerģijai un neatlaidībai, skolai Vales
kalniņā piebūvēja lielu jaunu korpusu. Bija labas telpas medicīniska-
jam kabinetam un arī plaša sporta zāle, kur mēs, slimnīcas darbinieki,
Voldemāra Spārniņa un skolotājas Vāverītes vadībā vakaros gājām uz
volejbola treniņiem.

Ik dienas veicu vizīti slimnīcas palātās pie pacientiem bērniem.
Slimnieku palātas bija slimnīcas galvenās ēkas otrajā stāvā. Zēnus

ievietoja vienā no divām vīru palātām. Meitenītēm un mātēm ar zīdaiņiem
bija vietas sieviešu palātās. Atsevišķu bērnu nodaļas palātu nebija.

Ēkas pirmajā stāvā bija dzemdību nodaļa ar jaundzimušo bērnu pa-
lātu. Vecmāte Marija Ivanovna Poliektova aprūpēja dzemdētājas un ne-
dēļnieces, kā arī jaundzimušos bērniņus. Katru nedēļu bija līdz 2 - 3
dzemdībām.

Toreiz mums visiem likās neparasti, kad redzēja kādu skolas pārzi-
ni no Vārnavas, kas, pakāpies uz slimnīcas žoga, mēģināja vērot caur
logu, kā viņa sievai norisinās dzemdības. Mūsu dienās tas nav nekas ne-
parasts, ja vīrs ir klāt pie sievas sava bērna dzemdībās. Tātad mēs to-
reiz vēl neizpratām, cik šis skolotājs jau bija progresīvs kā ģimenes tēvs.

Pirmā stāva attālākajā spārnā bija rentgena kabinets, pretējā pusē,
tuvāk ielai - slimnieku uzņemšana, bet sētas pusē – virtuve. Slimnīcas
uzņemšanas telpā vienmēr savā vietā garā galda galā, zāļu skapja tu-
vumā bija vecākā māsa Ārija Pīrāga. Uzņemšanas telpā pie sienas pie-
stiprināts bija vienīgais telefons. No tā, pagriežot rokturi, varēja pie-
zvanīt telefonistei uz centrāli pastā, lūdzot savienot komutatorā ar ne-
pieciešamo numuru. Automātisko telefonu toreiz vēl nebija. Vecākā māsa
Ārija Pīrāga katru dienu veda no aptiekas smagos grozus ar sterilo šķī-
dumu pudelēm. Injekciju un infūziju šķīdumus gatavoja un sterilizēja
aptiekā. Toreiz vēl nebija rūpnieciski izgatavoto infūziju šķīdumu pu-
deļu, tos nepiegādāja farmaceitiskās kompānijas, kā tas ir šodien. Minētajā
telpā notika arī dežūru nodošana un pieņemšana, kad mainījās dežū-
rējošās māsas Genta Bičole, Gunta Sarkisjane, Rita Gulbe un Marina
Fiļipova. Feldšerēm Marijai Hmeļņikai un Rasmai Vanagai darba pie-
nākumi galvenokārt bija jāveic ambulancē turpat blakus, Raiņa ielā 39
(divas mājas tālāk).

Operāciju zāle bija otrajā stāvā. Tur saimniekoja un operācijās asis-
tēja operāciju māsa Alicija Margēviča. Iespējams, ka slimnīcas māja
bija celta gadsimta sākumā un tajā kā dzīvojamā mājā tagadējās ope-
rāciju telpas apsildīšanas krāsnij bija piebūvēts siltuma mūrītis. To re-
dzēdami, daži atbraukušie konsultanti ironizēja, ka nekur citur Latvijā
neesot redzējuši siltuma mūrīti operāciju zālē; varot iztēloties, ka uz
siltuma mūrīša operāciju zālē tīksmi murrā kaķis…

Man tika stāstīts, ka vēl pirmajos gados pēc Otrā Pasaules kara, kad
pastāvēja citāds Latvijas iedalījums rajonos, tieši šajā - tagad slimnī-
cas mājā esot darbojusies toreizējā Neretas rajona Tautas tiesa.

