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SākumS
mana dzimtene sākas tepat –
aiz stūra;
kur bērzu birzs,
kur rudzu druva
un vēl tālāk…
kur jūra.

mana bērnība sākās tepat – 
aiz stūra,
kur Daugavas krasti,
kur ļaudis neparasti
un sapņi tik tāli…
kā jūra.

Juris Misiņš
2015. gada janvārī

Sākoties jaunajam - 2015. - gadam, 
vēlos visiem novada iedzīvotājiem vēlreiz 
novēlēt, lai šis gads ir veiksmīgs, panāku-
miem bagāts. Tradicionāli, uzsākot jau-
nu budžeta un darba gadu, tiek izvērtēts 
iepriekšējā gadā padarītais un arī izana-
lizēts nepaveiktais. Aizvadītais - 2014. -  
gads ir bijis salīdzinoši interesants un 
veiksmīgs. Protams, kā vienmēr, varēja 
vēlēties daudz ko vairāk, bet ierobežotie 
budžeta līdzekļi ļauj izdarīt tik, cik tas ir 
iespējams. Manuprāt, lielākās pārmaiņas 
pērn skāra Viesītes bērnudārzu „Zīlīte” 
un Rites pamatskolu – abās izglītības 
iestādēs realizēts siltināšanas pasākumu 
komplekss. Ļoti būtisks ir ūdens apgādes 
projekts Viesītes pilsētā, kas tika īstenots 
2014. gadā. Tāpat arī siltumtrašu no-
maiņa, kas ilgtermiņā ir būtisks ieguldī-
jums nākotnē, lai uzlabotu un sakārtotu 
siltumapgādes sistēmu. Pabeigta Zaļā 
tirgus iekārtošana, kas kopā ar pilsē-
tas simbolu - „Āža” skulptūru - ir veik-
smīgs pilsētas atpazīstamības objekts. 
Sakārtota Brīvības pieminekļa teritorija, 
kas kļuvusi daudz pievilcīgāka. Viesītes 
pagasta teritorijā ir sakopta Stenderam 
veltītā piemiņas vieta. Pateicoties aso-
ciētajam profesoram, LZA korespondē-

tājloceklim - ārstam Pēterim Stradiņam 
un profesoram Valdim Pīrāgam, tika 
noorganizēta un notika vecā Stendera 
300 gadu jubilejai veltīta talka, izveido-
ta Ābeces taka, kas ir jauns izzinošs ob-
jekts novadā. Iesākta un tiek turpināta 
auto ceļu apauguma novākšana novada 
pagastos. Esam pārņēmuši bijušo arod-
skolas teritoriju un ēkas, kas, protams, 
rada papildus grūtības un izdevumus. 
Rites pagastā esam panākuši vienošanos 
par ceļu posma Muitnieki - Ķīseļi, ceļš, 
R - 12, apsaimniekošanu un sakārtoša-
nas uzsākšanu. Kopīgas talkas rezultāts 
ir sakārtotā Mīlestības saliņa. Uzsākts 
projekts takas atjaunošanai. Izveidots 
hokeja laukums, cerams, ka būs arī sals. 
Ir izstrādāts projekts stadiona paplašinā-
šanai. Cerams, ka tas tiks šogad realizēts. 
Veikts energo audits dzīvojamajai mājai 
Viesītē, lai varētu uzsākt tās siltināšanu. 
Nopietni tiek strādāts pie plānošanas do-
kumentiem, lai varētu veiksmīgi uzsākt 
jauno plānošanas periodu. Gada nogalē 
apmeklētājiem atvērta P. Stradiņa skolas 
ekspozīcija, kas jau kļuvusi par iecienītu 
vietu apmeklētājiem. Cerams, ka 2015. 
gadā būs iespēja katrā no pagastiem veikt 
ceļu remontus, vienojoties ar pagastu 

pārvaldniekiem par konkrētiem ceļu 
posmiem. Paredzēts sakārtot apgais-
mojumu Lones ciematā, kā arī turpināt 
sakārtot, uzlabot video novērošanas sis-
tēmu pagastos. Protams, novads nevar 
pretendēt uz lieliem kapitālieguldīju-
mu projektiem, jo budžeta kapacitāte ir 
vienkārši nepietiekama, lai īstenotu visas 
vēlmes, kuru, protams, nav maz. Lielāku 
finansējumu gribētos vietējo ceļu remon-
tiem, bet diemžēl pieejamie ceļu fonda 
līdzekļi ir nepietiekami, kas rada bažas 
par iespēju pietiekamā apjomā veikt ceļu 
remontus. Būtisks finanšu ieguldījums ir 
minimālās algas paaugstināšana novadā 
strādājošajiem, kas budžetā prasa apmē-
ram 85 tūkstošus eiro. Tiek strādāts pie 
vienotas algu sistēmas sakārtošanas, kas, 
cerams, ieviesīs pilnīgu saprotamību un 
caurspīdīgumu algu aprēķināšanā no-
vadā. Protams, novada iedzīvotāji visu 
vēlas uzreiz un vienlaikus, bet tā nekad 
nenotiek. Šogad arī tiek veikts darbs pie 
jaunas kapličas projekta izstrādes un ie-
spējamās būvniecības. Ieceru ir daudz. 
Ceru, ka ar deputātu un iedzīvotāju at-
balstu mēs tās kopīgi arī realizēsim.

Viesītes novada domes 
priekšsēdētājs J. Dimitrijevs
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Jaunais, 2015., gads Viesītes novada 
pašvaldībā ir sācies ar jauniem darbiem, 
jaunām idejām un jaunām problēmām.

Iepirkuma komisija ir izsludinājusi 
Viesīte sporta kompleksa pamatnes, ūdens 
un kanalizācijas, elektrotīklu izbūvi. Bla-
kus esošajam Viesītes vidusskolas sta-
dionam tiks izveidots mākslīgais futbola 
laukums, nākotnē - volejbola, basketbola 
laukums, autostāvvieta. Tāpat ir izsludi-
nāts iepirkums Jauno kapu kapličas būv-
projekta izstrādei.

2014. gadā saņēmām sūdzības no Spor-
ta ielas mājas 27 un mājas 13 a iedzīvotā-
jiem par to, ka lietus ūdens no balkoniem 
ieplūst dzīvokļos, tāpēc janvārī šīm mājām 
ir uzstādītas lietus ūdens notekas.

Kā jau katru gadu, pēkšņi uznākušais 
sniegs janvārī mūsu atbildīgās iestādes 
pārsteidza nesagatavotas. Viesītes ielu 
stāvoklis sniega laikā bija neapmierinošs, 
un mēs no iedzīvotājiem saņēmām daudz 
sūdzību, tāpēc tika veiktas pārrunas ar at-
bildīgajām personām par sniega tīrīšanas 

laikiem, kvalitāti, slīdamības novēršanu. 
Cerams, ka turpmāk iedzīvotājiem nebūs 
problēmu pārvietoties pa Viesītes ielām.

Kā zināms, 2014. gadā Viesītes koman-
da uzvarēja TV viedspēlē „Ciemos” un kā 
balvu ieguva 7000 EUR ideju realizēšanai 
pilsētā. Aicinām visus iedzīvotājus izteikt 
savas idejas. Priekšlikumus sūtīt pa pastu, 
e-pastu: dome@viesite.lv vai zvanīt pa te-
lefonu uz Viesītes novada domi.

Viesītes novada pašvaldības 
izpilddirektors A. Žuks

Plānotas iedzīvotāju tikšanās ar Viesītes novada  
pašvaldības vadību un speciālistiem

Šī gada 2. februārī Viesītē Kultūras pils kino un konferenču zālē plkst. 17:00 
notiks iedzīvotāju tikšanās ar Viesītes novada domes priekšsēdētāju Jāni Dimitrijevu, izpilddirektoru Alfonu Žuku, SIA „Viesītes 

transports” valdes priekšsēdētāju Aini Kāršenieku un SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētāju Māri Blitsonu.
Iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības vadību un speciālistiem pagastos notiks šī gada 

9. februārī: • Saukā 10:00 • Ritē 11:00 • Elkšņos 12:00 • Lonē 14:00 •

APSTIPRINĀTI Viesītes novada do-
mes 2014. gada 17. decembra sēdē  (prot. 
Nr. 15; 18.#)

Precizēts: Viesītes novada domes 015. 
gada 21. janvāra sēdē (prot. Nr. 1; 42.#).

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval-
dības palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā” 14. panta 6. daļu, Ministru kabineta 
30.03.2010. noteikumu Nr. 299 „Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakš-
punktu.

1. Veikt grozījumu Viesītes novada paš-

valdības 2013. gada 20. novembra saistoša-
jos noteikumos Nr. 16/2013 „Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu vai maznodrošinātu Viesītes 
novadā” 4. punktā un izteikt to šādā re-
dakcijā:

4. Ģimene (persona) atzīstama par maz-
nodrošinātu, ja tās ienākumi (neto) uz kat-
ru ģimenes locekli pēdējo vai sešu mēnešu 
periodā nepārsniedz EUR 280.00 mēnesī 
un ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrā-
jumi kredītiestādēs, nepieder vērtspapīri; 
nav parādsaistību, izņemot parādsaistības 

vienīgā mājokļa iegādei; studiju un studē-
jošo kredīts; nepieder īpašums, kuru var 
izmantot ienākumu gūšanai, izņemot vienu 
transporta līdzekli, kurš ir vecāks par 10 ga-
diem un īpašumā nav mazāk par 1 gadu; nav 
noslēgusi uztura līgumu; neatrodas pilnā 
valsts apgādībā, nav izsniegusi aizdevumus.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā „Viesītes Nova-
da Vēstis”.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs 
J. Dimitrijevs

APSTIPRINĀTI Viesītes novada do-
mes 2014. gada 17. decembra sēdē (prot. 
Nr. 15; 17.#)

Precizēts: Viesītes novada domes 2015. 
gada 21. janvāra sēdē (prot. Nr. 1; 41.#)

Izdoti saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma” 35. panta tre-
šo, ceturto un piekto daļu, LR likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināša-
nā” 25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 
30.03.2010. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu”.

1. Izdarīt Viesītes novada pašvaldības 
2013. gada 20. novembra saistošajos notei-
kumos Nr. 15/2013 „Par pabalstiem Viesītes 

novadā” šādus grozījumus:
1.1. Grozīt saistošo noteikumu 7. pun-

kta ievaddaļu, izsakot to šādā redakcijā:
7. Dzīvokļa pabalsta apmērs ģimenei 

(personai) tiek noteikts, izvērtējot ģimenes 
(personas) ienākumus atsevišķi šādām gru-
pām - trūcīgām ģimenēm (personām) pa-
balsta apmērs ir EUR 100.00 apmērā gadā; 
maznodrošinātām ģimenēm (personām) pa-
balsta apmērs ir EUR 75.00 apmērā gadā; at-
sevišķi dzīvojošajiem vecuma pensionāriem 
un personām ar invaliditāti, kuriem noteikts 
trūcīgās ģimenes (personas) statuss, pabalsta 
apmērs ir EUR 200.00 apmērā gadā; atseviš-
ķi dzīvojošajiem vecuma pensionāriem un 
personām ar invaliditāti, kuriem noteikts 
maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss, 

pabalsta apmērs ir EUR 150.00 apmērā gadā.
1.2. Grozīt saistošo noteikumu 7.3. pun-

ktu, izsakot to šādā redakcijā:
7.3. Dzīvokļa pabalsta izmaksa var tikt 

organizēta, sadalot un izmaksājot noteikto 
pabalsta summu divas reizes gadā, vienojo-
ties ar personu.

1.3. Grozīt saistošo noteikumu 18. pun-
ktu, izsakot to šādā redakcijā:

18. Pabalstu bērna piedzimšanas gadī-
jumā EUR 100.00 apmērā (tālāk kā tekstā).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Viesītes Novada 
Vēstis”.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs  
J. Dimitrijevs

Viesītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13/2014 „Par 
grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 15/2013 „Par pabalstiem Viesītes novadā””

Viesītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14/2014 „Par grozījumu 
Viesītes novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošajos noteikumos 

Nr. 16/2013 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu Viesītes novadā””

Oficiālās ziņas

Vārds izpilddirektoram
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• Apstiprināja Viesītes novada pašvaldības 
Investīciju plāna 2014. - 2020. aktualizēto ver-
siju.

• Precizēja saistošos noteikumus Nr. 
13/2014 „Par grozījumiem Viesītes novada 
pašvaldības 2013. gada 20. novembra saisto-
šajos noteikumos Nr. 15/2014 „Par pabalstiem 
Viesītes novadā””, kas stājas spēkā ar to publi-
cēšanu informatīvajā izdevumā „Viesītes No-
vada Vēstis”.

• Precizēja saistošos noteikumus Nr. 14/ 
2014 „Par grozījumu Viesītes novada pašvaldī-
bas 2013. gada 20. novembra saistošajos notei-
kumos Nr. 16/2014 „Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu Viesītes novadā””, kas stājas 
spēkā ar to publicēšanu informatīvajā izdevu-
mā „Viesītes Novada Vēstis”.

• Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Balt-
krievijas Republikas Postavas rajona pašval-
dību, deleģējot novada domes priekšsēdētāju 
Jāni Dimitrijevu parakstīt sadarbības līgumu.

• Ņemot vērā Viesītes novada domes de-
putātes Vitas Elksnes personīgo iesniegumu 
par deputāta pilnvaru atjaunošanu, ar 2015. 
gada 21. janvāri tika izbeigtas Viesītes novada 
deputāta pilnvaras vēlētāju apvienības „Strā-
dāsim kopā” deputātei Rudītei Urbacānei, ar 
2015. gada 22. janvāri deputāta pilnvaras at-
jaunotas vēlētāju apvienības „Strādāsim kopā” 
deputātei Vitai Elksnei. Līdz ar to veikti grozī-
jumi Viesītes novada domes 2013. gada 20. no-
vembra lēmumā Nr. 1 „Par izmaiņām Viesītes 
novada pašvaldības domes deputātu sastāvā”. 
Finanšu komitejas, Attīstības, lauksaimniecī-
bas un īpašumu apsaimniekošanas komitejas, 
Administratīvās komisijas un Nekustamo 
īpašumu apsekošanas komisijas sastāvā tika 
atjaunota deputāte Vita Elksne.

• Apstiprināja Viesītes novada pašvaldības 
noteikumus Nr. 1/2015 „Viesītes novada pub-
lisko interneta pieejas punktu ar pieeju dator-
tehnikai lietošanas noteikumi Viesītes novada 
publiskajos interneta pieejas punktos ar pieeju 
datortehnikai”.

• Apstiprināja mērķdotāciju sadali vispārē-
jai izglītībai EUR 330554 (no 2015. gada 1. jan-
vāra līdz 31. augustam), tai skaitā algu fondu - 
EUR 267460: Viesītes vidusskolai, kopā EUR 
212315; Rites pamatskolai, kopā EUR 50065; 
Mūzikas un mākslas skolai, kopā EUR 5080. 
Apstiprināja mērķdotāciju sadali apmācībai 
bērniem no piecu gadu vecuma - EUR 30856 
(no 2015. gada 1.janvāra līdz 31. augustam), 
tai skaitā algu fondu EUR 24966: pirmskolas 
izglītības iestādei „Zīlīte”, kopā EUR 20035; 
Rites pamatskolai, kopā EUR 4931.

• Apstiprināja mērķdotāciju sadali Viesītes 
novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju pie-
maksai pie darba algas EUR 1938,00 (no 2015. 
gada 1.janvāra līdz 31. decembrim), tai skai-
tā algu fondu - kopā EUR 1568,00 (Viesītes 
kultūras pils vidējās paaudzes deju kolektīva 
„Augšzeme” vadītājam, Viesītes kultūras pils 
jauniešu deju kolektīva vadītājam, Viesītes 
kultūras pils jauktā kora vadītājam).

• Interešu izglītības 59,1 mācību stundas 
2014./2015. mācību gada otrajam pusgadam 
(janvārim, februārim, martam, aprīlim, mai-
jam, jūnijam, jūlijam) sadalītas šādām izglītī-
bas programmām:

1. Rites pamatskolai – 6,6 stundas:
→ 1. - 2. un 3. - 5. klašu deju kolektīvi – 3,6 st.,
→ 1. - 4. klašu koris – 1 st.,
→ Vides izglītības pulciņš – 1 st.,
→ sporta pulciņš – 1 st.;

2. Viesītes vidusskolai – 22,0 stundas:
→ Tautas dejas „Augšzemīte 1”  
(10. - 12. klase) - 9 st.,
→ Tautas dejas „Augšzemīte II”  
(7. - 9. klase) - 8 st.,
→ 4. - 10. klašu koris – 3 st.,
→ sākumskolas ansamblis – 2 st.;

3. Viesītes Mūzikas un mākslas skolai – 
30,5 stundas,
→ Tautas deju kolektīvs „Danceri” – 9 st.,
→ Viesītes 36. mazpulks – 4,5 st.,
→ mākslas studija „Mikslis” (10 - 14 gadi) – 2 st.,
→ vokālie ansambļi – 5,5 st.,
→ modernās mūzikas studija – 8 st.,
→ pirmsskolas mākslas studija „Otiņas” (6 - 9 
gadi) – 1,5 st.;

Izglītības metodiķim - 0.1 slodzes.
• Ņemot vērā to, ka Viesītes novada paš-

valdība ar 2015. gada 1. janvāri ir PVN mak-
sātājs, pamatojoties uz likuma „Pievienotās 
vērtības nodokļa likums” 59. panta 1. punktu 
un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14. 
punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 
2009. gada 15. decembra noteikumiem Nr. 
1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” un Viesītes novada 
pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu 
grāmatvedības uzskaites kārtošanas un or-
ganizēšanas metodiku, ņemot vērā domes Fi-
nanšu komitejas 14.01.2015. sēdes atzinumu 
(prot. Nr. 1), domes sēdē tika pieņemti lēmu-
mi, ar kuriem mainīti pakalpojumu izcenoju-
mi pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem.

• Saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības noliku-
ma 42. punktu ar 2015. gada 1. janvāri noteikta 
piemaksa 10% apmērā no darbinieka pamat-
algas PII „Zīlīte” grupu personālam, kuru ap-
mācību grupās bērnu skaits pārsniedz Viesītes 
novada domes 2014. gada 20. augusta notei-
kumos Nr. 6/2014 noteikto maksimālo bērnu 
skaitu – 18 (grupa „Taurenīši”, grupa „Rūķī-
ši”). Piemaksa tiek veikta saskaņā ar iestādes 
vadītājas iesniegto pārskatu par tām dienām, 
kad bērnu skaits pārsniedzis maksimāli no-
teikto – 18 bērni grupā. Piemaksas veikšanai 
laika periodam no 01.01.2015. līdz 31.12.2015. 
pašvaldības budžetā papildus ieplānoti EUR 
2225,00.

• Viesītes novada pašvaldības 2015. gada 
budžetā sadaļā Viesītes vidusskola ieplānoja:

→ EUR 1044,00 transporta izdevumu segša-
nai, lai Viesītes vidusskolas skolēni vienu reizi 
nedēļā varētu apmeklēt Jēkabpils peldbaseinu;

→ finansējumu Viesītes vidusskolas projek-

ta „Esi līderis” atbalstam - 2014./2015. mācību 
gadā - EUR 600,60.

• Viesītes novada pašvaldības 2015. gada 
budžetā ieplānoja EUR 1000,00 mācību piede-
rumu iegādei skolēniem, kuri uzsāks mācības 
Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas 1. 
klasēs (vienam skolēnam tiks iegādāti mācību 
piederumi EUR 30,00 apmērā).

• Atbalstīja Viesītes vidusskolas projektu 
„Vides izglītības nometne Rites pamatskolas 
un Viesītes vidusskolas 1. - 8. klašu skolē-
niem” ar kopējo summu EUR 3750,00 iesnieg-
šanai Latvijas Vides aizsardzības fonda Valsts 
budžeta programmas „Vides aizsardzības 
fonds” apakšprogrammai „Vides aizsardzības 
projekti”, piešķirot pašvaldības līdzfinansēju-
mu EUR 750,00.

• Atbalstīja biedrības „Vārava” projektu 
„Zivju aizsardzība un malu zvejniecības apka-
rošanas pasākumu veicināšana Viesītes ezerā” 
iesniegšanai Latvijas Vides aizsardzības fonda 
izsludinātajā projektu konkursā, piešķirot paš-
valdības līdzfinansējumu EUR 430,00.

• Atļāva Viesītes novada pašvaldības ka-
pitālsabiedrībai SIA „Viesītes komunālā pār-
valde” saskaņā ar 2015. gada 8. janvāra ie-
sniegumu Nr. 1 - 4.1/03 „Par pamatlīdzekļu 
norakstīšanu” norakstīt 9 pamatlīdzekļus un 
izslēgt tos no bilances, kā arī atļāva saskaņā 
ar 2014. gada 30. decembra iesniegumu Nr. 1 -  
4.1/173 „Par debitoru (mirušo) parādu norak-
stīšanu” norakstīt 8 debitoru parādus par ko-
pējo summu EUR 6103,67.

• No Viesītes novada pašvaldības vides aiz-
sardzības speciālā budžeta līdzekļiem piešķīra 
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” EUR 577,08 
lielgabarīta atkritumu izvešanai uz atkritumu 
poligonu „Dziļā vāda”.

• Atļāva slēgt beztermiņa īres līgumus 
ar 6 īrniekiem, pagarināja īres līgumus līdz 
30.06.2015. 45 īrniekiem, nepagarināja īres lī-
gumus ar 2 īrniekiem.

• Atļāva Viesītes novada pašvaldības kapi-
tālsabiedrībai SIA „Viesītes transports”:

→ norakstīt nolietotos pamatlīdzekļus un 
izslēgt tos no bilances - traktoru T150K, kravas 
autobusu Ford Transit;

→ atsavināt (pārdot) pamatlīdzekļus un iz-
slēgt tos no bilances - autobusu VOLVO B6, 
valsts reģistrācijas numurs FR9819; automa-
šīnu MAZ 5551, valsts reģistrācijas numurs 
CV9234; piekabi ROMZ 85452, valsts reģistrā-
cijas numurs B1621;

→ ņemt aizņēmumu bankā autobusa iegā-
dei.

• Nolēma ierakstīt Zemesgrāmatā un no-
stiprināt īpašuma tiesības Viesītes novada paš-
valdībai uz Elkšņu pamatskolu.

• Nolēma, ka ar 2015. gada 1. janvāri paš-
valdība kā biedrs iestāsies biedrībā „Zemgales 
Tūrisma asociācija” (biedru nauda - EUR 3,57 
par 2015. gadu).

Materiālu sagatavoja domes kancelejas 
vadītāja D. Vītola.

Sīkāku informāciju varat saņemt domes 
kancelejā.

Viesītes novada domes 2015. gada pirmā sēde notika  
21. janvārī, un tajā tika izskatīti 48 jautājumi
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Aizvadīto gadu Viesītes novadā raksturo 
frāze - mazs cinītis gāž lielu vezumu! Varam 
būt lepni gan par saviem novadniekiem, gan 
par paveiktajiem darbiem novadā. Tāpēc 
desmit baļļu sistēmā paši aizvadīto gadu 
vērtējam ar stabilu deviņi. Mazā Viesītes no-
vada vārds 2014. gadā visā Latvijā izskanēja 
vairākkārt. Lūk, mūsu 2014. gada nozīmīgā-
ko notikumu TOP 5!

1. 2014. gada maijā Viesītē notika VII 
Sēlijas kongress, kuru rīkoja Viesītes nova-
da pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Zinātņu 
akadēmiju, Daugavpils Universitāti un Sēļu 
klubu. Kongresā diskutēts par pierobežas 
pašvaldību problēmjautājumiem un Sēlijas 
novadu apvienības turpmāko darbību.

2. Aizvadītajā gadā Viesītē pieminēta 
latviešu laicīgās rakstniecības dibinātāja G. 
F. Stendera (Vecā Stendera) 300 gadu jubi-
leja. Godinot izcilo domātāju, Latvijā nori-
sinājās starptautiska zinātniska konference, 
kas noslēdzās Viesītē. Tāpat jubilejas gadā 
pie Sunākstes baznīcas tapusi Stendera Ābe-
ces taka. Un pēc Vecā Stendera izveidotā ap-

raksta izgatavots pirmās mehāniskās veļas 
mašīnas paraugs, kuru iespējams apskatīties 
Viesītes muzejā „Sēlija”.

3. 2014. gadā Viesītē atgriezušies vēstu-
riskie simboli – pēc daudzu gadu pārtrau-
kuma pilsētā atjaunots pūtēju orķestris, bet 
Zaļā tirgus teritorijā atklāta Āža skulptūra. 
Āzis kā simbols izvēlēts, jo savulaik, pirms 
Viesītei piešķirts pilsētas nosaukums, apdzī-
votā vieta tika saukta par Āžu miestu.

4. Mūsu novada vārds vairāku mēnešu 
garumā visā valstī izskanēja TV viedspēlē 
„Ciemos”, kas noslēdzās ar Viesītes novad-
nieku komandas (Alfons Žuks, Kristaps Či-
bulis un Jānis Osis) pārliecinošu triumfu. 
Tā rezultātā iegūti 7000 EUR kāda projekta 
realizācijai Viesītes novadā.

5. Tomēr svarīgākais vienmēr ir bijis 
cilvēks. Kā katru gadu, arī aizvadītajā gadā 
pašvaldība novērtēja tos iedzīvotājus, kuri 
ar savu darbu veicinājuši novada attīstību 
un atpazīstamību. Mēs lepojamies ar mūsu 
sporta skolas audzēkni Lainu Donāni, kura 
ieguva 4. vietu Pasaules jaunatnes olimpiādē 

Ķīnā, novadnieku Kristapu Maševski par 
iegūto Latvijas čempiona titulu autokrosā 
VAZ klasē un Aleksandru Andruškeviču, 
kurš izcīnījis Latvijas kausu stenda šaušanā.

Atskatoties uz pagājušo gadu, projektu 
jomā esam gandarīti par diviem energoefek-
tivitātes projektiem – Viesītes PII „Zīlīte” 
un Rites pamatskolas siltināšanas darbiem. 
Kaut projekti bija jārealizē ļoti īsā laikā, abas 
ēkas šobrīd ir ieguvušas jaunas krāsas un 
bērni uzturas siltās telpās. Pēc vairāku gadu 
pūlēm 2014. gadā Viesītes pilsētā beidzot 
realizēti ūdenssaimniecības sakārtošanas 
un siltumapgādes sistēmas uzlabošanas pro-
jekti.

Pavērsieni piedzīvoti arī jaunatnes jomā. 
Pateicoties jauniešiem, aizvadītajā gadā Vie-
sītes pilsētā tapis hokeja laukums. Tostarp 
gada nogalē sākts darbs pie Viesītes novada 
bērnu un jauniešu centra izveidošanas.

Arī 2015. gads būs vērsts uz novada at-
tīstību un darbu iedzīvotāju dzīves vides 
uzlabošanai. Tiks strādāts pie iesāktajiem 
darbiem, kā arī jaunām prioritātēm.

lielākie pasākumi Viesītes 
novadā 2015. gadā

Viesītes novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa
Autores foto

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas 
teritorija aptver Viesītes pilsētu, Viesītes, Elk-
šņu, Saukas un Rites pagastus. 2014. gadā no-
daļā reģistrētas 8 laulības, 30 jaundzimušie un 
66 miršanas gadījumi, atkārtoti izsniegtas 18 
apliecības, veikti dažādi papildinājumi reģis-
tros sakarā ar tiesu spriedumiem par laulību 
šķiršanu, par aizgādības tiesību pārtraukšanu.

No 8 reģistrētajām laulībām vienā gadīju-
mā laulība noslēgta ar ārzemnieku, visas laulī-
bas reģistrētas novada dzimtsarakstu nodaļā, 
baznīcas laulību šogad nav bijis.

No 30 jaundzimušajiem - 13 meitenes un 
17 zēni. Vecāki bērniem devuši šādus vārdus: 
Pauls, Emīlija (3), Dominiks, Artūrs (2), Anas-
tasija, Lukass, Linda, Rodrigo, Everts, Deirons, 
Gvido Rihards, Līga, Sofija, Reičela, Sendija, 
Amēlija, Nikola, Adriāns, Kristiāns (2), Kris-
tofers, Emīls, Gabriela, Adrians, Gabriels Se-
bastjans, Elvīra, Toms.

Paternitāte bērniem atzīta (vecāki nesastāv 
laulībā) 19 gadījumos. 7 bērni reģistrēti kā pir-
mie bērni ģimenē, 10 bērni kā otrie, 11 bērni 
kā trešie bērni ģimenē, 1 bērns kā piektais un 1 
bērns kā sestais bērns ģimenē.

No reģistrētajiem 66 miršanas gadīju-
miem 37 mirušās bija sievietes un 29 vīrieši. 
Vidējais mirušo sieviešu vecums bija 78 gadi, 
turpretī vidējais mirušo vīriešu vecums bija 73 
gadi. Visbiežākie nāves cēloņi 2014. gadā bija 
sirds un asinsvadu slimības, dažādi ļaundabī-
gie audzēji, hroniska progresējoša smadzeņu 
išēmija.

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja D. Vītola

Viesītes novads - sēlijas sirdī

Laiks Pasākums Vieta Kontaktinformācija
21. matrs Jauno grupu konkurss 

"Homesick"
Viesīte 29334062 (Laura)

27. – 29. marts Satiec savu meistaru! 
2015

Viesītes muzejs "Sēlija" 25996778 (Agnija)

16. maijs Muzeju nakts Viesītes muzejs "Sēlija" 25996778 (Agnija)
31. maijs Ģimeņu diena Viesītē Viesītes kultūras nams 26513349 (Raisa)
10. – 11. jūlijs Mūsdienu etniskās 

mūzikas festivāls 
"Zobens un lemess" 

Saukas dabas parkā, 
Bincāni, Viesītes novads

26513349 (Raisa)

1. augusts Viesītes pilsētas svētki Viesīte 26513349 (Raisa)
2. augusts Dzelzceļnieku svētki Viesīte 25996778 (Agnija)
22. – 23. augusts Sēlijas jauniešu dienas Viesīte 29334062 (Laura)

Pateicoties jauniešiem, aizvadītajā gadā Viesītes pilsētā tapis hokeja laukums.

aizvadītais gads 
Viesītes novada 
Dzimtsarakstu 

nodaļā



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2015. gada janvāris, Nr. 1 (139)

5

Viesītes novada pašvaldības polici-
jā 2014. gadā reģistrēti 129 iesniegumi no 
Viesītes novada juridiskajām personām 
un iedzīvotājiem. Saņemti un apkalpoti 92 
personu izsaukumi, t. sk. 43 izsaukumi par 
konfliktiem ģimenē. Viesītes novada paš-
valdības policijas iecirknī aizturētas un no-
gādātas 17 personas. Valsts policijas Zem-
gales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknī 
nogādāta 21 persona.

Viesītes novada pašvaldības policija par 
izdarītajiem administratīvajiem pārkāpu-
miem Viesītes novadā sastādījusi 74 admi-
nistratīvā pārkāpuma protokolus, t. sk.:

- par alkoholisko dzērienu lietošanu vai 
atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stā-
voklī – 16 personām (pēc Latvijas APK 171. 
p. pirmās daļas pazīmēm - protokoli nosū-
tīti izskatīšanai Valsts policijai);

- par sīko huligānismu - 14 personām 
(pēc Latvijas APK 167. p. - protokoli nosū-
tīti izskatīšanai Valsts policijai un Jēkabpils 

rajona tiesai);
- par dzīvnieku labturības noteikumu 

pārkāpšanu - 11 personām (pēc Latvijas 
APK 106. panta pazīmēm - protokoli nosū-
tīti izskatīšanai Viesītes novada pašvaldī-
bas Administratīvajai komisijai), 21 perso-
na brīdināta;

- par saistošo noteikumu nepildīšanu - 
11 personām (transportlīdzekļu mazgāšana 
pie ūdenstilpnēm, zālāju bojāšana, nepie-
dalīšanās pašvaldības rīkotajā atkritumu 
apsaimniekošanā u. c.);

- par citiem pārkāpumiem - 22 perso-
nām (pasu derīguma termiņu pārkāpšana 
un nedeklarēšanās, vecāku pienākumu ne-
pildīšana).

15 gadījumos izņemti (Ilzes, Saukas, 
Viesītes, Piksteres ezeros) nelikumīgi zve-
jas rīki - 123 ūdas un 6 tīkli - 320 metru 
garumā, 25 vēžu ķeramie tīkliņi, 2 murdi, 
pārbaudītas 59 personas.

22 gadījumos veikts darbs ar nepilnga-

dīgajām personām.
Sadarbība ar citiem dienestiem (bāriņ-

tiesu, sociālo dienestu, tiesu, Valsts polici-
ju, Valsts Robežsardzi) - 52 gadījumos, 12 
gadījumos piedalījos notikumu vietas ap-
skatēs.

Sadarbībā ar VP piedalījos 11 noziegu-
mu atklāšanā.

82 personas rakstiski brīdinātas par 
Latvijas valsts karoga neizkāršanu.

Rakstiski brīdinājumi par dzīvnieku 
labturības noteikumu pārkāpšanu – 24 (uz-
sāktas 12 administratīvās lietas), par ceļu 
joslas nokraušanu ar materiāliem - 9 (pār-
kāpumi novērsti).

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
veikta 32 publiskajos (atpūtas, sporta) pa-
sākumos.

Piedalījos ceļu stāvokļa apsekošanā 38 
gadījumos.

Viesītes novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors I. Surkulis

Pamatojoties uz 2013. gada 16. decem-
bra domes sēdes lēmumu „Kārtība, kādā 
Viesītes novada dome piešķir atbalstu no 
pašvaldības budžeta biedrību, nodibinā-

jumu, reliģisko organizāciju un fizisko 
personu projektu konkursiem”, tiek izslu-
dināts otrais projektu konkurss.

Ar projektu konkursa kārtību un pie-
teikuma veidlapu var iepazīties Viesītes 
novada mājas lapā www.viesite.lv (pub-
licēts 19.01.2015.). Projektu iesniegumus 
var iesniegt līdz 1. martam, sūtot elektro-
niski: inese.vitola@viesite.lv vai nogādājot 
personīgi Attīstības un plānošanas noda-
ļā, Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības 

ielā 10.
Konsultācijas - zvanot pa telefoniem 

65245677, mob. 29460398 vai ierodoties 
personīgi Attīstības un plānošanas noda-
ļā.

Informatīvs seminārs - diskusija par 
pieteikuma veidlapas aizpildīšanu un ci-
tiem ar dalību projektu konkursā saistī-
tiem jautājumiem š. g. 12. februārī plkst. 
15.00 domes sēžu zālē, Brīvības ielā 10, 
Viesītē.

