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Vārdiem atvēli maz vietas. Domām ļauj plašumu! N. Ņekrasovs

APRĪLIS – 
SULU, ŪDEŅU UN 
PUTNU MĒNESIS

Sīki putni čivināja,
Pavasari gaidīdami;

Visi spārnus nolaiduši,
Nevarēja sagaidīt.

(L. T. DZ.)

Šajā numurā:
•  oficiālās ziņas 
•  par komunālajiem  

pakalpojumiem novadā 
•  prezentējam Viesīti un 

Sēliju 
•  tiekamies Muzeju naktī 

Viesītē! 
•  novada skolās 
•  pagastu ziņas 
•  novada bibliotēkās 
•  kas paliek atmiņās, 

tas dzīvs…  
•  kultūras afiša 

2. – 4. lpp. 

5. – 7. lpp. 

8. – 9. lpp. 

9. lpp. 

10. – 13. lpp. 
16. – 19. lpp. 
20. – 22. lpp. 
24. – 27. lpp. 

28. lpp. 

2015. gada 
14. aprīļa Ordeņa kapi-
tula paziņojumā rakstīts, 
ka Ordeņu kapituls 2015. 
gada 2. aprīlī nolēma 
par nopelniem Latvijas 
valsts labā piešķirt Triju 
Zvaigžņu ordeni. Ar 
Triju Zvaigžņu ordeņa 
pirmās pakāpes (zeltītu) 
goda zīmi apbalvots arī 
mūsu novada kultūras 
un sabiedriskais dar-
binieks, novadpētnieks 
Gunārs Spīdainis.

Viesītes novada pašval-
dība un Saukas pagasta 
pārvaldes kolektīvs
sveic Gunāru Spīdaini 
ar augsto valsts apbal-
vojumu.

Lai izturība un īsteno-
jas iecerētais!

Apsveicam Gunāru 
Spīdaini ar iegūto Triju 

Zvaigžņu ordeņa goda zīmi!

Aicinājums uz pasākumu!
Viesītes novada pašvaldība šogad aizsāks jaunu tradīciju – 

novada jaundzimušo bērniņu un viņu vecāku sveikšanu, 
pasniedzot tiem novada piemiņas zīmes.

Pirmais novada jaundzimušo godināšanas pasākums – 
piemiņas sudraba karotīšu pasniegšana – notiks 

š. g. 31. maijā plkst. 11.00 
Viesītes kultūras pils Tradīciju zālē.

Uz pasākumu laipni aicināti 2014. gadā dzimušie 
mazuļi kopā ar saviem vecākiem 

(bērnam un vismaz vienam no vecākiem jābūt deklarētam Viesītes novada teritorijā).

Informācija: 65245179; 28680097.
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

• Ar 2015. gada 1. jūliju maksa par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā 
ir noteikta:

• tarifs par 1 m3 – 16,63 EUR (bez PVN);
• daudzdzīvokļu mājās – 1 cilvēkam 1,58 

EUR/mēnesī (bez PVN).
• No vides aizsardzības speciālā budžeta 

līdzekļiem piešķīra:
• EUR 600,- Viesītes pilsētas apzaļumoša-

nai - lielo koku konteinerstādu iegādei;
• EUR 302,50 lielu papildus līdzfi nansē-

jumu pašvaldības projektam „Zivju resursu 
pavairošana un atražošana Viesītes novada 
Viesītes ezerā”.

• Apstiprināja ikgadējo „Viesītes novada 
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam” 
ieviešanas uzraudzības ziņojumu Nr. 1 par 
2014. gadu.

• Nolēma uzņemt pašvaldības grāmatve-
dības bilancē pamatlīdzekli: hidrotehnisku in-
ženierbūvi - koplietošanas ūdensnoteku N-21 
ar sākotnējo atzīšanas vērtību EUR 6638,34.

• Saskaņā ar saņemtajiem iesniegumiem 
anulēja ziņas par 2 personu deklarētajām dzī-
vesvietām.

• Deleģēja domes priekšsēdētāju Jāni Di-
mitrijevu Zemgales plānošanas reģiona attīs-
tības padomes delegācijas sastāvā piedalīties 
pieredzes apmaiņas vizītē Baku (Azerbai-
džānā) no š. g. 24. līdz 28. maijam saskaņā ar 
vizītes mērķiem un uzdevumiem. Pieredzes 
apmaiņas brauciena laikā domes priekšsēdētā-
ja pienākumus pildīs priekšsēdētāja vietnieks 
Andris Baldunčiks.

• Nolēma izsolīt nomas tiesības uz divām 
zemes vienībām Elkšņu pagastā - ar kadastra 
apzīmējumu 56580070100 (10,2 ha) platībā un 
ar kadastra apzīmējumu 56580030168 (9,5 ha) 
platībā. Līdz ar to apstiprināja noteikumus Nr. 
7/2015 „Viesītes novada pašvaldībai piekritīgā 
neapbūvētā zemes gabala Elkšņu pagastā ar 
kadastra apzīmējumu 56580070100 zemes no-
mas tiesību izsoles noteikumi” un noteikumus 
Nr. 8/2015 „Viesītes novada pašvaldībai piekri-
tīgā neapbūvētā zemes gabala Elkšņu pagastā 
ar kadastra apzīmējumu 56580030168 zemes 
nomas tiesību izsoles noteikumi”.

• Atļāva 2015. gada zvejas sezonā pašpatē-
riņa zvejai zvejot ar zivju murdu ar sētu līdz 30 
m (iekšējos ūdeņos):

• Viesītes pagasta Piksteres ezerā – 2 per-
sonām;

• Elkšņu pagasta Aizdumbles ezerā – 1 
personai;

• Rites pagasta Krīgānu ezerā – 1 personai.
• Pašvaldībai piekritīgajām neapbūvēta-

jām 2 zemes vienībām (kadastra apzīmējumi 
56800030082; 56800050060) precizēja koppla-
tību.

• Pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašu-
mam ar apzīmējumu kadastrā 56350110192 
(0,5 ha platībā) piešķīra īpašuma nosaukumu 
„Augstuļi”, Viesītes pag., Viesītes nov. Nolēma 
zemes īpašumu ierakstīt Zemesgrāmatā uz 
Viesītes novada pašvaldības vārda un uzsākt 
atsavināšanas procesu.

• Nolēma pārdot pašvaldībai piederošos 
nekustamos īpašumus Elkšņu pagastā - „Ga-
lāres” un „Dekšņi”.

• Nolēma sadalīt Viesītes novada pašval-
dībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 56150010262. Zemes vienībai Nr. 
1 piešķīra adresi: Raiņa iela 1A, Viesīte, Vie-
sītes nov. (lietošanas mērķis - pagaidu atļauta 
izmantošana sakņu dārziem), zemes vienībai 
Nr. 2 piešķīra adresi: Raiņa iela 7B, Viesīte, 
Viesītes nov. (lietošanas mērķis - pagaidu at-
ļauta izmantošana sakņu dārziem), zemes vie-
nībai Nr. 3 piešķīra adresi: Raiņa iela 7C, Vie-
sīte, Viesītes nov. (lietošanas mērķis - pagaidu 
atļauta izmantošana sakņu dārziem).

• Apstiprināja 2015. gada 10. aprīļa izso-
les protokolu par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada 
Viesītē, Brīvības ielā 20, ar kadastra numuru 
56150010775, izsoli.

• Apstiprināja 2015. gada 10. aprīļa cirsmu 
izsoles protokolu par Viesītes novada pašval-
dībai piederošo nekustamo īpašumu: Viesītes 
novada Viesītes pagasta „Meža Dambrāni”, 
Viesītes novada Viesītes pagasta „Vecromulī-
ši”, Viesītes novada Viesītes pagasta „Jaunno-
malnieki” un Viesītes novada Viesītes pagasta 
„Jaunmucenieki”, cirsmu izsoli.

• Apstiprināja 2015. gada 14. aprīļa izso-
les protokolu par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošo nedzīvojamo telpu Viesītes novada 
Viesītē, Smilšu ielā 2, ar platību 119,5 kv. m. 
(kafejnīcas telpas) izsoli.

• Apstiprināja Viesītes novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 4/2015 „Par grozīju-
miem 2015. gada 28. janvāra saistošajos notei-
kumos Nr. 1/2015 „Par Viesītes novada pašval-
dības 2015. gada budžetu”.

• Nolēma rīkot atkārtotu izsoli un atsa-
vināt (pārdot) atklātā mutiskā izsolē Viesītes 
novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu Viesītes novada Viesītes pagasts 
„Jaunveldres” ar kadastra Nr. 56350130076, 
kas sastāv no divām zemes vienībām 1,949 ha 
kopplatībā. Atkārtotās izsoles sākotnējā cena 
ir noteikta EUR 2172. Apstiprināja nekusta-
mā īpašuma Viesītes novada Viesītes pagasts 
„Jaunveldres” atkārtotās izsoles noteikumus 
Nr. 6/2015.

• Viesītes novada pašvaldības projekta 
„Viesītes vidusskolas un Viesītes Sporta skolas 
sporta kompleksa jaunbūve (futbola laukuma 
ar mākslīgo segumu) 1. kārta” īstenošanai 
nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 
100000. Aizņēmums tiks ņemts uz 20 gadiem, 
t. i., līdz 2035. gadam ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi.

• Nolēma, ka Viesītes novada pašvaldība 
piedalīsies Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūras projekta „PROTI un DARI!” 
īstenošanā: ar mērķi motivēt, profi lēt un ak-
tivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem 
(ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst 
arodu. Dalība projekta īstenošanā sāksies ar 
2015. gada 1. jūniju, uzsākot sadarbības līguma 
ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentū-
ru par projekta īstenošanu slēgšanas procesu.

• Atļāva Viesītes novada pašvaldības kapi-
tālsabiedrībai SIA „Viesītes komunālā pārval-
de” saskaņā ar 2015. gada 14. aprīļa iesniegumu 
Nr. 1 - 4.1/46 „Par pamatlīdzekļu un iekārtu 
norakstīšanu” izslēgt no bilances un pārdot vai 
nodot metāllūžņos pamatlīdzekļus un iekārtas - 
kopā 8 vienības: traktoru MTZ – 80L, valsts 
numurs T2508LP, atlikusī vērtība 0 EUR; trak-
toru JUMZ 6KL, valsts numurs T2842LP, atli-
kusī vērtība 0 EUR; vagotājs KMP - 5, atlikusī 
vērtība 0 EUR; vieglā automašīna VW GOLF, 
valsts numurs DJ891, atlikusī vērtība 1304,22 
EUR; vieglā automašīna VW PASSAT VARI-
ANT, valsts numurs EF2717, atlikusī vērtība 
122,70 EUR; grābeklis GBN - 6, atlikusī vēr-
tība 0 EUR; prese K - 454, atlikusī vērtība 0 
EUR; urbjmašīna, atlikusī vērtība 0 EUR.

Nākošā kārtējā novada domes sēde no-
tiks š. g. 20. maijā.

Materiālu sagatavoja domes kancelejas 
vadītāja D. Vītola.

Sīkāku informāciju varat saņemt domes 
kancelejā.

Viesītes novada domes kārtējā sēdē šī gada 15. aprīlī

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Viesītes no-
vada Elkšņu pagastā ar apzīmējumiem kadastrā 56580030168 9,50 ha platībā un ar ap-
zīmējumu kadastrā 56580070100 10,2 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumiem, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2015. gada 21. maija plkst. 16.00 Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības 
ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2015. gada 22. maijā plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības adminis-
trācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izziņa pa tālruņiem: 65245492 vai mob. t. 29498299.

Viesītes
Dārzniecībā
„Ratnieki”

PAVASARIS IR KLĀT!
Vēl plašākā piedāvājumā:

• tomātu • gurķu • kāpostu •
• paprikas • garšaugu • 
• dažādu puķu stādi •
•  un iekaramie podi •

Tālr.: 28768947
BŪSIET LAIPNI GAIDĪTI!
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Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atklātu 
atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli Nekustamajam īpašumam Viesītes novads, Viesītes 
pagasta „Jaunveldres”; zemes īpašums sastāv no divām zemes vienībām 1,949 ha platībā, 
īpašuma kadastra numurs 56350130076; sākotnējā cena EUR 2172,00 (divi tūkstoši viens 
simts septiņdesmit divi euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 100 (viens simts euro).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kam būtu pirmpirkuma tiesības.
Izsolē nodotais nekustamais īpašums tiks pārdots tikai personai, kas drīkst noslēgt 

darījumu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši likuma „Par zemes privatizā-
ciju lauku apvidos” izvirzītajiem noteikumiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumiem, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2015. gada 28. maija plkst. 12.00 Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2015. gada 29. maijā plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrā-
cijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņa pa tālruņiem: 65245492 vai mob. t. 26424109.

Aprīļa mēnesī Viesītes novadā aizvadī-
tas iedzīvotāju tikšanās ar novada Domes 
priekšsēdētāju Jāni Dimitrijevu, izpilddi-
rektoru Alfonu Žuku. Piedalīties diskusijās 
un atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem iera-
dās arī Viesītes komunālās pārvaldes vadī-
tājs Māris Blitsons.

Tikšanās sākumā priekšsēdētājs J. Di-
mitrijevs informēja iedzīvotājus par šī gada 
aktualitātēm: plānotajiem remontdarbiem, 
gaidāmajām izmaiņām dzīvnieku turēšanas 
noteikumos, ceļu stāvokli novadā un video 
novērošanas sistēmas sakārtošanu. Māris 
Blitsons klātesošos informēja par gaidāma-
jām ūdens un atkritumu tarifu izmaiņām.

Sanāksmēs pagastos aktuāls bija jautā-
jums par ūdens skaitītāju uzstādīšanas ie-
spējām un izmaksām. Saukas pagastā tika 
meklēti risinājumi veco siltumtrašu likvidē-
šanai, lai pavasaros pagrabi nemirktu ūdenī, 
un apspriesta dzeramā ūdens kvalitāte. Elk-
šņu pagastā diskusijas raisīja bijušās skolas 
ēkas jumta remontdarbi, kuri plānoti šogad, 

un ēkas apsaimniekošanas jautājums.
Tāpat aprīļa mēnesī Viesītes novada 

domes priekšsēdētājs tikās ar Rites pagasta 
jauniešiem. Tikšanās mērķis - apspriest pa-
gasta jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespē-
jas, meklējot risinājumus volejbola laukuma 
atjaunošanai un Tautas nama darba laika 
elastīgumam.

„Mēs jūs uzklausīsim un sadzirdēsim, 
ja jūs runāsiet un neklusēsiet,” tā sarunas 
noslēgumā jauniešiem teica priekšsēdētājs 
Jānis Dimitrijevs.

Viesītes novada pašvaldības Sabiedrisko 
attiecību un

Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa
Autores foto

Pašvaldības vadība tiekas ar iedzīvotājiem

Ar 2014. gada 19. jūniju Viesītes novada 
pašvaldība ir uzsākusi īstenot projektu Nr. 
14-05-LL13-L413201-000007 „Mīlestības ta-
kas rekonstrukcija Viesītes pilsētā 1. kārta”, 
kuru paredzēts realizēt līdz šī gada 30. aprī-
lim un kuru fi nansē Eiropas lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai Lauku attīstības prog-
rammas pasākumā „Lauku ekonomikas dažā-
došana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projekts ir orientēts uz atpūtas vietas – ta-
kas izveidi gar „Mīlestības saliņu”, kas ir viens 
posms no kopējās „Mīlestības takas”, kuru 
plānojam sakārtot, piesaistot jaunus fi nanšu 
resursus.

Jau ir uztaisīti soliņi un atkritumu urnas. 
Tiek gatavots divpusējs informatīvais stends, 

drīzumā tiks atvesta arī 
pārvietojamā āra tualete. 
Rit darbs pie gājēju tiltiņa 

izbūves, līdz ar to pirmais posms 
tiks pabeigts. Esam uzsākuši 
meklēt jaunus fi nanšu instru-
mentus, ar kuriem projektu vei-
dā varētu tikt piesaistīti līdzekļi 

pārējo trīs kārtu īstenošanai. Realizējot visas 
četras kārtas, būsim sakārtojuši vēl vienu zaļo 
zonu Viesītes pilsētā, uzlabojot iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti un nodrošinot aktīvas atpūtas 
iespējas novada iedzīvotājiem un tūristiem.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
I. Vītola

Mīlestības saliņā top „Mīlestības takas” 
pirmais posms

Bilancspējīga grāmatvede 

sniedz grāmatvedības 

pakalpojumus 

SIA, IK, ZS, 

fi ziskām personām. 

Vēlams Viesītes novads, 

Viesīte.

Tālr. 26309882
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Jau informējām, 
ka Viesītes novada 
pašvaldība otro gadu 
izsludināja projektu 
konkursu biedrību, 

nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fi zis-
ko personu ieceru realizēšanai.

Pamatojoties uz Viesītes novada domes 
2015. gada 18. marta lēmumu Nr. 16, pašval-
dības fi nansējums tika piešķirts: SIA „Štelma-
hera fotostudija”, Saukas dabas parka biedrī-
bai, vietējās iniciatīvas grupai „Rokdarbu un 
mākslas pulciņš pieaugušajiem un bērniem”, 
biedrībai „Vides un tūrisma Klubs „Sēlija””, 
vietējās iniciatīvas grupai „Vienmēr kopā”, 
Lones vietējās iniciatīvas grupai, Viesītes Bap-
tistu draudzei, Latvijas Cistiskās fi brozes bied-
rībai, biedrībai „Sēļu klubs”.

Lai pārrunātu projektu ieviešanu, fi nansē-
juma saņemšanas kārtību, iepriekšējā projektu 
konkursa veiksmes stāstus un citus ar projek-
tu īstenošanu saistītos jautājumus, šī gada 26. 
martā Viesītes novada domes speciālisti tikās 
ar minēto fi nansējuma saņēmēju pārstāvjiem.

Visi bija vienisprātis, ka viens no šiem pro-
jektiem jāvirza Latvijas pašvaldību apvienības 
konkursam „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”. 
Kurš tas būs – par to tiks pieņemts lēmums, 

izvērtējot projektu rezultātus un to ietekmi uz 
vietējo sabiedrību.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
I. Vītola

Tiekas biedrību, nodibinājumu, reliģisko 
organizāciju un vietējo iniciatīvas grupu pārstāvji

Viesītes novada pašvaldības policijā šī gada 
martā reģistrēti 7 iesniegumi no Viesītes nova-
da juridiskajām personām un iedzīvotājiem. 
Saņemti un apkalpoti 15 personu izsaukumi, t. 
sk. 11 izsaukumi par konfl iktiem ģimenē.

Viesītes novada pašvaldības policija par iz-
darītajiem administratīvajiem pārkāpumiem 
Viesītes novadā sastādījusi 2 administratīvā 
pārkāpuma protokolus, t. sk. par sīko huligā-
nismu 2 personām (pēc Latvijas APK 167. p. - 
protokoli nosūtīti izskatīšanai Viesītes novada 
Administratīvajai komisijai, jo šīs personas ir 

nepilngadīgas). Izteikti brīdinājumi:
- par dzīvnieku labturības noteikumu pār-

kāpšanu 3 personām;
- par saistošo noteikumu nepildīšanu 3 

personām (zālāju bojāšana, nepiedalīšanās 
pašvaldības rīkotājā atkritumu apsaimnieko-
šanā u.c.).

Veikts darbs ar nepilngadīgajām perso-
nām - 8 gadījumos.

Sadarbība ar citiem dienestiem (bāriņ-
tiesu, sociālo dienestu, tiesu, Valsts policiju, 
Valsts Robežsardzi) - 8 gadījumos, 3 gadīju-

mos piedalījos notikumu vietas apskatēs.
Rakstiski brīdinājumi par dzīvnieku lab-

turības noteikumu pārkāpšanu – 6 (uzsāktas 
2 administratīvās lietas), par ceļu bojāšanu un 
nokraušanu ar kokiem - 4 (pārkāpumi novēr-
sti).

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana – 2 
publiskajos (atpūtas, sporta) pasākumos.

Piedalījos ceļu stāvokļa apsekošanā 11 ga-
dījumos.

Viesītes novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors I. Surkulis

Viesītes novada pašvaldības policijas darba 
atskaite par 2015. gada marta mēnesi

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai pasākuma „Arodapmācības un in-
formācijas pasākumi” aktivitātes ,,Arodap-
mācībai apakšaktivitātes, nozares speciālistu 
līmeņa mācību organizēšanas ietvaros” 10. 
aprīlī Viesītes novadā z/s Ābeļi notika praktis-

kais mācību seminārs ,,Kvalitatīva svaigpiena 
ieguve mazās un vidējās saimniecībās”.

Semināra teorētiskā daļa norisinājās 
LLKC Jēkabpils nodaļā. Kā pastāstīja Viesī-
tes lauku attīstības speciālists Ivars Vingris, 
seminārs tika organizēts LAD programmas 
ietvaros ar mērķi sniegt teorētiskās un prak-
tiskās zināšanas par tēmām, kuras ir aktuālas 
piena ražotājiem. Semināra ietvaros apgūtās 
tēmas bija: piena ieguves un uzglabāšanas 
organizācija, savstarpējās atbilstības prasības 
piena ražošanas saimniecībā un ieviešanas 
praktiskā pieredze, obligātās nekaitīguma 
prasības pārstrādei paredzētajam govs pie-
nam, somatisko šūnu un baktēriju pieļautās 
normas, slaukšanas un piena dzesēšanas ie-
kārtu pareiza darbība.

Z/s Ābeļi ir vidēja lieluma saimniecība. 

Saimniecībā ir divas nozares - graudkopība 
un piena ražošana. Piedaloties LAD projektos, 
saimniecība ir atjaunojusi slaucamo govju fer-
mu, uzstādīta jauna moderna slaukšanas zāle, 
piena dzesēšanas un glabāšanas iekārtas, līdz 
ar to apkārtējiem piena ražotājiem ir iespēja 
iepazīties un praksē redzēt, kā notiek dzīv-
nieku sagatavošana slaukšanai, kur nonāk un 
uzglabājas izslauktais piens, kā notiek slaukša-
nas sistēmas kopšana un mazgāšana. Tostarp, 
kāda ir dzīvnieku ēdināšana, labturība, vides 
higiēna. Tie ir svarīgākie priekšnosacījumi 
kvalitatīva piena iegūšanai. Jo kvalitatīvāks 
piens, jo augstāka iepirkuma cena, kas ir ļoti 
svarīgi, lai saimniecība pastāvētu un attīstītos.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa

I. Vingra foto

Seminārs lauksaimniekiem zemnieku 
saimniecībā „Ābeļi”
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Lai noskaidrotu, kādas ir galvenās aktua-
litātes komunālo pakalpojumu sfērā novadā, 
kā strādā un ar kādām problēmām cīnās SIA 
„Viesītes komunālā pārvalde”, uz sarunu ai-
cinājām tās vadītāju - valdes priekšsēdētāju 
M. Blitsonu.

Viesītes novada domes kārtējā sēdē šī 
gada 18. martā apstiprināti jauni ūdens-
saimniecības pakalpojumu tarifi , kas stāsies 
spēkā no 2015. gada 1. jūnija. Tie būs vie-
noti visā Viesītes novadā un salīdzinājumā 
ar iepriekšējiem ir būtiski paaugstinājušies. 
Lūdzu, pastāstiet par to vairāk!

Jā, ar 1. jūniju patiešām pieaugs tarifi  ūde-
nim un kanalizācijai. Par ūdeni būs jāmaksā 
0,877 EUR/m3 plus PVN, bet par kanalizāciju - 
0,829 EUR/m3 plus PVN. Viesītē tarifi  nebija 
mainīti aptuveni no 2007. gada, pagastos vēl 
senāk. Pie tam katrā no pagastiem tie bija at-
šķirīgi. Šobrīd vēl spēkā esošie tarifi  jau sen 
vairs neatbilst reālajām pakalpojuma izmak-
sām. Īstenībā tos vajadzēja pārrēķināt jau tad, 
kad apvienojāmies novadā. Pie tam šobrīd 
ir noslēgušies uzsāktie projekti ūdenssaim-
niecības jomā. Lielu maksas daļu veido šo, 
nupat īstenoto projektu izmaksas – tā daļa, 
ko nefi nansēja Eiropa. Kredīts Valsts kasei jā-
atmaksā 30 gadu laikā, 50 gadi ir paredzētais 
ūdenssaimniecības būvju un tīklu kalpošanas 
ilgums, līdz ar to katru gadu jāsedz 1/50. daļa 
no izmaksām. Pieaugusi maksa par elektro-
enerģiju, pieaugušas arī citas izmaksas - uz-
ņēmuma administratīvās izmaksas, sistēmas 
uzturēšanas, pārējās saimnieciskās darbības 
izmaksas. Tas radīja nepieciešamību pārska-
tīt esošos ūdens un kanalizācijas tarifus.

Līdz šim bija tā, ka ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifus mums apstiprināja Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, 
bet tā kā ūdens patēriņš novadā ir nokrities 
zem 100 000 kubikmetru gadā, tad vairs ne-
esam tai pakļauti - tagad šajā jomā uzraudzī-
ba jāveic pašvaldībai. Jaunie tarifi  aprēķināti 
pēc tās pašas metodikas, kā to dara Sabiedris-
ko pakalpojumu regulēšanas komisija, un tos 
ir tiesīga apstiprināt un apstiprinājusi dome.

Gribu vēl piebilst, ka jaunie tarifi  atbilst 
reālajām šī pakalpojuma izmaksām. Tie visā 
novadā tagad būs vienādi, jo tā ir parastā 
prakse, ka viens uzņēmums vienā zonā nosa-
ka vienam pakalpojumam vienotu tarifu. Ja 
salīdzina ar situāciju citur Latvijā, tad jaunie 
tarifi  Viesītes novadā ir salīdzinoši zemāki 
par vidējo līmeni valstī.