Ieeja slimnīcā bija caur vējtveri, kas atgādināja verandu ar sīku logu

rūšu dalījumu.
Pagalmā bija automašīnas garāža, kurā vienmēr gatava izbraukša-

nai bija PAZ [Pavlovskij Avtomobiļnij Zavod] tipa sanitārā automašī-
na. Vēl atceros uzticīgo šoferu uzvārdus: Rūdolfs Lejiņš, Oļģerts
Freimanis, Jānis Nitcis, Jānis Zaļkalns. Viņi strādāja pašaizliedzīgi, kā
teiktu – ar mediķiem „vienā komandā”.

Blakus garāžai bija zirga stallis. Tur saimniekoja Ģērķis, kas apko-
pa un baroja slimnīcas zirgu Ēriku. Nezinu, kā slimnīcas darbinieku šta-
tu sarakstos „zirgu puisis” bija nosaukts. To vislabāk varētu pateikt to-
reizējais rūpīgais grāmatvedis Vainovskis vai statistiķe Dzidra Visnoliņa.
Atceros, kā reiz zirga pajūgā (jo dziļa sniega dēļ ar auto tajās mājās tob-
rīd nevarēja iebraukt) kopā ar patronāžas māsiņu Elgu Kļaviņu brau-
cām potēt bērnus, un zirgs mums izjūdzās. Bija jāprot pašiem iejūgt.
Zirgs bija labi apkopts un barots. Ja slimnīcas pacientiem negaršoja rū-
pīgās saimnieces Kalniņas gatavotās „peldošās saliņas” un tās palika
pāri, tad zirgs Ēriks tās apēda ar lielu kāri.

Vizītē uz infekciju nodaļu pie bērniem bija jāiet katru dienu uz pil-
sētas otru malu, kur netālu no mazā ezeriņa, toreizējā Ezera ielā, biju-
šās veterinārsta Grieķera privātmājas otrajā stāvā bija izvietotas infekcijas
slimnieku palātas. Par infekcijas slimnieku veselību, izpildot ārsta no-
rādījumus, rūpējās uz maiņām trīs māsiņas – stingrā un principiālā Lūcija
Freimane, rūpīgā un iejūtīgā Aina Jaksteviča un vienkāršā, sirsnīgā un
atsaucīgā Genovefa Viļuma.

Minētā nama pirmā stāva zāle bija kā savdabīgs slimnīcas darbinieku
klubs, kur vakaros sapulcējāmies, lai kopīgi skatītos televīzijas pārraides,
jo televizora mājās toreiz nevienam vēl nebija. Infekcijas slimnīcas re-
žīms netika pārkāpts, jo telpa bija ar atsevišķu ieeju. Par dezinfekcijas
režīma izpildi un epidemioloģiskā režīma ievērošanu gādāja rūpīgā de-
zinfektore un epidemiologa palīdze Ķēniņa.

Pēc gada mūsu ārstu kolektīvu papildināja vēl viens vīriešu kārtas
pārstāvis – ginekologs Hermanis Aizenbergs.

Atceros kuriozu notikumu, par ko skaļi atkal un atkal nebeidza uz-
jautrināties reģistratore Dzidra Goba. Reiz uz ambulanci piezvanījis kāds
vīrs, lai mājas vizītē izsauktu „sieviešu ārstu”, jo viņa sieva slimojot
ar angīnu.

Dakteris Aizenbergs bija labs kolēģis, varēja asistēt dakterei Haitovai
ķirurģiskās operācijās. Kā ginekologs viņš bija autoritāte, atzīts spe-
ciālists.

Mēs ar Hermani labi satikām. Viņš dzīvoja Smilšu ielā. Kādreiz ru-
denī viņš man sūdzējās par depresiju. To varot aizdzīt, ja tumšajā lai-
kā iededzot iespējami daudz spožas gaismas avotu.

Ziemas laikā, kad man kā vientuļniekam pēc darba bija jāatgriežas
mājās, lai pārnakšņotu nekurinātā aukstā istabā, daudz palīdzēja uzti-
camie kaimiņi Alma un Kārlis Bagātie, labi silti sakurinot virtuves plī-
ti, no kuras sila mūrītis un līdz ar to arī istaba. Apbrīnoju Kārļa Bagātā
precizitāti un rūpību, ar kādu viņš ar toreizējo vienkāršo fotoaparātu
bija sagatavojis albūmu ar Viesītes pilsētas ēku, apkārtnes un mazbā-
nīša līnijas skatiem. Bagāto dzīvoklī glabājās daudzas liecības par no-
vadnieku rakstnieku un mākslinieku Jāni Jaunsudrabiņu, par ko sko-
lotāja Alma Bagātā tik aizrautīgi un spilgti vienmēr varēja pastāstīt.

