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Tas, kurš ņem – piepilda plaukstas. Tas, kurš dod – piepilda sirdi. Laodzi

Sveicam Ilmu Svilāni ar saņemto 
Atzinības krustu!
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Ordeņu kapituls 2015. gada 22. oktob-
rī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas 
valsts labā piešķirt Atzinības krusta IV šķiru
Viesītes novada pašvaldības muzeja ,,Sēlija” 
vadītājai, pedagoģei un kultūrvēsturniecei Il-
mai Svilānei.

Atzinības krusts, IV šķira, Ilmai Svilānei 
piešķirts par ilggadējo ieguldījumu Latvijas 
kultūrvides, īpaši Sēlijas vēsturisko novadu, 

kultūrvēsturisko vērtību pētīšanā, saglabāša-
nā, popularizēšanā un nodošanā nākamajām 
paaudzēm.

Viesītes novada pašvaldība sveic Ilmu 
Svilāni ar piešķirto apbalvojumu.

Prieks un lepnums par to, ka Ilmas darbs 
novērtēts ar tik augstu valsts apbalvojumu, 
tāpēc, šim gadam izskanot, aicinājām viņu uz 
sarunu par saņemto apbalvojumu, paveikta-

jiem darbiem un turpmākajiem plāniem.

Pastāsti par savām emocijām, kad uzzi-
nāji par Tev piešķirto augsto valsts apbalvo-
jumu?

Ziņa par apbalvojumu mani sasniedza mu-
zeju darbinieku sanāksmē Rīgā, tāpēc telefons 
bija noslēgts uz klusumu, bet saņemtais zvans 
man šķita neko labu nesološs. Droši vien kaut 
kas neizdarīts vai nepareizs. Arī īsziņa telefonā 
izskatījās pēc pārpratuma. Pēc tam, kad sapra-
tu, ka apbalvojums ir īsts, pie tam tik augsts, 
neatstāja doma, ka tas nav man, bet, gribi vai 
negribi, nāksies gan tam braukt pakaļ uz Pre-
zidenta rezidenci Melngalvju namā. Bet tas 
bija tikai tad, kad, pārbraucot vakarā mājās no 
Rīgas, pastkastītē atradu no Prezidenta kance-
lejas sūtītu iepakotu vēstuli un ielūgumus uz 
apbalvojuma saņemšanas ceremoniju. Būs jā-
brauc. Tās dienas bija vesels piedzīvojums, kas 
paliks atmiņā uz visu mūžu.

Kā noritēja svinīgā apbalvojumu pa-
sniegšanas ceremonija?

Kā jau ceremonijas vieta un Prezidenta 
klātbūtne prasa, viss noritēja augstākajā lī-
menī. Sākot ar stingro apsardzi, ceremonijas 
kārtību un beidzot ar svinīgo svētku koncertu, 
uz kuru biju saņēmusi ielūgumus dažas dienas 
vēlāk pēc paziņojuma par apbalvojumu. 

Turpinājums 10. lpp. »»»

Novēlam mūsu 
lasītājiem skaistus 
svētkus un veiksmīgu 
Jauno gadu!

R edkolēģija
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

Decembris ir laiks, kad gaidām Ziemas-
svētku brīnumu, atskatāmies uz paveikto 
un plānojam nākamā gada darbus.

Gribētos sākt ar vārdiem – baumas ir 
nelaime, kas pasaulē izplatās visātrāk. To 
rakstu ne bez iemesla. Arī līdz domes gai-
teņiem ir nonākusi ziņa par Rites skolas 
slēgšanu. Aicinu jūs neticēt šīm baumām, 
skola netiks likvidēta. Pašvaldība turpina 
ieguldīt naudu skolas labiekārtošanā un 
uzturēšanā. Mēs ļoti labi apzināmies Rites 
pamatskolas nozīmīgumu pagastā. Priecīga 
ziņa Rites pamatskolas un Viesītes vidus-
skolas audzēkņu vecākiem – no 1. janvāra 
Viesītes novada pašvaldība apmaksās brīv-
pusdienas visiem skolēniem no 1. līdz 9. 
klasei (ieskaitot).

Tāpat esam uzsākuši pārrunas ar Nor-
vik bankas pārstāvjiem par terminālu uz-
stādīšanu izglītības iestādēs. Šādai rīcībai ir 
pavisam praktisks skaidrojums – šī sistēma 
ļautu vecākiem sekot līdzi bērnu skolas ap-
meklējumam, savukārt pašvaldībai sekot 
līdzi brīvpusdienu un skolēnu pārvadāju-
mu statistikai un fi nanšu plūsmai. Tādējādi 
būs iespējams arī ietaupīt pašvaldības lī-
dzekļus, jo līdz ar karšu sistēmas ieviešanu 
būtu redzama statistika, cik ir reālais skaits 

skolēnu, kuri izmanto skolēnu autobusu un 
brīvpusdienu pakalpojumus.

Droši vien jau esat lasījuši, ka Viesī-
tes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus 
uz kopīgām idejām par nekustamo īpašu-
mu Viesītē, Kalķu ielā 10 un Kaļķu ielā 8 
(blakus Viesītes vidusskolas sporta lauku-
mam, bijušais vidusskolas izmēģinājumu 
lauciņš), izmantošanu. Atskatoties ne tik 
senā pagātnē, skolotāja Rūdolfa Stiprā laikā 
tas bija viens no labākajiem izmēģinājuma 
lauciņiem Latvijā, kur Viesītes vidussko-
las skolēni strādāja. Cerams, ka Viesītes 
vidusskola uzņemsies rūpes arī turpmāk 
par šo vietu. Jau šoruden šajā vietā ir veikti 
teritorijas sakopšanas darbi – iztīrīts dīķis, 
izcirsti krūmi un sakārtota apkārtne. Tā-
pēc aicinu novadniekus iesniegt pašvaldībā 
savas idejas, kā bijušā izmēģinājuma lauci-
ņa teritoriju pārvērst par vēl vienu sakoptu 
vietu pilsētā.

Noteikti jāatzīmē šogad atvērtais Viesī-
tes Jaunatnes iniciatīvu centrs, kas mājvie-
tu radis Kultūras pils 3. stāvā. Piecas dienas 
nedēļā bērniem un jauniešiem ir iespēja 
saturīgi pavadīt brīvo laiku siltumā, un 
vecākiem nav jāuztraucas, jo viņi tiek arī 
pieskatīti. Mūsu mērķis bija izveidot vietu, 

kur bērni un jaunieši var sagaidīt autobusu, 
pulciņus vai vienkārši pavadīt laiku ar do-
mubiedriem.

No šī gada 7. decembra darbu Viesītes 
novada pašvaldībā ir sācis jauns pašvaldī-
bas policists – Jānis Pučinskis. Arī jaunais 
kārtībsargs turpinās veikt prevencijas dar-
bu novada izglītības iestādēs un dežūrēt 
novadā ne tikai dienas laikā, bet arī dien-
nakts tumšajā laikā.

Pozitīvais ir tas, ka Viesītes novads tur-
pina augt un attīstīties. Arī nākošā gada 
plāni, ieceres un projekti liecina, ka pie jau 
izdarītā neapstāsimies.

Pateicos visiem aktīvajiem pašdarbības 
kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem par 
to dzīvesprieku un azartu, kuru jūs ienesat 
mūsu pilsētas kultūras dzīvē.

Kaut arī zemi neklāj Ziemassvētku no-
skaņai tik ļoti vajadzīgais baltais sniegs, es 
jums visiem novēlu baltām domām piepil-
dītus Ziemassvētkus, baltiem darbiem ba-
gātu Jauno – 2016. – gadu!

Lai iecerēto izdodas piepildīt, kāroto – 
sasniegt, iegūto – nosargāt!

A. Žuks,
Viesītes novada pašvaldības 

izpilddirektors

Vārds izpilddirektoram

1. Par piedāvājumu dzīvokļu atsavināša-
nai pirmpirkuma kārtībā.

2. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma 
pārslēgšanu jaunā redakcijā ar Nodarbinātī-
bas valsts aģentūru.

3. Par Ziemassvētku paciņām (uzdots 
veikt iepirkumu līdz š. g. 10. decembrim, 
vienas paciņas cenu nosakot 3,00 EUR).

4. Par iepirkuma veikšanu auto apmācī-
bai Viesītes vidusskolā (uzdots veikt iepir-
kumu līdz š. g. 10. decembrim).

5. Par sūkņa iegādi dienesta viesnīcai 
Smilšu ielā 39, Viesītē.

6. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 2, 
Viesītē, iegādi (nolēma pirkt no zemes īpaš-
nieka zemes gabalu, uz kura atrodas Viesītes 
kultūras pils).

7. Par izmaiņām Viesītes novada paš-
valdības institūciju amatu klasifi kācijas sa-
rakstā (Lones Tautas namā izveidota jauna 
amata vienība – deju kolektīva vadītājs, 0,3 
sl.; mainīts amata nosaukums un amata alga 
pašvaldības policijas inspektora slodzei; 
nolemts ar 2016. gada 1. janvāri PII „Zīlīte” 
likvidēt amata vienības – sētnieks un re-
montstrādnieks – un izveidot jaunu amata 
vienību – labiekārtošanas darbu strādnieks).

8. Par bibliotēku informācijas sistēmas 
ALISE–i ieviešanu pagastu bibliotēkās.

9. Par līdzfi nansējuma piešķiršanu bied-

rības „Sky Amazons” rīkotajam gaisa balo-
nu festivālam 2016. gada februārī (Viesītes 
kultūras pils budžetā ieplānots līdzfi nansē-
jums 1500,00 EUR).

10. Par SIA „Viesītes komunālā pārval-
de” iesniegumu fi nansējuma piešķiršanai 
2016. gadā – jautājums pieņemts zināšanai, 
gada griezumā izvērtējot pašvaldības fi nan-
siālās iespējas.

11. Par pašvaldības kapitālsabiedrības 
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” iesnie-
gumu pamatlīdzekļu norakstīšanai (atļāva 
norakstīt 5 pamatlīdzekļus).

12. Par fi nansējuma ieplānošanu nova-
da pašvaldības 2016. gada budžetā Viesītes 
vidusskolai (ieplānots fi nansējums brauk-
šanai uz baseinu Jēkabpilī un braukšanai uz 
orientēšanās sacensībām).

13. Par pašvaldības dotāciju Zemgales 
plānošanas reģionam (piešķīra ikgadējo do-
tāciju – 3000,00 EUR – visu plānošanas re-
ģionā iekļauto pašvaldību kopīgo aktivitāšu 
īstenošanai).

14. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē 
Viesītes novada pašvaldības projekta „Vie-
sītes vidusskolas un Viesītes Sporta skolas 
sporta kompleksa jaunbūve” īstenošanai 
(nolēma ņemt aizņēmumu 329494 EUR uz 
30 gadiem).

15. Par fi nansējumu pašvaldības projek-

tam „Jaunieši darbībā”.
16. Par līdzfi nansējumu Viesītes vidus-

skolas projektiem ES ERASMUS+ program-
mā (ieplānots līdzfi nansējums 2016. gada un 
2017. gada budžetos – kopā 4756,50 EUR).

17. Par fi nansējuma piešķiršanu grāma-
tas „Sēlija” izdošanai (3500,00 EUR, kas tiek 
sadalīts uz visām Sēlijas novadu apvienības 
pašvaldībām, katrai 500,00 EUR).

18. Par saistošo noteikumu Nr. 11/2015 
„Par grozījumiem 2015. gada 28. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Par Vie-
sītes novada pašvaldības 2015. gada budže-
tu”” apstiprināšanu.

19. Par naudas balvas izmaksāšanu (do-
mes priekšsēdētājam un domes deputātiem).

20. Par izmaiņām Viesītes novada do-
mes Publisko pasākumu komisijas un Ad-
ministratīvās komisijas sastāvos (sakarā ar 
darba attiecību izbeigšanu ar pašvaldības 
policijas vecāko inspektoru).

21. Par Viesītes novada pašvaldības 
apbalvojumu nolikuma papildināšanu (ar 
nomināciju Gada labākais un apzinīgākais 
darbinieks).

22. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķir-
šanu domes priekšsēdētājam un aizvieto-
šanu atvaļinājuma laikā (atvaļinājums no 
26.11.2015. līdz 09.12.2015., aizvieto domes 
priekšsēdētāja vietnieks Andris Baldun-

Viesītes novada domes sēdē šī gada 
17. novembrī skatītie jautājumi
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čiks).
23. Par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no 

pamatbudžeta uz speciālo budžetu (sakarā 
ar nepareizi izmantoto valsts budžeta mērķ-
dotāciju autoceļu uzturēšanai).

24. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā 8 personām.

25. Par īres līgumu pagarināšanu 6 per-
sonām.

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
dzēšanu.

27. Par zemes nomas līguma pagarināša-
nu ar 2 zemnieku saimniecībām.

28. Par adreses piešķiršanu transforma-

tora apakšstacijas ēkai.
29. Par nosaukuma maiņu nekustama-

jam īpašumam Viesītes novads, Viesītes pa-
gasta „Mežs”.

30. Par medību platību lietošanas līgu-
ma slēgšanu ar mednieku kolektīvu „Pro-
vince”.

31. Par adrešu maiņu Viesītes novadā 
Saukas un Elkšņu pagastos sakarā ar adrešu 
neatbilstību Ministru kabineta 03.11.2009. no-
teikumiem Nr. 1269 „Adresācijas noteikumi”.

32. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu 
anulēšanu 2 personām.

33. Par fi nansējuma ieplānošanu 2016. 

gada budžetā skolēnu brīvpusdienām (brīv-
pusdienas tiek piešķirtas arī 7. – 9. klašu 
skolēniem).

34. Par izglītības darbinieku streiku 
(dome neiebilst, ka novada izglītības iestāžu 
darbinieki piedalās vienas dienas brīdināju-
ma streikā š. g. 27. novembrī).

Novada domes nākošā sēde notiks š. g. 
16. decembrī.

Informāciju sagatavoja pašvaldības 
kancelejas vadītāja D. Vītola.

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi 
novada mājaslapā: www.viesite.lv

APSTIPRINĀTI Viesītes novada do-
mes 2015. gada 21. oktobra sēdē (prot. Nr. 
12; 17.#).

Izdoti saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma” 35.  panta 
trešo, ceturto un piekto daļu, likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā” 25.  panta pirmo daļu, Ministru ka-
bineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 „No-
teikumi par sociālajām garantijām bārenim 
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ār-
pusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30. un 
31. punktiem, Ministru kabineta 30.03.2010. 
noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu, Ministru 
kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550 
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, iz-
maksājams pabalsts garantētā minimālā ie-
nākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdza-
ma vienošanās par līdzdarbību” 15. punktu, 
Ministru kabineta 19.12. 2006. noteikumu 
Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. 
punktu.

1. Papildināt Viesītes novada pašvaldī-
bas 2013. gada 20. novembra saistošo notei-
kumu Nr. 15/2013 „Par pabalstiem Viesītes 
novadā” izdošanas tiesisko pamatojumu ar 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 252. pantu.

2. Veikt grozījumu Viesītes novada 
pašvaldības 2013. gada 20. novembra sais-
tošajos noteikumos Nr. 15/2013 „Par pa-
balstiem Viesītes novadā” 9.4. punktā un 
izteikt to šādā redakcijā:

9.4. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts 
bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis 
bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprū-
pes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa 
no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, 
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Dzīvok-
ļa pabalsts ir pabalsts ar dzīvojamās telpas 
lietošanu saistīto izdevumu (īres maksa, 
izdevumi par obligāti veicamajām pārval-

dīšanas darbībām, izdevumi par pakalpo-
jumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 
lietošanu) segšanai. Aprēķinot dzīvokļa 
pabalstu, izmantojami šādi normatīvie iz-
devumi, pieņemot, ka izīrēšanas platība ir 
ne vairāk par 25 m2):

9.4.1. par dzīvokļa telpu īri (ietverot ob-
ligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) – 
0, 21 EUR par 1 m2 mēnesī, nepārsniedzot 
īres maksas un apsaimniekošanas kopējo 
summu;

9.4.2. par apkuri – 1,12 EUR par 1 m2, 
nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;

9.4.3. par elektroenerģiju – 70 kWh mē-
nesī;

9.4.4. par gāzi – 1 m3 mēnesī;
9.4.5. par ūdeni un kanalizāciju – 3 m3 

mēnesī;
9.4.6. par sadzīves atkritumu izvešanu – 

1,58 EUR mēnesī.
3. Papildināt Viesītes novada pašval-

dības 2013. gada 20. novembra saistošos 
noteikumus Nr. 15/2013 „Par pabalstiem 
Viesītes novadā” ar 9.5. punktu un izteikt 
to šādā redakcijā:

9.5. Dzīvokļa pabalsta apmērs nevar būt 
lielāks par 45,00 EUR mēnesī.

4. Papildināt Viesītes novada pašval-
dības 2013. gada 20. novembra saistošos 
noteikumus Nr. 15/2013 „Par pabalstiem 
Viesītes novadā” ar 9.6. punktu un izteikt 
to šādā redakcijā:

9.6. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai bā-
renis un bērns, kurš palicis bez vecāku gā-
dības, Sociālajā dienestā uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegu-
mu un īres līguma kopiju, uzrādot oriģinā-
lu.

5. Papildināt Viesītes novada pašval-
dības 2013. gada 20. novembra saistošos 
noteikumus Nr. 15/2013 „Par pabalstiem 
Viesītes novadā” ar 9.7. punktu un izteikt to 
šādā redakcijā:

9.7. Sociālā dienesta darbinieki pirms 
lēmuma par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu 
pieņemšanas apmeklē bāreni viņa dzīves-

vietā un aizpilda normatīvajos aktos no-
teikto veidlapu par dzīvesvietas apsekoša-
nu, ko paraksta abas puses.

6. Papildināt Viesītes novada pašval-
dības 2013. gada 20. novembra saistošos 
noteikumus Nr. 15/2013 „Par pabalstiem 
Viesītes novadā” ar 9.8. punktu un izteikt 
to šādā redakcijā:

9.8. Ja bārenis deklarējis dzīvesvietu 
ārpus Viesītes novada administratīvās te-
ritorijas, sociālais dienests nosūta lūgumu 
par bāreņa dzīvesvietas apsekošanu tās paš-
valdības sociālajam dienestam, kura admi-
nistratīvajā teritorijā bārenis ir deklarējis 
dzīvesvietu. Pēc apsekošanas akta saņem-
šanas sociālais dienests lemj par dzīvokļa 
pabalsta piešķiršanu.

7. Papildināt Viesītes novada pašval-
dības 2013. gada 20. novembra saistošos 
noteikumus Nr. 15/2013 „Par pabalstiem 
Viesītes novadā” ar 9.9. punktu un izteikt 
to šādā redakcijā:

9.9. Ja sociālais dienests pieņēmis lē-
mumu piešķirt bārenim dzīvokļa pabalstu, 
ikmēneša pabalsta summa tiek pārskaitīta 
pakalpojuma sniedzējiem (mājokļa īpaš-
niekam, nama apsaimniekotājam, komu-
nālo pakalpojumu sniedzējiem u.c.).

8. Papildināt Viesītes novada pašval-
dības 2013. gada 20. novembra saistošos 
noteikumus Nr. 15/2013 „Par pabalstiem 
Viesītes novadā” ar 9.10. punktu un izteikt 
to šādā redakcijā:

9.10. Bārenim ir tiesības izvēlēties sa-
ņemt šajos saistošajos noteikumos minēto 
dzīvokļa pabalstu vai, ja bārenis dzīvo kopā 
ar ģimenes locekļiem, bārenim un pārējiem 
ģimenes locekļiem, deklarējot ienākumus 
un materiālo stāvokli, citā pašvaldības nor-
matīvajā aktā noteikto dzīvokļa pabalstu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā „Viesītes No-
vada Vēstis”.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs 
J. Dimitrijevs

Viesītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10/2015. 
„Par grozījumu un papildinājumiem Viesītes novada pašvaldības 

2013. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15/2013 
„Par pabalstiem Viesītes novadā””
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Pašreizējās situācijas raksturojums Pašreiz Viesītes novada pašvaldības teri-
torijā darbojas 2013. gada 20. novembra 
saistošie noteikumi Nr. 15/2013 „Par pabal-
stiem Viesītes novadā”.

Saistošo noteikumu projekta nepie-
ciešamības raksturojums, dokumenta 
būtība

Saistošajos noteikumos tiek izdarīts gro-
zījums un veikti papildinājumi, jo tiek no-
teikts, ka dzīvokļa pabalsts līdz EUR 45,00 
apmērā mēnesī tiek piešķirts bērnam bā-
renim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 
gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, 
audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, 
kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 
gadu vecuma sasniegšanai.

Īss Saistošo noteikumu projekta satura 
izklāsts

Tiek grozīts tikai saistošo noteikumu 9.4. 
punkts un veikti papildinājumi.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu būs mazno-
zīmīga, jo atbilstošu personu nav daudz.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Nav.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz administratīvajām procedū-
rām

Saistošo noteikumu piemērošanā persona 
var griezties Viesītes novada pašvaldības 
Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbinie-
kiem Viesītes pašvaldībā, Saukas, Elkšņu un 
Rites pagasta pārvaldēs.

Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām saistībā ar Saistošo noteiku-
mu projektu

Nav, jo tiek pieņemts steidzamības kārtā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Viesītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015 „Par grozīju-

mu un papildinājumiem Viesītes novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15/2013 „Par pabalstiem Viesītes novadā””

Viesītes novada domes priekšsēdētājs
J. Dimitrijevs

Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – šīs priekšro-
cības publisko pakalpojumu saņemšanā 
turpmāk varēs novērtēt ikviens Zemgales 
reģiona iedzīvotājs, jo pēc Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministri-
jas (VARAM) iniciatīvas Zemgalē darbu 
uzsācis 21 Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). 
Tādējādi iedzīvotāji un uzņēmēji valsts 
un pašvaldības pakalpojumus var saņemt 
vienkopus, būtiski ietaupot laiku un nau-
du.

Šādi, uz klientu ērtībām orientēti centri 
atvērti Auces, Neretas, Ozolnieku, Pļavi-
ņu, Rundāles, Tērvetes un Viesītes nova-
dos, savukārt Jelgavas novadā atvērti pat 
14 klientu apkalpošanas punkti, lai VPV-
KAC priekšrocības nodrošinātu visu no-
vada pagastu iedzīvotājiem. Jaunatvērtajos 
VPVKAC privātpersonas un uzņēmēji var 
saņemt savas pašvaldības un astoņu valsts 
iestāžu noteiktus pakalpojumus.

VPVKAC klātienē var pieteikt noteik-
tus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentū-
ras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta 

(VID) pakalpojumus. Iedzīvotāji var sa-
ņemt arī informāciju par Nodarbinātības 
valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, 
Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un 
Valsts zemes dienesta e–pakalpojumiem 
un palīdzību e–pakalpojumu lietošanā. 
Savukārt Lauku atbalsta dienests sadarbī-
bu ar pašvaldībām uzsāks 2016. gadā. Uz-
krājot un izvērtējot iestāžu un pašvaldību 
sadarbības pieredzi, VPVKAC pieejamo 
valsts pakalpojumu klāstu plānots papil-
dināt.

Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrs Kaspars Gerhards norāda: 
„Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – šīs priekšrocības 
publisko pakalpojumu saņemšanā turpmāk 
varēs novērtēt ikviens Zemgales iedzīvo-
tājs, kurš izmantos Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu centra pakalpojumus. Prie-
cājos par katru Zemgales pašvaldību, kas 
atsaucās Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas iniciatīvai būtiski 
pilnveidot valsts un pašvaldības pakalpo-
jumu saņemšanas kārtību. Īstenojot šādu 

inovatīvu pieeju publisko pakalpojumu 
sniegšanā, Latvija ir paraugs arī daudzām 
Eiropas valstīm.”

Lai sniegtu iespējas iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem reģionos saņemt valsts un paš-
valdības publiskos pakalpojumus, izveido-
jot 21 Valsts un pašvaldības vienoto klientu 
apkalpošanas centru, VARAM no valsts 
budžeta Zemgales reģiona astoņām pašval-
dībām piešķīrusi 79769 EUR. Valsts budže-
ta fi nansējums piešķirts telpu pielāgošanai 
un aprīkošanai, darbavietas uzturēšanai un 
nodarbināto atlīdzībai.

Kopumā VARAM līdz gada beigām pa-
kāpeniski atvērs 66 VPVKAC visā Latvijā.

Vairāk informācijas par VPVKAC, to dar-
ba laiku un sniegto pakalpojumu apmēru ie-
dzīvotāji var uzzināt savā pašvaldībā vai valsts 
un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā: 
www.latvija.lv/pakalpojumucentri

Informācijai:
Z. Onkele,

VPVKAC komunikāciju konsultante
(Tel. 29556280, 

e–pasts: zane@ekomedia.lv)

Zemgales iedzīvotāji valsts un pašvaldības 
pakalpojumus saņems 

ātrāk, ērtāk un izdevīgāk

Viesītes novada pašvaldība aicina iedzī-
votājus izteikt priekšlikumus nekustamo īpa-
šumu: 1) kadastra nr. 56150010688, adrese: 
Kalķu iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV – 

5237, ar kopējo platību 0,8438 ha; 2) kadastra 
nr. 56150010689, adrese: Kaļķu iela 8, Viesīte, 
Viesītes novads, LV – 5237, ar kopējo platību 
0,3255 ha, izmantošanai (bijušais Viesītes vi-
dusskolas izmēģinājuma lauciņš), sūtot tos 
uz e–pastu: dome@viesite.lv, zvanot pa tel. 
65207294 vai iesniedzot personīgi Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā: Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes no-
vads, LV – 5237, līdz 2016. gada 20. janvārim. 
Teritorijas labajā pusē atrodas Viesītes vidus-
skolas sporta laukums, kreisajā pusē – SIA „Sī-
poli” privātīpašums.

Paldies par jau iesniegtajām idejām!
Attīstības un plānošanas nodaļa

Viesītes novada 
pašvaldība 

joprojām rosina 
iedzīvotājus 

kopīgām idejām
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NOVEMBRIS – VALSTS SVĒTKU MĒNESIS

Šī gada 4. decembrī pašvaldībā pulcējās 
nevalstisko organizāciju, draudžu un vietējo 
iniciatīvas grupu pārstāvji, lai kopā ar paš-
valdības speciālistiem apspriestu sadarbības 
iespējas gan fi nanšu līdzekļu piesaistē, gan 
arī ikdienas aktivitāšu veikšanā. Tikšanos 
atklāja izpilddirektors Alfons Žuks, kurš 
uzteica jau izveidojušos sadarbību, klāteso-
šajiem apgūstot pašvaldības piešķirtos fi -
nanšu līdzekļus līdzšinējos divos konkursos. 
Tikšanās dalībnieki izteica pateicību pašval-
dībai par līdzšinējo konkursu rīkošanu, un 
visi bija vienisprātis, ka iesāktais darbs ir 
jāturpina, jo tas palīdz aktivizēt vietējo dzī-
vi un kaut nedaudz uzlabot infrastruktūru. 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
Inese Vītola aicināja, domājot par sadarbī-
bu, izmantot arī drīzumā pieejamos fi nanšu 

instrumentus – LEADER un Latvijas – Lie-
tuvas pārrobežu sadarbības programmu. 
Dalībnieki arī apsprieda piedāvātos piecus 
pasākumus, kuriem tad arī pašvaldība plā-

no sniegt fi nansējumu 2016. gadā, izsludinot 
projektu konkursu līdz nākošā gada 1. mar-
tam.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Nevalstiskās organizācijas diskutē par sadarbību

Pirmdien 7. decembrī, Viesītes novadu 
apmeklēja 12. Saeimas deputāte Lolita Či-
gāne (Vienotība).

Viesītes novada pašvaldībā bija orga-

nizēta tikšanās ar Viesītes novada paš-
valdības priekšsēdētāja vietnieku Andri 
Baldunčiku, izpilddirektoru Alfonu Žuku, 
administrācijas pārstāvjiem, domes depu-

tātiem, iestāžu vadītājiem, pagastu pār-
valdniekiem un pašvaldības policiju.

Deputātes vizītes mērķis bija apzināt 
esošo situāciju Viesītes novadā izglītības 
un novada infrastruktūras jautājumos. Sa-
nāksmē tika diskutēts par plānoto novadu 
reformu, mazo skolu problēmjautājumiem, 
ceļu stāvokli novadā un Eiropas struktūr-
fondu apguvi Viesītes novadā, kā arī par 
Sēlijas novadu apvienības darbu.

Vizītes laikā deputāte apmeklēja arī 
Viesītes vidusskolu un Amatniecības cen-
tru.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

Viesītes novadu apmeklē Saeimas deputāte Lolita Čigāne

Šogad aprit 96 gadi kopš uzvaras pār 
Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novem-
brī. Brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas 
jeb Lāčplēša diena Viesītes novadā jau tradi-
cionāli pieminēta ar lāpu un svecīšu gājienu 

un ziedu nolikšanu piemiņas vietās.
Gājiens aizsākās Viesītes muzeja „Sē-

lija” teritorijā, kur pulcējās lielie un mazie 
Viesītes novada iedzīvotāji. No muzeja visi 
ar lāpām un svecītēm devās uz Viesītes Brī-

vības pieminekli. Pieminot un godinot brī-
vības cīņu varoņus, Lāčplēša dienai veltītā 
lāpu gājiena dalībnieki vienojas svētbrīdī. 
Viesītes vidusskolēni klātesošajiem lasī-
ja ainas no vēstures lapām, bet muzikālus 
priekšnesumus sniedza vidusskolas dziedo-
šie kolektīvi.

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

Arī Viesītes novada pagastos aizdegtas 
svecītes un pieminēti kritušie – Lāčplēša 
dienai veltīts pasākums Rites pagastā un 
Smiltaines kapos Saukas pagastā.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

Viesītes novadā piemin Brīvības cīņās kritušos
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Klāt novembris. Šajā mēnesī svinam 
Latvijas valstisko piedzimšanu, Lāčplē-
ša dienu, kurā dodamies pie varoņu at-
dusas vietām, dedzam sveces, paceļam 
karogu, lai plīvo Sarkanbaltsarkanā 
vienotības zīme. Vai tas nav svinēšanas 
vērts brīnums, ka mēs joprojām esam? 
Pēc piedzīvotā un pārdzīvotā, pēc visa 
tā, kas pār šo zemi un tautu ir nācis… 
Mēs esam savā krastā. Paaudžu nepār-
trauktībā. Plecu pie pleca – mazi un lieli, 
jauni un veci. Šajā rudens nopūtā, kur 
miķelītes iezied ziemāju zaļumā. Jop-
rojām var dzirdēt, kā elpo zeme. Dziļi, 
gudri un patstāvīgi. Tikai viņa vienīgā 
tā prot. Uzsmaržo kritušās lapas. Zelta 
dālderiem piebirusī Daugava virmo uz jūru. 
Cik skurbi esība elpo ap mums! Ar trūdiem 
un ziediem. Un mūsu brīvības cīnītāji, mūsu 
aizmigušie varoņi joprojām no saviem de-
besu augstumiem mūs sargā. Zināmās un 
nezināmās kapsētās, Bezvārdu kapu laukos. 
Viņus vairs neapraudam. Bet svētbrīžos pie-

minam katrā sirds pukstā.
Smiltaines kapsētā pulcējāmies pie Kriš-

jāņa Malcenieka atdusas vietas un ar klusu-
ma brīdi godinājām šīs dienas varoņus! No-
likām ziedus, iededzām sveces!

Svētki uzrunā un atgādina, svētki liek ie-
skatīties sevī, iedegt sveces, nomazgāt logus. 
Ielikt vāzē pēdējo rudens rozi – mārtiņrozi – 

un rūgtajā smaržā nočukstēt burvju vārdus: 
,,Tev mūžam dzīvot, Latvija!”