Vai aprīlī tikšanās reizēs ar novada ie-
dzīvotājiem nācās skaidrot tarifu paaugsti-
nāšanas nepieciešamību?

Cilvēku jautājumi bija dažādi. Pagastos 
bija interese par ūdens skaitītāju pārbaudi 

jeb verifi kāciju. Šo skaitītāju derīguma ter-
miņš, kā zināms, ir 4 gadi - tad jāveic to veri-
fi kācija. Pēc tam skaitītāju, ja tas atbilst pra-
sībām, atkal var izmantot 4 gadus līdz jaunai 
pārbaudei. Datus par to, kurā dzīvoklī jāveic 
skaitītāju verifi kācija, līdz galam neesam vēl 
apkopojuši. MK noteikumi paredz, ka par to 
ir atbildīgs dzīvokļa īpašnieks. Cilvēkiem, 
kuri nezina, kur to veikt, sakām, lai nāk pie 
mums. Mēs skaitītāju noņemam un aizve-
dam uz pārbaudi. Šis process ilgst apmēram 
2 nedēļas. Ja skaitītājs nav verifi cēts, faktiski 
varam uzskatīt, ka tā nav.

Vai ziņa, ka pieaugs ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifi , cilvēkos ir radījusi lie-
lāku interesi par ūdens skaitītāju iegādi un 
uzstādīšanu dzīvokļos?

Normatīvi paredz, ka tiem, kam nav 
ūdens skaitītāju, ūdens patēriņš uz cilvēku 
varētu būt no 100 līdz 300 litriem diennaktī. 
Mēs, izstrādājot jaunos tarifus, pieņēmām, 
ka tie varētu būt 120 litri. Izejot no tā, ir 
aprēķināts, ka vienam cilvēkam mēnesī jā-
maksā 3,17 EUR par ūdeni un 2,99 EUR par 
kanalizāciju bez PVN. Ja tas neapmierina, 
var uzstādīt skaitītāju.

Cilvēkiem interese par skaitītājiem ir. 
Tie ļauj precīzi fi ksēt patērēto ūdens dau-
dzumu, neradot domstarpības starp pakal-
pojuma sniedzēju un saņēmēju – cik patērē-
ji, par tik arī maksā. Šobrīd jau pašvaldība 
ir iegādājusies pašvaldības dzīvokļiem 100 
skaitītājus un sākta to uzstādīšana. Šis skaits 
nav liels, taču domes priekšsēdētājs ir solījis, 
ja to pietrūks, tiks nopirkts vēl. Dzīvokļu īr-
niekiem ir jāgriežas pie mums un jāuzraksta 
iesniegums. Privāto dzīvokļu īpašniekiem 
ir iespēja pie mums iegādāties skaitītājus, 
kā arī veikt to uzstādīšanu, ko izdarīs mūsu 
darbinieks. Šobrīd gan vispirms uzstādām 
skaitītājus īrnieku dzīvokļos, jo līdz 31. mai-
jam iegādātie 100 skaitītāji ir jāuzstāda. Pro-
tams, iespēju robežās, kad varēsim, sniegsim 
šo pakalpojumu arī privāto dzīvokļu īpaš-
niekiem.

Ūdens kvalitāte nenoliedzami ir uzla-
bojusies, tomēr cilvēku vidū neapmieri-
nāto netrūkst – karsējot ūdenim parādās 
smaka, tas vairs nav tik dzidrs kā sākumā 
utt. Daudzi ir skeptiski – kāda būs tā kva-
litāte turpmāk, ja jau mājās palika vecās 
trubas…

Par ūdens kvalitāti sūdzībām nevaja-
dzētu būt. Tas, ka mājās ūdensvada caurules 
netika nomainītas, kvalitāti, protams, varē-
tu ietekmēt. Ja vēl ūdens tiek sildīts… Arī 
boileros, ja tie nav iztīrīti, uzkrājas dzelzs un 
izgulsnes – tie būtu jāiztīra. Mēs arī rezer-
vuārus, spiedkatlus, kas ir ne tikai Viesītē, 

bet arī citur, vismaz reizi gadā tīram, dezin-
fi cējam.

Vai ir paredzēts turpināt ūdenssaim-
niecības sakārtošanu novadā un tiek iz-
strādāti jauni projekti?

Ir paredzēta projekta 2. kārta pilsētai – 
plānots pieslēgt tos atzarus, kas pašlaik nav 
pieslēgti – uzlikt jaunu līniju līdz Dzelzceļnie-
kiem, Bērziem. Jānomaina vecie kanalizācijas 
tīkli, jāpieslēdz Dzelzceļniekus pie kopīgās ka-
nalizācijas sistēmas, jo tur vajadzīga pārsūknē-
šanas stacija, viens spiedvada posms. Tas nav 
ne šī gada, ne nākamā gada jautājums – visdrī-
zāk tas varētu notikt 2017. gadā.

Protams, daudz darāmā arī pagastos. 
Saukā 4. mājai nav uzliktas atdzelžošanas 
iekārtas, to nav arī Lones mežniecībā. Vei-
cot uzstādīšanu, ir palikušas neizmantotas 
iekārtas Viesītes vidusskolā, kultūras pilī - 
tās tiks pārbaudītas, vai ir izmantojamas, 
un uzliktas tur, kur to nav. Ir vietas, kur šīs 
iekārtas jau ir novecojušas, nolietojušās, pie-
mēram, Melioratoros. Arī tur tiks nomainīts 
tas, kas pavisam nolietojies.

Parunāsim par atkritumu apsaimnie-
košanu. Kas jauns šajā jomā?

Tika sagatavots un šī gada 16. aprīļa do-
mes sēdē apstiprināts jauns tarifs samaksai 
par atkritumiem - 16,63 EUR/m3 plus PVN, 
kas ir mazāks par iepriekšējo. Daudzdzīvok-
ļu mājās tas būs 1, 58 EUR plus PVN vienam 
cilvēkam mēnesī iepriekšējo 2,20 EUR vietā. 
Privātpersonām, kurām līdz ar to samazi-
nāsies maksa par atkritumu kubikmetru, 
esošie līgumi nebūs jāpārslēdz, turpmākie 
maksas aprēķini balstīsies uz jauno tarifu, 
kas stāsies spēkā ar šī gada 1. jūliju. Iepriek-
šējais tarifs apstiprināts 2011. gadā, kad dau-
dzi parametri bija pieņēmuma kārtā. Tad 
veiktā uzskaite nebija tik pilnīga. Tagad, kad 
katra krava tiek vesta uz „Dziļo vādu” un no-
svērta, precīzi redzam katra gada izmaksas. 
Samazinās arī iedzīvotāju skaits. Atkritumu 
maksas tarifa aprēķins arī balstās uz meto-
diku, ko savulaik izstrādājusi Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisija. Tagad tā 
kontrolē tikai poligonus. Katrā pašvaldības 
teritorijā par atkritumu apsaimniekošanas 
tarifi em atbild pati pašvaldība.

Kāda ir situācija ar līgumiem par at-
kritumu savākšanu, kas bija jānoslēdz pri-
vātpersonām?

Visi tos nav noslēguši. Pilsētā līgumus 
noslēgušo personu skaits ir tuvu 97%, Rites 
pagastā - 89%, Saukas pagastā - 85%, Elkšņu 
pagastā - 68%. Vissliktākais stāvoklis ir Vie-
sītes pagastā - tikai 40%.

Turpinājums 6. lpp. »»»

Aktualitātes komunālo pakalpojumu 
sfērā novadā

AKTUĀLI
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««« Sākums 5. lpp
Vai pilsētā, pagastos pietiek atkritumu 

konteineru?
Ideāli, protams, būtu, ja katrai mājai būtu 

savs konteiners. Šobrīd jau esošos konteinerus, 
kas uzstādīti pie daudzdzīvokļu mājām, iegā-
dājās pašvaldība no dabas resursu nodokļa. Šis 
nodoklis ir iekļauts maksā par atkritumiem, 
ūdeni, kanalizāciju, un daļa no tā atgriežas 
pašvaldībā. Ik pa laikam konteineru skaitu pa-
pildinām.

Vai ir nozīme tam, kurā konteinerā cil-
vēks iemet savus saražotos atkritumus, ja 
godprātīgi maksā par šo pakalpojumu?

Labāk jau būtu, ja cilvēks tos iemestu tajā 
konteinerā, kas ir pie viņa dzīves vietas. Tas 
mums palīdz veikt precīzāku uzskaiti. Ja kat-
rai daudzdzīvokļu mājai būtu savs konteiners 
vai ja būtu iespējams praktizēt to, ka mājas 
katram iedzīvotājam ir sava atslēga no te esošā 
konteinera, tad precīzi varētu aprēķināt katras 
mājas saražoto atkritumu daudzumu un mak-
su noteikt nevis uz cilvēku, bet uz kubikmetru.

Esam jau pieraduši pie atkritumu šķiro-
šanas. Cilvēki vēlētos papildus konteinerus 
papīram pilsētas laukumā pie autoostas, pie 
kultūras pils, arī konteinerus skārdenēm…

Pakāpeniski atkritumu dalītās vākšanas 
konteineru skaits tiek papildināts. Naudas ir 
tik, cik ir. Papīram šobrīd ir 3 konteineri nova-
dā – Viesītē pie piecstāvu mājas Pavasara ielā 
4a, pie Riekstu meža un pie mājas Sporta ielā 
13a. Šķiroto atkritumu savākšana iedzīvotā-
jiem papildus neko nemaksā, tā ir ierēķināta 
sadzīves atkritumu tarifā, bet mums nemaz tik 
lēti to savākšana un aizvešana uz šķirošanas 
laukumu Jēkabpilī neiznāk. Tie ir ceļa izdevu-
mi, izbraucot pa novadu un iztukšojot tvert-
nes, un tad tie vēl jānogādā Jēkabpilī. Jā, par 
šiem atkritumiem mums nav jāmaksā dabas 
resursu nodoklis un apglabāšanas izdevumi. 
Problēmas ir ar stiklu - to nodot ir sarežģīti. 
Latvijā to praktiski nepārstrādā. Visi šie piegā-
dātāji, kas savāc otrreizējās pārstrādes izejvie-
las, grib lielu apjomu. Mums tas ir salīdzinoši 
mazs. Poligoni to gan pieņem, bet pārstrādāt 
ved uz Lietuvu, Poliju. Jādomā par stikla uz-
krāšanas vietu tepat – lai savācas vismaz 10 – 
15 tonnas, un tad jau savācēji atbrauks un paši 
paņems. Ir doma, ka šī uzkrāšanas vieta varētu 
būt „Nomaļu” šķūnis.

Runājot par jaunu atkritumu dalītās vāk-
šanas vietu izveidi, ir doma tādu veidot vai nu 
pie kultūras pils, vai arī pie Zaļā tirdziņa. Bija 
uzradusies fi rma, kas gribēja pilsētā izvietot arī 
konteineru sadzīves tehnikas savākšanai, bet 
nu tā ir pazudusi. Šobrīd nekur nav izvietots 
arī konteiners lielgabarīta atkritumiem – tas 
lēni pildījās, tāpēc cilvēkiem sakām, lai tos liek 
blakus parastajām atkritumu tvertnēm.

Vēl viena problēma rudenī un arī pava-
sarī – lapu un zaru kalni, kas veidojas, sakop-
jot teritorijas… Kur tos likt?

Šis jautājums līdz galam nav sakārtots. La-
pas kā atkritumi aizņem vietu un veido svaru, 
bet vienlaicīgi no tām var veidot kompostu. Tā 

veidošanai būtu vajadzīgs betonēts kompostē-
šanas laukums.

Mums tos būtu vieglāk aizvākt, ja cilvē-
ki vienuviet sabērtu tikai lapas un zarus, bet 
diemžēl situācija pie Riekstu meža, pie Dzelz-
ceļnieku ielas 7 mājas ir tāda – tiklīdz viens 
nobērs lapu kaudzīti, otrs tur nometīs bundžu, 
vēl kāds – petu, vēl cits – automašīnas bagāž-
nieku. Tas visu sarežģī.

Īstenībā nopietni ir jādomā par zaļo atkri-
tumu savākšanu. Tie nebūtu jāved uz poligonu 
un par tiem jāmaksā.

Vēl ir tas, ka liela daļa iedzīvotāju saka – 
mums atkritumu nav, bet tā tas nevar būt – 
vairāk vai mazāk, bet tie veidojas katrā mājā. 
Ja būtu visā novadā vienota sistēma – vienāda 
maksa uz katru cilvēku – viņi nebūtu vairs 
ieinteresēti daļu atkritumu slēpt, kaut kur iz-
mest, tā radot jaunas problēmas. Ja runa ir par 
to, vai atkritumu maiss tiek izmests ceļmalas 
grāvī vai kādā no mūsu konteineriem, tad jau 
labāks ir otrais variants.

No individuālajām mājām Viesītē atkri-
tumus izved mēneša pirmajā un trešajā pirm-
dienā - tas nav tik bieži, kā bija iepriekš. Pa-
gastos - mēneša pirmajā un trešajā trešdienā. 
No cilvēkiem dzirdēts - kāpēc tik reti braucat, 
bet tikai dažiem no privāto māju īpašniekiem 
līgumā par atkritumu izvešanu paredzēts tos 
izvest divas reizes mēnesī, pārējiem – reizi mē-
nesī. Izņēmums ir daudzdzīvokļu mājas, no 
kurām atkritumi tiek izvesti katru pirmdienu.

Nupat noslēgusies apkures sezona. Kāda 
tā bijusi Jūsu vērtējumā?

Iepriekšējā vasarā tika nomainītas sil-
tumtrases, ir samazinājušies siltuma zudumi 
trasēs vairāk nekā uz pusi – ja iepriekš tie bija 
25 - 30%, tad tagad tie ir 12 - 13%. (To nosaka, 
fi ksējot katlu mājā esošā skaitītāja rādījumus – 
cik siltuma tiek padots trasei, un saskaitot 
daudzdzīvokļu mājās esošo siltuma skaitītā-
ju rādījumus. Starpība starp abiem skaitļiem 
ir siltuma zudums trasē). To varēja redzēt arī 
ziemā, kad trases nebija nokusušas. Protams, 
zudumi ir. Lai cik labi noizolētu šīs caurules, 
vismaz 8% siltuma zudumu būs.

Šo ziemu tomēr nevar salīdzināt ar citām 
ziemām – tā bija silta. Arī saražotais siltuma 
daudzums, kas ir patērēts mājās, ir salīdzinoši 
mazāks. Arī siltuma pakalpojumu un tarifus 
regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisija. Mūsu novads jau otro gadu siltuma 
patēriņa ziņā ir tuvu tai robežai, ka šī pakalpo-
juma cenu varētu apstiprināt pašvaldība – sil-
tuma patērēts maz, bet, protams, pēdējo gadu 
ziemas nav norma.

Ja tika mainītas siltumtrases, vai varētu 
būt tā, ka pieaugs arī maksa par apkuri?

Šobrīd spēkā esošais siltumtarifs ir ap-
stiprināts 2008. gadā un ir 40,72 EUR/MWh 
plus 12% PVN. Šogad mums obligāti jāizstrā-
dā un jāiesniedz regulatoram jauns tarifs, jo ir 
beidzies projekts, notikusi siltumtrašu maiņa, 
un tie līdzekļi, kas bija pašvaldības līdzfi nan-
sējums, ir jāiekļauj jaunajā tarifā. Tas nozīmē, 
ka maksa par apkuri pieaugs, taču domāju, ka 
tarifs nepārsniegs 50 EUR/MWh plus PVN.

Kāda ir situācija ar parādniekiem?
Parādu apjoms pēdējā gada laikā nav 

pieaudzis - salīdzinot datus uz 1. janvāri, tas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pat ir sa-
mazinājies par 4000 EUR. Mēs ik pa laikam 
noteiktu parādnieku skaitu atdodam divām 
parādu piedzinēju fi rmām.

Lai panāktu parādu apmaksu, sūtām pa-
rādniekiem vēstules, arī staigājām pa dzīvok-
ļiem. Pie tiem, kas kaut cik cenšas maksāt, 
negājām un tādus neesam arī atdevuši parā-
du piedzinējiem. Gājām pie tādiem, kas nav 
maksājuši vairākus mēnešus pēc kārtas vai ne-
maksā vispār. Cilvēku attieksme pret saviem 
parādiem ir dažāda – dažs nomaksā lielāku 
summu, cits dažus eiro, vēl cits – izvairās no 
maksāšanas.

Par apkuri diemžēl atstrādāt pašvaldībā 
nevar, bet var norēķināties, piegādājot katlu 
mājai malku, ja ir savs mežs. Katlu mājā ir arī 
ar malku kurināmie katli – šogad arī sezonu 
iesākām un pabeidzām, kurinot ar malku. 
Rudenī un pavasarī, kad naktis ir vēsākas, bet 
dienas siltas, ar šķeldas katlu nevar nodrošināt 
zemu temperatūru. Kurinot ar malku, gaisa 
apmaiņa telpās notiek un arī temperatūra tel-
pās ir tikai nedaudz zemāka. Daudzi jau tāpat 
tur logus vaļā.

Situācija apkures laikā veidojas dažā-
da – atkarībā no tā, cik nu katrs var ieguldīt 
sava dzīvokļa labiekārtošanā un siltināšanā, 
vieni salst, citiem ir par karstu – tiek turēti 
vaļā logi, kas dod papildus megavatstundas 
mājas siltuma skaitītājā. Mājām dažādi ap-
kures izcenojumi. Cilvēki neapmierināti. Ko 
vajadzētu un ko varētu darīt, lai situāciju 
uzlabotu?

Lai labotu aprakstīto situāciju, vispirms 
katrai no daudzdzīvokļu mājām būtu jāuzliek 
savs siltummezgls, jo pašlaik visa siltuma re-
gulācija notiek katlu mājā. Tad varētu regulē-
šanu veikt katrā mājā – tā automātiskā režīmā 
darbotos atkarībā no āra temperatūras. Tad 
nākamais solis būtu stāvvadu aprīkošana ar 
pusautomātiskajiem trīsvārstu regulatoriem, 
pēdējais solis – siltuma maksas sadalītāju jeb 
alokatoru uzstādīšana katrā dzīvoklī uz radia-
toriem, kas neregulē siltumu, bet to uzskaita 
un pēc kuru rādījumiem aprēķina maksu, 
bet šādu sistēmu var ieviest tikai visai mājai. 
Ja to gribēs tikai divi cilvēki no mājas, tās būs 
milzīgas izmaksas. Protams, arī visas mājas 
aprīkošana ar attiecīgajām iekārtām maksā. 
Siltummezgls vien maksā 3 – 5 tūkstošus eiro.

Vai rēķini tad varētu kļūt mazāki?
Skaitītāju rādījumi un līdz ar to rēķini pa 

mājām noteikti būtu atšķirīgāki un, domāju, 
lielākoties arī mazāki. Tā, piemēram, siltā die-
nā katras mājas siltummezgls pieregulētos tā, 
ka nedotu mājai tik daudz siltuma.

Tas, cik kura māja patērē siltumener-
ģijas, atkarīgs arī no tās stāvokļa. Tāpēc tik 
atšķirīgas ir maksas par siltumu katrai mā-
jai – mājām, kur cilvēki visdārgāk maksā 
par siltumu, siltuma īpašības ir vissliktākās. 
Vissliktāk šobrīd ir ar māju Smilšu ielā 31. 
Tai ir izstrādāts siltināšanas projekts, gaidām 
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uzsaukumu no Eiropas, lai varētu startēt pro-
jektā. Tas nosacījums, kas šajā gadījumā varē-
tu kavēt piedalīties projektā, ir mājas parādi. 
Ja Ministru Kabinets pieņems, ka uz atbalstu 
var pretendēt mājas, kuru parādi nepārsniedz 
15% no gada vidējās aprēķinātās summas, 
startēt nevarēsim.

Varbūt izskaidrojiet, kā aprēķina maksu 
par apkuri katram dzīvoklim?

Vienreiz mēnesī katrā mājā esošā siltuma 
skaitītāja rādījumi tiek nolasīti. Reģistrēto 
siltumenerģijas patēriņu MWh pareizina ar 
apstiprināto tarifu EUR/MWh, tā iegūstot 
maksu visai mājai par patērēto siltumenerģiju. 
Tālāk šo summu dala ar mājas kopējo platību 
kvadrātmetros, tā iegūstot viena kvadrātmet-
ra izcenojumu. Aprēķināto vienas vienības 
(EUR/m2) izcenojumu reizina ar konkrēta dzī-
vokļa apkures kvadrātmetru skaitu un iegūst 
šī dzīvokļa apkures aprēķinu. Pieskaita PVN 
(iedzīvotājiem - 12%).

Cilvēkiem patīk salīdzināt apkures izmak-
sas par m2 Jēkabpilī, ko publicē „Brīvā Dau-
gava”, ar mūsējām. Jāuzsver, ka tur publicētās 
izmaksas ir bez PVN, bet mūsējās ar PVN. Pie 
tam zemākās izmaksas ir tām mājām, kas jau 
ir siltinātas, pārējām mājām tās ir daudz lielā-
kas.

Cilvēkiem raksturīgi domāt, ka mēs gri-
bam viņus apkrāpt. Tā nav. Daudz ir to iedzī-
votāju, kas cenšas apkrāpt mūs – nepiedeklarē 
dzīvoklī tur dzīvojošos ģimenes locekļus, ne-
slēdz līgumus par atkritumiem, nemaksā par 
apsaimniekošanu, apkuri…

Vai tiešām nemaksājam par tukšajiem 
dzīvokļiem?

Nē, ja dzīvoklim nav īrnieka - tātad paš-
valdība to nav izīrējusi, maksu par apkuri un 
apsaimniekošanu šiem dzīvokļiem sedz paš-
valdība, kurai piesūtām rēķinus.

Vai tādu dzīvokļu ir daudz?
Apmēram 10.

Kā ir ar katlu māju – vai arī tajā nepie-
ciešami uzlabojumi?

Protams, ar laiku viss nolietojas. Šķeldas 
padeve strādā no 90. gadiem. Ir uzlabota ku-
rināmā padeves sistēma - šādas tādas detaļas 
ir nomainītas, pērn nomainīts šneks. Cirku-
lācijas sūkņi, kas jau ir veci, būtu jāaprīko ar 
frekvenču pārveidotājiem, kas taupītu elek-
troenerģiju. Visam vajadzīgi līdzekļi.

Komunālajai pārvaldei jānodrošina arī 
namu apsaimniekošana. Kāds ir stāvoklis 
šajā jomā? Kādi lielāki darbi plānoti šogad?

Māju apsaimniekošanas jautājums ir 
vissmagākais. Jāsakārto uzskaite, jāveido 
uzkrājumi. Trūkst līdzekļu. Ceru, ka tagad, 
kad ūdens un kanalizācijas tarifi  būs tuvu 
reālajām izmaksām, kādu daļu naudas varē-
sim atvēlēt arī apsaimniekošanas darbiem, 
remontiem. Daudzu darbu paveikšanā mūs 
fi nansiāli atbalsta pašvaldība – pagājušogad 
tika uzliktas notekcaurules mājām Sporta 13a 
un Sporta 27.

Šogad plānots pārmūrēt skursteņus mā-
jām Bērzu ielā 1, ventilācijas šahtas Meža ielā 

19, problēmas ar jumtu ir piecstāvu mājai 
Pavasara ielā 4a un mājai Smilšu 35 – skatīsi-
mies, ko var darīt. Elkšņos mājai „Dzenīši - 1” 
jāpārmūrē skursteņi. Darāmā netrūkst arī 
citos pagastos.

Viens no sāpīgiem jautājumiem ir skur-
steņu tīrīšana…

Šis pakalpojums šobrīd nav ierēķināts ap-
saimniekošanas maksā. Mūsu štatos arī nav 
šāda speciālista. Loģiski jau būtu, ka mums 
tāds būtu, un tad maksa par šo pakalpojumu 
tiktu ierēķināta apsaimniekošanas maksā, 
izdalot pakalpojuma izmaksas uz visu gadu 
vai iekļaujot tās attiecīgā mēneša maksā, kad 
pakalpojums veikts. Bija doma sadarboties ar 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, piesaistot 
viņu speciālistu, bet tā arī šis jautājums ir pa-
licis līdz galam neatrisināts.

Kādi darbi un projekti vēl iecerēti?
Kā jau minēju iepriekš, strādājam pie 

ūdenssaimniecības projekta 2. kārtas. Uz 
ministriju ir aizsūtīti sākotnējie dokumenti, 
gaidām atbildi. Izstrādāts siltināšanas pro-
jekts mājai Smilšu ielā 31. Ir ikdienas darbi. 
Protams, novada attīstības programmā laika 
posmam līdz 2020. gadam ir ietverti tādi lieli 
darbi kā Saukas kanalizācijas pārsūknēšanas 
stacijas, attīrīšanas iekārtu, Rites kanalizā-
cijas pārsūknēšanas stacijas rekonstrukcija. 
Lones notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jāpār-
būvē vai jāiegādājas jaunas.

Paldies par sarunu! Lai veicas!
Pierakstīja L. Griškena.

„Satiec savu meistaru!” pasākuma būtība 
ir vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par 
viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas 
un pārmantotas no paaudzes paaudzē. „Satiec 
savu meistaru!” ir 2009. gadā aizsāktās Tra-
dicionālo prasmju skolas turpinājums, kas ie-
kļauts kopīgā Eiropas projektā „Eiropas amatu 
prasmju dienas”. Nemateriālā kultūras man-
tojuma saglabāšanas pasākums „Satiec savu 

meistaru” 2015. gadā notika jau septīto 
reizi. Šogad bija pieteicies 141 dalībnieks, 
tai skaitā Viesītes muzejs „Sēlija”, kas šajā 
pasākumā piedalījās pirmo reizi. Muzeja 
mērķis bija parādīt plašākai sabiedrībai, 
ka muzejs ir aktīva, sabiedrībai pieejama 
un draudzīga iestāde.