Kad slimnīcai piešķīra jaunu automašīnu „Moskvič” ārstu mājas vi-
zīšu veikšanai, Hermanis Aizenbergs sēdās pie stūres, lai aizvestu vi-
zītē uz „Ļaudīti” pie astmas pacienta Dāboliņa dakteri Bertu Dzeni. Krasā
pagriezienā stāvajā kalna nobraucienā mazpieredzējušais braucējs ne-
novaldīja stūri, un mašīna apgāzās. Abi braucēji tika cauri ar smadze-
ņu satricinājumu, rezultātā no mūsu nelielā ārstu kolektīva divi medi-
ķi uz dažām nedēļām bija izgājuši no ierindas.

Vasaras rītos cēlos agri un pirms darba veicu skrējienu pa meža taku
līdz Viesītes ezeram, lai izpeldētos glāstošajos ezera viļņos. Kad mā-
cījos motociklu vadītāju kursos, ar mazo „Minsk” tipa mācību moto-
ciklu aizbraucu līdz ezera peldvietai. Pēc peldes ezerā sēdos uz moto-
cikla, lai brauktu atpakaļ uz pilsētu, un neveiksmīgi iestūrēju krūmos
Jēkabpils - Viesītes ceļa malā par uzjautrinājumu garāmbraucošā Viesītes
autobusa pasažieriem.

Kādā naktī ar līdzīga tipa mazu motociklu man atbrauca pakaļ kāds
tēvs, lai aizvestu pie sava slimā bērna. Tā kā motociklam otrs sēdek-
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lis ir ciets, atteicos sēsties uz tā aizmugurē. Ceļu uz slimā bērna mā-
jām zināju, jo kādā dienā tur jau biju ticis aizvests ar slimnīcas auto.
Liku tēvam gaidīt slimnīcas „verandā” un devos ceļā viens pats. Izdarīju
bērnam nepieciešamo injekciju, un tam kļuva labāk. Atceļā tumsā un
lietū man ceļa vidū noslāpa motocikla motors un nodzisa gaismas. Ar
pūlēm tumsā sataustīju „kurbuli”, iedarbināju motoru. Atgriezies slim-
nīcā, atdevu motociklu tēvam, lai brauc uz mājām, jo tagad bērns va-
rēs atveseļoties.

Kurioza bija epizode ar mūsu motociklistu kursu dalībnieku Auziņu,
kuram kolhoza „Brīvais ceļš” brigadiere Judīte Kalniņa vienmēr atļā-
va uz kursu nodarbībām atbraukt zirga pajūgā. Pēc kursu beigām Auziņš
atpirka motociklu savā īpašumā, bet neapzinājās sevi par pietiekami veik-
lu un atjautīgu braucēju, tāpēc drošības dēļ labāk nebrauca pats, bet ie-
cēla motociklu ratos un tā to zirga pajūgā veda mājās.

Viesītes slimnīcai bija laba sadarbība ar aptieku, kas bija pilsētiņas

centrā, Brīvības ielā. Ārsti vienmēr bija labi informēti par to, kādas zā-
les ir pieejamas aptiekā, lai tās varētu izrakstīt pacientiem. Regulāri kat-
ru mēnesi apskatījām zāļu pieveduma sarakstus. Toreiz vēl nebija tāda
gatavo zāļu sortimenta, kāds bagātīgs tas ir mūsu dienās. Aptiekas dar-
biniecēm bija pūles un darba patēriņš, lai izgatavotu daudzos pulverus,
mikstūras, zirnīšus un svecītes. Aptiekas vadītāja Velta Viļķe tāpat kā
farmaceite Tīce vienmēr bija atsaucīgas un pacientu labā darīja visu ie-
spējamo, lai laikā un precīzi sagatavotu zāles pēc ārstu receptēm.

Daudz laika prasīja dokumentācijas rakstīšana. Vēlās vakara stun-
dās aizpildīju slimības vēsturu izrakstus un visus nepieciešamos do-
kumentus, reizēm pat ņemot palīgā nakts laiku.

