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Vārdi, kas apgaismo dvēseli, ir vērtīgāki par dārgakmeņiem. H. I. Kans

Latvenergo koncerna 
8. un 9. klašu skolēnu eru-
dīcijas konkursa „eXperi-
ments” lielajā fi nālā šogad 
uzvarējuši mūsējie - Viesī-
tes vidusskolas komanda 
„Golf boys”, kas tajā pār-
stāvēja Zemgales reģionu. 
Tās sastāvā - kapteinis Egīls 
Arvīds Skrūzmanis, dalīb-
nieki Andris Līcis, Mārtiņš 
Rencis, Artūrs Mucenieks, 
Ance Kalniņa, Juris Skute-

lis un skolotāja - konsultante Līga Blumbeka. 
Mūsējie kā fi zikā zinošākā komanda dosies 
ceļojumā uz Rodas salu Grieķijā.

Latvenergo koncerns skolēnu erudīcijas 
konkursu „eXperiments” rīko jau 20 gadus 
pēc kārtas. Tā galvenais mērķis ir izglītot 
skolēnus par drošu un efektīvu elektro-
enerģijas lietošanu sadzīvē, kā arī veicināt 
jauniešu profesionālo orientāciju, mudinot 
padziļināti apgūt fi ziku.

Konkursa laikā jaunieši komandas sko-
lotāja - konsultanta vadībā padziļināti apgūst 
fi ziku, meklējot teorijas praktisko pielietoju-
mu. Dalībnieki risina atraktīvus uzdevumus, 
ko sagatavojuši eksperti, paši konkursanti, 
kā arī sabiedrībā zināmi un talantīgi cilvē-
ki. Sacensība risinās visas Latvijas mērogā, 
lai noskaidrotu labākās komandas no Rīgas, 
Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales re-
ģiona, kā arī Rīgas pilsētas.

***
Savukārt Fi-

nanšu pratības 
konkursā „Mana 
vārdnīciņa”, ko 
visa mācību gada 
garumā Latvijas 
skolu 1. - 4. klašu 
skolēniem orga-
nizēja Biznesa 
izglītības biedrī-
ba Junior Achie-
vement Latvija 
(JAL) sadarbībā 
ar Latvijas Banku, 
3. - 4. klašu grupā 

par labāko atzīts Viesītes vidusskolas skolēna 
Rainera Daibes (skolotāja Baiba Masuleviča) 
radošais veikums.

Rainers dāvanā saņēma TALLINK kruīza 
ceļojumu uz Stokholmu un Latvijas Bankas 
dāvātu Latvijas eiro monētu komplektu. Kon-
kurss „Mana vārdnīciņa” ir JAL fi nanšu pra-
tības programmas radošais konkurss sākum-
skolas skolēniem, kura ietvaros trīs paaudzes – 
1. - 4. klašu skolēni, viņu vecāki un vecvecāki - 
veido savu ekonomisko terminu skaidrojošo 
vārdnīcu. Piedaloties šajā konkursā, bērns mā-
cās izprast ekonomikas pamatjēdzienus, dis-
kutēt par tiem ar vecākiem un vecvecākiem, 
kā arī patstāvī-
gi domāt 
un attīs-
tīt sevī 
radošu-
mu.

j

MAIJS – LAPU, 
SĒJAS UN ZIEDU 

MĒNESIS

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.

Apsveicam mūsu skolēnus 
ar panākumiem!
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

• Sakarā ar kosmētiskā remonta veikšanu 
telpās un iestādes darbinieku atvaļinājumiem 
no 01.06.2015. līdz 31.08.2015. nolēma slēgt 
pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” grupas, 
saglabājot vienu jaukta vecuma rotaļu grupu.

• No Viesītes novada pašvaldības vides 
aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem pie-
šķīra:

• EUR 700 - invazīvo augu (latvāņu) apka-
rošanas pasākumiem Viesītes novadā;

• EUR 1600,83 – gruntsūdens monito-
ringa veikšanai Viesītes novada rekultivētajās 
cieto sadzīves atkritumu izgāztuvēs: „Skosa”, 
Saukas pagastā, „Salāte”, Rites pagastā, un 
„Spures”, Viesītes pagastā;

• EUR 290,68 SIA „Viesītes komunālā pār-
valde” 2015. gada 11. maija rēķina Nr. 0186 par 
lielgabarīta atkritumu nogādi uz SIA „Vidus-
daugavas SPAAO” sadzīves atkritumu poligo-
nu „Dziļā vāda” Mežāres pagastā, Krustpils 
novadā, apmaksāšanai.

• Piešķīra Viesītes novada pašvaldības 
līdzfi nansējumu EUR 1000 3. Sēlijas Tautas 
mākslas svētku sarīkošanai 2015. gada 19. - 20. 
jūnijā Jaunjelgavā.

• Viesītes Sporta skolai piešķīra papildus 
fi nansējumu EUR 2000 skolas divu futbola ko-
mandu braucienam uz Slovākiju no 2015. gada 
30. jūnija līdz 6. jūlijam, lai piedalītos starptau-
tiskajā futbola turnīrā „Fragia Cap - 2015”.

• Atbalstot kultūras pieminekļa – Viesītes 
Brīvības baznīcas - renovācijas un apkārtnes 
labiekārtošanas pasākumus, lai sekmētu kul-
tūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, pie-
šķīra EUR 600 Viesītes Brīvības baznīcas ārējā 
apgaismojuma ierīkošanai.

• Viesītes novada pašvaldības kapitālsa-
biedrībai SIA „Viesītes transports” pamatka-
pitāla palielināšanai piešķīra EUR 10000 ar 
mērķi - autobusa iegādes apmaksa skolēnu 
pārvadājumu kvalitātes uzlabošanai.

• No pašvaldības budžeta piešķīra EUR 
10000 remontdarbu veikšanai Viesītes nova-
da pašvaldībai piederošajā dzīvojamajā fondā. 
Remontdarbus uzdots veikt māju apsaim-

niekotājam - pašvaldības kapitālsabiedrībai 
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” saskaņā ar 
apstiprināto objektu sarakstu. Darbus uzdots 
veikt līdz š. g. 1. septembrim.

• Viesītes novada domes Iepirkumu komi-
sijai uzdeva veikt iepirkumu par tehniskā pro-
jekta izstrādi kanalizācijas tīklu pieslēgumam 
Viesītes pilsētas Bērzu ielas un Dzelzceļnieku 
ielas dzīvojamajām mājām, paredzot: pašteces 
kanalizācijas tīklus, kanalizācijas pārsūknēša-
nas staciju, spiedvadu un elektrības pieslēgumu.

• Nolēma iesniegt Lauku atbalsta dienesta 
pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 
Viesītes novada pašvaldības projektu „Melio-
rācijas sistēmas atjaunošana Viesītes pilsētā un 
Viesītes pagastā”. Apstiprināja projekta kopējo 
summu EUR 111320, tai skaitā attiecināmās 
izmaksas EUR 92000, projekta atbalsta gadī-
jumā nodrošinot pašvaldības līdzfi nansējumu 
pavisam EUR 28520, tai skaitā EUR 9200 pro-
jekta līdzfi nansējums 10% no attiecināmajām 
izmaksām; EUR 19320 PVN 21%.

• Viesītes kultūras pils budžetā piešķīra 
papildus fi nansējumu - EUR 29800 ar mērķi - 
ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ierīko-
šana Viesītes kultūras pils ēkā Smilšu ielā 2, 
Viesītē.

• Deleģēja Viesītes novada pašvaldības iz-
pilddirektoru Alfonu Žuku un Elkšņu pagasta 
pārvaldes vadītāju Daini Černauski dalībai 
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
rīkotajā mācību vizītē uz Slovākiju, Ungāriju, 
Horvātiju un Austriju no 2015. gada 10. ok-
tobra līdz 19. oktobrim, sedzot katram 50% no 
mācību vizītes dalības maksas EUR 627.

• Nolēma atbalstīt Viesītes vidusskolas ie-
rosinājumu ar 2015./2016. mācību gadu Viesī-
tes vidusskolā uzsākt auto apmācību B katego-
rijas autovadītāja apliecības iegūšanai.

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 
5/2015 par Grozījumiem Viesītes novada paš-
valdības 2015. gada budžetā.

• Nolēma ar 2015. gada 1. jūniju izveidot 
iestādes „Viesītes novada pašvaldība” struk-
tūrvienību - Viesītes Jaunatnes iniciatīvu 

centrs ar atrašanās vietu Viesītes kultūras pilī 
Smilšu ielā 2, Viesītē, Viesītes novadā. Apstip-
rināja Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra noli-
kumu. Atbildīgais par centra izveidi – pašval-
dības jaunatnes lietu speciāliste Laura Liepiņa.

• Nolēma slēgt zemes nomas līgumus ar 3 
personām, 1 personai pagarināja zemes nomas 
līgumu.

• Atļāva sadalīt īpašumu „Aļņi” un īpašu-
mu „Aizvēji”.

• Atļāva zvejot 1 personai ar murdu Krī-
gānu ezerā.

• Apstiprināja pašvaldībai piekritīgo īpa-
šumu sarakstu, kurus reģistrēs Zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda.

• Pieņēma lēmumu, ka Viesītes novada lau-
ku apvidū ir izpildīti zemes reformas uzdevumi 
un pabeigts zemes reformas process. Līdz ar to 
apstiprināja pārskatu par zemes reformu regla-
mentējošajos normatīvajos aktos noteikto dar-
bu izpildi Viesītes novadā. Nolēma lūgt Valsts 
zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru 
kabinetā rīkojuma projektu par zemes reformas 
pabeigšanu Viesītes novada lauku apvidū.