Viesītes novada pašvaldības policijas darba 
atskaite par 2014. gadu

izsludināts otrais projektu konkurss

Viesītes novada pašvaldība ir uzsā-
kusi projekta nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VRAA/019 „Publisko interneta pieejas 
punktu attīstība Viesītes novadā” īsteno-
šanu. Tā mērķis ir paaugstināt piekļuves 
iespējas internetam Viesītes novadā pēc 
iespējas plašākām sabiedrības grupām, 
nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes 
un komercsabiedrību piedāvātajiem elek-
troniskajiem pakalpojumiem un informā-
cijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos 
sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un 
kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves 
kvalitāti. Projekta ietvaros plānots izveidot 
9 jaunus un pilnveidot 5 esošos publiskos 

interneta pieejas punktus. Viesītes novadā 
tiks izveidoti 3 publiskie interneta pieejas 
punkti ar pieeju datortehnikai - Viesītes 
novada pašvaldības administratīvajā ēkā, 
Brīvības iela 10, Viesīte; Viesītes muzejā 
„Sēlija”, A. Brodeles iela 7, Viesīte, un Lo-
nes Tautas namā, „Medņi”, Lone, Saukas 
pagasts, kuros plānots izveidot bezvadu 
lokālo datortīklu, iegādāties un uzstādīt 
daudzfunkcionālās iekārtas un datorkom-
plektus ar atbilstošu programmatūru. Pro-
jekts paredz arī 6 publisko interneta pieejas 
punktu izveidi ar pieeju bezvada interneta 
piekļuves zonai, izveidojot bezvadu lokālo 
datortīklu: pie bijušās Viesītes arodvidus-
skolas dienesta viesnīcas, Smilšu iela 39, 
Viesīte; SIA „Pērlīte” teritorijā, „Pērlīte”, 
Viesītes pagasts; pie daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas „Melioratori”, Viesītes pa-
gasts; Saukas dabas parkā, „Vecbincāni”, 
Saukas pagasts; „Estrādē”, Elkšņi, Elkšņu 

pagasts, un „Druviņas 8”, Rites pagasts. 
Plānotās aktivitātes paredz pilnveidot arī 
esošos publiskos interneta pieejas punk-
tus ar pieeju datortehnikai, iegādājoties 
un uzstādot datorkomplektus ar atbilstošu 
programmatūru Viesītes bibliotēkā, Smilšu 
iela 2, Viesīte; Saukas pagasta Lones biblio-
tēkā, „Pagastmāja”, Lone, Saukas pagasts; 
Saukas pagasta Saukas bibliotēkā, Māja 3, 
dzīvoklis 7, Sauka, Saukas pagasts; Elkšņu 
bibliotēkā, „Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu 
pagasts, un Rites bibliotēkā, „Pagastmāja”, 
Rites pagasts.

Saskaņā ar plānotajām projekta aktivi-
tātēm šobrīd publiskajos interneta pieejas 
punktos ar pieeju datortehnikai ir iegādā-
tas un uzstādītas daudzfunkcionālās iekār-
tas. Ņemot vērā Elektroniskās iepirkumu 
sistēmas piedāvājumu, tiek izvērtēta atbil-
stošākās datortehnikas iegāde.

Projekta vadītāja A. Kalniņa

Viesītes novadā tiek ieviests Publisko 
interneta pieejas punktu projekts
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Valdība ir atbalstījusi Zemkopības mi-
nistrijas sagatavoto jauno noteikumu projek-
tu par īpašām vides prasībām piesārņojošo 
darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs. Jau-
najā noteikumu projektā tiek noteikts pārejas 
perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes 
nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi. Līdz 
šim bija noteikts, ka līdz 2014. gada 27. jūli-
jam lauksaimniekiem jānodrošina kūtsmēs-
lu uzglabāšanu vides prasībām atbilstošās 
krātuvēs. Ņemot vērā būtiskus apstākļus, to-
starp ekonomisko krīzi un lauksaimniecības 
produkcijas cenu kritumu, daudzas saimnie-
cības nevarēja nodrošināt šo prasību izpildi. 
Zemkopības ministrija vērsās EK ar lūgumu 
rast iespēju pagarināt šīs prasības izpildes 
termiņu. Noteikumi paredz, ka dzīvnieku 
novietnē no 15 dzīvnieku vienībām un īpaši 
jutīgajās teritorijās no 10 dzīvnieku vienī-
bām krātuve jānodrošina līdz 2016. gada 31. 
decembrim, savukārt dzīvnieku novietnē no 
10 – 15 dzīvnieku vienībām un īpaši jutīgajās 
teritorijās no 5 – 10 dzīvnieku vienībām –  
līdz 2017. gada 31. decembrim. Šis izpildes 
termiņa pagarinājums netiek attiecināts uz 
tām dzīvnieku novietnēm, kurās tiek iegūti 
šķidrie vai pusšķidrie kūtsmēsli. Ņemot vērā 
to, ka Latvijā ir liels skaits mazo saimniecību, 
kurās atrodas mazāk par 10 dzīvnieku vienī-
bām un mazāk par piecām dzīvnieku vienī-
bām, ja dzīvnieku novietne atrodas īpaši ju-
tīgajās teritorijās, arī šīm saimniecībām tiek 
noteiktas prasības pakaišu kūtsmēslu uzgla-
bāšanai. Uzglabājot pakaišu kūtsmēslus pie 
dzīvnieku novietnes, būs jāizveido pamatne, 
lai pasargātu no kūtsmēslos esošā šķidruma 

iesūkšanās gruntī un noteces, kā arī vircas 
uzglabāšanai nepieciešama speciāli ierīkota 
tvertne. Noteikumos paredzēts, ka dzīvnie-
ku novietnē, kurā pakaišu kūtsmēslus uz-
krāj dziļajā kūtī, un saimniecībā, kurā gaļas 
liellopi, aitas un savvaļas sugas dzīvnieki 
produkcijas ieguvei pastāvīgi tiek turēti āra 
apstākļos norobežotā vidē vai vietā, nav ne-
pieciešama krātuve kūtsmēslu uzglabāšanai. 
Tāpat tiek noteikts, ka pakaišu kūtsmēslus, 
kurus uzkrāj dziļajā kūtī, nodrošinot saus-
nas saturu vismaz 45%, pieļaujams uzglabāt 
ārpus dzīvnieku novietnes ne ilgāk kā 24 
mēnešus. Novietojot pakaišu kūtsmēslus ār-
pus dzīvnieku novietnes (dziļās kūts), kūts-
mēslu uzglabāšanas laukuma pamatni veido 
no ūdensnecaurlaidīga materiāla. Jaunajos 
noteikumos arī noteikta prasība, ka, būvē-
jot lagūnas tipa krātuvi, jāierīko drenāža, 
lai varētu nodrošināt krātuves uzraudzību, 
veicot pazemes ūdeņu kvalitātes mērījums. 
Noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu EK 
direktīvas attiecībā uz ūdeņu aizsardzību 
pret piesārņojumu ar nitrātiem, kas cēlušies 
no lauksaimnieciskas darbības, prasību at-
bilstošu piemērošanu Latvijas tiesību aktos. 
Jaunais noteikumu projekts aizstās šobrīd 
spēkā esošos Ministru kabineta (MK) 2004. 
gada 27. jūlija noteikumus Nr. 628 „Īpašās vi-
des prasības piesārņojošo darbību veikšanai 
dzīvnieku novietnēs”. Plašāka informācija 
par jauno MK noteikumu projektu „Īpašās 
vides prasības piesārņojošo darbību veikša-
nai dzīvnieku novietnēs” pieejama MK mā-
jaslapā.

Lauku att. spec. I. Vingris

informatīvi konsultatīvā diena 
lauksaimniekiem Viesītes novadā  

šī gada 10. februārī
Vieta: Viesītes kultūras pils kino zāle

Laiks Lektors Tēma
9.45 - 10.00 Reģistrācija, kafija
10.00 - 10.30 Viesītes novada domes nekustamo 

īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne
Izmaiņas likumdošanā darījumos 
ar lauksaimniecības zemi.

10.30 - 11.30 VID NP Fizisko personu tiešo nodokļu 
metodikas daļas galvenā nodokļu 
inspektore Karīna Puriškeviča

Izmaiņas nodokļu likumdošanā 
2015. gadā.

11.30 - 13.30 Meža konsultāciju pakalpojuma 
centra Madonas nodaļas vadītāja
Mairita Bondare

Rīcība ar aizaugušajām lauksaim-
niecības zemēm atbilstoši Meža 
likumam. Izmaiņas Meža likumā.

Jau trešo gadu saldumu ražotājs Laima 
sadarbībā ar biedrību Ascendum aicināja sa-
biedrību piedalīties Ziemassvētku labdarības 
akcijā un kopā piepildīt Latvijas maznodro-
šināto daudzbērnu ģimeņu bērnu sapņus par 
Ziemassvētku dāvanām, kuras pašas ģimenes 
nevar atļauties. Šogad akcijā svētku dāvanas 
tika sarūpētas 800 maznodrošināto ģimeņu 
bērniem, tostarp 45 Viesītes novada bērniem 
no 14 ģimenēm.

Rūķi bērniem bija sagādājuši visdažādākās 
dāvanas. Uz Viesītes novadu atceļoja divi velo-
sipēdi, lelles, ar pulti vadāmi automobiļi, skolas 
soma un citas dāvanas, pēc kurām kāroja bērni.

Viesītes novada dalību projektā koordinē-
ja un vadīja Sandra Nikolajeva, Viesītes nova-
da pašvaldības sociālā darbiniece. Viņa atzīst, 
ka dāvanu nogādāšana bērniem, pasniedzot 
tās tieši rokās un redzot sajūsmas dzirksti bēr-

nu acīs, radīja dubultu prieku dvēselē: „Daži 
no bērniem nevarējuši iemigt veselu nakti 
pēc dāvanas saņemšanas, priecājoties, ka pats 
Ziemassvētku vecītis ir sarūpējis šīs dāvanas. 
Šādas bērnu atziņas iedvesmo labiem darbiem, 
ļaujot noticēt gan viņiem, gan arī mums, pie-
augušajiem, ka brīnumi tik tiešām notiek un 
sapņi piepildās.”

Labdarības akcija Laimas Mīlestības un 
Sirds siltuma mājiņā, kas tika organizēta sa-
darbībā ar biedrību Ascendum un Bērnu slim-
nīcas fondu, Rīgā norisinājās no 2014. gada 30. 
novembra līdz 2015. gada 6. janvārim. Ikviens 
varēja apmeklēt Laimas Mīlestības un Sirds 
siltuma mājiņu un ar gaišām domām paveikt 
labu darbu, izvēloties bērnu veidotu kartiņu 
un palīdzot īstenot maznodrošināto daudz-
bērnu ģimeņu bērnu kvēlākos sapņus.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste  

L. Liepiņa, publicitātes foto

aktuāli lopkopības saimniecībām - 
pagarina pārejas periodu dzīvnieku 

novietnes nodrošināšanai ar 
kūtsmēslu krātuvi!

L/s konsultants I. Vingris, t. 26463352

45 Viesītes novada 
bērni saņem savas 

sapņu dāvanas
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Jēkabpils Lauku konsultāciju birojs rīko 
maksas zināšanu atjaunošanas apmācības 
otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības 
līdzekļu lietotājiem un pamatapmācības 
augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ope-
ratoru apliecību iegūšanai.

Iepriekš vai apmācību dienā jāiesniedz:
• iesniegums (veidlapas konsultāciju 

birojā vai http://www.vaad.gov.lv/sakums/
veidlapas/augu-aizsardziba.aspx),

• fotokartiņa,
• vecā apliecība (lietotājiem pagarinā-

šanai).
Rēķinu izsniegšana notiks apmācību 

dienā.
Apliecību saņemšana - pēc samaksu ap-

liecinoša dokumenta uzrādīšanas.
Operatora apliecības derīguma termiņš 

ir 10 gadi, apmācību noslēgumā jākārto zi-
nāšanu pārbaudes tests.

Ja operatoram vai otrās reģistrācijas 
klases augu aizsardzības līdzekļu lietotā-
jam ir augstākā vai vidējā profesionālā iz-
glītība lauksaimniecībā, tad var apmācībās 
nepiedalīties, bet jānokārto rakstisks pār-
baudījums. Šajā gadījumā personai jāpie-

vieno arī izglītības 
dokumenta kopija.

Sīkāka informā-
cija un iepriekšēja 
pieteikšanās līdz 16. 
februārim pie LLKC 
Jēkabpils nodaļas uz-
ņēmējdarbības kon-
sultantes Anitas Put-

kas, t. 65207071, mob. tālr. 29394131, e-pasts: 
anita.putka@llkc.lv

Lauku att. spec.  
I. Vingris, t. 26463352

Notikums Vieta Lektors Datums/laiks
Pamatapmācība augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas operatoru apliecību 
iegūšanai

LLKC Jēkabpils KB 
telpās, 
Bebru iela 108, Jēkabpils

SIA LLKC augkopības 
konsultante, atbildīgā par 
apmācībām Anita Brosova

24.02.2015.,
10:00 - 16:30

Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas kla-
ses profesionālo augu aizsardzības līdzek-
ļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Biržu kultūras nams, 
Salas pagasts
Salas novads

SIA LLKC augkopības 
konsultante, atbildīgā par 
apmācībām Anita Brosova

26.02.2015.,
10:00 - 16:30

Par Jēkabpils lauku konsultāciju biroja 
rīkotajām apmācībām

Viesītes novada jaunieši piedalījās fo-
rumā „Solis uz priekšu!”, kuru organizēja 
jauniešu neformālā grupa „Solis” sadarbī-
bā ar Viesītes novada pašvaldību un Vie-
sītes vidusskolu, projekta nr. LV-12-E227-
2013-R3, „Soļo vesels!” ietvaros 2014. gada 
17. decembrī.

Foruma atklāšanā vārds tika dots Vie-
sītes novada domes priekšsēdētāja viet-
niekam un Viesītes vidusskolas direkto-
ram Andrim Baldunčikam, kurš izteica 
atzinību Viesītes vidusskolas skolēniem -  
jauniešu neformālajai grupai „Solis” par 
aktivitāti un novada jauniešu iesaisti šāda 
veida projektā, Viesītes novada pašvaldī-
bas Attīstības un plānošanas nodaļai par 
atbalstu projekta rakstīšanas un ievieša-
nas procesā, kā arī mudināja klātesošos 
jauniešus būt arī turpmāk aktīviem un 
plānot jaunus projektus.

Jauniešu neformālās grupas „Solis” 
dalībnieki demonstrēja uzņemto video un 
prezentēja projektā paveikto, kas raksturoja 
jauniešu iesaisti veselīga un sportiska dzī-
vesveida aktivitātēs. Jēkabpils Sporta skolas 
sporta metodiķe un Viesītes Sporta skolas 
vieglatlētikas trenere Tatjana Donāne stās-
tīja jauniešiem par „Sportisko panākumu 
atslēgu”, minot Laines Donānes, kura ir gu-
vusi valsts mēroga sasniegumus šķēpa me-
šanā, piemēru un uzsverot neatlaidības un 
regulāru treniņu nozīmīgumu sava mēr-
ķa un rezultātu sasniegšanā sporta jomā. 
Dienas otrajā daļā jaunieši tikās ar sporta 
un veselīga uztura speciālistiem – Viesītes 
Sporta skolas vieglatlētikas treneri Gunde-

gu Klibiķi un veselības 
veicināšanas organi-
zatoru Viesītes novada 
pašvaldībā Sandru Ni-
kolajevu. Jaunieši orga-
nizējās divās - „Sporta” 
un „Veselības” - pietu-
rās pēc sev interesējo-
šām tēmām.

„Sporta” pieturā da-
lībnieki apguva iema-
ņas sportiskos vingro-
jumos un demonstrēja 
īsus vingrojumu saliku-
mus, kurus jaunieši var 
izmantot brīvajā laikā 

(piemēram, starpbrīžos starp mācību stun-
dām utt.), lai uzturētu sevi sportiskā formā. 
„Veselības” pieturā jaunieši ieguva zināšanas 
par veselīgu uzturu un atkarību izraisošo 
vielu kaitīgumu dzīves garumā, diskutēja 
par uztura lietošanas paradumiem jauniešu 
vidū un apsvēra veselīgāka uztura izmanto-
šanu ikdienā.

Foruma noslēgumā Biznesa vadības 
koledžas programmas „Esi Līderis” lek-
tors Jānis Stabiņš klātesošos dalībniekus 

ieinteresēja par jauniešiem aktuālu 
tēmu „Kā kļūt veiksmīgam”, rosinot 
jauniešus domāt pareizi, ēst veselīgi, 
plānot ikdienu, izvirzīt mērķus, jo 
tas ir sākums veiksmīgai personības 

attīstībai.
Jaunieši foruma gaitā bija aktīvi - iztei-

ca priekšlikumus veselīga dzīvesveida uz-
turēšanai jauniešu vidū: sportisko aktivi-
tāšu dažādošanā, veselīga uztura lietošanā 
un atkarību izraisošo vielu izslēgšanā no 
savas ikdienas dzīves. Diskusijas vienoja 
novada jauniešus kopīgām idejām jaunu 
aktivitāšu veicināšanai.

Jauniešu neformālā  
grupa „Solis”

Viesītes novada jaunieši piedalījās 
jauniešu forumā
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Pirms diviem gadiem Viesītē Svētā Asīzes 
Franciska vārdā nosauktās katoļu baznīcas 
pamatos iemūrēja kapsulu ar vēstījumu nā-
kamajām paaudzēm. Viesītes katoļu draudzes 
cilvēki pagaidām izmanto luterāņu baznīcu un 
ar cerībām raugās uz jauno dievnamu. Pašlaik 
celtniecības darbi apstājušies.

Viesītes draudzes prāvests Viktors Siļčo-
noks stāsta, ka būvniecības gaita atkarīga no 
finansēm. Par tām rūpējas Jelgavas diecēzes 
bīskaps Edvards Pavlovskis. Naudu ēkas celt-
niecībai iegūst, rakstot projektus dažādiem 
ārzemju fondiem. Daudz kas, pateicoties to 
atbalstam, jau paveikts. 2013. gadā ielikti ēkas 
pamati, bet pagājušajā gadā – līdz otrajam 
stāvam uzbūvēta baznīca, izbūvētas draudzes 

telpas un pilnībā pabeigta saimniecības ēka ar 
garāžu. Draudzes telpa atrodas pašā baznīcā 
un vairāk plānota kā dzīvoklis, kur palikt ne-
pieciešamības gadījumā. Svētdienas skolai un 
draudzes pulcēšanās reizēm paredzēta pietie-
kami plašā sakristeja.