Paldies visiem, kuri piedalījās šis dienas 
pasākumos, izgaismoja mūsu mazo, bet tik 
mīļo, labo Dzimteni!

Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece
V. Lāces foto

11. novembris – Lāčplēša diena!

No kreisās: Gundars, Agnis, Ainis Malcenieki. No kreisās: Inta Malceniece, Indulis Dambergs, 
Gundars Malcenieks, Astrīda Zālīte, Agnis 

Malcenieks, Austra Daukste, Ainis Malcenieks.

Lāčplēša diena 11. novembrī mums lika 
atcerēties un godināt arī mūsu pagasta cilvē-

kus, jo mēs Saukas pagastā varam 
lepoties ar deviņiem Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieriem. Mūsu pagastā 
dzimuši: Paulis Bruņenieks, Valters 
Bruņenieks, Teodors Jaundālderis, 
Krišjānis Arturs Lasmanis, Ziefers 
Teodors, Kristaps Upelnieks, Mār-
tiņš Pīrāgs, Valdemārs Malcenieks, 
Krišjānis Malcenieks. Krišjānis 

Malcenieks atdu-
sas Saukas pagasta 
Smiltaines kapsētā. 
Godinot viņu un ik-

vienu brīvības cīņu dalībnieku, kopā ar dēliem 
Aini un Gundaru, mazmazdēlu Agni Malce-
niekiem nolikām ziedus un aizdedzām svecītes 
viņa atdusas vietā, klusuma brīdī noliecām gal-
vas…

Plkst. 19.00, godinot mūsu Varoņus un 
vēlot Saules mūžu Latvijai, Saukas ciematiņa 
iedzīvotāji: Artūrs, Iveta, Vita, Veronika Elkšņi, 
Sanija, Krista, Sintija, Alvis Dzikoviči, Sanita, 
Aivars Lūši, Mareks, Endrius Zvaigznes, Alīna 
Heislere, Indulis Dambergs, Astrīda Zālīte, Ine-
se Vilcāne, Sanija Petraite, Nikolajs Senjo, Juris 
Veirihs, Skaidrīte Salmiņa, Austra Daukste, Vel-
ta Lāce ciematiņa centrā ar aizdegtām lāpām iz-
veidoja Gaismas ceļu Latvijai. Sildoties pie lāpu 
uguntiņām, iedzīvotāji vēl ilgi pabija kopā…

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
Foto no bibliotēkas arhīva

Latvija esam mēs paši

Jaunākais ciematiņa 
iedzīvotājs Artūriņš 
ar māmiņu dodas 
veidot Gaismas ceļu.

No kreisās: Vita Elksne, Krista Dzikoviča, Alīna 
Heislere, Sanija Dzikoviča, Saukas pagasta 

pārvaldes vadītāja Sanita Lūse.

Trešdien, 18. novembrī, Viesītes Kultū-
ras pilī notika svinīgais pasākums, veltīts 
Latvijas Republikas neatkarības 97. gada-
dienai. Svinīgajā pasākumā tika pasniegti 14 
Viesītes novada pašvaldības Goda raksti un 
tika apbalvoti 17 konkursa „Baltās mājas” 
laureāti. Tāpat ar Viesītes novada pašvaldī-
bas atzinības rakstiem pasākumā tika sveik-
ti jaunieši, kuri izcīnīja Latvijas Ģenerāļu 
kluba ceļojošo kausu.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Dimitrijevs savā uzrunā norādīja, ka 
katrs solis, kuru mēs šobrīd speram, tiek ie-
rakstīts vēsturē: „Mēs droši varam lepoties 
ar savu mazpilsētu Viesīti – mums ir Brīvī-
bas piemineklis, mums ir kuģis un esam mēs 
paši. Man ir gandarījums par mūsu novada 
jauniešiem, jo mēs varam būt pārliecināti, 
ka to, ko esam iesākuši, viņi godam nesīs 
tālāk.”

Pasākuma programmu ar muzikāliem 
priekšnesumiem papildināja Viesītes pūtēju 
orķestris un mūziķis, dziesminieks Kārlis 
Kazāks. Pēc svinīgās daļas visus klātesošos 
ar muzikālu koncertu sveica kvintets ,,Th e 
Sparkling 5” ar koncertprogrammu ,,Pārkāp 
slieksni”.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Latvijas Republikas neatkarības 
97. gadadienai veltīts svinīgs pasākums Viesītē

Tik valdzinoši var būt mazi sīkumi!
Tāds nieks, un diena smaida.
Liegs pieskāriens vai mīļš
kā runcis vietā pateikts vārds,
Ir labi, ja ir apkārt siltums
tāds un apziņa – par Tevi domā kāds...

Novembra sākumā skaistu dzīves jubileju atzīmēja 
pensionētā skolotāja Janīna Kivleniece. 

No sirds viņu apsveicam un sakām paldies par to, 
ka vienmēr varam paļauties uz viņas padomu un palīdzību! 

Lai veselība un dzīvesprieks turpmākajos dzīves gados!
„Viesītes Novada Vēstis” redkolēģija
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INTERVIJA

Izvērtējot saņemtos iesniegumus par no-
mināciju piešķiršanu personu apbalvošanai 
ar novada Goda rakstu, saskaņā ar Viesītes 
novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu 
par ieguldījumu Viesītes novada pašvaldības 
attīstībā un sakarā ar Latvijas Republikas ne-
atkarības 97. gadadienu ar Viesītes novada 
pašvaldības Goda rakstiem svinīgajā pasā-
kumā š. g. 18. novembrī Viesītes kultūras pilī 
tika apbalvotas 14 personas:

nominācijā „Gada cilvēks kultūrā” – 
Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja Ilma Svilāne 
un Viesītes kultūras pils māksliniece Ligita 
Vaivode;

nominācijā „Gada izglītības darbi-
nieks” – pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlī-
te” skolotājas palīdze Tatjana Beinarte;

nominācijā „Gada labākais un apzi-
nīgākais darbinieks” – SIA „Viesītes trans-
ports” autobusa vadītājs Juris Juškevičs;

nominācijā „Gada jaunietis” – bijusī 
Viesītes vidusskolas skolniece, Rīgas Stradiņa 
universitātes 2. kursa studente Anna Paula 
Kuzņecova;

nominācijā „Gada uzņēmējs/ lauksaim-
nieks” – Saukas pagasta zemnieku saimniecī-
bas „Odzāni” īpašniece Dzintra Kleščevska 
un Saukas pagasta zemnieku saimniecības 
„Rutki” dārzniece Mudīte Saleniece;

nominācijā „Gada sociālais/ veselības 

darbinieks” – Viesītes novada pašvaldības 
sociālā darbiniece Irina Latiševa un Viesītes 
novada pašvaldības Sociālā dienesta aprūpē-
tāja Ligita Pura;

nominācijā „Gada sportists” – 2015. 
gada Latvijas čempions stenda šaušanā (tran-
šeju stends), Latvijas kausa izcīņas kopvērtē-
juma uzvarētājs Aleksandrs Andruškevičs;

nominācijā „Gada pašvaldības darbi-
nieks” – Saukas pagasta pārvaldes vadītāja 

Sanita Lūse;
nominācijā „Gada sabiedriski aktīvais 

iedzīvotājs” – Valsts policijas Zemgales re-
ģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kārtības 
policijas nodaļas inspektors Aleksandrs Be-
ļinskis un Saukas bibliotēkas vadītāja Velta 
Lāce;

nominācijā „Gada ģimene” – viesītiešu 
Maisaku ģimene (Liene, Andris, Adrians, 
Letija).

Piešķirtas Viesītes novada pašvaldības 
nominācijas un Goda raksti

Viesītes un Viesītes novada lielākā vērtība 
un bagātība ir mūsu cilvēki – gan tie, kas šeit 
dzīvo, gan arī tie, kas te uzauguši un dažādu 
apstākļu dēļ devušies prom no šejienes, lai dzī-
votu un strādātu citur, tomēr sirdīs glabā atmi-
ņas par dzimto pusi, arī atgriežas… Viņi vien-
mēr paliks mūsējie. Viņu vidū daudz talantīgu, 
radošu, enerģisku un uzņēmīgu cilvēku. Laiku 
pa laikam ar kādu no viņiem tiekamies, lai uz-
zinātu, kā viņiem tagad klājas.

Īsi pirms Adventes laika uz sarunu aicinā-
jām Indru Brišku, Viesītes vidusskolas absol-
venti, viesītieti, kuras darbs jau gandrīz piec-
padsmit gadus saistīts ar Valsts robežsardzi.

Kā izvēlējies robežsarga profesiju un kā 
veidojušās Tavas dienesta gaitas?

Ar profesijas izvēli bija tā – mēs, vairāki 
klases biedri, braucām iestāties robežsargos, 
bet iznāca tā, ka no savas klases tiku vienīgi es. 
Tad es pabeidzu viengadīgo robežsargu skolu 
Rēzeknē un manas dienesta gaitas atveda mani 
atpakaļ uz šo pusi – strādāju robežsardzes Ak-
nīstes nodaļā. Tur nostrādāju vienu gadu, gāju 
pa robežu ar automātu – gan ziemā, gan va-
sarā. Pēc tam izdomāju, ka iešu mācīties tālāk. 

Atgriezos Rēzeknē, kur pabeidzu divgadīgo 
robežsardzes koledžu – ieguvu pirmā līmeņa 
augstāko izglītību, virsnieka – leitnanta – pa-
kāpi. Tad darba gaitas mani aizveda uz Jēkab-
pili – strādāju Jēkabpils Imigrācijas nodaļā. 
Tas man arī bija kaut kas jauns. Mani, jaunu 
virsnieku, iemeta jaunā vidē. Man vienmēr iz-
nāk tā, ka kaut kas pēkšņi mainās, bet es kaut 
kā izpeldu, tieku galā ar grūtībām, un tas jau 
arī norūda. Domāju – nevajag baidīties dzīvē 
kaut ko mainīt vai mācīties no jauna – tas ir 
tikai pluss.

Strādājot Jēkabpilī, pavērās iespēja aiz-
braukt uz 3 mēnešiem uz Londonu – pamā-
cīties angļu valodu – robežsardze organizēja 
šos kursus, lai apmācītu savus darbiniekus. Pēc 
tam es vēl kādu laiku pastrādāju, un tad bija 
hokeja čempionāts – mūs nosūtīja praksē uz 
Rīgu. Man piedāvāja palikt strādāt Rīgā, un es, 
protams, paliku, lai arī līdz tam biju teikusi, ka 
nekad Rīgā nestrādāšu un nedzīvošu. Tomēr 
mani Rīga uzrunāja, un es tur nostrādāju 5 
gadus. Strādāju Personāla daļā – biju galvenā 
inspektore.

Manas dienesta gaitas ir līkločiem pilnas. 
Tad mainījās dzīves apstākļi – nopirkām māju 

Viesītē. Bērns bija mazs, un mēs izlēmām, ka 
nāksim atpakaļ uz Viesīti. Vīrs arī tajā laikā 
bija robežsargs, atgriezāmies Viesītē, bet ilgi 
te nenostrādāju – tikai 3 mēnešus. Es sapratu, 
ka dzīves ritms šeit ir pārāk lēns un šis darbs 
nav domāts man, ka gribu kaut ko vairāk. Tad 
jau es arī paralēli darbam mācījos Latvijas 
Universitātes Moderno valodu fakultātē – an-
gļu fi lologos, ko arī esmu pabeigusi. Šajā laikā 
nāca piedāvājums strādāt Galvenajā pārvaldē. 
Man pazvanīja brīdī, kad, izpildot darba pie-
nākumus, stāvēju uz ceļa, un jautāja – vai tas 
ir tas, ko tu gribi – stāvēt uz ceļa. Es sapratu, 
ka nē, un tad es atgriezos Rīgā un nonācu savā 
tagadējā darba vietā – Valsts robežsardzes 
Galvenajā pārvaldē, kur sāku strādāt Eiropas 
lietu un projektu nodaļā. Es tur esmu galvenā 
inspektore, esmu vecākais virsnieks – man ir 
majores pakāpe. Nodaļā strādāju jau 4 gadus.

Kāda tad ir Tava darba ikdiena. Mans 
priekšstats par robežsargiem ir saistīts ar ro-
bežu sargāšanu…

Jā, patiešām ir robežsargi, kas sargā ro-
bežu, bet es strādāju Eiropas lietu un projek-
tu nodaļā, tāpēc mana darba specifi ka saistās 

Nebaidīties dzīvē kaut ko mainīt vai 
mācīties no jauna
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ar Frontex aģentūru. Tā ir Eiropas Savienības 
aģentūra, kas nodarbojas ar kopējo pasākumu 
organizēšanu uz ārējām robežām. Esmu at-
bildīga par Valsts robežsardzes amatpersonu 
iesaisti dažādos pasākumos – apmācībās, ko-
pējās operācijās uz ārējām robežām, t.sk. Grie-
ķijā. Arī pati jau trīs reizes esmu piedalījusies 
šādās starptautiskās operācijās Grieķijā. Šogad 
visu septembri Grieķijā koordinēju visu iesais-
tīto tehnisko līdzekļu no Latvijas – helikoptera, 
kuteru – darbību, biju atbildīga par viņu iesais-
ti starptautiskajā operācijā. Atbilstoši darba 
specifi kai biju iesaistīta arī Latvijas prezidentū-
ras nodrošināšanā, biju eksperts Šengenas no-
vērtēšanas jautājumu darba grupai. Līdz ar to 
iznāca šad tad pabraukāt uz Briseli un pieda-
līties darba grupās. Arī šeit, uz vietas, Gaismas 
pilī, mēs organizējām darba grupu.

Mans darbs vairāk saistīts ar darbošanos 
starptautiskā vidē – koordinēt Latvijas robež-
sargu dalību dažādos starptautiskos pasāku-
mos, apmācībās, sanāksmēs, pašai piedalīties 
šādās sanāksmēs un pārstāvēt robežsardzes 
viedokli.

Pirms intervijas minēji, ka nupat atkal 
esi lielu pārmaiņu priekšā. Pastāsti par sa-
viem tuvākajiem plāniem!

Jā, nu jau atkal ir noticis jauns pavērsiens 
manā dzīvē – no 1. decembra strādāšu Varša-
vā, Eiropas Komisijas aģentūrā operatīvai sa-
darbībai uz Eiropas ārējām robežām (Frontex). 
Es nepārtraucu savu darbu šeit, robežsardzē, 
bet tieku norīkota strādāt šajā aģentūrā. Strā-
dāšu izpētes un attīstības nodaļā – mans darbs 
būs saistīts ar jaunākajām tehnoloģijām, sadar-
bošos ar ražotājiem. Man ir kontrakts uz 2 ga-
diem ar iespēju to pagarināt līdz 6 gadiem. Uz 
šo amatu biju pieteikusies konkursā, un kon-
kursu izturēju. Mana darba valoda būs angļu. 
Uzskatu, ka tagad, kad esam Eiropas Savienībā, 
Šengenā, valodu prasmes vispār ir ļoti svarīgas.

Klausoties Tevī, šķiet, ka pats galvenais, 
kam, gatavojoties robežsarga profesijai, jau-
niešiem būtu jāpievērš uzmanība, ir svešva-
lodu prasmes. Bet kā ar fi zisko sagatavotību?

Fiziskā sagatavotība ir ļoti svarīga. Stājo-
ties robežsargos, jākārto fi ziskie normatīvi. 
Diemžēl mūsdienu jauniešiem bieži vien ir 
problēmas ar veselību – bojāta redze, citas ve-
selības problēmas, ko veicinājis fi zisko aktivi-
tāšu trūkums ikdienā.

Fiziskā sagatavotība robežsargiem tiek 
pārbaudīta katru gadu – mums jākārto fi zis-
kie normatīvi, jāliek šaušanas ieskaite. Pro-
tams, sievietēm normatīvi ir nedaudz vieglāki, 
pastāv arī vecuma handikaps – es jau esmu 
pieskaitāma pie seniorēm, tādēļ jāskrien tikai 
puskilometrs. Pateicoties vidusskolai, mana 
fi ziskā sagatavotība ir uztrenēta tik labā līme-
nī, ka joprojām visas ieskaites kārtoju uz 10 
punktiem.

Stājoties robežsargos, ņem vērā kopējo at-
zīmi, kas raksturo absolventa sekmju līmeni, 
ar viņu notiek arī pārrunas. Vēl ir tests angļu 
valodā. Robežsarga profesiju var apgūt Rēzek-
nē. Tur ir robežsargu skola, arī koledža, kur var 
iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību. Otrais 

līmenis tiek realizēts Rēzeknes augstskolā. Nu 
jau ir arī starptautiskais maģistra grāds robež-
sargiem. Pirmie studenti ir uzsākuši mācības, 
viņiem katrs studiju modelis notiek savā valstī – 
tā būs ļoti prestiža izglītība.

Pie tam liels pluss, apgūstot robežsarga 
profesiju, ir tas, ka ne par ko nav jāmaksā – 
mācoties robežsargu skolā, kurā iestājas pēc 
vidusskolas, uzreiz saņem atalgojumu, dzīvo 
labiekārtotās kopmītnēs. Strādājot robežsar-
dzē, ir sociālās garantijas, ko privātais sektors 
nevar nodrošināt, konkurētspējīgs atalgojums.

Tavā gadījumā tā ir arī laba iespēja ap-
gūt darba pieredzi ārpus Latvijas, redzēt citas 
valstis…

Tā ir ne tikai man. Mums ir Eiropas robež-
sargu vienība, kas pakļauta Frontex aģentūrai 
un kuru veido vairāk nekā 200 amatpersonas, 
kas regulāri tiek iesaistītas dažādās starptautis-
kās operācijās Eiropas valstīs, pat arī trešajās 
valstīs. Mums ir starptautiskas apmācības, kas 
arī ir liels pluss.

Kaut arī Tava profesijas izvēle sākotnēji 
bija nejauša, vai tagad, pēc gandrīz 15 no-
strādātiem gadiem robežsardzē, vari teikt, ka 
Tev patīk darbs, ko dari?

Ļoti patīk, un savu izvēli nekad neesmu 
nožēlojusi.

Kas Tavā darbā dod gandarījumu?
Gandarījumu dod tas, ka darām valstiski 

nozīmīgu darbu, it īpaši tagadējos laikos, kad 
situācija valstī un pasaulē ir tāda, kāda tā ir – 
pieauguši draudi drošībai. Domāju, ka darbs 
ko mēs darām, dod ieguldījumu visai tautai un 
arī plašākā mērogā – visā Eiropas līmenī – mēs 
nodrošinām drošību. Un, kad esi pastrādājis 
karstajos punktos, Grieķijā, tad saproti, cik tas 
ir nozīmīgi. Tur situācija ir savādāka, un tu uz 
to visu paskaties ar citām acīm. Robežsarga 
profesija ir nozīmīga – ne tikai pasaulē, bet arī 
Latvijā. Ja kādu laiku iepriekš bija zināms panī-
kums, tad tagad viss mainās.

Jau labu laiku Latvijas cilvēku prātus sa-
trauc bēgļu jautājums, tagad arī terora akti 
Parīzē un citur… Jūtamies apdraudēti. Kā 
Tev šķiet, kā šie notikumi nākotnē varētu ie-
tekmēt Latviju?

Mierinājums ir tas, ka Latvija nav īsti bēgļu 
mērķvalsts, labprātīgi viņi uz šejieni nebrauks. 
Viņi ir orientēti uz Eiropas bagātajām valstīm, 
piemēram, Vāciju. Pārvietošanas programmas 
ietvaros viņi Latvijai būs jāuzņem, bet, vai 
viņi šeit paliks, integrēsies, tas jau ir cits jau-
tājums…

Protams, ka līdz ar bēgļu jautājumu jāskata 
arī teroristu, kaujinieku jautājums – tie nav at-
dalāmi, jo bēgļu vidū ir dažādi cilvēki.

Ir tādi bēgļi, kas nāk no krīzes valstīm, bet 
daļa no tiem – pārsvarā jauni vīrieši – nav ne-
maz tik nabadzīgi. Viņi meklē labākus dzīves 
apstākļus, nevis darbu. Viņu mērķis – labi dzī-
vot, daudz nestrādājot.

Vai bēgļu ienākšana Latvijā varētu būt 
uztverama arī kā drauds mūsu nacionālajai 

identitātei?
Domāju, ka ne tik drīzā nākotnē – mēs esam 

izglītota tauta… Ar to, ka esam Eiropas Savie-
nībā un mūsu robežas ir atvērtas citu tautību 
iebraucējiem, ir jārēķinās. Šo cittautībnieku, 
arī bēgļu jautājumu tomēr nevar vispārināt – 
tie ir dažādi cilvēki ar dažādiem dzīvesstās-
tiem. Protams, šobrīd neviens nevar progno-
zēt, kas var notikt nākotnē.

Tavs darbs lielā mērā nozīmē arī atšķirtī-
bu no ģimenes. Arī tagad, kad dodies uz Var-
šavu… Kā ģimene uztver Tavu darbu?

Darbs Varšavā būs liels izaicinājums gan 
man, gan manai ģimenei. Arī jau iepriekš, kad 
strādāju Rīgā, man bija daudzi komandējumi 
uz Eiropu, es atrados kaut kur pa vidu – starp 
Viesīti un Rīgu.

Man ir ļoti labs, saprotošs vīrs, kas tiek ar 
visu galā un mani ļoti atbalsta. Viņš arī ir strā-
dājis robežsardzē, bet tagad no šī darba ir aiz-
gājis, ņemas ar biznesu, audzina meitas. Mums 
pašiem ir sešgadīga meita un otra meita ir pa-
ņemta aizbildniecībā – viņai jau ir 17 gadu.

Tevis pieminētais vīra bizness ir Viesītē 
atjaunotā kafejnīca „Zaļā varde”. Prieks, 
ka par vienu sakoptu vietu vairāk un cilvē-
kiem ir pieejami kafejnīcas pakalpojumi. Cik 
daudz Tu pati tajā visā esi iekšā?

Šis ir mūsu kopīgais bizness – esam tajā 
ielikuši gan sirdi un dvēseli, gan visas savas ie-
spējamās un arī neiespējamās fi nanses. Iegul-
dīts ļoti daudz – ne tikai ēkā, bet arī pagalma 
sakopšanā – teritorija ir akmeņu uzbērums, 
tādēļ nācās klāt vest zemi, lai varētu kaut ko 
stādīt – viss tika sakārtots, iekopts pašu rokām. 
Arī no vecās ēkas palika tikai trīs sienas, jo tā 

2015. gada jūnijā pie LNB. Piedalījos 
starptautiskā paneļa organizēšanā Latvijas 

Prezidentūras ietvaros.
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bija ļoti sliktā stāvoklī.
Visas brīvdienas esmu pavadījusi šeit un 

piedalījusies visos darbos.

Kāpēc izvēlējāties veco nosaukumu – 
„Zaļā varde”?

Mums īstenībā pat citas domas nebija. Par 
nosaukumu nešaubījāmies ne mirkli, lai arī 
bija cilvēki, kas mūs atrunāja, ka šim nosauku-
mam ir slikta aura utml.

Pavisam nesen nosvinēti Valsts svētki, 
kad daudz tika runāts par patriotismu… Kas 
Tev dod dzimtenes sajūtu? Vai uzskati sevi 
par savas valsts patrioti?

Patriotismu nevajadzētu akcentēt ti-
kai konkrētā mēnesī vai dienā, tām sajūtām 
būtu jābūt arī ikdienā, 
vienmēr. Tas nāk no 
ģimenes. Uzskatu, ka 
manī tas ir. Šīs sajūtas 
manī ir, ne tikai domā-
jot par Viesīti, bet arī 
par Rīgu, kur pavadu 
daudz laika, un Latviju 
kopumā. Kad pabrau-
kā pa pasauli, esi citur, 
uzreiz novērtē, cik labi 
ir mājās – mums tomēr 
tā situācija ir savādāka, 
mierīgāka, ir tik labi, ka 
ir, kur atgriezties, ka ir 
vieta, kur varu justies 
mierīgi un droši.

Protams, ir tādi pa-
sākumi, kas vairāk sa-
liedē, piemēram, Dzies-
mu svētki. Labprāt tos 
apmeklēju. Tie dod īpašu sajūtu.

Ir jābūt patriotiem, lai kaut ko šeit sa-
sniegtu un arī noturētu jau sasniegto. Mēs arī 
saviem bērniem mēģinām to ieaudzināt. Šķiet, 
ka izdodas.

Vai Viesīte ir Tavas mājas?
Viennozīmīgi.

Kas ir labais šai mazpilsētai un kas var-
būt ne pārāk?

Viesītei ir liels potenciāls, tikai laikam jau 
ir jāpaiet gadiem, lai lietas sakārtotos. Dzīve 
risinās arī šeit. Prieks dzirdēt, ka dārzniecība 
atjaunota, ka cilvēki pašu spēkiem kaut ko rada 
vai atjauno, smagi strādā, bet bez darba jau ne-
kas neiznāks. Nedrīkst domāt, ka šeit, Viesītē, 
jau nekā nebūs un nolaist rokas. Arī pie mums 
uz kafejnīcu atnāk skeptiski noskaņoti cilvēki. 
Viegli, protams, nav arī mums, bet jādomā uz 
priekšu, kā attīstīties.

Man liekas, ka Viesītei ir īpaša aura. Va-
karos, kad izej ārā un jūti mieru un klusumu, 
liekas – ko gan vēl vairāk var vēlēties… jūti, cik 
tīrs ir gaiss, pavasarī un vasarā dzirdi, kā putni 
dzied.

Negatīvais… To rada paši cilvēki. Ir tādi, 
kam nekas neinteresē, kuri paši neko negrib, 
ir negatīvi domājoši – ja iebraucējs tādu satiek, 
tad tas sagrauj visu labo priekšstatu par šo vie-
tu.

Teici, ka skola 
iedeva Tev fi zis-
ko sagatavotību. 
Kādas kopumā ir 
Tavas atmiņas par 
skolas laiku?

Es biju slimīgs 
bērns un varēju pat 
neapmeklēt fi zkul-
tūru, bet kaut kāds 

spīts man tomēr iekšā bija, un es gāju, braucu 
uz sacensībām un, pateicoties tam, es tiku ro-
bežsargu skolā.

Runājot par vidusskolu kopumā, gribu mi-
nēt klases audzinātāju Janīnu Kivlenieci, viņa 
ir ļoti gaišs cilvēks, sava darba patriote. Gaišas 
atmiņas man ir arī par skolotāju Irēnu Žinko. 
Viņa mums mācīja matemātiku – manuprāt, 
tāda otra matemātikas skolotāja vairs nav, viņa 
bija taisnīga, godīga.

Kas Tev sagādā prieku ikdienā?
Tās ir ikdienišķas lietas – man ir prieks, 

kad es varu atgriezties pēc darba mājās, tur, 
kur ir mana ģimene, valda miers, pasēdēt pie 
kopīga galda, neko nedarot, paēst vakariņas, 
pārrunāt dienu… Tas nenotiek bieži. Ikdienā 
es esmu Rīgā, esmu viena, un brīvdienās, kad 
esmu šeit kopā ar ģimeni, ir prieks par iespēju 
kopā nesteidzīgi pabrokastot. Tas sagādā lielu 
prieku. Man liekas – prieks ir sīkumos, kopības 
sajūtā, nevis materiālās vērtībās.

Kas Tev šķiet vissvarīgākais dzīvē?
Protams, ģimene, bet no otras puses – ģi-

mene nebūs laimīga, ja tu nebūsi laimīgs – jā-
māk atrast līdzsvars. Tas, ka daudz esmu prom 
darba dēļ, nenozīmē, ka mana ģimene man 
nav svarīga. Un visu, ko es daru, es daru ģime-
nes labā.

Vaļasprieki…
Daudzām patīkamām nodarbēm pietrūkst 

laika, bet man patīk ceļot. Kopā ar ģimeni 
esam bijuši Disnejlendā, vairākas reizes – 
Grieķijā. Pēdējā laikā daudz laika paņēmusi 
kafejnīca. Tā nu iznāk, ka kafejnīca mums ir 
gan vaļasprieks, gan rūpju bērns.

Vai Tev svarīgi, ko par Tevi saka, domā 
citi cilvēki?

Jā, protams. Man ir svarīgas manu tuvāko 
cilvēku domas, arī tas, ka mani darbā novērtē 
un atceras ar labu vārdu, pārdzīvo par mani. 
Tas dod tādas siltas jūtas…

Drīz būs Ziemassvētki? Ar kādām izjū-
tām tos gaidi? Kuri ir Tavi mīļākie svētki?

Mani mīļākie svētki arī ir Ziemassvētki. 
Laikam tāpēc, ka tie ir ģimenes svētki. Tie 
nāk ar mieru, un visvairāk prieka jau dod šis 
gaidīšanas laiks, gatavošanās, kad visi kopā 
gatavojam svētku dekorus, nevis paši svētki 
un dāvanas. Man ļoti nepatīk tas, ka šie svētki 
ir komercializējušies, dāvanu iegādāšanās jau 
līdzinās masu psihozei. Lielākās dāvanas svēt-
kos ir kopā būšana, laiks, uzmanība un labās 
emocijas, ko dāvinām viens otram, tās nav no-
pērkamas par naudu.

Tavs vēlējums mūsu avīzītes lasītājiem…
Mans vēlējums būs vairāk saistībā ar manu 

profesiju. Es gribētu visiem novēlēt, lai ir miers 
un saticība, lai apkārt esošās negācijas mūs to-
mēr neskar un iet secen mūsu klusajai Viesītei 
un, protams, arī Latvijai! Pārējo mēs spēsim 
paši sasniegt, ja vēlēsimies!

Lai Tev veicas Tavā jaunajā darbā! Pal-
dies par sarunu!

Pierakstīja L. Griškena.
Foto no I. Briškas personīgā arhīva

Kopā ar prezidentu A. Bērziņu un viņa kundzi 2015. g. maijā – tikām 
uzaicināti uz māmiņdienas koncertu Melngalvju namā, Rīgā.

2015. g. maijā Varšavā ikgadējā Eiropas 
robežsargu dienas pasākumā pie Latvijas 

stenda, sniedzot informāciju par Valsts 
robežsardzi un Latviju.
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««« Sākums 1. lpp

Atmosfēra ļoti svinīga, lietišķa un ie-
dvesmojoša. Interesanti redzēt tik daudz 
Latvijā pazīstamu vai vismaz kaut kur re-
dzētu cilvēku. Ļoti patika prezidenta uz-
runa un tajā izteiktā doma, ka cilvēki ir 
pelnījuši pateicības un ka vajadzētu viņiem 
pateikt atzinību daudz biežāk, arī ikdienā. 
Tas tiešām ir liels pagodinājums būt šajā ce-
remonijā un saņemt apbalvojumu. Katram 
bija jāsaka arī īsa atbildes runa. „Es nāku 
no Sēlijas. Ir prieks un gandarījums, ka 
pamanīts un novērtēts mūsu darbs Viesītē 
Sēlijas kultūrvēsturisko vērtību apzināšanā, 
glabāšanā un popularizēšanā,” tas bija mans 
sakāmais. Tiešām gandarījums, ka izskan 
Viesītes un Sēlijas vārds. Paldies pašvaldī-
bai par izvirzīšanu apbalvojumam!

Ko saki par to, ka Tavs darbs šajā gadā 
ir novērtēts arī ar vietēja mēroga apbal-
vojumu – Tev piešķirts pašvaldības Goda 
raksts nominācijā "Gada cilvēks kultūrā".