Prieks par to, ka lielākā daļa apmek-
lētāju bija skolēni un ģimenes ar bērniem, 

kuri aktīvi piedalījās piedāvātajās ak-
tivitātes. Jaunieši ar lielāko prieku gan 
taisīja puzurus, gan piedalījās kafejas 
„Alīda” tapšanas procesā un baudī-
šanā. Puiši ar lielu interesi vēroja, kā 
top RixWood veidotie koka smokingi 
iPhoniem. Taču ne tikai bērni un jau-
nieši piedalījās šajās aktivitātes - arī 
citu paaudžu cilvēki piedalījās gan au-
šanā, gan Viesītes simbola – Zīles tam-
borēšanā, gan citās aktivitātēs, ko no-

drošināja biedrība „Zīle”. Arī amatnieks Inārs 
Dreijeris bija sagatavojis dažādas aktivitātes.

Biedrības „Zīle” pārstāve Vija Liepkalne 
teic, ka ar pasākumu ir apmierināta. „Apmek-
lētāji bija gan no tuvākas, gan tālākas apkārt-
nes. Bija ciemiņi no Rīgas, Jelgavas, Ogres un 
citām vietām. Kāda sieviete no Salas bija spe-
ciāli braukusi, lai vairāk iemācītos par auša-

nu,” saka V. Liepkalne.
Kopā pasākumu apmeklēja apmēram 

70 apmeklētāju. Tālākais ciemiņš bija pat no 
Krievijas - kāda sieviete, kura šajā laikā ciemo-
jās Viesītes novadā. Viņa ar lielu interesi bau-
dīja kafeju „Alīda” un to iegādājās, lai varētu 
aizvest līdzi uz Krieviju.

Muzeja darbiniece Valija Fišere par pasā-
kumu izsakās pozitīvi: „Bērni ar lielu interesi 
piedalījās aktivitātēs, viņi uzdeva dažādus jau-
tājumus. Interesējās par kafeju, viņus saistīja 
tās pagatavošanas process. Liels prieks par to, 
ka šie jaunieši izteicās, ka sapratuši - muzejs ir 
interesanta vieta un tajā var iegūt daudz jaunu, 
vērtīgu zināšanu. Viņi pat teica, ka nāks bie-
žāk.”

Var teikt, ka muzeja mērķis ir piepildījies. 
Cilvēki bija aktīvi, un daļa no viņiem pat mai-
nīja priekšstatu par muzeju. Šī bija pirmā reize, 
kad Viesītes muzejs „Sēlija” piedalījās šajā ak-
cijā, tāpēc mums ir, uz ko tiekties. Pasākuma 
dalībnieki kopumā ir apmierināti, un jau tiek 
ģenerētas idejas nākošajam gadam. Paldies da-
lībniekiem un tiem, kas apmeklēja un iesaistī-
jās aktivitātēs!

Izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem speciāliste

A. Mutule

„Satiec savu meistaru! 2015” 
norise Viesītes muzejā „Sēlija”
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Jau trešo gadu Viesītes novada pašval-
dība kopā ar novada uzņēmējiem un mājra-
žotājiem piedalījās „Pārnovadu Uzņēmēju 
dienā” Aizkrauklē. Šogad kopējā stendā 
savu darbību popularizēt pieteicās: Dainis 
Gedušs ar medu un dažādu bišu produkci-
ju, SIA „RixWood” ar koka iPhone ietva-
riem un koka etvijām, z/s „Priekšāres” ar 
dažādiem sieriem un SIA „RA 5” ar „Alī-
das” un „Paulīnes” kafeju. Novada pār-
stāvji izstādes dalībniekus un interesentus 
iepazīstināja ar novadā plānotajiem šī gada 
pasākumiem, tai skaitā festivālu „Zobens 
un Lemess”. Ņemot vērā, ka mājražotāju 
aktivitātes turpinās arī pēc projekta „Vietē-
jo produktu attīstība VidusBaltijā” īsteno-
šanas, atsevišķa informācija bija sagatavota 
par šī gada pasākumiem Viesītes „Zaļajā 
tirgū”. Notika arī k/s „Poceri” produkcijas – 
ābolu sulas degustācija. Izstādes apmeklē-
tājiem tika izplatīti k/s „Poceri” un pārējo 
uzņēmēju - izstādes dalībnieku darbības un 
produkcijas apraksti fl ajeru veidā. Priecē 
fakts, ka novada uzņēmēju produkcija uz-
runāja izstādes dalībniekus un stends bija 
plaši apmeklēts.

Īpašu interesi izraisīja produkcija, kas 
bija marķēta ar nu jau Viesītē „iedzīvināto” 
zīmolu „Viesīte Ražo Sēlijas Produkts”.

Semināru, kas notika izstādes laikā, 
starplaikos tika izmantota iespēja pārrunāt 
ar citām pašvaldībām turpmāko sadarbību 
investīciju piesaistē uzņēmējdarbībā un ci-

tās jomās.
Organizējām arī izlozi „Vai tu pazīsti 

Viesītes novadu?”, kurā, aizpildot anke-
tu ar vienu no 6 jautājumiem par Viesītes 
novadu, izlozes dalībnieks piedalījās lote-
rijā, kuras galvenā balva bija nedēļas no-
gale kempingā „Pērlīte”, otrā balva - SIA 
„RixWood” koka etvija un trešā balva – SIA 
„RA 5” „Alīdas” un „Paulīnes” kafeja.

Sadarbībā ar Aizkraukles novada paš-
valdību izmantojām iespēju arī šogad pa-
teikties kādam no saviem uzņēmējiem. 
Šogad kā „mērķtiecīgu uzņēmēju laukos” 
nominējām uzņēmumu SIA „Āres J&T”.

Pašvaldības vārdā pateicos visiem, kas 
sekmēja novada dalību izstādē, jo īpaši: 
Jolantai Kovnackai un Jurģim Bokiševam, 
Dainim Gedušam, Kalvim Kārkliņam, 
Modrim Lāčplēsim, Renāram Jaundālde-
ram un Gundegai Jakuškinai, Agnesei Kal-
niņai, Agnijai Mutulei, Valijai Fišerei un 
Ilmai Svilānei.

Cerot, ka tikpat veiksmīgi startēsim arī 
izstādē „Pavasaris 2015” izstāžu kompleksā 
„Rāmava”, un vēlot gaišus Kristus Augšām-
celšanās svētkus,

Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja I. Vītola.

Viesītieši – Aizkraukles 
„Pārnovadu Uzņēmēju dienā”

No 9. līdz 12. aprīlim notika 23. Starptau-
tiskā lauksaimniecības, lopkopības, mežko-
pības, celtniecības, vides veidošanas un lab-
iekārtošanas izstāde „Pavasaris 2015” izstāžu 
kompleksā „Rāmava”. Izstāžu stendu noma 
ir dārga un reti ir pa kabatai individuāliem 
ražotājiem, tāpēc liels prieks, ka Viesītes no-
vada Attīstības nodaļa piedāvāja segt stenda 
izmaksas novada ražotājiem no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. Pēc uzaicinājuma pie-
teicās piedalīties novadā strādājošie SIA RA 
5, biedrība „Zīle”, daiļamatniecības meistars 
Inārs Dreijers.

Visas četras dienas 
apmeklētāju bija daudz. 
Intereses bija dažādas, 
tirdzniecība nenoritēja 
intensīvi, bet apmeklētāji 
labprāt iepazinās ar bukle-
tiem par Sēliju un Viesīti. 
Katram interesentam stās-
tījām par atpūtas un tūris-
ma iespējām Viesītē un tās 
apkārtnē. Bija arī tādi, kuri 
īsti nezināja, kur atrodas 
Viesīte, bet pēc sarunas bija 
ļoti ieinteresēti apciemot un 
apskatīt mūsu mazo pilsē-
tu. Interesi izraisīja mazais 

bānītis, āža skulptūra, atpūtas kempings „Pēr-
līte”, festivāls „Zobens un Lemess”, pilsētas 
svētki, kafejas fabrika, Sunākste kā neiepazīta 
pērle, Vīnakalns, Poceru ābolu sulas, sukādes. 
Daudzi labprāt izteica vēlmi piedalīties ražas 
novākšanā, lai savām rokām salasītu izaugu-
šās zemenes, ābolus, upenes. Ļoti labi, ka tādas 
tūrisma organizācijas kā „Impro”, „Skaistie 
Skati” rīko ekskursijas pa Sēliju.

Bija rasta iespēja cienāt apmeklētājus ar 
cigoriņu kafeju ALĪDA, ar sukādēm un acis 
priecēt, un iegādāties biedrības „Zīle” krāšņos 
rokdarbus un vienkāršos, bet dabiski patīka-

mos koka piekariņus, pogas, pakaviņus.
Atgriežoties no izstādes, bija gandarīju-

ma sajūta, ka četras dienas ar saviem stāstiem 
esam popularizējuši gan savu darbu, gan Vie-
sītes novadu. Nākotnē gribētos lielāku nova-
da uzņēmēju un pašnodarbināto aktivitāti. Ir 
jāsaņem drosme un jārāda, kādas brīnišķīgas 
lietas varam radīt. Kaut lietas un ražojumi pa-
šiem liekas pierasti, šādās izstādēs ir lieliska 
iespēja pārliecināties, kāda ir interese, veidojas 
sadarbība un kontakti, rodas jaunas idejas un 
arvien vairāk cilvēku iepazīst mūsu novadu. 
Esmu pārliecināta, ka protam gatavot skaistas, 
garšīgas lietas un tikai jāsāk raudzīties, kā tās 
varētu realizēt, un nedrīkst apstāties pie pir-
majām grūtībām. Ja neiznāk vienam, varbūt 
kopā ar kādu citu izdodas vezumu izkustināt. 
Jābūt gataviem mācīties, runāt, klausīties, ne-
baidīties no jaunā, nepierastā, jāpieceļas no 
ierastā dīvāniņa, jāapzinās savi talanti un ie-
spējas.

Pārstāvji no Piebalgas porcelāna fabrikas 
gatavos un vedīs pie mums savus skaistākos 
darbus uz kādu no vasaras pasākumiem. Bet 
varbūt paši skaistākie darbi var tapt tepat Vie-
sītē?

Patiess paldies Viesītes novada pašvaldībai 
par fi nansiālo atbalstu dalībai izstādē!

J. Kovnacka

Viesītes novada pārstāvji izstādē „Pavasaris 2015”
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Viesītes muzejā „Sēlija” 
Sēļi un Rainis

Sagaidot 2015. gada tūrisma sezonu, Sē-
lijas amatniecības un tūrisma attīstības bied-
rība (SATAB) aicināja tūrisma operatorus, 
aģentus, gidus, kā arī masu mediju pārstāvjus 
š. g. 16. aprīlī apmeklēt Jaunjelgavas un Vie-
sītes novadu, lai Tūrisma informācijas dienas 
ietvaros iepazītos ar jaunākajiem novadu tū-
risma objektiem, kā arī ar labi zināmām un 
jau iemīļotām apmeklējumu vietām. Visas 
izmaksas sedza Viesītes un Jaunjelgavas no-
vadu pašvaldības.

Viesi pārsvarā bija no Rīgas, Jelgavas un 
Jūrmalas. Pārstāvētas bija tādas ceļojumu 
aģentūras kā Impro, Jauni rakursi, NOA – 

TOUR, Poētika, tūrisma operatori Transcom 
Travel, Mundus Travels, kā arī Jūrmalas tū-
risma birojs, Riga Trip, Latvijas tūrisma gidu 
asociācijas pārstāvji un citi interesenti.

Jaunjelgavas novadā viesi apmeklēja Sēli-
jas ziepnīcu, Pētera Grauduļa muzeju „Daiļ-
amatnieka sēta”, Sunākstes vilnas namu un 
Mirdzas šarmu (vīna degustācija), pusdieno-
ja Sunākstes saieta namā. Savukārt Viesītes 
novadā ekskursija iesākās ar Sunākstes ev. 
luteriskās baznīcas apskati, Stendera Ābeces 
taku un Stendera kapu kalniņu. Tā turpinājās 
ar stāstiem par Viesītes novada ievērojamā-
kajām apskates vietām, ekskursiju pa Viesī-

tes pilsētu un Viesītes Amatniecības centra, 
Mazā Bānīša kompleksa un Paula Stradiņa 
skolas apmeklējumu. Noslēgumā viesi devās 
uz Elkšņu pagastu ciemos pie kafejas „Alīda” 
saimnieces.

Vizītes galvenais mērķis bija iepazīties ar 
piedāvājumu gaidāmajai tūrisma sezonai, kas 
jau ir tepat aiz stūra. Viesi veica pierakstus, 
piefi ksēja muzeju un ekskursiju izmaksas, 
darba laikus un citus faktus, kas noderēs 
vēlāk, organizējot savās tūrisma fi rmās eks-
kursijas uz Jaunjelgavu un Viesīti. Viesītes 
tūrisma informācijas punktā apmeklētāji sa-

ņēma dažāda veida bukletus par 
Viesītes novadu. Ekskursantus 
interesēja unikāli fakti un tas 
„īpašais”, kāpēc būtu jāapmeklē 
tieši Viesīte, lai zinātu, ko pie-
dāvāt saviem klientiem. Tika 
uzdoti dažādi jautājumi par Sē-
lijas robežām, par Bānīša vēstu-
ri, Paulu Stradiņu. Uz vizīti bija 
ieradusies arī kādreizējā Mazā 
Bānīša pavadone Līvija Jakste-
viča, kurai viesi labprāt uzdeva 
jautājumus un sagaidīja ar smai-

du. Viesus iepriecināja arī biedrības „Zīle” 
veidotie darbiņi. Viesītes novadā ekskursijas 
vadīja Agnija Mutule un Ilma Svilāne.

Manuprāt, vizīte bija izdevusies. Jautā-
jumu bija patiešām daudz, un tas nozīmē, ka 
cilvēkos bija interese par Viesīti un Sēliju. Do-
māju, ka lielākā daļu viesu aizbrauca apmie-
rināti, tādēļ ceru uz atkalredzēšanos tūrisma 
sezonā!

Siltu pavasari vēlot,
A. Mutule,

Izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem speciāliste

Tūrisma informācijas diena Viesītes novadā

Pašā maija vidū sestdienas 
vakarā aicinām uz Muzeju nakti Viesītes mu-
zejā „Sēlija”. Jūs varēsiet apmeklēt gan Paula 
Stradiņa skolu, gan Mazā Bānīša kompleksu 
un piedalīties visās tur notiekošajās norisēs. 
Varēsiet arī saņemt konkursa dalībnieka 
lapu, lai pēc tās izstaigātu pilnu Muzeju nakts 
programmu.

Muzeju nakts sāksies 18:00 ar priekšlasī-
jumu „Sēlijas Rainis” Paula Stradiņa skolas 
kamīnzālē. Seno sēļu amatu darbnīcas sāks 
darboties 19:00 abās muzeja nodaļās. Jūs gai-
dīs gandrīz visas muzeja telpas, un būs arī ie-
spējas pašiem darboties.

Pagājušā gadsimta Sēlija nebija iedomā-
jama bez Mazā Bānīša. Par Bānīti kopā ar 
tiem, kas viņu mīl, šajā vakarā daudz dziedā-
sim. Arī jūs varat nākt ar savu apdziedāšanas 
dziesmu Bānītim un dzelzceļniekiem.

No 21:00 Mazā Bānīša parkā varēs ska-
tīties brīvdabas kino pēc Raiņa darbu mo-
tīviem. Plkst. 23:00 te visi pulcēsimies pie 

pieguļnieku ugunskura. Arī plašdanči Paula 
Stradiņa skolā būs beigušies, lai pievienotos 
pieguļniekiem.

Šajā vakarā no 19:00 līdz 23:00 būs atvēr-
ta arī Viesītes Brīvības baznīca. Aicinām te 
iegriezties, lai brīdi pasēdētu klusumā altār-
gleznas Kristus mātes priekšā vai aprunātos 
ar draudzes cilvēkiem pie tējas un cepumiem.

Aicinām viesītiešus atbalstīt mūsu Mu-
zeju nakts pasākumu un pieteikties palīgos. 
Visvairāk mums būtu vajadzīgi dežuran-
ti, kaut uz pusstundu. Lūdzu zvanīt pa tel. 
27071996 līdz 10. maijam.

Muzeju naktī ieeja muzeja telpās un visi 
pasākumi ir par brīvu. Būs iespēja arī iegādā-
ties par maksu dažādus ražojumus.

Muzeju nakts pilna programma būs ska-
tāma jau maija sākumā muzeja mājas lapā 
www.muzejsselija.lv, kā arī uz afi šām.

Tiekamies Muzeju naktī Viesītē! Ceram 
uz jauku laiku un jūsu labu noskaņojumu.

Muzeja „Sēlija” vadītāja I. Svilāne

SIA „Invito”, reģ. Nr. 40103400835, 
meklē kolēģi – pārdevēju darbam 

SAIMNIECĪBAS PREČU 
veikalā Viesītē.

Stabils atalgojums. Darbs maiņās uz 
pusslodzi vai pilnu slodzi.

Mūsu prasības:
• labas komunikācijas prasmes;
• latviešu un krievu valodas 
sarunvalodas zināšanas;
• spēja organizēt savu darbu;
• gatavība mācīties un apgūt ko jaunu;
• pozitīvs skats uz dzīvi;
• pieredze tirdzniecībā var tikt 
uzskatīta par priekšrocību.
Galvenie darba pienākumi:
• pārdot preces un rūpēties par 
klientu;
• pieņemt, izvietot preces un cenu 
zīmes;
• uzturēt kārtību un tīrību 
tirdzniecības vietā.

Tel. 26412303, 26536001 vai 
interesēties veikalā.
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VIESĪTES VIDUSSKOLĀ

26. martā Jelgavā, Zemgales reģiona 
kompetenču attīstības centrā un Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē, norisinājās 
Zemgales reģionālā 6. skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konference. Kopumā uz 
Zemgales reģiona konferenci šogad tika iz-
virzīti 156 skolēnu zinātniski pētnieciskie 
darbi 23 zinātņu sekcijās no vairāk nekā 20 
novadiem un 2 pilsētām. Darbu vērtēšanu 
veica 80 eksperti - LLU pasniedzēji. No Vie-
sītes novada uz Zemgales reģiona konferen-
ci tika izvirzīti divi Viesītes vidusskolas 12. 
klases skolēni - Amanda Kļaviņa (Mūzikas 
ietekme uz govju izslaukumu z/s „Celmiņi” 
ganāmpulkā) un Ritvars Tīrumnieks (Zem-
nieku saimniecības „Kalna Dambrāni” at-
tīstība).

Viesītes vidusskolas skolotāja Sarmīte 
Stumbiņa norāda, ka šis gads no iepriekšē-
jiem atšķiras ar to, ka ir rekordliels dalībnie-
ku skaits: „Abi koncentrējušies un uztraukti 
uzsāka savu uzstāšanos - prezentēja savus 
darbus, atbildēja uz jautājumiem - Vides zi-
nību un Zemes zinātņu sekcijās. Kad uzstā-
šanās bija aiz muguras, bija jāgaida rezultāti, 
kuri tika pasludināti LLU aulā. Lai ieprie-
cinātu dalībniekus, uzstājās TDK „Kalve” 
un Jelgavas ģimnāzijas folkgrupa. Vispirms 
bija LLU profesores Anitas Aizsilas kopsa-
vilkuma ziņojums, kurā tika pieminēts arī 
Ritvara Tīrumnieka darbs. Tad sekoja pats 
lielākais prieks - Amandai Kļaviņai Vides 

zinību sekcijā 1. vieta un arī „Apliecinā-
jums” par iespēju iestāties budžeta grupā 
apliecinājumā norādītajās fakultātēs (darba 
vadītāja skolotāja Mārīte Kivleniece), Ritva-
ram Tīrumniekam Zemes zinātņu sekcijā - 
Atzinība (darba vadītāja skolotāja Sarmīte 
Stumbiņa). Īpašs gandarījums, ka šajā lielajā 
konkurencē abi - Amanda un Ritvars - ir iz-
virzīti uz valsts konferenci, lai savās sekcijās 
pārstāvētu ne tikai mūsu skolu, bet arī visu 
Zemgales reģionu. Gatavosimies valsts kon-
ferencei 25. aprīlī Rīgā. Lai mums veicas!”

Profesore Anita Aizsila, pārskatot kon-
ferencē paveikto, teic, ka darbu kvalitāte ar 
katru gadu paaugstinās. Skolēnu darbos ir 
daudz inovatīvu un interesantu domu, tur-
klāt viņi nebaidās no starpnozaru pētīju-
miem. Tieši tos vērtēt arī esot visgrūtāk.

Valsts konference norisināsies Rīgā no 
24. līdz 26. aprīlim. Zemgales reģionālo 
skolēnu ZPD konferenci organizēja Zem-
gales reģiona Kompetenču attīstības centrs 
sadarbībā ar LLU un Zemgales Plānošanas 
reģionu.

Viesītes novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību un

Jaunatnes lietu speciāliste. L. Liepiņa
Autores foto

Viesītes vidusskolēni izvirzīti uz Valsts 
zinātniski pētniecisko darbu konferenci

Skola ir pieteikta Latvijas prezidentūras 
skolu nodarbību ciklam. 15. aprīlī Jaunat-
nes organizācijas „Klubs „Māja” - jaunatne 
vienotai Eiropai” lektore Annija Bergmane 
novadīja teorētisko - praktisko nodarbību 
mūsu jauniešiem.

9. a, b un 10. - 11. klašu skolēni vēroja 
lektores prezentāciju un, praktiski darbojo-
ties, vairāk uzzināja par Prezidentūras jau-
tājumiem. Nodarbības noslēgumā jaunieši 
uzdeva jautājumus un izstrādāja novēlējumu 
plakātus.

Jaunieši piedalās Latvijas 
prezidentūras nodarbībā

Izskanējusi 
novada skolu un 

Jēkabpils pilsētas 
koru skate

17. aprīlī norisinājās koru skate. Ska-
tē piedalījās 11 dziedošie kori. Viesītes 
4. - 11. klašu koris ieguva I pakāpi (vad. 
Z. Pomjalova). Korī dzied vairāk nekā 42 
meitenes. Noslēguma skate notiks 7. mai-
jā. Paldies par ieguldīto darbu un skanīgo 
sniegumu!

Materiālu sagatavoja sk. S. Ratiņa

24. Bībeles svētku organizatori - Latvijas 
Kristīgo skolotāju asociācija. Kārtējie Bībeles 
svētki 11. aprīlī notika Rīgas Kristīgajā vi-
dusskolā.

Mūsu skolu olimpiādē pārstāvēja: S. Ban-
tauska, D. Beļavska, I. Milakne, E. Bantauska, 
E. K. Dronka, D. Buceniece un M. Ribakova. 
Sagatavoja un atbalstīja sk. S. Ratiņa. Visi 
olimpiādes dalībnieki dalījās vecumgrupās: 
3. kl.; 4. - 5. kl.; 6. - 7. kl.; 8. - 9. kl.; 10. - 12. kl.

Pirmais posms - teorētiskā daļa. Olim-
piādes testa jautājumi tiek sastādīti no spe-

ciālo uzdevumu dotajām rakstvietām. 3. 
vietu savā grupā ieguva Eiva Krista Dronka 
(9. b).

Otrais posms - mākslinieciskās izpaus-
mes. Skolēni piedalījās zīmēšanas konkursā 
par tēmu „Glābšana Kristū”. Darba ilgums 
1 stunda, to jāveic ar saviem materiāliem un 
savā izvēlētā tehnikā. 2. vietu ieguva Eiva 
Krista Dronka (9. b). Atzinību ieguva Mada-
ra Ribakova (2. b).

Trešais posms - piedalīšanās radošajā 
konkursā (uzvedumi, dzeja, dziesmas, dejas 

u.c.). Labākie radošā konkursa priekšnesumi 
tika iekļauti kopīgajā svētku koncertā. Mūsu 
meiteņu ansamblis – Sindija, Diāna, Ieva, 
Daiga, Eiva Krista un Evelīna (kura arī izpil-
dīja klavierpavadījumu) izpildīja trīs dzies-
mas, kas visus priecēja. Viena no dziesmām, 
kuru svētku koncertā izpildīja mūsu skolēni, 
ieguva specbalvu par muzikālo izpildījumu.

Paldies meitenēm par sniegumu un pa-
nākumiem, bet vecākiem un skolai – par at-
balstu!

Materiālu sagatavoja sk. S. Ratiņa

24. Bībeles svētki - olimpiāde 2015
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Jau sesto gadu pēc kārtas marta mēnesī 
Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas 

un elektrotehnikas fakultātē norisinājās 
spageti tiltu konstruēšanas sacensības. Šo-
gad šajā pasākumā piedalījās aptuveni 100 
dalībnieku no 18 mācību iestādēm. Viņu 
vidū bija ne tikai studenti, bet arī skolēni. 
Tas rosināja pamēģināt šādus tiltus būvēt 
arī mūsu skolā.

Un tā 7. aprīlī devīto klašu skolēnu 
komandas trīs stundu garumā no maka-
roniem un karstās līmes veidoja māksli-
nieciski skaistākās un pēc iespējas iztu-
rīgākas tiltu konstrukcijas. Vadoties pēc 
savām tiltu skicēm, plānota, rūpīga un 
cītīga darba rezultātā tapa deviņi dažādas 
konstrukcijas spageti tilti. Jāuzteic visu 
komandu dalībnieki, jo darbs patiešām 

tika ieguldīts liels. Skolēniem balsojot, 
tika noteikts vizuāli skaistākais tilts. Par 
uzvarētāju kļuva tilts, kuru gatavoja Evelī-
na, Kristiāna un Eiva.