„Pašlaik celtniecības darbi tāpat kā ie-
priekšējos gados ir apstājušies, jo ir ziema. Ja 
finansiāli būtu bijis iespējams pabeigt baznīcas 
jumtu, tad gan varētu veikt kādus iekšdarbus. 
Tā kā baznīca nav zem jumta, loģiski, visi dar-
bi tiek atcelti. Ceram tos, pateicoties fondu 
finansējumam, atsākt pavasarī vai vasarā,” pa-
skaidro V. Siļčonoks. Gan draudzes telpas, gan 
baznīcas centrālā daļa atrodas zem pagaidu 
jumta. Baznīcas pieslēgšana pie visām komu-

nikācijām – elektrības un kanalizācijas – jau 
paveikta pirmajā gadā. Pēc jumta uzlikšanas 
atliks vēl veikt atsevišķus labiekārtošanas dar-
bus un nodot baznīcu ekspluatācijā.

Ēkas arhitekte ir Inese Savina. Baznīcā 
paredzētas aptuveni 100 sēdvietas, tās tornis 
un galvenā ieeja būs pavērsta pret šoseju un 
krustojumu, aicinot garāmbraucējus apstāties. 
Pašlaik vēl nav padomāts par konkrētu māks-
linieku vai interjera dizaineri. Tā kā baznīcas 
aizbildnis ir Asīzes Francisks, iespējams, baz-
nīcā būs šī svētā glezna.

LRKB IC
Informācijas avots: http://katolis.lv/

zinas/backPid/30/category/latvija/article/
baznica-viesite-bus.html

Ja Tev ir grupa vai skanīga balss un vēlies 
parādīt kompetentai žūrijai, ko Tu proti, tad 
mums ir piedāvājums! Ir izsludināta pieteikša-
nās uz jau otro jauno mūziķu un grupu kon-
kursu „Homesick”, kas notiks 21. martā plkst. 
15:00 Viesītes Kultūras pilī.

Tehnisks vai etnisks – stilam nav nozī-

mes, ja uzskatāt, ka esat oriģināli un gatavi 
sacensties ar citiem jaunajiem un daudzsolo-
šajiem. Aicinām piedalīties arī jaunos mūzi-
ķus, kuri, kaut arī nespēlē grupā, vēlas uzstā-
ties individuāli un parādīt sevi kā oriģinālus 
izpildītājus, multimāksliniekus.

Lai pieteiktos, ir jāaizpilda anketa, ko var 

atrast Viesītes novada pašvaldības mājaslapā 
sadaļā jauniešiem, un elektroniski jāiesūta uz 
e-pastu: laura.liepina@viesite.lv līdz 2. martam. 
Sīkāka informācija pa tālruni 29334062 (Laura).

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Foto no konkursa arhīva

Katoļu baznīca Viesītē top

aicinām piedalīties jau otrajā jauno grupu 
konkursā „Homesick”

ziemas Jampadracis lonē
10. janvāra pēcpusdienā Viesītes novada Lones ciemā 

Viesītes sporta klubs sadarbībā ar Lones Tautas namu or-
ganizēja Ziemas Jampadraci. Baudot ziemas priekus, bērni 
vēla un krāsoja sniegavīrus, piedalījās tālākā nobrauciena 
konkursā, meta pikas mērķos un spēlēja dažādas stafetes. 
Pēc sniegotajām āra aktivitātēm bērni devās uz Lones Tau-
tas nama telpām, kur sacentās meistarībā galda spēlēs –  
galda hokejā, dambretē un citās. Pasākuma 
organizatori bija parūpējušies, lai dienas 
noslēgumā ikviens jampadrača dalībnieks 
saņemtu pateicības diplomu par dalību spor-
tiskajā pēcpusdienā.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

Pagastu ziņas
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2014. gads Saukas dabas parka biedrībai 
ir pagājis kā aizvien - darbojoties divās tū-
risma nozarēs: Saukas ezera apsaimniekoša-
nā, licencētās makšķerēšanas organizēšanā 
un tūrisma pakalpojumu sniegšanā Saukas 
dabas parka teritorijā. Kā mums ir gājis, lai 
runā skaitļi, jo tie nekad nemelo.

2014. gadā Saukas ezeru apmeklēja vairāk 
nekā 2225 makšķernieki, ezerā tika veikti 96 
reidi un sastādīti 9 administratīvie protokoli, 
izņemti apmēram 450 m nelegāli ieliktu tīklu 
un sadarbībā ar pašvaldības policiju atrasti 
un izņemti 26 vēžu krītiņi. Tika ielaisti 3000 
zandarta mazuļu un 13 900 līdaku mazuļu, 
no kuriem 1000 gab. ir iezīmēti ar numu-
ru augšējā spurā. Mīļie makšķernieki, ja nu 
jums palaimējas izvilkt no ezera ar numuru 
iezīmētu līdaku, lūgums to nomērīt, nosvērt 
un ziņot. Uz katras licences ir uzspiests sar-
kans zīmodziņš, kurā norādīts telefona nu-
murs, uz kuru jāzvana, un, ja tā līdaciņa ir 
izaugusi, lai to paturētu – tad lai labi garšo! 
Šī iniciatīva nāk no BIOR Zivju resursu pēt-
niecības departamenta - Saukas ezers tika 
izvēlēts kā pirmais ezers Latvijā, jo mums 
esot ļoti laba ezera apsaimniekošanas prakse. 

Dzirdot šo teikumu no departamenta darbi-
niekiem, protams, ir liels gandarījums par 14 
darba gadiem, Saukas ezeru apsaimniekojot. 
Šajā sakarā saku paldies Aivaram Lūsim un 
arī pašvaldības policijai, kas neatsaka Aiva-
ram, kurš pašaizliedzīgi pilda zivju inspek-
tora pienākumus, iet palīgā - šis darbs nav 
pateicīgs, un sākotnējie gadi bija īpaši grūti, 
taču, sistemātiski strādājot, zināma kārtība ir 
panākta. Sākotnējos gados tika sastādīts pāri 
par 50 administratīvajiem protokoliem. Tad 
bija zvans no Dabas aizsardzības pārvaldes ar 
jautājumu, vai tiešām vienā ezerā ir sastādīts 
tik daudz protokolu, jo pa visu Latviju esot 
ap sešdesmit protokoliem. Sākotnēji pielie-
kot lielas pūles, tagad darbs ir vieglāks - cil-
vēki vairāk apzinās, ka nav vajadzīgas liekas 
problēmas, un protokolu skaits ar katru gadu 
samazinās.

2014. gadā kopējais tūristu skaits bija 
5244 apmeklētāji. Ja no tiem atņemam mak-
šķerniekus, tad iznāk, ka pārējos Saukas 
dabas parka objektus ir apmeklējuši 3234 
tūristi:

• lauku māja Bincāni – 1389 apmeklētāji;
• Tālivalža grava – 726 apmeklētāji;

• atpūtas vieta Ezera Gravāni – 603 ap-
meklētāji;

• komponista A. Žilinska dzimtās mājas 
Lejas Aredzāni - 230 apmeklētāji;

• atpūtas vieta Ielejas – 71 apmeklētājs.
Ja apmeklētāju skaitu analizējam pa ga-

diem, tad līdz 2012. gadam makšķernieku 
skaits krītas, pēdējos divos gados tas palicis 
nemainīgs, citos objektos kopumā svārstības 
nenotiek. Vienā objektā skaits palielinās, 
citā krītas, bet vidēji paliek vienāds. Šogad, 
vērtējot apmeklētāju skaita pieaugumu, jā-
min Tālivalža grava, kur par ieguldīto darbu 
un viņai vien zināmiem reklāmas paņēmie-
niem jāpateicas Rudītei Urbacānei.

Šajā gadā nu jau trešo reizi 21. jūnijā lau-
ku mājā Bincāni tiks rīkoti vasaras Saulgrie-
žu svētki pēc senām latviešu tradīcijām. Pa-
domā ir viens starptautisks festivāls, bet par 
to citu reizi. Notiks arī teritorijas sakopšanas 
un labiekārtošanas talkas, lielākais darbs 
būs Tālivalža gravā, kurai šogad apritēs 10 
gadu jubileja, būs, protams, arī citas lietas.

Visiem novēlot veselīgu, veiksmes pilnu, 
ražīgu 2015. gadu – G. Kļaviņa,

Saukas dabas parka biedrības valdes pr-ja.

Kā gājis un kā ies

Šogad iedibinājām Lonē jaunu tradī-
ciju - 20. janvārī plkst. 17.00 Lones centrā 
iekūrām draudzības un atmiņu ugunskuru. 

Paldies tiem, kuri atnāca pie pagastmājas, 
lai būtu kopā šai laikā, kad visapkārt notiek 
baisas lietas. Uz šo pasākumu ieradās arī 

bērni, jo viņus saista ugunskurs, silta tēja, 
cienasts.

Paldies Gunāram un Santai, kuri atrada 
iespēju parādīt dokumentālus kadrus, kā tad 
īstenībā bija 1991. gada janvārī. Dāvis Palčejs 
lepni stāvēja pie karoga, mēs nolikām sveces 
kritušo piemiņai, lai aiznes dvēselītēm mie-
ru, godinājām ar klusuma brīdi savu varoņu 
piemiņu! Visi kopā mācījāmies, kā pareizi, ar 
cieņu jāizturas šādos brīžos.

Saukā ugunskurs kvēlo jau kopš 1991. 
gada, Lones centrā - pirmo reizi. Ir 2015. gads, 
redziet, ko dūre spēj - pieci jau ir vareni! Uz 
pasākumu mēs bijām vienpadsmit. Paldies 
Volodjam par ugunskuru, Ksenijai par pī-
rādziņiem, k/s „Poceri” par āboliem! Žēl, ka 
kopā ar mums nebija neviena to dienu noti-
kumu aculiecinieka, jo uz Rīgu toreiz brauca 
vīri no padomju saimniecības Lone. Es atradu 
šādas rindas:

„Kur esat jūs, janvāra 
vīri?
Un sievas, kas apspieda 
vaidu,
Jums sviestmaizi ceļā 
dodot
Ar vārdiem „Pārnāc, es 
gaidu”.
Ko darīt? Jūs neziņā 
prasāt,
Un atbildi sirdī es rodu:
Mums pašiem savs 
liktenis jālemj,
Un jāatdod Latvijai godu!
(autors nez.)

Lones Tautas nama vadītāja Inta
S. Jancukovičas, L. Lejietes foto

iekūrām draudzības un atmiņu ugunskuru
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Ugunskuru janvāris
Daudz pieredzējis Rīgas bruģis sirmais,
Ir janvāris - gads deviņdesmit pirmais.
No Lietuvas nāk satraucošas ziņas,
Kā klāsies mums – par to vēl nav ne miņas.
Karogi šalc krastmalā kā jūra,
Vai rītdiena mums solās būt tik sūra?
Sauc Latvija - „Man šodien grūti klājas!
Vai mani dēli tiešām paliks mājās?”
Spriež vīri prātu saspringtu kā stīgu,
Uz barikādēm! Jābrauc sargāt Rīgu!
Pēc pāris stundām ugunskuri kuras,
Un tūkstoš vīru dzīvā ķēdē turas!
Jau ārdās OMON - tie ir velna milti,
Ar smagām auto aizsprostoti tilti.
Priekš ugunskuriem - ne uz villu smalku,
Ved mežinieki baļķēnus un malku.
Bet šoferim, kas sargā Zaķusalas tiltus,
Nāk dāvāt vecmāmuļa dūraiņus tik siltus.
Lai vieglāk uzveikt stindzinošo vēju,
Nes namamātes sviestmaizes un tēju.
Starp visiem smagākais ir divdesmitais 
datums,
Jo omoniešiem saprāts vispār aptumst.
Automāti tarkšķ, spindz lodes, gaisā skrejot,
No tā nav pasargāts neviens - pat garām 
ejot.
Tad nāve vakarā šai pārklāj ēnu
Un aizrauj nobriedušus vīrus, arī jaunu 
zēnu.
Ja grūtos brīžos vienoti mēs būsim,
Tad brīvību uz mūžiem Tēvu zemei gūsim!
Ir janvāris – gads deviņdesmit pirmais.
Daudz pieredzējis Rīgas bruģis sirmais.
Kas Rīgā bij’ pie ugunskuriem kvēliem,
Šīs dienas neaizmirsīs - stāstīs saviem 
bērniem.
(Jānis Leščinskis)

Barikāžu ugunskurs saukas ciematiņā

Gaidot dalībniekus pirms aizdegsim ugunskuru. No kreisās pirmajā rindā - I. Dambergs,  
A. Daukste, V. Elksne, B. Beķere, A. Zālīte, Helmuts Zālītis, M. Kāršiniece, S. Lūse, Sintija 

Dzikoviča, V. Lāce,  no kreisās otrajā rindā - Vita Elksne, A. Elksnis, I. Vilcāne, I. Šmite, A. Šmits.

Deg atceres ugunskurs…Ugunskuru aizdedz I. Dambergs un A. Elksnis.

Būt kopā.

2015. gada 16. janvārī plkst. 16.00 Saukas 
ciematiņā, kā katru gadu, iedegās BARIKĀ-
ŽU UGUNSKURS. To aizdedza Barikāžu da-
lībnieks Indulis Dambergs un jaunākais ba-
rikāžu atceres pasākuma dalībnieks Artūrs 
Elksnis, palīdzot arī māmiņai Vitai Elksnei.

Pirms 24 gadiem 16. janvārī Saukas pro-
fesionālā vidusskola izvadīja daudzus zēnus 
un darbiniekus uz barikādēm. 16. janvārī 
plkst. 16.45 „Melnās beretes” nošāva šoferi 
Robertu Mūrnieku.

Ieklausoties V. Lāces lasītajā dzejā, izska-
not kopīgi dziedātajai valsts himnai, ar klu-
suma brīdi godinājām barikādēs kritušos.

Būt kopā, parunāties, cienāties ar Astrī-
das Zālītes ceptajiem pīrādziņiem un vārīto 
piparmētru tēju visi devās uz bibliotēku.

Paldies par ugunskura sagatavošanu Ju-
rim Veiriham un Aivim Šmitam!

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce,
barikāžu dalībniece

Foto no bibliotēkas arhīva

Ar sirsnīgu, skaistu, dvēselisku pasākumu 
noslēdzās gads Elkšņu kultūras namā. Koncer-
tu sniedza vietējie Elkšņu kultūras nama paš-
darbnieki un viesmākslinieks Mārtiņš Ruskis.

Liels prieks, ka koncerts bija apmeklēts ļoti 
kuplā skaitā. Priecē tas, ka bija ieradušies ne 
tikai mūsu pagasta ļaudis, bet arī kaimiņi no 
Rites un Saukas.

Gribētos, lai šis gads būtu tikpat pasāku-
miem un apmeklētājiem ražīgs un bagāts.

Elkšņu kultūras nama vadītāja Indra

gada nogales pasākums Elkšņos



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2015. gada janvāris, Nr. 1 (139)

11

Katrs cilvēks reiz atrod savu arodu, kurā 
izpausties un kas kļūst vairāk nekā darbs, tas 
kļūst par sirdslietu un ienes cilvēkā gaismas 
pavedienus.

Gribu pastāstīt par meistaru, kura rokās 
koks iegūst otru mūžu. Ingars Jurjāns nāk 
no Viesītes novada Klauces. Pēc Elkšņu pa-
matskolas absolvēšanas Ingars mācījies Ērgļu 
Profesionālajā vidusskolā, to beidzis 2008. 
gadā, ieguvis koka ēku celtnieka specialitāti.

Šobrīd Ingars dzīvo Biržos kopā ar dzī-
vesbiedri Lanu un dēlu Kristeru, sapņo, ka 
viņu ģimene nākotnē dzīvos paša veidotā 
guļbūvē. Bet pagaidām viņš dēlam uzbūvējis 
šūpoles Klaucē, lai, ciemojoties pie vecmam-
mas (Kristera valodā – pie „amū”), būtu kur 
šūpoties. Klaucieši jau labu laiku nojauta, ka 
Ingars būvē šūpoles. Rudenī tās tika uzstā-

dītas pie Klauces daudzdzīvokļu mājas, bet 
tagad tās pamazām nobriest Lieldienām, kad 
gaisma uzvarēs tumsu un, augstu šūpojoties, 
varēs ieelpot sauli un vērot, kā aug mazais 
Kristers.

Kā Ingars apguvis amatu? Par guļbūv-
nieku izlēmis kļūt, kad ieinteresēts redzēja, 
kā to dara brālēns Jānis Kļaviņš, kurš savu-
kārt pieredzi guvis no tēva, kokamatnieka 
Viestura Kļaviņa (dzīvo Gulbenes novadā). 
Tieši šajā faktā vērojams, cik nozīmīgi no-
dot pieredzi nākamajām paaudzēm, gluži kā 
caur rituālu nodrošinot cikliskumu.

Ingara pirmā nopietnā prakses un darba 
vieta bija SIA „Arale”, kur patstāvīgi gatavo-
jis galda komplektus, tualetes mājiņas, akas, 
suņu būdas, šūpoles, dekoratīvās sēnes, kas 
lieliski papildina latvieša dārzu. „Lielākā 

rosība notiek vasarā, pieaug pieprasījums, 
pasūtījumu tad ir krietni vairāk,” saka In-
gars. Savu produkciju pārdod gadatirgos, 
arī vienkārši ceļa malā, tādējādi viņa roku 
darbi nokļuvuši teju katrā Latvijas novadā. 
Uz viņu es labprāt attiecinu latviešu tautas-
dziesmu: „Es nocirtu pagalmā/ Tēvu tēvu 
ozoliņu;/ No celmiņa kokles šķēlu,/ No za-
riņa stabulītes,/ No tā paša viducīša/ Bišu 
dravu iztaisīju.”

Katrā veidotajā lietā meistars ieliek daļu 
savu izjūtu, piešķirot koka dvēselei vēl lielā-
ku spozmi. Darinājumiem no koka piemīt 
dabiskums, pirmatnīgums, pozitīvā enerģi-
ja, spēks, harmonija. Ne velti cilvēks dzīves 
haosa brīžos mierinājumu meklē mežā, pie 
dižkokiem vai sakrāliem koka objektiem.