• Saskaņā ar Koncepciju par publisko pa-
kalpojumu sistēmas pilnveidi, kas atbalstīta 
ar Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra 
rīkojumu Nr. 58, un Grozījumiem Koncepcijā 
par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi, 
kas pieņemti 2015. gada 10. janvārī ar Minis-
tru kabineta rīkojumu Nr. 14, nolēma izveidot 
Viesītes novadā Valsts un pašvaldības vienoto 
klientu apkalpošanas centru Viesītes novada 
pašvaldības administrācijas ēkā Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novadā, un iesniegt pietei-
kumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijā valsts budžeta dotācijas saņem-
šanai Valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra izveidei Viesītes novadā.

Nākošā novada domes kārtējā sēde no-
tiks š. g. 17. jūnijā.

Materiālu sagatavoja domes 
kancelejas vadītāja D. Vītola.

Sīkāku informāciju varat 
saņemt domes kancelejā.

Viesītes novada domes kārtējā sēdē šī gada 20. maijā

24. aprīlī Viesītes Kultūras pilī aizvadīta 
Sēlijas novadu pašvaldību pārstāvju tikšanās 
„Starpnovadu uzņēmējdarbības veicināšanas 
iespējas”. Diskusijā tika pārstāvēti visi septiņi 

Sēlijas novadi.
Sanāksmes mērķis 

bija apzināt esošo si-
tuāciju Sēlijas novados 
uzņēmējdarbības jomā 
un rast vienotu vīziju 
sadarbības veidošanai 
starp novadiem. Sēli-
jas novadu apvienības 
priekšsēdētājs Jānis Di-
mitrijevs iepazīstināja 
klātesošos ar priekš-
likumu veidot kopīgu 

tirdzniecības punktu, kurā pircējam būtu 
iespēja iegādāties Sēlijas mājražotāju, amat-
nieku un uzņēmēju piedāvāto produkciju. Iz-

teiktā iniciatīva guva visu novadu atbalstu. Kā 
potenciālā tirdzniecības vieta tika izvēlēta gal-
vaspilsēta Rīga. Klātesošie norādīja, ka Rīgā 
produkcija būtu pieejama lielākam patērētāju 
lokam.

Tāpat klātesošie sanāksmes laikā tika ie-
pazīstināti ar Viesītes novada pašvaldības At-
tīstības nodaļas sagatavoto prezentāciju par 
esošo situāciju novadā uzņēmējdarbības jomā.

Sanāksmes izskaņā klātesošie vienojās, ka 
līdz 11. maijam tiks apzināti novados esošie 
uzņēmēji, mājražotāji un citi interesenti, kuri 
atbalsta šīs idejas realizāciju.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

Viesītes novadā tiek diskutēts par starpnovadu 
uzņēmējdarbības veicināšanu
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Zivju fonda padome ir apstiprinājusi 
divus Viesītes novada pašvaldības projek-
tus: Nr. 2.41 „Zivju resursu pavairošana un 
atražošana Viesītes novada Viesītes ezerā” 
un Nr. 2.1 „Inventāra iegāde zivju resur-
su aizsardzības pasākumu nodrošināšanai 
Viesītes novada ūdenstilpēs”, kopā piešķirot 
līdzfi nansējumu 2589,14 EUR apmērā.

Projekta „Zivju resursu pavairošana un 
atražošana Viesītes novada Viesītes ezerā” 
ietvaros šogad plānots Viesītes ezerā ielaist 
2500 līdaku mazuļu ar mērķi - pavairot un 
atražot zivju resursus Viesītes novada Vie-
sītes ezerā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ezera 
apsaimniekošanu.

Savukārt projekts „Inventāra iegāde ziv-
ju resursu aizsardzības pasākumu nodroši-
nāšanai Viesītes novada ūdenstilpēs” paredz 
iegādāties aprīkotu motorlaivu ar dzinēju, 
lai uzlabotu zivju resursu aizsardzības pasā-
kumus Viesītes novada ūdenstilpēs.

Esam spēruši kārtējo soli dabas resursu 
efektīvākai apsaimniekošanai.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Apstiprināti 
divi Zivju fondā 

iesniegtie projekti

Viesītes novada pašvaldība projekta Nr. 
3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/019 „Publis-
ko interneta pieejas punktu attīstība Viesītes 
novadā” ietvaros ir iegādājusies 9 datorkom-
plektus ar atbilstošu programmatūru, kurus 

šobrīd datortīkla administrators uzstāda plā-
notajos publiskajos interneta pieejas punktos 
ar pieeju datortehnikai: Viesītes novada paš-
valdības administratīvajā ēkā, Viesītes muze-
jā „Sēlija”, Viesītes bibliotēkā, Lones Tautas 
namā, Saukas pagasta Lones bibliotēkā, Sau-
kas pagasta Saukas bibliotēkā, Elkšņu biblio-
tēkā un Rites bibliotēkā.

Šobrīd tiek veikta cenu izpēte, lai izvērtē-
tu atbilstošāko pretendentu sešu publisko in-
terneta pieejas punktu izveidošanai ar pieeju 

bezvada interneta piekļuves zonai: pie bijušās 
arodvidusskolas dienesta viesnīcas, SIA „Pēr-
līte” teritorijā, pie daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas „Melioratori”, Saukas dabas parkā - 
„Vecbincāni”, „Estrādē” Elkšņos, Druviņas 
8, Ritē, un bezvadu lokālo datortīklu izveidei 
publiskajos interneta pieejas punktos ar pie-
eju datortehnikai – Viesītes novada pašval-
dības administratīvajā ēkā, Viesītes muzejā 
„Sēlija” un Lones Tautas namā.

Projekta vadītāja A. Kalniņa

Publiskajos interneta pieejas punktos uzstāda 
datorkomplektus

Viesītes novada pašvaldība ir reali-
zējusi projektu Nr. LLV-393 „E-utilities”, 
kura ietvaros tika uzstādīti 36 attālināti 
nolasāmie ūdensskaitītāji: 22 - dzīvojamo 
māju ūdensvada ievados un 14 - pašvaldī-
bas iestāžu ēku ūdensvada ievados.

Skaitītāji tika aprīkoti ar impulsa devē-
jiem, kas raida signālus par patērēto ūdens 
daudzumu ēkā. Ir atvieglots santehniķu 
darbs, jo vairs nav jāiekļūst ēku pagrabos, 
mēneša beigās apsekojot objektus, bet ar 
speciālu datu uztvērēju jānolasa rādījumi, 
atrodoties ēkas tuvumā. Sanitārtehniķim 
ir planšete, kurā viņš redz, vai dati no im-
pulsa devēja saņemti un iekārta tos fiksē-
jusi.

Informācija par patērēto ūdens dau-
dzumu tiek nekavējoties pārraidīta un 
uzreiz pieejama grāmatvedībā. Iepriekš 
minētās ierīces un skaitītājus piegādāja un 
uzstādīja SIA „Smart meter”.

Datu tālākai apstrādei un uzglabāša-
nai ir iegādāti arī divi datorkomplekti.

Viesītes novada domes īpašumā esošie 
skaitītāji, impulsa devēji, rādījumu nolasī-
šanas iekārtas un datorkomplekti nodoti 
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” lietoša-
nā uz patapinājuma līguma pamata.

Projekta rezultātā SIA „Viesītes komu-
nālā pārvalde” ieguvusi iekārtas, kas at-
vieglo darbinieku darba apstākļus, saīsina 
laiku, kādā tiek iegūti ūdens patēriņa rādī-
jumi, un uzlabo darba kvalitāti.

Daļēji atjaunota datortehnika, kas sa-
īsina laiku, kādā tiek apstrādāti dati par 
visiem pārējiem pakalpojumiem.

Paldies Attīstības un plānošanas noda-
ļai par sadarbību un domei par finansiālo 
atbalstu komunālās saimniecības pakal-
pojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanā!

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” 
valdes priekšsēdētājs M. Blitsons

Projekta LLV-393 „E – utilities” 
rezultāti darbībā

Viesītes novada pašvaldības policijā ap-
rīlī reģistrēti 8 iesniegumi no Viesītes nova-
da juridiskajām personām un iedzīvotājiem. 
Saņemti un apkalpoti 13 personu izsaukumi, 
t. sk. 9 izsaukumi par konfl iktiem ģimenē.

Viesītes novada pašvaldības policija par 
izdarītajiem administratīvajiem pārkāpu-
miem Viesītes novadā sastādījusi 3 adminis-
tratīvā pārkāpuma protokolus par sīko huli-
gānismu 3 personām (pēc Latvijas APK 167. 
p. - protokoli nosūtīti izskatīšanai uz valsts 
policiju).

Par dzīvnieku labturības noteikumu 
pārkāpšanu brīdinātas 7 personas (t. sk. par 
suņiem, kaķiem un zirgiem); par saistošo 
noteikumu nepildīšanu - 8 personas (ne-
piedalīšanās pašvaldības rīkotajā atkritumu 
apsaimniekošanā u.c.).

9 gadījumos veikts darbs ar nepilngadī-
gajām personām.

Sadarbība ar citiem dienestiem (NMP, 
bāriņtiesu, sociālo dienestu, tiesu, Valsts po-
liciju) - 11 gadījumos, 2 gadījumos piedalījos 
notikumu vietas apskatēs.

Rakstiski brīdinājumi par dzīvnieku 
labturības noteikumu pārkāpšanu – 8 (uz-
sāktas 4 administratīvās lietas), par ceļu bo-
jāšanu un nokraušanu ar kokiem - 5 (pārkā-
pumi novērsti).