Domāju, ka ir apsveicama tradīcija iz-
teikt pateicību cilvēkiem, kuri strādā dažā-
dās jomās, kuru darbs ir sabiedrības labā un 
kuriem šajā gadā kaut kas labs izdevies. Ja 
arī šāds apbalvojums nebūtu, man neienāk-
tu prātā, ka tas pelnīts vai nepelnīts. Apkārt 
tik daudz rosīgu cilvēku, kas ar aizrautību 
un veiksmīgi dara ne tikai savu darbu, bet 
arī to, par ko viņiem nemaksā. Arī darbo-
šanās Sēļu klubā mums nevienam, kas tajā 
esam, nav obligāta vai pienākums. Šī gada 
mūsu Sēlijas akadēmijas projekts izdevās 
mums pašiem par prieku veiksmīgs. Tas 
gan prasa daudz papildus darba un laiku, 
kura vienmēr pietrūkst. Tomēr liels prieks 

un gandarījums, ka esam ieguvuši domu 
biedrus un ieraudzījuši sev apkārt tik daudz 
gaišu cilvēku. Paldies tiem, kas pamanīja un 
novērtēja!

Tuvojas Ziemassvētki, izskan arī šis 
gads. Kāds Tev tas bijis?

Aizejošais gads pagājis darbā, mēģinot 
sakārtot lietas muzejā, sastopot ne vienu 
vien šķērsli un „spieķi riteņos”. Būtu „dziļi 
jābrīnās”, ja viss ritētu kā pa diedziņu. Starp 
nebeidzamiem darbiem mēģinu atrast kaut 
nedaudzas dienas, lai atslēgtos no nepada-
rīto darbu rindas. Nebeidzamie remontdar-
bi Stradiņa skolā, kas rit jau piekto gadu, 
sagādā daudz rūpju. Arī Sēlijas mājas fasā-
de jau „brēc” pēc remonta, kur nu vēl citas 
lietas Bānīša parkā. Bet bez tā visa nevar, 
ja gribam Viesītē muzeju, kas pilsētai dara 
godu. Mūsu lielākā balva ir pārsteigums 
un neviltots prieks apmeklētāju acīs, kad 
esam izrādījuši Mazā Bānīša ekspozīciju, 
vasaras istabu, Sēlijas māju vai izstaigājuši 
Stradiņa skolas kabinetus un klases. Vasarā 
jau vedām apmeklētājus skolas dārzā, kur 
veidojas Veselības pēda. Prieks par jauko 
kamīnzāli, kur ir bauda iekārtot izstādes un 
aicināt viesus. Te ikreiz prātā veiksmīgā sa-
darbība ar Attīstības un plānošanas nodaļu, 
piesaistot projekta līdzekļus. Prieks sagā-
dāt citiem svētkus, lai arī pēc tiem esam 
atviegloti uzelpojušas – līdz nākamajam 
pasākumam. Nebūtu interesanti strādāt, ja 
nevarētu izdomāt atkal kaut ko jaunu. Pie-
mēram, kopš pagājušās nedēļas Stradiņa 
skolā mitinās Pūce Alūcija Striksas kundze. 
Ja gribat, varam sarunāt tikšanos ar viņu. 
Kā redzams, gads bijis raibs.

Nākamā gada plāni saistībā ar muze-
ju!

Nākamais gads, protams, ir iesākto dar-
bu turpinājums. Ieelpojam un turpinām. 
Neizdarītās lietas ir tāpēc, lai tās risinātu 
un pakāpeniski tiktu ar tām galā. Plāni ir uz 
papīra uzrakstīti, prātos izdomāti, bet, kā 
būs, to redzēsim. Daudz kas no tā tiks atbī-
dīts uz vēl citu gadu, bet visu nevar gribēt. 
Mums ir atkal nokomplektējies jauks darba 
kolektīvs, kas nozīmē deviņdesmit procen-
tus veiksmes.

Izklausās ļoti optimistiski, bet, pro-
tams, neiztikt bez sarūgtinājumiem un zau-
dējumiem. Tad ir ļoti svarīgi pēc iespējas 
ātrāk atgūt pamatu zem kājām un sajust 
kādu atbalstu. Tāpēc saņemtie apbalvojumi 
šajā gadā bijuši pašā laikā. Tad jau strādā-
jam pareizajā virzienā.

Vēlējums, sagaidot svētkus, mūsu avī-
zītes lasītājiem!

Domājot par avīzītes lasītājiem, vis-
pirms man nāk prātā mūsu muzeja darbi-
nieki. Viņu sastāvs gan nedaudz mainījies, 

bet esmu pateicīga par šo aizvadīto gadu 
drošības ziņā. Tik ļoti svarīgi, ka varu uz 
cilvēkiem paļauties, zinot, ka viņi ir savā 
vietā, ka viņiem patīk tas, ko viņi dara. Un 
vēl paldies par smaidu un mieru sarežģītā-
kā brīdī! Lai Jaunajā gadā jums un mums 
izdodas saglabāt šo gaišo mieru un labes-
tību, lai izdodas viegli kāpt pāri „sarūguša” 
cilvēciņa negācijām!

Visiem avīzes lasītājiem vēlu siltumu un 
gaišumu savās ģimenēs, to nepārvērtējamo 
kopības sajūtu un mīļumu, ko dod tikai ģi-
mene! Varbūt tā ir veiksme, varbūt liktenis, 
bet varbūt pie kaut kā esam bijuši paši līdz-
vainīgi, ja šobrīd nav tā, kā vēlētos. Tad var-
būt Jaunajā gadā varam izdarīt kaut ko labu, 
gaišu, mīļu citiem, un tas nozīmē – arī sev. 
Vēlu katra rīta mieru, labsajūtu un vieglu-
mu, lai kāda kuram priekšā stāvošā diena!

Paldies šī izdevuma veidotājiem, jo īpa-
ši Līgai, par Viesītes novada dzīves „tēlu”, 
ko lasītājam uzticīgi sniedz šī avīze! Visiem, 
visiem laimīgu Jauno gadu!

Paldies par sarunu! Lai gaiši svētki arī 
Tev un veiksmīgu Jauno gadu!

Pierakstīja L. Griškena.

***
Uzziņai no Valsts prezidenta mājas la-

pas: www.president.lv:
„Valsts apbalvojumi ir: Triju Zvaigžņu 

ordenis un tā goda zīme; Viestura ordenis 
un tā goda zīme; Atzinības krusts un tā 
goda zīme; 1991. gada barikāžu dalībnieka 
piemiņas zīme.

Atzinības krusts (Croix de la recon-
naissance), kas dibināts 1710. gadā Liepājā, 
Latvijas Republikā nodibināts 1938. gadā 
par piemiņu Kurzemes un Zemgales herco-
gistes slavas laikiem un atjaunots ar Valsts 
apbalvojumu likumu 2004. gadā.

Atzinības krusta devīze ir „Godaprāta 
ļaudīm” („Pour les honnêtes gens”).

Ar Atzinības krustu (turpmāk arī — 
ordenis) apbalvo par izcilu Tēvijas mīles-
tību un par sevišķiem nopelniem valsts, 
sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un 
izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma 
uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai 
pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un go-
dīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kal-
pošana, tautas gara, pašdarbības un saim-
niecisko spēku attīstīšana.

Atzinības krustam ir piecas šķiras un 
triju pakāpju goda zīmes.

Ar ordeņa pirmo šķiru apbalvotais tiek 
iecelts par ordeņa lielkrusta komandieri, ar 
ordeņa otro šķiru apbalvotais — par ordeņa 
lielvirsnieku, ar ordeņa trešo šķiru apbal-
votais — par ordeņa komandieri, ar orde-
ņa ceturto šķiru apbalvotais — par ordeņa 
virsnieku, ar ordeņa piekto šķiru apbalvo-
tais — par ordeņa kavalieri.”

Sveicam Ilmu Svilāni ar saņemto 
Atzinības krustu!
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Zemgales reģiona Kompetenču attīstības 
centrā Jelgavā 2. decembrī norisinājās iedves-
mojoša amatnieku un mājražotāju sanākšana. 
Arī Viesītes novada dome organizēja savus 
novada mājražotājus dalībai šajā pasākumā. 
Viesītes novadu pārstāvēja Brigita Stepa, Dina 
Hodaseviča, Jolanta Kovnacka, Vilnis Zaļak-
mens un Guntars Grieķeris. Paldies viņiem par 
to! Piecu gadu laikā šis pasākums ir guvis pla-
šāku atpazīstamību, jo tas ir veids, kā ražotājam 
sevi prezentēt, apmainīties ar kontaktiem, iegūt 
jaunus domubiedrus un draugus, savukārt paš-
valdību speciālistiem un amatniecības centriem 

tā ir iespēja sadarboties ar ražotājiem, kuri nā-
kotnē varētu organizēt meistarklases arī Viesītes 
novada ļaudīm.

Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs 
Andris Rāviņš savā runā uzsvēra Jelgavas kā 
rūpniecības un ražotāju galvaspilsētas nozīmi. 
Tā kā tuvojas Ziemassvētki, tad viņa vēlējums 
bija audzēt sevī lielāku lepnumu, atbalstīt savus 
ražotājus, būt stipriem savā pārliecībā un varē-
šanā!

Šogad varējām iepazīties ar piecu ražotāju 
pieredzes un veiksmes stāstiem, ar viņu atzi-
ņām un iespaidiem. Zane Seipule dalījās ar savu 
saldumu stāstu, viņa šobrīd ražo populāros ma-
caroni, zefīrus, karameles. Viņas stāsts ietvēra 
tēzes par neatlaidību un spītību, uzdrīkstēšanos, 

lietu darīšanu ar „kaifu”, par apkārtējiem cilvē-
kiem, kuri iedvesmo un atbalsta, par kļūdām 
un mācībām, kas padara zinošāku un parāda, 
cik daudz vēl nezināmā par garšu pasauli bez 
„e” vielām. Santa Rubene stāstīja par maizes 
ceļu Caunīšu sētā, sākotnēji viņas ceptā maize 
izskatījusies kā plācenis, bet laika gaitā pacietība 
ļāvusi sasniegt savu sapni. Viņa piedāvā eks-
kursijas par maizes cepšanas procesu, sākot no 
plaucēšanas līdz pasniegšanai galdā, kā arī ak-
tualizē gadskārtu ieražas un latviskās tradīcijas. 
Inita un Mareks Babrāni piedāvāja stāstu par 
savu lolojumu „Pārlielupes pirtnieki” – par sal-

dētām slotām, laivošanas maršrutiem un pirts 
rituāliem. Inga un Mareks Gūtmaņi stāstīja par 
veikalu „Zaļā zeme” Jelgavā, viņi, sadarbojoties 
ar mājražotājiem, piedāvā bioloģiskos produk-
tus. Kristina Černova un Ēriks Timofejevs ie-
pazīstināja ar ražotajiem metāla tauriņiem un 
rotaslietām. Viņi arī ieguvuši patenta tiesības, 
tāpēc vienīgie ražo šāda veida produkciju. Pa-
tīkami, ka viņi izmantojuši baltu mantojumu – 
latviskās rakstu zīmes. Šie ražotāji lielākoties 
savu darbību uzsākuši ģimenes vajadzībām, bet 
rezultātā cilvēku interese un atsauksmes ļāvuši 
palielināt ražošanas apjomus.

Pasākumu „uzsprindzināja” enerģiskā, ra-
došā un dzīvespriecīgā uzņēmēja un televīzijas 
personība Gundega Skudriņa, pastāstot vairāk 

par radošo apvienību „Skudras metropole” un 
realizētajiem projektiem. Viņa izvirzīja vairākas 
tēzes, kas kalpo, lai sasniegtu sapņus – nepie-
ciešams kooperēt idejas, vienmēr sevī jāattīsta 
fantāzija, pamainot savu ikdienu, viņa uzsvēra, 
ka dots devējam atdodas, jo vislielākais gandarī-
jums par paveikto ir tad, ja to novērtē apkārtējie.

Jolanta Kovnacka: „Pasākums labs, tikai 
pietrūka otras puses – pircēju, veikalnieku utt. 
Mēs ieguvām iedvesmas stāstus, kā no idejas 
tikt līdz realizācijai, un vērtīgo Gundegas Skud-
riņas atziņu psp („pacel savu pēcpusi”). Vispār 
Gundega ar savu enerģiskumu un netradicio-

nālo domāšanu var daudzus iedvesmot. Man 
patika viņas atziņa, ka nedrīkstam slīgt rutīnā, 
vienmēr jāizsit sevi pašam no komforta zonas, 
rutīnas. Tas arī attiecas ne tikai uz uzņēmējdar-
bību, bet arī uz ikdienas dzīvi. Padari dzīvi neēr-
tu un Tu ieraudzīsi to savādāku.”

Katram jāiet savs ceļš drosmīgi, pārlieci-
noši un bezbailīgi, jo tikai tā var realizēt savas 
pārdrošākās idejas! Ceram, ka katrs no šī pasā-
kuma apmeklētājiem, īpaši viesītieši, guva sev 
kādu zelta vērtu atziņu!
Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar 

Ligitu Levinsku, Izglītojošā darba un darba 
ar apmeklētājiem speciālisti, un Jolantu 

Kovnacku, 
SIA „RA 5” valdes locekli

Viesītes mājražotāji piedalās Zemgales reģiona 
amatnieku un mājražotāju 5. kontaktbiržā

24. oktobra rītā mēs, biedrības ,,Zīle” mei-
tenes, sēdāmies Viesītes transporta autobusā, 
lai dotos uz Biržai Lietuvā.

Uz Biržai mūs uzaicināja 
rokdarbu asociācijas ,,Fantāziju 
lāde” dalībnieki. Vasarā vienu 
mēnesi muzeja ,,Sēlija” amat-
nieku mājā bija apskatāma viņu 
izstāde, kas priecēja ar darbu 
daudzveidību. Katru rudeni 
asociācija rīko biedrību, studi-
ju un vienkārši rokdarbnieku 
saietu. Šogad uz šo pasākumu 
tikām uzaicinātas arī mēs. Ar 
lielu pašvaldības atbalstu mēs 
devāmies ceļā. Pasākumā pulcē-

jās rokdarbnieki gan no Lietuvas, gan Latvijas 
pierobežas pilsētām. Šis pasākums tika rīkots 

ar domu – citus iepazīt un sevi parādīt. Mēs ie-
guvām daudz – gan jaunus draugus, gan idejas 
rokdarbiem, gan arī sadarbības partnerus.

Liels paldies Viesītes novada pašvaldībai, 
Attīstības un plānošanas nodaļai par atbalstu 
šim braucienam! Paldies šoferītim Ježijam par 
mūsu jauko vizināšanu!

P.S. Tuvojas Ziemassvētki... Pie mums, 
Amatnieku mājā, tāpat kā līdz šim var iegādā-
ties kādu dāvanu. Gaidām interesentus trešdie-
nās un sestdienās no 10.00 – 14.00, 21., 22., 23., 
24. decembrī – no 10.00 – 14.00.

Lai miera un svētības pilni Ziemassvētki 
un laimīgs Jaunais gads!

Biedrības ,,Zīle” vārdā – E. Skadiņa.

Biedrības ,,Zīle” rokdarbnieces viesojas Biržai
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Lauku atbalsta dienests (turpmāk – Die-
nests) izsludina projektu iesniegumu pieņem-
šanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktī-
vos” apakšpasākumos:

– „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimnie-
cībās”;

– „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;
– „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecī-

bas un mežsaimniecības infrastruktūras attīs-
tībā”.

Projektu iesniegumu pieņemšana pasāku-
mos notiks no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. 
gada 4. februārim.

Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem 
lauku saimniecībās” pieejamais publiskais fi -
nansējums ir lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvajām sabiedrībām – EUR 4 500 000, 
bet lauku saimniecībām – EUR 65 943 771. 
Mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzla-
botu to ekonomiskās darbības rādītājus un kon-
kurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, 
nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaim-
niekošanu, un atbalstīt pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku.

Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šā-
das aktivitātes:

– investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un prog-
rammu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, 
kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības 
produktu ražošanai un ar to saistītai iepakoša-
nai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopī-
bas kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegā-
dei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu 
iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;

– nepārstrādāto lauksaimniecības produktu 
ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirm-
apstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai, 
esošo būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai, būvju 
novietošanai, būvju atjaunošanai, ja būves tiek 
tehniski vai funkcionāli uzlabotas.

Atbalsta pretendents var būt lauku saimnie-
cība (juridiska vai fi ziska persona), fi ziska per-
sona vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpoju-
mu kooperatīvā sabiedrība, ievērojot noteiktas 
prasības.

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, pra-
sībām pretendentiem, fi nansējuma sadalījumu 

un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta 
mājaslapā izvēlnē „Atbalsts ieguldījumiem lau-
ku saimniecībās”.

Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem 
pārstrādē” kārtā pieejamais publiskais fi nansē-
jums ir EUR 16197836. Mērķis ir paaugstināt 
lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivi-
tāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, 
veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību 
un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas at-
tīstību, un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šā-
das aktivitātes:

– investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un prog-
rammnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, 
kas paredzēts lauksaimniecības produktu pār-
strādei un ar to saistītai iepakošanai un pirm-
apstrādei;

– pamatojoties uz līgumiem ar trešajām 
personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, – 
lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to 
saistītai iepakošanai un pirmapstrādei pare-
dzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju 
pārbūvei, būvju ierīkošanai, būvju novietošanai, 
būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai 
funkcionāli uzlabotas.

Atbalsta pretendents var būt juridiska per-
sona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas 
lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņē-
mumā nodarbojas ar lauksaimniecības produk-
tu pārstrādi, juridiska persona, kas plāno uzsākt 
lauksaimniecības produktu pārstrādi, vai juri-
diska persona, kas nodarbojas ar lauksaimnie-
cības produktu pārstrādi mājas apstākļos.

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, pra-
sībām pretendentiem, fi nansējuma sadalījumu 
un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta 
mājaslapā izvēlnē „Atbalsts ieguldījumiem pār-
strādē”.

Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības in-
frastruktūras attīstībā” pieejamais publiskais 
fi nansējums fi ziskām personām, juridiskām 
personām, lauku saimniecībām un pašval-
dībām EUR 10 519 239, bet valsts nozīmes 
meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai 
tiesiskajiem valdītājiem – EUR 36 596 500. 

Mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas 
uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības 
paaugstināšanu, audzes veselības un kok-
materiālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot 
un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu 
globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko 
daudzveidību un nodrošinot klimata pār-
maiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības 
un mežsaimniecības nozares konkurētspējas 
paaugstināšanu.

Atbalstāmās aktivitātes:
– meliorācijas sistēmu pārbūve un atjauno-

šana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam 
meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve 
vai atjaunošana (bez seguma);

– laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražo-
šanas objektiem un ražošanas objektu pievadce-
ļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma);

– pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorā-
cijas objektam piegulošo ceļu un ražošanas ob-
jektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu 
klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto 
sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, pra-
sībām pretendentiem, fi nansējuma sadalījumu 
un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienes-
ta mājaslapā izvēlnē „Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infra-
struktūras attīstībā”.

Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 
(LAP) ietvaros 2014. – 2020. gada plānošanas 
periodā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmanto-
jot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai 
ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai 
personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Zemko-
pības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, 
Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē.

Plašāku informāciju par pasākumu un pie-
teikšanās nosacījumiem var iegūt, zvanot LAD 
Klientu apkalpošanas daļai pa tālruni 67095000.

Informāciju sagatavoja: K. Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja,

tālr.: 67027830, 67027384;
e–pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

LAD informē: no 4. janvāra pieejams atbalsts pasākumā 
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

Zemnieku saimniecību, kurā neveic 
saimniecisko darbību, var likvidēt.

Kā likvidēt zemnieku saimniecību?
Individuālā uzņēmuma, zemnieku saim-

niecības likvidācija
1. Likvidāciju veic uzņēmuma īpašnieks 

vai viņa iecelts likvidators.
2. Lēmums par uzņēmuma likvidācijas 

uzsākšanu ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā 
15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas die-
nas (Posms Nr. 1).

3. Uzņēmuma īpašnieks vai likvidators 

novērtē uzņēmuma mantu un sastāda likvi-
dācijas bilanci.

4. Uzņēmuma īpašnieks vai likvidators 
iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu 
uzņēmuma izslēgšanai no reģistra (Posms 
Nr. 2).

1. POSMS
Iesniedzamie dokumenti
• Pieteikums (8. veidlapa) (atrodama 

www.ur.gov.lv). Šai veidlapai kā pielikumus 
pievieno zemāk minētos 3 dokumentus.

• Lēmums par likvidācijas uzsākšanu.

• Apliecināts likvidatora paraksta paraugs 
(ja tas jau neatrodas lietā UR). To var izdarīt 
bāriņtiesā vai pie notāra.

• Kvīts vai tās kopija, vai internetban-
kas maksājuma izdruka, vai informācija par 
valsts nodevas 7,11 euro apmaksu.

Valsts kase
Nod. maks. reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV84TREL1060190913200
• Publikācija „Latvijas Vēstnesī” (to pa-

Aktuāli lauku saimniekiem, kas neveic 
saimniecisko darbību
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Pārdod kartupeļus (šķirnes „Vineta”, „Santa”, „Ināra”), 
svaigus un skābētus kāpostus, burkānus un sīpolus. 
Iespējama piegāde mājās. Edgars, mob. t. 26173122.

SIA ,,Latvijas Lauku konsultāciju un izglī-
tības centrs” (LLKC) piedāvā apgūt tālmācībā 
profesionālās pilnveides izglītības program-
mu ,,Bioloģiskā lauksaimniecība”. Program-
mas apjoms 180 stundas.

KAS VAR APGŪT UN KĀPĒC JĀAPGŪST 
PROGRAMMA „BIOLOĢISKĀ 
LAUKSAIMNIECĪBA?

Programmu var apgūt klausītāji ar jeb-
kuras pakāpes sākotnējo izglītību. Klausītā-
jiem bez lauksaimnieciskās izglītības:
pārņemot apsaimniekošanā ģimenes 

īpašumā esošu saimniecību, personai prog-
rammas „Bioloģiskā lauksaimniecība” vai 
„Lauksaimniecības pamati” jāapgūst obligāti;
 izstrādājot saimniecības attīstības 

projektus, piesaistot to īstenošanā Eiropas 
Savienības fi nanšu līdzekļus, programmas 
apgūšana ir nepieciešama;
 zināšanu līmeņa paaugstināšanai 

programmas apguve ir vēlama jebkuram 

cilvēkam, uzsākot darbus bioloģiskajā lauk-
saimniecībā.

KO VAR APGŪT ŠAJĀ PROGRAMMĀ?
Bioloģiskās lauksaimniecības program-

ma ietver zināšanu apguvi par lauksaimnie-
cības politiku, bioloģiskās lauksaimniecības 
likumdošanu un sertifi kāciju, bioloģiskās 
augkopības un lopkopības pamatiem, dabas 
resursiem un to aizsardzību un ražošanas 
plānošanu. Pēc teorijas sekmīgas apguves 
klausītājiem praktiski jāizstrādā saimniecības 
ražošanas plāns.

KO VAR IEGŪT PĒC SEKMĪGAS 
PROGRAMMAS APGUVES?

Sekmīgi nokārtojot noslēguma teorētisko 
eksāmenu un aizstāvot izstrādāto saimniecī-
bas ražošanas plānu, klausītāji saņem aplie-
cību par profesionālās pilnveides izglītības 
programmas apgūšanu „Bioloģiskā lauksaim-
niecība” 180 stundu apjomā.

Ilgums
Mācību ilgums līdz 3 mēnešiem (nepie-

ciešamības gadījumā mācību laiku var paga-
rināt).

Atbalsts mācību laikā
Mācību laikā klausītāji var sazināties ar 

LLKC nozaru speciālistiem, kā arī saņemt at-
balstu LLKC reģionālajās nodaļās visā Latvijā.

Izmaksas
Programmas apguves izmaksas ir EUR 

90.00 (t. sk. PVN): reģistrācija, piekļuve tāl-
mācības materiāliem un klātienes eksāmens 
Ozolniekos.

Papildu izmaksas EUR 40.00 (t. sk. 
PVN), ja eksāmens tiek kārtots reģionos.

Reģistrēšanās LLKC mājas lapā: www.llkc.
lv, sadaļā „Tālmācība”.

Papildu informācija Jolanta Sūna – Strau-
tiņa, tālr. 63007563, mob. tālr. 22018942,

e–pasts: jolanta.suna@llkc.lv
L. Kadžule,

lauku attīstības konsultante

Profesionālās pilnveides izglītības programma 
,,Bioloģiskā lauksaimniecība”

rasti veic UR, ja nav kreditoru).
2. POSMS (ne agrāk kā pēc 3 mēnešiem 

no publikācijas)
Iesniedzamie dokumenti
• Pieteikums (10. veidlapa) (atrodama 

www.ur.gov.lv).
• Reģistrācijas apliecības oriģināls. Ja pa-

zaudēts, tad raksta iesniegumu, ka oriģināls 
pazaudēts.

• Kvīts vai tās kopija, vai internetban-
kas maksājuma izdruka, vai informācija par 

valsts nodevas 7,11 euro apmaksu.
Lai izvairītos no nevajadzīgiem izdevu-

miem nodokļu nomaksas jomā, aicinu saim-
nieciskās darbības veicējus (rozā apliecība), 
kuri vēl nav informējuši VID par savas saim-
nieciskās darbības izbeigšanu, paziņot par to 
līdz 2015. gada beigām un atgādinu, ka ne-
aktīviem saimnieciskās darbības veicējiem, 
kuru aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma no-
doklis no 2015. gada saimnieciskās darbības 
ienākuma būs mazāks nekā 50 EUR, 2016. 

gadā būs pienākums samaksāt minimālo no-
dokli 50 EUR apmērā.

Aicinu saimnieciskās darbības veicējus, 
kuri vēl nav informējuši VID par savas saim-
nieciskās darbības izbeigšanu, par to savlaicī-
gi – līdz 2015. gada beigām – ziņot VID.

Kontaktinformācija konsultācijām: Ligita 
Kadžule, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” lauku attīstības konsultants.

Mob. tālr.: 26526895, e–pasts: 
ligita.kadzule@llkc.lv

Lones Tautas namā sestdien, 14. no-
vembrī, pulcējās dažādu profesiju pārstā-

ves no Viesītes novada, Jēkabpils pilsētas, 
Neretas un Madonas, lai piedalītos semi-

nārā un apgūtu profesionālās kvalifikāci-
jas pilnveides programmu:

• ģimene – vērtību un stereotipu vei-
dotāja,

• manipulāciju veidi,
• tehniku apgūšana manipulāciju no-

vēršanai konf liktsituācijās.
To organizējām ar pieaugušo izglītības 

iestādes ,,Tilts” un Viesītes novada pašval-
dības saskaņojumu. Semināru vadīja lekto-
re Inese Zīle no Madonas. Šāda veida lekcijā 
dažas no mums jau bija tikušās un ar Inesi 
iepazinušās, bet šoreiz klāt bija arī citas in-
teresentes, un ceru, ka nebija vīlušās.

Sirsnīgs Paldies lektorei, dalībniecēm 
un skaisto Adventes vainagu, kompozīciju 
meistarei Aijai Krastiņai!

SVĒTĪGUS visiem SVĒTKUS!
Lones Tautas nama vadītāja 

I. Malceniece

Lonē – seminārs 
„Kā pretoties manipulācijām un pateikt – Nē”
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Kārtējais gads, kas ir bijis pilns dažā-
diem notikumiem, ir paskrējis vēja spār-
niem. Neskatoties uz gada tumšāko laiku, 
SIA „Viesītes VSAC” klienti un darbinieki 
aktīvi pavada savu ikdienu. Tika nosvinēta 
Latvijas proklamēšanas 97. gadadiena, kurā 
svinību laikā godinājām centra aktīvākos 
klientus. Tos, kuri ar savu darbu un attiek-
smi rada labākus apstākļus citiem. Paldies 
teicām un pateicības rakstus pasniedzām – 
par puķu dobju kopšanu Martai Znotiņai, 
par centra teritorijas labiekārtošanas dar-
biem Vladimiram Žučkovam, Cildai Osei 
par aktīvu adīšanu un dāsnumu, savus adī-
jumus dāvinot, par iestādītajām vīnogām 
Evaldam Pūpolam, par aktīvu pasākumu 
apmeklēšanu un palīdzību līdzcilvēkiem 
Lucijai Millerei. Svētkus krāšņākus ar savām 
dziesmām palīdzēja radīt baptistu draudzes 
svētdienas skolas meitenes un viņu skolotāja 
Svetlana Dronka. Paldies baptistu draudzei 
par atsaucību arī citos svētkos, kā arī paldies 
par ziedotajiem apģērbiem un apaviem!

Visa gada garumā centrā tika atzīmēti 
dažādi pasākumi, kurus ar savām skanīga-
jām balsīm ieskandināja gan Rites sievu an-
samblis, Lones sievu ansamblis, gan arī Pē-
teris Draņevičs ar Aleksandru Goru. Paldies 
viņiem par atsaucību! Liels paldies jāsaka arī 
Viesītes vidusskolas bērniem, viņu vecākiem 
un skolotājiem par atsaucību un dāsnumu! 
Liels paldies skolotājai N. Ribickai par ābo-
liem un 1. a, 1. b un 2. b klašu skolēniem ar 
audzinātājām par dalību to lasīšanā!

Ziemassvētku gaidīšanas laikā vēlamies 
pateikties visiem labdariem, kas ir radījuši 
mūsu ikdienu gaišāku. Liels paldies Rudī-
tei un Jurim Būkām par āboliem, Ilgonim 

Staltmanim par medu, svecēm un Vasaras 
svētku pasākumu! Paldies Jurijam Turļu-
kam par palīdzību kurināmā sagādē, kā arī 
Viesītes novada domei par malku! Initai Lie-
piņai par ziemas veltēm un dārzeņiem, Intai 
Gerasimovai un Albertam Grundulim par 
rabarberiem, Rutai Mucelānei par dillēm, 
Vitai Liepiņai par zefīriem, Ivetai Mašev-
skai par higiēnas precēm, Elitai Kalniešai un 
viņas ģimenei par zemenēm, Anitai Caunei 
par gurķiem, Dimitrijevu ģimenei par dār-
zeņiem un āboliem, Edgaram un Sarmītei 
Melderiem par rabarberu sīrupu! Turpinot 
šo pateicības sarakstu, vēlamies pieminēt 
luterāņu draudzi, kas mums ziedoja medu, 

ābolus un tomātus. Liels paldies veikalu 
„Auja”, „Assi” un „Palikt LV” īpašniekiem 
par dāvāto alu un uzņēmumam „Forevers” 
par ziedoto cienastu Līgo dienai! Liels pal-
dies par sadarbību arī Aijai Krivko! Paldies 
Viesītes novada Sociālā dienesta meitenēm 
par atbalstu un kontaktu izveidošanu ar lab-
dariem no Somijas! Paldies visiem! Lūdzu 
atvainot, ja kāds netika nosaukts vārdā.

Lai Jums visiem jauks Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks! Lai Jūs pavada veselība un 
līdzcietība!

SIA „Viesītes VSAC”
vadītāja S. Geduša

A. Davidāna foto

Dots devējam atdodas...

Pasākumā par godu Latvijas proklamēšanas dienai pateicības rakstus saņēma – no kreisās: Evalds 
Pūpols, Vladimirs Žučkovs, Cilda Ose, Marta Znotiņa, Lucija Millere.