Mg. philol. L. Levinska

Ar Viesītes novada domes at-
balstu Elkšņu pagastā darbību uz-
sācis interešu pulciņš „Rokdarbi un 
māksla pieaugušajiem un bērniem”, 
kuru vada Līvija Levinska, Elkšņu 
pamatskolas absolvente, tagad Lat-
vijas Universitātes Pedagoģijas, psi-
holoģijas un mākslas fakultātes 4. 
kursa studente, topošā mājturības, 
tehnoloģiju un mājsaimniecības 
skolotāja.

Pašu Līviju interesē senie rok-
darbi, īpašas tērpu detaļas kā, pie-
mēram, pulsa sildītāji. Tā ir ļoti 
raksturīga tērpu sastāvdaļa Lietuvā 
(riešinės), bet, pētot etnogrāfiskos 
materiālus, izrādās, lietota arī Lat-
vijā, sevišķi zemēs, kuras apdzīvoja 
sēļu ciltis. „Uzmauči” - šādu no-
saukumu, kas kādreiz lietots viņas 
dzimtajā pusē, atceras Natālija Bār-
dule.

Šī senā, aizmirstā tērpa detaļa piedzīvo 
atdzimšanu un mūsdienīgā izpildījumā kļūst 
par neparastu modernā tērpa rotājumu. Rok-
darbu salonos tiem augsta cena, jo maksā ne 
tikai materiāls, bet arī darbs. Lieliska dāvana, 
tāpēc vairākas pulciņa dalībnieces nopietni 
aizrāvušās ar pulsa sildītājiem. Zīmē rakstus, 
iegādājušās pērlītes, speciālās adatas pērlīšu 

tehnikai un ada šo savdabīgo rotu, kas katrai 
būs unikāla un īpašajam tērpam pieskaņota.

Pulciņā darboties nāk arī pusaudži, vi-
ņiem vajag kādu ideju, kur rezultāts top ātrāk. 
„Gatavosim konfekšu traukus no vecām avī-
zēm!” – saka Līvija. Un sāk stāstīt, kā saplēst 
avīzes, iejaukt šķīvītī ar ūdeni atšķaidītu līmi. 
Tad sākas jautrākā daļa – piepūš balonu, stin-
gri aizsien, paklausās, vai gaiss neiet ārā. Sīkos 

gabaliņos plēš avīzes, mērcē līmes 
šķīdumā papīra strēmeles, līmē 
apkārt balonam. Jālīmē vismaz 10 
kārtas, tad trauks būs pietiekami 
stingrs. Kad līmējums izžūs, formu 
noņems, izkrāsos, piepildīs ar kon-
fektēm vai riekstiem un neparasta 
galda rota gatava! Noskatījušās, ar 
kādu aizrautību strādā bērni, arī 
dāmas, atpūtinot acis no valdziņu 
skaitīšanas, sāk līmēt papīra trau-
ciņus.

Iecerēts salikt lietošanas kārtībā 
Ormaņkalna slavenās audējas Zen-
tas Cīrules stelles, jo pulciņa da-
lībnieces izteikušas vēlēšanos aust. 
Nolietotas drēbes žēl mest ārā, tās 
iegūtu jaunu pielietojumu, pārtopot 
grīdceliņos.

14. februārī plānota tikšanās ar 
Krustpils novada rokdarbnieci un 

novadpētnieci Vizmu Lejiņu. Saruna būs par 
cimdu rakstiem. Varēsim iepazīties ar viņas 
kolekciju, kā arī uzzināt par līdzdalību vēstu-
res zinātņu doktores Aijas Jansones grāmatas 
„Austrumvidzemes rakstainie dūraiņi” veido-
šanā. Ņemsim līdzi rakstainos dūraiņus arī no 
savām rokdarbu tīnēm kopā ar stāstiem par to 
adītājām! Ikviens mīļi aicināts uz šo tikšanos!

R. Urbacāne, Elkšņos

Netradicionāli paņēmieni aizrauj gan pusaudžus, gan pieredzējušas 
rokdarbnieces. No avīžu strēmelēm veido konfekšu traukus. No kreisās: 

Katrīna Marta Klibiķe, Andris Vinters, pulciņa vadītāja Līvija Levinska, 
Ilze Liepiņa, Natālija Bārdule.

uzbūvē šūpoles dēlam

uzmauči, trauki no avīzēm, dūraiņu raksti un 
sapnis atdzīvināt vecās stelles

Decembra nogalē 1. b klases skolēni ar 
klases audzinātāju uzsāka čakli darboties 
pašu nodibinātajā „Rūķu darbnīcā”.

Jau vairākus gadus mazie skolēni do-
das ciemos ar pašu sarūpētajām saldumu 
paciņām, apsveikumiem un kādu muzikā-

lu sveicienu uz VSAC pie vecajiem ļaudīm, 
lai tos sveiktu, iepriecinātu Ziemassvēt-
kos.

Arī šogad 1. b klases skolēni, ar savu 
vecāku gādīgu atbalstu sarūpēja saldu-
mus, mandarīnus, lai piepildītu Ziemas-

svētku paciņas. Labais darbiņš izdevās, un 
paši 1. b klases rūķīši jutās gandarīti par 
paveikto.

Vai tas nav skaisti - sniegt prieku ci-
tiem Ziemassvētku priekšvakarā?

1. b klases audzinātāja A. Bērziņa

„Mazas mūsu rokas, visu darīt rosās…”

NOVaDa sKOlās
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Katru gadu, tuvojoties Ziemassvētkiem, 
Viesītes vidusskolas 1., 2. klašu audzinātājas 
rosina savus audzēkņus un viņu vecākus pie-
dalīties labdarības akcijā, kuras laikā tiek sa-
rūpētas dāvanas un sagatavots koncerts Vie-
sītes sociālās aprūpes centra iemītniekiem.

Kad īsti aizsākās šī tradīcija, nav sagla-
bājušās precīzas ziņas, bet, tinot atmiņu ka-
molu, var droši apgalvot, ka vismaz ...padsmit 
gadu tālā pagātnē – reizē ar kristīgās ētikas 
(vēlāk – mācības) ieviešanu skolā.

Arī šogad 16. decembra rītā otro klašu 
skolēni un audzinātājas Nellija Ribicka, Elita 
Kalnieša un mūzikas skolotāja Maruta Zari-
ņa devās ciemos uz VSAC.

Gatavošanās laiks un apciemojums mūs 
rosināja uz pārdomām. Dažās ļausim ielūko-
ties arī jums.

Adrija - Man šodiena patika. Kad es at-
nācu mājās, es jutos tik labi! Man gribētos vēl 
apciemot vecos cilvēkus.

Nauris - Mēs arī bijām iepriecināti, un ta-
gad cilvēkiem sirsniņās ir siltāk.

Lauris – Es sapratu, ka vajag dalīties ar 
citiem un darīt citiem labu.

Jūlija – Vecie cilvēki bija iepriecināti, jo 
viņi smaidīja. Es mācījos, kā iepriecināt citus. 
Mums bija grūti, bet mācījāmies dzejoļus un 
dziedāt dziesmas.

Valērijs – Cilvēki priecājās par mūsu kon-
certu.

Madars – Man bija žēl veco cilvēku.
Kristers P. – Mēs gatavojāmies daudzas 

dienas. Mūsu gatavotie eņģelīši, tūtas un kon-
certs bija skaisti.

Mārcis - Man patika apciemot VSAC ie-
mītniekus. Es izjutu devēja prieku.

Alens - Man bija žēl slimo cilvēku. Kaut 
vecajiem cilvēkiem būtu zāles, kas varētu vi-
ņus izārstēt!

Justs – Es priecājos, ka varēju viņus ie-
priecināt.

Krista Č. – Es cītīgi mācījos dzejoļus un 

taisīju eņģelīšus. Es redzēju, cik veciem ir 
grūti. Man viņu bija žēl.

Kristofers – Man patika vecajiem cilvē-
kiem dot dāvanas.

Alīna - Man vecs, vecs cilvēks teica, lai 
man veicas! Es pati priecājos par to novēlē-
jumu.

Patrīcija – Man bija ļoti žēl to cilvēku, 
kuri nevarēja paiet. Kad es tantei iedevu dā-
vanu, viņa teica, lai arī man un vecākiem 
būtu priecīgi Ziemassvētki!

Madara - Mēs viņiem dziedājām dzies-
mas, skaitījām dzejoļus, devām eņģelīšus un 
saldumu tūtas. Viņi bija laimīgi...

Sintija – Es sapratu, ka vajag dalīties ar 
savu prieku. Neaizmirsti, ka tu jebkuru vari 
iepriecināt un viņš būs par to pateicīgs. Ej ta-
gad un iepriecini savu ģimeni un draugus, jo 

vēlāk var būt par vēlu! Mūsu zemē ir daudz 
bēdīgu cilvēku, un viņi gaida, lai tieši tu viņus 
iepriecini!

Elīza – Es sapratu, ka veci vai jauni cilvēki 
priecājas par katru vissīkāko dāvaniņu. Kad 
devu dāvanu, man ļoti patika cilvēku sejās 
redzēt smaidu. Es gribu pateikties skolotājām 
par šo lielo iespēju – mācīties labestību. Liels 
paldies arī VSAC, ka uzturat šos jaukos cil-
vēkus.

Mēs, audzinātājas, sakām mīļu paldies 
bērnu vecākiem par atsaucību, sapratni, līdz-
darbošanos akcijā ,,No sirds uz sirdi”!

Lai visiem svētīgs, gaišām domām un la-
biem darbiem piepildīts ne tikai Ziemassvēt-
ku laiks!

2. klašu audzinātājas Nellija un Elita
E. Kalniešas foto

Es sasilstu NO PiEsKāRiENiEM uN NO 
siltiEM sKatiENiEM... /M. laukmane/

izteiksmīgās runas konkursā 2. klasēm
2015. gadam ir īpaša nozīme kultūrā – 

16. martā apritēs 150. gadskārta kopš Aspa-
zijas dzimšanas dienas, bet 11. septembrī svi-
nēsim Raiņa 150. jubileju. UNESCO iekļāvis 
dzejnieku dzimšanas dienas starptautiskajā 
svinamo dienu sarakstā, un Latvijā 2015. 
gads pasludināts par Raiņa un Aspazijas 
gadu. 

Abu dzejnieku jubilejai iecerēts festivāls 
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”, tā programmā 
iekļautas ap 60 dzejnieku jubilejai veltītas 
kultūras norises. Tie būs tradicionāli litera-
tūras pasākumi, koncertu programmas un 
uzvedumi, teātra izrādes, muzeju pasākumu 
cikli, izstādes un konferences gan Latvijas, 
gan starptautiskā mērogā.

Arī Viesītes vidusskolā Izteiksmīgās runas 
konkurss šogad veltīts Raiņa un Aspazijas ju-
bilejas gadam.

Piektdien, 16. janvārī, Viesītes sākumskolā 
norisinājās Izteiksmīgās runas konkurss 2. a 
un 2. b klasēm. Bērnu sniegumu vērtēja kom-
petenta žūrija – skolotājas Nellija un Iluta, bib-
liotekāres Gunta un Irēna.

Bibliotekāre pastāstīja, kāpēc šis gads ir 
pasludināts par Raiņa un Aspazijas gadu, uz-
svēra abu dzejnieku literāro devumu. Skolo-
tājas Elita un Nellija atgādināja, kas ir svarīgi, 
uzstājoties dzejoļu konkursā, ko vērtēs žūrija –  
dzejoļa autora un nosaukuma pieteikumu, 
stāju, izrunu, izteiksmīgumu. Skolēni izlozēja 
katrs savu uzstāšanās kārtas numuru. Nu kon-
kurss varēja sākties.

Skolotāja Elita izsauca kārtas numuru, pie-
teica un fotografēja katru konkursantu.

Bērni runāja Raiņa un Aspazijas dzeju, 
vienlaikus demonstrējot sagatavotu šī dzejoļa 
ilustrāciju. Neizpalika ne dzejoļa pieteikums, 

ne stalta stāja, ne izteiksme. Žūrija čakli klau-
sījās, skatījās un vērtēja.

Kamēr žūrija aizgāja apspriesties, bērni 
rakstīja savas pārdomas par šo konkursu – kā 
tam gatavojās, kā meklēja un izvēlējās dzejoli, 
kas palīdzēja meklēt un mācīties, kā noritēja 
konkurss, utt.

Žūrijai bija ilgi ko spriest, jo bērni bija ga-
tavojušies nopietni un visiem sniegums bija 
labs. Beidzot spriedums bija gatavs, un visas 
žūrijas vārdā to paziņoja skolotāja Iluta.

Un tā - 1. vietu ieguva Adrija Bantauska 
ar Raiņa dzejoli „Zivtiņa un meitiņa”, Krista 
Čelnova ar Aspazijas dzejoli „Pasaciņa”, Kris-
tofers Pauls Pātaga ar Raiņa dzejoli „Grāma-
ta” un Rendijs Pēteris Roze ar Raiņa dzejoli 
„Makšķernieki un zivtiņas”.

Otro vietu ieguva Sintija Dzikoviča ar As-
pazijas dzejoli „Tāda es esmu”, Elīza Marija 
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Atsaucoties akcijai „Zvaigzne 
austrumos”, 1. a un 3. a klašu skolēni 
un audzinātājas kopā ar vecākiem nolēma 
sagatavot dāvaniņas sīriešu un irākiešu 

bēgļu bērniem.
Nepieciešama bija vien kurpju kaste, 

ar mīļumu izraudzītas un sagatavotas da-
žādas ikdienā nepieciešamas lietas zēnam 
vai meitenei vecumā no 2 – 14 gadiem. 
Protams, tika padomāts par to, lai šie bēr-
ni saņemtu arī kādu mīksto rotaļlietu, 
spēli, siltas zeķītes, cimdiņus, kādu kāru-
miņu. Dāvaniņas, kā paredzēts, galamērķi 
sasniedza Zvaigznes dienā. Lai kaut ko sa-

ņemtu, vispirms ir jāmācās dot. No sirds 
uz sirdi.

Paldies vecākiem: Asaru, Vecumnie-
ku, Bravacku, Ašaku, Cīruļu, Banderu, 
Tomu, Maisaku, Rusiņu, un Zvaigžņu 
ģim., D. Prikašai, S. Matukai, I. Kļeščev-
skai, audz. Baibai M., I. Bružai, S. Jancu-
kovičai, J. Kovnackai, kā arī īpašs paldies 
Intai Malceniecei!

Audzinātāja D. Vanaga

Jevtušenko ar Raiņa dzejoli „Sasistā krūze” 
un Alīna Tiļiņina ar Raiņa dzejoli „Kaķenīte”. 
Trešajā vietā ierindojās Patrīcija Diāna Basova 
ar Aspazijas dzejoli „Vēja zirdziņš”, Madars 
Ivanovs ar Raiņa dzejoli „Makšķernieki un 
zivtiņas”, Madara Ribakova ar Aspazijas dze-
joli „Pasaciņa”, Zane Slīpe arī ar Aspazijas dze-
joli „Pasaciņa”.

Pateicības par piedalīšanos konkursā sa-
ņēma Jūlija Gatmane, Krista Golmeistere, Es-
meralda Misiņa, Alens Justs Plēsums, Mārcis 
Adrians Prodnieks, Markuss Raivo Savickis, 
Artis Zvaigzne.

Viesītes bibliotēkas un Viesītes vidussko-
las bibliotēkas bibliotekāres nominēja un ap-
balvoja „Bibliotēkas simpātiju”. Šo titulu iegu-
va 2. a klases skolniece Sintija Dzikoviča un 2. 
b klases skolniece Krista Čelnova.

Godalgas ieguvušie bērni pārstāvēs sa-
vas klases Viesītes vidusskolas Izteiksmīgās 
runas konkursā. Lai viņiem veicas!

Un vēl mazliet no bērnu rakstītā. Vispirms 
šo to varam uzzināt, kā tad bērni gatavojušies 

konkursam. „Mēs ar ģimeni meklējām Jāņa 
Raiņa dzejoli,” raksta Daniels Smirnovs. Kris-
ters Pupelis savukārt raksta: „Es gatavojos tā: 
mēs ar mammu meklējām dzejolīti.” Nauris 
Mitenieks pavēstī: „Mēs ar vecmammu mek-

lējām Jāņa Raiņa dzejoli.” Bet Krista Golmeis-
tere darīja tā: „Es meklēju telefonā un 2 dienas 
mācījos un zīmēju zīmējumu. Un mamma 
man mācīja dzejoli.”

Detalizētāk par šo gatavošanos raksta Sa-
muels Lūkass Indāns: „Es sāku meklēt Raiņa 
dzejoli un lēnītēm sāku lasīt. Tad sāku mācīties 
no galvas. Nācu uz skolu atskaitīt. Rainis ir ļoti 
slavens dzejnieks.”

Kristers Naudiņš konkursam gatavojies 
ļoti nopietni un pamatīgi, viņš raksta: „Es ga-
tavojos 5 dienas, un es varu pateikties manai 
mammai Marikai Naudiņai un manam tētim 
Ērikam Naudiņam.”

Ne mazāk nopietni konkursam gatavojās 
arī Rendijs Roze: „Es gatavojos Raiņa un Aspa-
zijas jubilejai. Vispirms es mācījos cītīgi dzejo-
li, un pēc visa es ilustrēju šo dzejoli.”

Madara Ribakova raksta šādi: „Gatavojos 
runas konkursam. Meklēju dzejoli grāmatā. 
Mācījos dzejoli 4 dienas, līdz iemācījos. Man 
dzejolis patika.”

Kristofers Pātaga vairāk izsakās par savu iz-

vēlēto dzejoli: „Es mācījos Jāņa Raiņa dze-
joli, kura nosaukums ir „Grāmata”. Man šis 
dzejolis ļoti patīk, jo ir izteiksmīgs. Sākumā 
es mācījos dzejoli, tad sāku zīmēt.”

Par izvēlētā dzejoļa ilustrēšanu stāsta 
Sintija Dzikoviča: „Lai būtu vairāk pun-
ktu, vajadzēja uzzīmēt un skaisti norakstīt 
dzejoli. Es gan glīti uzrakstīju un arī glīti 
uzzīmēju, arī citiem bērniem bija skaisti. 
Bet dažiem nebija nekā.”