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
veikta 2 publiskajos (atpūtas, sporta) pasā-
kumos.

Piedalījos ceļu stāvokļa apsekošanā 10 
gadījumos.

Viesītes novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors I. Surkulis

Viesītes novada pašvaldības policijas 
darba atskaite par 

2015. gada aprīļa mēnesi

PIEDĀVĀJU VIESĪTĒ
(RAIŅA ielā 24, 2. stāvā):

GĒLA NAGU 
PIEAUDZĒŠANU,
GĒLA LAKAS 
PĀRKLĀJUMU.
Strādāju pēc pieraksta -
arī sestdien un svētdien.
TĀLR. 22031887 – IEVA
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Biedrība „Sēļu zīle” turpina Mūžiz-
glītības programmas Grundtvig projekta 
„Fostering lOcal Learners Knowledge & 
Artistical Rural Treasure” /FOLK&ART/, 
Nr. 20131LV1GRU06054461, īstenošanu. 
2015. ir projekta noslēguma gads. Pārskatot 
paveikto projektā, vislielākais gandarījums 
ir par to, ka mūsu mazā biedrība ir spēju-
si strādāt tā, lai projekta labumus varētu 
izmantot mūsu iedzīvotāji. Piedāvātajās 
nodarbībās apmeklētāji ir ieguvuši jaunas 
zināšanas un prasmes, veikts izpētes darbs 
par kultūru un tradīcijām Latvijā un part-
neru valstīs - Somijā, Ungārijā, Horvātijā 
un Somijā. Esam īpašu uzmanību pievērsuši 
moderno tehnoloģiju pielietošanai. Savu-
kārt cilvēki, kuri aktīvi darbojas biedrībā 
un nodrošina tās darbību, ir paaugstinājuši 
ne tikai savas prasmes, bet gan kopumā pa-
augstinājuši biedrības kapacitāti. Kā maza 
biedrība esam spējuši strādāt sabiedrībai 
un ar savām aktivitātēm papildināt aktivi-
tātes Viesītē kultūras un pieaugušo izglī-
tības jomā. Marta un aprīļa mēnesī notika 
intensīva gatavošanās projekta starptautis-
kajai sanāksmei, kuras galvenais mērķis bija 
plānoto projekta produktu izstrāde, pro-
jekta lietderīguma analīze un gatavošanās 
nākamajai sanāksmei - festivālam, kas no-
tiks jūnijā Latvijā. Šoreiz sanāksme notika 
Horvātijā no 30. aprīļa līdz 4. maijam. Uz to 
devāmies trīs pārstāvji – Gunta Dimitrije-
va, Gints Grinbergs un Ināra Elberte. Kāpēc 
šāds sastāvs? Projekts tuvojas noslēgumam, 
un ir pienācis laiks rezultātu apkopošanai, 
tāpēc biedrībā tika pieņemts lēmums par to, 
ka uz sanāksmi dosies pārstāvji, kuri vistie-
šākajā veidā ir saistīti ar projekta rezultātu 
izstrādi.

Ināra Elberte stāsta: „Horvātijas Repub-
lika ir valsts Balkānu reģionā, tā robežojas 
ar Slovēniju un Ungāriju ziemeļos, Serbiju 
ziemeļaustrumos, Bosniju un Hercegovinu 
austrumos, Melnkalni dienvidaustrumos 
un Adrijas jūru dienvidos. Uzsākot ceļoju-
mu, vispirms no Rīgas lidojām uz Splitu. Tā 
ir pilsēta ar 1700 gadu vēsturi - otra lielākā 
Horvātijas pilsēta. Apskates ievērojamākais 
objekts - Romas imperatora Diokletiāna 
pils. Sanāksmes norises vieta bija Hvaras 
sala, kuru sasniedzām ar prāmi. Neskato-
ties uz mainīgiem laika apstākļiem un pava-
sara dzestrumu, acis priecēja majestātiskie 
kalni, gleznainā ainava un tirkīzzilais ūdens 
dzidrums. Hvaras sala Adrijas jūrā ir rak-
sturīga ar vīnogu, olīvkoku un smaržīgās 
lavandas laukiem, kalnu ceļu serpentīniem, 
ainavām. Pirms vairākiem gadu desmitiem, 
pateicoties pieprasījumam pēc lavandas, uz 

salas notika liela rosība un tā attīstījās eko-
nomiski. Tagad tur notiek tas pats, kas pie 
mums – lauku teritorijas pieklust, jo jaunie-

ši un iedzīvotāji darbspējas vecumā dodas 
dzīvot uz pilsētām. Vasarā dzīvību rada tū-
risti. Trīs dienas uzturoties salā, iepazinām 
vietējo uzņēmējdarbību, kultūru, tradīcijas, 
tikāmies ar iedzīvotājiem. Strādājām pie 
projekta kopīgo rezultātu izveides - DVD 
par tradīcijām un tautas tērpiem, diska no-
formējuma, virtuālās fotoizstādes, izpētes 
darbiem. Strādājām pie IT prasmju paaug-
stināšanas - prezentāciju veidošanas, vebi-
nāra pielietošanas. Valodas zināšanas tika 
pilnveidotas ar jauniem vārdiem, bija orga-
nizētas darbnīcas, demonstrēti tautas tērpi 
un tautas deju soļi. Dabas darbnīcā iepazi-
nām salas garšaugus (salviju, rozmarīnu, 
lauru koku, oregano, smaržīgo lavandu); no 
tiem pagatavojām dabīgu produktu - kos-
mētikas krēmu. Strādājām pie ideju bankas 
izveides, kā varētu veicināt iedzīvotāju at-
griešanos uz salas. Tikāmies ar pašvaldības 
vadītāju, kurš atzinīgi novērtēja mūsu pro-
jekta ieguldījumu salas attīstībā.”

Partnervalstu koordinatori savā sanāk-
smē informēja par paveiktajiem darbiem un 
īstenotajām aktivitātēm. Vērtējot projekta 
īstenošanu, ar gandarījumu secinājām, ka 
viss projektā plānotais notiek atbilstoši lai-

ka grafi kam. Projekta noslēguma sanāksme 
notiks Latvijā laikā no 13. – 17. jūnijam. Pē-
dējā tikšanās reizē paredzēta festivāla orga-

nizēšana, tajā demonstrēsim savu kultūru, 
tradīcijas, veiksim izpētes darbu. Projekta 
īstenošanas laikā laba sadarbība ir izvei-
dojusies ar Viesītes kultūras pils direktori 
R. Vasiļjevu, kura atbalsta mūžizglītības 
pasākumus. Festivālā iesaistīsim vietējos 
pašdarbības kolektīvus. Ceru, ka tikšanās 
Viesītē veicinās projektā iesaistīto valstu 
pārstāvju izpratni par kultūru un tradīci-
jām Latvijā. Projekta noslēguma sanāksmes 
organizēšana ir atbildīgs pasākums; tajā jā-
atspoguļo projektā gūtās iemaņas, pieredze, 
tiks novērtēts projekta darbs, apkopotas vi-
sās aktivitātēs gūtās zināšanas un prezentēti 
gala produkti.

Informācijas ieguvei apmeklējiet biedrī-
bas „Sēļu zīle” mājaslapu: http://seluzile.lv/ 
Tajā ir informācija par projektu, bet īpaši 
lepojamies ar mūsu biedrības izveidoto ve-
bināru, kur atraktīvā veidā var apgūt pras-
mes angļu valodā. Paldies tā izveidotājam 
G. Grinbergam! Projekts tuvojas noslēgu-
mam, tomēr vēl daudz darāmā, tai skaitā 
gala atskaite. Tiekamies festivālā Viesītē!

G. Dimitrijeva, biedrības „Sēļu zīle” 
valdes priekšsēdētāja

Foto no personīgā arhīva

Viesītieši piedalās starptautiskā 
sanāksmē Horvātijā
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Šā gada aprīlī vienotā institūcijā ir 
apvienojušies trīs uzņēmumi, kas sniedz 
atbalstu uzņēmējiem finanšu instrumentu 
veidā: Latvijas Attīstības finanšu institū-
cija Altum, Latvijas Garantiju aģentūra 
(LGA) un Lauku attīstības fonds (LAF). 
Vienotās institūcijas nosaukums ir Attīs-
tības finanšu institūcija Altum (ALTUM), 
un tā turpina īstenot visas līdzšinējās AL-
TUM, LGA un LAF valsts atbalsta prog-
rammas.

Līdz ar vienotas institūcijas izveidi ta-
gad arī Latvijā pilna spektra valsts atbalsta 
programmas un finanšu instrumenti – 
aizdevumi, riska kapitāls, garantijas, at-
balsts lauksaimniekiem – ir pieejami vie-
nuviet. Piemēram, informācija par riska 
kapitāla un garantiju saņemšanu tagad 
pieejama arī vairāk nekā divdesmit pilsē-
tās Latvijas reģionos.

Tas ir visaptverošs finanšu instrumen-
tu klāsts visās uzņēmuma attīstības stadi-
jās, sniedzot daudz plašākas biznesa at-
tīstīšanas iespējas nekā līdz šim. ALTUM 
piedāvā finanšu risinājumus gan biznesa 
uzsākšanai, ražošanas prototipa izstrādei 
vai nelielu projektu īstenošanai, gan aiz-
devumus liela mēroga ražošanas projektu 
attīstībai, garantijas jaunu eksporta tirgu 

apguvei un riska kapitāla ieguldījumus. 
Īpašs atbalsts aizdevumu un garantiju 
veidā paredzēts arī lauksaimniekiem. Tā-
pat šogad plānots uzsākt vairākas jaunas 
valsts atbalsta programmas gan uzņēmē-
jiem, gan privātpersonām.