Gada nogale Viesītes muzejā „Sēlija” – 
pēdējie pasākumi un jaunā gada plāni. Tik-
ko, šķiet, Stradiņa skolā nosvinēta Latvijas 
Valsts dzimšanas diena. Šie svētki mums 
kļuvuši tradicionāli, jo šogad svinējām tos 
jau ceturto gadu. Svētki ir reize, kad sanā-
kam kopā visi, kas jūtamies piederīgi vie-
nam darbam, vienām rūpēm un kopīgiem 
plāniem. Valsts svētkiem muzejā ir īpaša no-
skaņa un svinīga atmosfēra. Tā nav izklaides 
programma, bet aicinājums nopietni pārdo-
māt šodienu „šeit un tagad”, savu vietu šajā 
zemē, ko saucam par valsti, notikumus un 
norises mums apkārt. Var teikt – ko tad mēs, 
viss notiek pats par sevi. Un tomēr – esam 
maza daļiņa no lielā, dzīvā „organisma”, ku-
ram esam nozīmīgi un vajadzīgi. Arī mēs, 
muzejā strādājošie, spējam dot prieku un 
pozitīvas emocijas, kas vajadzīgas katram 
gan ikdienā, gan svētkos, no kā atkarīgs cil-
vēka garastāvoklis, noskaņojums, darbaspē-
jas un dzīvesprieks. Tas ir tas sabiedriskais 

labums, ko sniedzam saviem apmeklētājiem 
un ko nevar izskaitļot naudas vērtībā. Pie 
tam tas ir darbs nākotnes vārdā un nākotnei, 
kura vērtība tikai pieaugs.

Paldies ielūgtajiem viesiem, kas ieradās 
uz mūsu svinībām, tā pasākumu padarot 
saturīgāku un emocionāli skaistāku! Pal-
dies muzeja senajiem draugiem – bijušajiem 
Mazā Bānīša darbiniekiem un viņu atbals-
tītājiem! Paldies Evelīnai Bantauskai par 
skaistajām dziesmām un Agnijai Mutulei – 
par palīdzību pasākuma sagatavošanā un 
jaukajām fotogrāfi jām! Svētku sajūta starp 
steidzīgajām darba dienām vai pelēkām ik-
dienas stundām mums katram ir nepiecie-
šama kā dzirkstele, kā gaismiņa, kā prieka 
vai gaišu pārdomu brīdis, lai ietu atkal savās 
ierastajās gaitās.

Nākošo darba gadu muzejā plānojot, 
pats nopietnākais pārbaudījums mums būs 
muzeja kārtējā akreditācija aprīlī. Pasāku-
mu jomā liekam uzsvaru uz trim īpašajām 

jubilejām: prof. Paula Stradiņa 120 gadu 
atceri, Mazā Bānīša simtgadi un Latvijas fo-
togrāfi jas pamatlicēja Mārtiņa Buclera 150 
gadu atzīmēšanu.

Prof. Paula Stradiņa (17.01.1896. – 
14.08.1958.) dzimšanas diena ir jau janvārī, 
tāpēc var teikt – šis gads tiek plānots „me-
dicīnas zīmē”, ik pēc laika aktualizējot šo 
jubileju ar kādu nelielu, bet nozīmīgu dar-
bošanos.

Jau 23. janvārī aicināsim ciemos uz Pau-
la Stradiņa skolu Viesītes novadā strādājošos 
mediķus un bijušos medicīnas darbiniekus, 
kas ir pelnītā atpūtā vai, strādājot citur, labā 
piemiņā paturējuši savus darba gadus Viesī-
tē. Tāpēc lūdzam šo ziņu nodot visiem, kam 
tas var būt interesanti. Muzejs aicina nākt 
ciemos šajā dienā, lai apskatītu iekārtoto 
prof. Paula Stradiņa ekspozīciju, apskatītu 
materiālus un priekšmetus, kas stāsta par 
Viesītes novada medicīnas iestāžu vēsturi. 
Šajā jomā muzeja darbiniekiem vēl priekšā 

Muzejs aicina uz Viesītes novada mediķu 
salidojumu 23. janvārī!
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plašs darba lauks, un šis gads varētu būt tas, 
kad mēs paspējam aizpildīt daudzos „baltos 
plankumus” un izdarīt vismaz daļu nepada-
rīto darbu mūsu novada medicīnas vēstures 
apzināšanā.

Katru gadu tradicionāli janvāra beigās 

Viesītes vidusskolā notiek Paula Stradiņa la-
sījumi. Kopā ar vidusskolu šogad plānojam 
aicināt ciemos arī citas Sēlijas novadu apvie-
nības skolas, lai dalītos pieredzē un veidotu 
ciešāku sadarbību starp visu septiņu nova-
du skolām un muzejiem, lai dažādotu savu 

darbošanos, ieviešot citu labo pieredzi savās 
skolās. Arī mums muzejā ir ļoti interesanti 
strādāt ar jauniešiem, vienlaikus apzinoties 
neizmantotās iespējas šajā sadarbībā.

Mēs, muzeja darbinieki, izsakām dziļu 
pateicību un atzinību mūsu atbalstītājiem 
un palīgiem, cerot uz sapratni un atbalstu 
arī nākošajā gadā, kurā atkal gribam paveikt 
daudzas labas lietas.

23. janvāra sestdienu varam saukt par 
Viesītes novada Mediķu salidojumu – Vie-
sītē, Peldu ielā 2, vecajā pagastskolā, kas 
ir bijusi arī Latvijā pazīstamā ārsta profe-
sora Paula Stradiņa pirmā skola. Lūdzam 
atsaukties visus, kas vēlētos būt pie mums 
salidojuma dienā, lai atzīmētu prof. P. 
Stradiņa 120. dzimšanas dienu. Jūsu pie-
teikumus gaidām līdz 18. janvārim pa tel. 
27071996, 29116334 vai muzeja e–pastā: 
viesitesmuzejsselija@inbox.lv

Muzeja apmeklējuma laiks: 10:00 – 
17:00. Pusdienu pārtraukums: 12:00 – 13:00.

Muzejs slēgts: svētdienās, pirmdienās.
Informācija muzeja mājaslapā: 

www.muzejsselija.lv
Viesītes muzeja „Sēlija” 

vadītāja I. Svilāne

24. novembrī Viesītē pulcējās kultūras 
nozares pārstāvji no Salas, Krustpils, Jēkab-
pils, Viesītes, Aknīstes, Neretas novadiem. 
Šāda starpnovadu kultūras darbinieku die-
na ir jau tradīcija, kas ik gadu pulcē kultū-
ras darbiniekus kādā no sešiem novadiem. 
Šogad tā notika Viesītē. Pasākuma mērķis – 
godināt kolēģus darba jubilejās.

No Viesītes novada pašvaldības apaļajās 
darba jubilejās tika godināti trīs darbinieki: 
5 gadu darba jubilejā – Viesītes Kultūras pils 
māksliniece Ligita Vaivode, 10 gadu darba 
jubilejā – Saukas bibliotēkas vadītāja Velta 
Lāce un 35 darba gadu jubilejā – Viesītes 
Kultūras pils direktore Raisa Vasiļjeva.

Pasākumā klātesošos ar muzikālu ap-
sveikumu priecēja Rīgas Doma kora skolas 
audzēkņi.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

Starpnovadu kultūras darbinieki 
tiekas Viesītē

6. decembrī Viesītes Kultūras pilī notika otrās 
Adventes svētku ieskaņas koncerts „Balti mirdzošs 
sniegs”. Savas dziesmas koncertā izdziedāja Viesītes 
muzikālie kolektīvi Lienes un Reiņa Grīnhofu vadībā. 
Pēc koncerta Sniegamāte ar saviem palīgiem aicināja 
gan lielus, gan mazus uz lielās egles iedegšanu, ieskan-
dinot Ziemassvētku gaidīšanas laiku ar dziesmām un 
rotaļām ap košo pilsētas egli.

Viesītē iedegta 
svētku egle

A
. M

ut
ul

es
 fo

to



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2015. gada novembris – decembris, Nr. 11/12 (149/150)

16

Visa kalendārā gada garumā Pasaules, 
Eiropas un arī Latvijas organizācijām, kas 
par savas darbības mērķi izvirzījušas sa-
biedrības uzmanības pievēršanu un cīņu 
ar cistiskās fi brozes slimo cilvēku veselības 
problēmām, ir noteikta diena – 21. novem-
bris – cistiskās fi brozes diena, kurā konkrē-
tie jautājumi pasaulē tiek īpaši akcentēti, 
tādējādi gūstot plašāku sabiedrības ievērī-
bu. Tās ietvaros visā pasaulē tiek rīkotas da-
žādas informatīvās un reklāmas kampaņas, 
tematiski pasākumi, akcijas u.c.

Latvijas Cistiskās fi brozes biedrība 
šīs dienas ietvaros jau otro gadu organizē 
Labdarības festivālu „Dvēseles elpa” Rīgā, 
kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, sadarbībā 
ar Rīgas „Alegria Event Center” un „Janin 
Studio” vadītājiem Viktoriju Korņejevu un 
Irinu Orlovu.

Cistiskā fi broze ir iedzimta ģenētiska 

slimība. Ģimenes, kurās aug bērns ar cistis-
ko fi brozi, katru dienu pieliek daudz pūļu un 
darba, lai uzturētu sava bērna veselību labā 
stāvoklī. Daudzi bērni sliktās veselības dēļ 
neapmeklē bērnudārzus, bet daudziem ir 
mājas apmācība. Tāpēc šie bērni nepiedalās 
Ziemassvētku pasākumos, bet katrs tic brī-
numiem un gaida, kad tie piepildīsies.

Biedrība organizē Labdarības pasākumu 
solidāri ar citām Eiropas cistiskās fi brozes 
organizācijām – gan tāpēc, lai pievērstu uz-
manību šai slimībai, jo katrs 25. iedzīvotājs 
ir šīs slimības gēna nēsātājs, gan arī tāpēc, lai 
savāktu līdzekļus Ziemassvētku dāvanām.

Pateicoties festivālam „Dvēseles elpa”, 
ar cistisko fi brozi slimos bērnus atbalstīja 
daudzi talantīgi Latvijas iedzīvotāji. Lab-
darības koncertā, kas norisinājās kultūras 
pilī „Ziemeļblāzma”, visas dienas garumā 
piedalījās vairāk nekā 500 cilvēki no 35 

radošiem kolektīviem – gan lieli un mazi 
mākslinieki, gan radošie meistari, kas palī-
dzēja visam šim brīnumam īstenoties, gan 
daudz tehnisko cilvēku, kurus neredzējām 
ne uz skatuves, ne ekrānā, bet bez kuru līdz-
dalības koncerts nebūtu iespējams. Paldies 
ikvienam!

Labdarības festivālā šogad piedalījās 10 
Viesītes vidusskolas skolnieces, kuras pie-
teicās brīvprātīgi palīdzēt šajā pasākumā.

Latvijas Cistiskās fi brozes biedrība pa-
teicas Kristiānai Meļehovai, Ievai Milaknei, 
Sindijai Bantauskai, Līgai Bārbalei, Janai 
Pupeļai, Evelīnai Bantauskai, Diānai Beļav-
skai, Eivai Kristai Dronkai, Daigai Bucenie-
cei, Līvai Šķimelei un Elīnai Ertai, bez kuru 
darba un atsaucīguma koncerta aizkulišu 
dzīve nebūtu tik raita, kā arī paldies par šo 
jauniešu organizēšanu skolotājai Sarmītei 
Ratiņai!

Paldies Viesītes novada pašvaldībai un 
Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lie-
tu speciālistei Laurai Liepiņai par jauniešu 
nogādāšanai sniegto atbalstu, kā arī šoferim 
Valteram!

Paldies par sniegto atbalstu z/s „Assi” 
īpašniekam Viktoram Ļahtiņinam un z/s 
„Meža Kūleņi” īpašniekam Jurim Būkam, 
kuri parūpējās par šī pasākuma brīvprātīgo 
ēdināšanu, kā arī biedrības biedriem – Jev-
gēnijai Grāvelei, Sniedzei Zaļakmenei – par 
paveikto darbu festivāla laikā un manam 
kolēģim – biedrības valdes loceklim Vol-
demāram Beļinskim par pastāvīgo atbalstu 
biedrības mērķu realizēšanā!

Labdarības festivāls „Dvēseles elpa” nā-
košgad notiks 20. novembrī, par ko esam 
ļoti pateicīgi Rīgas kultūras pils „Ziemeļ-
blāzma” direktorei Lienei Kubiļus.

Sirsnīgs paldies visiem par sadarbību!
Labs vārds pie laba darba vada.
Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.
(Dz. Rinkule – Zemzare)

Latvijas cistiskās fi brozes biedrības valdes 
priekšsēdētāja,

Labdarības festivāla „Dvēseles elpa” 
veidotāja A. Beļinska

Foto  no biedrības arhīva

Aizvadīts labdarības festivāls „Dvēseles elpa 
2015”. Paldies dalībniekiem un atbalstītājiem!



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2015. gada novembris – decembris, Nr. 11/12 (149/150)

17

Viesītes Kultūras pils vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Augšzeme” šogad svin 

savu 30 gadu jubileju. 
Apaļā jubileja atzīmēta 
28. novembrī Viesītes 
kultūras pilī ar krāšņu 
jubilejas koncertu „Ar 
gaismu un mīlestību”, 
kurā jubilāri izdejoja 
piecpadsmit dažādu au-
toru dejas.

Koncertu kuplinā-
ja „Kreicburgas ziķe-
ri”. Par godu jubilejas 

koncertam VPDK „Augšzeme” dejotājas 

izdejoja Gunāra Nažinska „Kreicburgas 
polku” dzīvās mūzikas pavadījumā.

Šobrīd kolektīva sastāvu veido 21 de-
jotājs. Kā norāda kolektīva vadītājs Andris 
Kivlenieks, „Augšzemes” dejotāji uz mēģi-
nājumiem pulcējas reizi nedēļā, tās ir trīs 
stundas intensīva darba ceturtdienu vaka-
ros. Dejotāji brauc gan no Jēkabpils, Līvā-
nu un Aizkraukles pilsētām, gan no Viesī-
tes, Jēkabpils, Neretas un Salas novadiem.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

PAGASTU ZIŅAS

Izdejots VPDK „Augšzeme” 30 gadu 
jubilejas koncertsjubilejas koncerts

Lai kā mēs vēlētos apturēt laika skrējie-
nu, kavēties vasarā vai baudīt zelta rudeni, 
decembra mēnesī attopamies – vēl viens gads 
aizritējis. Katram tas bijis citāds – vienam 
darbīgs, otram rāms. Vēlos pateikties Sau-
kas pagasta uzņēmējiem, lauksaimniekiem, 
zemniekiem, kuri atbalsta sava pagasta kul-
tūras dzīvi, atrod laiku un spēku, lai kopīgi 
veidotu ikdienu un svētkus. Paldies par darba 
un dzimtās puses mīlestību! Ikviens darbs ir 
pateicības vērts – paldies vecākiem par bērnu 
audzināšanu, bērniem, ka čakli mācaties un 

esat aktīvi sabiedriskajā dzīvē, mūsu mīļa-
jiem senioriem par devumu, kas ļauj pilnvei-
dot jau esošos pamatus!

Lai Jaunajā gadā izdodas noķert laimes 
pūķi aiz astes, uzzināt brīnuma noslēpumu, 
vēlēties un piepildīt vēlēšanās! Saprast gaišo 
domu lidojumu, dzīvot mīlestībā, noticēt sev! 
Lai izdodas viss, ko vēlaties!

Lai jauks, veselīgs, darbīgs Jaunais gads 
Rites un Elkšņu pārvalžu darbiniekiem, pār-
valžu vadītājiem! Gaišus svētkus, paldies par 
atbalstu un sadarbību Viesītes novada domei, 

Viesītes Transportam, Viesītes Komunālajai 
Pārvaldei, Valsts Policijai, Viesītes novada 
pašvaldības policijai! Saviem darba kolēģiem 
Saukas pagastā novēlu – lai ikdienā netrūkst 
labu vārdu, uzmundrinājumu, darba prieka!

Lai Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir gai-
šām domām un mīlestības piepildīts, lai Jau-
nais gads nāk gaidīts un jaunu ideju bagāts!

Mierīgus, gaišus, sirsnīgus, ģimeniskus 
svētkus!

Saukas pagasta pārvaldes 
vadītāja S. Lūse

Ar gaišām domām pretī Jaunajam gadam!

2015. gads Rites Tautas namā
Steidzīgā solī savam noslēgumam pretī 

steidzas 2015. gads, lai dotu vietu jaunajam – 
2016. – gadam, kas nāks ar jaunām cerībām, 
drosmīgām iecerēm un idejām, tāpēc ir laiks 
izvērtēt padarīto, izvirzīt jaunas ieceres un 
idejas.

Šis gads Rites Tautas namā ir bijis ražīgs. 
Aktīvi darbojas vokālais sieviešu ansamblis 
„Rites balsis”, kas gadu aizsāka ar ikgadējo 
ansambļu skati, kur ieguva 2. pakāpi. Līgo 
svētkos devās ciemos uz Viesītes Veselības un 
sociālās aprūpes centru, lai ar savām dzies-
mām radītu svētku noskaņu centra iemītnie-

ku sirdīs, piedalījās Valsts svētku pasākumā 
gan Rites Tautas namā, gan Elkšņu kultūras 
namā. Arī Svētku egles iedegšana nevar iztikt 
bez skaistām dziesmām.

Rites Tautas namā nu jau otro gadu dar-
bojas teātra grupa, kas ir uzvedusi un parādī-
jusi vairākas izrādes: Lieldienu pasākumā – 
„Čiepstītes Lieldienas”, Mātes dienas pasā-
kumā – „Vismīļākā māmiņa”, Tēvu dienas 
pasākumā – „Vislabākais tētis”, Mārtiņdienas 
pasākumā – „Lielā vārpa”.

Nākamā gada janvārī esam iecerējuši pa-
rādīt divas izrādes – „Klačiņa”, kur darbojas 

pusaudži, un „Diriģenta nedienas” ar pieau-
gušo teātra grupu.

Labus rezultātus Viesītē dīdžeju cīņās – 1. 
vietu – ieguva Rites Tautas nama dīdžeji Sil-
vestrs un Raivis.

Esam izveidojuši jaunas tradīcijas un tur-
pinām aizsāktās.

Kā ik gadu, liels un skaists ir Lieldienu pa-
sākums, kur atceramies senās tradīcijas, ejam 
rotaļās, kā arī mums ir jauna tradīcija – pasā-
kuma noslēgumā veidojam no baloniem savu 
Lieldienu olu.

Turpinājums 20. lpp. »»»
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2015. gads Saukas dabas parka biedrībai ir pagājis kā aizvien – dar-
bojoties divās tūrisma nozarēs: Saukas ezera apsaimniekošanā, licencētās 
makšķerēšanas organizēšanā un tūrisma pakalpojumu sniegšanā Saukas 
dabas parka teritorijā.

2015. gadā Saukas ezeru apmeklēja vairāk nekā 2225 makšķernieki, 
ezerā tika veikti 126 reidi un sastādīti 2 administratīvie protokoli, izņemti 
270 m nelegāli ielikto tīklu. Tika ielaisti 5900 zandartu mazuļu un 13 000 
līdaku mazuļu, no kuriem 2000 gab. ir iezīmēti ar numuru augšējā spurā. 
Mīļie makšķernieki, ja nu jums palaimējas izvilkt no ezera ar numuru ie-
zīmētu līdaku, lūgums to nomērīt, nosvērt un ziņot. Uz katras licences ir 
uzspiests sarkans zīmodziņš, kur norādīts telefona numurs, kur jāzvana, 
un, ja tā līdaciņa ir izaugusi, lai to paturētu, tad lai labi garšo! Šī iniciatīva 
nāk no BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta.

2015. gadā kopējais tūristu skaits Saukas dabas parkā bija 7375 ap-
meklētāji, no tiem atņemam makšķerniekus, kas bija 2272, un iznāk, ka 
pārējos Saukas dabas parka objektus ir apmeklējuši 5103 tūristi – šis skait-
lis ir ievērojami lielāks nekā 2014. gadā. To noteikti izskaidro alternatīvās 
mūzikas festivāls, kas notika jūlija mēnesī lauku mājas Bincāni teritorijā. 
Festivāla organizētāji likuši noprast, ka arī 2016. gadā no 8. līdz 10. jūli-
jam festivāls notiks pie mums. Atceroties festivāla norisi, emocijas ir tikai 
pozitīvas – pie mums bija tik daudz cilvēku! Tik kulturāla publika! Tādās 
domās esmu es un arī citi mūsu novada cilvēki, kas festivālu apmeklēja.

2016. gads jau pie durvīm, novēlu visiem Jaunajā gadā darba sparu, 
labu veselību un sirdsmieru – lai izdodas viss, ko esam iecerējuši!

Saukas dabas parka biedrības 
valdes priekšsēdētāja G. Kļaviņa

Kā gājis un kā ies

28. novembrī Lones 
Tautas namā uz savu 
trešo Ābolu balli pulcē-
jās Saukas pagasta ābolu 
audzētāji. Paldies viesiem 
no Viesītes, kuri ir kopā 
ar mums! Šogad ābolu 
izstādi veidojām Viesītes 
Kultūras pilī uz Latvijas 
97. gadadienas pasāku-
mu 18. novembrī.

Mēs izmantojām šo 
balli, lai pateiktu cilvē-
kiem savu mazo Paldies, 
kas ir ļoti patīkams ikvie-
nam. Uz balli bija sanācis 
kupls strādnieku, drau-
gu, kaimiņu pulciņš, z/s 
„Rutki” un k/s „Poceri”. 
Mani ļoti priecēja jaunu cilvēku, arī mazmeitiņu – Poluškinu ģime-
nes Helmas un mūsu Martas – klātbūtne vakara norisē. Paldies muzi-
kantiem – grupai „Rasa”, kas iepriecināja ikvienu zālē sēdošo! Paldies 
māksliniecei Ligitai un palīgiem par zāles noformējumu, kolektīvu 
vadītājiem par labajiem vārdiem! Pasākumā valdīja silta, mīļa, labes-
tīga atmosfēra. Tas arī tāpēc, ka bija dažādu paaudžu satikšanās. Citu 
gadu aicinu ikvienu novada cilvēku pieteikt sevi šim pasākumam, lai 
baudītu garšīgos Latvijā un mūsu novadā audzētos ābolus, baudītu k/s 
„Poceri” gatavoto sulu, kuru dāvina vakara apmeklētājiem. Lai jauks 
gaidīšanas laiks, Adventes vainagā dedzām pirmo – cerību sveci, lai 
rītdiena ir labāka par šodienu un lai tiktos nākamgad!

Mīļie Saukas pagasta iedzīvotāji, Viesītes novada ļaudis, mūsu 
namā notiek daudz un dažādi pasākumi, tajos iepazīstam cits citu, 
esam vienoti. Lai tas izdodas vēl gada nogalē un arī turpmāk! Uz tik-
šanos Lones Tautas namā!

Tautas nama vadītāja I. Malceniece

Lonē notikusi jau 
trešā Ābolu balle

Brošūras vāka dizainā izmantoti Elkšņu pagasta rokdarbnieču pērlīšu 
tehnikā darinātie uzmauči – savdabīga sēļu etnogrāfi skā tērpa detaļa.

Apritējis gads, kopš Elkšņu pagastā darbojas vietējo iniciatīvu 
grupa – rokdarbu un mākslas pulciņš pieaugušajiem un bērniem „Sa-
vam priekam”. Tās mērķis ir piedāvāt dažādas iespējas vietējās kul-
tūras mantojuma apzināšanā un popularizēšanā sociālās atstumtības 
riskam visvairāk pakļautajiem lauku iedzīvotājiem – senioriem un 
bērniem. Nodarbībās dalībnieki apguvuši jaunas prasmes, bet tām 
līdztekus ir realizēts projekts „Sēlijas rokdarbu kamolu ritinot”.

Projekta kopējās izmaksas EUR 790, no kurām EUR 400 ir Viesī-
tes novada pašvaldības līdzfi nansējums, jo atbilstoši novada Attīstības 
programmas rīcības plānam 2014. – 2020. g. viens no uzdevumiem ir 

iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes veicināšana. Šai nolūkā novadā ik 
gadu tiek organizēti mazo projektu konkursi iedzīvotāju un nevalstis-
ko organizāciju iniciatīvām. Tas deva iespēju projektu konkursā pie-
dalīties arī Elkšņu pagasta rokdarbniecēm. Projekta vadību uzņēmās 
Līvija Levinska. Tā ietvaros dalībnieki devās izbraukumos uz tuvāka-
jiem rokdarbu, amatniecības un dzīves ziņas centriem. Zasā tikās ar 
keramikas mākslas meistari Andu Svarāni, Kaldabruņā iepazinās ar 
jaunai dzīvei atdzimušo slēgto skolu, kurā tagad saimnieko biedrība 
„Ūdenszīmes”, Slatē apciemoja novadpētnieci Ausmu Rubļevsku un 
uzzināja par arheologu pētījumiem senvēsturē.

Projekta norise, rezultāti un gūtā pieredze vietējās kultūras iepazī-
šanā atspoguļoti pašu sagatavotajā brošūrā, kas iespiesta SIA „Erante”. 
Tā paredzēta izplatīšanai Sēlijas muzejos, bibliotēkās, sabiedriskajos 
centros.

Brošūras „Sēlijas rokdarbu kamolu ritinot” atvēršanas pasākums 
notika 11. decembrī Atmiņu istabā Elkšņu pagastmājā.

R. Urbacāne

Sēlijas rokdarbu 
kamolu ritinot
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Jau vairākas nedēļas vakaros Elkšņos kopā 
sanāk dažādu vecumu cilvēki, kurus interesē 
novusa spēle. Lietpratēji pamāca iesācējus, 
un visi draudzīgā pulciņā gatavojas pirmajam 
turnīram un spēles telpu atklāšanas pasāku-
mam.

Šīs aktivitātes notiek, pateicoties Viesītes 
novada pašvaldības atbalstītajam jauniešu 
iniciatīvu projektam. Elkšņu pagasta jaunieši 
izteica vēlmi mācīties spēlēt novusu un par 
projekta līdzekļiem iegādāties novusa galdus. 
Projekts tika atbalstīts, un fi nansējums pie-
šķirts. Bet tad sākotnējais projekta vadītājs 
„izstājās no spēles”. Labi, ka blakus ir cilvēki, 
kas saprot. Ārijs Bārdulis, pats būdams novusa 
spēles entuziasts, atklātā Viesītes novusa tur-
nīra 2015. g. uzvarētājs, uzņēmās veikt turp-
mākos darbus. Vispirms lūgums novada va-
dībai pagarināt projekta realizācijas termiņu, 
tad enerģiska rosīšanās, un projektā plānotie 
galdi un spēlei nepieciešamais aprīkojums jau 
piegādāts.

Tad nozīmīgākais notikums – novusa spē-
les popularizēšanas pasākums, uz kuru aici-
nāti arī citu pagastu pārstāvji. 28. novembrī ie-
radās krietns pulciņš interesentu no Elkšņiem, 

Rites, Viesītes, Jēkabpils. Turnīrā spēlēja 19 
dalībnieki. To vidū 7 pieredzējuši spēlētāji un 
12 tādi, kas vēl tikai mācās spēles pamatus.

Spraigajai saspēlei pa vidu dažādi jauki 
pārsteigumi – pagasta pārvaldes vadītāja Dai-
ņa Černauska uzruna, rokdarbu pulciņa „Sa-
vam priekam” dalībnieču apsveikums un dā-
vanā sienas pulkstenis, lai sportistiem vieglāk 
plānot savu laiku. Pasākuma rīkotāji parūpē-
jušies par mūziku, kafi ju, svētku torti un me-
daļām uzvarētājiem. Ar lielu atbildību spēles 
gaitu vadīja tiesneši Gints Uzkurs un Daniels 
Orlovs no Viesītes, turnīra mirkļus fotogrā-
fi jās iemūžināja Raimonds Kirilovs no Rites. 

Jau krietni vakara pusē noskaidroti uzvarētāji. 
1. vietu izcīnījis Rihards Šadeika (Viesīte), 2. 
vietu Oļegs Šadeika (Viesīte), 3. vietu – Juris 
Jaudzems (Jēkabpils). Pozitīvā noskaņojumā 
par labi pavadītu dienu šķīrās organizētāji un 
spēlētāji.

Kādas problēmas projekts aktualizējis? 
Jauniešiem nav ko darīt brīvajā laikā, nav tel-
pu, kur sanākt kopā vakaros un nodarboties ar 
viņus interesējošām lietām. Projekta gaitā ras-
ta iespēja šīs problēmas risināt. Pagasta pārval-
des vadītājs Dainis Černauskis patiesi ieintere-
sēts, lai neizmantotajās kādreizējā pasta telpās 
darbotos novusa spēlētāji. Tur gan nepiecie-
šams remonts, ko kopīgiem spēkiem iecerēts 
veikt nākamajā gadā. Nu ir vieta, kur pulcēties 
brīvajā laikā un pašiem uzņemties atbildību. 
Pieredzējuši novusa spēlētāji labprāt palīdzēs 
iesācējiem. Pagasta centrs atrodas ceļa malā 

starp Viesīti un Aknīsti, ērti atbraukt un pie-
dalīties spēlēs citu pagastu jauniešiem. Brīv-
laikā novusa telpas kļūst par satikšanās vietu 
cilvēkiem, kas ikdienā nedzīvo Elkšņos.

Tā projekts aktivizē lauku iedzīvotāju 
iekļaušanos novada sporta procesos, sekmē 
viņu fi ziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un 
personīgo līdzdalību savas dzīves vides uz-
labošanā. Trešdienu vakaros ikviens laipni 
aicināts novusa spēles telpā Elkšņu pagasta 
pārvaldes ēkā.

R. Urbacāne,
Elkšņos

Autores foto

Iesācēji spēlē novusu kopā ar lietpratējiem

Elkšņu jaunieši priecīgi par jaunajiem novusa galdiem. No kreisās: K. Kliģis, 
I. Norko, A. Vinters, G. Norko.

Senioriem projekts devis iespēju satikties un 
uzlabot sportisko formu. 

No kreisās: J. Rusiņš, J. Erniņš.

• Ziemassvētku rotājumi – eglīšu bumbas, dekori, virtenes;
• IKEA aromātiskās sveces stikla traukā, 

  degšanas ilgums 25 stundas;
• vaska drānas un līmplēve;

• galda un griestu lampas;
• elektriskās tējkannas;

• blenderi, vafeļu pannas, mikseri, tosteri, gludekļi;
• siltie darba cimdi un apavi;

• porcelāna un kristāla trauki, glāzes;
• ziemas makšķerēšanas piederumi.

Saimniecības preču veikalā, 
Brīvības ielā 1, Viesītē,

domājot par Jums, esam sarūpējuši 
jaunas preces:

Gaidīsim Jūs mūsu veikalā! 
Darba laiks darba dienās 
8:00 – 17:00, sestdien 8:00 – 16:00. 
Tālrunis: 26624390.
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««« Sākums 17. lpp
Jauna tradīcija, kas turpmāk kļūs par ikga-

dēju, ir Mātes dienas un Tēvu dienas pasākumi. 
Protams, ļoti skaists, atraktīvs ir Ģimeņu dienas 
pasākums, kura galvenā iecere – komandu dar-
bībā vairāk saliedēt ģimenes locekļus, jo ikdienā 
ne vienmēr darām visu kopā.

Pagasta svētki – tas ir pasākums, kuru gai-
dām katru gadu un ļoti nopietni tam gatavoja-
mies, tā ir atkal viena reize, kad kopā priecāja-
mies, atpūšamies.

Novembris ir laiks, kad godinām Lāčplēsi 
un svinam Valsts dzimšanas dienu. Arī šogad 
Lāčplēša dienā gājām Lāpu gājienā, godinājām 
tos, kas krituši, domās bijām kopā ar tiem, kas 
modrā sardzē stāv par mūsu valsts un mūsu 
drošību un mieru – karavīriem, zemessargiem, 
robežsargiem, policistiem.

Valsts svētkos godinājām tos pagasta iedzī-
votājus, kuriem gribējām pateikt savu PALDIES 
dažādās nominācijās. Svētku koncertā mūs prie-
cēja Rites pamatskolas ansambļi, deju kolektīvi 
un mazā pirmsskolas audzēkne Vita Kampe.