Tā kādā agrā pavasarī man izdevās paglābt Viesīti no plaša uguns-
grēka. Atgriežoties mājās vēlā nakts stundā, lai neteiktu „agri no rīta”,
pamanīju dūmus no baznīcas - turpat Vales kalniņā aiz skolas. Blakus
mājā pieklauvēju pie Lazdas dzīvokļa, kurā bija telefons. Viņi piezva-
nīja ugunsdzēsējiem, kas atbrauca tūlīt, kam vēl mašīnas rezervuārā bija
saglabājies pietiekams ūdens krājums, un tā tie veiksmīgi ātri apdzē-
sa ugunsgrēku baznīcas tornī. Citādi uguns varētu būt ātri pārņēmusi
apkārtējo māju sausos jumtus.

Vēlāk rajona tiesu uzraudzības iestādēm izdevās noskaidrot, kas ir
ugunsgrēka vaininieki. Kāds kinomehāniķis ar savu brāli, atgriežoties
no kinofilmas demonstrēšanas, aiz ziņkāres caur logu bija ierāpušies
baznīcā un tur izraisījuši ugunsgrēku. Viesītes ugunsdzēsēju operatī-
vā rīcība palīdzēja veiksmīgi nodzēst uguni, pasargāt baznīcas ēku no
izpostīšanas un novērst ugunsnelaimes izplatīšanos.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadsimtu, XXI gadsimtā iedzīvotāju veselības
aprūpes organizācija ir būtiski izmainījusies. Viesītes novada iedzīvo-
tāju sirsnība, vienkāršība, tiešums un atsaucība – visas labākās īpašī-
bas - joprojām paliek tās pašas kā agrākos laikos.

Enoks Biķis,
ārsts pediatrs Viesītē 1960. - 1964. g.,

tagad Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes asociētais pro-
fesors.

Rīgā, 2014. gada 6. novembrī.
Foto no personīgā arhīva.

Ieeja slimnīcā ziemā.

Ambulance pavasara atkusnī.

No labās: Alicija Margēviča, Ārija Pīrāga un mīlulis Bonis.

Viesītē, saimniecības
preču veikalā - JAUNS

preču pievedums!

l Ziemassvētku rotājumi – eglīšu bumbas, dekori, virtenes;
l dažādu veidu galda sveces;
l IKEA aromātiskās sveces stikla traukā, degšanas ilgums 25

stundas;
l griestu lampas;

l elektriskās tējkannas, 1,7 litri;
l blenderi, vafeļu pannas, mikseri, tosteri, gludekļi;
l elektriskie bārdas skuvekļi;
l digitālie termometri;
l siltie darba cimdi un apavi;
l porcelāna un kristāla trauki, glāzes;
l ziemas makšķerēšanas piederumi;
l dažādas preces dāvanām svētkos!
Gaidīsim Jūs veikalā Viesītē, Brīvības ielā 1!
Darba laiks darba dienās - 8:00 – 17:00, sestdien - 8:00 – 16:00.

Tālrunis: 26624390.
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Viesītes kultūras pilī

18. decembrī plkst. 17.00 Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas
un mūziķu organizēta

koncertakcija „ZIEMASSVĒTKU ROZE”
Koncertā piedalās: mūziķi Atis Auzāns, Samanta Tīna un Jānis

Lemežis.
Ieeja - bez maksas
Koncertakcija „Ziemassvētku Roze” jau divpadsmito gadu dodas

uz novadu kultūras centriem izdziedāt Ziemassvētku Vēsti. Iepriekšējos
gados „Ziemassvētku Roze” ir guvusi lieliskas atsauksmes - katrs kon-
certs ir dāvana Latvijas novados dzīvojošajiem cilvēkiem Adventa un
Ziemsvētku laikā. Šogad tie notiek 14 vietās Latvijā, un 3 koncerti no-
risināsies Īrijā.

Koncertā skanēs gan Ziemassvētku laika dziesmu aranžējumi, gan
dziesmas no mūziķu aktīvā koncertrepertuāra. Koncerta gaitā ar īsu
uzrunu un Sv. Rakstu lasījumiem piedalīsies vietējais mācītājs, lai vēr-
stu vērību uz patieso šo svētku nozīmi.