Bet Žaklīna Brīvere atklāj: „Vispirms es 
sameklēju dzejoli. Tad es viņu mācījos no 

galvas. Tad es dzejoli norakstīju un uzzīmēju 
ilustrāciju. Un tad es uzstājos. Un es jutos labi.”

Labi veicies arī Madaram Ivanovam. Viņš 
raksta: „Bija dotas 2 nedēļas, lai iemācītos Jāņa 
Raiņa vai Aspazijas dzejoli. Es dzejoli atradu 

datorā, dzejoli sauc „Makšķernieki un zivti-
ņas.” Es dzejoli iemācījos 3 dienās. Visi bērni 
zināja savus dzejoļus. Kad vajadzēja uzstāties, 
es biju pirmais.”

Esmeralda Misiņa apraksta gatavošanos 
un konkursu šādi: „Es cītīgi mācījos Raiņa 
dzejoli. Mums bija jāuzzīmē, kā tas viss izska-
tās. Tur piedalījās 2. a un 2. b klase. Tas notika 
16. janvārī. Un arī žūrija vērtēja, kā mēs skaitī-
jām. Un mēs tā atceramies tos jaukos dzejnie-
kus Jāni Raini un Aspaziju.”

Elīza Jevtušenko analizē konkursa gaitu: 
„Mēs, 2. a un 2. b klases, gatavojāmies „Ska-
tuves runas konkursam”. Drīkstēja izvēlēties 
vai Raiņa, vai Aspazijas dzejoli. Es iemācījos 
Jāņa Raiņa dzejoli. Manu dzejoli sauca „Sasis-
tā krūze.” Man ļoti patika censties. Lai katram 
jauka diena!”

Ļoti koncentrēti un ar pieaugošu drama-
tismu par konkursu raksta Patrīcija Basova: 
„Es mācījos dzejoli par vēja zirdziņu. Man pa-
tika mācīties dzejoli. Drīz jau būs konkurss. Es 
sāku mācīties izteiksmīgi. Šodien ir konkurss. 
Esmu uztraukusies. Sākas konkurss. Skolotāja 
pastāsta noteikumus. Sākumā visi izvelk nu-
muriņu. Pēc tam visi sāk skaitīt.”

Raivo Savickis vairāk stāsta par konkursa 
gaitu: „Man numuriņš bija 19. Es dzejoli no-
skaitīju labi, bet nezinu, cik balles… Man ļoti 
patika mans dzejolis.”

Valērijs Caps par konkursu atklāj vēl vai-
rāk: „Visiem bija uztraukums. Citi mācēja dze-
joļus, citi nemācēja. Tagad žūrija vērtē, kurš 
tiks tālāk. Kurš uzvarēs.”

Emocionāli par gatavošanos un konkursu 
pastāsta Krista Čelnova: „Es dzejoli mācījos 
divas nedēļas, līdz iemācījos. Man ļoti patika 
mācīties. Es esmu priecīga, ka noskaitīju tik 
labi, es skaitīju dzejoli tik labi kā nekad!”

Apmierināts ar savu sniegumu ir arī Lau-
ris Roze. Viņš raksta: „16. janvārī mēs, 2. a kla-
ses bērni, rīkojām Skatuves Runas Konkursu. 
Mēs skaitījām J. Raiņa un Aspazijas dzejoļus. 
Es labi noskaitīju dzejoli un uzzīmēju zīmēju-
mu ļoti glīti.”

Ļoti patīkami, ka Jūlija Gatmane nodēvē 
šo konkursu tā – „Brīnišķīgais Notikums.” Un 
nobeigumā arī novērtē, ka „bija konkurss labs 
un jauks”.

Paldies, mīļie bērni un skolotājas, par lie-
lo gatavošanos, lielisko sniegumu! Par izjusto 
satraukumu, par bailēm, par to, ka dažam 
mazliet piemirsās kāds vārdiņš…

Konkurss tiešām bija labs un jauks!
Konkursā pabija un ar iespaidiem 

dalījās I. Jančevska (Viesītes bibliotēka)
E. Kalniešas foto
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ĒNU DIENĀS 2015
piedalīsies Viesītes 

vidusskolas 
9. - 12. klašu skolēni.

9. a, b. klases „ēnos” dažādu 
profesiju pārstāvjus Viesītes 

novada ietvaros.

Savukārt 10. - 12. klases 
jaunieši Ēnu dienas 

ietvaros apmeklēs Latvijas 
uzņēmumus, iestādes un 

organizācijas, kas atbalstīs šo 
pasākumu.

Pirmie ziemas sezonu atklāja paši mazā-
kie vieglatlēti - 26. novembrī Līvānos nori-
sinājās atklātais čempionāts vieglatlētikā D 
(2004. - 2005. dz. g.) un E (2006. dz. g. un 
jaunāki) vecuma grupām trīscīņās. Viesītes 
Sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēja as-
toņi jaunie sportisti, un pieci no viņiem pār-
veda mājās medaļas. Viktorija Bruzgule D 
grupā meitenēm uzvarēja izturības trīscīņā, 
Nauris Mitenieks D grupā zēniem ierindo-
jās 2. vietā mešanas trīscīņā, Alekss Čelnovs 
D grupā zēniem - 2. vietā lēkšanas trīscīņā. 
Jaunākajā, E grupā, lēkšanas trīscīņā zēniem 
3. vietu izcīnīja Kristofers Pauls Pātaga un 3. 
vietu meitenēm - Baiba Cīrule.

3. decembrī Ābeļos notika draudzības 
kausa „Ābeļi – Jēkabpils – Jersika - Līvā-
ni” izcīņas sacensības vieglatlētikā D un 
C (2003. - 2002. dz. g.) grupām, pirmais 
posms. D grupā augstlēkšanā meitenēm 3. 
vietu izcīnīja Evelīna Anna Asare, 2. vietu 1 
kg pildbumbas mešanā zēniem - Alekss Čel-
novs. C grupā Vladislavs Pupeļs ierindojās 3. 
vietā 30 m barjerskriešanā zēniem.

13. janvārī Jēkabpils 3. vidusskolā nori-
sinājās šo sacensību 2. posms. D grupā 30 m 
barjerskriešanā meitenēm 1. vietu izcīnīja 
Viktorija Bruzgule, 1. vietu 1 kg pildbumbas 
mešanā zēniem - Alekss Čelnovs, 2. vietu 
30 m barjerskriešanā, 3. vietu tāllēkšanā zē-
niem - Imants Kokorevičs. C grupā zēniem 
3. vietu augstlēkšanā ieguva Vladislavs Pu-
peļs, 1. vieta tāllēkšanā, 2. vieta 60 m barjer-
skriešanā un 3. vieta 300 m skriešanā - Nau-
rim Mutulim.

15. janvārī Jēkabpils 3. vidusskolā no-
risinājās Jēkabpils Sporta skolas atklātās 
sacensības vieglatlētikā „C” grupai un at-
lases sacensības Jēkabpils zonā uz Latvijas 
čempionātu, kas notiks 1. februārī Rīgas 
Sporta manēžā. Sacensības notiek četrās zo-
nās - Kuldīgā, Jēkabpilī, Limbažos un Rīgā. 
Jēkabpils zonā spēkiem mērojās sportisti no 

Aizkraukles, Viesītes, Daugavpils pilsētām 
un novadiem, Ilūkstes, Jēkabpils, Krāslavas, 
Ludzas, Līvānu, Madonas, Preiļu un Rēzek-
nes Sporta skolām. No katras zonas katrā 
disciplīnā uz Latvijas čempionātu tiek 1. - 5. 
vietas ieguvēji (-as). Šogad Latvijas čempio-
nātam ir kvalificējušies trīs Viesītes Sporta 
skolas audzēkņi: Nauris Mutulis – 60 m bar-
jerskriešanā (Jēkabpils zonas sacensībās -  
3. vieta) un tāllēkšanā (Jēkabpils zonas sacen-
sībās - 4. vieta), Dmitrijs Stoļerovs (Ābeļi) -  
lodes grūšanā (Jēkabpils zonas sacensībās -  
5. vieta) un Kristaps Krodzinieks (Ābeļi) – 
1000 m skrējienā (Jēkabpils zonas sacensībās -  
5. vieta).

Turēsim īkšķus, lai mūsu puišiem izdo-
das veiksmīgi starti Latvijas čempionātā 1. 
februārī!

Viesītes Sporta skolas vieglatlētikas 
trenere G. Klibiķe

Viesītes Sporta skolas audzēkņi Līvānos  
26. novembrī.

9. janvārī Ādažu kultūras centrā norisinājās svinīgais pasākums „Gada 
balva vieglatlētikā”.

Mūsu Sporta skolas audzēkne šķēpmetēja Laine Donāne, kas šobrīd mā-
cās un trenējas Murjāņu sporta ģimnāzijā, saņēma labākās jaunās vieglatlētes 
balvu.

Labākais jaunais vieglatlēts - šķēpmetējs Gatis Čakšs.
Šķēpmetēja Madara Palameika un tāllēcējs Elvijs Misāns atzīti par 2014. 

gada Latvijas labākajiem vieglatlētiem.
Par gada tiesnesi atzina jēkabpilieti Edgaru Lambu, bet par Gada treneri, 

šobrīd arī Laines Donānes treneri, atzina Andreju Vaivadu.
Balsošanā piedalījās līdzjutēji, žurnālisti, Latvijas Vieglatlētikas savienī-

bas (LVS) juridiskie biedri un valde, treneru padome.
Mūsu Sporta skolas trenerei Tatjanai Donānei tika pasniegta balva - Eiro-

pas trenera nozīmīte European Athletics un sertifikāts, kas apliecina šīs bal-
vas saņemšanu. Sveicam Laini un Tatjanu Donānes!

Viesītes Sporta skolas direktora vietniece G. Klibiķe
Foto: G. Bērziņš /LVS/

Vieglatlētu starti ziemas 
sezonas sacensībās

laine Donāne - labākā jaunā 
vieglatlēte 2014. gadā
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Viesītes slimnīca dibināta 1948. gada 
oktobrī ar 15 vietām Jēkabpils apriņķa Vie-
sītes pagasta „Vecpēteros” kā lauku slimnīca. 
„Vecpēteri” ir divstāvu ēka apmēram 6 – 7 
kilometru attālumā no Viesītes pilsētas.

Slimnīcas organizētājs - Veselības mi-
nistrijas nozīmētais galvenais ārsts Haralds 
Bergmanis pēc specialitātes bija ķirurgs. Vē-
lāk strādāja Republikas klīniskajā slimnīcā, 
tagadējā Paula Stradiņa slimnīcā. „Vecpē-
teros” slimnieki praktiski netika uzņemti, 
jo bija apgrūtināta apgāde ar produktiem, 
apkalpošanu. Satiksmes nebija nekādas, 
vienīgi slimnīcai piederošais zirgu pajūgs. 
Lai būtu tuvāk Viesītes pilsētai, ārstam H. 
Bergmanim tika izdota pilnvara noslēgt lī-
gumu ar Viesītes pilsētas komunālo nodaļu 
par nama Ezera ielā 4, Viesītē, iznomāšanu 
slimnīcas vajadzībām.

Tā 1949. gadā slimnīcu pārvietoja uz 

ēku Viesītē, Ezera ielā 4. Šī 
dzīvojamā māja bija nacio-
nalizēta veterinārārstam 
Grieķerim, tika pielāgota un 
darbojās kā stacionārs. Grū-
tības bija ar slimnieku ap-
kalpošanu, sanitāro apstrādi: 
nebija vannas, dušas. Jēkab-
pils apriņķa rūpkombinātam 1948. gada 
novembrī tika pasūtīta vanna, katls. Pasū-
tījums netika izpildīts savlaicīgi, ko pierāda 
dokuments - atgādinājums rūpkombināta 
direktoram.

Slimnīcas darbinieku skaits nebija liels, 
bet darboties gribošs. Pie slimnīcas dibi-
nāšanas bija slimnīcas ilggadēji darbinie-
ki - medmāsa Lūcija Freimane, medicīnas 

māsa Marija Zimina - Poliektova, kas vēlāk 
no 1958. gada strādāja par vecmāti, vecmāte 
Biruta Robežniece, sanitāres: Milda Zāgerte, 
Emīlija Rone, Erna Vilkaste, veļas mazgātāja 
Anna Račila, pavāre B. Zilberberga u. c., kas 
strādāja īslaicīgi, saimniecības vadītāja Her-
mīne Ķēniņa, kas vēlāk strādāja par dezin-
fektori.

Turpinājums 16. lpp. »»»

Dodot gaismu, sadegu!

Ambulance Viesītē, Raiņa ielā 6.

No kreisās: galvenā ārste  
Zoja Haitova un terapeite 

Berta Dzene.

Kas paliek 
atmiņās,  
tas dzīvs…

Sācies jauns gads, kas solās būt darbīgs 
un interesants, un līdztekus citiem rak-
stiem, kas jūs informē par šodien aktuāliem 
notikumiem, turpinām avīzes iepriekšējā 
numurā aizsākto publikāciju sēriju par 

Viesītes slimnīcas vēsturi, mūsu pilsētā un 
novadā strādājušajiem mediķiem. Šoreiz 
laika ratu pagriezīsim vēl tālākā pagātnē –  
piedāvājam jūsu uzmanībai ārstes Zojas 
Haitovas atmiņu stāstu par slimnīcu no tās 
izveides brīža 1948. gadā līdz 1997. gadam, 
kad tā tika pārveidota par Viesītes Veselī-
bas sociālo aprūpes centru. Šīs atmiņas ta-
pušas sakarā ar Viesītes slimnīcas 50 gadu 
jubileju, kas tika svinēta 1998. gadā.

Domāju, ka lielai daļai viesītiešu dak-
teres Zojas Haitovas vārds īpašus komen-

tārus neprasa – ilgs un bagāts darba mūžs, 
kas pilnībā atdots medicīnai. Viņa par gal-
veno ārsti Viesītes slimnīcā nostrādājusi 
no 1951. gada 9. augusta līdz 1997. gada 1. 
martam. Pati daktere tagad dzīvo Jēkabpilī 
un ir laipni piekritusi sava atmiņu stāsta 
publicēšanai mūsu izdevumā. Paldies vi-
ņai par to! Vēlam viņai stipru veselību un 
ceram, ka jums šo stāstu būs tikpat inte-
resanti lasīt kā tas bija mums, laikraksta 
veidotājiem. 

L. Griškena



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2015. gada janvāris, Nr. 1 (139)

16

««« Sākums 15. lpp
1950. gadā Jēkabpils apriņķi likvidēja, 

izveidojot Neretas rajonu, kur ietilpa Viesī-
tes pilsēta. Nomainījās galvenie ārsti. Nāca 
ārste, ķirurģe Aksjonoka – viņas laikā Ezera 
ielā 4 uzcelta pirtiņa, kuru pēc tam izmanto-
ja par veļas mazgātuvi. Pēc tam galvenās ārs-
tes pienākumus līdz 1951. gada 8. augustam 
izpildīja ārste Antonija Ostvalde. No 1951. 
gada 9. augusta par galveno ārsti strādāja 
Rīgas medicīnas institūtu beigusī Zoja Ro-
šonoka – Haitova.

Ambulancei tika ierādītas citas telpas 
Viesītē, Raiņa ielā 6, divstāvu ēkas augšējā 
stāvā. Apakšējā stāvā bija izvietoti veikali.

Ambulancē darbojās bērnu konsultācija, 
kuru apkalpoja medicīnas māsa Aperāne, 
vēlāk Gaida Avena, medmāsa Z. Daneviča, 
zobārstniecības kabinets ar ārsti Johannu 
Ušerovsku, kas Viesītē nostrādāja no 1936. 
līdz 1966. gadam. Zobārstniecības kabinetā 
vēlāk strādāja arī viņas meita Baiba Ušerov-
ska – Apīne. No 1981. gada strādā Sandra 
Vidže – Baldunčika. Terapijas nozari apkal-
poja ārste A. Ostvalde, pēc tam - līdz 1972. 
gadam ārste Berta Dzene. Ārste B. Dzene 
strādāja arī par rentgenoloģi, beigusi rentge-
nologa kursus.

Bērnu ārsts Jānis Danevičs strādāja no 
1952. līdz 1959. gadam. Par ķirurgu strādāja 
Z. Rošonoka – Haitova.

Līdz Viesītes slimnīcas izveidošanai me-
dicīnisko palīdzību iedzīvotājiem sniedza 
Dzelzceļnieku ambulance. Viesīte bija sva-
rīgs mazā bānīša dzelzceļa mezgls ar savu 
depo, kas ražoja elektrību, un tam bija pie-

slēgta arī pilsēta. Elektrību padeva no plkst. 
6.00 līdz 23.00. Arī Viesītes slimnīcas ēka 
bija pieslēgta pie šī elektrības avota. No 1955. 
gada Viesīti pieslēdza Ķeguma elektrostaci-
jai, tad elektriskā strāva bija pastāvīga.

1952. gadā slimnīcai ierādīja citas telpas -  
Raiņa ielā 35, kur bija izvietota Tautas tie-
sa. Tautas tiesu pārcēla uz Neretu. Šajā mājā 

vēl saglabājies lodziņš bijušajā karcera telpā, 
kuru vēlāk pārveidoja par vannas istabu. 
Ēka tika pielāgota stacionāram. Slimnīcā 
bija terapeitiskās, dzemdību, bērnu gultas, 
bet 10 infekcijas gultas atstātas Ezera ielā 4.