Aktīvā darbībā ir atnācis pēdējais šī gada 
mēnesis, kad ir iedegtas pirmās Adventes svecī-
tes un Svētku egle. Darbs Tautas namā nav ie-
spējams bez cilvēku atbalsta, tāpēc gribu visiem 
tiem, kas aktīvi darbojušies, pateikt savu lielo 
PALDIES!

Paldies skolēnu teātra dalībniekiem, pie-
augušo teātra grupai, dīdžejiem Silvestrim un 
Raivim, sieviešu vokālā ansambļa „Rites balsis” 
dalībniecēm, vadītājai Sarmītei Garolei, deju 
skolotājai Lilitai Bārdulei, Rites pamatskolas 
mūzikas skolotājai Ingai Davidānei, bibliotekā-
rei Solvitai Raupei, biedrības „Cerību krustceles” 
pārstāvei Kristīnei Verečinskai, saviem palīgiem 
Ērikam, Jānim, Armandam un arī tiem, kurus 
nenosaucu! Paldies arī visiem tiem, kas apmeklē 
mūsu pasākumus, paldies, ka savā ikdienas stei-
gā rodat iespēju atnākt un būt kopā ar mums! 
Nākamajā gadā vēlu mums visiem mieru, sati-
cību, pārticību, jaunas un radošas idejas un ve-
selību!

Rites Tautas nama vadītāja A. Guoģe

Ainai un Jānim Auzāniem – 
Dimanta kāzu jubileja!

Sešdesmit kopā nodzīvotos gadus šo-
gad atzīmē Saukas pagasta iedzīvotāji Aina 
un Jānis Auzāni, kuru laulība reģistrēta 
1955. gada 17. decembrī Sunākstes pagasta 
dzimtsarakstu nodaļā.

Pāra dimanta kāzu jubileja plašā radu 
un draugu lokā tika svinēta jau vasaras 
nogalē, kad meitas kopā ar Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļu saviem vecākiem sa-
rīkoja skaistus svētkus.

Aina un Jānis Auzāni viens otru satika 
tālajā 1955. gada ziedošajā pavasarī – maija 
mēnesī, kad Jānis kopā ar darba biedriem 
no Līvānu meliorācijas tika nosūtīts darbā 
uz kolhozu „Komunārs” Sunākstes ciemā 
līdzināt grāvjus un drenēt laukus.

Strādniekiem, kuru vidū bija ar brašais 
19-gadīgais jauneklis Jānis, tika iedalītas 

naktsmītnes mājās „Ataugas”, kurās dzīvo-
ja un saimniekoja Artūra Švābes ģimene. 
Mājās tajā pirmajā satikšanās vakarā kopā 
ar tēvu bija meita Aina – jaunākā no dzim-
tas bērniem – skaista, slaida, nedaudz bikla 
jauniete, tikai dažus gadus vecāka par Jāni. 
Var teikt – vienaudži. Jau pirmajā satikša-
nās vakarā abu jauniešu starpā iemirdzē-
jās kaut kas neaprakstāms, iedzirksteļojās 
kāda liesma, un tikai viņiem abiem vien 
zināms, vai tā bija mīlestība no pirmā acu 
skatiena, no pirmā rokas pieskāriena, kad 
Jānis, ķircinādams meiteni, iedams garām 
un cenzdamies satvert Ainas roku, uzgrū-
dās viņai. Tajā brīdī viņu abu vaigi nejauši 
saskārās, bet varbūt arī jauši… (to zina lai-
kam tikai Liktenis)!

Jānis un pārējie darba biedri nodzīvoja 

„Ataugās” apmēram divas nedēļas, nozī-
mētais darbs bija izdarīts, viņš iekāpa savā 
darba traktorā un aizbrauca strādāt tālāk 
uz Seci.

Aina strādāja vietējā kolhozā, bet vaka-
ros tāpat kā lielākā daļa jauniešu pulcējās 
kopā uz kora mēģinājumiem, dejoja tautis-
kās dejas. No darba brīvajos vakaros tika 
apmeklētas balles Sunākstes klubā, kā arī 
mērots ceļš uz Vīgantes estrādi, kura bija 
tajos laikos ieredzēta un daudzināta ar sla-
venajām zaļumballēm.

Jānis turpināja strādāt, bet savus brīvos 
vakarus izmantoja citādi – viņš nedziedāja 
korī, viņš dziedāja, uzkāpdams uz velosi-
pēda, tā īsinādams ceļu no Seces līdz Su-
nākstei, traucoties tos daudzos kilometrus 
pie savas sirds mīļotās meitenes Ainas! Tā 
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jaunieši pamazām satuvinājās un, ko tur 
noliegt – iemīlēja viens otru, un nolēma di-
bināt ģimeni.

Ainas mamma tā paša gada janvārī bija 
guldīta zemes klēpī, tāpēc abi jaunieši no-
lēma savas kāzas nosvinēt gada beigās. Un 
tā pienāca 1955. gada 17. decembris – Ainas 
un Jāņa kāzu diena. Sunākstes ciema iz-
pildkomitejā tika reģistrēta viņu savienība. 
Ceremonija bija vienkārša, par jaunā pāra 
vedējiem bija izraudzīti Ainas māsa Līvija 
un vecākās māsas Almas vīrs Pēteris. Pēc 
sarakstīšanās notika svinības ģimenes un 
kaimiņu lokā Ainas tēva mājās „Ataugās”. 
Tika arī uzdancots akordeona pavadībā. 
Sakarā ar sērām par māmiņas zaudējumu 
Aina savā kāzu dienā iztika bez baltās līga-
vas kleitas.

Jaunā ģimene sāk vīt savu ligzdiņu, 
un dzīves līkloči viņus aizved projām no 
Sunākstes. 1956. gada septembris jaunajā 
ģimenē pienāk ar priecīgu notikumu – pa-
sauli ierauga pirmdzimtā meita Valda! No 
1958. gada viņi visi sev mājvietu atrod Lo-
nes ciema „Mazrutkos”. Jānis uzsāk strādāt 
Jēkabpils MRS par traktoristu, vēlāk arī 

smagās automašīnas šoferi. Ainas darba 
pienākumos lielākās rūpes ir meitas audzi-
nāšana, kā arī visa piemājas saimniecība, 
kūtiņa ar lopiņiem un visi citi sadzīviskie 
mājas un lauku darbi. Laikā, kad 1959. gadā 
tiek kristīta mazā Valda, viņi abi divi sa-
laulājas Viesītes ev. lut. baznīcā – tā teikt, 
noslēdz savienību Dieva priekšā.

No 1961. gada līdz pat šai dienai viņu 
mājvieta ir Saukas pagasta „Ābelītēs”.

Pēc astoņiem gadiem viņu pirmdzimtā 
meita Valda beidzot sagaida savu māsiņu, 
kurai tiek dots vārds Sandra! Nu ģimenei 
divkārši lielākas rūpes. Bet liels palīgs, it 

sevišķi mammai, ir pirmdzimtā Valda, jo 
mazās māsas pieskatīšana daudzas reizes 
tiek uzticēta viņai, it īpaši tad, kad vecāki 
aizņemti lauku darbos.

Dzīve rit savu gaitu. Kā jau visās ģime-

nēs, arī viņi nav izņēmums. Liktenis uzliek 
dažādus pārbaudījumus – Jānis pārslimo 
smagu slimību, ilgi ārstējas un, paldies Die-
vam un dakteriem, izveseļojas.

Nevar nepieminēt vēl vienu dzīves pa-
vedienu viņu ģimenes kamolā. Tas ir Ainas 
vecākās māsas dēls Uldis, kas agrā bērnībā 
zaudē māmiņu un kuram Aina un Jānis ir 
kā vecāki. Viņi palīdz Uldim nostāties uz 
savām kājām, sarīko lielas kāzas, izvada lie-
lajā dzīvē. Diemžēl Ulda dzīvības liesmiņa 
nodzisa agri...

Jānis visu savu darba mūžu, izņemot 
pašus agros jaunības gadus, ir nostrādājis 

Jēkabpils MRS (mežniecībā), bet Aina ilgu 
laiku bijusi mājsaimniece un visus savus 
spēkus veltījusi ģimenei, nebeidzamajiem 
un smagajiem piemājas darbiem, meitu au-
dzināšanai. Meitas tiek izskolotas un izva-

dītas savās dzīvēs.
Nu jau daudzus gadu desmitus abi ir 

pensionāri un, būdami sirmā vecumā, jop-
rojām kopj savu mazdārziņu, Jānis uzticīgi 
ķiberējas ar tehniku, Aina cītīgi kopj puķes, 
vēro TV šovus, seriālus, viņi joprojām ir 
aktīvi un dzīvespriecīgi.

Viņu pārliecība un dzīves gudrība ir tā, 
ka pats svarīgākais cilvēkam ir ģimene! Ģi-
menes pamatā ir mīlestība, savstarpēja uz-
ticība, cieņa, un, protams, prieks... Vecāku 
prieks un lepnums ir viņu atvašu panākumi 
dzīvē, savukārt meitām prieku sagādā ve-
cāku rūpes, mīļie vārdi un daudz kas cits. 
Viņu pensijas gadu prieks un acuraugs ir 
abi mazbērni – Linda un Māris, un pagai-
dām vienīgā mazmazmeitiņa Marta!

Viņu abu dzīvē jaukākie brīži saistās 
ar došanas un dalīšanās prieku, viņi abi 
nespēj iedomāties savu dzīvi bez iespējas 
darīt kaut ko labu savu mīļo labā un redzēt 
viņu acīs pateicības prieka pilno dzirksti! Šī 
sajūta ir neaprakstāmi pacilājoša...

Nav svarīgi, ka dzīves gadi aiznesuši 
jaunības pievilcību, ka solis kļuvis neveik-
lāks un pleci zaudējuši tvirtumu. Pats gal-
venais ir tas, ka pēc laulībā nodzīvotiem 
60 gadiem Ainas un Jāņa starpā vēl mirdz 
mīlestības, uzticības liesmiņa un viņi nevar 
nevienu dienu nodzīvot viens bez otra, ka 
spēj viens otru atbalstīt, uzklausīt un saprot 
ne tikai no pusvārda, bet pat no acu skata!

Laikam jau tikai tie, kas dzīvo viens 
otram un pieder viens otram, spēj tik ilgus 
gadus nodzīvot kopā.

... Jau gadus sešdesmit te divi bērzi šalc,
No sulu brieduma un plauksmes aprei-

buši,
Un apkārt viņiem jauna birze aug...

Meita S. Auzāne – Muraško
Foto no ģimenes personīgā arhīva
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ZIEDU VEIKALĀ ,,EFEJAS” VIESĪTĒ, RAIŅA IELĀ 5:
• grieztie ziedi (ziedu pievedums 3 – 4 reizes nedēļā);
• telpaugi;
• dzijas un rokdarbu piederumi;
• sveces – smaržīgās, galda, kapu;
• fl oristikas piederumi;
• kancelejas preces – JAUNUMS – GRĀMATU VĀKI;
• pēc pasūtījuma – pušķi gan priecīgiem, gan skumīgiem dzīves brīžiem;
• līgavas pušķi, mašīnas dekorēšana.
Mūsu darba laiks jau 5 gadus NEMAINĪGS – darba dienās 8.00 – 17.00, 
sestdien 8.00 – 15.00. Visi laipni gaidīti!

Skola šogad ir uzsākusi divu starptautisku 
Erasmus+ programmas līdzfi nansētu projektu 
īstenošanu, un viens no tiem ir skolu stratēģisko 
partnerību projekts inovācijām un labas prakses 
apmaiņai „RECOGNIZE, REMEDY AND RE–
ENGAGE” /Apzināt, Labot un Atsākt/. Projekta 
galvenais mērķis ir nodrošināt skolas un skolo-
tājus ar jaunām metodēm un instrumentiem, lai 
efektīvi un profesionāli organizētu darbu skolē-
nu agrīnas skolas pamešanas novēršanai, izpla-
tītu labas prakses piemērus. Pirmo starptautis-
ko sanāksmi no 20. līdz 21. oktobrim organizēja 
vadošais partneris – Luksemburgas zinātnes un 
tehnoloģiju institūts. „Mēs nevaram mācīt rīt-
dienas talantus ar tradicionālām metodēm vai 
mācīšanas veidiem,” tā savu uzrunu projekta 
uzsākšanas sanāksmē sāka projekta iniciatore 
no Luksemburgas Beatrix Charlier. Kopā ar 
partneriem – ADEFIS ONG para el Desarrol-
lo (Spānija), DIRECCIÓN GENERAL DE IN-
MIGRACIÓN, COMUNIDAD DE MADRID 
(Spānija), Maria Regina College Mosta Boys 
Secondary (Malta), St Benedict College Se-
condary School (Malta), Institut Sainte Marie 
(Beļģija), Lycée Technique Ecole Privée Marie–
Consolatrice (Luksemburga) – strādājām pie 
konkrētu uzdevumu sadales saskaņā ar projekta 
aktivitāšu ieviešanas plānu, mācījāmies jaunā 
interaktīvā apmācību instrumenta izveidi un 
pielietošanu, izveidojām projekta uzraudzības 
grupu, izstrādājām kopīgo sanāksmju un skolo-
tāju apmācību laiku grafi ku, no vadošā partnera 
saņēmām informāciju par fi nanšu un adminis-
tratīvām procedūrām projekta ietvaros. Darba 
gaitā savstarpēji iepazināmies, pārrunājām si-
tuāciju izglītībā attiecībā uz problēmām, sko-
las pamešanas cēloņiem, skolēnu motivēšanu 
izglītībai, skolotāju apmācību inovatīvu metožu 
pielietošanā. Tā kā esam dažādi partneri – sko-
las, pētniecības un inovāciju institūcijas, valsts 
iestādes, nevalstiskās organizācijas, tad projektā 
tiek veidota saikne starp izglītības nodrošinātā-
jiem, zinātni, jaunu metožu izstrādātājiem un 
pedagoģiskā personāla apmācību organizētā-

jiem. Sanāksmes laikā apmeklējām Inovāciju 
centra laboratorijas, kur mums bija iespēja iepa-
zīties ar interaktīvo galdu, kādu plānots izveidot 
katrā partnera institūcijā. Jauno tehnoloģiju iz-
mantošanas iespēju paplašināšana ir mūsu nā-
kotne, tādēļ arī piedalāmies inovāciju projektā, 
lai saviem skolēniem nodrošinātu mūsdienīgu 
apmācību procesu.

Ko mēs darīsim savā skolā? Veiksim skolē-
nu un skolotāju aptauju, iegādāsimies pamatlī-
dzekļu komplektu jauna un inovatīva izglītības 
metožu pielietošanas rīka izveidei, iesaistīsim 
projektā skolotājus, kuri vēlēsies apgūt un pie-
lietot jaunas metodes. Ceram uz skolotāju iein-
teresētību mācīties, tikties un dalīties pieredzē 
ar skolotājiem no citām valstīm. Protams, šis 
projekts ir izaicinājums mums visiem, tas prasīs 
zināšanas un prasmes strādāt ar starptautiska-
jiem partneriem, administrēt piešķirto budžetu, 
sasniegt un pielietot plānotos rezultātus. Svarī-
gākais darbs pašlaik ir iedrošināt skolotājus pie-
dalīties, neskatoties uz iespējamām valodas bar-
jerām vai citiem iemesliem. Līdzšinējā projektu 
pieredze rāda, ka ikviena mums dotā iespēja ir 
veids, kā profesionāli pilnveidoties un arī papla-

šināt savu vispārējo redzesloku. Tādējādi iegu-
vēji būs mūsu skolēni.

Nākošā kopīgā vadības sanāksme paredzēta 
Madridē 2016. gada 29. janvārī. Darba kārtībā 
iekļauti jautājumi par projekta kvalitātes un 
risku vadības novērtēšanu, skolotāju apmācību 
pirmās fāzes nodrošināšanu un norisi, e–novēr-
tēšanas instrumentu izstrādes 1. fāzes rezultā-
tiem, pedagoģisko vadlīniju 1. fāzes pabeigšanu. 
Viesītē projekta starptautiskā sanāksme plānota 
2016. gada 10. – 11. maijā. Nākamā gada janvārī 
Spānijā paredzēta skolotāju apmācība, uz tu-
rieni dosies trīs mūsu skolas skolotāji. Projekta 
valoda ir angļu, tādēļ paaugstinās skolotāju mo-
tivācija pielietot šo valodu savas profesionālās 
kvalifi kācijas paaugstināšanai.

Projekta īstenošana ir uzsākta 2015. gada 1. 
septembrī, un tas turpināsies līdz 2017. gada 31. 
augustam. Kopējais projekta plānotais budžets 
ir EUR 195000, Viesītes vidusskolai paredzētais 
fi nansējums 19850.00 EUR.

Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienības 
ERASMUS+ programma.

Viesītes vidusskolas direktors 
A. Baldunčiks

NOVADA SKOLĀS

Viesītes vidusskola meklē jaunas iespējas 
mācību procesa kvalitātes uzlabošanai

SIA „Invito” – Saimniecības 
preču veikala un veikala Elkšņos 
kolektīvs saviem klientiem novēl, 
lai izdodas katram iedegt spožu 

Ziemassvētku gaismiņu, lai 
izdodas pateikt otram sirsnīgus 
vārdus un ar prieku sagaidīt un 

nosvinēt Jaunā 
gada atnākšanu!

Solvita, Anita, Ainārs, 
Tatjana, Ingrīda

ā);

KI;

Lai sirsnīgs prieks apmeklē 

Jūs Ziemassvētkos, un 
Jauno gadu sagaidīsim ar 

gaišām domām!
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ES Erasmus+ prog-
rammas Pamatdarbības 
Nr. 2 (KA2) stratēģisko 
skolu sadarbības part-
nerību projekta ,,Words 
Unite Us”, Nr. 2015–1–
RO01–KA219–015167_7, 
īstenošanu Viesītes vi-

dusskolā esam uzsākuši kopš 2015. gada 1. 
septembra. Šis projekts ir raksturīgs ar to, 
ka tajā tiek iesaistīti skolēni vecumā no 10 – 
15 gadiem (5. – 8. klases) ne tikai vietējās, 
bet arī starptautiskās aktivitātēs. Projekta 
mērķis ir, iesaistot izglītības personālu, 
attīstīt skolēnu interesi un izpratni par 
Eiropas valstu kultūru dažādību, uzlabot 
prasmes saskarsmē ar vienaudžiem no ci-
tām valstīm un kultūrām, uzlabot izpratni 
par vispārpieņemtām uzvedības normām 
dažādās situācijās, uzlabot skolēnu svešva-
lodu pielietošanas prasmes.

Atbilstoši laika grafi kam pirmā starp-
tautiskā projekta sanāksme notika no 9. – 
13. novembrim Rumānijā, kur mūs uzņē-
ma SCOALA GIMNAZIALA ION MA-
RES VULCANA–BAI. Bijām ieradušies 
visi partneri – Viesītes vidusskola Latvi-
jā, Eiropas izglītības skola Grieķijā, CDG 
,,Slance” Bulgārijā, Vilniaus ,,Genio” skola 
Lietuvā. No Viesītes vidusskolas bijām di-
vas skolotājas – Gunta Dimitrijeva un Līga 
Blumbeka. Diemžēl divi partneri – skolas 
no Spānijas un Polijas – no partnerības 
izstājās; tagad esam pieci partneri, līdz 
ar to sanāksmes galvenais uzdevums bija 
pārplānot pienākumus, laika grafi ku utt. – 
visu, kas saistīts ar projekta administrēša-
nu un ieviešanu. Līdz sanāksmei pazinām 
tikai pārstāvjus no Rumānijas. Sanāks-
mes galvenie darba kārtības jautājumi: 
savastarpēja iepazīšanās un prezentāciju 
par savu valstu un skolu demonstrācija, 
projekta komandas izveide, projekta logo 
konkursa rezultātu apkopošana, aktivitā-
šu plāna pārplānošana, pienākumu sada-
le, skolēnu kopīgās mācīšanās pasākumu 
plānošana, rezultātu izplatīšanas plāna 
izveide, sanāksmes novērtēšana, risku no-
teikšana un fi nanšu izlietošana atbilstoši 
programmas prasībām un normatīvajiem 
aktiem. Plānotie projekta rezultāti: mājas-
lapa, izmantojot E–Twinning platformu, 
logo, himna, vārdnīca par tradīcijām, ēdie-
niem, dejām, mūziku utt. visās partneru 
valodās, skolēnu apsveikumi partneriem, 
DVD ar videomateriālu, audiomateriāls ar 
valodu demonstrējumiem, prezentācijas, 
e–grāmata, projekta informatīvais stūrītis, 
angļu valodas klubs, kurā tiks veidoti stāsti 
par partnervalstu tradīcijām, vēsturi, kul-

tūru utt.
Skolotājas Līgas Blumbekas iespaidi 

un viedoklis: ,,Starptautiskā projekta sa-
nāksme, kas no 9. – 13. novembrim notika 
Rumānijā, iezīmēja konkrētas projektā vei-
camās aktivitātes, lai īstenotu un sasniegtu 
projektam izvirzītos mērķus. Piedalīšanās 
projekta aktivitātēs Viesītes vidusskolas 
skolēniem dos iespēju iepazīt citu valstu 
kultūru un tradīcijas. Tas ļaus viņiem šīs 
dažādās kultūras un tradīcijas objektīvi 
salīdzināt, analizēt un citu tautu vidū la-
bāk saskatīt savas tautas kultūrvēsturiskās 
bagātības, un tās novērtēt. Tāpat projekts 
pavērs iespēju skolā apgūtās svešvalodu 
zināšanas pielietot praktiski, lai sazinātos 
ar vienaudžiem no projekta dalībvalstīm 
videokonferencēs un skolēnu apmaiņas 
braucienos.”

Varam arī lepoties ar to, ka mūsu sko-
lēnu izstrādātais logo saņēma 10 punktus, 
tomēr uzvarēja Grieķija ar 14 punktiem. 
Turpmāk projekta logo izmantosim do-
kumentos un uzskates materiālos. Paldies 
visiem aktīvajiem skolēniem, kuri veidoja 
logo un piedalījās konkursā, kā arī aizpil-
dīja anketas!

Ko turpmākajā laikā darīsim skolā? 
Nepieciešama aktīva skolēnu darbība, ie-
interesētība un arī skolotāju atbalsts. Ceru, 
ka projekts skolā ienesīs jaunas vēsmas, ie-
drošinās skolēnus un skolotājus būt atvēr-
tiem starptautiskai sadarbībai. Ir paveikti 
vairāki darbi – sagatavotas un sanāksmē 
demonstrētas prezentācijas par mūsu valsti 
un skolu, sagatavota un partneriem nosūtī-
ta prezentācija par izglītības sistēmu Latvi-
jā, izveidots konkrēts darba plāns turpmā-
kajam periodam līdz 2016. gada martam.

Par šī brīža aktivitātēm projektā in-
formē direktora vietniece S. Ratiņa: „8. 

decembrī tika izvērtētas un nosūtītas 
Ziemassvētku apsveikumu atklātnes da-
lībvalstu skolām. 10. decembrī notika vi-
deokonference ar sadarbības skolu Rumā-
nijā SCOALA GIMNAZIALA ION MARES 
VULCANA–BAI. No mūsu skolas piedalī-
jās angļu valodas klubiņš un atbalstītāji 
no 5. – 8. klasēm. Paralēli notiek darbs pie 
dokumentācijas sagatavošanas, sadarbības 
ar vecākiem un skolēnu atlases braucienam 
uz Rumāniju. 2016. gada janvārī projekta 
ietvaros Rumānijas viesģimenēs ciemosies 
četri mūsu skolas izglītojamie. Skolēni ļoti 
aktīvi iesaistās projekta aktivitātēs un dar-
bojas arī savā brīvajā laikā.”

Turpmāk veicamie darbi skolā: Eras-
mus+ stūrīša un telpas iekārtošana, dzies-
mas izvēle un nosūtīšana partnerim no 
Grieķijas, testa par partneru valstīm iz-
strāde un tulkošana angļu valodā. Gata-
vojoties skolēnu apmācībām Rumānijā, 
paveikt mājasdarbu: sagatavot 3 darbus 
par tēmām: Mana skola (PowerPoint max 
12 slaidi), mana valsts (Prezi – max 12 ele-
menti), mans reģions (video 3 – 5 min). 
Aktīvi darbojoties angļu valodas klubi-
ņam, veidot materiālus par vietējām ak-
tivitātēm, atspoguļot skolēnu paveikto 
skolas projektu mājaslapā (ne retāk kā 1x 
mēnesī). Mums arī būs jāmācās grieķu at-
sūtītā dziesma (tā izlozējām) un martā jā-
organizē videosanāksme ar Lietuvas part-
neri par Lieldienu tradīcijām. Darba pilnas 
rokas, un rezultātiem ir jābūt redzamiem. 
Gaidām rosību, īpaši no skolēniem.

Projekta īstenošanas laiks ir divi gadi – 
līdz 2017. gada 31. augustam. Piešķirtais 
fi nansējums – 27715,00 EUR.

Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienība.
Angļu valodas skolotāja 

G. Dimitrijeva

,,Words Unite Us” /Vārdi mūs vieno/ 
projekta aktivitātes
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Ziemassvētku laikā šogad gaidām balto 
sniegu un gaismas atgriešanos. Laika ritē-
jums protams ir neapturams. Vēl tikai ziemas 
saulgrieži, un pulkstenis jau iezvanīs 2016. 
gadu. Dienas pirms saulgriežiem un gadu 
mijas allaž rosina izvētīt paveikto un mudina 
kalt plānus nākamajam darba cēlienam, rū-
pīgi apsverot, ko gribam un ko varam izdarīt. 
Jā. Ziemas saulgrieži ir pārdomu un apņem-
šanās laiks. Tieši apņemšanās ļauj cerēt uz 
panākumiem. Vajadzīgs vēl tikai gribasspēks 
un māka sadzirdēt savu sirdsbalsi. Atvērsim 
savas sirdis labajiem darbiem! Būsim sapro-
toši! Lai reizē ar Ziemassvētku prieku atnāk 
sajūta par labi pavadītu gadu! Tajā mazajā 
mirklī līdz Jaunajam gadam katrā no mums 
kāds sapnis plaukst, ko gribas piepildīt!

Aizvadīts spraigs darba cēliens valsts 
svētku mēnesī un Adventes laikā.

5. novembrī skolu apmeklēja ASV vēst-
niecības pārstāve un skolotājas no ASV, ku-

ras vadīja radošo darbnīcu 3. – 6. klašu sko-
lēniem Kultūras pils Tradīciju zālē. Skolēni 
varēja uzrakstīt savas domas par savu pilsē-
tu un novadu, kā arī izveidot radošo darbu 
„Manā pilsētā...”. Skolēni ar skolotājām lab-
prāt sarunājās angļu valodā un aktīvi iesais-
tījās radošajos procesos. Patīkami bija dzir-
dēt ASV skolotāju uzslavas par mūsu skolas 
bērnu zināšanām angļu valodā un pozitīvo 
komunikāciju.

6. novembrī skolas komanda startēja 
Jēkabpils pilsētas un starpnovadu skolēnu 
sporta spēļu sacensībās basketbolā lielo sko-
lu grupā un izcīnīja 3. vietu. Sagatavoja sk. 
J. Kudiņš.

No 9. – 18. novembrim skolā dažādas 
aktivitātes norisinājās valsts svētku zīmē.

Tradicionāli notika Lāčplēša dienas 
šaušanas sacensības. Rezultāti pa klašu gru-
pām:1. vieta – 6. b klasei, 7. b klasei un 10. 
klasei.

Savukārt Lāčplēša dienas šaušanas sa-
censību rezultatīvākie dalībnieki: D. Palčejs, 
R. Anufrejevs, V. H. Brūveris, L. Aļohno, A. 
Liepiņa, Z. Zaļakmene, V. Zaļakmens, L. 
Vorobjovs, E. Caune, K. Mols, I. Lodziņa, 
A. Ļahtiņina, Ē. Kirilova, E. Pozdņokova, 

E. Bērziņš, A. Cišs, J. Skutelis, Z. Asaris, A. 
Kalniņa, I. Mašinska, L. Mazure. Lāčplēša 
dienas spēka vingrojumos izkristalizējās 
skolas Lāčplēši 2015. Pamatskolā tie ir D. 
Gerstenbergs, A. Maculevičs, E. Caune; bet 
vidusskolā – A. E. Skrūzmanis, A. Cišs, E. 
Bērziņš.

Skolā norisinājās volejbola mači, kuros 
uzvarētāji – A. Cišs, M. Jaksteviča, P. J. Pro-
kofj evs. Savukārt basketbola mačos uzvarē-
tāji – P. J. Prokofj evs, E. Caune, A. Sebežs, L. 
Vorobjovs.

10. novembrī norisinājās Mārtiņdienas 
tirdziņš un tematiskais pasākums 1. – 4. kla-
sēm. Ļoti skaistas un interesantas bija mas-
kas. Paldies vecākiem par atbalstu audzinā-
tājām latvisko gadskārtu ieražu un tradīciju 
kopšanā!

11. novembrī skolēni un darbinieki pie-
dalījās pilsētas rīkotajā Lāpu gājienā, kā arī 
līdzdarbojās montāžā.

12. novembrī Saeimas namā svinīgi at-
klāta valsts svētkiem veltītā jauniešu foto-
grāfi ju konkursa „Tev mūžam dzīvot, Lat-
vija!” uzvarētāju darbu izstāde un sveikti 
foto darbu autori. Izstādē iekļauti 14 darbi, 
kurus iesūtījuši 13 autori. Starp tiem – arī 
Evelīna Bantauska no Viesītes vidusskolas. 
Pēc izstādes atklāšanas, ekskursijas Saeimas 
namā un Aizsardzības komisijas apmeklēju-
ma jaunieši devās uz Lielvārdi, lai apmeklētu 
Gaisa spēku aviācijas bāzi.

13. novembrī 11. skolēnu Saeima orga-
nizēja Rudens balli.

17. novembrī skolā norisinājās svinīgā 
līnija, veltīta LR 97. gadskārtai. Paldies sk. Z. 
Pomjalovai, R. Sirmovičai un skolēniem par 
koncerta sagatavošanu!

Sācies arī olimpiāžu laiks.
Skolā norisinājās bioloģijas olimpiādes 

1. posms. Rezultāti – 9. klašu grupā 1. vieta 
L. Bārbalei, 2. vieta – S. Aldiņam, 3. vieta Z. 
Asarim un B. Zimetai; 10. klasē 1. vieta D. 
Kalējam, 3. vieta E. Bantauskai;11. klasē – 3. 
vieta Ņ. Capai; 12. klasē 1. vieta J. Cerņaus-
kim, 2. vieta L. Mazurei, 3. vieta S. Vecum-
niecei, atzinība I. Mašinskai.

Notikusi arī angļu valodas olimpiāde 10. – 
12. klasēm skolā. 1. vieta D. Oļševskim, 2. 
vieta V. Grodam un M. Jaškovam, 3. vieta 
J. Čerņauskim. Starpnovadu olimpiādē 4. 
decembrī atzinību ieguva V. Grods (sk. V. 
Tutāne), bet D. Oļševskim 3. vieta (sk. G. 
Dimitrijeva). Jaunietis izvirzīts uz reģionālo 
olimpiādi Jelgavā.

26. novembrī norisinājās Neretas no-
vada matemātikas olimpiāde. Rezultāti: 5. 
klasēs D. Kivleniekam 3. vieta, 6. klasēs Z. 
Zaļakmenei 1. vieta, 7. klasēs I. Aldiņai 2. – 
3. vieta, 8. klasēs A. Ļahtiņinai 2. vieta un A. 
Kovrigo 3. vieta. Sagatavoja sk. I. Martuže-
noka un A. Brūvere.