Sadarbība ar klientiem tiek turpināta 
līdzšinējā kārtībā, izmantojot esošo AL-
TUM klientu apkalpošanas reģionālo tīk-
lu vairāk nekā 20 Latvijas pilsētās. Esošie 
un topošie klienti šajās pilsētās var saņemt 
informāciju par pakalpojumiem un valsts 
atbalsta programmām, kuras līdz šim ap-
kalpoja katra institūcija atsevišķi. Tas no-
zīmē, ka informāciju par riska kapitāla un 
garantiju saņemšanas iespējām tagad var 
saņemt visi Latvijas iedzīvotāji, ne tikai 
rīdzinieki, un šī informācija ir pieejama 
ikvienam klientam iespējami tuvu savai 
dzīvesvietai.

Biznesa uzsācējiem – gan ļoti maziem, 
gan lieliem – ALTUM piedāvā Starta prog-
rammu, dažāda veida mikrokredītus, ris-
ka kapitālu, kā arī atbalstu dažādu apmā-
cību veidā.

Maziem un vidējiem uzņēmumiem at-
balsta programmu spektrs ir īpaši plašs – 
garantijas aizdevuma saņemšanai bankā, 
eksporta kredītu garantijas, dažāda veida 

aizdevumi attīstībai, kā arī mezanīna aiz-
devumi un riska kapitāls straujam lēcie-
nam.

Ļoti svarīgs segments ir lauksaimnie-
ki, kuri savām vajadzībām var izmantot 
gan garantijas, gan apgrozāmo līdzekļu un 
investīciju aizdevumus, gan finansējumu 
lauksaimniecības zemes iegādei.

Atbalsts uzņēmējiem ir pieejams tie-
šā veidā ALTUM reģionālajos centros 
un pie dažādiem finanšu starpniekiem, 
piemēram, komercbankās. Tagad visu 
interesējošo informāciju un vispiemēro-
tāko risinājumu atkarībā no uzņēmuma 
vajadzībām, kā arī partnerus, pie kuriem 
vērsties, ikviens uzņēmējs var uzzināt AL-
TUM.

Tās ir jaunas iespējas zinātniekiem ra-
dīt un ražošanā ieviest jaunas inovācijas, 
kā arī iespēja ikvienam kļūt par lauksaim-
nieku, uzņēmēju un darba devēju. Valsts 
atbalsta programmas piešķir paātrinā-
jumu lietām, kas citādi notiktu lēnāk vai 
iespējams – pat pārāk vēlu. Altum strādā, 
lai stiprinātu Latvijas uzņēmēju konkurēt-
spēju!

Papildu informācija par 
Altum piedāvājumu uzņēmējiem 

pieejama: www.altum.lv

Apvienojot valsts atbalsta fi nanšu 
instrumentus, uzņēmējiem reģionos 

paveras vairāk iespēju

Maija sākumā Viesītē viesojās Somijas 
labdarības organizācijas delegācija 14 cil-
vēku sastāvā. Viņu vidū bija Soren Lönne-
gren, Guy Sundström un Berndt Lindblom, 
kuri Viesītē viesojošies jau vairākkārt. Šo-
reiz galvenais vizītes mērķis bija mēbeļu 
nogādāšana topošajam Viesītes jauniešu 
iniciatīvu centram.

Delegācijas pārstāve Viveca Lindblom 
norādīja - iespēja sniegt atbalstu Viesītes 
Jaunatnes iniciatīvu centram tā veidoša-
nas procesā, sniedzot gandarījumu. Viņa 
ieguldījusi ne mazums pūļu, piemeklējot 
mēbeles un sadzīviski noderīgas mantas.

Jāteic, ka, pateicoties Somijas labvēļu 
atsaucībai un mūsu veiksmīgajai sadar-

bībai, Viesītes jauniešu iniciatīvas centrs 
varēs savas durvis vērt bērniem un jaunie-
šiem jau vasaras mēnešos.

Pēdējā pusotra gada laikā Somijas 
labvēļi no Ekenäs pilsētas Viesīti apmek-
lējuši vairakkārt, iepazīstot gan ģimenes, 
gan veselības un sociālās aprūpes centru, 
ikreiz sarūpējot gan palīglīdzekļus, gan 
apģērbu.

Šīs vizītes laikā tika sarūpēta jauna 
veļas mašīna vienai ģimenei (atsevišķi dzī-
vojošai personai ar invaliditāti), kā arī ap-
meklētas divas ģimenes ar bērniem, kurām 
tika nogādātas mēbeles, pārtikas komplek-
ti un gultas veļa. Viesītes novada Sociālais 
dienests norāda, ka neatsverams atbalsts šī 
gada laikā ir piegādātie tehniskie līdzekļi: 
ratiņkrēsli, spieķi, higiēnas piederumi.

„Sadarbība un draudzība – tās papil-
dina viena otru,” tā par Somijas pārstāvju 
vizīti saka Viesītes novada Sociālā dienesta 
vadītāja Sarmīte Matačina.

Sadarbības partneri no Somijas Viesītē 
atgriezīsies jau septembra mēnesī, šoreiz 
līdzi ņemot fi lmēšanas grupu, kura veido 
pusstundu garu dokumentālo fi lmu par 
organizācijas labajiem darbiem un sadar-
bību ar Viesīti.

Viesītes novada pašvaldības jaunatnes 
lietu speciāliste L. Liepiņa

Viesīti apmeklē delegācija no Somijas
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25. aprīlī vienoti ar visu Latviju Viesītes 
novadā tika aizvadīta Lielā Talka 2015. Šogad 
novadā bija vērojama lielāka talkotāju atsaucī-
ba nekā citus gadus, jo novada sakopšanas dar-
bi tika sākti jau trīs dienas pirms Lielās Talkas.

Viesītes vidusskolas skolēni talkās sakopa 
Stendera taku pie Sunākstes baznīcas, muze-
ja „Sēlija” un kempinga „Pērlīte” teritorijas, 
mazie bērnudārza „Zīlīte” audzēkņi kopā ar 
audzinātājām kopa un labiekārtoja iestādes 
teritoriju.

Savukārt Lielās Talkas dienā, sestdienā, 

talcinieki čakli strādāja visā novadā. Viesītes 
pilsētā tika kopti daudzdzīvokļu namu iekš-
pagalmi. Rites pagastā talcinieki sakopa Ilzu 
baznīcas teritoriju un atjaunoja pamatskolas 
rotaļu laukumu. Elkšņu pagastā šogad uzma-
nība tika vērsta uz Tālivalža gravas sakopšanu. 
Jāuzteic Pēteris Līcis ar komandu, kuri būvēja 
tiltiņu un atjaunoja spēļlaukumu. Otra atbildī-
gā brigāde - tiltiņu būvētāji – ar Āriju Bārduli 
priekšgalā, viņš bija pat aicinājis savus darba 
kolēģus no Aknīstes (starpnovadu pasākums).

Saukas pagastā sakopšanas darbi notika 

divās vietās: Būku siliņā un atpūtas vietā „Bin-
cāni”. Talka Bincānos pulcēja viskuplāko skai-
tu strādnieku - vairāk nekā 50 talcinieku no 
visa novada. Darbu sarakstu un koordinēšanu 
talkas dienā realizēja Gita Kļaviņa, kuras va-
dībā talkotāji palīdzēja sakopt teritoriju vasarā 
gaidāmajam divu dienu festivālam „Zobens 
un lemess” (www.zobensunlemess.lv). Lielās 
Talkas dienas izskaņā talcinieki mielojās ar 
Viesītes aktīvo jauniešu vārīto zupu un Gitas 
Kļaviņas cepto kūku.

Šogad Lielās Talkas aktivitātēs piedalīju-
šies aptuveni 175 tūkstoši iedzīvotāju. Lai arī 
Lielā Talka šogad ir noslēgusies, ikviens, kas ir 
pamanījis kādu piesārņotu vietu, tiek aicināts 
to atzīmēt mājas lapā: www.talkas.lv atroda-
majā Piesārņoto vietu kartē. Arī pēc talkas 
ikviens tiek aicināts domāt par apkārtējo vidi 

un nemēslot, lai izzustu tādas vietas, kurās at-
kritumi jāvāc katru gadu no jauna.

Savu atbalstu Latvijas mērķim – kļūt par 
zaļāko valsti – iespējams parādīt, piedaloties 
„Zaļajā referendumā”. Tā ietvaros ikviens, ie-
ejot mājas lapas: www.talkas.lv sadaļā „Zaļais 
referendums”, var apliecināt savu gribu Latviju 
veidot kā „zaļu”, veselīgu un ekoloģisku valsti.

Viesītes novada Lielās Talkas koordinatore 
L. Liepiņa

A. P. Kuzņecovas, L. Liepiņas, 
A. Mutules foto

Lielā Talka Viesītes novadā

Šī gada Muzeju nakts Latvijā bija veltīta 
Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejām. Sēlija 
var lepoties ar to, ka Rainis ir dzimis Tade-
navā, Jēkabpils novadā. Vēlāk, gadiem ejot, 
savu dzīvesvietu Rainis ir mainījis vairāk-
kārt, taču neviens nespēj mainīt to, ka viņš ir 
dzimis Sēlijā. Līdz ar to Viesītes muzeja „Sē-
lija” Muzeju nakts tēma bija „Sēļi un Rainis”.