Priekšā vēl notikums, kad kopīgi pār-
baudīsim slodzes izturību. Cik lielu slodzi 
šāds tilts varētu izturēt? Atbilde var arī 
pārsteigt: gandrīz 600 kilogramu slodzi. 
Pasaules rekords ir 578,20 kilogrami, sa-
vukārt Latvijas rekords ir 484,44 kilogra-
mi. Mūsu tilti šogad vēl nevarēs konkurēt 
slodžu izturībā, jo mums vēl daudz jāmā-
cās, lai tiltus uzbūvētu, vadoties pēc precī-
ziem rasējumiem un aprēķiniem.

Materiālu sagatavoja sk. 
L. Blumbeka

Spageti tilti tika būvēti arī Viesītes 
vidusskolā...

Gatavojoties XI Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem, 1. aprīlī Viesītes 
kultūras pilī notika Viesītes, Aknīstes, Salas, 
Jēkabpils un Krustpils novadu skolēnu tautu 
deju kolektīvu deju lielkoncerta dalībnieku 
atlases skate.

Žūrijā bija tautas deju speciālistes, horeo-
grāfes, gaidāmo Deju svētku virsvadītājas: 
Inga Pulmane - žūrijas priekšsēdētāja, Renā-
te Linde, Zigrīda Teivāne, Madlēna Bratkus 
un Iluta Mistre.

Skatē piedalījās 22 deju kolektīvi no 
mūsu sadarbības novadiem, kā arī Krust-
pils kultūras nama „Pastalnieku” 7. - 9. kla-
šu dejotāji un Sunākstes pamatskolas deju 
kolektīvs, dejojot divas sava svētku repertu-
āra dejas - izlozes deju un izvēles deju. Deju 
kolektīvu sniegums, kā parasti, tika vērtēts 
pēc 50 punktu sistēmas, kas sevī ietver vēr-
tējumus par dejas tehniku un horeogrāfi skā 
teksta precizitāti; dejas māksliniecisko iz-

pildījumu un rakstura atklāsmi; izpildījuma 
muzikalitāti; tautas tērpu valkāšanas kultūru 
un pareizību; skatuves kultūru un kolektīva 
kopiespaidu.

Viesītes novadu skatē pārstāvēja četri 
deju kolektīvi. Skolotājas Lilitas Bārdules 
vadītais Rites pamatskolas 1. - 4. klašu deju 
kolektīvs ieguva 37,7 punktus, saņemot II pa-
kāpes diplomu. Viesītes Mūzikas un māks-
las skolas deju kolektīvs „Danceri” Lanas 
Ķirses vadībā 1. - 4. klašu grupā ieguva 41,8 
punktus un 5. - 6. klašu grupā - 40,3 punk-
tus. Viesītes vidusskolas 10. - 12. klašu deju 
kolektīvs „Augšzemīte” (skolotāji Andris un 
Mārīte Kivlenieki) par savu sniegumu saņē-
ma 40,5 punktus. Lai arī visu Viesītes kolek-
tīvu sniegums atbilst I kvalitātes pakāpei, arī 
tas vēl negarantē dejotāju nokļūšanu svētku 
dalībnieku pulkā. Dejotājiem atliek ticēt brī-
numam, gaidīt visu rezultātu apkopojumu, 
pašiem izvērtēt savu attieksmi un sniegumu. 

Kolektīviem jāturpina gatavošanos novadu 
deju svētkiem Salā 23. maijā un citiem šīs va-
saras pasākumiem.

Paldies par ieguldīto darbu, gatavojoties 
deju skatei, gan dejotājiem un skolotājiem, 
gan kultūras pils darbiniekiem un vecākiem! 
Paldies pašvaldībai par fi nansiālo atbalstu un 
visiem interesentiem par „īkšķa turēšanu”!

Novada skolu jaunatnes tautas deju 
kolektīvu virsvadītājs A. Kivlenieks

Aizvadīta skolēnu deju kolektīvu skate

Ar Viesītes vidusskolas olimpiāžu, 
konkursu un sporta uzvarētājiem varēs 
iepazīties maija numurā, kad tiks apko-
poti visi dati. Maijā mēs arī uzzināsim 
Experiments, ZZ čempionāta komandas, 
skolēnu ZPD lasījumu u.c. aktivitāšu re-
zultātus.

Direktora vietniece audzināšanas 
darbā S. Ratiņa

Cien. vecāki!
8.05. plkst. 12.30 Skolas zālē

Mātes dienas 
koncerts

17. aprīlī Viesītes vidusskolā viesojās no-
metņu organizators amerikānis Deivids Ro-
nijs (David Roney), kurš atraktīvi informēja 
skolēnus par vasarā gaidāmo angļu valodas 

un sporta nometni. Ar dažādām neformālās 
izglītības metodēm Deivids bērniem sniedza 
ieskatu nometņu aktivitātēs.

Angļu valodas nometnē būs jaunieši no 
Amerikas (Arizonas), Jauniešu Virzības un 
komanda no Viesītes baptistu draudzes. Kā sa-
runā skolēniem norādīja Deivids, ir jāizmanto 

iespēja vasarā apgūt angļu valodu starptautis-
kā vidē.

Pieteikšanās vasaras nometnei jau ir sāku-
sies. Kristīgā angļu valodas un sporta nometne 
„You are here” paredzēta bērniem un jaunie-
šiem vecumā no 12 līdz 20 gadiem.

KUR – Viesītē, Kempingā „Pērlīte”.
KAD – 12.07. - 18.07.
DALĪBAS MAKSA: reģistrējoties līdz 

16.06., cena ir 35 eiro, bet, reģistrējoties no 
17.06. – 01.07, cena - 40 eiro.

Pieteikties var šeit: https://ems.josiahven-
ture.com/registration/new/563

Ja vēlies uzzināt sīkāku informāciju, vari 
zvanīt Santai – 27567734 vai Ingai 27473479, 
vai rakstīt privāti.

Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu
un Sabiedrisko attiecību speciāliste 

L. Liepiņa
Autores foto

Aicina pieteikties skolēnus 
vasaras angļu valodas nometnei
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• Viesītes Mūzikas un mākslas skolas 
interešu izglītības pulciņu „MIXLIS” un 
„OTIŅAS” audzēkņi šajā pavasarī piedalījās 
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkur-
sā „RAKSTU DARBI”. I pakāpes diplomus 
saņems un darbi tika izvirzīti uz II kārtu Dau-

gavpilī: Ligitai Kokinai („Dejojam!”), Ani-
tai Labonarskai („Dziedot dzimu, dziedot 
augu...”) un pulciņa „OTIŅAS” kopdarbam 
„Dzintara burvestība”. III pakāpes diploms 
Līvai Šķimelei („Pirtī”). Atzinības: Kristeram 
Pupelim („Laimes zeme”), Jūlijai Gatmanei 
(„Labu apetīti!”), Alisei Germanei („Deju 
raksti”) un Evelīnai Bantauskai („Pastaliņas”).

• 8. aprīlī ar izstādi Daugavpils Marka Rot-
ko centrā noslēgusies vizuālās un vizuāli plas-
tiskās mākslas konkursa „RAKSTU DARBI” 
II kārta Latgales novadā. Sveicam mūsu lau-
reātus – pulciņa „OTIŅAS” (5 - 7 g. vec.), pe-
dagogs Inga Kovaļevska, audzēkņus ar iegūto 
II pakāpes diplomu!

• Mūzikas skolas 4. klases audzēknis Dā-
niels Kivlenieks (pedagogs Agnese Levinska) 
9. aprīlī piedalījās zēnu vokālistu konkursā 
Jēkabpilī, kur izcīnīja I pakāpes diplomu un 

tiesības startēt tālāk konkursā „Aiviekstes lak-
stīgalas”, kurš tradicionāli notiek katru gadu 
Meirānos. Vēlam veiksmi arī turpmāk!

• Savukārt 2. klavieru klases audzēkne Elī-
na Beļinska (pedagogs Inga Bartkeviča) 11. ap-
rīlī pārstāvēja skolu IX Jēkaba Graubiņa jauno 
pianistu konkursā Līvānos.

Skolotāja Inga

Pavasaris 
Mūzikas un 

mākslas skolā
26. marta rītā PII „Zīlīte” bērnu sirsniņās 

valdīja neparasts satraukums, jo klīda baumas, 
ka tieši šodien pa bērnudārzu lidos ragana. 
Drīz vien bērnu aizdomas arī apstiprinājās, jo 
pa nakti te ērti bija iekārtojusies Mazā ragani-

ņa, kura aicināja bērnus pie sevis uz Raganu 
ķēķi. Mazajām Mārītēm tikšanās ar ragani-
ņu bija tiešām ļoti emocionāla, taču drīz vien 
mazie saprata, ka raganiņa ir ļoti jauka. Tā kā 
raganiņa ir vēl pārāk jauna, tad nedrīkstēja 
piedalīties Valpurģu nakts svinībās, tādēļ viņa 
nolēma priecāties kopā ar bērniem tepat. Jaut-
rā dejā viņa pārbaudīja, vai bērni tiešām bai-
dās no raganas. Mācīja dažādus buramvārdus 
no veco raganu Lielās buramgrāmatas. Viņai 
izdevās bērnus noburt par zaķiem un vardēm. 
Katram bija iespēja izbaudīt brīnišķīgo lido-
šanu uz raganas slotas. Mazā raganiņa atklāja 

savas buršanas spējas, kuras slēpjas īpašajās 
burvju cepurēs. Jautro spēļu un rotaļu laikā 
bērniem bija iespēja ielūkoties citu raganu is-
tabās un sēdēt uz krustmātes Rumpumpeles 
krēsla. Mazie ciemiņi ar lielu interesi piedalījās 

raganiņas burvju dziras gatavošanas procesā - 
tad emocijas sita augstu vilni, jo tajā varēja likt 
interesantas, spocīgas un jocīgas lietas, taču 
rezultātā dzēriena vietā iznāca mazi spēka 
zirnīši, kurus raganiņa dāvāja katram bērnam 
par ciemošanos Raganas ķēķī un iegūto spēju 
nostiprināšanai.

Bērni pēc tikšanās ar Mazo raganiņu bija 
pozitīvi un emocijām pārbagāti. Prieks arī vi-
ņai, ka bērni ir priecīgi, tas rada arvien lielāku 
vēlmi radoši darboties un darīt bērnu ikdienu 
svētku mirkļiem bagātāku.

Mazā raganiņa Evita

Notikumi Raganu ķēķī

Pēdējā nedēļa pirms Lieldienām mazā-
kiem un lielākiem bērniem saistās ar priecīgo 
Lieldienu gaidīšanu.

Jau laicīgi PII „Zīlīte” darbinieki saviem 
audzēkņiem krāšņās afi šās vēstīja, ka 1. aprī-
lī notiks teātra izrāde „Lieldienu jampadracis 
lauku sētā” un citas jaukas izdarības. Arī Vie-
sītes vidusskolas 1. - 2. klašu audzēkņi tika uz-
aicināti noskatīties šo lielisko izrādi, kurā dar-
bojās Lieldienu Zaķis, suns Tobis, kaķis Muris, 
gailis Kikaregs un divas vistiņas.

Gribas atzinīgus vārdus teikt par audzinā-
tāju Olitas, Larisas, Evitas, Lauras, Liliānas un 
metodiķes Daigas, kuras iejutās izrādes varoņu 
lomās, lielisko spēli, par krāšņajiem, meistarīgi 
izgatavotajiem tērpiem un mīļo, silto, labestīgo 
noskaņu, ko viņām izdevās uzburt klātesošo 
sirdīs. Izrādei nebija tikai izklaidējošs raksturs - 
tā sniedza arī ieskatu latviešu tautas tradīcijās 
un ticējumos, kas saistās ar Lieldienu gaidīša-
nu un svinēšanu.

Pēc izrādes daudzi skolnieki (bijušie PII 
audzēkņi) sajūsmā teica: „Es nezināju, ka au-
dzinātājas prot tik labi tēlot! Kā īsti aktieri!” Šie 
vārdi ir gan kompliments, gan apliecinājums 

tam, cik talantīgas speciālistes strādā ar mūsu 
novada bērniem.

Lai visiem priecīgas Lieldienas un patīka-
miem pārsteigumiem bagāts pavasaris!

Pateicībā – 2. a klases audzinātāja 
N. Ribicka

Lieldienu jampadracis 
PII „Zīlīte”
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Šogad PII „Zīlīte” Lieldienas tika sagaidītas īpaši. Svētku ieskandināšana notika 
1. aprīlī. Pēc jaukās teātra izrādes „Lieldienu jampadracis lauku sētā” noskatīšanās 
katru grupu apciemoja Muris un Tobis, kuri bērniem sagādāja nelielu darbiņu. Mazo 
grupu bērniem bija jāizrotā Lieldienu zaķi, bet lielākajām grupām uzdevums bija iz-
rotāt arī tulpes un olas. To, kā bērniem veicās, ikviens varēja novērtēt, aplūkojot skais-
tos dekorus grupu rotaļu laukumos, kas priecēja gan pašus bērnus, gan vecākus un 
ciemiņus. Lielu paldies PII „Zīlīte” saka galdniekam Arnim Revizoram par palīdzī-
bu dekoru izgatavošanā! Paldies bērniem un audzinātājām par dzīvespriecīgo zaķu, 
krāšņo olu un košo tulpju ziedu rotāšanu, kā arī ikvienam, kas pielika savu gādīgo 
roku un neatteica savu palīdzību, lai radītu jauko svētku noskaņu!

Lieldienu prieki PII „Zīlīte” turpinājās arī pēc svētkiem, kad bērni devās meklēt 
ārā Lieldienu zaķa atnestās olas, kaulējās ar tām, pārrunāja svētku tradīcijas un pie-
dalījās jautrās stafetēs sporta nodarbībās. Lai tikpat košs kā Lieldienu prieks, atnāk 
pavasaris gan dabā, gan katra sirdī!

PII „Zīlīte” sporta skolotāja Evita

Lieldienu prieki PII „Zīlīte” 
nebeidzas...

Volejbols
18. martā Rīgā notika 2. līgas 3. sa-

braukuma spēles C1 grupas zēniem. Vie-
sītes Sporta skolas volejbolisti spēlē ar 
Talsu novada sporta skolu/Dundaga pie-
dzīvoja zaudējumu (1:3), ar Jelgavas no-
vada sporta centru - uzvaru (3:0), ar Rīgas 
Volejbola skolu - zaudējumu (1:3). Savā 
apakšgrupā ierindojās 3. vietā. Finālspē-
les C1 grupas zēniem norisināsies 9. - 
10. maijā.

19. martā B1 zēnu 3. fi nālgrupas sacen-
sību spēles tika aizvadītas Zasā, kur norisi-
nājās cīņas par 9 - 11. vietu. Viesītes Sporta 
skolas audzēkņi savās mājās izcīnīja uzvaru 
pār Liepājas sporta spēļu skolas komandu 
(3:0) un Rūjienas novada Sporta skolas ko-
mandu (3:2) un kopvērtējumā ierindojās 9. 
vietā Latvijas Jaunatnes čempionātā.

19. martā Daugavpilī norisinājās C1 
meiteņu grupas fi nālsacensību spēles.

Ar Daugavpils BJSS zaudējums (3:0), ar 
Liepājas Sporta spēļu skolas komandu - zau-
dējums (1:3). Uzvaras pār Talsu novada SS/

Dundaga komandu (3:0) un Ropažu sporta 
centra komandu (3:0). Kopvērtējumā savā 
apakšgrupā iegūta 3. vieta un Latvijas Jau-
natnes čempionātā - 13. vieta.

23. martā Ozolniekos A zēni izspēlēja 3. 
līgas 3. sabraukuma spēles. Mūsu volejbolisti 
piekāpās Cēsu pilsētas Sporta skolas koman-
dai (0:3). Spēlē ar Jelgavas novada sporta 
centra komandu - uzvara (3:1). Kopvērtēju-
mā savā apakšgrupā izcīnīta 3. vieta.

11. aprīlī Platonē tika izspēlētas 3. fi nāl-
grupas spēles B1meitenēm. Ar Jelgavas no-
vada Sporta centra komandu mūsu volejbo-
listes piedzīvoja zaudējumu (2:3), ar Liepājas 
rajona sporta skolu - uzvaru (3:1) un ar Rī-
gas volejbola skolas komandu - uzvaru (3:0). 
Kopvērtējumā mūsu sporta skolas komanda 
ierindojās Latvijas Jaunatnes čempionāta 12. 
vietā.

18. aprīlī 3. fi nālgrupas spēles A grupas 
zēniem norisinājās Cēsīs. Mūsu volejbo-
listi pārliecinoši uzvarēja divas komandas: 
Minusa Volejbola skolas komandu (3:0) un 
Jūrmalas Sporta skolas komandu (3:1). Sīvā 

cīņā mūsējie piekāpās Cēsu Sporta skolas 
komandai (2:3).

Vieglatlētika

18. martā notika Jēkabpils Sporta skolas 
atklātās sacensības daudzcīņās C un D gru-
pām. Viesītes Sporta skola audzēknis Imants 
Kokorevičs, startējot D grupā, kopvērtēju-
mā izcīnīja 7. vietu, četrās disciplīnās (60 m 
skriešanā, tāllēkšanā, augstlēkšanā un 600 
m skriešanā) savācot 730 punktus. C grupā 
startēja Aivita Urķe, kura, piecās disciplīnās 
(60 m barjerskriešanā, augstlēkšanā, lode 
grūšanā, tāllēkšanā un 600 m skriešanā) ie-
gūstot 1424 punktus, ierindojās 14. vietā.

23 aprīlī un 28. aprīlī Aizkrauklē sezo-
nas atklāšanas sacensībās vieglatlēti dažādās 
vecuma grupās spēkosies mešanas disciplī-
nās.

Futbols

Viesītes Sporta skolas jaunie futbolis-
ti cītīgi gatavojas Latgales Reģiona 2. līgas 
čempionātam, kas sāksies 3. maijā Viesītē.

Viesītes Sporta skolas vēstis

Viesītes Sporta skolas direktora vietniece G. Klibiķe

    Datums Laiks Stadions
Viesīte Pļaviņas DM 3. maijs 14:00 Viesīte
Viesīte Ilūkste 9. maijs 13:00 Viesīte

FC Daugava Viesīte 16. maijs 16.00 Daugava
FK Kalupe Viesīte 30. maijs 16:00 Višķi

FK Krāslava Viesīte 6. jūnijs 14:00 Krāslava
Viesīte Rēzeknes nov. 13. jūnijs 14:00 Viesīte

LDZ Cargo Viesīte 20. jūnijs 14:00 Esplanāde
Ilūkste Viesīte 11. jūlijs 14:00 Ilūkste

Rēzeknes nov. Viesīte 18. jūlijs 14:00 Rēzekne
Pļaviņas DM Viesīte 1. augusts 14:00 Gostiņi

Viesīte FC Daugava 22. augusts 16.00 Viesīte
Viesīte FK Kalupe 29. augusts 15:00 Viesīte
Viesīte LDZ Cargo 12. sept. 14:00 Viesīte
Viesīte FK Krāslava 19. sept. 14:00 Viesīte

Latgales Reģiona 2. līgas 
spēļu kalendārs

Novads Pagasts Datums Laiks Vieta

Viesītes 
novads

Viesītes 15.05. 10:00 Viesīte, Smilšu 2

Saukas 15.05. 13:00 Lone, „Ritenis”

Elkšņu
18.05. 11:00 Klauce, „Klauces krejotava”

18.05. 12:00 Elkšņi, „Pagastmāja”

Rites 18.05. 13:00 „Spodri”
Uzziņām tālrunis 65231698 vai 25639642, vai www.vtua.gov.lv

Traktortehnikas apskates 
2015. gada maijā

SPORTA KLUBS INFORMĒ
Viesītes Sporta skolas telpās (bijusī arodvidusskola) 

no 1. maija līdz 1. oktobrim 
sakarā ar vasaras sezonu nebūs pieejami novusa 

galdi, galda teniss un sporta zāle.
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No 21. līdz 29. martam Lietuvā, nelielā 
pilsētā – Daugirdiškes, norisinājās starp-
tautisks jauniešu apmaiņas projekts par 
tēmu „Sociālā uzņēmējdarbība”. Jauniešu 
apmaiņas projektu programmas Erasmus+ 
ietvaros realizēja Politikos tyrimų ir ana-
lizės institutas (Institute for Policy Research 
and Analysis). Projektā piedalījās jaunieši no 
Itālijas, Portugāles, Turcijas, Bulgārijas, Lie-
tuvas un Latvijas. No katras valsts kopā tika 
sūtīta 6 cilvēku komanda.

Pateicoties Viesītes novada pašvaldības 
jaunatnes lietu speciālistei Laurai Liepiņai, 
kura ir izveidojusi sadarbību ar Politikos 
tyrimų ir analizės institutas, tieši Viesītes 
novada jauniešiem bija iespēja piedalīties 
šajā jauniešu apmaiņā. Projektā piedalījās 
Signe Ašuka, Kristīne Līce, Armands Sem-
jonovs, Raivis Strumskis, Jānis Milaknis un 
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem 
speciāliste Agnija Mutule (grupas vadītāja).

Katra projekta diena bija piepildīta ar 
dažādām aktivitātēm. Galvenais uzsvars 
tika likts uz grupu darbiem, tādējādi jau-
nieši attīstīja ne tikai darbu grupās, bet arī 
starptautisko sadarbību ar citu valstu jau-
niešiem un savas angļu valodas zināšanas.

Projekta galvenā tēma bija sociālā uz-
ņēmējdarbība. No sākuma defi nējām, kas 
tas īsti ir un ar ko sociālā uzņēmējdarbība 
atšķiras no uzņēmējdarbības. Mēģinājām 
uzskaitīt, kādas sociālās problēmas šobrīd 
nomoka pasauli. Dalījāmies viedokļos, kā-
das īpašības piemīt labam uzņēmējam, un 
pēc tam jau mēģinājām kalt paši savas idejas 
jaunam uzņēmējdarbības piemēram. Uzzi-
nājām, kur sociālā uzņēmējdarbība var iegūt 
atbalstu no valsts un dažādām asociācijām, 
tikāmies ar vietējiem uzņēmējiem, mācījā-
mies darboties ar fi nansēm, spēlējot fi nanšu 
spēli. Tā pavisam noteikti bija izkāpšana no 
komforta zonas, jo, prezentējot grupu dar-
bus, katru dienu vajadzēja runāt angliski 
apmēram 40 cilvēku priekšā, kas lielākajai 
daļai no jauniešiem bija pirmā šāda veida 
pieredze.

Projekta noslēgumā visi dalībnieki sa-
ņēma sertikātu Youthpass par piedalīšanos 
starptautiskā jauniešu apmaiņas projektā 
„Sociālā uzņēmējdarbība”, tas ir Eiropā at-
zīts dokuments un nākotnē var palīdzēt at-
rast darbu.

Jānis Milaknis (17): „Šīs 9 dienas bija 
neaizmirstamas. Es iepazinu jaunus cilvē-
kus no dažādām valstīm, uzzināju daudz ko 
par viņu kultūru un viņu tradīcijām, kā arī 
es un pārējie foršie latviešu komandas biedri 

iepazīstinājām viņus ar latviešu kultūru un 
tradīcijām. Uz Lietuvu es aizbraucu, gandrīz 
neko nezinādams par sociālo uzņēmējdarbī-
bu, bet tagad par to es zinu ļoti daudz. Man 
iepatikās ideja par sociālo uzņēmējdarbību, 
un varbūt nākotnē pats kļūšu par kādas so-
ciālās uzņēmējdarbības darbinieku. Šī bija 
pati labākā apmaiņa. Paldies Laurai, kura 
izvēlējās mani kā dalībnieku šajā apmaiņā!”

Kristīne Līce (16): „Šī bija mana pirmā 
pieredze jauniešu apmaiņas programmā, to-
mēr ceru, ka ne pēdējā. Šajā programmā es 
ieguvu vēl nebijušu pieredzi, kā arī iemācī-
jos ļoti daudz jaunu un interesantu lietu un 
faktu. Esmu ļoti pateicīga par šo pieredzi, jo 
lietas ko es ieguvu šajā projektā, ir nenovēr-
tējamas.”

Signe Ašuka (18): „Man ļoti patika, šī 
bija lieliska pieredze, es noteikti to nekad 
neaizmirsīšu. Es ieguvu lieliskus draugus 
no Latvijas, Itālijas, Turcijas, Portugāles, 
Bulgārijas un Lietuvas. Uzlaboju savas angļu 
valodas zināšanas, kuras man noderēs skolā. 
Iemācījos daudzas jaunas spēles un uzzināju 
daudz ko par sociālo uzņēmējdarbību. Sā-

kuma likās, ka būs grūti saprasties ar 
citiem cilvēkiem, jo bija valodas bar-
jera, bet visi bija ļoti atsaucīgi. Ātri 
iejutāmies. Mums bija ļoti lieliska 
līdere Agnija, kā arī esmu ļoti patei-
cīga Laurai, kura man deva iespēju 
piedalīties šajā programmā.”

Armands Semjonovs (19): „Šajā 
projektā mans primārais mērķis bija 
apgūt angļu valodu un tikt vaļā no 

ikdienas rutīnas. Beigās viss izrādījās daudz 
labāk - es iepazinu citu tautu cilvēkus un uz-
zināju daudz par to kultūru. Iemācījos ļoti 
daudz par sociālo uzņēmējdarbību, par pa-
saules problēmām un to risināšanu. Šis bija 
brīnišķīgs projekts.”