Pirmajos slimnīcas pastāvēšanas gados 
lielākā daļa slimnieku bija ar pēckara trau-
mām – pēc lādiņu, granātu sprādzieniem - 
atrautas rokas, pirksti, savainotas kājas. No 
infekcijām 1952. un 1953. gadā izplatītas bija 
skarlatīna, masalas - slimoja gan bērni, gan 
arī pieaugušie. Bija atsevišķi izsitumu tīfa, 
vēdera tīfa gadījumi. Arī slimnīcas darbi-
nieku vidū bija saslimšanas ar šīm slimībām. 
Pēc kara ļoti izplatīta bija utainība, kā arī 
infekcijas - slimnieku drēbes un slimnīcas 
mīksto inventāru izkarsēja lauku tipa dezin-
fekcijas kamerā. Šajā kamerā, kas bija līdzī-
ga lielam skapim, arī izdarīja dezinfekciju. 
Slimnīcu apkurināja ar malku. Dezinfektore 
Hermīne Ķēniņa prata šo amatu ļoti labi. Ne 
velti, mēs, darba biedri, klusībā viņu iesau-
cām par „utu ķēniņu”. Viņa nostrādāja līdz 
1966. gadam, kad aizgāja pensijā.

Mīksto, cieto un saimniecisko inventā-
ru no 1952. – 1957. gadam gādājām no Rī-
gas noliktavām. Tas bija sarežģīti, jo pašiem 
sava transporta nebija, izlīdzējāmies ar Rīgā 
izveidoto speciālo transporta iestādi, kura 
nozīmēja izbraukušo smago transportu no 
Rīgas inventāru atvest uz pasūtītāja iestādi. 
Sūtīja galvenokārt to transportu, kas devās 
uz mūsu rajonu. Es un saimniecības vadītā-
ja braucām uz Rīgu ar satiksmes transpor-
tu atlasīt vajadzīgo inventāru. Šīs mantas 
nogādājām uz pagaidu telpām, un pēc tam 

mums tās atveda līdz slimnīcai. Inventārs 
šeit nonāca labā stāvoklī – pat stikla skapis 
tika atgādāts bez plīsumiem. Tas tika iepa-
kots starp matračiem.

Vēlāk inventāra atvešanai izmantojām 
Neretas kultūras nodaļas „Kino” mašīnu. 
Tajā laikā I. Haitovs bija nodaļas vadītājs. Tā 
kā mums bija zirga pajūgs, ko izmantoja arī 

izbraukumiem pie slimniekiem, no nolik-
tavas atvedām divus lielus kažokus. Kažoki 
reizēm bija smagāki par pašu valkātāju.

1952. gada otrajā pusē ārste Z. Rošono-
ka - Haitova pabeidza 6 mēnešu ķirurģijas 
kursus Rīgā, kā arī bija sagatavota operā-
cijas māsa Alicija Margeviča, tāpēc varēja 
uzsākt kvalitatīvu ķirurģisko darbību. Tika 
iekārtota operāciju zāle ar bezēnas lampu, 
sapirkts instrumentārijs. Veļu autoklavēja 
ar malkas apkurināmo autoklāvu. Autokla-
vēšanu izdarīja operācijas māsa un apmācīts 
sētnieks Jānis Lapšuks. Grūtības sagādāja 
ūdensvada trūkums. Ūdeni smēla no 12 – 14 
kubulu dziļas akas blakus slimnīcai Rai-
ņa ielā 35. Vannas istabā bija iemūrēts liels 
ūdens katls ar malkas apkuri. Ūdeni sanesa 
ar spaiņiem, uzkarsēja ūdeni un slimniekus 
mazgāja vannā. Pēc tam ūdeni ar spaiņiem 
iznesa ārā. To visu darīja mūsu sanitāres (va-
rones!).

1957. gadā likvidēja Neretas rajonu un 
Viesīti pievienoja Jēkabpils rajonam, kā arī 
iekļāva apkalpojamajā zonā Vārnavas un 
Sunākstes ciemus. 1957. gada 16. oktobrī ie-
dalīja sanitāro mašīnu PA3 - 653, arī vienu 
šofera slodzi. Uz šīs mašīnas strādāja šoferis 
Rūdolfs Lejiņš, vēlāk Jānis Paškovs. Mašī-
na bija lietota, pēc 230000 km noskrējiena 
bija jāveic kapitālais remonts. 1962. gadā 
automašīnu izmantoja izbraukumiem ārsti, 
feldšera vēl nebija, saimnieciskām lietām, 
slimnieku konsultācijām Jēkabpilī, Rīgā, kā 
arī histoloģisko analīžu aizvešanai uz labo-
ratoriju Rīgā, Talsu ielā 7, inventāra atveša-
nai no Rīgas.

Ambulanci no Raiņa ielas 6 pārcēla uz 
divstāvu ēku Raiņa 39 gandrīz blakus slim-
nīcai. Šī ēka atradās blakus slimnīcai un ārs-
tiem, kas strādāja gan ambulancē, gan slim-
nīcā, tas bija ļoti izdevīgi.

Slimnīca bija izvietota 3 ēkās: stacionārs 
Raiņa 35, ambulance Raiņa 39 un infekcijas 
nodaļa Ezera ielā 4. Infekcijas nodaļa pastā-
vēja līdz 1970. gadam. Pēc tam gultas iekļāva 
Jēkabpils rajona slimnīcas infekcijas nodaļā. 
Pēc profila Viesītes slimnīcā bija sekojošas 
gultas: 9 terapijas, 10 ķirurģiskās, 3 dzemdī-
bu un 3 bērnu, 10 infekcijas. Gultas samazi-
nāja vai palielināja atkarībā no gultu dienu 
izpildes.

Ambulancē zobārstniecības kabinetā 
strādāja ārste J. Ušerovska ar aizvēsturisku 
aparatūru – kājminamo urbi. Ar 1962. gadu 
sāka strādāt zobu protēžu kabinets. Strādāja 
Ambarcunjans, Dārznieks, vēlāk Jānis Tālis, 
Lilita Tāle.

Ambulancē ilggadīga medicīnas māsa 
bija Aina Pormale – Jaksteviča, kas sāka 
strādāt no 1950. gada, līdz aizgāja pensijā – 
beidza darbu kā medicīnas māsa terapijas 
nodaļā. Pie stomatologa strādāja sanitāre, 
sākumā Gunta Sarkisjane, vēlāk Daina Da-
ņiļeviča – Podža. Pašreiz zobārstu apkalpo 
Maija Rudzīte un Inta Gerasimova.

Bērnu kabinetā strādāja medicīnas mā-
sas Z. Daneviča, Elga Bulava, Genta Vecum-
niece, Grabeževa, Dina Pastare.

Terapijas māsu A. Jaksteviču nomainī-

Ambulance Raiņa ielā 39.
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ja Gunta Sarkisjane (meitas uzvārds Riek-
stiņa). Viņa arī izpildīja rentgenlaborantes 
pienākumus pēc kursu beigšanas. Strādāja 
līdz 1972. gadam, kad sakarā ar dzīves vietas 
maiņu pārgāja darbā uz Ogri.

1966. gadā slimnīcai Raiņa 35 veikts ka-
pitālais remonts - tika ievilkts ūdensvads. 
Ūdeni ņem no artēziskās akas, kas atrodas 
Sporta ielas 1 rajonā. Ierīkota kanalizācija ar 
nosēdakām un iesūcinošo sistēmu augsnē. 
Šos remontus palīdzēja veikt Meliorācijas –  
celtniecības pārvalde (MCP), priekšnieks 
Uldis Reinholds. Tas atviegloja darbu sa-
nitārēm. Vannas istabā iekārtoja ar malku 
apkurināmu ūdens boileri ūdens sildīšanai, 
katlus izņēma, jo tie aizņēma daudz vietas.

Iegādājās elektriskos autoklāvus, kurus 
apkalpoja medicīnas (operāciju) māsa Maija 
Rudzīte.

Operācijas, apendektomijas, trūču (rei-
zēm gadījās kunģa apšūšana), adenomek-
tomiju izdarīja ķirurgs, iesaistot operācijā 
medicīnas māsu, asistentus un citus ārstus -  
terapeitu, ginekologu. Ķirurģiskās gultas 
bija līdz 1977. gadam, arī dzemdību gultas 
pārcēla uz Jēkabpils CRS.

1970. gadā slimnīcai Raiņa 35 veikts 
kapitālais remonts ar rekonstrukciju – caur-
staigājamās palātas likvidēja, izveidojot ko-
ridoru un abās pusēs palātas.

Šis remonts vilkās veselu gadu. Spe-
ciālas remontbrigādes nebija, bija vadītājs 
remontu vadīšanai, bet strādniekus mobili-
zēja no slimnīcas apkalpojošās zonas saim-
niecībām: padomju saimniecībām „Viesīte” 
un „Lone”, kolhoza „Ezerkrasts”, meliorā-
cijas strādniekus. Daži bija no pilsētas.

Tika papildināts un pārveidots fi-
zioprocedūru kabinets. Daudz aparātu bija 
saņemts no Jēkabpils slimnīcas Ar apara-
tūru strādāja Janīna Repša, pēc tam Āri-
ja Šileiko, vēlāk - Kristīne Brūvere. 1978. 
gadā no 25. Kongresa saimniecības vadītā-
ja Luda Skostas saņemts dāvinājums - EKG 
aparāts. Ar to apmācīta rīkoties Janīna 
Repša. Aparāta darbību apguva Ārija Šilei-
ko, Iveta Demjanova, kā arī ārste terapeite 
Sandra Broniča.

1963. gadā no Latvijas Veselības mi-
nistrijas centralizētā kārtā (apmaksāja mi-
nistrija) saņēmām rentgena aparātu RUU -  
4M. Šo aparātu drīkstēja uzstādīt telpā 
ar kvadratūru, kas bija ne mazāka par 24 
m2. Telpa sagatavota attiecīgi pēc notei-
kumiem. Apmesti griezti, sienas ar baritu, 
lai starojums neizplūstu un nekaitētu ne 
slimniekiem, ne arī darbiniekiem. Caur-
skates izdarīja ārsts Vanuška, vēlāk An-
tons Zvīdris, ārste Berta Dzene (pēc kursu 
beigšanas). Arī ārsts Igors Maļikovs. 1977. 
gadā sakarā ar lielākām prasībām Rtg ka-
binetiem telpas atzina par nepiemērotām 
un Rtg kabinetu slēdza. Līdz ar to caur-
skates nenotika. Rtg laborante Rita Gulbe 
kursus bija beigusi 1973. gadā un strādāja, 
fotografējot nozīmētās ķermeņa daļas. Pēc 
kabineta slēgšanas izmantojām portatīvo 
aparātu, kuram speciāls kabinets nebija 
vajadzīgs. Šis aparāts bija ekspluatācijā līdz 

1994. gadam, kad Rita Gulbe aizgāja pen-
sijā.

Ātrās palīdzības dienests ar diviem šo-
feriem un diviem feldšeriem sāka darboties 
1972. gadā. Apkalpoja iedzīvotājus dienas 
laikā 12 stundas. Naktīs izsaukumus ap-
kalpoja Jēkabpils ātrā palīdzība. Feldšeri -  
Rasma Vanaga (drīz aizgāja uz Baldoni), 
Maija Čermaka, Jevgenija Gaile, Ruta Va-
ļivačova. Ar 1990. gadu piešķīra papildus 2 
šoferus un 2,5 slodzes feldšeru – izveidoja 
pilnu brigādi. Apkalpošana - 24 stundas 
diennaktī. Par feldšeriem strādā Ruta Va-
ļivačova, Jevgenija Gaile, Lilija Krišjāne, 
Ingrīda Kalniņa.

Visas sertificētas, savu darbu saprot. 
Stingrs atbalsts ārstējošiem ārstiem. Par 
ātrās palīdzības šoferiem strādājuši Rū-
dolfs Lejiņs, Oļģerts Freimanis, Jānis Al-
diņš, Alfreds Gailis, Jānis Nitcis. Pašreiz 
strādā Kārlis Žikars, Jānis Grinciuns, Jānis 
Paškovs, Andris Davidāns. 1974. gadā no 
Jēkabpils CRS iedalīta jauna mašīna UAZ - 
452A – speciālā sanitārā. 1985. gadā iedalīja 
mašīnu „Moskvič”, ko pamatā patronāžās, 
izsaukumos izmantoja bērnu konsultācija.

1967. gadā pārveidoja rajonus, kā re-
zultātā Viesītes slimnīcas apkalpošanas 
zonā palika Viesīte, Viesītes ciems, Lones 
ciems, daļa Elkšņu ciema. Šajos ciemos ie-
dibināti feldšeru – vecmāšu punkti. Lones 
feldšeru punktā strādāja Lilija Krišjāne, pēc 
tam Ērika Bērziņa. Pēdējos gados izveidots 
doktorāts, ko vada ārste Māra Ose. Vārna-
vas feldšeru punktā strādāja Ērika Rieksti-
ņa. Viņa aizgāja uz Kurmenes pansionātu. 
Viņu nomainīja Zenta Milakne. Likvidē-
joties 1. Maija kolhozam, viņas vīrs aizgāja 
par agronomu uz „Ezerkrasta” kolhozu un 
Zentu pārcēla uz Saukas feldšeru punktu, 
kas bija pārcelts no „Tiltiņiem” uz Klau-
ci. Saukā bija ārsta iecirknis, kuru vadīja 
ārsts Celms, to likvidēja, atstājot feldšera 
punktu. No feldšeriem strādāja Agajevs un 
Mutulis.

Uz feldšeru punktiem regulāri izbrauca 
ārsti no Viesītes slimnīcas, kā arī speciālis-
ti: neirologs, acu, LOR slimībās. Arī Vie-
sītes slimnīcā ieradās tā saucamie šaurie 
speciālisti: acu ārsts, LOR, neirologs. Bie-
ži izbraukumi bija ar fluorogrāfa mašīnu. 
Pirms Jēkabpils slimnīca saņēma šādu fluo-
rogrāfa mašīnu, bija izbraukumi no Rīgas –  
brigāde ar ārstu. Atbildes varēja saņemt tai 
pašā dienā.

Viesītes slimnīca apkalpoja sekojošas 
skolas: Viesītes vidusskolu, pamatskolu, 
Saukas pamatskolu. Divas mazākas skoli-
ņas - Dešu Viesītes ciemā un Dzērves skolu 
Lonē - slēdza sakarā ar nelielo skolnieku 
skaitu un satiksmes uzlabošanos.

Saukā darbojās lauksamniecības rak-
stura skola – lauksaimniecības kadru sa-
gatavošanā. Šī skola tika pārveidota par 
profesionāli tehnisko skolu N. 9, gatavoja 
traktoristus, šoferus, kombainierus – vārdu 
sakot, apmācīja tehnikas darbos. Šajā sko-
lā no 1958. gada līdz 1993. gadam strādāja 
medicīnas māsa Marija Malceniece. Viņa 

beidza Jēkabpils Sarkanā krusta māsu sko-
lu. Strādāja apzinīgi.

1975. gadā atklāja Viesītes LPTS – 15. 
Tajā par feldšeri strādājusi Teressa Alek-
sandrova, vēlāk - Lāsma Linīte.

Viesītes ambulancei mainīta dislokāci-
ja vēl divas reizes. Mājas Raiņa ielā 39 no-
jaukšanas iemesls - avārijas stāvoklis. Re-
ģistratūrā sienas bija tik izpuvušas, ka nagu 
varēja iespiest bez uzsišanas, grīda bērnu 
kabinetā ejot līgojās.

Vadošās iestādēs bija izteikta doma celt 
divstāvu labiekārtotu dzīvojamo māju me-
dicīnas darbiniekiem. Tas bija neizdevīgi 
PMK, kas šo plānu vēlējās realizēt.

Ambulanci pārcēla atpakaļ uz Ezera 
ielu 4, jo infekcijas nodaļu likvidēja.

Viesītes izpildu komitejai vajadzēja 
atstāt pasta māju, kur tā iepriekš atradās -  
nāca jaunā centrāle, un tai vajadzēja tel-
pas. Māja Ezera ielā 4 iepatikās valdībai, 
un ambulanci pārcēla uz bijušo „melno” 
vai „mazo” skoliņu Brīvības ielā 23. Šī ēka, 
kādreizējais stallis, bija nodota celtniecības 
organizācijai par kantori. Celtnieki to atre-
montēja, ierīkoja centrālo apkuri ar pašteci. 
Līdz tam šo ēku ar krāšņu apkuri nevarēja 
sasildīt.

Arī ar centrālo apkuri to bija grūti izda-
rīt - ja labi kurināja, tad vismaz ūdens cau-
rules neaizsala. Vajadzēja stipri nopakot 
sienas pie caurulēm. 1982. gadā bija barga 
ziema - janvārī ap 29 – 30o, kurinātāja - jau-
na sieviete, bija aizmirsusi pateikt, ka sest-
dienā nebūs darbā… Pirmdienā ambulance 
izskatījās kā postaža - ūdens caurules sasa-
lušas, sasprāgušas. Pat ampulas ledusskapī 
sasalušas…

Šis gadījums mums lika trūkties. Pal-
dies 25. Kongresa priekšsēdētājam Ludim 
Skostam, kas palīdzēja salāpīt saplīsušās 
caurules, PMK priekšniekam Vilim Mar-
kevičam par vēlāko remontu, kā arī karsto 
ūdeni, ko veda ar BUB (brīvprātīgā uguns-
dzēsēju biedrība, priekšnieks I. Haitovs) 
mašīnu uz ambulanci pārbaudīt cauru-
ļu stiprumu. Vēlāk par kurinātājiem tika 
pieņemti nopietnāki vīri – Imants Arājs, 
Oskars Kudlis, Edvards Dzikovičs, Laimo-
nis Avens. Šo ambulanci atstāja, pārejot uz 
jauno aprūpes centru. Bērnu konsultāciju 
un laboratoriju no Raiņa ielas 39 pārcēla uz 
bijušo dzelzceļnieku ambulanci Raiņa ielā 
24 a.

Tā trīs ēkas katra savā stūrī radīja rūpes 
apkures, remontu ziņā.

Dažos vārdos par apgādi. Par mīkstā 
inventāra uzskaiti, lāpīšanu un savlaicīgu 
nolietotās veļas norakstīšanu gādāja Valē-
rija Avena (slimnīcā strādāja no 1954. līdz 
1994. gadam, kad aizgāja pensijā). Pēc viņas 
darbu pārņēma Biruta Pokšta.