Galvenās aktivitātes tika sasaistītas ar 
Raini un sēļiem. Mazā Bānīša kompleksā 
Sēlijas mājā uz kartes varēja atrast vietu, kur 
dzimis Rainis, iepazīties ar ekspozīciju par 
Sēliju, apskatīt Sēlijas karogu, medību tro-
feju istabu un uzspēlēt zāģerus, kas ir sena 
spēle.

Viesītes Amatniecības centrā atradās 
Ēķelnīca – sēļu amatu darbnīca, kur varēja 

Muzeju nakts - 2015 Viesītes muzejā „Sēlija”
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aplūkot, kā top virves no linu striķīšiem, kā 
arī apmeklētāji varēja uztaisīt kādu suvenīru, 
izmantojot koka tambori, piemēram, kakla-
rotu no liniem un koka podziņām. Ruta Bui-
ķe, biedrības „Zīle” locekle, teic: „Bērniem 

jau ļoti patika, mācījās tamborēt. Arī pieau-
gušie tamborēja, rādīja - prot vai neprot. Ko-
pumā man liekas, ka pasākums bija izdevies, 
apmeklētāji gāja prom smaidīdami, un arī 
mēs visas esam apmierinātas.”

Citā sēļu amatu darbnīcā – Grebnīcā - 
apmeklētāji tika iepazīstināti ar grebšanas 
procesu, koka apstrādes tehniku, varēja ap-
skatīt, kā top dažādi priekšmeti no koka, un 
arī piedalīties šajā procesā. Cilvēki interesē-
jās, kā apstrādāt koku ar vienkāršiem instru-
mentiem, par koku sugām, kā arī par koku 
kā materiālu cilvēka sadzīvē. Tāpat arī Māl-
nīcā katrs interesents varēja kaut ko izveidot 
no māla piciņas un izkustināt pirkstiņus, kas 
arī ir ļoti veselīgi.

Vagonšķūnī, kur atrodas ekspozīcija „Ar 
Mazo Bānīti pa Sēliju”, varēja apskatīt Bānī-
ti, iekāpt un pasēdēt vagonos, izspēlēt spēli 
„Ceļojums ar Mazo Bānīti”, bet pats unikālā-
kais – varēja satikt īstus dzelzceļniekus. Ne-

reti cilvēki apstājās, lai 
tieši dzelzceļniekiem 
uzdotu kādu jautāju-
mu. Arī bērni skaitīja 
pašizdomātus panti-
ņus par Bānīti un uz-
deva jautājumus dzelz-
ceļniekiem, jo gribēja 
piedalīties konkursā. 
Muzeju naktī bija ie-
spēja laimēt balvas. 
Konkurss tika veidots 
tā, lai būtu nepiecie-
šams apmeklēt katru 
ekspozīciju, kabinetu 
un māju Mazā Bānīša 

kompleksā un Paula Stradiņa skolā. Kaut ko 
tur izveidot, uzrakstīt vai izpildīt. Lielākoties 
konkursā piedalījās bērni, kuri ar nepacietī-
bu pie ugunskura gaidīja apbalvošanu.

Mazā Bānīša telpās notika arī kino ska-
tīšanās. Bija iespēja noskatīties animācijas 
fi lmu - Raiņa lugu „Zelta zirgs”. Lai arī bija 
diezgan vēss, skatītāju bija daudz.

Paula Stradiņa skolā varēja apskatīt pro-
fesora Paula Stradiņa kabinetu un Stradiņu 
viesistabu, kur darbojās slavenas „dziednie-
ces”, kuras lika pasmaidīt ikvienam apmek-
lētājam un palīdzēja tikt galā ar slimībām, 
kā arī pirtniece, kura neskopojās ar gudru 
padomu.

Kamīnzālē varēja dzirdēt priekšlasījumu 

„Sēlijas Rainis” un uzzināt vairāk par Jāņa 
Pliekšāna (Raiņa) biogrāfi ju, savukārt vēlāk 
omulīgā gaisotnē varēja uzgriezt kādu plaš-
danci.

Rokdarbu klasē darbojās Ziepnīca, kur 
cilvēki apgrozījās visu laiku un interese bija 
tiešām liela. Skolotāju istabā varēja apskatīt 
Viesītes vidusskolas muzeja ekspozīciju, sa-
likt puzli. Savukārt A. Brodeles klasē tika 
rakstītas Mīlestības vēstules, ņemot piemēru 
no Raiņa un Aspazijas.

Muzeju nakts laikā bija atvērta arī Vie-
sītes Brīvības baznīca, kas laipni sagaidīja 
apmeklētājus.

Noslēgumā Muzeju nakts dalībnieki 
pulcējās pie pieguļnieku ugunskura, baudī-
ja zupu - pontagu, ko parasti ēda, dodoties 
pieguļā, kā arī, dziesmām un vijoles stīgām 
skanot, gaidīja uzvarētāju apbalvošanu. Tika 
apbalvoti gan labākie Mīlestības vēstuļu au-
tori, gan čaklākie un gudrākie konkursa uz-
varētāji.

Lai arī vakars bija salīdzinoši drēgns, ne-
varēja sūdzēties par apmeklētāju daudzumu, 
to skaits abās muzeja nodaļās kopā sasniedza 
420.

Jāsaka paldies ikvienam, kas palīdzēja! 
Liels paldies muzeja vadītājai Ilmai Svilānei 
par galvenās rūpes uzņemšanos, kā arī vi-
siem brīvprātīgajiem palīgiem, darbnīcu un 
aktivitāšu vadītājiem! Un, protams, paldies 
apmeklētājiem - bez Jums šis pasākums ne-
būtu izdevies!

Izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem speciāliste A. Mutule

L. Liepiņas foto

4. maijs ir valsts svētku diena — šajā 
datumā 1990. gadā Latvijas PSR Augstākā 
Padome pieņēma deklarāciju „Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu” un pēc 
gadu desmitiem Padomju Savienības sastāvā 
Latvija atkal kļuva par brīvu un neatkarīgu 
valsti. 25. gadadienai par godu Viesītes kino 
zālē notika pasākums „Sarunas par Laiku”.

Pasākumā tika demonstrēta dokumen-
tālā spēlfi lma „Segvārds Vientulis”. Režiso-
ra Normunda Puča debijas fi lma „Segvārds 
Vientulis” ir emocionāls stāsts par nacionālo 
partizānu organizācijas darbību Latgalē un 
tās vadītāju katoļu priesteri Antonu Juhņe-
viču. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja 
tikties ar fi lmas režisoru Normundu Puci, 
kurš pastāstīja klātesošajiem par fi lmas tap-
šanas aizkulisēm. Viņaprāt, ir svarīgi uz-
svērt faktu, ka nacionālie partizāni bija va-
roņi. Vienu no partizānu lomām fi lmā attēlo 
arī Viesītes novadnieks Māris Korsietis.

„Dramatiskā tēma ir tikai iemesls, lai 
runātu par cilvēka dzīves eksistenciālajām 
izvēlēm. Uzticība un varonība, kurai līdzās 
mājo nodevība un gļēvums vai vēlme vien-
kārši izdzīvot – to visu var iepazīt, sekojot 
Antona Juhņeviča un viņa cīņu biedru lik-

teņiem fi lmā,” norāda fi lmas režisors un arī 
scenārija autors Normunds Pucis.

Pasākuma diskusiju daļā kāda kundze 
atklāja, ka, būdama maza meitene, nesusi 
pārtiku Antonam Juhņevičam. Kā norādīja 
fi lmas režisors, šādas atmiņas ir ļoti vērtīgas, 

jo vairs nav daudz to cilvēku, kuri zina stās-
tīt par nacionālo partizānu gaitām.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

L. Liepiņa
Autores foto

4. maijā Viesītē demonstrē fi lmu 
Segvārds Vientulis”
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Muzeju nakts - skaista tradīcija, kas 
aicina un vilina apmeklētājus iepazīties ar 
muzejos izveidotajām ekspozīcijām un mu-
zejnieku darbu. Cilvēkiem, no malas raugo-
ties, grūti saprast muzeja darbības principus 
un to daudzpusību, kas ir muzejā. Muzeju 

naktī kaut daļēji var redzēt muzeja darba re-
zultātu, jo ekspozīcijas parāda mūsu speci-
fi ku un to, ko mēs gribam vēstīt, ko gribam 
saglabāt nākotnei un ko veltām sabiedrībai.

Muzejs „Sēlija” Muzeju naktī vēlējās 
stāstīt par seniem amatiem, ar ko nodarbo-
jās arī sēļi, kas dzīvoja te, kur tagad esam 
mēs. Apmeklējuši Muzeju nakti, varbūt re-
dzējāt šo amatu burvību un sajutāt to seno 
noslēpumu? Tas meklējams cilvēka roku 
pieskārienā, ko nekas nespēj aizstāt. Pie 
muzeja izveidots Amatniecības centrs, kas 
meklē ceļus, kā saglabāt seno amatu pras-
mes un atmiņas par senajām tradīcijām. Arī 
tas ir pašu cilvēku rokās - atrast šo tradīciju 
jēgu un vērtību.

Viesīte un Rainis. Pirmajā mirklī šķiet 

divi nesavienojami jēdzieni, tomēr tos vie-
no senatne. Muzejs ir arī pētniecības vieta, 
kur, veidojot ekspozīcijas un izstādes, mēs 
radām stāstu par attiecīgo laiku un vietu. 
Arī Muzeju nakti plānojot, radās stāsts par 
Raiņa dzimtas saknēm, radinieku uzvār-

diem un Pliekšānu 
izcelsmi no krievi-
ņiem, aukštaišiem, 
zemgaļiem un sē-
ļiem. Raiņa vecāki 
bijuši arī Eķengrāvē. 
Viens no latviešu 
dižākajiem dzejnie-
kiem nāk no Sēlijas, 
tāpēc mūsu Rainim 
veltītā Muzeju nakts 
sākās ar stāstu „Sēli-
jas Rainis”.