Raivis Strumskis (23): „Esot projektā, 
es ieguvu jaunas zināšanas valodu sfērā, 
iepazinu ārzemju kultūru. Uzzināju daudz 
jaunu un interesantu faktu par mārketinga 
trikiem, par sociālo uzņēmējdarbību, tās 
darbības principiem un specifi skajām ni-
ansēm. Projekts man bija ļoti noderīgs un 
sniedza jaunas zināšanas. No projekta esmu 
tikai ieguvis, nav nekā negatīva, tikai un vie-
nīgi pozitīvas emocijas un iespaidi. Iespēja 
izstrādāt un prezentēt pārējiem savu sociālā 
uzņēmuma ideju bija ļoti vērtīga pieredze. 
Projekta laikā uzlaboju angļu valodas zinā-
šanas un zināšanas par uzņēmējdarbību kā 
tādu. Iegūti jauni draugi, jaunas zināšanas 
un jauki pavadīts laiks - tas ir lielākais iegu-
vums no projekta.”

Viedokļus apkopoja 
A. Mutule

Viesītes novada jaunieši apmaiņas projektā 
„Sociālā uzņēmējdarbība” Lietuvā

IK „Kalla & V” kancelejas preču un sēklu veikalā 
Viesītē, Smilšu ielā 31, maija mēnesī – 

KANCELEJAS PREČU LIELĀ IZPĀRDOŠANA UN IEVĒROJAMAS 
ATLAIDES SĒKLU VEIKALA PRECĒM! 

Laipni lūdzam!
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Zemes stundas 
akcija Viesītē

Jau devīto reizi marta mēneša pēdējā sest-
dienā cauri laika joslām visā pasaulē svinēja Ze-
mes stundu. Viesītes novads šogad pirmo reizi 
piedalījās Zemes stundas akcijā. Neraugoties 
uz sliktajiem un lietainajiem laika ap stākļiem 
un lietu, pasākums pie Viesītes muzeja Sēlija 
pulcēja pašus drosmīgākos un aktīvākos.

Viesītes jaunieši kopā ar kultūras darbi-
niekiem bija sarūpējuši pet pudeļu apglezno-
šanas akciju, kur pārsteiguma balvu saņēma 
Evelīna Bantauska, kura bija sarūpējusi un 
no mājām atnesusi visvairāk pet pudeļu. Tā-
pat pasākuma apmeklētāji varēja cienāties ar 
siltu kakao, sildīties pie ugunskura un veidot 
gaismas ceļu.

Plkst. 20:30 Zemes stundas ietvaros visā 
pilsētā pirmo reizi tika nodzēsts ielu apgais-
mojums un tad tika dots starts nakts orientē-
šanās sacensībām. Dalībniekiem, spīdinot ar 
lukturīšiem, bija jāatrod seši kontrolpunkti un 
no atrastajiem vārdiem jāizveido zemes stun-
das moto. Vakara noslēgumā visi pasākuma 
dalībnieki tika cienāti ar spēka putru.

Zemes stunda ir šobrīd lielākā globālā 
akcija, kas aktualizē klimata izmaiņu kritis-
ko situāciju. Akcijā pagājušajā gadā piedalījās 
simtiem miljonu cilvēku vairāk nekā 128 val-
stīs 4000 pilsētās. Zemes stunda šogad vienoja 
cilvēkus no 172 valstīm!

Šogad Latvijā bija rekordliels dalībnieku 
skaits – 58 pašvaldības, vairāk nekā 20 pasā-
kumi!

Apņemies un uzsāc videi draudzīgas ini-
ciatīvas ikdienā!

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

„Mana vidusskola” sākusi īstenot īpašu 
sociālā atbalsta programmu – pirmā un pagai-
dām vienīgā no Latvijas privātajām tālmācības 
vidusskolām. Jaunās programmas ietvaros pil-
nīgi par velti iespējams attālināti apgūt vidējās 
izglītības programmu daudzbērnu un mazno-
drošināto ģimeņu pārstāvjiem, bez vecāku ap-
gādības palikušajiem bērniem, kā arī gaidībās 
esošajām jaunajām māmiņām un vecākiem, 
kuri audzina mazuli.

„Ir teiciens – mācīties nekad nav par vēlu. 
Varam piebilst – tagad to var darīt pilnīgi jeb-
kurš, atrodoties jebkurā vietā,” teic „Mana 
vidusskola” dibinātājs Arvis Mastiņš. Doma 
par sociālā atbalsta programmu nav radusies 
nejauši, jo skolas dibinātājs pats ir daudzbērnu 
tēvs un labi zina, ko tas nozīmē un cik daudz 
prasa gan laiku, gan citus resursus mācīšanās: 
„Lai gan maksa mūsu skolā nav augsta, vien 30 
eiro mēnesī, tomēr daudzām ģimenēm arī tas 
ir nopietns robs budžetā. Vēl viens aspekts – 
motivācija un iespējas, īpaši pieaugušajiem. Ja 
cilvēks strādā, nav iespējams sēdēt skolas solā 
katru dienu, savukārt vakarskola atņem laiku, 
ko var veltīt ģimenei, turklāt arī uz to ir kaut kā 
jātiek. Tālmācības vidusskolai ir liela priekš-
rocība – var mācīties no jebkuras, pat visat-
tālākās un savrupākās vietas Latvijā un pat 
ārvalstīs, turklāt sev izdevīgā laikā. Tādējādi 
mācības var apvienot gan ar darbu, gan bērnu 
audzināšanu, gan vaļaspriekiem.”

Tagad pilnīgi par brīvu iespējams iegūt aug-
sta līmeņa vidējo izglītību daudziem, kuriem 
līdz šim tas nebija iespējams. Nepieciešams 
vien dators vai viedtālrunis un pieeja vispa-

saules tīmeklim. Visi mācību materiāli (tostarp 
videolekcijas un audiogrāmatas) audzēkņiem 
pieejami virtuālajā vidē. Mācības tiek organi-
zētas ar individuālu pieeju – ikviens audzēknis 
var saņemt sev nepieciešamo skolas personāla 
palīdzību vai padomu. Reizi mēnesī tiek organi-
zētas klātienes konsultācijas, taču tiem, kas kaut 
kādu iemeslu dēļ nevar uz tām ierasties, tiek pie-
dāvātas neklātienes konsultācijas.

Ja ir jau iesākta, bet nepabeigta vidējā vai 
profesionālā izglītība, atestātu par vidējo iz-
glītību iespējams iegūt divu vai pat viena gada 
laikā – to individuāli vērtē uzņemšanas komi-
sija.

„Mana vidusskola” sociālās atbalsta prog-
rammas ietvaros bezmaksas izglītība jeb 100 % 
atlaide tiek piedāvāta:

• maznodrošinātām un trūcīgām ģime-
nēm, 

• bez vecāku aizgādības palikušiem bēr-
niem,

• daudzbērnu ģimenēm,
• ģimenēm ar bērnu/bērniem līdz divu 

gadu vecumam,
• grūtniecēm.
Pieteikties sociālā atbalsta programmai 

jaunajam mācību gadam var līdz šā gada 31. 
augustam. Arī iestāšanās dokumentus iespē-
jams nokārtot attālināti.

Skola un tās mācību programma ir licen-
cēta un akreditēta. Sīkāka informācija:

manavidusskola.lv
A. Mastiņš

Tālr.: +371 26431050
E-pasts: arvis@argats.lv

Pirmie Latvijā piedāvā mācīties pilnīgi 
par brīvu – tālmācības vidusskola īsteno 

nebijušu sociālā atbalsta programmu!

Jau otro gadu pēc kārtas otrajās Lieldienās 
Viesītē notikušas Vidusdaugavas Svētdien-
skolu sporta spēles. Viesītes sporta skolas zālē 
6. aprīlī ātrumā un veiklībā mērojās astoņas 
komandas no Rīgas, Bauskas, Cēsīm, Jaunjel-
gavas, Jēkabpils, Neretas un mājinieki - viesī-
tieši, kuriem izdevās nosargāt ceļojošo kausu.

Sacensības atklāja Viesītes Baptistu drau-
dzes mācītājs Juris Grigs, aicinot visus uz 
kopīgu lūgšanu. Izturību un cīņassparu klāt-
esošajiem vēlēja Viesītes novada pašvaldības 
izpilddirektors Alfons Žuks, kurš norādīja uz 
veiksmīgo sadarbību starp pašvaldību un Vie-
sītes Baptistu draudzi.

Visas dienas garumā jaunie sportisti mē-
rojās spēkiem gan komandas sporta discip-
līnās, gan individuālās aktivitātēs - „Precīzi 
mērķī”, „Kaučuka tenisists” un „Čūskas au-
dzēšana”. Tautas bumbā veiklākā bija Viesītes 
komanda, fl orbolā – Neretas jaunie sportisti, 
savukārt kombinētajā AWANAS stafetē ātrā-
ko laiku uzrādīja mājinieki. Līdz ar to kopvēr-
tējumā pirmo vietu un ceļojošo kausu izcīnīja 
Viesītes komanda, otrajā vietā palika Neretas, 

bet trešajā – Jēkabpils komanda.
Juris Grigs norāda, ka sporta spēles ir gu-

vušas atsaucību un tās plānots organizēt arī 
nākamgad. „Sporta spēļu organizēšanā lielu 
darbu ieguldīja Vita Liepiņa un Sveta Dronka, 
kura vadīja Bībeles viktorīnu. Jāsaka paldies 
visai Viesītes draudzei par sporta spēļu orga-
nizēšanu un Viesītes sporta skolai, pašvaldībai 
un sporta klubam par atbalstu! Tāpat mūs gan 
organizatoriski, gan pasākuma dienā klātienē 

šogad atbalstīja LBDS Svētdienskolu apvienī-
ba,” saka Viesītes Baptistu draudzes mācītājs 
J. Grigs.

Pateicoties Viesītes Baptistu draudzes ak-
tīvajai darbībai un sadarbībai ar partneriem 
Amerikā, arī šovasar Viesītē notiks angļu va-
lodas nometne un Bībeles skola bērniem.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

Viesītē aizvadītas Vidusdaugavas 
Svētdienskolu sporta spēles
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Š. g. 4. aprīlī Viesītes sporta skolas zālē jau 
otro gadu pēc kārtas notika Lieldienu kauss 
volejbolā. Par kausu cīnījās 7 spēcīgas koman-
das: 3 komandas pārstāvēja Viesītes godu - 
„Viesīte”, „King Of Th e Easter”, „Renem”, ko-
manda „Olas” (Sunākste), komandas: „Gaisa 
somas” un „Trīs Null Pieci” (Jēkabpils), kā arī 
vistālākie mūsu viesi – komanda „Engure” 
(Engure/Tukums).

Komandas izlozēja apakšgrupas, kurās 
spēlēs, un sākās cīņa par izkļūšanu no savas 
apakšgrupas. Pēc katras spēles kāda komanda 
jau bija soli tuvāk iekļūšanai fi nālā, bet cita, 
kurai mazāk veicās, fi nālā neiekļuva. No kat-
ras apakšgrupas 2 stiprākās komandas ieguva 
tiesības cīnīties fi nālā par kausu. Fināla spēle 
par 1. v. – 2. v., kurā tikās Viesītes komanda 
„Viesīte” (pagājušā gada uzvarētāji Lieldienu 
kausā) un Jēkabpils, bija ļoti spraiga un inte-
resanta. Pirmajā setā piekāpās mājinieki (22 - 
25), otrajā setā piekāpās viesi (26 - 24),bet tre-
šajā setā tomēr pārāki bija viesi (15 - 10).

4. vieta – „King Of Th e Easter” (Viesīte) – 
Helmuts Zālītis, Guntis Ponomarenko, Kris-
taps Čibulis, Alise Mažeika, Uldis Ziņkovskis.

3. vieta - „Trīs Null, Pieci” (Jēkabpils) – 
Dāvis Osmanis, Toms Spodris, Rūta Paužole, 
Erlands Cankalis, Viktors Kudrjašovs.

2. vieta – „Viesīte” (Viesīte) - Toms Pro-
kofj evs, Edžus Prokofj evs, Pauls Jurģis Pro-
kofj evs, Jānis Valainis, Elīna Mažeika, Jānis 

Siliņš.
1. vieta - „Gaisa somas” (Jēkabpils) - Edijs 

Sovetovs, Jurijs Naumovs, Andrejs Ivanovs, 
Džeralds Kalniņš, Dagnis Mucenieks, Agita 
Muceniece.

Tika noteikti arī 3 labākie spēlētāji: Toms 
Prokofj evs, Agita Muceniece, Viktors Kudrja-
šovs.

Jāsaka paldies visām komandām, kas at-
balstīja, piedalījās, spēlēja! Paldies Viesītes ko-
mandām, kas godam aizstāvēja savas pilsētas 
godu! Paldies mūsu tālajiem viesiem, kas mē-
roja tālu ceļu un pagodināja mūs ar savu iera-
šanos, kaut arī nedaudz pietrūka veiksmes, lai 

iegūtu ceļazīmi uz fi nālu! Sarunā ar koman-
das „Engure” pārstāvjiem Rihardu, Kristapu, 
Valdi, Reini, Kristīni uzzinājām, ka viņi ir pir-
mo reizi atbraukuši uz Sēliju un mūsu pilsētu 
Viesīti, mērojuši tālo ceļu, jo gribējuši paska-
tīties, kā pie mums notiek volejbola turnīri, 
kādas komandas, kā arī, protams, uzspēlēt. 
Mūsu volejbolistus viņi novērtēja pozitīvi - te 
ir stipras un labas komandas. Atstājot savus 
kontaktus saziņai, solījās noteikti vēl mūs ap-
ciemot un uzspēlēt volejbolu.

Paldies visiem! Veiksmi, sportiskus panā-
kumus! Uz tikšanos nākamajos turnīros!

Viesītes sporta klubs

LIELDIENU KAUSS 2015

18. aprīlī Līvānos notika Latvijas kausa 6. 
posms - Latgales reģiona 1. čempionāts svaru 
stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma. Sacensī-
bās piedalījās arī Viesītes novada komanda 16 
cilvēku sastāvā: Jeļena Sebeža, Signe Ašuka, 
Ance Kalniņa, Laima Poļaka, Evita Kilbauska, 
Sabīne Grinciuna, Didzis Gerstenbergs, Jevgē-
ņijs Gruņins, Oskars Gailītis, Elvis Bantauskis, 
Aigars Cišs, Erlends Bērziņš, Jānis Čerņauskis, 

Māris Zvaigzne un Mā-
ris Orlovs.

Komandas trene-
ris Jons Pauļuks jauno 
sportistu sniegumu vēr-
tē kā ļoti labu: „Sieviešu 
grupā mēs esam pir-
mie. Diemžēl komandu 
cīņā neesam pirmie, jo 
nevaram nokomplek-
tēt 25 atlētu komandu. 
Viesītes komanda valsts 
mērogā, es teiktu, ir pat 
ļoti labā pozīcijā, jo atro-
damies pirmajā desmit-
niekā. Šoreiz komandu 
vērtējumā palikām ce-
turtie, jo mums nebija 

pilna komanda. Gribas teikt lielu paldies mei-
tenēm, kuras gandrīz bez treniņiem nostartēja 
ļoti labi, junioriem un arī jauniešiem! Paldies 
arī vienīgajam senioram!”

23. maijā komanda startēs sacensībās Val-
mierā! Novēlam panākumus un sasniegumus 
arī turpmāk.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa

Viesītes sportistiem 
panākumi čempionātā svaru 

stieņa spiešanā guļus

„Dzīve nav 
rožu dārzs”

Jau ceturto gadu pēc kārtas Elkšņu kul-
tūras namā tiek rīkots humora vakars. Šogad 
humora vakara moto: „Dzīve nav rožu dārzs”. 
Pasākumu kuplināja visiem labi zināma māks-
liniece no Rīgas - Jolanda Suvorova. Tika stās-
tītas anekdotes, dziedātas jestras dziesmas. 
Neizpalika, protams, arī šova elementi.

Ciemos bija ieradušies arī pašdarbnieki no 
Kalna pagasta kultūras nama ar skeču „Zig-
munda terapija”.

Bet vislielākos aplausus un ovācijas izpel-
nījās mūsu pašu pašdarbnieki, bez kuru līdz-
dalības nav iedomājams vairs neviens kultūras 
nama pasākums. Viņi izpildīja deju dziesmas 
„Zilais karbunkulis” pavadījumā.

Zāle bija skatītāju pilna, un prieks, ka mūs 
atbalsta ne tikai vietējie, bet arī kaimiņu pagas-
tu ļaudis.

Elkšņu kultūras nama vadītāja Indra
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PAGASTU ZIŅAS

Nav pagājis īpaši daudz gadu, kopš 
sēru noskaņojumā plīvo valsts karogi 25. 
martā un 14. jūnijā. Vairāk nekā 45 ga-
dus vienkārši bija jāklusē. Šogad apritēja 
66 gadi kopš 1949. gada izvešanas. Izvesto 
un Sibīrijā dzimušo bērnu atmiņas ir da-
žādas. Kaut šodien tā jau ir sena pagātne, 
atmiņu stāsti joprojām ir dzīvi.

No Viesītes novada 25. martā uz pasā-
kumu Lones Tautas namā mēs, represētie, 
bijām ieradušies vairs tikai vienpadsmit. 
Lielākā daļa bijām izsūtīti uz dažādiem Si-
bīrijas apgabaliem. Katram bija savādāka 
ģimenes situācija. Smagi bija māmiņām, 

kam vīri par „padomju nodokļu nenomak-
sāšanu” jau bija cietumā, māja tukša un 
pat pēdējā govs atņemta. Uz izvešanas brī-
di nebija ne pelnītāja, ne īsti pat pārtikas, 
ko paņemt līdzi.

Vēl skumjāks stāsts bija par izsūtīto mā-
miņu, kas nespēja izturēt notiekošo un no-
kļuva slimnīcā uz ilgu laiku. Palikušie bērni 
(5 un 8 gadus veci) Sibīrijā ilgu laiku paliku-
ši vieni, tad nokļuvuši bērnu namā. Dzimtā 
valoda svešumā aizmirsusies, un pēc atgrie-
šanās Latvijā tā bija jāmācās no jauna.

Todien izskanēja daudzi atmiņu stās-
ti…

Pasākumā bija jauki dzirdēt vijoļspē-
li. Kultūras nama vadītāja Inta mūs visus 
personīgi sveica ar pūpolzaru pušķīti un 
pasākuma vizītkarti. Piedalījās arī novada 
domes priekšsēdētājs un pārstāvji.

Pēc tam pavadījām laiku pie klāta gal-
da, atcerējāmies Sibīrijas dziesmas, skatī-
jāmies slaidus ar to dienu fotogrāfijām un 
atcerējāmies pagājušos notikumus. Bija 
patīkami, gaiši un silti.

Visu represēto vārdā saku sirsnīgu 
paldies visiem, kas piedalījās šī pasākuma 
rīkošanā!

Ērika Bērziņa

25. marta atceres diena

Š. g. 31. martā mūsu novadniekam Ar-
vīdam Žilinskim apritētu 110 gadi. Lones 
Tautas namā notika komponista atceres 
pasākums - koncerts. Piedalījās senioru 
koris Atvasara, cilvēki cienījamā vecumā, 
bet ar tik lielu dzīvesprieku un burvīgu 
skanējumu, kas apbūra ikvienu klausītāju. 
Kora diriģente Skaidrīte Pugača tik smai-
dīga, ka likās pretī raugās saulīte. Ar savu 
veltījumu komponistam priecēja Jēkab-
pils A. Žilinska mūzikas skolas audzēkņi. 
Prieks skatīties un klausīties, cik saskanīgi 
audzēkņi viens pēc otra kāpa uz skatuves, 
pasniedzēji pārdzīvoja līdzi izpildītājiem, 
bet viss izdevās lieliski. Ļoti uzrunāja Jē-
kabpils mūzikas skolas direktores Smaidas 
Ščerbickas teiktais, ka viņi ir patiesi lepni, 
jo nes komponista A. Žilinska vārdu, tur 
to godā, nemitīgi pilnveidojas un muzi-
kāli aug. Mīlestību komponista daiļradei 
apliecināja arī Viesītes Mūzikas skolas au-
dzēkņi, sniedzot burvīgus priekšnesumus. 

Koncertā piedalījās komponista 
mazmazdēls Matīss Žilinskis, 
viņa muzikālai sniegums patie-
si saviļņoja. Jubilejas pasākumā 
piedalījās A. Žilinska dēls Valts 
Žilinskis ar kundzi Daci. Pasā-
kumu vadīja Saukas bibliotēkas 
vadītāja Velta Lāce, viņas lasī-
tā dzeja, atmiņu stāstījumi par 
komponistu neviļus pārcēla lai-
kā. Koncerts iesākās ar dziesmu 
Mana dzimtene jaukā, arī nobei-
gumā visi vienojās šīs dziesmas burvīgajā 
melodijā. Saukas pagasta pārvaldes vadī-
tāja Sanita Lūse pateicās visiem klātesoša-
jiem par klātbūtni un mīlestību pret kom-
ponista daiļradi, mūziķiem par brīnišķīgo 
sniegumu. Mazajiem mūziķiem koncerta 
beigās tika pasniegtas pateicības balvas - 
A. Žilinska dziesmas bērniem (balsij ar 
klavierēm) - grāmata Melnkaķītis baltķe-
pītis, kas tapusi ar Viesītes novada paš-

valdības finansiālu atbalstu, pateicoties 
Saukas bibliotēkas vadītājas Veltas Lāces 
iniciatīvai.

Pasākuma norisi iemūžināja fotogrāfs 
Jānis Lācis.

Paldies par jauko pasākumu, atbal-
stīsim sava pagasta kultūras dzīvi, būsim 
aktīvi, pozitīvi, atvērti dzīvei un notiku-
miem!

Saukas pagasta iedzīvotāja Z. Graviņa
S. Jancukovičas foto

Arvīda Žilinska 110. jubilejas koncerts 
Lones Tautas namā
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Ir atnācis sen gaidītais pavasaris, sākas 
rosīšanās malu malās - gan dzīvnieku un 
putnu pasaulē, gan cilvēku vidū. Ļaudis ap-
kopj savu māju pagalmus, tiek stādīti pirmie 
koki, puķu stādi, Saukas dabas parka biedrī-
ba rīko dabas parka sakopšanas talkas. Tiek 
lasīti atkritumi, sakoptas publiskās atpūtas 
vietas, „Velniņu taka” un lauku māja Bin-
cāni, Tālivalža grava. Šogad darba ir daudz, 
kā jau katru gadu, jo sen izveidotajās dabas 
takās ir apmēram 70 koka elementu, un tie 
visi ik pēc 4 līdz 6 gadiem jāmaina. Tas ir tā-
pat kā ar māju - vienā galā beidz remontu, no 
otra atkal sāc, un tā visu mūžu.

Šogad paldies Viesītes novada domei, 
kas Lielo talku rīko tieši mūsu teritorijā! 
Tas atvieglo biedrības fi nansiālo pusi, taču 
organizatoriski liek mazliet iespringt, jo, 
lai talkas dienā viss ritētu raiti, pirms tam 
ir jāparedz un jāsagādā katra nagla, dēlis 
un katrs darba rīks. Tālivalža gravā ir pa-
redzēts no jauna atjaunot 4 atrakcijas un 
divus tiltus, lauku mājā Bincāni sakarā ar 
gaidāmo festivālu ir paredzēts iekopt jaunas 
teritorijas, kas šo vietu darīs vēl tīkamāku. 
Rakstu pirms talkas, tāpēc novēlu sev, jo at-
bildu par visu teritoriju, un D. Černauskim, 
kas būs Tālivalža gravas brigadieris, lai mēs 
visu būtu paredzējuši un viss noritētu, kā 
plānots. Tāpat arī saku paldies V. Palčejai, 

V. Geidānam, E. Geidānam, L. Korsikovai, 
I. Upem, R. Cacuram, R. Urbacānei, J. Ru-
siņam, D. Černauskim, S. Lūsei, kas jau uz 
doto brīdi, negaidot Lielo talku, ir paspējuši 
talkot – strādāt, lai sagatavotos Lielajai tal-
kai, lai mūsu zemīte būtu sakoptāka!

Bet tagad par Saukas ezera apsaimnie-
košanu. Tūlīt sāksies vasaras sezona mak-
šķerēšanā. Tādēļ vispirms gribu atgādināt 
makšķerniekiem, ka Saukas ezerā ir ielaistas 
ar numuru augšējā spurā iezīmētas līdakas - 
ja jums palaimējas noķert tādu līdaciņu, tad 
lūgums viņu nomērīt, nosvērt, nolasīt nu-
muru un noziņot pa tel. 29428226, protams, 
ja viņa ir sasniegusi vajadzīgos izmērus. Pēc 
tam lieciet uz pannas, bet informāciju gan 
nododiet. Tāpat gribu atgādināt, jo īpaši 
tiem makšķerniekiem, kas saņem bezmak-
sas licences vai licences ar 50% atlaidi, esiet 
godīgi, nepārkāpiet likumu - dzīvojam vienā 
teritorijā, un Saukas ezers ir tikai viens. Ja 
kāds viņu grib uzturēt labā stāvoklī, nu ne-
vajag likt tīklus, lai tirgotu zivis. Tie uzvārdi 
jau ir zināmi, gan jau katram pienāks laiks 
būt pieķertam, un ko tad? Kauns nebūs???

Ja par ezeru, tad gribu vēl pastāstīt, ka 
šogad ir paredzēts ielaist 12000 līdaku ma-
zuļu un apmēram 3000 zandartu mazuļu. 
Šogad atkal tiks ielaistas ar numuru apzīmē-
tas līdakas. Ja runā par statistiku, tad Saukas 

ezers valsts līmenī izskatās labi. No 72 licen-
cētās makšķerēšanas vietām Saukas ezers ir 
8. vietā pēc iemaksātās naudas no pārdota-
jām licencēm Zivju fondā un ezeru grupā - 6. 
vietā. Ir zināms gandarījums! Bezmaksas un 
atlaižu licenču īpašnieki godprātīgi un ma-
nis piespiesti sniedz tā saucamo lomu atskai-
ti, un šogad bija brīvs brīdis analīzei, kā tad 
ķeras Saukas ezerā.