Dažādas ārpusstundu 
aktivitātes

25. novembrī skolā ciemojās Jēkabpils Ro-
mas katoļu draudzes mācītājs Viktors Siļčonoks. 
1. – 6. klašu skolēni noklausījās tematisku stās-
tījumu „Adventes laiks…”. Mācītājs bija patīka-
mi pārsteigts, ka bērni zināja daudzas atbildes 
uz jautājumiem. Ziemassvētku laiks ir darbīgs 
laiks, kas piepildīts ar labdarības akcijām, pasā-
kumiem, dāvanām, prieku, siltumu, svētumu, 
klusumu un gaišumu.

26. novembrī skolā noslēdzās 1. – 8. klašu 
dalība Vislatvijas Putras programmā „Putrings 
2015”. Programmas laikā skolēni kopā ar klašu 
audzinātājām prezentācijās izzināja interesan-
tus faktus par graudaugiem un to veselīgumu. 
Ļoti aktīvi jau trešo gadu programmā darbojas 
1. – 4. klašu bērni. Ir pat iestudēti uzvedumi, 
minētas mīklas un organizētas praktiskas dar-
bošanās. Šogad 1. – 2. klasēs visbrašāk darbojās 
1. b klase (audz. E. Kalnieša). Skolēni saņēma 
veicināšanas balviņas – putriņu vai batoniņu – 
no programmas realizētājiem un pateicības par 
dalību programmā. Noslēguma dienā skolēni 
cienājās ar putru, ko palīdzēja sagatavot skolas 
pavārītes. Paldies par atbalstu!

27. novembrī skolā ciemojās programmas 
„Esi līderis!” pārstāve Evija, lai aprunātos ar 
esošajiem dalībniekiem un pastāstītu jaunajiem 
interesentiem par programmas iespējām, piedā-
vājumu un būtību.

3. decembrī vidusskolēni apmeklēja tikša-
nos ar rakstnieci G. Repši (sk. R. Sirmoviča un 
M. Lejiņa).

Turpmākais decembra laiks galvenokārt 
tiek veltīts mācību darbam un priekšnesumu 
gatavošanai Ziemassvētku koncertam. Paralēli 
notiek skolas dekorēšanas darbi. 16. decembrī 
notiks ģenerālmēģinājumi.

11. decembrī pagalmā pie skolas egles tika 
izveidots sveču gaismas sveiciens Ziemassvēt-
kiem (3. – 12. kl.).

Priecē fakts, ka mūsu skolas skolēni bieži 
apmeklē un veiksmīgi risina uzdevumus inter-
neta portālā: www.uzdevumi.lv. Turklāt skolēni 
ir no dažādām klašu grupām un vecumiem. 
Lūk, labākie, aktīvākie un rezultatīvākie skolē-
ni: Marika Lisecka, 11. kl. (atrisināto uzdevumu 
skaits – 362 p.), Ance Kalniņa, 10. kl. (223 p.), 
Lana Aļohno, 5. b kl. (214 p.), Dāniels Kivle-
nieks, 5. a kl. (211 p.), Eva Elza Ziemāne, 3. a 
kl. (203 p.), Dāvis Kalējs, 10. kl. (157 p.), Zane 
Zeltiņa, 7. a kl. (134 p.), Elīza Līce, 2. b kl. (130 
p.), Zanda Zaļakmene, 6. b kl. (117 p.).

Pagājušā mācību gada beigās tika veikti 
grozījumi „Viesītes vidusskolas izglītojamo 
morālās un materiālās stimulēšanas kārtībā”

1. Par sasniegumiem mācību darbā izglī-
tojamie apbalvojumus (diplomus) saņem 2 x 
mācību gadā: I semestra noslēgumā un mācību 
gada noslēgumā:

• 1. klasē aprakstošais vērtējums liecina 
par prasmju sekmīgu apguvi 75% un vairāk 

Aktivitāšu un pārdomu 
laiks Viesītes vidusskolā
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gadījumos no visiem mācību priekšmetiem, 
nav neattaisnotu stundu kavējumu un fi ksētu 
aizrādījumu, rājienu par skolas iekšējās kārtības 
noteikumu neievērošanu;

• 2. – 3. kl. vidējais vērtējums mācību priekš-
metos, kur vērtējums izteikts ballēs, ir 7,0 balles 
un augstāk, nevienā no mācību priekšmetiem 
nav zemāks vērtējums par 6,0 ballēm, pārējos 
mācību priekšmetos aprakstošais vērtējums lie-
cina par prasmju sekmīgu apguvi 75% un vairāk 
gadījumos, nav neattaisnotu mācību stundu ka-
vējumu un fi ksētu aizrādījumu, rājienu par sko-
las iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;

• 4. – 12. kl. vidējais vērtējums 7,0 balles un 
augstāk, nevienā no mācību priekšmetiem nav 
zemāks vērtējums par 6,0 ballēm, nav neattais-
notu stundu kavējumu un fi ksētu aizrādījumu, 
rājienu par  skolas iekšējās kārtības noteikumu 
neievērošanu.

Paldies par sadarbību un 
atbalstu!

Paldies visiem novada iedzīvotājiem, 
kuri jau ir sazinājušies ar mums un piedāvā-
juši makulatūru! Diemžēl pie visiem neesam 

paguvuši aizbraukt, bet noteikti sazināsi-
mies un to izdarīsim. Milzīgs prieks par Jūsu 
atbalstu skolai! Paldies!

Liels paldies arī visiem, kuri mums at-
nes vai ar bērniem atsūta Maximas uzlīmes. 
Mūsu skola piedalās akcijā „Atbalsti savu 
skolu!” Skolā ir uzstādīta akcijas kaste, kurā 
var ievietot uzlīmju grāmatiņas vai uzlīmes. 
Skola par šīm uzlīmēm varēs iegādāties 
sporta inventāru vai mācību materiālus. Uz-
līmes var krāt arī nākamajā gadā. Par iegā-
dāto inventāru noteikti informēsim mūsu 
atbalstītājus.

Mums ir svarīgs Jūsu atbalsts. Šī sajūta, 
ka esat ar mums darbos, ir neaprakstāma. 
Liels paldies!

Informāciju sagatavoja 
direktora vietniece audzināšanas 

darbā S. Ratiņa.

Apbal-
vojuma 
nosau-
kums

1. – 3. kl. 
4. – 12. kl. 

vidējais 
vērtē-
jums 

ballēs

Prasmju 
sekmīga 
apguve 

%

Vidējais 
vērtē-
jums 

ballēs 
2. – 3. kl.

Zelta 
diploms 95 – 100 9,0 – 10,0 9,0 – 10,0

Sudraba 
diploms 86 – 94 7,8 – 8,9 7,8 – 8,9

Bronzas 
diploms 75 – 85 7,0 – 7,7 7,0 – 7,7

Jau ceturto gadu skolā tika gaidīta die-
na, kad atkal tiks demonstrēti mācību vi-
deo fi zikā un ķīmijā. Katru gadu šis pasā-
kums tiek veidots nedaudz atšķirīgi. Šogad 
tas bija īpašs ar to, ka pasākuma diena sākās 
ar iespēju iepazīties ar „Fizmix” portāla va-
dītāju Kārli Kravi.

Mūsu skolas skolēni ir aktīvi portāla 
„Fizmix” lietotāji. Daudzi „Fizmix” ek-
sperimenti ir skatīti mājās un izmantoti 
mācību stundās. Tagad bija iespēja Kār-
li no „Fizmix” satikt klātienē. Vērot viņa 

demonstrētos eksperimentus 
tiešām ir ļoti aizraujoši.

Paralēli skolēni skolotājas 
S. Berģes vadībā veica ekspe-
rimentus ķīmijā, bet skolotāja 
L. Blumbeka organizēja atrak-
tīvu zināšanu pārbaudi par fi -
zikas jēdzieniem.

Dienas turpinājums no-
risinājās Viesītes Kultūras 
pils Tradīciju zālē, kur tika 
demonstrēti skolēnu uzņem-
tie video. Šogad to skaits bija 
tuvu trīsdesmit.

Par fi zikas un ķīmijas die-
nu skolā lai stāsta skolēnu atziņas. Lūk, da-
žas no tām!

Ilva, 12. kl.: „Lieliska iespēja labāk iz-
prast fi ziku un ķīmiju. Atbalstu to, lai šādi 
video tiktu veidoti arī turpmāk, jo tas ir ne 
tikai interesanti, bet arī izglītojoši.”

Sanija, 12. kl.: „Uzskatu, ka šis pasā-
kums mūsu skolai ir vajadzīgs, jo tas ļauj 
mums, pašiem skolēniem, izpausties rado-
ši, ļauj tuvāk iepazīties ar fi ziku un ķīmiju, 
ar interesi skatīt ikdienas lietas un saskatīt 

tajās zinātni. Tas mums ļauj maziem skolē-
niem radīt interesi par dabas zinātnēm un 
pierādīt, ka tās ir jāmācās. Cerams, ka šis 
pasākums arī turpmāk paliks kā skolas tra-
dīcija.”

Kristīne, 11. kl.: „Vienmēr ir jauki un 
lietderīgi uzzināt ko jaunu. Tieši šis pasā-
kums neformālā un nepiespiestā veidā ļauj 
uzzināt ko jaunu, interesantu un lietderī-
gu. Personīgi man skatīties šos video bija 
interesanti. Arī gatavošanās process un vi-
deo uzņemšana bija interesanta un grūta. 
Uzskatu, ka šāda veida pasākumi noteikti 
būtu jāturpina organizēt, jo tas jau ir kļuvis 
par labu tradīciju.”

Jānis, 12. kl.: „Nu ļoti labi! Patika veidot 
video. Žēl, ka nākamgad vairs nebūs šādas 
iespējas.”

Arī pārējo skolēnu domas par ķīmijas 
un fi zikas dienu skolā bija pozitīvas. Tas 
nozīmē, ka nākošajā mācību gadā iesāktais 
jāturpina.

Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās 
šī pasākuma tapšanā!

Informāciju apkopoja skolotāja 
L. Blumbeka.

Ķīmija un fi zika eksperimentos

Ceturtdien, 12. novembrī, Saeimas namā tika svinīgi atklāta valsts svētkiem 
veltītā jauniešu fotogrāfi ju konkursa „Tev mūžam dzīvot, Latvija!” uzvarētāju dar-
bu izstāde un sveikti fotodarbu autori. Izstādē iekļauti 14 darbi, kurus iesūtījuši 13 
autori, tostarp Viesītes vidusskolas audzēkne Evelīna Bantauska.

Pēc izstādes atklāšanas, ekskursijas Saeimas namā un Aizsardzības komisijas 
apmeklējuma jaunieši devās uz Lielvārdi, lai apmeklētu Gaisa spēku aviācijas bāzi.

Fotogrāfi ju konkurss „Tev mūžam dzīvot, Latvija!” norisinājās no 23. oktobra 
līdz 5. novembrim, un jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem tika aicināti fotogrā-
fi jā attēlot Latvijas valsts svētku svinēšanu, lietas, kas simbolizē nacionālo pašap-
ziņu un lepnumu, vai arī Latvijas dabu un pilsētvidi. Žūrija kopumā vērtēja 187 
fotogrāfi jas, ko konkursam iesūtīja 85 autori.

Konkursu rīkoja Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas ko-
misija sadarbībā ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru.

Sveicam Evelīnu Bantausku ar panākumiem!
Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu 

speciāliste L. Liepiņa

Valsts svētkiem veltītā jauniešu fotokonkursa 
uzvarētāju vidū arī skolniece no Viesītes

„Latvija ir skaista”. Kaut arī bieži vien šķiet, ka rudens ir 
drūms un pelēcīgs, tajā var saskatīt daudz ko skaistu. Tāpat 

kā jebkurā citā gadalaikā. Latvija ir skaista! Kopsim un 
saudzēsim to! Foto: Evelīna Bantauska
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Lai allaž kāds 
prieks 
kā eņģeļa mats sien
dvēseli zvaigznes starā!
Lai Ziemassvētki un Jaunais 
gads dod sirdij
mīlestības tik daudz,
Ka paši gluži kā eņģeļi 
to citiem dāvāt varam.
/K. Apškrūma./

17. decembrī Viesītes vidusskolas 
Ziemassvētku egles:

plkst. 10.00 Kultūras pils kino zālē 
1. – 4. klasēm

„Kaķīša mājupceļš Ziemassvētkos”
plkst. 12.00 

Kultūras pils lielajā zālē 
5. – 12. klasēm
„Ziemassvētki”

Jaunā gadā mirdzumu acīs, siltu-
mu dvēselē un veselību visiem,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai un 
laiku rīta bučai bērniem,
Iedvesmu darbā, sportiskajās 
aktivitātēs un mācībās,
Apņēmību izpildīt pašiem dotos 
solījumus un drosmi sev noticēt,
Eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus 
sev blakus,
Mīlestību pret sevi pašu un mīles-
tību pret pasauli aiz loga!
Ziemassvētku laikā atveriet durvis 
brīnumam un baltai cerībai,
Smeliet spēku veiksmei, jauniem 
panākumiem un darbiem!

Gaišus un mīļus Ziemassvētkus!
Idejām un iespējām bagātu 

jauno – 2016. – gadu!
Viesītes vidusskolas kolektīvs

Sagaidot Latvijas 97. dzimšanas dienu, 
producentu apvienība „HansaMedia” sa-
darbībā ar Latvijas televīziju veidoja video 
apsveikumu. Tas bija iecerēts kā veltījums 
latviešu literatūrai, valodai, grāmatniecībai, 
bibliotēkām un pirmklasniekiem. „Latvijai 

97! Vārdi” video apsveikums tika veidots, 
lasot tekstu no 97 grāmatām, kas hrono-
loģiski izdotas no 1918. – 2015. gadam. 
Grāmatas no katra gada izvēlējās Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, tās tika paņemtas no 
Gaismas pils un apbraukātas 97 bibliotēkas 

visā Latvijā. Grāmatas bērni (pirmklasnie-
ki) atvēra 17. lapaspusē un lasīja rindkopu. 
No dažādiem vārdiem, kas izlasīti, rakst-
niekam Paulam Bankovskim bija jāizveido 
apsveikums, kas skanētu kā stāstiņš – pan-
tiņš, ko radījuši 97 pirmklasnieki dažādās 
Latvijas vietās.

Arī Rites pamatskola saņēma uzaicinā-
jumu iesaistīties šajā projektā. Mūsu pirm-
klasnieks, kuram uzticējām šo interesanto 
uzdevumu, bija Sanija Sasa. Viņai bija jāno-
lasa rindkopa 17. lapaspusē no Jāņa Stradiņa 
grāmatas „Trešā atmoda”. Teksts bija pietie-
kami sarežģīts pirmklasniekam, bet Sanija 
ar to godam tika galā.

Paldies par atsaucību un viesmīlību bib-
liotēkas vadītājai Solvitai Raupei, jo fi lmē-
šana notika Rites pagasta bibliotēkas telpās!

Projekta rezultāts un video apsveikuma 
pirmizrāde notika 11. novembrī Latvijas te-
levīzijā raidījumā „Panorāma”.

Rites pamatskolas direktore 
I. Maševska

Video apsveikuma veidošana
„Latvijai – 97! Vārdi” notiek arī Rites pamatskolā

Ziemassvētkiem jānāk ar baltu sniegu, ar 
piparkūku un svecīšu smaržām, ar kopā 
būšanu, jaukām sarunām un tīkamām 
atmiņām.
Bet, ja nu tā visa pietrūkst, – tad pietiks 
arī ar mīlestību vien!

Gaismas un labestības piepildītus 
Ziemassvētkus!

Lai sirdsmiers, labklājība un prieks 
Jaunajā gadā mīt katrā mājā!

Rites pamatskolas kolektīvs

Sniega pārsla piekļaujas pie stikla – viena, otra, trešā, ceturtā…
Neesi, mazulīt, tik ļoti bikla, neizkūsti, nepazūdi tā!
Baltuma mums visiem pietrūkst, tāpēc ir tik brīnumaini tā
Atvērt vaļā logus, atvērt sirdis, ielaist klēpi prieka istabā.

Lai šajos Ziemassvētkos visiem izdodas būt kopā ar tuviem cilvēkiem, kopā aizdegt 
visspožākās svecītes eglītē, sajust svētku smaržu klusi ienākam istabā un sagaidīt 

mīļu, baltu Ziemassvētku vecīti! Lai visas rūpes, skumjas un strīdi paliek vecajā gadā 
un Jaunais atnāk ar mīlestību, saticību un veselību! Lai katram ir cilvēks, kuram 
ticēt! Baltu sniegu, baltas domas, baltus sapņus, baltus ceļus un gaišus smaidus!

Laimīgu Jauno gadu!
PII „Zīlīte” vadītāja A. Orbidāne
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Rudens ar vēju Latvijai atnes ne tikai lietu 
un sniegu, bet arī ļoti gaišu brīdi – valsts dibinā-
šanas dienas svinības. Lai gan Latvijas iedzīvo-
tāju skaits ir aptuveni 2 miljoni, mēs varam būt 
lepni, ka mums ir sava valsts, ar ko lepoties, ko 
aizstāvēt, par ko priecāties un ko mīlēt.

Rites pamatskolā 17. novembrī savas dzies-
mas un darbus veltījām Latvijai tās 97. gadadie-
nā. Lepojāmies ar tiem, kuru darbi apliecina – 
esmu savas valsts pilsonis, man ir svarīga šī 
zeme. Jau vairākus gadus pateicības rakstus sa-
ņem skolēni, par kuriem var teikt: „Aug Latvijas 
pilsonis!” Priecē, ka šo bērnu pulciņš kļūst kup-
lāks gadu no gada.

Patriotisma audzināšanā liela loma ir ne 
vien ģimenei, skolai, bet arī sabiedriskajām 
organizācijām. Šeit īpaši jāatzīmē Jaunsargu 
devums, jo daudzi Rites pamatskolas audzēkņi 
ir aktīvi Jaunsardzes dalībnieki. Noteikti liela 
loma ir viņu vadītājam Mārtiņam Umbraško, 
kurš māk aizraut jauniešus. 
Viņam – Pateicības raksts 
un daudz ziedu no saviem 
„karavīriem”. Paldies Mārti-
ņam arī par tālāko darbību 
žūrijas sastāvā!

Tālāk sekoja atraktīva 
spēle „Es mīlu tevi, Latvija!” 
Savu attieksmi pret valsti 
mēs parādām, kad intere-
sējamies par visu, kas valstī 
notiek. Šoreiz piedalījās ne 
tikai skolēnu komandas, 
bet arī skolotāju komanda. 
Komandām bija gan jāat-
pazīst pilsētas pēc apraksta, 
gan tās pareizi jāatrod Latvijas kontūrā, jāatpa-
zīst Latvijā ražotās konfektes gan pēc papīrīša 
fragmenta, gan pēc garšas. Nepārspējami bērni 
ir tad, kad jāatpazīst čipsi – protams, Latvijas 
slavenākie – Ādažu. Skolēni zina vissmalkākās 
garšas nianses, un, izrādās, arī skolotājas labi 
orientējas čipsos.

Vislielākos smieklus izraisīja uzdevums par 

Latvijas neofi ciālajiem simboliem – balto cie-
lavu, divpunktu mārīti un Brīvības pieminekli. 
Kas tur smieklīgs? Smiekli rodas tad, kad šī in-
formācija jāpastāsta kā „klusajos telefonos” – ko 
atceries, to arī saki. Ja vari, pieliec vēl kaut ko no 
sevis, lai galarezultātā pateiktu „atslēgas vārdus”.

Spēle noslēdzās ar daudziem erudīcijas jau-
tājumiem par dažādām jomām. Skolēni un sko-

lotāji zina daudz interesantu lie-
tu, arī vizuāli atpazīst cilvēkus, 
kuri Latvijas vārdu nes pasaulē.

Prieks, ka vairākus skolē-
nus ieraudzījām no cita skatu 
punkta. Kā zinošāko skolēnu 
gribu nosaukt Elvi Livdānu (8. 
kl.), kura redzesloks aptver dau-
dzas jomas.

Lai gan sākumskolas sko-
lēniem šoreiz grūtu jautājumu 
nebija, arī viņi pelnīja punk-

tus komandām – gan krāsoja latvju zīmes, gan 
meklēja Latvijas apdzīvotas vietas ar izskaņu – 
pils. Mēs zinām tādas 12. Un cik zināt jūs?

Pēc padarītā darbiņa pienākas alga, mums 
tā bija svētku izskaņā – kliņģeris un salūts.

Lai dzimtās zemes mīlestība pieaug, lai 
mūsu darbi nes pasaulē Latvijas vārdu!

Skolotāja A. Gasparoviča

LATVIJAI – 97

Pavisam klusi un nemanāmi brūnām kastaņu kurpēm, sār-
tiem kļavlapu svārkiem, rotātiem zelta lapu rakstiem steidzas 
oktobris, ieklausīdamies gājputnu atvadu balsīs.

Ietinies pelēkā miglas šallē, atausa 22. oktobra rīts, kad PII 
„Zīlīte” bērni ar lielu interesi un prieku devās uz sporta dienas 
pasākumu, kur viņus sagaidīja jautrais vāverēns Toms. Mazāko 
bērnu uzmanību piesaistīja vāverēna kuplā un košā aste. Gan 
mazie, gan lielie prieku baudītāji kopā ar vāverēnu piedalījās 
rīta vingrošanā, palīdzēja sagatavot brokastis, sašķirojot čieku-
rus un kastaņus. Visi baudīja arī rudens lapu priekus Vecozolu 
ciemā, mēģināja attēlot lielāko dižozolu. Bērni parūpējās par 
slinko ezīti, kuram no savāktajām lapām sagatavoja ziemas 
migu un sanesa izmētātos mežābolus. Tā kā vāverēns Toms ir 
mazliet arī palaidnīgs, viņš aicināja bērnus kopā ar viņu izsekot 
zaķēnu. Tad visi devās pa zaķa pēdām, bet izrādījās, ka zaķis 
visu laiku gājis apkārt Vecozolu ciemam. Vāverēns izstāstīja, 
kā reiz abi ar zaķēnu sastrīdējušies par to, kurš ir labākais lēkātājs mežā. 
Bērni ar lielu prieku palīdzēja strīdu atrisināt. Tika izveidota zaķu un vā-
veru komanda, un bērni leca ar maisiem. Izrādījās, ka abas komandas bija 
vienlīdz veiklas. Ar pozitīvām emocijām, prieku par paveikto un sajūsmu 

par piedzīvoto visi draudzīgi atvadījās.
Lai ikvienam katra diena atnes jaunus piedzīvojumus un pārsteigu-

mus gluži kā bērniem!
PII „Zīlīte” sporta skolotāja Evita

Piedzīvojumi kopā ar vāverēnu Tomu
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 No 19. septembra līdz 29. novembrim 
Latvijas novados un pilsētās norisinājās 
Latvijas Volejbola Federācijas sacensības 
„Kausa izcīņa” jauniešiem 2015. Turnīra 
mērķis ir noskaidrot labākās komandas un 
spēlētājus, izvērtēt mācību – treniņu darba 
rezultātus un popularizēt volejbolu Latvijas 
novados, reģionos jaunatnes vidū.

 Kausa izcīņas sacensībās 2015 startē-
ja piecas Viesītes Sporta skolas komandas: 
U – 19 meitenes (1997./1998. dz. g.), U – 16 
meitenes (2000. dz. g.), U – 17 zēni (1999. 
dz. g.), U – 16 zēni (2000. dz. g.) un U – 13 
zēni (2003. dz. g.).

 19. septembrī Jēkabpilī pirmie sacensī-
bas uzsāka U – 17 jaunieši. Puiši tikās ar 
divām komandām – Jēkabpils SS un Dau-
gavpils BJSS komandām. Diemžēl abās spē-
lēs piedzīvoti zaudējumi (0:3).

 10. un 11. oktobrī Rīgā notika pirmā 
posma sacensības U – 19 meitenēm. Meite-
nes spēles laukumā tikās ar trīs Rīgas Volej-
bola skolas komandām. Divām komandām 
mūsu jaunietes piekāpās ar 0:3. Spēle ar 
trešo Rīgas VS komandu bija nedaudz veik-
smīgāka, taču kopumā nācās atzīt pretinie-
ču pārākumu (1:3). Ceturtā spēle tika izspē-

lēta ar Minusas Volejbola skolas komandu. 
Arī šajā spēlē piedzīvots zaudējums 0:3.

 10. oktobrī Zasā, savās mājās, pirmā 
posma spēles aizvadīja U – 16 zēnu koman-
da. Mājas sienas šoreiz nepalīdzēja, un nā-
cās piekāptie spēcīgajām viesu – Cēsu pilsē-
tas SS un Daugavpils BJSS komandām (0:3).

 16. – 17. oktobrī Daugavpilī pirmā 
posma spēles aizvadīja U – 16 grupas mei-
tenes. Arī šīs grupas meitenēm pretinieces 
izrādījās ļoti spēcīgas, un visās četrās spēlēs 
piedzīvoti zaudējumi: ar Daugavpils BJSS 
(0:3), ar Gulbenes BJSS (1:3), ar Līvānu BJSS 
(0:3) un ar Talsu NSS/ Dundaga (0:3).

 29. oktobrī Aknīstē fi nālposma spēles 
aizvadīja U – 13 zēnu komandas, kas cīnījās 
par 13. – 16. vietu turnīra tabulā. Puiši aiz-
vadīja trīs spēles, un šoreiz māju laukums 
palīdzēja. Izcīnītas uzvaras pār Balvu SS, 
Rīgas VS un Vecumnieku NSS komandām, 
un puiši ieņēma 13. vietu turnīrā.

 31. oktobrī un 1. novembrī U – 17 zēni 
Platonē aizvadīja fi nālposma spēles, kur cī-
nījās par 6. – 9. vietu sadalījumu turnīra ta-
bulā. Šoreiz mūsu puišiem veicās labāk, un 
iegūta 8. vieta turnīrā.

 7. novembrī Platonē fi nālposma spēles 

izspēlēja U – 19 meitenes. Jaunietes tikās 
ar Aizkraukles SS un Jelgavas NSS koman-
dām. Abās spēlēs piedzīvoti kārtējie zaudē-
jumi, un rezultātā 19. vieta turnīrā.

 14. – 15. novembrī Platonē U – 16 zēni 
fi nālposma spēlēs par 9. – 12. vietu turnīra 
tabulā laukumā spēkiem mērojās ar Lie-
pājas Sporta spēļu skolas, Jelgavas NSS un 
Daugavpils BJSS komandām. Rezultātā, 
piekāpjoties Daugavpils BJSS komandai, 
mūsu puiši izcīnīja 10. vietu.

 Šajā pašā laikā Gulbenē fi nālposma 
spēles izspēlēja arī U – 16 grupas meite-
nes par 6. – 10. vietu turnīra tabulā. Mei-
tenes spēles laukumā tikās ar Līvānu BJSS, 
Gulbenes BJSS, Rīgas VS un Balvu SS ko-
mandām. Izcīnot uzvaru pār Balvu SS ko-
mandu, U – 16 meitenes ierindojās 9. vietā 
turnīrā.

 Jau 20. decembrī volejbolistiem sāksies 
pirmās Latvijas Jaunatnes čempionāta spē-
les.

Lai spēks, izturība, neatlaidība, azar-
tiskums, cīņas spars un sportiskā veiksme 
pavada mūsu volejbolistus LJVČ spēlēs!

Viesītes Sporta skolas
direktora vietniece G. Klibiķe

VIESĪTES SPORTA SKOLAS ZIŅAS

Volejbols

Klāt novembris – mēnesis, kad krāšņās 
rudens krāsas pamazām izzūd no dabas krā-
su paletes un parādās atturīgie vēsie toņi. PII 
„Zīlīte” košās krāsas gan ikdienā, gan svētku 
reizēs ienes kā bērni, tā arī pieaugušie.

Latvijas valsts dzimšanas dienas svētku 
ieskaņās PII „Zīlīte” tika aizsākta jauna tra-
dīcija – Teātra diena. Pirmie debitanti bija 
„Mārīšu” grupas bērni, kuri visus pārējos 
aicināja uz izrādi „Trīs Latvijas kaķi”. Viss 

„Zīlītes” kolektīvs ar lielu nepacietību gai-
dīja lielo notikumu, par ko savlaicīgi vēstīja 
izliktās afi šas. Gan lieli, gan mazi jau laikus 
sagatavoja to gardāko ieejas biļeti – vienu 
konfekti, bet mazajām „Mārītēm” biļešu 
tirgošana bija interesants un satraukuma 
pilns brīdis. Kad labākās vietas bija ieņem-
tas, izrāde varēja sākties. Ikviens tās vērotājs 
dzīvoja līdzi baltā, melnā un pelēkā kaķēna 
gaitām, kuri paguva padraiskoties ar pelīti 
un nokļūt miltu maisā, satikt zaļo vardīti un 
paciemoties vecā skurstenī, izpeldēties dīķī-
tī un satikt lielo zivi, kā arī padraiskoties ar 
krāšņajiem tauriņiem. Mazās „Mārītes” ar 
saviem deju uzvedumiem izrādei piešķīra 
īpašu „odziņu”. Izrādes beigās visi kaķēni 
sveiki un veseli atgriezās savās mājās, un 
izrādes skatītāji bija patīkami pārsteigti par 
mazo mākslinieku veikumu. Izrādes tap-
šanā lielu darbu ieguldīja metodiķe Daiga, 
„lielās mārītes” – Larisa un Inga, savu palī-
dzīgo roku pielika Evita.

Lai spēlētprieks nepamet, bet iedvesmo 
arī pārējās grupas, kurām šis uzdevums vēl 
priekšā! Ar nepacietību gaidīsim nākamo 
teātra izrādi!

E. Štāka

Pirmizrāde „Trīs Latvijas kaķi”

JOGAS NODARBĪBAS VIESĪTĒ!
No 24. novembra Viesītes Kultūras pils telpās otrdienās pulksten 17.30 notiek hatha jogas nodarbības iesācējiem. 

Būšu priecīga Jūs redzēt nodarbībās neatkarīgi no vecuma un fi ziskās formas.
Joga sniedz ķermeņa, prāta un dvēseles harmoniju.

Lūgums iepriekš pieteikties pa tālr. 29452402 (Kristīne).
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Neskatoties uz to, ka ir gada tumšākais laiks, kad die-
nas sarukušas pavisam īsas, saules gaismas ļoti maz, bet 
sniega baltuma vēl nav, „Zīlītes” kolektīvam 17. novem-
bris atnācis ar cita veida gaismu sirdīs. Pēc aizraujošās 
pirmizrādes „Trīs Latvijas kaķi” turpinājās valsts dzim-
šanas dienas svētku ieskandināšana.

Mūsu valstij tika veltīta Latvijas valsts himna. Kā dā-
vanu Latvijai 97. dzimšanas dienā bērni dāvāja brīnišķīgu 
dziesmu, kurā Latvija tika dēvēta par skaistu princesi. Savu piederī-
bu valstij katrs bērns apliecināja ar valsts karodziņu, ar kuru pēc tam 
izrotāja svētku torti. Pasākuma izskaņā „Bitīšu” grupa bija sarūpēju-
si svētku salūtu. Liels paldies par to!

Lai šajā svētku laikā un arī ikdienā katrs sajūt piederību savai 
valstij, paveic lielas lietas un darbus savas valsts un sevis labā!

PII „Zīlīte” kolektīva vārdā –
E. Štāka

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
(L. Vāczemnieks)

Baltā sniega segā tērpies, atausis 25. no-
vembris. Arī šis rīts, kā jau ierasts, ikvienam 
liek doties savās ikdienas gaitās. PII „Zīlīte” 
audzinātājas jau gaida savus mīluļus, kuri 
ceļā vēl pamanās ieklausīties klusajos vēja 
čukstos, sasveicināties ar nosalušo putniņu. 
Arī solis vēl nav tik raits pašā rīta agrumā, 
jo mazās kājiņas neklausa un metas sniega 
pinekļos, taču nedrīkst nokavēt, jo pavisam 
drīzi aties „vilciens”.