Šajā dienā mūziķi ar labdarības koncertu dosies uz Viesītes Sociālo
aprūpes centru, lai iepriecinātu tā iemītniekus un izdziedātu ierastas
un ilgi nedzirdētas Adventa un Ziemassvētku dziesmas.

20. decembrī plkst. 15.00 deju koncerts „Ziemassvētki danci grieza”
Piedalās: Viesītes pirmsskolas un MMS bērnu deju kolektīvi

„Danceri”, vidusskolas jauniešu deju kolektīvi „Augšzemīte”, vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Augšzeme”, Sunākstes pamatskolas deju ko-
lektīvs un Rīgas Celtniecības koledžas jauniešu deju kolektīvs „Austris”.

Ieeja - BRĪVA
25. decembrī plkst. 17.00 ZIEMASSVĒTKU „KONCERTS ZIE-

MAS ATSPULGI”
Koncertā piedalās dziedātāja AIJA VĪTOLIŅA (Amber), aktrise

KARĪNA TATARINOVA un ģitārists JĀNIS LĀCIS
Ieeja - BRĪVA
28. decembrī plkst. 11.00 „Ziemassvētki pie krustmātes Mūmū” -

SVĒTKU EGLĪTE pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirm-
sskolas izglītības iestādes Viesītes novadā un ir saņēmuši ielūgumu no
Ziemassvētku vecīša (ja kāds no bērniem nav saņēmis ielūgumu, lū-
dzam griezties Viesītes novada sociālajā dienestā, tālr. 29383204)

1. janvārī plkst. 01.00 SVĒTKU SALŪTS un GADU MIJAS
BALLE

Spēlēs: KASPARS MARKŠEVICS un DJ no kluba „ČETRI BAL-
TI KREKLI” /Rīga/

Ieeja: EUR 3,00
Galdiņus lūdzam pieteikt līdz 30. de-

cembrim, tālr. 26513349
14. janvārī plkst. 9.30 leļļu teātris

„TIMS” ar koncertprogrammu „No pa-
sakas ar dziesmu”

24. janvārī plkst. 18.00 DEJU SA-
DANCIS „Mazā Bānīša ceļojums
Klaberjaktī”

Kino seanss

17. janvārī plkst. 15.00 un 18.00
Viesītē, kino zālē,
latviešu filma „Modris” (2014)
Modris nav ne labāks, ne sliktāks par

saviem vienaudžiem. Māte viņu audzina
viena, un attiecības ir sliktas. Nedienas
kā sniega bumba no kalna sāk velties
brīdī, kad Modris, lai izvilktu laimes-
tu no automāta, lombardā pārdod mā-
tes elektrisko sildītāju. Ilgi briedušais
konflikts ar māti eksplodē, un pārau-
dzināšanas nolūkos viņa nodod dēlu po-

licijai. Tiesa piespriež divus gadus nosacīti, un tā sākas jaunieša pie-
dzīvojumi ar Latvijas tiesu sistēmu. Drīz vien Modris saprot, ka viņš
vēlas atrast savu nezināmo tēvu.

Režisors: Juris Kursietis. Lomās: Kristers Pikša, Rēzija Kalniņa,
Laura Jeruma, Sabīne Trumsiņa, Baiba Broka.

Rites Tautas namā

20. decembrī plkst. 17.00 ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS KON-
CERTS

PIEDALĀS: Neretas katoļu draudzes ansamblis „Laudate”, Rites
TN ansamblis „Rites balsis”, Lones TN ansamblis „AVIA”

27. decembrī plkst. 22.00 BALLE - KARNEVĀLS
Spēlē grupa: ILŪZIJA
IEEJA: līdz plkst. 23.00 - EUR 2,00, pēc plkst. 23.00 - EUR 3,00
Maskām (pilns komplekts) - ieeja par brīvu!

Elkšņu kultūras namā

25. decembrī plkst. 20.00 Ziemassvētku koncerts. Piedalās Elkšņu
kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Tik un tā” un Mārtiņš
Ruskis. Ieeja - brīva!

plkst. 22.00 SVĒTKU BALLE kopā ar grupu „Kamēr jauni”
(Cesvaine)

Ieeja – EUR 4,00
Galdiņus rezervēt iepriekš pa tālr. 26405134 (Indra)

Lones Tautas namā

20. decembrī aicinu Saukas pagastā dzīvojošos interesentus
pieteikties braucienam uz Rites Tautas namā rīkoto garīgo dziesmu
koncertu! Sekot afišai vai precizēt pa tālr. 26313739.