Lomu atskaišu sniedzējus iedalīju 2 
grupās: profesionāļos, kā Lūsis, Korjakins, 
Blumbeks utt., kā arī amatieros – tie ir mak-
šķernieki, kas nemakšķerē ik pārdienas, īsti 
nezina, ko grib noķert un kā. Lomu kvalitāte 
un kvantitāte būtiski atšķiras. Zandartu un 
līdaku nozveja atšķīrās: skaita ziņā uz vienu 
zivi, svara ziņā uz 0,4 kg. Satiec makšķernie-
ku, prasi, kā ķeras, šis atsaka – nekā nav, bet 
gada beigās, kad atnes lomu atskaiti, uhūūu, 
uhūuuu… Un ja vēl uz ziemu kādas ūdiņas 
ielicis???!!!

Tātad, makšķerējam un pierakstām 
lomus! Ja izmakšķerējam iezīmētu līda-
ku, zvanām, makšķerējot atrodam vai re-
dzam, ka kāds liek tīklus, zvanām pa tel. nr. 
26319014. Tas ir mūsu ezers! Mūsu bagātība!

Makšķerniekiem: „Ne asakas!” Lielās 
talkas dalībniekiem: „Liels, liels paldies!”

Saukas dabas parka biedrības valdes 
priekšsēdētāja G. Kļaviņa

„Nekā jauna” Saukas dabas parkā

Dzīvē viss plūst un mainās. Atnācis ilgi 
gaidītais pavasaris - ne tik saulains, bet ar 
steidzīgiem pavasara darbiem bagāts. 18. 
aprīlī sanācām uz Smiltaines kapsētas sa-
kopšanas talku. Jau ilgus gadus Smiltaines 
kapsētas pārzinis ir Indulis Dambergs, bet 
šogad viņš nolēmis - jādomā par lēnāku 
dzīves ritmu! Ar 2015. gada aprīli Smiltai-
nes kapsētas pārzinis ir Dainis Klevs.

Čaklais talcinieku pulciņš padarīja 
daudz - novācām zarus, grābām lapas, kā 

arī padalījāmies, kas katram jauns un stās-
tāms! Pēc padarītā darba ieturējām nelielu 
maltīti, cienājāmies ar Ieleju saimnieces 
Intas Malcenieces sieto sieru. Paldies vi-
siem, kuri piedalījās un atrada laiku, lai 
kopā veiktais priecē - Ārijai Gurevičai, 
Dainim un Ingrīdai Kleviem, Gundaram 
Malceniekam, Anitai un Valērijam Pono-
morenko, Sintijai un Elvijam, visčaklāka-
jam talkas dalībniekam Tomam Gurevi-
čam, Inesei un Andrim, Astrīdai Zālītei, 

Ainai Pikurei, Indulim Dambergam, Sa-
nita Lūsei!

Paldies Indulim Dambergam par ilg-
gadīgo, pašaizliedzīgo un rūpīgo darbu! 
Lai ikdienā pietiek spēka un izturības būt 
kopā ar sev tuviem un mīļiem cilvēkiem, 
lai tavs sīkstums un izturība ir kā aplie-
cinājums brīžos, kad gribas nolaist rokas! 
Lai laba veselība!

Saukas pagasta pārvaldes vadītāja 
S. Lūse

Paldies čaklajiem talciniekiem!

L i e l d i e nu 
rīts nelutināja 
ar sevišķi siltu 
laiku, bet Liel-
dienu zaķim 
tas netraucēja 
paslēpt olas aiz 
krūmiem, ko-
kiem, atstāt tās 
zālītē. Tad, kad 
bērni bija olas 
salasījuši un sa-
likuši groziņos, 
bibliotēkas un 
kultūras nama 
vadītājas bērnus aicināja kultūras nama zālē 
uz tradicionālajām Lieldienu izdarībām - 
olu ripināšanu, skaistākās, stiprākās olas 
noskaidrošanu. Tālāk sekoja Viesītes sporta 
kluba sagādātie pārsteigumi, kuri ieintere-

sēja ne tikai jaunākās paaudzes 
pasākuma apmeklētājus, bet arī 
viņu vecākus un vecvecākus.

Pasākuma noslēgumā visi 
dalībnieki bija apmierināti un 
gandarīti, mājās dodoties ar 
diplomiem un zaķa sagādāta-
jiem saldumiem.

Indra, Ingrīda

Lieldienas Elkšņos
S. Lūse

Saimniecības preču veikalā, 
Viesītē, Brīvības ielā 1 - 
jauns preču pievedums:
• krāsas;
• minerālmēsli, augsne un kūdra;
• plašā izvēlē ziedu un dārzeņu 
sēklas;
• sīksīpoli;
• viss dārza un pagalma sakopšanai – 
grābekļi, lāpstas, darba cimdi un tml.
Gaidīsim Jūs mūsu veikalā!
Darba laiks darba dienās 8:00 – 
18:00, sestdien 8:00 – 16:00.
Tālrunis: 26624390.
JAUNUMS!
Pasūti fotogrāfi jas internetā - 
www.fotolukss.lv un saņem tās 
Saimniecības preču veikalā, Viesītē, 
Brīvības ielā 1. Pasūtījumu piegāde 
notiek otrdienās un piektdienās.
Fotolukss info tālrunis: 28664600.
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Jau vienpadsmito gadu otrajās Lieldie-
nās kopā sanāk Ormaņkalna ļaudis. „Kad 
mēs talku svinēsim?” jautā sešgadīgais 
Rei nis, kura mūžā šī jau trešā talka. Vietējo 
māju iedzīvotāji Santa un Rita Sirmovičas, 
Reinis Geršebeks, Aleksandrs Beļinskis no 
Ormaņiem, Mirdza un Pēteris Mežarau-
pi no Plāceņiem, Juris Viļumāns no Kal-
niņiem, Juris Rusiņš no Mazormaņiem, 
Uldis Ziņkov-
skis no Elkšņiem 
piedalās gadu no 
gada. Kopš pa-
šiem pirmsāku-
miem arī Jānis 
Kucenčeirs. Pērn 
nomainījis dar-
ba vietu, bet ne-
mainīga palikusi 
vēlēšanās būt 

kopā ar draugiem talkā Ormaņkalnā. As-
toņi dalībnieki šogad pirmo reizi – dakteri 
Alvis un Kristaps Vidži, kuriem vasaras 
māja Kalmēs, Elkšņu centra bērni un jau-
nieši Andris Vinters, Gunārs un Ivo Jānis 
Norko, Kaspars Kāršenieks, Jānis Krie-
vāns, Egons Roģis. Ilze Eglīte no Viesītes 
atbraukusi ar velosipēdu un uztur spor-
tisku noskaņojumu mūsu grupā. Garšīgs 
māju siers līdzi, palīdz saimniecēm saklāt 
talkas mielasta galdu, labprāt uzņemas va-
dīt jaunākos dalībniekus Andri, Gunāru, 
Ivo un sagrābt lapas laukumā ap informa-
tīvo stendu. Citi talcinieki zāģē ceļa malās 
krūmu apaugumu, novāc zarus, uzlabo āra 
nometnes būves – nojumi, galdu, vārtus, 
tornīša kāpnes. Jūlijā šeit, kā katru gadu, 
notiks jauniešu darba un izziņas nometne. 
Darāmā daudz, tāpēc vēl jo vairāk prieks 
un liels paldies visiem par kopīgi paveikto!

Tūristiem ekskursijas sākas „Mazor-
maņu parkā” - dižs, no muižas aizgūts 
nosaukums aplī sastādītiem kokiem senās 
smēdes priekšā. Jau sen šajā vietā gribējās 
soliņus, kur ceļotājiem apsēsties. Šopava-
sar tie izgatavoti un uzstādīti. Elkšņu pa-
gasta pārvaldes vadītāja Daiņa Černauska 
būvmateriāli un iespēja sazāģēt viņam 

piederošajā gaterī. Zāģēšanas, transportē-
šanas un uzstādīšanas darbus veica Ārijs 
un Jānis Bārduļi, Nauris Liepiņš, Aivars 
Nikitins, Rolands Kļaviņš, Juris Rusiņš.

Pēc darba svaigā gaisā talciniekiem 
arī apetīte laba. Ēdamais pašu gādāts, sa-
gatavots un galdā likts Mirdzas Mežarau-
pes vadībā. Talkas īpašais ēdiens - žāvēts 
bebrs, ko Saukas ezera krastos nomedījis 
Aleksandrs Beļinskis. Izklaidei talcinie-
kiem piedāvā spilvenu kaujas uz līdzsvara 
baļķa, šautriņu mešanu mērķī, nobrau-
cienu pa trosi pāri dīķītim ar iespēju arī 
iekrist ūdenī. Tāda smiešanās sen nav 
piedzīvota. Peldu sezonu atklāj Juris Vi-
ļumāns - ledaini aukstā dīķītī ar visām 
drēbēm! Labi, ka Mazormaņu saimnie-
kam silta krāsns un augums tikpat varens, 
nomainītās drēbes der, samirkušās žāvē 
un iekrišanas iemeslus vīri pārrunā visu 
nakti.

Nākošajā nedēļā ierodas Saukas pagas-
ta iedzīvotāji, un darbi turpinās Tālivalža 
gravā. Stāsta darbu koordinatore Saukas 
dabas parka biedrības valdes priekšsēdē-
tāja Gita Kļaviņa: „Kopš Tālivalža gravā 
izveidota dabas izziņas un šķēršļu taka, 
pagājuši 10 gadi, apmeklētāju skaits šajos 

gados pārsniedzis 3 tūkstošus, mazā koka 
infrastruktūra nolietojusies. Elkšņu un 
Saukas pagastu ļaudis kopīgiem spēkiem 
uzsākuši tās atjaunošanu. Vienmēr pa-
līdz un ir ieinteresēta kopējā lietā Saukas 
pagasta pārvaldes vadītāja Sanita Lūse. 
Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis 
Černauskis, būdams Saukas dabas parka 
biedrības valdes loceklis, godprātīgi veic 
sev uzticētos pienākumus. Abiem ar Tāli-
valdi Cacuru viņiem uzdots rūpēties par 
Tālivalža gravas dabas takas labiekārto-
šanu. Dainis veiksmīgi iesaista Elkšņu 
pagasta iedzīvotājus materiālu sagādāša-
nā, sazāģēšanā, transportēšanā. Labi sa-
strādājušies Ārijs Bārdulis, Rolands Kļa-
viņš, Aivars Nikitins, Juris Rusiņš, Aivis 
Lukaševics no Elkšņu pagasta, z/s „Ošā-
ni” izpalīdz ar traktoru, Māris Levinskis 
sazāģētos dēļus atved uz talkas objektu. 
Arī Saukas pagasta uzņēmēji neliedz pa-
līdzību kokmateriālu sazāģēšanā un citos 
darbos. Virvju šķēršļu un tiltiņu nomaiņa 
tiek plānota Lielajā talkā 25. aprīlī.”

R. Urbacāne,
biedrības „Vides un tūrisma attīstības 

klubs Sēlija” valdes locekle
S. Sirmovičas un G. Kļaviņas foto

Talku svinam

Ormaņkalna talcinieku 
grupa. No kreisās 1. rindā: 

Ivo Jānis Norko, Gunārs 
Norko, Andris Vinters, 

Jānis Kucenčeirs, Mirdza 
Mežaraupe; 2. rindā: Pēteris 
Mežaraups, Kristaps Vidžis, 

Alvis Vidžis, Kaspars 
Kāršenieks, Juris Viļumāns, 

Ilze Eglīte; 3. rindā Juris 
Rusiņš, Egons Roģis, Uldis 

Ziņkovskis.

Tālivalža gravā talkā ieradušies Saukas pagasta iedzīvotāji. No kreisās: Ilgonis 
Upe, Līga Korsikova, Vilmārs un Edgars Geidāni, Vita Palčeja.

Žāvēts bebrs maltītei un spilvenu kaujas ir īpašā „odziņa” šī gada 
Ormaņkalna talkā. Draudzīgā cīņā Saša pret Santu.
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NOVADA BIBLIOTĒKĀS

Šogad laikā no 20. līdz 26.aprīlim Lat-
vijas bibliotēkās atkal norisinājās Bibliotēku 
nedēļa. Tās vadmotīvs šogad: „Pastāvēs, kas 
pārvērtīsies”. Tas bija rosīgs laiks arī mūsu 
novada bibliotēkām – līdztekus dažādām 
aktivitātēm, ko tās organizēja šajā nedēļā, 
23. aprīlī, kas tiek atzīmēta kā Starptautis-
kā Grāmatu diena, novada bibliotekāres, kā 
katru gadu, pulcējās uz Jēkabpils galvenās 
bibliotēkas organizēto Jēkabpils reģiona un 
Neretas novada publisko un skolu bibliotē-
ku darbinieku sanāksmi Krustpils kultūras 
nama Mazajā zālē. Tika apspriesti aktuāli 
bibliotēku nozares jautājumi, saņemta jau-
na profesionālā informācija un bija iespēja 
tikties arī ar apgāda „Jumava” vadītāju Juri 
Visocki un rakstnieku, ceļotāju Pēteri Stru-
bergu, kā arī iegādāties apgāda „Jumava” iz-
dotās grāmatas.

Latvijā Bibliotēku nedēļa tiek atzīmēta 
kopš 1997. gada. Arī Latvijā ir nostiprināju-
sies tradīcija 23. aprīlī - Svētā Jura vai latvie-
šiem Jurģu dienā - dāvināt rozes un grāmatas. 
Šī tradīcija ir atceļojusi no Spānijas provinces 
Katalonijas, kur līdz pat mūsdienām tiek pie-
minēta leģenda par Svēto Juri, kas cīnījās ar 
tumsonību un māņticību un izglāba no pūķa 
princesi. Vietā, kur ievainotā pūķa asins skā-
ra zemi, uzplauka sārta roze.

Viesītes novada Viesītes bibliotēkā Bib-
liotēku nedēļa aizsākās jau 16. aprīlī, kad no-
tika kopā ar kultūras pils darbiniekiem orga-
nizētā tikšanās ar novadnieku G. Godiņu un 
ceļojošās izstādes „Dzejas brauciens” atklā-

šanas pasākums, un noslēdzās 24. aprīlī, kad 
uz tikšanos bibliotēkā aicinājām patiešām 
visaktīvākos un visčaklākos bibliotēkas pa-
sākumu apmeklētājus – tik ļoti gribas pateikt 
paldies tiem, uz kuru atbalstu vienmēr var 
paļauties. Pie tējas tases kavējāmies sarunās 
par bibliotēkas aktualitātēm, vēlreiz atsau-
cām atmiņā skaistākos mirkļus no notiku-
šajiem pasākumiem, ar projektora palīdzību 
apskatot tajos tapušās bildes, kā arī ar autora 
laipnu atļauju baudījām kāda bezgala jauka 
ērģeļmūzikas koncerta ierakstu.

Jaunās tehnoloģijas ir ļāvušas bibliotē-
kām piedzīvot pārvērtības un šobrīd jau kļu-
vušas par neatņemamu mūsu ikdienas darba 
sastāvdaļu. Tomēr tās ir tikai līdzeklis, kas 
ļauj paveikt bibliotekāros darba procesus, 

sniegt klientiem pakalpojumus operatīvāk un 
augstākā līmenī. Tas uzlabo darba apstākļus, 
kvalitāti, taču nekad neaizstās cilvēciskās sa-
skarsmes burvību. Tāpēc tik svarīgi laiku pa 
laikam sanākt kopā, lai satiktos, apmainītos 
viedokļiem, iegūtu jaunas atziņas, bet varbūt 
vienkārši tāpēc, lai pabūtu kopā un saprastu, 
ka cilvēks ir sabiedriska būtne un nevar dzī-
vot atrauti no pārējās sabiedrības, bez citiem 
cilvēkiem. Un mēs, bibliotēku darbinieki, 
nevaram bez saviem lasītājiem un ceram, ka 
viņiem ir grūti bez mums, ka mūsu darbs un 
bibliotēkas piedāvātais pakalpojumu klāsts 
viņiem ir noderīgs un nepieciešams.

Viesītes bibliotēkas vadītāja 
L. Griškena

I. Dreijera foto

Aprīlis novada bibliotēkās aizrit Bibliotēku 
nedēļas zīmē

Gatavojoties nākamajiem Dziesmu un 
deju svētkiem, 2015. gada martā sākās no-
vadu deju kolektīvu repertuāra pārbaudes 

skates. 12. aprīlī Viesītē aizvadītā Jēkabpils 
deju apriņķa skate.

Skate kopumā pulcēja 19 senioru, vidē-

jās paaudzes un jauniešu deju kolektīvus no 
Aknīstes, Krustpils, Salas, Viesītes, Jēkab-
pils novadiem un pilsētas, Ērgļiem.

Viesītes novadu skatē pārstāvēja divi 
kolektīvi – JDK „Augšzeme” un VPDK 
„Augšzeme”, vadītājs Andris Kivlenieks. 
Abi kolektīvi skatē ieguva 1. pakāpes dip-
lomus (JDK „Augšzeme” – 40,2 punkti, 
VPDK „Augšzeme” – 53,4 punkti).

Dejotāju sniegumu vērtēja žūrijas pār-
stāvji no Rīgas: žūrijas komisijas priekšsē-
dētāja Ingrīda Edīte Saulīte (Svētku Goda 
virsvadītāja, horeogrāfe), Maruta Alpa 
(Latvijas Nacionālā kultūras centra dejas 
mākslas eksperte), Gints Baumanis (Svētku 
virsvadītājs, horeogrāfs), Andis Lēnmanis 
(XX Senioru deju svētku virsvadītājs) un 
Elita Treilone (Jēkabpils Deju apriņķa virs-
vadītāja).

Viesītes novada pašvaldības 
Jaunatnes lietu

un sabiedrisko attiecību speciāliste 
L. Liepiņa

I. Mašinskas foto

Izdejota deju skate Viesītē
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„Katru nakti, katru dienu
Putni savu darbu zin’,
Debesīs un zemes virsū
Putnu dziesmu svētkus svin.”
/P. Brūveris/
Šī gada aprīlī Latvijā kā ik gadus notiek 

tradicionālās pavasara Putnu dienas.
Laikā, kad pie mums no ziemošanas vie-

tām atgriežas gājputni, putnu draugi visā 
Latvijā aicina cilvēkus doties dabā un vērot 
putnus, izgatavot tiem putnu būrīšus.

Putnu dienu tradīcijas aizsācējs ir putnu 
pētnieks Kārlis Grigulis. Vieni no senāka-
jiem Putnu dienu rīkotājiem - kopš pagājušā 
gadsimta 50. gadiem - ir Latvijas Dabas mu-
zejs un Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs. 
Putnu dienu norisi šogad koordinē Latvijas 
Ornitoloģijas biedrība, fi nansiāli atbalsta 
Latvijas vides aizsardzības fonds.

Bieži mums kļūdaini šķiet, ka mēs labi 
pazīstam to vai citu putnu. Taču, kad jāno-
skaidro kādas konkrētas pazīmes, izrādās, ka 
mūsu zināšanas ir nepilnīgas. Piemēram, vai 
varat nosaukt, kuras ķermeņa daļas žagatai 

ir baltas un kuras tumšas? Un vēl daudz da-
žādu jautājumu, kurus mēs tā īsti nezinām.

Tāpēc arī šogad šo dienu ietvaros Viesī-
tes bibliotēkā divas dienas - 9. un 10. aprīlī - 
viesojās 1. un 2. klašu skolēni, lai iepazītu 
mums apkārt mītošos putnus. Daudzus no 
tiem dzirdam, bet redzēt nevaram, jo tie 
slēpjas no cilvēku acīm. Citu putnu dziesmas 
ir tik līdzīgas, ka grūti atšķirt. Un izrādās, ka 
arī par tiem, kurus visbiežāk varam redzēt 
un dzirdēt, - zīlīti, mājas strazdu, bezdelīgu, 

cielavu, žubīti – daudz ko nezinām. Bērniem 
bija iespēja ieklausīties putnu balsīs, dzirdēt 
pasakas, teikas un tautas dziesmas, kā arī 
vairāk uzzināt par mazo dziedoņu dzīves 
veidu.

Šim pasākumam bija gatavojušies arī 
paši skolēni. Viņi zīmēja sev tuvos putnus, 
sacerēja teikas par dažādu putnu dziesmu 
rašanos un stāstīja, viņuprāt, interesantākās 
lietas par pašiem putniem.

Viesītes vidusskolas bibliotekāre 
G. Plēsuma

E. Kalniešas foto

Putni jau salidojuši…
Visa gada garumā bibliotēkā visiem, kas to 

apmeklēs, būs iespēja apskatīt Raiņa un Aspa-
zijas darbu izstādi, kā arī iepazīt tajā izvietotos 
materiālus.

Apmeklētāji izrāda lielu interesi par šo iz-
stādi, arī bērni lasa un aplūko Raiņa un Aspa-
zijas darbus. Aicinām ikvienu interesentu!

10. aprīļa pēcpusdienā Rites pagasta jau-
natne iesaistījās pasākumā, kurā palīdzēja 
izgriezt un izgatavot dāvanu kastītes. Mūsu 

jaunieši ir ļoti aktīvi un iesaistās dažādu rado-
šo darbu izveidē. Sirsnīgu paldies saku viņiem 
par atbalstu!

Triju dienu garumā Rites pagasta biblio-
tēkā norisinājās „Lasīšanas veicināšanas pa-
sākumi”. Piedalījās 1. klases, 2. klases un 4. 
klases skolēni.

Mēs visi kopīgi lasījām pasakas par ģime-
ni, draugiem un par to, kā labais uzvar ļauno. 
Bērni bija ļoti aktīvi, atsaucīgi, iesaistījās dis-
kusijās un atbildēja uz jautājumiem par šīm 
pasakām, kā arī uzzīmēja dzirdēto vai to, kas 
viņiem vislabāk šinīs pasakās patika. Bērni 

bija ļoti apmierināti un izteica vēlēšanos vēl 
pavadīt kopā pasakā tītus mirkļus ar bibliote-
kāri Solvitu.

Visi darbiņi ir iesniegti latviešu valodas 
skolotājai Maijai Ūdrei.

Mēs visi sakām sirsnīgu paldies par atbal-
stu skolotājai Maijai Ūdrei un skolas direktorei 
Ivetai Maševskai!

Rites pagasta bibliotēkas vadītāja S. Raupe
Foto no bibliotēkas arhīva

Rites bibliotēkā

SLUDINĀJUMI

Pārdod māju Viesītē. Tālr. 26412772

Pārdod 2-istabu labiekārtotu dzīvokli Viesītē, Meža ielā 23.  Sīkāk pa mob. tel. 22422542.
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Ceturtdien, 16. aprīlī, Viesītes kultū-
ras pils Izstāžu zālē notika ceļojošās iz-
stādes „Dzejas brauciens” atklāšana un arī 
tikšanās ar dzejnieku, tulkotāju un šī pro-
jekta vadītāju Guntaru Godiņu.

Latvijā „Dzejas brauciena” ceļojošā 
izstāde jau bijusi skatāma Latvijas Nacio-

nālajā bibliotēkā, Kuldīgas Mākslas namā, 
Daugavpils Universitātes bibliotēkā, kā arī 
Jēkabpils Tautas namā. Pateicoties mūsu 
novadnieku Guntara un Aigara Godiņu 
iniciatīvai un ierosmei, arī Viesītē nu ir ie-
spēja iepazīt šo interesanto izstādi.

Mums, šī pasākuma organizētājiem, 
bija interesanti vērot, kā izstādes atklā-
šanas dienā pats izstādes idejas autors, 
mums piepalīdzot, iekārtoja izstādi – kā 
pamazām tukšo, neizteiksmīgo telpu pie-
pildīja un atdzīvināja „Dzejas brauciena” 
personāži un notikumi. Fascinējošas ir 
mākslinieces Alisas Javitsas fotogrāfijas, 
kurās tverti mirkļi no 2011. gada braucie-
na. Skanot „Brainstorm” dziesmai, vēro-
jām video, kurā iemūžināti šī paša gada 
brauciena notikumi. Un kur nu vēl iespēja 
paklausīties, kā oriģinālvalodā savu dzeju 
lasa, piemēram, Juris Kronbergs vai Latvi-
jā jau tik pazīstamā somiete Helī Lāksone-
na, vai arī Contra no Igaunijas, kā arī vēl 
daudzi, daudzi citi braucienu dalībnieki.

Iekārtojot izstādi, pārsteidza tāds ārē-
ji šķietami necils dizaina elements kā iz-
stādes galdi, kas tapuši no kartona un ir 
ērti saliekami, pārvietojami, vienkārši, bet 
vienlaicīgi ļoti oriģināli un veido vienotu 
veselumu ar pārējiem izstādes elementiem. 
Līdzdarbojoties izstādes sagatavošanā, ne-
viļus pārņēma sajūta, ka esi daļa no šiem 
notikumiem, par ko vēsta izstāde, klātesa-
mības izjūta.