Mūzikas skolotāja Aina šajā dienā aicinā-
ja bērnus doties ceļojumā ar „vilcienu”. Mazie 
ar prieku un zinātkāri devās ceļā, ik pa brī-
dim piestājot kādā no pieturām. Pirmā apstā-
šanās bija pie pieturas – BIEZAIS MEŽS, kur 
varēja saklausīt rudens vēju, griezties jautrā 
dejā ar pēdējām krāsainajām rudens lapām, 
ieklausīties lietus lāsīšu skaņās un ik pa brī-
dim priecāties par saulītes siltajiem glāstiem. 
Nākamā apstāšanās notika pieturā – PĻAVA, 
kur noskumis sēdēja zaķēns, jo viņam nebi-
ja mājas. Jautrās rotaļas un dziesmas nespēja 
iepriecināt zaķēna noskumušo sirsniņu, bet, 
kad visi palīdzēja uzbūvēt jaunu māju, zaķēns 
bija laimīgs un viņa nama durvis bija atvērtas 
ikvienam. Šo drauga labvēlību steidza izman-
tot lācēns, kurš pēc tam visus pamatīgi pabai-
dīja. Blakus esošajā mežā bērni dzirdēja meža 
balodīša dziesmu un dzenīša sparīgos kal-
šanas darbus. Mazo grupu bērni vēl piestāja 
pieturā – DĪĶIS, kur sasveicinājās ar drais-
kajām vardītēm un ļāvās jautrai dejai kopā ar 
tām, bet lielo grupu bērni turpināja garāku 
ceļu un nonāca pieturā – ĶIPARU CIEMS. Te 
čaklie ķipari bija izaudzējuši dažādus dārze-

ņus. Dziedot par tiem dziesmu, visiem izde-
vās uzvārīt gardu zupu. Jautrība sita augstu 
vilni arī pagrabā, kur peles grieza jautru dan-
ci un bija pastrādājušas arī kādu nedarbu – 
izgrauzušas lielajam maisam caurumu. Tālāk 
ceļš veda līkumu līkumiem līdz pieturai – 
RŪĶU CIEMS, kur arī dzīvo čakli rūķi, kuri 
ne tikai audzē dārzeņus, bet arī vistas. Visus 
darbus viņi dara ar lielu prieku un, protams, 
dziesmām, kuras bērni palīdzēja nodziedāt. 

Ceļojuma pēdējā pietura bija – BIŠU DRAVA. 
Te bērni pamanīja vilku, kurš bija apmaldījies 
un noskumis klaiņoja apkārt. Bērni bija ļoti 
saprotoši un ar dziesmu palīdzēja arī vilkam 
uzcelt māju. Dziesmiņa par draudzību sasil-
dīja ikviena sirsniņu. Visi jutās laimīgi un ar 
prieku devās atpakaļceļā.

Liels paldies skolotajai Ainai par sagādāto 
jauko un aizraujošo ceļojumu!

E. Štāka

JAUTRAIS CEĻOJUMS

Mēs, Lones Tautas namā dejojošie Hip – Hopu, aicinām mums piebiedroties jaunus dalībniekus 
no Viesītes, Elkšņiem, Rites, Saukas, Neretas, 
kuri vēlas atbrīvoties no istabā sēdēšanas svētdienās un kopā ar mūsu vadītāju Sarmīti Veiguri apgūt šo deju veidu.
Nekas nenāk bez godīga darba, bet rezultāts ir patīkams visiem!
Nodarbības notiek svētdienās no plkst. 12.30 – 14.30 Lones Tautas namā.
Sīkāka informācija pa tālr. 29356839 (Inta), 29670565 (Sarmīte).
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Oktobra mēnesis Viesītes Jaunatnes ini-
ciatīvu centrā bija aktivitātēm bagāts. Mē-
neša sākumā centrā tika rīkota spēļu pēc-
pusdiena, kam sekoja radošas nodarbības 
Helovīnu zīmē.

Skolēnu rudens brīvlaika nedēļā Jaunat-
nes iniciatīvu centra apmeklētājiem bija ie-

spēja radoši pavadīt brīvdienas un sagatavo-
ties Helovīnu pasākumam. Nedēļas sākumā 
bērni gatavoja dekorācijas – diegu zirnekļus 
un papīra sikspārņus, kuri nu rotā centra 
telpas. Tāpat jaunatnes darbinieces Līvijas 
Levinskas vadībā tapa Helovīnu maskas un 
tika grebti baisie ķirbji, par kuriem paldies 

jāsaka Lones Tautas nama vadītājai Intai 
Malceniecei.

Radošo mēnesi bērni un jaunieši noslē-
dza 30. oktobrī Helovīnu pasākumā. Kamēr 
centra jaunākie apmeklētāji rūpējās par de-
korācijām, Viesītes jauniešu dome sadarbībā 
ar Viesītes Kultūras pils kolektīvu pils gai-
teņus pārvērta līdz nepazīšanai. Ikvienam 
pasākuma apmeklētājam bija iespēja iziet 
baisos gaiteņus un vismaz vienreiz nobīties. 
Paši jaunieši aktivitātes gatavoja ar lielu aiz-
rautību. Pasākuma noslēgumā jauniešiem 
bija iespēja izdejoties diskotēkā. Konkursā 
„Baisākais ķirbis” laurus plūca viesu, Krust-
pils jauniešu, grebtais ķirbis.

Helovīnu pasākumā Viesītes jaunieši 
uzņēma viesus no Salas un Krustpils nova-
da, lai stiprinātu jau esošo sadarbību un vei-
dotu jaunu.

Novembra mēnesī Viesītes Jaunatnes 
iniciatīvu centram mainījies darba laiks, pēc 
bērnu un jauniešu ierosinājuma strādājam 
arī sestdienā:

P. 13:00 – 17:30
O. 13:30 – 17:30
Tr. 13:30 – 17:30
C. 13:30 – 17:30
S. 15:00 – 18:30

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

Oktobra notikumi Viesītes 
Jaunatnes iniciatīvu centrā

No 19. līdz 27. oktobrim Viesītes novada 
pašvaldība realizēja starptautiskas apmācības 
„Youth exchanges for beginners” jaunatnes 
darbiniekiem un jauniešu līderiem Eiropas 
Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. 
Projekts uz deviņām dienām Latvijā pulcē-
ja 35 dalībniekus no 8 valstīm – Portugāles, 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Anglijas, Poli-
jas, Itālijas un Rumānijas. Viesītes novadu 
apmācībās pārstāvēja 5 dalībnieki – projekta 
vadītāja Laura Liepiņa, Jaunatnes darbiniece 
Līvija Levinska, Signe Plīte, Raivis Strumskis, 
Uldis Ziņkovskis.

Starptautiskās apmācības vadīja piere-
dzējuši lektori no Lietuvas „Politikos tyrimų 
ir analizės institutas” – Marius Ulozas un Ne-
rijus Miginis.

„Ar šo projektu mēs vēlējāmies aktivizēt 
un stiprināt vietējās pašvaldības un to jau-
niešus, jaunatnes darbiniekus, lai darbs ar 
jaunatni vietējā mērogā kļūtu aktīvāks. Mūsu 
mērķis ir arī parādīt iespējas, kādas sniedz 
Erasmus plus programma jaunatnes organi-

zācijām, pašvaldībām un jauniešu līderiem. 
Esam gandarīti par izveidojušos sadarbību ar 
Viesītes novada pašvaldību,” tā par projekta 
mērķiem stāsta projekta lektors Marius Ulo-
zas, „Politikos tyrimų ir analizės institutas” 
direktors.

Frenks, projekta dalībnieks no Anglijas: 
„Šīs apmācības ļāva iepazīt Erasmus+ jaunie-
šu apmaiņas projektu pieteikumu procesu no 
sākuma līdz beigām. Esmu sapratis, kā paši 
jaunieši var tikt iesaistīti šajā procesā, īpaši 
aprakstot projekta mērķus un uzdevumus, 

Viesītes novada pašvaldība realizēja 
starptautiskas apmācības jaunatnes jomā
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tāpat sastādot projekta programmu.”
Starptautisko apmācību mērķis bija 

sniegt dalībniekiem zināšanas par to, kā at-
balstīt jauniešus personīgajā izaugsmē, no-
drošināt piemērotu neformālās izglītības vidi, 
kā iedrošināt jauniešus no lauku reģioniem 
pilnveidot savas zināšanas uzņēmējdarbības 
jomā. Tāpat apmācību laikā dalībniekiem bija 
iespēja iemācīties rakstīt jauniešu apmaiņas 
projektus – kādi ir veiksmīga jauniešu ap-
maiņas projekta pamatfaktori un kā veicināt 
starpkultūru mācīšanos jauniešu apmaiņu 
projektos.

Mācību procesā dalībnieki ģenerēja reālas 
projektu idejas, iepazinās ar projektu pieteiku-
mu formām – kā pareizi aizpildīt, kam jāpie-

vērš uzmanība – un strādāja arī pie projektu 
pieteikumu rakstīšanas procesa. Uzzināja kas 
ir PIC kods, kā top projekta atskaite un kā var 
sameklēt potenciālos projekta partnerus.

Papildus projekta laikā tika izmantota 
jauna metode – žetoni (Badge, http://www.
badgecraft .eu). Dalībniekiem bija iespēja vākt 
onlaina žetonus, kuri pierāda viņu iegūtās 
zināšanas. Žetonu metode apmācību laikā 
sniedz iespēju atskatīties uz mācību procesā 
apgūto, dalīties ar pārējiem dalībniekiem ar 
iegūtajām zināšanām un mācīties vienam 
no otra. Tāpat šī metode motivē mācīties pēc 
spēļu principa – jo vairāk spēlē, jo vairāk ie-
mācies.

Apmācību rezultātā dalībnieki ne tikai 

saņēma sertifi kātus, bet arī uzrakstīja pro-
jektu pieteikumus, pie kuriem plānots tur-
pināt iesākto darbu, lai uz nākamo projektu 
iesniegšanas termiņu, 2016. gada 1. februāri, 
jau varētu iesniegt gatavus projektus. Tāpat 
ikvienam apmācību dalībniekam ir iespēja 
saņemt lektoru konsultācijas arī pēc apmācī-
bām.

Ikvienam interesentam ir iespēja ap-
skatīt projektā realizētās metodes, aktivi-
tātes un apmācību materiālus projekta Fa-
cebook lapā: https://www.facebook.com/
events/596343693837338/

#ErasmusPlus #Viesite #strategic #IYE
Projekta vadītāja L. Liepiņa

Autores foto

14. novembrī Jaunjelgavas novadā no-
tika jau 3. Lāpu skrējiens apkārt novadam. 
Šogad pasākumā tika iekļauts arī Latvi-
jas Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa izcīņas 

noslēguma posms Sēlijas novadu jauniešu 
komandām. Lāpu skrējienā no Viesītes no-
vada veiksmīgi startēja Aigars Cišs, Me-
lānija Jaksteviča, Māris Zvaigzne un Jānis 

Milaknis. Sīvā cīņā šogad ceļojošo kausu 
no Latvijas Ģenerāļu kluba valdes priekšsē-
dētāja viceadmirāļa Gaida Andreja Zeibota 
saņēma Viesītes jaunieši.

Kopš šī gada jūnija Sēlijas novadu jau-
nieši cīnījās par Latvijas Ģenerāļu kluba 
ceļojošo kausu. Katru novadu pārstāvēja 
jauniešu komanda četru cilvēku sastāvā. 
Pirmajā gadā notika trīs posmi – nakts 
orientēšanās Aknīstē, erudīts, futbola un 
volejbola sacensības Viesītē, kā arī lāpu 
skrējiens kā noslēdzošais posms Jaunjelga-
vā.

Jaunais pasākumu kopums Sēlijas jau-
niešiem iedibināts, lai mudinātu jauniešus 
pievērsties aktīvākam, sportiskākam dzī-
vesveidam, pasākumi notika patriotiskās 
noskaņās, veicinot jauniešu piederības 
sajūtu Latvijai, Sēlijai. Idejas autore Evija 
Vectirāne norāda, ka nākošgad kausa izcī-
ņas posmi notiks visos Apvienības novados 
visa gada garumā un tāpat kā šogad noslēg-
sies novembrī.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

Viesītes novada jaunieši saņem Latvijas 
ģenerāļu kluba ceļojošo kausu

26. un 27. novembrī viesu namā Turbas 
(Ikšķiles novads) norisinājās reģionālais fo-
rums jaunatnes darbā iesaistītajiem „(SA) dar-
bojies”, kurā Viesītes novadu pārstāvēja jaunat-
nes darbiniece Līvija Levinska.

Forumu organizēja Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā 
ar biedrību „Līdzdalības platforma” un nodi-
binājumu „Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA 
reģionālais sadarbības partneris Rīgas reģionā) 
Latvijas un Šveices sadarbības programmas 
„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos 
vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Forumu 
fi nansēja Šveices Konfederācija no Latvijas un 
Šveices sadarbības programmas līdzekļiem pa-

plašinātajai Eiropas Savienībai.
Forums tika organizēts ar mērķi veicināt 

labās prakses apmaiņu starp jauniešu centru 
un jaunatnes darbiniekiem, sniedzot atbalstu 
savstarpējās sadarbības veidošanā. Forums 
bija paredzēts kā turpinājuma pasākums Jau-
natnes starptautisko programmu aģentūras 
rīkotajām neformālās izglītības apmācībām 
2014. gadā par pieredzes apmaiņu un sadar-
bības veidošanu jaunatnes darbā „Neturi sveci 
zem pūra,” kas notika visos Latvijas Republikas 
plānošanas reģionos.

Pirmajā dienā dalībnieki strādāja darba 
grupās, kur aplūkoja jauniešu centru funkcijas 
un to ieviešanu, darbojās tematiskās darbnīcās 

prasmju attīstīšanai, dalījās ar labās pieredzes 
piemēriem, apzinājās izaicinājumus un iepa-
zinās ar šādām tēmām: jauniešu līdzdalība 
un brīvprātīgais darbs; jauniešu brīvā laika 
pavadīšana; mācīšanās un neformālā izglītība; 
sociālā iekļaušana; starpinstitucionālā sadar-
bība; starpkultūru izglītība un dialogs. Dienas 
noslēgumā tika izstrādāti priekšlikumi un ri-
sinājumi jauniešu centru funkciju ieviešanai 
ikdienā.

Otrās dienas pirmajā pusē dalībniekiem 
bija iespēja diskutēt par aktuālām tēmām un 
apmainīties ar veiksmīgām metodēm jaunat-
nes darbā. Otrajā dienas pusē dalībnieki pie-
dalījās interaktīvā sesijā jauniešu centru iespē-

Reģionālais forums jaunatnes darbā 
iesaistītajiem „(SA) darbojies”
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ju, atbalsta un resursu apzināšanai. Labklājības 
ministrijas pārstāve Aļona Nikolajeva iepazīs-
tināja ar jauniešu garantiju, Ints Teterovskis no 
Nodarbinātības Valsts aģentūras stāstīja par 
brīvprātīgo tīklu, Vita Vodinska no Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras informē-
ja par Jaunatnes politikas valsts programmu 

2016. gadam, Marita Kroiča no Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras prezen-
tēja informāciju par programmu „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, kā arī dalībniekiem bija ie-
spēja uzzināt par projektu „Proti un dari”, par 
kuru informēja Alise Gedgauda no Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras.

Reģionālā foruma jaunatnes darbā iesaistī-
tajiem „(SA) darbojies” noslēgumā dalībnieki 
veidoja individuālus un kopīgus turpmākās 
sadarbības un rīcības plānus Latvijas, reģionu 
un vietējā līmenī.

Viesītes jaunatnes iniciatīvu centrs
L.Liepiņas foto

BIBLIOTĒKU ZIŅAS

Šogad 31. oktobrī mūsu Dainu tēvam – 
Krišjānim Baronam (1835 – 1923), folklo-
ristam, jaunlatviešu kustības dalībniekam, 
dzejniekam, publicistam, tautas atmiņas sa-
glabātājam, latviešu tautasdziesmu vācējam, 
atzīmējām 180. dzimšanas dienu.

Sava mūža lielāko daļu Krišjānis Barons 
veltījis latviešu tautasdziesmu vākšanai un 
kārtošanai, kam par pamatu izvēlējies cilvēka 
mūža ritumu no dzimšanas līdz aiziešanai mū-
žībā. Tautasdziesmas viņš apkopojis „Latvju 
dainu” 6 sējumos, kuros iemūžinātas 217 996 
tautasdziesmas. 1880. gadā izgatavots īpašais 
Dainu skapis, kas kopš 2001. gada 4. septem-
bra iekļauts UNESCO Pasaules atmiņas (Me-
mory of the Word) sarakstā un ir pasaules kul-
tūras sastāvdaļa.

6. novembrī bibliotēkā ciemojās 1. a, b kla-
šu skolēni ar audzinātājām N. Ribicku un E. 
Kalniešu, lai piedalītos pasākumā, kas veltīts 
K. Barona 180. jubilejai. Tēma, ko bērni bija 
izvēlējušies, saistījās ar kādu citu pasākumu, 
kurā viņi piedalījās. Tas bija „Vislatvijas Putras 
programmas 2015” organizētais pasākums.

Pasākuma sākumā skolēni iepazinās ar iz-
cilā folklorista dzīvi, uzzināja par viņa veiku-
mu, izstādē apskatījās tautas dziesmu sējumus, 
kuros apkopotas savāktās tautasdziesmas. Iz-
pētīja, kādā veidā tas sakārtotas. Videosižetā, 
ko viņiem bija iespēja noskatīties un noklau-
sīties bibliotēkas lasītavā, bērni uzzināja vairāk 
par slaveno dainu skapi un tā tagadējo atraša-
nās vietu – Gaismas pili.

Pasākuma turpinājumā tika runāts par 
konkrētu tēmu: labībām, to audzēšanu, no-
vākšanu, malšanu, maizes cepšanu un putras 
vārīšanu.

Bērniem tika stāstīts par to, no kādām val-
stīm cēlušies un pie mums atvesti rudzi, mieži, 
kvieši, auzas, griķi – labības, ko arī šobrīd au-
dzējam. Pastāstījām, ka daudzas labības dēvē 
arī citos vārdos, piemēram: kriķi, pāri, sējas 
auzas, sāre (prosa, kas gan mūsu tautas dainās 
nav pieminēta – pie mums to arī neaudzē). 
Daudz runājām par to, cik smagi senāk cilvē-
kiem vajadzēja strādāt, lai labību uzaudzētu. 
Runājām par līdumu līšanu, ko tas nozīmēja, 
kāpēc un kā to darīja, kādus darba rīkus iz-
mantoja, kā arī par to, ka vienīgais palīgs lauku 

darbos senos laikos bija bērītis.
Noslēgumā skolēni skaitīja tautas dzies-

mas par labību un rādīja savus zīmējumus, 
piedalījās dažādos konkursos: minēja mīklas, 
atpazina graudus un labības vārpas, risināja 
krustvārdu mīklas.

Pasākumam beidzoties, daudzi no sko-
lēniem izmantoja iespēju kļūt par bibliotēkas 
lasītājiem.

Vēl liels paldies 1. a, b klases audzinātājām 
un skolēniem par skaisto Mārtiņdienas gai-
ļu un dekoru izstādi, kas bibliotēkas lasītājus 
priecēja līdz pat Valsts svētkiem!

Viesītes vidusskolas bibliotekāre 
G. Plēsuma

L. Griškenas foto

2015. – arī Krišjāņa Barona gads. 
Dainu tēvam – 180!

Ir izbrists atkal cauri vienam gadam / No ievu kupenām līdz zaļam egles zaram.
No darbdienām pa rūpei līdzi nests, / Ar ļaudīm labiem viss uz labo vests.
(A. Saule)

Lai klusa un svēta ir Ziemassvētku nakts mūsu dvēselēm, laimīgs, veselīgs, 
gaišām dienām, darbiem un domām bagāts Jaunais – 2016. – gads!

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
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Šī gada 13. novembrī Viesītes novada 
bibliotekāres devās profesionālās pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Ilūkstes novada 
bibliotēkām. Viņas iepazinās ar Ilūkstes 
novada centrālās bibliotēkas, Ilūkstes pil-
sētas bērnu bibliotēkas, Dvietes, Bebrenes, 

Pilskalnes pagastu bibliotēkām un Subates 
pilsētas bibliotēku. Ikvienā bibliotēkā bi-
jām gaidītas. Katrā no tām bibliotēku dar-
binieki dalījās savā darba pieredzē. Paņe-
mot idejas no kolēģiem, tās varam izmantot 
savā darbā.

Šajā informācijas 
bagātajā dienā, pateicoties Ilūkstes nova-
da centrālās bibliotēkas direktores Ināras 
Valpēteres gādībai, vēl pabijām ekskursijā 
Dvietes pagasta „Apsītēs” – selekcionāra P. 
Sukatnieka mājās, jaunajā Ilūkstes peldba-
seinā, apmeklējām Pilskalnes Siguldiņu. Šī 

mums bija īsta mācību diena, tāpēc paldies 
Inārai Valpēterei par sirsnīgo uzņemšanu, 
Viesītes bibliotēkas vadītājai Līgai Griškenai 
par brauciena organizēšanu, šoferītim Valte-
ram Oberšatam par laipno apkalpošanu!

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
I. Jančevskas, L. Griškenas foto

Novada bibliotekāres apgūst jaunu pieredzi 
Ilūkstes novada bibliotēkās

Šī gada 3. de-
cembrī Viesītes kul-
tūras pils Tradīciju 
zālē uz tikšanos ar 
rakstnieci, publicis-
ti, mākslas zinātnie-
ci Gundegu Repši 
visus interesentus 
aicināja Viesītes bibliotēka.

Tikšanās ar autori notika, pateicoties VKKF 
mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pie-
ejamība Latvijas reģionos” projektam „Tikšanās 
Latvijas novadu bibliotēkās”. To vadīja LNB Bib-
liotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatī-
vā centra Projektu vadītāja Liega Piešiņa.

Uz tikšanos ar rakstnieci bija ieradušies 
daudzi bibliotēkas lasītāji, kā arī Viesītes vi-
dusskolas skolēni, kuri šim pasākumam bija 

īpaši gatavojušies – lasījuši G. Repšes 
grāmatas un gatavojuši jautājumus 
autorei.

Tikšanās vadītāja L. Piešiņa ļoti 
profesionāli veidoja dialogu starp 
rakstnieci un auditoriju. Saruna skā-
ra ne tikai G. Repšes daiļradi, bet 
izvērtās daudz plašāk – par mūsdie-
nu latviešu literatūru, autoriem, to 
aktualitāti, sabiedrības attieksmi pret 
lasīšanu un literatūru kopumā.

Šobrīd G. Repše ir viena no spilg-
tākajām un ražīgākajām mūsdienu 
latviešu rakstniecēm – viņa ir daudzu 

romānu, īso stāstu un 
eseju, literatūras un 
mākslas kritiku, pub-
licistisku rakstu auto-
re. Starp daudzajiem 
G. Repšes darbiem 
var minēt viņas stāstu 
krājumu „Septiņi stās-
ti par mīlu”, romānus 
„Ēnu apokrifs”, „Sar-
kans”, „Īkstīte”, „Jauki 

ļaudis”, romānu ciklu „Smagais metāls”, kā arī 
grāmatas par Ojāru Vācieti, Džemmu Skulmi, 
Kurtu Fridrihsonu un Līgu Purmali. Savdabīga 
un interesanta ir „Rakstnieku pavārgrāmata”, 
kurā rakstniece ir apkopojusi daudzu Latvijas 
rakstnieku un mākslinieku iemīļotākās receptes, 
kā arī stāstus, kuri saistīti ar ēdiena gatavošanu 
vai pašiem ēdieniem. Jau no 80. gadu sākuma 
G. Repše aktīvi darbojas publicistikā – top raksti 
un recenzijas par literatūras, mākslas un sabied-

riskiem jautājumiem, kas publicēti dažādos 
žurnālos, laikrakstos un interneta portālos.

G. Repše arī ir latviešu rakstnieču kopējā 
stāstu krājuma „Mēs. XX gadsimts” iedves-
motāja, veidotāja un autore. Šis divpadsmit 
latviešu rakstnieču 2011. gadā radītais stāstu 
krājums ir literāra versija par 20. gs. Latviju. 
Tas deva impulsu jau daudz plašākam projek-
tam — Latvijas 20. gs. vēstures romānu sērijai 
„Mēs. Latvija, XX gadsimts”. G. Repšes uzru-
nāti, kopīgā romānu sērijas radīšanā pieda-
līties piekrita trīspadsmit latviešu rakstnieki, 
uzņemoties katrs savu nosacītu Latvijas 20. gs. 
vēstures periodu. Sērijā jau izdoti pieci romā-
ni. Arī pati G. Repše šobrīd raksta romānu par 
1940. gadu, kas būs viens no šīs sērijas romā-
niem.

Tikšanās ar rakstnieci G. Repši bija patie-
šām interesanta, izzinoša un sniedza ikvienam 
no tās dalībniekiem vielu pārdomām un sti-
mulu lasīt un izvēlēties patiešām labu, vērtīgu 
lasāmvielu, kas paver jaunus garīgus apvār-
šņus.

Paldies par tikšanos rakstniecei! Paldies L. 
Piešiņai par šīs tikšanās organizēšanu un viņas 
ieguldīto darbu projektu jomā! Tas ir svarīgi, 
ka tiek domāts par to, lai arī no Rīgas attālākās 
vietās lasītājiem būtu iespēja iepazīt latviešu li-
teratūru, tikties ar latviešu rakstniekiem, tiktu 
veidota jaunās paaudzes literārā gaume!

Paldies par sadarbību un atbalstu pasāku-
ma organizēšanā Kultūras pils kolektīvam un 
Viesītes vidusskolai!

Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena
I. Jodgudes foto

Tikšanās ar rakstnieci Gundegu Repši Viesītē
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Lauku bibliotēku atbalsta biedrības (LBAB) 
organizētā akcija „Atbalsts lauku bibliotēkām” 
šogad norisinājās 14. gadu, un jau 11. reizi tika 
pasniegtas „Lielās lasītāju balvas”.

LBAB konkursā par vislasītākajām grā-
matām piedalās tikai tie darbi, kas iznākuši ie-
priekšējo trīs gadu laikā, un tie tiek vērtēti un 
apbalvoti septiņās nominācijās. Šoreiz lasītāju 
viedokli apkopoja 606 pilsētu un pagastu pub-
lisko bibliotēku, t.sk. arī Viesītes novada biblio-
tēku darbinieki.

Noslēguma pasākums notika š. g. 4. decem-
brī Jaunolaines kultūras namā. Šo pasākumu 
apmeklēja arī Viesītes novada bibliotekāres.

LBAB priekšsēdētāja Biruta Eglīte savā 
svētku uzrunā sveica visus uz pasākumu atbrau-
kušos bibliotekārus, rakstniekus un grāmatu 
izdevējus. Pasākumu kuplināja un dāvanas pa-
sniedza Latvijā populāri politiķi: Valdis Zatlers, 
Inese Vaidere u.c., bet ar koncertu iepriecināja 
brāļi Auzāni.

Tika apbalvoti grāmatu autori, tulkotāji un 
izdevēji šādās nominācijās:

– nominācijā „Oriģināldzeja” vispieprasī-

tākie izrādījās K. Apškrūmas dzejoļu krājumi 
„Dzirdēt ar sirdi” un „Labi vārdi mūža ga-
diem”;

– nominācijā „Oriģinālproza” visvairāk lasī-
tāju Latvijas bibliotēkās ir M. Zālītes romānam 
„Pieci pirksti”;

– jau trešo gadu pēc kārtas nominācijā 
„Tulkotā daiļliteratūra” vislasītāko grāmatu vidū 
ir E. L. Džeimsas erotiskie romāni E. Stankēvi-
čas tulkojumā – „Greja piecdesmit nokrāsas” un 
„Brīvība piecdesmit nokrāsās”;

– dokumentālās oriģinālliteratūras vidū 
joprojām vissaistošākie ir aktieru dzīvesstāsti – 
L. Blauas „Harijs Spanovskis. Nekas jau nebei-
dzas”;

– tulkotās dokumentālās literatūras nomi-
nācijā pati pieprasītākā jau otro gadu – E. K. 
Pinkolas grāmata „Sievietes, kas skrien ar vil-
kiem” A. Šuvajevas tulkojumā;

– bērnu oriģinālliteratūras nominācijā jau 
trešo gadu pēc kārtas labākā ir Lielvārdes latvie-
šu valodas un literatūras skolotājas R. Skrebeles 
pirmā grāmata – stāsts „Palaidnību karaļa Jāņa 
B. Dienasgrāmata”.

– tulkotās bērnu literatūras grāmatu vidū 
jau ceturto gadu vislasītākās ir amerikāņu rakst-
nieka D. Kinnija „Grega dienasgrāmatas”.

Izdevniecība „Lauku Avīze” savas pārstei-
guma balvas pasniedza šī gada labākajam pasā-
kuma rīkotājam – Salas novada Biržu kultūras 
nama vadītājai Vijai Pazuhai.

Viesītes bibliotēka ir apkopojusi savu lasītā-
ju lasītākās grāmatas 2015, un tās ir:

– oriģinālprozā – D. Judina „Dīvainais līgo-
vakars”;

– oriģināldzejā – O. Vācietis „Dzeja”;
– tulkotajā daiļliteratūrā – J. Nesbē „Snie-

gavīrs”;
– bērnu oriģinālliteratūrā – V. Rūmnieks 

„Lāčplēsis. Atgriešanās”;
– tulkotajā bērnu literatūrā – R. R. Rasela 

„Nikijas dienasgrāmata”, 2. d.;
– dokumentālajā un zinātniski populārajā 

oriģinālliteratūrā – L. Blaua „Dzīvesstāsti”;
– tulkotajā dokumentālajā un zinātniski po-

pulārajā literatūrā – V. Suvorovs „Pret visiem”.
Viesītes bibliotēkas bibliotekāre 

I. Jodgude

Nominētas vislasītākās grāmatas Latvijas 
bibliotēkās 2015

 16.10. Rites pagasta bibliotēkas tel-
pas piepildījās ar bērnu čalām un smiekliem. 
Pasākums, kurā tie piedalījās, bija veltīts Mār-
tiņdienai – Mans Mārtiņu gailis. Bērniem bija 
uzdevums zīmēt gaili. Zīmējumi tika izlikti 
bibliotēkā, par tiem bija iespējams balsot, lai no-
skaidrotu labāko zīmētāju.
21.10. Rites pagasta bibliotēku ar labām 

un pārsteiguma pilnām ovācijām pieskandināja 
Rites pamatskolas pirmsskolas izglītības vecā-
kās grupiņas bērni ar audzinātāju Lilitu Bārduli. 
Mazuļi iepazinās ar bibliotēku, bērnu stūrīti, 
kurā ir gan mīkstās rotaļlietas un dažādas spē-
les, gan atpūtas vietiņa kopā ar vecākiem. Bērni 
tika iepazīstināti ar viņu vecumam domātajām 
grāmatiņām. Viņi bija sajūsmināti, ka ir tik 
daudz skaistu un interesantu grāmatu. Bērni 
domā, ka dators nav tik labs kā grāmatiņa, jo 
grāmatu var paņemt rokās, šķirstīt lapaspuses 
un samīļot!