25. decembrī plkst. 22.00 Ziemassvētku balle „Prieks pasaulei -
Tas Kungs ir klāt!” Mūs pārsteigs iluzionists Krišjānis. Aicinu gal-
diņu rezervēt un iegādāties savlaicīgi ieejas biļetes pa tālr.:
26313739, 29356839
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Nepateikts paldies
sargeņģelim!

Tuvojas Ziemassvētki, un tieši šogad aizvien biežāk atceros kādu
notikumu, kas notika pirms 2,5 gadiem Viesītē. Toreiz mans tēvs Viesītes
Sociālās aprūpes centrā atlaba pēc insulta. Kādā sestdienas pēcpusdienā
izdomāju viņu aizvest ar ratiņkrēslu uz māju pie sevis paciemoties. Ar
liftu lejā mūs nolaida personāls. Izbraucu pa aprūpes centra ārdurvīm
un likās - viss labi, tiku uz ceļa, arī braukšana likās tīri laba. Priecājos,
ka jādodas pavisam netālu un es būšu atstūmusi ratiņkrēslu, kas domāts
āra apstākļiem... Biju jau pagriezusies pa Raiņa ielu, kad iepretī ēkai,
kurā tobrīd atradās gaļas veikals un ir stāva nogāze, ratiņi sāka slīdēt
uz lielo kāpņu pusi. Turēju, cik spēka, tomēr jutu, ka nespēšu viena no-
turēt... Tieši tai mirklī no veikala izskrēja pārdevēja Inita Liepiņa un

noturēja ratiņus ar manu tēvu. Protams, palīdzēju, bet viena es to ne-
būtu izdarījusi. Inita kā īsts sargeņģelis metās man palīgā, jo bija ie-
raudzījusi, ka var notikt nelaime...

Mans tēvs toreiz veiksmīgi mani apciemoja. Atpakaļ uz aprūpes cen-
tru viņu aizgādāt man palīdzēja māsa. Tagad domāju - gājuši gadi, tē-
tis, paldies Dieviņam, ir laukos - savā mājā - un turpina ārstēties, un
atceras šo gadījumu ar labiem vārdiem. Arī man pašai aizvien biežāk
atmiņās nāk prātā šis notikums, kas varēja izvērsties par traģēdiju, bet
beidzās tik laimīgi, pateicoties viena cilvēka pašaizliedzīgajai un ātrajai
rīcībai. Tāpēc ar avīzītes starpniecību sakām Initai vissirsnīgāko pal-
dies! Lai arī laiks gājis, bet labāk vēlāk, nekā nekad! Kaut mums šādu
eņģeļu – labu cilvēku būtu vairāk! Inita Liepiņa ir viena no mūsu sarg -
eņģeļiem. Lai viņai un mums visiem svētīgi Ziemassvētki un veselīgs
Jaunais gads!

I. Krastiņa

Gunārs Līcītis

***

Vai mēs mākam
vai mēs mākam
dzīvi nodzīvot kā nākas

griežam
savu laimes ratu griežam
gāzi grīdā spiežam

aizmirstam pat
ausmai pasacīt
labrīt

un vēju noglāstīt
kas mūsu sakarsušo pieri
maigi skar

un kad pienāk vakars
seriālos priecājamies

dziļi pārdzīvojam
ka mums tādas
ka mums tādas
dzīves nav

Dziesma
aizlaidās…

Dziesma man no lūpām
Norāvās
un līdz ar strazdu
aizlaidās

skrēju pakaļ skrēju
panākt nevarēju

putns no bailēm
ieķērcās
un dziesma ieķērās
galotnē

bērzs itin priecīgs
iešalcās
un ar vēju sāka
to dziedāt
duetā

Uz galda
krūze

Uz galda krūze stāv man
saberu tajā sapņus un ilgas
un dziesmas, lai skan.
Tagad tā līdz malām pilna.

Es zinu – atnāksi reiz
un no tās padzerties došu.
Smaids nebūs vairs greizs,
bet uzsitīs vilni košu.

Tava mute manu sameklēs
un ilgi nelaidīs vaļā.
Būšu kā bez elpas es,
kad uguns sārts būs galā.