Gribas atzīmēt vienu ģimeni, kuras ģi-
menes locekļi vairākas paaudzes strādājuši 
slimnīcā. Tā ir Valija Krasovska, kas sāka 
strādāt 1952. gada sākumā par veļas maz-
gātāju, vēlāk sanitāri un saimniecības daļas 
vadītāju. Godīga, ar atbildības sajūtu. 

Turpinājums 18. lpp. »»»
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Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt 
nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 2015. 
gadam. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
apmēru kārtējam taksācijas gadam pašval-
dības paziņo nodokļa maksātājam vai tā 
pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15. 
februārim, nosūtot maksāšanas paziņoju-
mu viņam vai viņa pilnvarotai personai pēc 
norādītās adreses.

Lai iegūtu aktuālo informāciju par 
nekustamā īpašuma nodokli, nodokļa 
maksātāji var izmantot portālu: www.
epakalpojumi.lv

Lai nekrātu papīru kaudzes un nepie-
sārņotu vidi, aicinām juridiskās un fiziskās 
personas – NĪN nodokļa maksātājus – pie-
teikties maksāšanas paziņojumu saņemša-
nai savā e-pastā. Pieteikšanās elektroniskai 
dokumentu saņemšanai – portālā: www.
epakalpojumi.lv

Vēlamies atgādināt, ka NĪN maksātā-
jam – juridiskai personai – mēneša laikā 
no NĪN maksāšanas pienākuma rašanās 
brīža turpmākai saziņai ar NĪN adminis-
tratoru ir jāpaziņo pašvaldībai sava elek-
troniskā pasta adrese (e-pasts inara.elber-

te@viesite.lv)
Informējam, ka nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem tiek nodrošināta 
iespēja pieteikties saņemt atgādinājumu 
par nekustamā īpašuma nodokļa apmak-
sas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas 
veidā uz mobilo tālruni (SMS).

Pieteikties pakalpojumam iespējams 
portālā www.epakalpojumi.lv Atgādināju-
ma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta 
septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, 
bet SMS veidā – maksāšanas termiņa sa-
maksas dienā.

««« Sākums 15. lpp
Viņas meita Ināra Grinciuna strādājusi 

par sanitāri ilgus gadus, arī Ināras vīrs - par 
ātrās palīdzības šoferi, Valijas mazmeita 
Ingūna Davidāne - par saimniecības daļas 
vadītāju no 1995. gada, kad Valija aizgāja 
pensijā. Viņas vīrs Andris Davidāns strā-
dā par ātrās palīdzības šoferi. Andra māte 
Ruta Mucelāne strādājusi par sanitāri am-
bulancē.

Slimnīcas darbinieki piedalījušies arī 
dažādās talkās: kukurūzas dēstīšanā kolho-
za laukos, cukurbiešu ravēšanā, slimnīcas 
dārza kopšanā, lai svaigi zaļumi būtu slim-
nieku galdā pavasarī, vasarā. Rudenī ieskā-
bēja kāpostus, gurķus. Piedalījās pašdarbī-
bā Viesītes kultūras namā. Paši gatavojām 
koncertus. Braucām ekskursijās uz Lietuvu, 
Igauniju, pa pašu zemīti Latviju. Čaklāki 
pašdarbnieki bijām, kad strādāja dakteris  
E. Biķis (1960 – 1964). Pašiem savs pianists.

Bija ieviesta tradīcija Mediķu dienā, jū-
nija 3. svētdienā, apciemot mediķu atdusas 
vietas, sakopt kapiņus, apsveikt pensionā-
rus un vakarā pašiem palustēties groziņu 
vakarā. No valdības puses bija laba tradīcija 
par ilggadīgo darbu piešķirt medaļu „Dar-
ba veterāns”. Tas bija morāls gandarījums 

darbiniekiem, kas nostrādājuši divdesmit 
un vairāk gadus vienā darba vietā. Viesī-
tes slimnīcā to saņēma: Anna Račila, veļas 
mazgātāja, Marija Poliektova, vecmāte, Lū-
cija Freimane, medicīnas māsa, Valija Kra-
sovska, saimniecības daļas vadītāja, Valerija 
Avena, veļas pārzine, Aina Jaksteviča, medi-
cīnas māsa, Hilda Upīte – laborante, vēlāk 
terapijas iecirkņa medicīnas māsa, Rita Gul-
be, statistiķe, Rtg – laborante, Ārija Šileiko, 
vecākā medicīnas māsa, Lilija Krišjāne, āt-
rās palīdzības feldšere, Velta Augšpole, sani-
tāre, Līvija Stelione, sanitāre.

Viesītes slimnīcā īslaicīgi savus obligā-
tos gadus strādājuši ārsti: Māra Kokle, Irina 
Galkina, Aleksejs Borozdins, Mārtiņš Šics, 
Izolde Jēkabsone, pediatri Enoks Biķis, Va-
lentīna Soma, Regīna Dilba - Gricāne, Egons 
Helms, Herberts Kūrs, Juris Ročāns, Šteg-
manis. Iveta Trakša – Jevtušenko (strādā no 
1978. gada). No 1985. gada strādā terapeite 
Skaidrīte Māliņa – Nažinska. Dekrēta atva-
ļinājuma laikā aizvietotāji – Sandra Broniča 
(strādā arī pašreiz), Iveta Līce.

Viesītes slimnīcas gultas daudzreiz tika 
pārprofilētas par infekcijas gultām. 1971. 
gadā Jēkabpils CRS remontu laikā šeit pat 
iekārtoja dzemdību nodaļu.

Infekcijas bija dažādas - infekciozais he-
patīts, zarnu infekcijas. Pēc tādas pārprofi-
lēšanas tika izdarīta ģenerālā dezinfekcija, 
kosmētiskais remonts. Mīkstais inventārs, 
matrači tika vesti uz Jēkabpili dezkameru 
apstrādei. Arī slimnieku analīzes bija nepie-
ciešams aizvest uz sanitāri - epidemioloģis-
kās stacijas laboratoriju.

Sakarā ar Rtg trūkumu bioķīmiskās 
analīzes un citi diagnostikas izmeklējumi 
izdarāmi Jēkabpils CRS. Izmanto sanitāro 
transportu.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 
no ārzemēm saņēmām humāno palīdzību 
no Dānijas - gultas, matračus, veļu, ledus-
skapjus, elektriskās veļas mazgājamās mašī-
nas. No Austrālijas Sidnejas latviešu atbalsta 
grupas - medikamentu sūtījumu, drēbes, 
sadzīviskus priekšmetus, invalīdu ratiņus, 
kruķus, instrumentāriju, pārsienamo mate-
riālu, plāksterus, cimdus, vienreizējās lieto-
šanas šļirces. Paldies visiem sūtītājiem!

Ar 1997. gada 1. martu slimnīca beidz 
eksistēt kā Viesītes slimnīca.

Lai dzīvo Viesītes Veselības sociālais ap-
rūpes centrs!

Eks galvenā ārste Z. Haitova
Foto no Viesītes VSAC arhīva

Sporta klubs piedāvā
Ar š. g. 2. februāri Viesītes Sporta skolas telpās (bijušajā 
arodvidusskolā):
NOVUSA GALDI, GALDA TENISS
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienā, sestdienās – 16:00 – 20:00

Sporta zāle (futbola, basketbola treniņiem)
Trešdienās, sestdienās – 17:00 – 20:00

Volejbola treniņi 
notiek Viesītes vidusskolā ceturtdienās – 18:00 – 20:00
Ir iespēja apmeklēt trenažieru un svarcelšanas zāli  
Viesītes kultūras pils pagrabstāvā, Smilšu ielā 2,
pirmdienās, trešdienās, piektdienās 10:00 – 18:00,  
bet no š. g. 2. februāra darba laiki tiek mainīti: pirmdienās, trešdienās, 
piektdienās – 14:00 – 20:00, sestdienās 12:00 – 17:00.  
Ja sestdienās apmeklējumu nebūs, turpmāk zāle sestdienās būs slēgta.

Viesītes Sporta klubs

Lones Tautas nama  
muzikālā skolotāja 
Sintija Leimane  
aicina visa vecuma  
bērnus uz dziedāšanu 
piektdienās plkst. 15.00
Mīļie vecāki, lūdzu, atrodiet laiku 
sava mazuļa talantu atklāsmei!  
Gaidīsim! 
Uz tikšanos!

Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt nekustamā 
īpašuma nodokli (NĪN) 2015. gadam
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Viesītes kultūras pilī
7. februārī plkst. 18.00  

Viesītes vidusskolas 12. klases  
ŽETONU VAKARS

14. februārī plkst. 19.00  
RINALDO & ANNA DRIBAS, 

dzīvās mūzikas kapela „JUSENDO” 
un deju studija „KAMA” romantiskā 

koncertprogrammā  
„Kādas mīlas stāsts”

Ieejas maksa: EUR 5,00; 6,00; 7,00
Biļetes iepriekšpārdošanā  

Kultūras pilī, tālr. 26513349,  
un www.bilesuparadize.lv

21. februārī plkst. 22.00  
DISKO BALLĪTE ar grupu 

„TRANSLEITERIS”
Ieejas maksa: EUR 4,00

27. februārī plkst. 18.00  
viesojas Neretas kultūras nama 
amatierteātris ar Māras Hornas 

komēdiju „Ļaujies, un viss”  
(rež. Aija Kalnāre)

Ieeja - EUR 1,00

IZSTĀŽU ZĀLĒ
12.01. – 27.02.  

mākslinieka Ata Jakša  
gleznu izstāde „Mēness tumšajā pusē”

Izstāde apskatāma darba dienās no 
plkst. 10.00 līdz 17.00

Elkšņu kultūras namā
13. februārī plkst. 22.00  

Valentīndienas ballīte  
„Iededz sirdi mīlai”

Vakara gaitā dažādi pārsteigumi, 
atrakcijas, konkursi

Spēlē Santa Kasparsone.  
Ieeja - EUR 3,00;  

pēc plkst. 23.00 - EUR 4,00
Galdiņus rezervēt iepriekš!  

Tālr. 26405134 (Indra)

16. februārī plkst. 15.30  
pasākums bērniem „Sveces stāsts”

21. februārī plkst. 9.00  
Zolītes mači

Visus interesentus lūdzam pieteikties! 
Tālr. – 26435251 (Ārijs);  

26405134 (Indra)

Lones Tautas namā
14. februārī plkst. 22.00 
Valentīndienas ballīte.  

Muzicēs Dainis no Mālpils

21. februārī plkst. 13.00  
koncerts un lekcija  

„Radošums un sevis pieņemšana kā 
ceļš uz personības harmoniju”

Piedalīsies Neretas kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis  

„Kadence”,
Elkšņu kultūras nama  

„Tik un tā”,  
Rites kultūras nama  

„Rites Balsis”, kā arī citi interesenti.  
Lektore - Inese Zīle (Madona).

Ja kādam interese, zvaniet līdz 10. 
februārim, tālr. 29356839  
(iespēja saņemt apliecību).

28. februārī plkst. 13.00  
sporta aktivitātes ģimenēm,  

bērniem, ikvienam!  
Organizē Viesītes sporta klubs  

kopā ar Lones Tautas namu.

14. februārī plkst. 12.00
Elkšņu pagasta ATMIŅU ISTABĀ tikšanās
ar Krustpils novada rokdarbnieci un novadpētnieci
Vizmu Lejiņu
CIMDU RAKSTI

„Ikviens rakstaino cimdu pāris ir vesela pasaule.  
Katrs ornaments un zīme dod aizsardzību cimda nēsātājam.  
Tā nāk cauri laikiem no adītājas dzimtas saknēm, jo grib, lai mēs 
esam stipri, veseli un nepadodamies noplicinātajam,  
vienveidīgajam vispasaules modernismam.  
Mūsu vecmāmiņas to zināja bez garām runām,  
viņas skaitīja valdziņus un adīja.”

Apskatīsim Vizmas cimdu 
kolekciju!
Sarunas par cimdiem,  
rakstiem, dzīves grūtībām  
un priekiem,
par jauno grāmatu 
„Austrumvidzemes  
rakstainie dūraiņi”,
kuras tapšanā Vizma 
līdzdarbojusies.

Uz tikšanos visus mīļi aicina 
Rokdarbu un mākslas pulciņš!

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…

 

Mirkļi kā laimes lāstekas pil,
Izkūst, pārvēršas vārdos
„Reiz bija”.
Plaukstā guļ mitrums,
Drūp sapņu pils.
(I. Bērsons)

Olga Kozlova 
04.09.1925.–21.12.2014. Viesīte

Jānis Zadovskis 
10.05.1931.– 26.12.2014.  
Viesītes pagasts

Ivans Sajs 
02.09.1939.–28.12.2014.  
Elkšņu pagasts

Jānis Brīvulis 
14.08.1949.–31.12.2014. Viesīte

Ādams Balodis 
08.04.1920.–10.01.2015. Viesīte

Anastasija Hristenko 
22.03.1926.–16.01.2015.  
Rites pagasts

Jāzeps Gusars 
20.01.1936.–16.01.2015.  
Viesītes pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

KultŪRas afiŠa
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Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma, G. Dobrovska, 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.

Nav jau viegli  
kopā veidot dzīvi,
Divas takas vienā  
takā siet;
Nav jau viegli  
veidot kopā dzīvo,
Tomēr diviem kaut  
kā labāk iet!

Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļa 
sveic:

55 gadu kāzu jubilejā – 
Smaragda kāzās –  

Liliju un Ludvigu Livčānus,  
kuru laulība reģistrēta  

1960. gada 23. janvārī Preiļu 
dzimtsarakstu nodaļā;

50 gadu kāzu jubilejā –  
Zelta kāzās –  

Ginuti un Jāni Draveniekus,  
kuru laulība reģistrēta  
1965. gada 23. janvārī 

Saukas pagasta 
dzimtsarakstu nodaļā.

ieviesusies kļūda!
Reģiona laikrakstā „Brīvā Daugava”, 18.12.2014., rakstā par Latvijas cistiskās 

fibrozes biedrības darbību ieviesusies kļūda. Sadarbība ar pašvaldības 
biedrībām: jau otro gadu notiek ar biedrību „Zīle”, nevis biedrību „Sēļu zīle”. 

Atvainojamies par kļūdu. Paldies biedrībai „Zīle” par sadarbību!
Ar cieņu, A. Beļinska,

Cistiskās fibrozes biedrības valdes priekšsēdētāja

14. februārī plkst. 19.00 Viesītes Kultū-
ras pilī ar romantisku koncertprogrammu 
„Kādas mīlas stāsts” Latvijas kaismīgākais 
duets dodas iekvēlināt Jūsu sirdis mīlestībā!

Februārī ar savu krāšņo un sirsnīgo pa-
saules mīlestības himnu programmu plašā 
koncertu tūrē dodas Latvijā visiem labi pa-
zīstamās romu grupas „RIČI” vadošais so-
lists Rinaldo un ar spāņu šarmu un tempe-
ramentu apveltītā dziedātāja Anna Dribas.

Mākslinieku komanda, kuras sastā-
vā bez čigānu mūzikas tīrradņa Rinaldo 
(Riči), mūzikas skolas absolventes Annas 

Dribas piedalās svelmainās latīņame-
rikāņu mūzikas kvintets „Džusendo”, 
kura sastāvā darbojas profesionāli 
mūziķi, klausītāju uzmanībai piedā-
vās populāro izpildītāju Sting, Sarah 
Brightman, Andrea Bočelli, Joe Das-
sin, Mirelle Mathieu, Alessandro Sa-
fina un citu pasaules mūzikas smag-
svaru izpildītās un jūtas kairinošās 
skaņu vibrācijas. Arī par koncerta 
horeogrāfisko pusi ir padomāts, jo 
par to ir uzticēts parūpēties pasaules 
deju studijai „Kama”, kas solās priecēt 
apmeklētājus ar krāšņiem tērpiem un 
uzvedumiem.

Koncertā izskanēs visiem labi zi-
nāmas, dzirdi glāstošas un sirdi sildo-
šas kompozīcijas tikai un vienīgi par 
patīkamāko - mīlestību! Par savu jau-
no programmu soliste Anna Dribas 
saka: „Mīlestības tēma ir tik daudz-
šķautņaina un neizmērojama, ka par 
to dziedās mūžīgi, un šī ir mūsu kārta 

izdziedāt savu mīlestību un pieredzi. Vai 
nav brīnums, ka varu to izdarīt ar sirdij 
dārgu cilvēku!” „Bet ne viss šai stāstā būs 
tik salds un maigs, jo neiztikt bez šķirša-
nās, dusmām, ilgām un, protams, greiz-
sirdības,” piebilst karstasinīgais unikālās 
balss īpašnieks Rinaldo.

„Kādas mīlas stāsts” ir muzikāls vēstī-
jums visiem, kas gaida īsto un patieso mīles-
tību. Tā ir mūsu dāvana skatītājiem un klau-
sītājiem mīlestības svētkos – Valentīndienā!

Uz tikšanos koncertā 14. februārī plkst. 
19.00 Viesītes Kultūras pilī!

Viesītes Kultūras pilī viesojas 
RiNalDO un aNNa DRiBas

ar romantisku 
koncertprogrammu  
„Kādas mīlas stāsts”

Februāra mēnesī katru ceturtdienu  
no plkst. 10.00 līdz 13.00,  

telpās, kas atrodas bijušās arodvidusskolas 
kopmītnēs - pirmajā stāvā - ikvienam 
cilvēkam, kuram tas ir nepieciešams, 

būs iespēja par velti saņemt humānās  
palīdzības drēbes un apavus. 

Telefons informācijai (22113091 - Lilija).
Viesītes baptistu draudze

Pārdod 22 ha zemes 
10 km attālumā no 
Viesītes. Tālr. 22368296

I K  „ V a l d i s  J ”  v e i c  k r a v a s 
p a k a l p o j u m u s  a r  b u s i ņ u 
l ī d z  1 , 5  t o n n ā m .  
T ā l r.  2 9 9 9 5 9 41