Sirsnīgu paldies saku visiem, kas bibliotē-
kai dāvā tik daudz siltuma, prieka un intereses! 
Liels paldies Kristīnei Verečinskai par sadarbību 
un atbalstu!
Par godu Latvijas 97. gadadienai Rites 

pagasta bibliotēkā notika pasākums divu nedēļu 
garumā „Mana Sēlijas sakta”. Paldies Kristīnei 
Lukjanovai ar brāli, Lindai Kampei, Lindai Sa-
sai ar māsu Saniju, Arnim Strumskim, Marinai 
Fedotovai, Amandai Jermakovai un Aleksim 
Liepiņam, kā arī viņu vecākiem par atbalstu 
un piedalīšanos pasākumā! Saktas ir iespējams 
apskatīt Rites pagasta pārvaldes uzgaidāmajā 
telpā.
Noslēdzies pasākums, kas veltīts Rai-

nim un Aspazijai – „Lasītākā grāmata” (no 
augusta – novembrim). Bērnu un jauniešu vidū 

lasītākās grāmatas no Raiņa darbiem ir: „Lellīte 
Lolīte”, „Puķu lodziņš” un „Zirņu bērni”. Lasī-
tākās grāmatas no Aspazijas darbiem – „Zila 
debess zelta mākoņos” un „Sēd uz sliekšņa pa-
saciņa”.
01.12. Rites pagasta bibliotēkas vadītāja 

Solvita viesojās pie Rites pamatskolas pirmssko-
las izglītības vecākās grupiņas bērniem. Bēr-
niem tika lasīta pasaka par „Vilku, kurš izvēlās 
no grāmatas”. Noslēgumā bērni zīmēja to, kas 
visvairāk patika pasakā, arī galveno varoni „Vil-
ku”. Zīmējumus var aplūkot Rites pagasta bib-
liotēkas telpās. Ar audzinātāju L. Bārduli vecā-

kās grupiņas bērni ir uzaicināti uz Rites pagasta 
bibliotēku!
 2016. gadā Rites bibliotēkā būs ie-

spējams lasīt šādus periodiskos izdevumus: 
pieaugušajiem – Soveršenno Sekretno (krievu 
val.), 100 Labi Padomi, Dārza Pasaule, Kas Jau-
ns, Lata Romāns, Nezināmā Vēsture, Praktiskais 
Latvietis, Ok, Citāda Pasaule, Planētas Noslēpu-
mi, Praktiskie Rokdarbi, Brīvā Daugava un Viesī-
tes Novada Vēstis, bet jauniešiem un bērniem – 
Avene, Ilustrētā Junioriem un Ezis.

Rites pagasta bibliotēkas vadītāja S. Raupe
Foto no bibliotēkas arhīva

Rites pagasta bibliotēkas aktualitātes
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SĒLIJAS DIMANTI

Turpinājums. (Sākums – „Viesītes Novada 
Vēstis”, 2015. gada oktobris, Nr. 10.)

1939. gadā starptautiskā situācija Eiropā 
turpināja pasliktināties. Nacistiskā Vācija 
1938. gada 12. martā pievieno sev Austriju 
(Austrijas „anšluss”). 1939. gada martā pēc 
Čehoslovākijas ieņemšanas Vācija piespiež 
Lietuvu atdot Klaipēdas apgabalu un piepra-
sa no Polijas „poļu koridoru” – Dancigu. No 
1939. gada aprīļa līdz augustam Maskavā no-
tiek PSRS, Lielbritānijas un Francijas sarunas, 
kurām līdzās paralēli Maskavā notiek PSRS 
sarunas ar Vāciju, kas noslēdzās 1939. gada 
23. augustā ar Padomju Savienības un Vācijas 

neuzbrukšanas līguma un slepenā protokola – 
Molotova – Ribentropa pakta parakstīšanu. 
Līdz ar to 1939. gada rudenī Latvija bija nonā-

kusi reālā PSRS kontrolē.
1939. gada 5. oktobrī pēc PSRS un Lat-

vijas savstarpējās palīdzības pakta paraks-
tīšanas Latvijā tiek izvietots 25000 karavīru 
liels sauszemes un gaisa spēku kontingents. 
Bet jau 1940. gada 15. jūnijā līdzīgi kā Lie-
tuva Latvija saņem PSRS ultimatīvu prasību 
par Latvijas valdības atkāpšanos un papildus 
karaspēka netraucētu ielaišanu valstī. Notiek 
valsts blokāde (uzbrukums Latvijas robežsar-
gu postenim Masļenkos, Latvijas kuģu aiz-
turēšana Kolkas raga rajonā), un 1940. gada 
17. jūnijā PSRS karaspēks ienāk visā Latvijas 
teritorijā. Ir sākusies Latvijas okupācija.

Sākas radikālas izmaiņas visās dzīves 
jomās: 1940. gada 21. jūlijā tiek pasludinā-
ta padomju vara, bet jau 5. augustā Latvijas 

PSR tiek uzņemta PSRS sastāvā. Tiek izmai-
nīti mācību priekšmeti, slēgti laikraksti un 
žurnāli, grāmatas izņemtas no bibliotēkām 
un pat dedzinātas. Notiek represijas Latvijas 
armijā: 5000 cilvēku tika apcietināti, depor-
tēti un nošauti. Pēc PSRS valdības lēmumiem 
1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju tiek veik-
ta vienlaikus masveida Latvijas cilvēku de-
portācija uz „pārmācības darbu nometnēm” 
attālos PSRS apvidos. Izsūta 15424 Latvijas 
iedzīvotājus.

Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca 
(LELB) turpināja pastāvēt Latvijas PSR, taču 
baznīcu īpašumus konfi scēja visā Latvijā. 

1941. gada 14. jūnijā represēto vidū bija arī 
daudzi mācītāji un katoļu priesteri. Kā atceras 
prāvests A. Kaminskis: „.... nāca 1941. gads, 
un 14. jūnijā daļu sunākstiešu izveda. Izve-
da turīgākos un inteliģenci – pārsvarā tos, 
kas bija virs vidējā līmeņa.” Zelmāru Cīruli 
represijas neskāra. Mācītājs jau bija uzņemts 
operatīvajā uzskaitē, bet nebija ierakstīts iz-
sūtāmo sarakstā. Un tūlīt, pēc 7 dienām, sā-
kās Vācijas uzbrukums Padomju Savienībai.

Ar pirmo Vācijas uzbrukuma dienu 1941. 
gada 22 . jūnijā Latvijā iebrūk vācu armijas 
grupa „Nord”, kura jau 8. jūlijā bija okupēju-
si visu Latviju. Pakāpeniski Latvija, Igaunija, 
Lietuva un liela daļa Baltkrievijas pārtapa 
ģenerālapgabalos un tika iekļautas Ostlandes 
reihskomisariātā ar centru Rīgā. Tika atcelti 
padomju laika agrārreformas pārveidojumi, 
presi varēja izdot tikai ar kara komandantūru 
atļauju, notika intensīva padomju aktīvistu 
vajāšana. Vācu okupācijas cietumos atradās 
pāri 9000 politieslodzīto, cietumā uz laiku 
nonāca arī ģenerālis R. Dambītis, literatūrzi-
nātnieks R. Egle un profesors P. Stradiņš.

Zelmārs Cīrulis – staļinisma krustā sists mācītājs

Mācītāja Z. Cīruļa runas uzmetums 
1938. gadā.

Mācītāja Z. Cīruļa mātes lūgums Latvijas PSR Iekšlietu ministram.
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1943. gadā Vācijas situācija Austrumu 
frontē kļūst smaga un Vācijas fīrers Ā. Hitlers 
pavēl izveidot Latviešu SS brīvprātīgo leģio-
nu. 1943. gada 10. februārī SS reihsfīrers H. 
Himlers apvieno četrus latviešu kārtības die-
nesta policijas bataljonus Ļeņingradas frontē 
un izveido Latviešu SS brīvprātīgo leģionu.

Nacistiskais vācu režīms kristīgajai Baz-
nīcai atļāva vairāk brīvības nekā padomju 
laikā. Baznīcās varēja brīvi sprediķot, tika 
atļauta evaņģelizācija, misionāru darbība un 
sieviešu komitejas. Skolās atkal sāka mācīt 
reliģiju, izņemot Veco derību, atjaunoja Teo-
loģijas fakultāti Latvijas Universitātē. LELB 
un liela daļa mācītāju fi nansiāli atbalstīja or-
ganizāciju „Tautas palīdzība”. Šī organizācija 
vāca ziedojumus staļinisko represiju upuriem 
un Latviešu SS leģiona karavīriem. Daudzi 
garīdzniecības pārstāvji nostājās pret čigānu 
un ebreju vajāšanu. Te jāmin arhibīskaps T. 
Grīnbergs, mācītājs P. Rozenbergs.

1944. gada vasarā Sarkanā armija strauji 
tuvojās Latvijas robežām un LELB draudzēs 
pieauga nedrošība un neziņa. Bēgļi plūda uz 
Rīgu un Kurzemi. Arī mācītāji devās bēg-
ļu gaitās. Lai nodrošinātu Baznīcas vadību, 
1944. gada augustā tika iecelti vairāki vicear-
hibīskapi. Piepildījās paredzējums, un 1944. 
gada septembrī vācu Drošības policija un 
Drošības dienests sāka deportēt Latvijas reli-
ģisko konfesiju populārākos vadītājus. Arī 74 
gadus veco LELB arhibīskapu Teodoru Grīn-
bergu deportēja uz Vāciju. Tā sauktajā „Kur-
zemes katlā” 1944./1945. gada ziemā atradās 
liela daļa luterāņu mācītāju. 143 mācītāji de-
vās bēgļu gaitās, 14 no viņiem uz Zviedriju, 
pārējie – uz Vāciju.

Bet mācītājs Zelmārs Cīrulis paliek Lat-
vijā. Prāvests A. Kaminskis: „Es viņu labi pa-
zinu – tas bija īsts patriots.” Z. Cīrulis paliek, 
lai kalpotu savām draudzēm. Viņš arī negrib 
pamest savu veco, slimo māti. Mācītājs dzī-
vo Sunākstes mācītājmājā „Ģedertos”. Tie ir 
pēdējie brīvās dzīves mēneši Sunākstē. 1945. 
gada 15. februārī Z. Cīrulis tiek apcietināts un 
ievietots Iekšlietu Tautas komisariāta (IeTK) 
Jēkabpils apriņķa nodaļas iepriekšējā ieslo-
dzījuma kamerā.

Te mācītāju pratina vairākas reizes un 
liek atzīties pretpadomju propagandā un aģi-
tācijā. IeTK orgāniem ir Sunākstes un Viesī-

tes draudžu locekļu ziņojumi par Z. 
Cīruļa sprediķiem un aizlūgumiem. 
„... kāds taču ziņoja, par ko mācītājs 
runā sprediķī, kāds tāpēc vien nāk 
baznīcā, lai ziņotu,” A. Kaminskis. 
1944. gada beigās un 1945. gada sāku-
mā ieslodzījumā nonāk arī citi Latvijā 
palikušie mācītāji: Pēters Martens, 
Oto Dzintars, Fricis Rozenvalds u.c.

1945. gada 7. jūlijā Z. Cīruli pār-
ved uz Daugavpils IeTK cietumu Nr. 
5 un tur sliktos sadzīves apstākļos 
notur līdz 1946. gada 8. aprīlim, tad 
pārsūta uz Rīgas pilsētas IeTK cietu-
mu Nr. 1. Cietumā Z. Cīruli piemek-
lē infarkts. Pēc tuvinieku lūguma mācītāja 
ārstēšanā iesaistās profesors Pauls Stradiņš, 
kas zināja Zelmāru Cīruli no Viesītes lai-
kiem.

Pienāk tiesas diena. Un tā 1946. gada 13. 
decembrī skan Latvijas PSR Augstākās tiesas 
spriedums: „Par pretpadomju propagandu 
un aģitāciju, izmantojot savu garīdznieka 
stāvokli: visu okupācijas laiku izdarījis pret-
padomju aģitāciju, apmelojis padomju iekār-
tu, Dievkalpojumos aizlūdzis par 1941. gada 
izsūtītajiem un latviešu leģionāriem – Cīrulis 
Jānis /otrais vārds Zelmārs tiek izlaists – aut./ 
Jēkaba dēls notiesāts pēc KPFSR Krimināl-
kodeksa 58 – 10. panta 2. daļas uz 7 gadiem 
labošanas darbu nometnē ar tiesību ierobe-
žošanu uz 3 gadiem un mantas konfi skāciju.” 
Sākas Zelmāra Cīruļa ceļš uz Komi autono-
mo republiku. Tajā pašā dienā Z. Cīrulis tiek 
nogādāts Labošanas darbu koloniju nodaļas 
pārvietošanas cietumā.

Atrodoties OLP Nr. 3 kolonijā, viņu ķer 
trieka, daļēji paralizējot ķermeņa kreiso pusi. 
Tāpēc Z. Cīruļa māte Līna Rozālija Cīrule 
1947. gada 6. augustā raksta lūgumu Latvijas 
PSR Iekšlietu ministram A. Eglītim ļaut dē-
lam sodu izciest dzimtenē, resp., Latvijā. Lū-
gums tiek noraidīts, un Z. Cīrulis slims tiek 
nosūtīts uz Komi APSR, Uhtas pilsētas Čibji 
ciematu. Līdz pat atbrīvošanas brīdim Z. Cī-
rulis pavada savas dienas Uhtižemlagā, resp., 
Uhtas – Ižemskas labošanas darbu nometnē.

Gadu pirms J. Staļina nāves Zelmārs 
Cīrulis tiek atbrīvots no ieslodzījuma, tas 
notiek 1952. gada 15. februārī. Ir noteikti 
ierobežojumi: Z. Cīrulis nedrīkst apmesties 

uz dzīvi iepriekšējā darba vietā, t.i., Sunāk-
stē un Viesītē, un Latvijas PSR galvaspilsē-
tā Rīgā. Tā Z. Cīrulis kā invalīds atgriežas 
dzimtajā pusē Vidzemē un dzīvo pie māsas 
Liezerē. Pēc atgriešanās no Komi mācītāju 
atkal otro reizi piemeklē sirdslēkme, kuru 
izdodas pārciest. Tikai ir problēmas ar vienu 
kāju. Z. Cīrulim ir tikai 47 gadi, bet veselība 
ir sagrauta, viņš ir invalīds un nav spējīgs 
strādāt darbus. Valsts piešķir niecīgu pen-
siju – 15 rubļus mēnesī. Salīdzinājumam: 
sešdesmitajos gados PSRS viszemākā vidējā 
alga, neskaitot prēmijas, bija sadzīves pa-
kalpojumu sfērā strādājošajiem – 72,– rbļ. 
mēnesī. Līdz pat miršanas dienai mācītājs 
dzīvoja viens pats lielā trūkumā.

1972. gada rudens pusē Z. Cīrulim rodas 
sāpes vēderā, un viņš tiek aizvests uz Ma-
donas slimnīcu. Tur 1972. gada 7. oktobrī 
67 gadu vecumā mirst. 14. oktobrī mācītājs 
Zelmārs Cīrulis tiek apbedīts Līdēres Jauna-
jos kapos. 1973. gada „Baznīcas kalendārā” 
īsā nekrologā par mācītāju Z. Cīruli rakstīts: 
„Ilggadējai kalpošanai rimstot, pavadījis savu 
mūža krēslu vientulībā, slimībā un klusumā.”

Tomēr rakstu par mācītāju Zelmāru Cī-
ruli, kas pārpārēm cieta no staļinisma krusta, 
gribētos nobeigt ar četrrindi, kas iegravēta 
viņa kapa piemineklī:

Ak, mīļie, neskumstiet, ka kapā dusu
Un mani klājis baltais miera auts.
Es nāku pie jums mīlestībā klusu,
Tā jūs uz gaišām dzīves tālēm sauc.

J. Miezeris,
Viesītes evaņģēliski luteriskās

draudzes priekšnieks
Autora foto

Mācītāja Z. Cīruļa kapu kopiņa Līdēres Jaunajos kapos 
2015. gada 12. novembrī.

Šajā tumšajā un reizēm pat drūmajā, 
šajā naidīgajā un šobrīd tik neprognozē-
jamajā pasaulē ienāk Patiesais Gaišums. 
Ziemassvētki mums to atgādina, Ziemas-
svētki neļauj mums to aizmirst. Tik daudz 
ko esam pamanījušies pazaudēt, tik daudz 
ko esam pat aizmirsuši pavisam, bez 
daudz kā esam iemācījušies iztikt, un dzī-
ve mums iemācījusi bez daudz kā izdzīvot. 
Rūpīgāk ieskatoties sevī, laikam grūti būs 
manis sacītajam nepiekrist. Kāds prieks 
vienmēr ir pazaudēto atrast! Kāda labsa-

jūta mūs pārņem, kad izdodas to, ko bijām 
jau norakstījuši, atgūt atpakaļ. Kādam pie-
pildījumam būtu mūs jāapņem, kad Patie-
sais Gaišums mums atkal tuvojas!

Patiesais Gaišums ir nācis šajā pasaulē 
ikviena cilvēka dēļ, tātad nācis arī manis 
dēļ, manis labā! Tajā ir mūsu prieks un 
drošība, tajā ir mūsu pestīšana. Kristus – 
Glābējs ir klāt!

Vēlot katram no jums nekad Viņu 
vairs nepazaudēt, 

bīskaps E. Alpe.

Tas bija patiesais gaišums, 
kas nāca pasaulē, kas apgaismo 

ikvienu cilvēku. Jāņa ev. 1.9

Saukas ev. lut. 
draudze vēl gaišus 

un priecīgus 
Kristus dzimšanas 

svētkus! Dieva 
svētību, mieru un 

saticību visiem 
Jaunajā gadā! 

AICINĀM SVINĒT ZIEMASSVĒTKUS 
VISIEM KOPĀ SAUKAS BAZNĪCĀ – 

24. DECEMBRĪ PLKST. 15:00 
kalpojums, dziedāšana, sadraudzība 

pie kafijas galda. Laipni aicināti!
Saukas ev. lut. draudze, 

V. Piekuss
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KADIĶIS
***
Rudens. Jau asterēm asaras rit,
Lietus, lapas un kastaņi krīt.
Viss krīt uz zemi, pie viņas kļaujas,
Viegli un skaisti nomirt ļaujas.

Viss ļaujas pēdējam rudens valsim,
Ko spēlē tas ar dzērvju balsīm
Uz dzērveņu stīgu vijoles,
Uz gulbju atvadu stabules.

Viss krīt uz zemi, pie tās jau kļaujas,
Viss dusēs ziemu viņas skaujās,
Un arī es kā mirusi lapa
Gulēšu sniegā pēc vasaras kaujām.

Pavasars. Lāsteku asarām ritot,
Modīsies lapas un kastaņi briedīs.
Viss augs uz augšu, uz saules dvašu,
Viņas siltumā uzziedot aši.

Es ziema, rudens un pavasars,
Es lietus, lapa un kastanis,
Es augšu uz augšu, uz dzērvju balsīm,
Lai ļautos savam pēdējam valsim.

Tam valsim, kas vasaras prieku nes līdz,
Tam valsim, kas beigsies drīz, drīz.
Viss krīt uz zemi, pie viņas kļaujas,
Kaut grūti, bet tomēr nomirt ļaujas.

***
Kas ir mīlestība?
Atbildiet man!
Bet kam lai es prasu?
Vai varbūt zvaigznēs lai atbildi lasu?
Tur atbildes nav,
Vien bezgala tālums man pretī veras
Un mēmi klusē.

Kas ir mīlestība?
Atbildiet!
Saule staro:
„Mīlestība ir uguns.”
Jūra šalc:
„Mīlestība ir dziļums.”
Ļaudis saka:
„Mīlestība ir dzīvība.”
Visa tava dzīve ir mīlestība.
Liekas, citu atbildi
Vairs nevajadzētu gaidīt,
Un tomēr…
Kas ir mīlestība?

***
Lai laikam pāri pacelties mēs spētu,
Ir jāprot laiku uzvarēt.
Ne apstādināt to,
Bet piepildīt līdz malām laika kausu
Ar darbiem, sapņiem, mīlu.
Tad nogurušiem pirkstiem
Tvert to un līdz malām pilnu
Dot bērniem saviem,
Lai iztukšo un sāk no jauna piepildīt
Ar savu mīlu, alkām, sāpēm,
Ar pilnīguma slāpēm.
Un tā līdz pašam galam,
Un tikai tā mēs laiku uzvarēsim,
Un pāri stāvēsim,
Ja mūža kauss, šis sausais kauss
Gūs saturu no pašiem mums.

JURIS MISIŅŠ
Atceries Viesīti
Lai cik tālu iesi,
Lai cik augstu kāpsi,
Tu te nebūsi viesis – 
Pēc atmiņām slāpsi.

***
Veļu laiks
Krīt lapas,
smagi krīt lapas,
un smagu segu
uz zemes klāj.
Atkal ir rudens – 
sērīgais laiks:
veļu uzņemšana
pazemes valstībā.
Ar balsu vairākumu
pieņem te katru:
par dažu saka labu,
par citu neko…
Tomēr visi te rod
mieru mūžīgo.

Iededzies!
Par Latviju iededzies
Ar sirdi un dvēseli – 
Tev nav citas zemes
Un mājas ar svēteli.
 Iededzies Latvijai,
Kā reiz jaunekļi dedzās,
Kam dzīve tik sākusies -
Uz bruģa tā beidzās.
Iededzies Latvijai
Un neapdziesti – 
No skolas sola,
Līdz mūžībā iesi.
 Iededzies Latvijai,
 Iededzi sirdi,
 Un pienākumu savu
Pret viņu pildi!
Iededzi plaukstas
Un atroti piedurknes,
Ar raženu darbu
Tautai labumu nes!

Tuvojas Ziemsvētki. Arī gada noslē-
gums. Lielākajai daļai no mums tas ir ļoti 
saspringts laiks. Dažādi pasākumi, kuros 
jāuzstājas vai jāapmeklē kā skatītājam, pro-
tams, dāvanu gatavošana, pirkšana, saiņo-
šana, apsveikumu rakstīšana un sūtīšana. 
Jo tuvāk svētku laiks, jo vairāk jādomā par 
mājas uzkopšanu un to, ko liksim svētku 
galdā. Varbūt esam uzaicināti ciemos un va-
jag pienācīgi saposties. Droši vien mēs visi 
esam jutuši atvieglojumu, kad svētki pagāju-
ši. Lielais skrējiens noslēdzies. Visi apsveikti 
un samīļoti. Iestājies atslābums, un beidzot 
kādas mierīgas dienas bez steigas un uztrau-
kuma. Tā nu ir iznācis, ka bieži vien svētki 
pie mums atnāk pēc svētkiem.

Vai nav tā, ka mūsu pašu radītā dzīves 
kņada nomāc Ziemsvētku brīnumu - Kris-
tus dzimšanu? Pazīstamākajā Ziemsvētku 
dziesmā dziedam „Klusa nakts, svēta nakts” 
un sajūtam dziļas ilgas. Svētvakara diev-
kalpojums tradicionāli noslēdzas, visiem 
kopīgi dziedot sveču gaismā. Kad izskan 

pēdējie dziesmas akordi, iestājas ilgi gai-
dītais klusums. Vārdos nepasakāmais un 
neaprakstāmais. Tomēr tik uz mirkli vien. 
Ir jāiet. Svētki aizrauj mūs sev līdzi pie gal-
diem, pie dāvanām, pie televizoriem. Bet 
ilgas paliek. Tās ir smeldzīgas, ar tādu kā iz-
salkuma sajūtu, ko nevar remdēt ne svētku 
cepeši, ne dzērieni, ne dāvanas. Tās ir ilgas, 
kuras paliek arī tad, ja esam mīļu cilvēku 
vidū. To var piedzīvot, piemēram, Jaungada 
naktī, ja ir skaidras debesis. Mums var būt 
daudzi draugi apkārt, un tomēr mūs jopro-
jām saista zvaigžņotās tāles. Mēdz gadīties, 
ka mēs viens otru mudinām: „Skaties, ska-
ties, cik skaisti!” Sajūta ir tik līdzīga gan tad, 
kad skatāmies zvaigžņu mirdzumā, gan tad, 
kad mūsu sirds un prāts pievērsts Kristus 
dzimšanai. Vai nav tā, ka, lūkojoties uz Jēzus 
bērnu vai visuma plašumos, tiek aizskartas 
tās pašas stīgas kaut kur mūsu dvēseļu dzī-
lēs? Tāpēc novēlu mums visiem svētkus pēc 
svētkiem. Mierīgu un klusu laiku, lai kopā 
ar savām kosmiskajām ilgām palūkotos 

uz Kristus bērnu. Tā var būt tradicionāla 
Ziemsvētku atklātnīte, kas var kļūt ļoti īpa-
ša, vienkārši uz to lūkojoties klusi un vērīgi. 
Arī nesteidzīgas pārdomas par Bībelē raks-
tīto vēsti, saruna ar Dievu lūgšanā par sevi, 
cilvēkiem līdzās, par dzīvi, savām cerībām 
un ilgām dāvā īpašu pieredzi.

Mēs paši sev varam pasniegt lielāko dā-
vanu šajos un visos citos Ziemsvētkos. Dā-
vana, kura nemaksā neko, bet ir lielākais 
dārgums. Dāvana, kuru sūta Dievs - Kristus.

Skaistus Kristus dzimšanas svētkus, 
mierpilnus un svētīgus „pēcsvētkus”!

Saukas, Neretas, Zalves, Gricgales 
evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs 

A. Pavlovičs

Dievkalpojumi Saukas 
evaņģēliski luteriskajā draudzē:
24. decembrī plkst. 15.00
31. decembrī plkst. 13.00

Svētki un pēcsvētki
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Ziemassvētkuemassssvētkkuemasssvētku
tirdziņštirdziņš

Viesītes kultūras pilīViesītes kultūras pilī
20. decembrī plkst. 16.00 Valmieras 
teātra aktieru ansamblis „Žerāri” 
koncertprogrammā „ŽERĀRU 
ZIEMASSVĒTKI”. IEEJA BRĪVA

26. decembrī plkst. 11.00
• Ziemassvētku izrāde bērniem „Brīnums 
brīnuma galā” /Pārsteiguma tēli/
• SVĒTKU EGLĪTE pirmsskolas vecuma 
bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādes Viesītes novadā

1. janvārī plkst. 01.00 SVĒTKU SALŪTS 
un GADU MIJAS BALLE
Spēlē grupa „Ilūzija”. IEEJA: EUR 4,00
Galdiņus lūdzam rezervēt līdz 28. decembrim, 
tālr. 26513349

Lones Tautas namāLones Tautas namā
No 14. decembra Saukas Sabiedriskā centra 
telpās darbojas tirdziņš ,,Ziemassvētki ir 
ceļā pasauli sasildīt”.

25. decembrī plkst. 21.00 atpūtas pasākums 
,,Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku,
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs.” 
(K. Apškrūma)
Cerību piespēlēs brāļi Puncuļi no Rēzeknes.
Biļetes cena, to nopērkot līdz 22.12. – EUR 
5,00, vēlāk – EUR 7,00. Galdiņus lūdzu 
rezervēt savlaicīgi, sazinoties ar Intu, tālr. 
26313739 vai 29356839.

29. decembrī plkst. 13.30 izklaidējošs 
pasākums ,,To gaišumu viens otram varam 
dāvināt”. Paaudžu satikšanās pie eglītes.
Uzstāsies Hip – Hop dejotāji, dziedātāji, tiks 
deklamēti dzejoļi, iets rotaļās, ēsts un dzerta 
zāļu tēja.

Elkšņu kultūras namāElkšņu kultūras namā
25. decembrī plkst. 20.00 
Ziemassvētku koncerts
Piedalās:
• Elkšņu kultūras nama vokālais ansamblis 
„Tik un tā”;
• Ineta Rudzīte ar koncertprogrammu 
„Enģeļu pieskāriens”. IEEJA: EUR 2,00; 
bērniem – brīva.
plkst. 22.00 svētku balle kopā ar grupu 
„Kolibrī” IEEJA: EUR 4,00; pēc plkst. 23.00 – 
EUR 5,00. Galdiņus rezervēt iepriekš! Tālr. 
26405134 – Indra

Kultūras afišaKultūras afiša

Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma, G. Dobrovska, S. Lūse un I. Černauska. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums 

informāciju, kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa t. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e–pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv; avīze lasāma arī www.viesite.lv
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Iespiests: SIA “Erante”, www.erante.lv

Es, māmiņ, gribēju jau ļoti
Tev mīļus vārdus pateikt klusi
Par katru glāstu, ko man dosi,
Bet vārdus nemāku vēl sacīt,
Lai tos man iemāci, vēl gaidu,
Un tamdēļ teikšu Tev ar acīm,
Ar savām rociņām un smaidu.

Šajā laika posmā Viesītes novads ir 
papildinājies ar trim 
jaundzimušajiem – 

Esteri, Niko un Ričardu.
Sirsnīgi sveicam vecākus un novēlam 

mīlestību, pacietību, izturību un 
sirds siltumu, bērniņus audzinot!

Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļa

Klāt laiks, kad visi gaidām prieku, 
dāvājot vai saņemot kaut ko no 
sirds. Jūs noteikti atradīsiet kaut 
ko iepriecinošu dāvanu veikaliņā, jo 
„Ledimandā” (Viesītē, Smilšu 
ielā 35) atkal atlaižu bums!

‣ Grandiozas atlaides – līdz 90% – 
apģērbiem, apaviem – izpārdošana!

‣ Atlaides līdz 50% Ziemassvētku 
rotājumiem, svecēm, eglīšu lampiņām 
u.c. precēm.

‣ Iepērkoties līdz 30 EUR – 10% atlaide 
visiem pirkumiem.

‣ Solārija apmeklētājiem atlaižu izloze 
līdz 70% vai dāvaniņa.

‣ Ja vēlaties saņemt friziera, manikīra, 
pedikīra, vaksācijas pakalpojumus – 
zvaniet iepriekš pa tālr. 29396865.

Lai mums visiem skaisti svētki!
Ligita

ZIEMASSVĒTKU 
DIEVKALPOJUMI:
Viesītes Brīvības baznīcā: 
24. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku 
un ģimenes Dievkalpojums

Sunākstes Baltajā baznīcā: 
25. decembrī plkst. 12.00

Elkšņu baznīcā: 
25. decembrī plkst. 16.00

 Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…
Nav kādas balss un soļu blakus,
Un rudens vējš top divkārt ass.
(K. Apškrūma)

Veronika Muceniece 
19.12.1927. – 26.10.2015. Viesīte

Gaida Jēkabsone 
01.03.1928. – 29.10.2015. Viesīte

Biruta Klemena 
18.09.1933. – 30.10.2015. Viesītes pagasts

Jevgeņija Baumane 
26.09.1925. – 01.11.2015. Elkšņu pagasts

Jūlijs Frolovs 
08.04.1947. – 15.11.2015. Viesītes 
pagasts

Olga Rošāne 
17.04.1919. – 30.11.2015. Elkšņu pagasts 

Ilmārs Ribāks 
07.04.1957. – 03.12.2015. Viesītes pagasts

Edgars Donasevičs 
02.03.1990. – 05.12.2015. Viesīte

Zelma Luksteniece 
13.08.1922. – 06.12.2015. Elkšņu pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
Viesītes novada pašvaldības policijas 

inspektora pieņemšanas laiki:
otrdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00,
ceturtdienās plkst. 13:00 līdz 16:00.

Neatliekamos gadījumos – katru dienu 
vai zvanot pa tālr. 22023089. 

20. decembrī 
Viesītes „Zaļā tirgus” teritorijā

plkst. 9.00 – 12.00 

Aicinām tirgotājus ar 
dažādiem lauku gardumiem, 

vietējo amatnieku 
darinājumiem un saldumiem!

plkst. 10.00 
Krāsu rūķi un viņu draugi, 
gaidīs lielus un mazus uz 
kopīgiem Ziemassvētku 

priekiem „TIMBAKA TAIBAKA”