Tavas lūpas izčukstēt tik spēs:
tādas reti kaislas dziras
reibinošais spēks
nepazudīs laika dzirnās.

***

Es šonakt varu
tālā zvaigznē vēstuli Tev
ierakstīt
kuru savā sapnī varēsi
izlasīt

es šonakt varu pie Tevis
aizlidot
ceļojumā astrālā
un lēni slaidus lokus
veidot
virs Tevis miegā dusošas

Tu jutīsi tik vieglu pavasara
elpu
zudīs robežas un telpa
Tu lasīsi ko zvaigznē
Ierakstīju

rītā stāstīsi ar
patiku
ka sapnī mani
satiki

Sirsnīgs sveiciens svētku
priekšvakarā!

Uzdrošināmies cerēt, ka šis avīzītes numurs jūsu mājās ir divtik gaidīts,
jo dažādu iemeslu dēļ neesam ar jums tikušies ilgāku laiku - divus mēnešus.
Laiks ir jokdaris – tas pazūd bez pēdām, ja steidzamies, kaujamies ar dar-
biem vai gluži otrādi – esam iesaistīti patīkamās nodarbēs, bet burtiski vel-
kas, ja kaut ko nepacietīgi gaidām vai arī mums neklājas pārāk labi. Tā vai
citādi – šī gada pēdējais novada avīzītes numurs ir klāt, un satura ziņā tas
labā nozīmē ir ļoti raibs – tikpat raibs kā mūsu dzīve, kur darbdienas mijas
ar svētkiem, kam nekad nepietiek laika sagatavoties. Šķiet, tie ir vēl tik tālu,
bet vienā mirklī ir klāt, pārsteidzot mūs līdz ausīm nepadarītos darbos.
Bēdīgākais, ka parasti savu iespēju robežās pagūstam sarūpēt svētku cienastus
un dāvaniņas mīļajiem, bet nepaspējam tiem sagatavoties un noskaņoties sa-
vās domās un sirdī. Un, ja godīgi - vai spējam no sirds ļauties svētku prie-
kam un nedomāt par to, ko nesīs nākamā diena, mēnesis, gads? Vai izdodas
izdzīvot mirkli, kurā esam? Katrs, kas to spēj, ir patiesas apbrīnas vērts.

Spītējot laika straujajam skrējienam, visa gada garumā esam centušies
mūsu darbdienu un svētku nozīmīgākos un skaistākos mirkļus iemūžināt
novada avīzītes slejās. Vai tas izdevies, varat spriest tikai jūs, mīļie lasītā-
ji. Mums, pāršķirstot izdevuma numurus gada garumā, gandrīz katrs raksts
liek domās kavēties noteiktā laika brīdī un ir gandarījums par to, cik dar-
bīgs, piepildīts un labiem notikumiem bagāts ir bijis šis gads, cik daudz
dzīves gudru, gaišu cilvēku esam iepazinuši. Par to paldies visiem cītīga-
jiem un čaklajiem rakstītājiem – mūsu sadarbības partneriem visā nova-
dā! Paldies par jūsu atsaucību un sapratni! Ceram, ka mūsu sadarbība tur-
pināsies arī nākamgad! Gribam aicināt ikvienu novada iedzīvotāju pieda-
līties avīzītes veidošanā ar priekšlikumiem, idejām un, protams, rakstiem!

Tuvojoties Ziemassvētkiem un gadu mijai, gribas, lai neviens šajos svēt-
kos nejustos vientuļš, nelaimīgs un lieks. Lai mums visiem izdodas izjust
laika ritējumu un izdzīvot ik brīdi, kas atvēlēts, pamanot tā vienreizīgumu –
nesteigsimies laikam pa priekšu! Novēlu meklēt iemeslu priekam gan svēt-
kos, gan ikdienā - atrast kaut mazu prieka puteklīti… Un vēl - vairosim labo
sevī un apkārtējā pasaulē ar labām domām, vārdiem un darbiem!

Redkolēģijas vārdā – L. Griškena.