Izstādes atklāšanā klātesošajiem bija 
iespēja vairāk uzzināt par daudzvalodu 
literāro projektu „Dzejas brauciens” no 
paša tā rīkotāja Guntara Godiņa. Viņš pa-
stāstīja, ka braucienu organizē jau astoņus 

gadus. Tas notiek reizi gadā, un tā laikā 
dzejnieki no dažādām valstīm sēžas vie-
nā autobusā, lai ceļotu un lasītu cilvēkiem 
savu dzeju. Interesanti, ka šim projektam 
ir sava mājas lapa: http:www.poetryride.
com. Tajā atrodamās bilžu galerijas kopā 
pārlūkojot, vairāk uzzinājām par katru 

no dzejas braucie-
niem. Braucienu 
mērķis - parādīt 
valodu daudzpusī-
bu. Dzejnieki tajos 
piedalās no Lat-
vijas, Igaunijas, 
Somijas, Zviedri-
jas un Norvēģijas. 
Pabūts Igaunijā, Latvijā un Somijā. Brau-
cienu laikā tā dalībnieki ne vien lasa savus 
darbus, bet arī rīko izglītojošus seminārus 
par dažādām tēmām. „Viena no tēmām 
bija dzejnieki, kas raksta nevis savas dzim-
tenes pamatvalodā, bet mazākumtautību 
valodā. Piemēram, ir dzejniece no Zvied-
rijas, kas raksta sāmu valodā. Tas ir, ma-
nuprāt, ļoti interesants fenomens. Tāpat 
ir dzejnieks no Latvijas, kas raksta lībie-
šu valodā, - Valts Ernštreits. Vēl mums ir 
bijusi tēma – bērnu dzejnieki, jo parasti, 
kad ir dzejas brauciens, tad mēs visu laiku 
domājam, ka pasākums būs tikai pieaugu-
šajiem. Tā nu mēs vienu gadu izvēlējāmies 
bērnu dzejniekus. Tie bija ļoti pazīstami 
dzejnieki no Igaunijas, Somijas, Latvijas 
un Zviedrijas,” pastāstīja Guntars. Tomēr 
projekts nenozīmē tikai aizbraukt un no-
lasīt savu dzeju: „Dzejnieki runā, viņiem 
veidojas dažādi projekti, un šie projekti 
realizējas, teiksim, grāmatās. Tāpat dzej-
nieki, kuri satikušies dzejas braucienā, 
cits citu aicina ciemos uz savu valsti. Ma-
nuprāt, tas arī ir ļoti svarīgi. Dzejas brau-
ciena ietekmē izdotas vairāk nekā „pad-
smit” grāmatas, jo latviešu valodā vien 
ir iznākuši gandrīz visu dzejas brauciena 
dalībnieku darbi, kurus es esmu atdzejojis 

un tulkojis. Bet ir iznākušas arī vairākas 
grāmatas zviedru valodā, somu valodā un 
igauņu valodā.”

Ieskatu šajā daudzpusīgajā grāmatu 
klāstā var gūt, arī apmeklējot izstādi. Iz-
stādes autors gan uzsvēra, ka, gadiem ejot, 
to skaits mainās, tiek izdoti jauni darbi, 
kas papildina izstādi. Lielākā no „grāma-
tām” – bilžu albums, kurā apkopotas ie-
priekšējo gadu braucienu fotogrāfijas.

Izstādes atklāšanā dzejnieka lasījumā 
izskanēja arī dzejas brauciena dalībnieku 
dzejoļi, kurus viņš atdzejojis. Viņš pastās-
tīja arī par saviem jaunākajiem tulkota-
jiem darbiem. Pagājušajā gadā iznācis vēs-
turisks romāns – Enes Mihkelsones „Mēra 
kaps”, kā arī - Jana Kaplinska dzejas izlase 
„Balts papīrs un laiks”, bet nupat izdotas 
„Ludzas igauņu pasakas”. „Tulkotājs ir 
starpnieks starp oriģināltekstu un savu 
valodu. Un šī starpā būšana ir ļoti sarež-

ģīta, jo visu laiku tulkotājam ir jāmācās,” 
atzina Guntars.

Pašlaik Guntars Godiņš ir literārā 
žurnāla „Latvju Teksti” Literatūras noda-
ļas redaktors. Igauņu un somu literatūras 
tulkošana aizņem daudz laika, grūti atrast 
mirkli, kad pašam radīt kādu jaunu lite-
rāro darbu. Par spīti aizņemtībai jau tiek 
plānots šā gada Dzejas brauciens. Ir doma, 
ka šoreiz tā tēma būs „Klasiķu vakars”.

Tikšanās ar mūsu novadnieku Gunta-
ru Godiņu vienmēr ir svētki. Tāda tā bija 
arī šoreiz – dzejnieks ir labs stāstnieks un 
izstādes apmeklētājiem sniedza vispusīgu 
ieskatu literārajā projektā „Dzejas brau-
ciens”, kā arī kaut nedaudz mūs atkal ie-
veda savu atdzejoto un tulkoto darbu pa-
saulē.

Paldies visiem izstādes veidotājiem par 
viņu veikumu un īpašs paldies Guntaram 
par mums sniegto iespēju redzēt šo izstā-
di!

Paldies visiem, kas atnāca uz izstādes 
atklāšanas pasākumu!

Visus interesentus laipni aicinām uz 
izstādi „Dzejas brauciens”, kas Viesītē 
būs apskatāma līdz 20. maijam.

L. Griškena
L. Liepiņas foto

Izstāde „Dzejas brauciens” – arī Viesītē!
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Pēc trīs gadu intensīva darba 2014. gada 4. 
novembrī kinoteātrī „Splendid Palace” savu 
pirmizrādi piedzīvoja režisora Normunda 
Puča radītais emocionālais stāsts par nacio-
nālo partizānu organizācijas darbību Latgalē 
un tās vadītāju katoļu priesteri Antonu Juhņe-
viču.

Filma balstīta uz patiesiem notikumiem, 
kuri norisinājās 1945. gadā Līvānu apkārtnē 
pēc padomju okupācijas atgriešanās. Vanagu 
draudzes katoļu priesteris Antons Juhņevičs 
baznīcas saimniecības telpās slēpa vietējos 
vīriešus no mobilizācijas vācu un sarkanajā 
armijā. Savas pārliecības dēļ nonācis konfl iktā 
ar varu viņš bija spiests izšķirties par radikālu 
soli.

„Segvārds Vientulis” ir inscenēta doku-
mentāla fi lma, un tās pamatā ir vēsturiski 
fakti, tomēr dramatiskā tēma ir tikai iemesls, 
lai runātu par cilvēka dzīves eksistenciālajām 
izvēlēm. Uzticība un varonība, kurai līdzās 
mājo nodevība, gļēvums vai vēlme vienkārši 
izdzīvot – to visu var iepazīt, sekojot Antona 
Juhņeviča un viņa cīņu biedru likteņiem fi l-
mā „Segvārds Vientulis”, norāda fi lmas reži-

sors un arī scenārija autors Normunds Pucis, 
kuram šī ir debijas fi lma.

Vēsturiskās personas fi lmā atveido ak-

tieri: Varis Piņķis, Vilis Daudziņš, Edgars 
Samītis, Andris Bulis, Juris Bartkevičs, Juris 
Jope, Edgars Pujāts, Rihards Rudāks, Māris 
Korsietis, Egils Viļumovs, Ritvars Gailums un 
Valdemārs Karpačs.

Savukārt mūziku fi lmai ir sarakstījis 
starptautiski atzītais latviešu garīgās mūzikas 
komponists Rihards Dubra.

Pagājušā gada nogalē fi lma „Segvārds 
Vientulis” kinoteātros Latvijā sapulcināja vai-
rāk nekā 5000 skatītāju un kļuva par skatītāko 
latviešu dokumentālo fi lmu 2014. gadā. Laik-
raksta „Diena” kritiķi fi lmu Top 20 ierindoja 
augstajā 3. vietā, piešķirot 4 zvaigznes.

Filma tapusi ar Nacionālā Kino Centra, 
Valsts Kultūrkapitāla Fonda, Ogres un Ik-
šķiles pašvaldību, Vārkavas novada domes, 
A/S „Latvijas Dzelzceļš”, biedrības „Latviešu 
karavīrs”, A/S „Latgales Piens”, Arendoles 
pils muzeja, Okupācijas muzeja, tipogrāfi jas 
„Imanta”, fi lmu studiju „Rija” un „Tritone”, kā 
arī ar privātu atbalstītāju fi nansiālu un mate-
riālu atbalstu. Filmas garums 90 min.

Informāciju sagatavoja M. Pučka.
studijanpgd@gmail.com

4. maijā Viesītē, kino zālē, tiks demonstrēta Normunda 
Puča dokumentālā fi lma „Segvārds Vientulis”

Š. g. 5. un 6. aprīlī visa pasaule svinēja 
Lieldienas – Jēzus Kristus nāvi un augšām-
celšanos. Tieši pirms Pūpolsvētdienas, 28. 
martā, Viesītes Evaņģēliski luteriskā drau-
dze un Romas katoļu draudze nolēma sa-
kopt Viesītes Brīvības baznīcu. Kaut gan 
laiks nebija īpaši labvēlīgs āra darbiem, to-
mēr tas talciniekus nenobaidīja un aktīvākie 
draudžu locekļi bija sanākuši darbam. Pēc 
īsas lūgšanas, ko vadīja mācītājs Alvis Ābo-
liņš, sākās darbs. Solvita Strautnieces k-dze, 
kas organizēja baznīcas sakopšanas talku, 
sadalīja darbus, un talcinieki sāka enerģiski 
pildīt savus uzdevumus. Daļa talcinieku vei-
ca baznīcas āra darbus: grāba un dedzināja 

sausās lapas, tīrīja baznīcas jumta notekas. 
Savukārt otra daļa draudžu locekļu tīrīja 
baznīcas iekštelpas un logus. Tika izrevidē-
tas baznīcas palīgtelpās un tornī sakrājušās 
mantas un sakārtotas šīs telpas.

Gribu izteikt pateicību visiem talcinie-
kiem, kas atrada laiku un ar entuziasmu vei-

ca savus darbus. Liels paldies par darbu pie-
nākas Rutai Daujatei, Dainai Akmentiņai, 
Maigai Turļukai, Dzintrai Rasiņai, Ludvigai 
Iesalniecei, Annai Ļevšai, Vandai Kapustai, 
Oļai Beļavskai, Rutai Buiķei, Marinai Be-
ļavskai ar savām meitiņām! Īpaši jāatzīmē 
Solvita Strautniece par talkas organizēšanu, 
Vilis Kalniņš, kas sagādāja nepieciešamo 
speciālo aprīkojumu un strādāja pat tad, kad 

lielākā daļa talcinieku bija devušies prom, 
un Inta Ķīkule, kura atradās visu laiku ārā, 
lietū un strādāja līdz tumsas iestāšanās brī-
dim. Arī mācītājs Alvis Āboliņš uzvilka 
darba apģērbu un rādīja priekšzīmi tīrīšanā 

pārējiem draudžu locekļiem. Talkas organi-
zatori tomēr gaidīja vairāk cilvēku, jo abu 
draudžu locekļu skaits ir ievērojami lielāks. 
Diemžēl to vai citu apstākļu dēļ cilvēki neti-
ka. Neskatoties uz to, gandrīz visi plānotie 
darbi tika izpildīti.

Lieldienu talka parādīja, ka, neskatoties 
uz dažādām reliģiskajām konfesijām, visi 
kristieši var būt vienoti un ir savas baznīcas 

un Viesītes pilsētas, un novada patrioti. Lai 
Dievs svētī šos draudžu locekļus!

Viesītes Brīvības baznīcas Draudzes 
priekšnieks J. Miezeris 

Autora foto

KOPĪGAIS DARBS VIENO LUTERĀŅUS UN KATOĻUS
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Paldies izdevuma „Viesītes Novada Vēs-
tis” galvenajam cilvēkam Līgai Griškenai, kura 
katrā avīzes numurā iepazīstina ar patiešām 
interesantiem atmiņu stāstiem. Piekrītu Līgai, 
ka šo atmiņu stāstu varoņi ir pelnījuši mūsu 
uzmanību, jo tā ir iespēja uzzināt kaut ko vai-
rāk par mūsu novadu un cilvēkiem. Un ne jau 
vienmēr jābūt ļoti zināmam, augstu amatu vai 
materiālo līmeni sasniegušam, lai par viņu va-
rētu rakstīt. Ir cilvēki, kuri vienkārši ar savu 
darbu, attieksmi pret dzīvi, cilvēkiem, dabu, 
lietām ir pelnījuši, ka viņus atceramies.

Kad marta sākumā saņēmām skumju 
ziņu - mūžībā aizgājusi Silvija Baltuša - mana 
vīramāte izteica domu - uzrakstīt atmiņas par 
Silviju. Apsolīju, ka ieminēšos par to Līgai. Tad 
iedomājos, ka es to varētu, jo Lonē dzīvoju pie-
tiekami ilgi un Silvijas tanti pazinu, kaut laikā, 
kad viņa vēl strādāja saimniecībā, mācījos.

Tā laika cilvēki man vienmēr likušies kā 
ne no šīs pasaules. Ļoti darbīgi, apzinīgi, inte-
liģenti, godīgi. Arī Silviju Baltušu raksturo šīs 
labās īpašības.

Lai solījumu izpildītu, lūdzu palīdzību Bi-
rutai Līcītei - cilvēkam, kurš kopā ar Silviju no-
strādājis garus gadus. Birutas Līcītes atmiņas: 
„Silvija savas darba gaitas Lonē, Poceru augļu 
koku skolā, sāka 1951. gada rudenī. Darbā viņu 
ievadīja pieredzējis dārznieks Ģederts Meļķis, 
zinošs un gudrs vīrs. Darba mīlestība un preci-
zitāte izpaudās it visā, ko viņš darīja, un to viņš 
iemācīja arī saviem skolēniem. Šīs īpašības visu 
dzīvi pavadīja arī Silviju Baltušu.

Lai arī Silvija bija pilsētas meitene, savas 
dzīves lielāko daļu nodzīvojusi laukos. Bēr-
nībā, palīdzot vecmāmiņai sagatavot tirgum 
preci – stādus, puķes, arī Silvijai radās interese 
par dārzkopību. Tādēļ meitene izvēlējās mācī-
ties Bulduros. Pēc skolas beigšanas tika nosū-
tīta darbā uz Loni jau minētajā Poceru augļu 
koku skolā. Darbs Silvijai padevās, jo drīz vien 
tika uzticēts vadīt dārzkopības brigādi.

Sākums bija grūts, pārsvarā tikai roku 
darbs, vienīgais palīgs – zirdziņš. Pirmie augļu 
dārzi tika stādīti un iekopti, izmantojot lāp-
stu, kapli, dārza zāģi. Ar zirgu pajūgiem tika 
vesta kūdra no Dūņupes vecupes, kas bija ne-
pieciešama dārzu mēslošanai. Lai arī darbs 
bija grūts, uz darbu sievas nākušas ar prieku, 
kad strādājušas, tad runas par un ap darbu 
vien grozījušās. Arī par darba drošību sākuma 
gados neviens nedomāja – dārzus migloja ar 
zirga vilktu parastu virzuļsūkni, nekādu aiz-
sarglīdzekļu vai sejas masku nebija, neviens 
neuztraucās, ja sievām, kuras strādāja ar in-
dēm, pa vairākām reizēm rokām un sejai no-
mainījās āda.

Sākuma gados bieži mainījās vadītāji, katrs 
jaunais nāca ar savām idejām. Kad sāka strādāt 
direktors Arājs, uzplauka sakņkopības nozare, 
bet Silvijas pārziņā palika augļkopība, un katrs 
par savu nozari arī cīnījās, jo, neskatoties uz to, 
ka darbaspēka trūka, darbs bija jāizdara.

Lai arī Silvija bija ļoti nodarbināta, viņa at-
rada laiku izglītoties, lasīja grāmatas, apmek-
lēja seminārus un iegūtās zināšanas izmantoja 

ikdienas darbā.
Silvijas vadībā, cītīgi strādājot, tika izvei-

doti Poceru augļu dārzi nepilnu 200 ha platī-
bā. Laikā, kad Poceru dārzi jau bija izauguši 
un sāka dot ražu, pašu spēkiem tos novākt 
nebija pa spēkam, tādēļ tika aicināti talkā pa-
līgi – studenti, rūpnīcu strādnieki, arī Viesītes 
vidusskolas audzēkņi. Arī ar šo darbu – ik die-
nas uzraudzīt un vadīt 200 - 300 cilvēku lielu 
kolektīvu, Silvija lieliski tika galā. Protams, ka 
Silvijai bija arī palīgi, viņas brigādes meitenes... 
Silvijas ieguldītais darbs tika novērtēts arī vals-
tiskā līmenī, saņemot valdības apbalvojumus.”

Kad Silvija aizgāja pensijā, mierā nespēja 
dzīvot – ar riteni apbraukāja un apskatīja savus 
dārzus, ievadīja darbā jauno paaudzi. Jā, labi 
padarīts darbs Silvijai bija ļoti svarīgs. Biruta 

Līcīte Silviju raksturo kā ļoti darbīgu, kārtīgu, 
godīgu, apzinīgu, tajā pašā laikā ļoti prasīgu 
gan pret sevi, gan citiem.

Manuprāt, Silvijas tante nodzīvoja grūtu, 
tomēr piepildītu un skaistu mūžu. Kopā ar 
vīru izaudzināja divus dēlus – Aldi un Andri. 
Abi puikas jau no mazotnes tika radināti pie 
darba. Katram bija savi pienākumi un darbi-
ņi, kas jāizdara, un tikai tad varēja pievērsties 
savām puiku lietām. Abi dēli izauguši, nu jau 
aizgājuši savās dzīvēs, strādā un audzina bēr-
nus un mazbērnus. Un darba mīlestība arī vi-
ņos ieaudzināta. Tā ir lielākā dzīves vērtība, ko 
tālāk spējusi nodot Silvija.

D. Pērkone
No M. Buclera fotogrāfi jas kabineta 

arhīviem

Kas paliek atmiņās, tas dzīvs...

A.Lazdiņa, Ģederts Meļķis, 
Silvija Baltuša

Silvija. Poceru 
augļu koku skola.
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Gudrais Salamans ir sacījis: 
„Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps 
stiprināta, un, kas bagātīgi veldzē ci-
tus, arī pats kļūs veldzēts.” [Salam. 
pamāc. 11:25].

Cilvēka dvēselē ir neizsmeļamas 
bagātības, kas mantotas paaudzēs, 
tradīcijās un balstītas dzīves pie-
redzē. Ir brīnišķīgi piedzīvot un iz-
just līdzcilvēku dvēseles dāsnumu.

Vēlos dalīties iespaidos un at-
miņās par manu ārsta darba dzīves 
sākuma laiku XX gadsimta 60-tajos 
gados Viesītē. Esmu laimīgs, ka va-

rēju iepazīties ar mīļajiem un dāsnajiem kai-
miņiem Almu un Kārli Bagātajiem. Mana 
dzīves vieta bija blakus vidusskolai. Turpat, 
Komūnas ielā, otrpus pagalmam bija viņu 
mājīgais dzīvoklītis ar skatu uz skvēru un 
lielajiem bērziem. Biju sācis darba gaitas 
Viesītē, pilsētiņā, kur biju nokļuvis pirmo 
reizi mūžā. Mani vecāki, brāļi un māsa bija 
tālu projām, Latvijas otrajā malā. Bet Bagāto 
mājās, izjūtot abu mīļo cilvēku dvēseļu dās-
numu, varēju sajusties tikpat kā savā ģime-
nē.

Piedzīvojot pirmo rudeni jaunajā dzīves 
un darba vietā gleznainajā Augšzemgales 
pilsētiņā uz Sēlijas pakalniem, mani kaimiņi 
Bagātie man neaizmirsa atgādināt, lai palū-
kojos, kā Stampānu kalna birzī koku lapās 
mainās nokrāsa no zaļās uz dzelteni sārto. 
Sapratu, ka mani labie kaimiņi ar saknēm ir 
ieauguši novada dabas skaistumā.

Kārlis un Alma Bagātie man palīdzēja uz-

turēt siltu manu 
dzīvojamo telpu 
un ziemā regu-
lāri izkurināja 
krāsni, kamēr 
biju garajās dar-
ba stundās slim-
nīcā, pieņemša-
nās ambulancē 
un braucu tālajās 
mājas vizītēs.

Kārlis Bagā-
tais bija meistars 
ar zelta rokām. 

Liecība par to bija 
viņa darinātās koka lietas un lādītes ar latvis-
ko ornamentu greznojumiem.

Alma Bagātā darināja un izšuva, auda un 
tamborēja sedziņas un pārklājus, izmantojot 
dabiskas augu krāsvielas.

.. nekur nebiju baudījis tik garšīgus cepu-
mus, kādi bija Almas Bagātās gatavotie - kopā 
ar zāļu tēju vai augļu un ogu sulām.

Kulturvēsturiskais 
mantojums

Pāršķirstu albumu, kuru man, kad devos 
prom no Viesītes, 1964. g. vasarā dāvāja Kār-
lis Bagātais. Albumā rūpīgi sakārtoti un sau-
dzīgi albuma lapām pielīmēti foto uzņēmumi 
(tagad tos viegli noņemt, lai datorā ieskanē-
tu). Kadri neliela izmēra. Autors - Kārlis Ba-
gātais - pats fotografējis, acīmredzot, ar tajā 
laikā pieejamo fotoaparātu „Smena” un tema-
tiski sagrupējis. Albuma kompozīcija liecina 
par autora īpašo mīlestību uz sava novada 

dabas skaistumu un prasmi izvēlēties visrak-
sturīgākos kadrus un vislabāko perspektīvu.

Ja toreiz kāds stāstītu par digitālā foto ie-
spējām, kādas būs XXI gadsimtā – neticētu.

Vēl tagad, pēc 50 gadiem (pusgadsimts 
jau pagājis!), kopš atvadījos no savas pirmās 
darba vietas un gleznainās pilsētiņas uz Sē-
lijas pakalniem – Viesītes, pāršķirstot Kārļa 
Bagātā sakārtoto fotogrāfi ju albumu ar Vie-
sītes un tās apkārtnes skatiem, nevaru to ci-
tādi nosaukt kā par POĒMU. Lielais akmens 
Viesītes ezerā, senatnīgie Stauģu kapsētas 
vārti, mūra vējdzirnavu apaļā celtne pie bi-
jušās Eķengrāves muižas (vēlāk – kolhozu 
laikā – Viesītes mašīnu un traktoru stacijas – 
MTS), piemineklis Atbrīvotājiem uzkalniņā 
Brīvības ielas galā, toreizējā Neretas lielceļa 
sākumā.

Tajos gados lielie lampu radiouztvērēji 
daudzās mājās bija retums. Kaut arī repro-
duktoros skanošā mūzika bija radiotranslā-
cijas darbinieka ziņā, tomēr nereti izdevās 
noklausīties novadnieka Arvīda Žilinska 
dziesmas, tāpat arī „Zilo ezeru zemes” kom-
ponista Jāņa Ivanova mūziku. Bagāto mājās 
vienmēr dzīvas un spilgtas bija atmiņas par 
neretieša Jāņa Jaunsudrabiņa, kā arī viesī-
tietes Annas Brodeles daiļradi. Almas Bagā-
tās režisores pieredze un Kārļa Bagātā deta-
lizētais stāstījums manā uztverē atdzīvināja 
Sēlijas novada kultūras mantojumu, sniedzot 
par to iespējami pilnīgu un spilgtu izziņas 
materiālu.

E. Biķis, ārsts pediatrs, 
LU MF asoc. profesors

K. Bagātā foto

Dvēseles bagātība un dāsnums

Brīvības iela

Viesītes centrā

Atbrīvotāju piemineklis

Ar Almu un Kārli Bagātajiem iepazinā-
mies 60. gadu sākumā, kad dažus gadus biju 
nostrādājusi Viesītē.

Dzīvojām kaimiņos. Mēs mazā mājiņā, 
mazā vienistabas dzīvoklī pie vidusskolas, bet 
viņi blakus - Komūnas ielā. Mums izveidojās 
labas kaimiņu attiecības, bet vairāk mūs vie-
noja kopējās pārrunas par skolu, jo Alma jau 
daudzus gadus bija pensionēta skolotāja.

Satikāmies bieži, gājām arvien ciemos 
viena pie otras un pēc ūdens uz aku pie Arāju 
mājas.

Skolotāja Alma vienmēr gatavojās pirma-
jai skolas dienai 1. septembrī. Uzposa dzīvok-
līti, tas vienmēr bija sakopts: izklāts ar viņas 
pašas izšūtām sedziņām un spilventiņiem 
krustdūrienā, ziedi. Viņa pati tad bija saposu-
sies, atcerējās savus darba gadus skolā. Viņas 

tērpos dominēja melnā un baltā krāsa.
Skolotāja bija vadījusi daudzus dramatis-

kos kolektīvus. Mīlēja izteiksmīgi lasīt dzeju 
un palīdzēja daudziem skolas daiļlasītājiem 
gatavoties dzejas konkursiem.

Viņa labi zināja skolas un Viesītes vēsturi, 
to vajadzēja tad pierakstīt, bet tajos gados vēl 
nedomājām par to, ka viss nav mūžīgs…

Turpinājums 26. lpp. »»»

Skolotāja, kas par sevi atstājusi 
visskaistākās atmiņas
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««« Sākums 25. lpp
Almai un Kārlim ģimenē nebija bērnu, 

bet viņi ļoti tos mīlēja, īpaši apkārt esošos kai-
miņu bērnus.

It sevišķi skaisti brīži mums bija kopā 
tad, kad mūsu ģimenē ienāca dēls Andis. Tad 
mūsu tikšanās bija gandrīz katru dienu, mēs 
kopā priecājāmies par visu jauno, ko mazulis 
prata parādīt. Svētkos un jubilejās mūsu dēls 
tika sveikts ar kartiņām, mazām grāmatiņām 
un ļoti mīļiem un sirsnīgiem novēlējumiem. 
Mēs Almu iemīlējām kā mīļu vecmāmiņu, 
kura rūpējas par saviem „mazbērniem”.

Skolotājas Almas Bagātās pēdējie gadu 
desmiti nebija rožaini. Bija mūžībā aizgājis 
Kārlis. Dzīve materiāli pieticīga, bija arī ve-
selības problēmas. Bet viņa nekad nežēlojās, 
jo bija pieradusi iztikt ar mazumiņu. Viņai 
vienmēr apkārt bija labi kaimiņi, saprotoši un 
izpalīdzīgi. Skolotāja par sevi ir atstājusi vis-
skaistākās atmiņas.