Sēlijas vēstures 
neatņemama daļa ir 

vēsturiskais Augš-
zemes dzelzceļš, 
kura liecības gla-
bā mūsu muzejs. 
Caur spēli, dzies-
mām un dzejolī-
šiem mēs centā-
mies apmeklētājus 
aicināt pie Mazā 
Bānīša, lai stāstī-
tu, cik tas bijis un 
ir mums nozīmīgs. 
Arī te „ienāca” 
Rainis, jo bija ska-
tāma fi lma „Zelta 
zirgs”.

Paula Stradiņa 
skola ir mūsu muzeja nodaļa, kur top eks-
pozīcijas ar stāstu par katra cilvēka lielāko 
vērtību – veselību, kam savu mūžu veltīja 
profesors Pauls Stradiņš. Par to jādomā no-
pietni, bet šad tad var arī pajokot. Muzeju 
naktī prof. Paula Stradiņa kabinetā pacien-
tus pieņēma „dziednieces”. Arī ar smaidu 
var dot vienu otru gudru padomu, kas dzīvē 
noder.

Muzeja darbiniekiem katrs šāds liels 
pasākums nes jaunus atklājumus, piere-
dzi, pārsteigumus un secinājumus. Viens 
no pārsteigumiem bija Mīlestības vēstules. 
Tās lasot, mēs domājām, cik sirsnības, jūtu 
bagātības ir vārdos, uz papīra lapas ar tin-
ti rakstītos. Lai arī daļa vēstuļu bija veltītas 
kādam iztēlē radītam objektam, tomēr tajā 

brīdī, sēžot vecajā skolas solā, tie plūda no 
rakstītāja zemapziņas dzīlēm. Gribas teikt, 
šajā brīdī jūs bijāt kā Rainis un Aspazija sa-
vās mīlestības vēstulēs. Mēs no sirds vēlam, 
lai šīs vēstules domu veidā sasniedz savus 
adresātus un jūs saņemat pretī to mīlestību, 
ko esat pelnījuši.

Muzeju nakts nevarēja tapt bez muzeja 
darbinieku aktīvas līdzdalības. Liels pal-
dies Agnijai Mutulei par iejušanos un dar-
bošanos dzelzceļa pavadones postenī kopā 
ar īsto bijušo Mazā Bānīša pavadoni Līviju 
Jaksteviču! Paldies Gunāram Spīdainim, ko 
redzējām neierastajā kokapstrādes meistara 
darbā, kas iespējams tikai tad, ja pats darī-
tājs ir īsts lietpratējs! Paldies Valijai Fišerei 
par garšīgo pieguļnieku „pontagu”, paldies 
Ilonai Švarcai, kas savas prasmes lika lietā 
Mālnīcā! Neviens pasākums nevar notikt 
bez daudziem sīkiem sagatavošanās dar-
biem, kur vienmēr kā saukts klāt bija Mari-
ans Kapusta un Anita. Paldies!

No muzeja darbiniekiem savukārt patei-
cība visiem brīvprātīgajiem palīgiem: Viesī-
tes teātra dalībniekiem, Astrīdai Krūmiņai, 
vidusskolas skolotājām, Ilzei Eglītei, mūsu 
dzelzceļniekiem un mūsu Zīlēm, kas čakli 
darbojās savā darbnīcā! Paldies puķu bodes 
„Tatija” meitenēm Evitai un Olitai, „Alīdas” 
kafi jas saimniecei Jolantai, „kinomehāni-
ķim” Egonam, vijoles virtuozam Gunāram 
Nažinskim! Paldies par sadarbību un atbal-
stu Kultūras pils direktorei Raisai Vasiļje-
vai, Brīvības baznīcas ev. lut. draudzei!

Prieks strādāt, ja apkārt daudz atsaucīgu 
un saprotošu cilvēku.

Skolās beidzas mācību gads, un jau as-
toto reizi tika piešķirta Arkādija Kasinska 
balva. Konkursu izsludina un labāko darbu 
apbalvo māksliniece Ligita Caune, viņas 
vadītā biedrība „Sēlijas palete” sadarbībā ar 
Viesītes muzeju „Sēlija”. Šajā gadā balva - 
Ligitas Caunes glezna „Rīts pie ezera” - 
tika pasniegta Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa 
vidusskolas 12. klases skolniekam Dāvim 
Gorbačovam. Veiksmi viņam turpmākajās 
gaitās!

„Patiesi, Sēliju jeb Augšzemīti, Sēlenes 
zemi, Sēlu uzskatu par to vienīgo plašās pa-
saules stūrīti, kuram esmu piederīgs es un 
mani tuvinieki, mani senči,” raksta Dāvis. 
Lai mēs visi būtu tik laimīgi, ka varam sajust 
savu vietu un piederību tai!
Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja I. Svilāne

A. Mutules, L. Liepiņas foto

Sēļi un Rainis

Cilvēks ir dzimis darbam līdzīgi kā putns lidošanai.
(M. Luters)

Paldies par raitu malkas sakraušanu bibliotēkas 
apkurei Līgai Korsikovai, Kristīnei Mihailovai, Mārim 
Šupiņam! Paldies Saukas pagasta pārvaldes vadītājai 

Sanitai Lūsei par transporta pakalpojumiem, lai strād-
nieki nokļūtu uz darbu!

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

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

Tālr. 29995941
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PAGASTU ZIŅAS

8. jūnijā apritēs 40 gadi, kopš Saukas pa-
gasta Būku sila (Būku sils - Saukas estrāde, 
plašas apkārtnes iedzīvotāju sena, iemīļota at-
pūtas vieta) brīvdabas estrādē notika pirmais 
koncerts „SKANOŠĀS DIENAS SAUKĀ”. 
1975. gadā, kad komponists Arvīds Žilinskis 
svinēja savu 70. dzimšanas dienu un 50 darba 
gadu jubileju, viņš vēlējās, lai koncerts notik-
tu viņa dzimtajā Saukā netālu no viņa mājām.

„1975. gada 8. jūnijs… Vējš iepinas liepu 
galotnēs, ezerā pierima viļņi, uz brīdi elpu 
aizturēja visa apkārtne. Nošķinda rīdzinie-
ču vainadziņu zvārguļi, noskanēja zvejnieku 
kolhoza kora dalībnieču kaklarotu virtenes, 
nodimdēja daudzo soļu mītā zeme. Kā vasa-
ras saulē vizuļojošs ūdens sakustējās košais 
svētku gājiens no Saukas arodskolas uz Būku 
siliņu, lai tur izdziedātu komponista radītās 
dziesmas. Vasaras vēja nestas melodijas aiz-
plūst pāri Saukas ezeram, Ormaņkalnam un 
dzimtajām mājām „Lejas - Arendzāniem”… 
„Skanošās dienas Saukā” - tā ir tautai iemīļotā 
komponista savdabīga atskaite novadniekiem 
par savu radošo darbu.” (No foto albuma 
„Skanošās dienas Saukā”.) Kā radās „Skano-
šās dienas Saukā”, var lasīt Saukas sabiedriskā 

centra izdotajā sestajā grāmatā 
„Atgriešanās”. Savās atmiņās 
dalās kultūras dzīves organizē-
tājs 25 gadu garumā bijušajā Jē-
kabpils un Rīgas rajonos Andrejs 
Mihalovskis.

Šajos 40 gados ir bijuši arī 
klusie gadi, kad dziesmas vasa-
rās komponista dzimtajā pusē 
neskanēja, bet no 1995. gada, kad 
Ormaņkalns savos plecos turē-
ja atkal simtiem dziedātāju un 
dejotāju, tradīcija turpinās. No 
saieta ar daudziem simtiem dzie-
dātāju tas ir pārtapis par salona 
pasākumu komponista dzimtajās mājās „Le-
jas – Arendzānos” pie komponista klavierēm. 
Mājās koncertē pazīstami Operas solisti, Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas studenti, mūzikas 
skolas audzēkņi, pašdarbnieki…

Šogad koncerts notiks 
7. augustā plkst. 14.00

Saukas bibliotēkā var skatīt no 16 mm ki-
nolentēm digitalizētas fi lmas „No tēvu akas”, 
„A. Žilinskim - 70 Saukā”, „A. Žilinskim 75. 

Svētku reportāžas”. Šo dokumentālo materiā-
lu ar lielu rūpību kinolentē iemūžinājis glez-
notājs, tēlnieks un A. Žilinska draugs Francis 
Sokolovskis un to tagad uzticējis jebkuram 
interesentam. Paldies Artūram Goldbergam 
par fi lmu digitalizēšanu, Jēkabpils A. Žilins-
ka mūzikas skolas direktorei Smaidai Ščer-
bickai par darbu, lai tiktu digitalizētas šīs fi l-
miņas, Jēkabpils pilsētas domei par materiālo 
atbalstu!

V. Lāce

Šī tradīcija jāsaglabā

1. maijā Lones Tautas namā, cildinot darba 
svētkus, tika atzīmēta arī ansambļa „AVIA” 15. 
jubileja. Ansamblī esam astoņas dalībnieces, un 
vairākums dzied no tā dibināšanas pašas pir-
mās dienas. Ansambli vada Sintija Leimane.