Tūrisma speciālisti un
interesenti vienojas par

sadarbību

Šī gada 5. decembrī Viesītes novada domes sēžu zālē pulcējās novada tūris-
ma speciālisti, pakalpojumu sniedzēji un interesenti. Tika izvērtēts 2014. gadā
paveiktais, analizētas veiksmes un jautājumi, pie kuriem jāpiestrādā turpmāk. Atskatu
uz 2014. gadu sniedza Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste
Agnija Mutule. Klātesošie bija vienisprātis, ka jāuzlabo savstarpējā komunikā-
cija un kopīgi jāstrādā pie mārketinga jautājumiem. Tika diskutēts, kā labāk un
ar visaptverošāku informāciju pārstāvēt novadu starptautiskajā tūrisma gadatir-
gū „Balttour 2015”, kas notiks jau nākošā gada februārī Rīgā, kā arī par to, kā
kopīgiem spēkiem labāk piesaistīt investīcijas tūrisma nozares attīstībai.
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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.

Cik nežēlīgs mirklis
Starp būt un nebūt,
Starp tuvumā palikt
un projām iet…

(J. Brežģis)
Pieminam aizsaulē aizgājušos…
Marija Rancāne 17.02.1923. 
= 31.10.2014. Viesīte
Milda Pētersone 10.07.1926. 
= 03.11.2014. Viesīte
Daina Karčevska 02.08.1946. 
= 04.11.2014. Saukas pagasts
Armands Kaniņš 14.05.1965. 
= 16.11.2014. Viesīte
Marfa Jegorova 23.08.1913. 
= 28.11.2014. Jēkabpils
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kurā būs jādzīvo!
Viesītes novada jaundzimušie bēr-

niņi -
Kristiāns, Elvīra, Kima, Toms.
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa

sveic vecākus un vēl mīlestību, pacietību,
izturību un veselību, bērniņus audzinot!

Pavisam drīz kļūsim par vēl vienu nodzīvotu gadu bagātāki. Bagātāki pieredzē, mī-
lestībā, darbā, saticībā, Dievā. Tas katram no mums ir ieguvums un svētība – paņemsim
labāko no šī gada nākamajam! Nosvinēsim Ziemsvētkus saticībā un mīlestībā, ar dāva-
nām un labiem vārdiem! Ziemsvētki ir Dievišķs laiks – ieklausieties tajā un ieskatieties…

Gaišus, mīļus, svētīgus Ziemsvētkus un bagātu Dievā un sadzīvē Jauno gadu!
Ziemsvētku dievkalpojums Saukas ev. lut. draudzē
24. decembrī plkst. 13.00 ar koncertu.
Dievkalpojuma vadīšanā piedalīsies arī atvaļinājumā esošais draudzes mācītājs

Aldis Pavlovičs.
Visi laipni aicināti!

Saukas draudzes vārdā – V. Piekuss.

SIA „Invito” – saimniecības preču veikala un veikala Elkšņos meite-
nes saviem klientiem novēl, lai izdodas katram iedegt spožu Ziemassvētku
gaismiņu, lai izdodas pateikt otram sirsnīgus vārdus un ar prieku sagai-
dīt un nosvinēt Jaunā gada atnākšanu!

Anita, Solvita, Tatjana, Ingrīda

Pārdodu skaldītu malku. Mob. T.
28604473

p o p

IK „Valdis J” veic kravas pakalpojumus
ar busiņu līdz 1,5 tonnām. Tālr. 29995941

p o p

Saukas Sabiedriskā centra telpās čaklās
Vija un Aina aicina uz Ziemassvētku tirdziņu,
kas durvis vēris 15. decembrī. Ziemassvētku
tirdziņš apvieno vietējos ražotājus un pircē-
jus - katrs var atrast sev tīkamo! Te ir sa-
tikšanās vieta, te ir dāvaniņas, kas katru ie-
līksmo! Tālr. informācijai – 29395331 (Vija).

Gaišu, siltu, klusu gaidīšanas laiku!

p o p

SIA „Ledimanda”, Smilšu ielā 35, visu
decembra mēnesi solārija apmeklētājiem pār-
steigums – atlaides, dāvanas.

Frizētavā JAUNUMS – 26 nāves jūras mi-
nerālu matu taisnošanas sistēma no dabīgās
kosmētikas SAPHIRA.

Iepriekšējā pieteikšanās pa tālruni
29396865.

„Ledimanda” veikalā decembra mēnesī
apģērbiem, cepurēm, cimdiem 20% atlaide.

Jauns Ziemassvētku preču pievedums!
Priecīgus svētkus!

Ligita
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