R. Daujate

******
Dzīvojām ar skolotāju Bagāto kaimiņos 

apmēram 20 gadus. Brodeles ielā 12 atnācām 
dzīvot 1960. gadā. Skolotāja Bagātā jau tur 
dzīvoja. Mūsu dzīvoklīšus veidoja viena ista-
ba un maza caurstaigājama virtuvīte. Mūsu 
istabas durvis atradās pretī skolotājas durvīm. 
Starp abiem dzīvoklīšiem bija auksta telpa ar 
cementa grīdu.

Bērni man bija mazi (3 un 6 gadi). Atmi-
ņā palikusi tā labestība, ar kādu viņi izturējās 
pret bērniem. Kad bērni atnāca no bērnudār-
za, viņi vienmēr gribēja ieiet pie Bagātajiem, 
jo tur gaidīja interesantas sarunas. Skolotājas 
vīrs Kārlis tūlīt sameklēja kārtīgi noasinā-
tus krāsu zīmuļus un stāstīja, kā vajag zīmēt 
māju, eglīti vai kādu notikumu, ko abi saru-
nājoties sadomāja.

Kādā reizē mana 3-gadīgā meitiņa nome-
ta zemē savu „čeburašku” (oranžu plastmasas 
tīģerīti). Atskanēja bļāviens un raudas. Bērns 
raudāja patiesas asaras par savu mīļo rotaļlie-
tu. Gājām pie labā Kārļonkuļa, kas piemontē-
ja tīģerītim galvu. Un sirdssāpes beidzās. Citā 
reizē no vairs nevajadzīgiem bērnu ratiņiem 
tika izgatavota ķerra, ar kuru 6-gadīgais dēls 
varēja strādāt. Siltas, mīļas atmiņas mani sais-
ta ar šiem cilvēkiem. Mana meita atcerējās, ka 
viņa vienreiz neaizgājusi uz bērnudārzu un 
teikusi, ka sāp galviņa. Skolotāja Bagātā nāku-
si žēlot, likusi viņai uz galvas kompresīti, bet 
tā jau vairs nesāpējusi. Kad manai meitai sā-
kās skolas gaitas, onkulis Kārlītis uzdāvināja 
paša gatavotu kartona penālīti ar zīmējumu 
uz vāciņa. Tas kalpoja visus skolas gadus.

Laikā, kad mācījos vidusskolā (46. – 49. 
g.), skolotāja Bagātā mums vadīja dramatis-
ko pulciņu. Iesaistīta bija gandrīz visa klase. 
Tika sagatavotas daudzcēlienu lugas – V. Lāča 
„Zvejnieka dēls”, „Bāka uz salas”. Vairākām 
lugām autorus neatceros – „Vecie draugi”, 
„Par tiem, kas jūrā”. Bija vēl citas, kā arī lugu 
fragmenti.

Savu režisores darbu skolotāja turpināja 
vēl tad, kad bija jau pensijā. Viņa palīdzēja 
bērniem sagatavoties daiļlasīšanas konkur-

siem. Manu meitu viņa sagatavoja konkur-
siem Raiņa 100-gadei un arī A. Upīša jubile-
jas konkursam. Abas reizes meita piedalījās 
konkursā Rīgā. Pie skolotājas nāca kaimiņu 
bērni, kam viņa mācīja izteiksmīgi un pareizi 
norunāt dzeju.

1970. gadā atnācām dzīvot uz Vaļņu ielu 
10. Arī Bagātajiem tur iedeva dzīvokli. Atkal 
vienu istabiņu. Atkal bijām kaimiņi. Varējām 
pie viņiem iet parunāties. Bērni visu skolas 
laiku, arī tad, kad mācījās vidusskolā, bieži ie-
griezās mazajā, mājīgajā istabiņā, kur vienmēr 
tika laipni sagaidīti. Viņi dzīvoja ļoti vienkār-
ši. Istabiņā bija tikai pašas nepieciešamākās 
mēbeles. Visus galdiņus rotāja krustdūrienā 
izšūtas sedziņas. Akurātas un kārtīgas. Vāzēs 
vienmēr bija ziedi. Skolotāja ļoti daudz nodar-
bojās ar sedziņu, spilvenu un pat sienas segu 
izšūšanu.

V. Kalvīte

Mana pirmā skolotāja
Katra cilvēka mūžā ir saglabājušās atmi-

ņas par savu pirmo skolu, par pirmo skolotā-
ju - varbūt visgudrāko vai sirsnīgāko, varbūt 
visskaistāko vai cienījamāko.

Arī manā atmiņā spilgti ir saglabājusies 
pirmā skola un skolotāji. Starp visiem skolo-
tājiem īpaši izcēlās Alma Bagātā.

Šī skolotāja daudziem cienījama vecuma 
cilvēkiem Viesītē bijusi skolotāja un audzinā-
tāja, mācījusi arī viņu bērnus un mazbērnus. 
Almas Bagātās vārds ir ierakstīts Viesītes sko-
las vēsturē. Viņu ir cienījuši, mīlējuši un ap-
brīnojuši viņas skolēni.

Alma Bagātā dzimusi Viesītes pagasta 
„Stoceniekos”. Viņas skolas gaitas pārtrauca I 
pasaules karš, tad kopā ar ģimeni Alma devu-
sies bēgļu gaitās un Kazaņā kādus gadus mā-
cījusies vidusskolā. Pēc atgriešanās no bēgļu 
gaitām Alma Bagātā papildināja pedagoģisko 
izglītību un 1925. gadā sāka skolotājas gaitas 
Viesītē, pilsētas skolā, kas tolaik atradās Rat-
niekos.

20. gadsimta 1932./33. mācību gads Vie-
sītē sākās ar iepriecinošu notikumu – tika 
pabeigta celtne Valeskalniņa pakājē – jaunā, 
skaistā, baltā skola. Viesītieši priecājās, ka 
beidzot pilsētai būs sava skola un nebūs vairs 
jāīrē telpas privātajās mājās. Līdz šim laikam 
skola bija atradusies Ratnieku mājā, vēlāk 
Staltāna mājā, tad Dumpinieka mājā Biržu 
ielā un tad Stradiņa Paula doktorāta mājā.

Sākās rosīga gatavošanās jaunajam mā-
cību gadam – jaunās skolas atklāšanas svēt-
kiem. Skolā bija paredzētas klašu telpas – 
divgadīgiem „ābecniekiem” (sagatavošanās 
mācībām pirmajā klasē ilga divus gadus) un 
arī skolēniem no 1. – 4. klasei. Skolā bija plaša 
zāle, garderobe, skolotāju istaba, gari gaiteņi 
un skolas pārziņa dzīvoklis. Visiem skolas 
bērniem bija jāierodas 1. septembrī formas 
tērpos – meitenēm bija zilas kleitiņas ar bal-
tām krādziņām un aprocītēm, kā arī melniem 
priekšautiņiem (svētku reizēs – baltiem). Zē-
niem bija tumši zili uzvalki un balti krekli. 
Vēsākās dienās meitenes un zēni nēsāja tumši 
zilas samta formas cepures.

Šis skolas gada sākums skāra arī mani – 

man, 6-gadīgai meitenei, bija jāmācās 2 gadi 
„ābecniekos”, tas ir, sagatavošanas klasēs. 
Formas tērpā ar mugursomu es ierados Vie-
sītes pilsētas skolā. Visi bērni pulcējās skolas 
zālē uz svinīgo skolas atklāšanas pasākumu. 
Ieradās skolotāji – skolas pārzinis Vilhelms 
Krēlis, matemātikas skolotāja Anna Krēlis, 
latviešu valodas, vēstures un rokdarbu sko-
lotāja Alma Bagātā, ieradās arī ev. luteriskās 
baznīcas mācītājs, pilsētas varas pārstāvji un 
skolas inspektori no Jēkabpils. Tika iesvētīta 
jaunā skola, uzrunas teica skolas pārzinis, pil-
sētas varas pārstāvji un viesi. Pēc tam skolēni 
tika izvadāti pa savām klašu telpām.

Mūsu 1. sagatavošanās „ābecnieku” kla-
sē ienāca glītā kostīmā ģērbusies jauna, ļoti 
skaista skolotāja – mūsu klases audzinātāja 
Alma Bagātā. Un tā arī skolotāja A. Bagātā 
septiņus gadus bija mana audzinātāja un sko-
lotāja.

Kaut gan ir pagājuši 80 gadi, es ļoti labi 
atceros savu pirmo un arī vislabāko skolotāju. 
Kad viņa ienāca klasē un apsēdās pie skolotāja 
galdiņa, klasē iestājās klusums.

Viņa sāka mums mācīt pirmos burtus, 
pirmās svītriņas, glītrakstīšanas prasmi. Viņa 
stāstīja pasakas, dzejas vārsmas, jo mēs vēl ne-
pratām lasīt. Skolotājai bija fascinējoša balss, 
viņas izteiksmīgais runas veids bija aizraujošs 
un interesants. Stundas likās tik īsas.

Vēlākajos gados - 2., 3., 4. klasēs - Alma 
Bagātā skaidroja K. Skalbes, J. Raiņa, As-
pazijas, Fr. Bārdas, H. Dorbes u.c. literāros 
darbus. Bieži vien skolotāja runāja pasakas 
un stāstus, arī dzeju no galvas. Atceros K. Sk-
albes pasaku „Kaķīša dzirnavas” – tik dzīvi 
un emocionāli viņa runāja, ka mēs no pārdzī-
votā raudājām. Cik daudz bija cietis kaķītis – 
dzirnavu īpašnieks: viņam visu atņēma un tad 
nekrietni puikas viņu iemeta netīrā dīķa ūde-
nī. Mēs sirdī nosodījām šīs ļaundarības, bet 
kaķītis teica: „Kāpēc vairot bēdas, lai vairojas 
prieks!” Kāda morāle, kāds garīgais spēks ra-
dīja piedošanu. Vai mēs to būtu spējuši izda-
rīt?

Cik daudz skolotāja paveica ar savu vār-
du! Nekādi tehniskie līdzekļi toreiz skolā ne-
bija, bet skolotāja Alma Bagātā ar savu dzīvo 
vārdu panāca bērnos pārdzīvojumu. Skolotāja 
ļoti prasmīgi gatavoja skolēnu priekšnesumus 
svētkiem un svinamām dienām – tie bija uz-
vedumi, kora deklamācijas un arī melodekla-
mācijas. Atceros, kā skolotāja mani aicināja 
uz sarunu skolotāju istabā. Viņa bija iecerējusi 
mūzikas pavadījumā norunāt Fr. Bārdas dze-
joli „Svētie bērzi”, ko man vajadzēja iemācī-
ties. Bija daudzi mēģinājumi, kamēr skolotāja 
panāca to izteiksmi, ko viņa bija iecerējusi. 
Skanēja Fibiha poēma, ko atskaņoja uz klavie-
rēm skolotājs K. Popelis, un es runāju tekstu:

„Manas dzimtenes svētie bērzi,
Stāv pulciņos zilgani bāli,
Un klusi plaukstošām rokām
Svētī dīgstošo zāli.”
Ar šo priekšnesumu mēs uzstājāmies 

gan skolas zālē, gan Tautas namā. Tā bija 
ļoti izjusta un sirsnīga dzejas kompozīcija. 
Skolotājai bija aktrises un režisores dotības. 
Viņa ir spēlējusi Viesītē tik daudzas skaistas 
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lomas teātru izrādēs un arī pati bijusi režiso-
re daudzām izrādēm. Kad Viesītes pilsētas 
skolā nodibinājās Mazpulku organizācija, ko 
vadīja skolotājs K. Popelis, skolotāja A. Ba-
gātā noorganizēja „Darba svētkus”. Teatrālie 
uzvedumi ar tautas dziesmu tēmām mūzikas 
pavadījumā attēloja darba darītājus – tie bija 
kalēji, pļāvēji, namdari, audējas, vērpējas u.c. 
Mēs kopā ar klasesbiedreni Zentu sagatavo-
jām siena pļāvēja un siena grābēja uzvedumu 
– es pārģērbos par tautu dēlu ar izkapti, bet 
Zenta ar grābeklīti bija siena grābēja. Ieejot 
skolas zālē, mēs divbalsīgi nodziedājām: „Div’ 
pļaviņas es nopļāvu.” Skolas zāle bija pilna ar 
darba veicējiem. Uzvedums beidzās ar kopīgi 
nodziedātu „Darba dziesmu”, ko komponēja 
K. Popelis.

Alma Bagātā bija skolotāja, kuras vārds ir 
rakstāms ar lielo burtu. 4. klasē bija mācību 
priekšmets „Apkārtnes mācība”, kurā skolē-

ni tika iepazīstināti ar mūsu novada Sēlijas 
ievērojamiem dabas un vēstures pieminek-
ļiem. Skolotāja Bagātā pavasaros organizēja 
ekskursijas uz vēsturiskajām vietām – Kūliņu 
pilskalnu, Ormaņkalnu, Viesītes un Saukas 
ezeriem, Viesītes upīti u.c. Skolotāja stāstīja 
par Latvijas brīvības cīņām, par varoņiem, 
kuri ziedoja savu visdārgāko – dzīvību, lai 
nodibinātu neatkarīgu un brīvu Latviju. Visi 
viņas stāstījumi un svētku priekšnesumi bija 
veltīti skolēnu patriotiskajai audzināšanai bez 
skaļa patosa un lozungiem – mierīgi, izjusti 
un pārliecinoši. Mēs, skolēni, sajutām skolo-
tāju attieksmi pret dzimto zemi Latviju un tās 
varonīgo pagātni. Brīvības cīņu vadītāju por-
treti atradās pie sienas skolas zālē.

Skolotāja Alma Bagātā mācīja arī rok-
darbus un mājsaimniecību meitenēm. Mēs 
zīmējām latvju rakstus, mācījāmies saskaņot 
krāsas un tad krustdūrienu tehnikā izšuvām 
rakstu joslu uz baltiem priekšautiņiem. Viņa 
iemācīja adījumu un tamborējumu tehniku. 
Visu vajadzēja izdarīt akurāti un glīti. Sko-
lotāja mācīja arī ogu un augļu konservēšanu. 
Viss dzīvē bija noderīgs un vajadzīgs.

Interesanta tradīcija bija Pelnu dienas at-

zīmēšana skolā. Mēs cītīgi šuvām pelnu mai-
siņus no krāsainiem drēbju atgriezumiem ar 
piespraudītēm. Kad gaitenī parādījās skolotā-
ji, mēs no mugurpuses piespraudām viņiem 
pie apģērba šīs pelnu kulītes. Skolotāja Alma 
Bagātā parasti šajā dienā ieradās ar mīkstu ja-
ciņu vai plecu lakatu. Viņai trāpījās visvairāk 
šo maisiņu – tik viegli tos bija piespraust pie 
mīkstā apģērba.

Skolā notika arī rudens izstādes – tajās 
varēja apskatīt meiteņu un zēnu rokdarbus, 
izaudzētos retos augus, konservus un zīmēju-
mus. Pēc tam labākos darba darītājus apbal-
voja. Tie bija „Ražas svētki”.

Alma Bagātā ļoti labi pazina katra au-
dzēkņa dzīves apstākļus, viņa zināja, kuriem 
bērniem bija nepieciešama materiālā palīdzī-
ba. Viņa ļoti taktiski sagatavoja dāvanu paci-
ņas kopā ar Sarkanā krusta ziedojumiem un 
pašu skolotāju atbalstu. Mēs, skolēni, tās iznē-
sājām pa mājām trūcīgajiem bērniem.

Liela loma skolēnu estētiskajā un ētiskajā 
audzināšanā bija ticības mācības stundām un 
rīta jundām no rīta skolas zālē. Mēs klausī-
jāmies korāļus, kurus atskaņoja skolotājs K. 
Popelis. Tika izskaidroti baušļi un evaņģēlija 

panti. Tā bija zināma meditācija reliģijas pa-
saulē.

Es domāju, ka Almas Bagātās pedago-
ģiskā darba panākumi bija saistīti ar viņas 
mīlestību uz šo profesiju un bērniem, kurus 
viņai bija uzticēts mācīt un audzināt. Viņa šo 
pienākumu veica ļoti labi.

1936./37. mācību gadā beidzās 4-klasīgās 
skolas izglītība un bija jāpāriet uz 5. un 6. klasi 
Viesītes pagastskolā, lai iegūtu pilnu pamat-
skolas kursu. Izlaidumā mēs atvadījāmies no 
skolas un skolotājiem. Cik žēl bija šķirties no 
visa pierastā un mīļā! Mēs staigājām ap skolu 
un raudājām.

Un tad pēkšņi vasarā tika paziņots, ka nav 
jāpāriet uz pagasta skolu, bet 5. klase būs at-
vērta mūsu skolā. Tas bija sākums augošajai 
pamatskolai līdz 7. klasei un pēc tam arī au-
gošajai vidusskolai. Tika piedzīvots Viesītes 
vidusskolas pirmais izlaidums 1949. gadā.

Tā Viesītes 4-klasīgā pamatskola kļuva 
par Viesītes vidusskolu.

Bet, atgriežoties atmiņās laikā, kad man 
bija tā laime pazīt skolotāju Almu Bagāto un 
viņas vīru Kārli, nevaru nepieminēt vēl kādu 
ļoti nozīmīgu, kultūrvēsturisku faktu, kas 
saistās ar šo ģimeni – pie Almas un Kārļa bie-
ži ciemojās rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš. 
Rakstnieks kopā ar Kārli Bagāto gāja makšķe-
rēt uz Viesītes ezeru. Abi mīlēja dabu – Jānis 
Jaunsudrabiņš labprāt gleznoja skaistās Viesī-
tes ainavas, arī Kārlis bija labs zīmētājs, foto-
grāfs, viņam patika vērot norises dabā.

Kad mācījos skolā, ļoti populāri bija at-
miņu albumi, ko mēs, bērni, devām saviem 
skolotājiem, lai viņi tajos ierakstītu novēlēju-
mus un dzejoļus. Skolotājai A. Bagātajai šādu 
albumu tika dots ļoti daudz. Kad atbrauca 
J. Jaunsudrabiņš, skolotāja iedeva arī viņam 
šos albumus, un rakstnieks tajos ierakstīja 
mums savus veltījumus un novēlējumus.

Ar Almu un Kārli Bagātajiem saistās tik 
daudz atmiņu… Šie cilvēki bija lielas personī-
bas, viņu dzīve un veikums – plašāka apraksta 
vērti.

Ģ. Godiņa
Foto no personīgā arhīva

Pilsētas skola Ratnieku mājā. Aizmugurē, 
pa vidu – skolotāja A. Bagātā

1. rindā no labās: Anna Krēle, Jānis Jaunsudrabiņš, rakstnieka sieva, Alma Bagātā, skolotājs Kārlis 
Freimanis, Kārlis Bagātais. Uz mašīnas - Cimmermanis, aizmugurē - Vilhelms Krēlis.
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Pateicības
Liels paldies Viesītes novada domes 
priekšsēdētājam J. Dimitrijevam un 
citiem Viesītes novada domes 
darbiniekiem, Elkšņu pagasta pārvaldes 
vadītājam D. Černauskim, kā arī citiem 
cilvēkiem Elkšņos, Ritē un Aknīstē 
par palīdzību man un maniem bērniem! 
Liels, liels paldies par pretimnākšanu!

Anita Pavāre ar bērniem

Rites pagasta mājas „Jaunaudzes” 
iedzīvotāju vārdā liels un mīļš paldies 
Viesītes novada domes priekšsēdētājam 
Jānim Dmitrijevam, Viesītes novada 
Sociālā dienesta vadītājai Sarmītei 
Matačinai, Rites pagasta sociālajai 
darbiniecei Irinai Latiševai, Viesītes 
komunālajai pārvaldei un tās strādniekiem 
par to, ka rada iespēju sakārtot un atjaunot 
ūdens padevi mūsu mājai.

Mājas iedzīvotāju vārdā - 
Klaudija Dreiska

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

Viesītes kultūras pilīViesītes kultūras pilī
4. maijā plkst. 16.00 Kino zālē

Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas 25. gadadienai veltīts 

tematisks pasākums „Sarunas par Laiku”
• Tikšanās ar Atmodas laika dalībniekiem

un diskusijas ar fi lmas „Segvārds Vientulis” 
galvenās lomas atveidotāju, aktieri Vari Piņķi 

un režisoru, scenārija autoru Normundu Puču 
• dokumentālā fi lma 

„Segvārds Vientulis” (2014)

10. maijā plkst. 17.00 
„Māmiņām un arī tētiem...” – uz 

KONCERTU aicina Viesītes Mūzikas 
studijas audzēkņi

22. maijā plkst. 13.00 
Viesītes PII „Zīlīte” audzēkņu IZLAIDUMS

30. maijā plkst. 17.00 
Viesītes vidusskolas 12. klašu IZLAIDUMS

31. maijā 
ĢIMEŅU DIENA VIESĪTĒ

Programmā:
plkst. 11.00 Kultūras pils tradīciju zālē

• novada 2014. gada jaundzimušo mazuļu 
godināšana

plkst. 12.00 bērnu ratiņu 
PASTAIGA - PARĀDE

• Aicinām visus svētku dalībniekus pulcēties 
kultūras pils laukumā

• Īpaši gaidīsim jaunās ģimenes ar 
izpušķotiem bērnu ratiņiem un visi kopā 

dosimies uz muzeju „Sēlija”
plkst. 12.30 muzeja „Sēlija” teritorijā

• Svētku koncerts
• Sporta spēles ģimenēm, izklaides atrakcijas, 

radošās darbnīcas u.c.

IZSTĀŽU ZĀLĒIZSTĀŽU ZĀLĒ
16.04. – 20.05.

Izstāde „Dzejas brauciens”
Ekspozīcijas apmeklētāji var apskatīt mākslinie-
ces Alisas Javitsas fotogrāfi jas un video fi lmu no 
2011. gada brauciena, izšķirstīt albumu, kurā 

apkopotas fotogrāfi jas no iepriekšējo gadu brau-
cieniem. Apmeklētājiem tiek piedāvāta unikāla 

iespēja noklausīties „Dzejas brauciena” dalībnie-
ku dzejoļus oriģinālvalodā. Apskatei izliktas arī 
dzejnieku grāmatas oriģinālvalodā un tulkoju-
mos „Dzejas brauciena” dalībvalstu valodās.

Lones Tautas namāLones Tautas namā
1. maijā plkst. 14.00 

uz pasākumu „Ziedi, mana darba diena” 
aicinām Viesītes novada 

seniorus un sieviešu vokālā ansambļa 
„Avia” draugus. Līdzi lūgums ņemt mazu 
našķi sevis uzmundrināšanai, labu omu, 

nevis lielu ceļa somu!
Kustēties un lustēties palīdzēs 

Andris Priedītis.

2. maijā plkst. 22.00 
ielūdz grupa „Tranzīts”. 
Lūdzam rezervēt galdiņu.

Rites Tautas namāRites Tautas namā
10. maijā plkst. 13.00 

MĀMIŅU DIENAS PASĀKUMS
Aicinātas māmiņas, vecmāmiņas, 

krustmāmiņas

30. maijā plkst. 11.00 
STARPTAUTISKĀS BĒRNU 

AIZSARDZĪBAS DIENAS IETVAROS - 
pasākums ģimenēm

Programmā:
• sportiskas, atraktīvas aktivitātes,

• Rites TN jauniešu teātra izrāde - Z. Ērgle 
„Starp mums meitenēm runājot”.

30. maijā plkst. 22.00 – 03.00 
BALLE – DISKOTĒKA 

„SALDIE 80 - TIE”
Par jauku atpūtu rūpēsies 
Dj Alfons un Rites TN Dj

IEEJA: EUR 2,00

Elkšņu brīvdabas Elkšņu brīvdabas 
estrādēestrādē

29. maijā plkst. 19.00 
„Dziesma Elkšņiem”

Mīļi gaidīti visi, kas draugos ar dziesmu - 
gan ansambļi, gan dziedošās ģimenes, 

gan individuāli, gan tie, kas spēlē jebkādu 
mūzikas instrumentu. Lūdzam savu dalību 
pieteikt līdz 26. maijam pa tālr. 26405134 
(Indra). Pēc pasākuma zaļumballē spēlēs 

grupa „Robežpunkts”.

1. jūnijā plkst. 13.00 
Bērnu aizsardzības dienai 

veltīts pasākums

KULTŪRAS AFIŠA MAIJĀ

Gaiši, gaiši uguns deg,
Jūsu mājas lodziņā.
Tur laimīte dzīvi raksta,
Mazajai meitiņai.

Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā 
aprīlī reģistrēta 1 dzimšana: 
pasaulē nākusi Kira.

Sveicam vecākus un vēlam mīlestību, 
pacietību un gudrību, bērniņu audzinot!

 Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…
Šalkšu kā vējš tajā birztalā,
Skanēšu putnu dziesmās – 
Atmiņas mirdzēs kā pavediens.
(M. Jansone)
Andris Upītis 
05.07.1962. – 02.04.2015. Viesīte
Jekaterina Loseva 
27.08.1927. – 05.04.2015. Elkšņu pagasts
Velta Struča 
22.12.1939. – 11.04.2015. Rites pagasts
Māris Martuženoks 
18.01.1948. – 16.04.2015. Viesīte
Valdis Švābe 
11.05.1956. - 17.04.2015. Viesīte
Velta Staltmane 
17.03.1944. – 18.04.2015. Viesīte
Feonija Slīpe 
08.01.1951. – 23.04.2015. Rites pagasts
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

  Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
/V. Egle/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ingaram Strucim ar ģimeni, 

vecmāmiņu mūžības ceļā pavadot.
Klasesbiedri un audzinātāja

Aiziet balta dvēselīte,
Kā saulīte rietēdama...
(latv. t. dz.)

Izsakām līdzjūtību Dāvidam, no 
vecmammas uz mūžu šķiroties.

Rites pamatskolas 
9. klase un audzinātāja