Mēģinājumi notiek regulāri, lai gan ne-
esam vairs tik aktīvas, nepiedalāmies skatēs 
un koncertējam mazāk, jo vienkārši kļūstam 
senas. Priecājamies, ka kultūras namā sāk dar-
boties bērnu ansamblis - būs mums jauni seko-
tāji un cienīga maiņa.

Sakām mīļu paldies mūsu atbalstītājiem, 
sveicējiem, sponsoriem, kaimiņiem no Elk-

šņu, Gārsenes, Pilskalnes pa-
gastiem, Viesītes novada ļau-
dīm, Jaunjelgavas kolosālajām 
dejotājām un visiem, kuri at-
nāca uz šo pasākumu! Ir tādi 
cilvēki, no kuriem var spēku 
smelties, ar kuriem kopā var 
iet, pat nogurumu nesajust. 
Veiksmi jums un mums pa-
šām arī!
A. Aišpure, ansambļa „AVIA” 

dalībniece
S. Jancukovičas foto

Ansamblim „AVIA” aizvadīts 15 gadu 
jubilejas pasākums

Kā katru gadu, arī šovasar no 14. - 21. jūlijam notiks nometne „Or-
maņkalns – 2015”. Tā domāta bērniem un jauniešiem no 10 – 18 gadiem, 
kas nebaidās nedēļu dzīvot teltīs, paši gatavot ēdienu uz ugunskura, iz-
tikt bez mūsdienīgām ērtībām un vecāku aprūpes, paciest odu kodienus, 
daudz staigāt kājām un vēl strādāt tūristu taku labiekārtošanā! Ieguvums – 
jauni draugi un pieredze, fi zisks un garīgs rūdījums, gandarījums par 
paveikto.

Nometni atbalsta Viesītes novada pašvaldība, tāpēc Viesītes novada 
dalībniekiem maksa neliela. Pieteikties līdz 15. jūnijam pa tel. 29273475.

Nometnes vadītāja R. Urbacāne

Aicina brīvprātīgā 
darba nometne 
„Ormaņkalns – 2015”
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dzīvniekiem. Satiekot meža-
cūku baru, likās, ka... sum-
bri! Tikai to ierunāšanās – 
ruk, ruk, ruk – deva pareizo 
atbildi. Nepaspējām pat no-
bīties, kad tās jau bija nemanāmi pazudušas 
leknajā zālē. Kāds mazāks dzīvnieciņš ar garu 
asti veikli pārskrien mūsu ceļam. Secinām, 
ka tas brokastojis putna ligzdā, kur olas tuk-
šas, vien caurums čaumalā liecina, ka kāds te 
mielojies. Gar krastu pārsvarā aug melnalkšņi, 
daži ar 2 m apkārtmēru. Daudz koku sakritu-
ši pāri upītei. Tiem rāpjamies pāri, lienam pa 
apakšu, apejam apkārt. Vietām krasti stāvi, uz-
rāpjamies augšā, pļavas ieloks, krastmalā māju 
drupas. Kādreiz te cilvēki dzīvojuši un saim-
niekojuši. Vairs – neviena! Daudzi lieli akmeņi, 
upītes gultne smilšaina, akmeņaina, vietām 
klāta ar melnām dūņām. Dziļums līdz potītēm, 
visur varam pārbrist ar dažiem soļiem, meklē-

jot vieglāku ceļu.
Tā bradājot, paiet vairākas stundas, jūta-

mies noguruši. Kad beidzot tiekam klajumā 
un ieraugām lielceļu, liekas, nav lielākas lai-
mes - zem kājām drošs pamats! Pēc nepilnas 
pusstundas esam Mazormaņos, kur spēkus 
atgūstam šķēršļu joslā un spēlējoties ar sunīti 
Tobiasu. Pēc garšīgām pusdienām, ko mums 
pagatavojis Mazormaņu saimnieks Juris Ru-
siņš, laiks uz autobusa pieturu, lai dotos mājās. 
Šī ir neaizmirstama piedzīvojumu diena. Un, 
paskatoties uz mazo, zilo svītriņu kartē, mums 
iztēlē kā fi lmā atdzīvojas redzētais.

R. Urbacāne
Autores foto

Saukā 4. maijā svinēja Latvijas Republi-
kas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 
25. gadadienu.

Mūsu Dzimtene ir Latvija, sīks punktiņš 
pasaules kartē, tāpēc jo īpaši mīlama, saudzē-
jama un sargājama. Bibliotēkā svētku nedēļā 
bija skatāma izstāde „Ceļā uz neatkarību”. 3. 
maijā starp dzīvojamajām mājām bērni un 

pieaugušie ar lielu atsaucību izvei-
doja pavasara ziedu parādi „ZIEDI 
LATVIJAI”. Ar prieku ziedus kārtoja Iveta 
Elksne, Krista Dzikoviča, Sintija Dzikoviča, 
palīdzēt steidza arī mazā Evelīna Mutule, Ju-
ris Veirihs, Helmuts Zālītis, Skaidrīte Salmi-
ņa. 170 sarkanu tulpju ziedus Latvijai svētkos 
dāvināja vecākā ciematiņa iedzīvotāja Biruta 

Beķere. Kristīne Zālīte savas ziedu kompozī-
cijas veidoja „Saulainai Latvijai”, tematisku 
kompozīciju izveidoja Irma Šmite, ar ziedu 
kompozīcijām iepriecināja arī Astrīda Zālīte, 
Sanita Lūse, Inese Vilcāne, Velta Lāce. 4. mai-
ja rītā plkst. 10.00 Latviju svētkos ar gaišām 
domām un hēlija balonu salūtu sveica ciema-
tiņa iedzīvotāji. Paldies Elkšņu ģimenei par 

transportu, lai baloni pie mums nokļūtu!
Svētkos visus sveica Saukas pagasta pār-

valdes vadītāja Sanita Lūse.
I. Vilcāne

Foto no svētku dalībnieku 
personīgā arhīva.

IR TIKAI VIENA LATVIJA, UN CITAS NAV NEKUR…

Brīvdienu rīts uzausa auksts un lietains. 
Zvanīju un teicu, ka pārgājiens atcelts laika 
apstākļu dēļ. Pati ar autobusu devos uz Elk-
šņiem – vai mazums darbu lietainā dienā! Kad 
izkāpu, no pārsteiguma mute vaļā – skolas pa-
galmā gaidīja bariņš bērnu: „Gribam iet pārgā-
jienā!” Plānoto maršrutu mazliet koriģējām – 
devāmies uz Ormaņkalna virsotni. Vēji izpūta 
pamatīgi, kājas samirka, izbaudījām pērkona 
grāvienus, lietu un krusu, bet toties visiem bija 
skaidrs, kā ģērbties nākošajā dienā, lai veiktu 
iecerēto pārgājienu gar Asupītes krastiem. No 
tā atteikties neviens nevēlējās.

Asupīte ir Dienvidsusējas labā krasta piete-
ka. Atrodama vien retās kartēs, tāpēc jo intere-
santāk izsekot tās gaitai dabā. Tā sākas, satekot 
kopā septiņiem Ormaņkalna ziemeļaustrumu 
nogāzes strautiņiem, virzoties uz dienvidiem, 
izgrauzusi apmēram 5 – 6 km garu līkumai-
nu gultni, vietām lēni pulsē cauri melnalkš-
ņu dumbrājiem, vietām krāčaini brāžas pāri 
akmeņiem, atgādinot, ka ir kalna notekupe. 
Vienīgi pie Kristužiem, iztekot klajumā, iedzī-
ta taisnā meliorētā grāvī, pierimst tecējumā. 
Pēdējais skaļi burbuļojošais ūdenskritums – 
vietējo iesaukts par Beižas strautu – izlaužoties 
no caurtekas pirms ietekas Dienvidsusējā Elk-
šņu centrā. Un tad jau rāmi un mierīgi, jo cēlā 
Dienvidsusēja ir līdzenumu upe un pārliecino-
ši virza Sēlijā savāktos ūdeņus uz jūru.

Pārgājiens nebija no vieglajiem. Šaubos, vai 
kāds pēdējo 100 gadu laikā pa šiem krastu džun-
gļiem ir gājis. Neskarta, cilvēka netraucēta vide 
ar daudzveidīgām dzīvības formām – augiem, 
kokiem, putniem, lielākiem un mazākiem 

Pārgājienā gar Asupītes krastiem

Pārgājiena dalībnieku grupa pie viena no lielajiem akmeņiem.

Upei pārkritušie baļķi veido 
daudzus šķēršļus. No kreisās: 

A. Vinters, S. Ozoliņš, 
I. Norko, G. Norko.
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Atkalredzēšanās ar draugiem, ciemiņi no 
Viesītes, Aknīstes, Jēkabpils, Kaldabruņas, vie-
tējie kuplā skaitā - gan centrā dzīvojošie, gan 
no tālākām lauku mājām, jaunieši, kas ikdienā 
strādā Rīgā, bet nedēļas nogali brauc pavadīt 
dzimtajā pusē.

Satikšanās iemesls 15. maijā Elkšņu skolā 
ir Dārza svētki „Savam priekam”, ko Rokdarbu 
un mākslas pulciņš iecerējis kā savas pusgada 
darbības skati. Galvenā tēma – uzroči jeb roku 
sildītāji, kas ir sena, Sēlijai raksturīga etnogrā-
fi skā tērpa detaļa. Rūpnieciski ražoto masveida 
apģērbu ietekmē kādu 
laiku aizmirsti, bet 
šobrīd piedzīvo īstu 
atdzimšanu, it īpaši 
pērlīšu tehnikā adītie 
uzroči, kurus var iz-
mantot kā greznu rotu 
pie svētku tērpa. Uz-

roču darināšanas meistarklasi pulciņā 6 mēne-
šus vadīja Latvijas Universitātes studente Līvija 
Levinska. Dārza svētkos darbus demonstrēja 
pašu iestudētā uzvedumā pēc A. Sakses pasa-
kas par Dzegužpuķi motīviem. Iestudējuma 
iniciatore Rita Ratniece. Galvenajā lomā Daiga 
Černauska, kopā ar viņu darbojās visi pulciņa 
dalībnieki. Ar lielu aizrautību savus tēlus atvei-
doja Natālija Bārdule, Ilze Liepiņa, Vilma Kov-
nacka. Pārliecinošu runāšanu un uzstāšanās 
kultūru palīdzēja apgūt Biruta Valaine. Kāds 
apmeklētājs pat jautāja: „No kurienes pašdarb-

nieces?” Tās taču mūsu pašu rok-
darbnieces! Viņas arī lieliskas saimnieces un 
svētkiem sagatavojušas bagātīgu kafi jas galdu. 
Goda vietā Elkšņos ražotais dzēriens „Alīdas 
kafeja” no Vilmas Kovnackas un meitas Jolan-
tas uzņēmuma, pasākuma apmeklētāju sarū-
pētie groziņi, Elkšņu pagasta pārvaldes svētku 
kliņģeris un daudzi citi jauki pārsteigumi. Īpa-
šie viesi - Viesītes kultūras nama pūtēju orķes-
tris. Viņu sniegums līksmi izskanēja pār ciema-
tu, it kā simboliski caur gadiem sasaucoties ar 
kādreiz slavenajiem Elkšņu pagasta pūtējiem.

Pavasara vēji iepūtuši spirgtu vēsmu vēstu-

riskajā skolas ēkā, mūzikas skaņas saviļņojušas 
sirdis, jaukā noskaņā pavadīta saturīga pēcpus-
diena skaistajā skolas dārzā, par kura sakop-
šanu un uzturēšanu diendienā rūpējas Elkšņu 
pagasta pārvalde. Paldies Viesītes novada paš-
valdībai par interešu izglītībai iedalīto fi nansē-
jumu, kas nodrošinājis brīvā laika pavadīšanas 
iespēju dažādošanu pagasta ļaudīm! Paldies 
visiem, kas ar nesavtīgu darbu, ieinteresētību, 
atsaucību un līdzdalību piepildīja šo pasākumu 
ar prieku!

R. Urbacāne
L. Černauskas foto

Viesītes kultūras nama pūtēju orķestra muzikanti ar līksmām melodijām 
iepriecina elksniešus. Uzrunu saka I. Staltmanis (2. no labās).

Svētki Elkšņu skolas dārzā

Elkšņu rokdarbnieču 
darinātie uzmauči 

uzplaukst par Dzegužpuķi 
pašu iestudētā uzvedumā. 

No kreisās: V. Kovnacka, 
N. Bārdule, D. Stažecka, 

B. Valaine, I. Liepiņa, 
D. Černauska.

Bērni attēlo, kā pulciņā mācījušies darināt plaukstiņlelles. No 
kreisās: R. Ratniece, M. Klibiķe, S. Saturiņa, A. Vinters, 

D. Stažecka, I. Norko.

„Pastāvēs, kas pārvērtīsies” – ar šādiem 
Raiņa vārdiem šogad norisinājās Bibliotēku 
nedēļa. Arī Elkšņu pagasta bibliotēka savus 
jaunos lasītājus aicināja uz dzejas pēcpusdie-
nu „Sēd uz sliekšņa pasaciņa”, veltītu Raiņa 
un Aspazijas daiļradei. Pēc izvēles bērni lasīja 
dzeju, iepazinās ar bibliotēkā pieejamajām 
datu bāzēm, mēģināja atrast informāciju par 
dzejniekiem interneta vidē. Bērni paši raks-
tīja savus sacerētos dzejoļus un tos ilustrēja. 
Pasākuma izskaņā radās jauka izstādīte, ko 
var aplūkot bibliotēkas apmeklētāji. Bibliotē-
ka nav tikai grāmatu krātuve vai informācijas 
centrs, bibliotēka ir arī atpūtas un izklaides 

vieta, tāpēc pasākums noslēdzās ar jaut-
rām spēlēm un atrakcijām.

2015. gads ir pasludināts par Raiņa 
un Aspazijas gadu, tāpēc arī Elkšņu pa-
gasta bibliotēkā šī gada ietvaros ir skatā-
ma izstāde „Cauri laika plūdumam” ar 
Raiņa un Aspazijas darbiem.

Bibliotēkā apskatāma Viesītes biblio-
tēkas ceļojošā izstāde „Augstvērtīga tul-
kotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”.

Laipni aicināti visi, kam ir interese 
par šīm grāmatām.

Bibliotēkas vadītāja I. Černauska
Autores foto

Pastāvēs, kas pārvērtīsies…
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VIESĪTES VIDUSSKOLĀ

Šī gada 5. maijā Rites pagasta bibliotēkā 
norisinājās „Lasīšanas veicināšanas pasā-
kums”. Piedalījās 1. klase, 2. klase un 4. klase - 
kopā 21 skolēns.

Bērniem vajadzēja iepazīties ar grāma-
tu, to raksturot un analizēt, nosaukt autoru, 
grāmatas nosaukumu, mākslinieku vai ilus-
tratoru, kā arī tulkotāju, ja tāds ir, un izdev-

niecību. Bērniem vajadzēja lasīt un atstāstīt 
lasīto, kā arī raksturot un nosaukt galveno 
varoni.

Visi piedalījās un atbalstīja šo pasāku-
mu. Saku lielu paldies par atbalstu! Visi ir 
mīļi gaidīti bibliotēkā.
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja S. Raupe

Autores foto

Lasīšanas veicināšanas 
pasākums Rites bibliotēkā

7. maijā Jēkabpilī norisinājās Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa 2. kārta, kurā piedalījās 10 
kori no Jēkabpils pilsētas, kā arī Aknīstes, 
Salas un Viesītes novadiem. Iepriekšējā kon-
kursa kārtā visi 10 kori pierādīja, ka ir pie-
tiekami augstā līmenī apguvuši Dziesmu un 
deju svētku noslēguma koncerta repertuāru, 
lai tiktu 2. kārtā. Repertuārs nav viegls – tajā 
ir 26 dziesmas, kuru vidū ir gan latviešu 
tautasdziesmas dažādu komponistu apdarē, 
gan Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Ulda 
Marhilēviča, Kārļa Lāča, Valta Pūces un citu 
autoru oriģināldziesmas. Jēkabpils apkārt-
nes kori, ieguldot lielu darbu, sasnieguši 
augstus rezultātus. Konkursa žūrija, kurā 
bija Romāns Vanags, Jānis Erenštreits, Gints 
Ceplenieks, Mārtiņš Klišāns un Rita Platpe-
re, skates 2. kārtā nevienam korim nav pie-
šķīrusi zemāku pakāpi par II. Seši kolektīvi 
ieguvuši I pakāpi. Apsveicam mūsu skolas 4. 
- 11. klašu kori ar I pakāpi, kā arī liels paldies 
sk. Z. Pomjalovai par lielo darbu, sagatavojot 
kori skatēm!

8. maijā skolas zālē norisinājās pava-
sara mīļākais pasākums – Mātes dienas 
koncerts. To sagatavoja mazie dzejoļu lasī-
tāji, zēnu ansamblis, 4. - 11. klašu koris, 1. - 
4. klašu tautas deju kolektīvs, 7. - 9. klašu 
tautas deju kolektīvs. Ļoti liels prieks bija 
par vecāku lielo skaitu koncertā. Bērnu 
actiņas zālē meklēja savus vecākus un mir-
dzēja lepnumā, ja zināja, ka vecāki dzirdēja 
viņa iemācīto dziesmu, dzeju vai redzēja 
deju. Paldies skolēniem un skolotājiem par 
priekšnesumu sagatavošanu!

1950. gada 9. maijā Parīzē Francijas ār-
lietu ministrs Robērs Šūmans, apzinoties 
trešā pasaules kara draudus, kas varētu 
aptvert visu Eiropu, starptautiskajai presei 
nolasīja deklarāciju, kurā Francija, Vācija 
un citas Eiropas valstis tika aicinātas apvie-
not savu ogļu un tērauda ražošanu, tādē-
jādi ieliekot „pirmo pamatakmeni Eiropas 
Savienības izveidē”.

Viņš piedāvāja izveidot pārvalstisku 
Eiropas iestādi, kuras pārraudzībā būtu 
ogļu un tērauda nozare, kas tolaik veidoja 
visas militārās varas pamatu. Šajā dienā 

sākās Eiropas projekts. Tāpēc arī ES val-
stu un valdību vadītāju augstākā līmeņa 
sanāksmē Milānā 1985. gadā tika pieņemts 
lēmums svinēt 9. maiju kā „Eiropas dienu”. 
Katru gadu maijā visā Eiropā, tajā skaitā 
Latvijā norisinās dažādi informatīvi pasā-
kumi, kuros valsts iestādes, nevalstiskās 
organizācijas, ES institūcijas, kā arī ES val-
stu vēstniecības informē par ES un Latvi-
jas dalību tajās, iepazīstina ar aktuālajiem 
jautājumiem, prezentē kultūru un valodas 
dažādību ES, Latvijas iedzīvotāju iespējas 
ES (avots - http://www.es.gov.lv/eiropa-isu-
ma/eiropas-diena-latvija?print). Arī mūsu 
skolā tika organizēti ES dienai veltītie pa-
sākumi.

Biznesa izglītības biedrība Junior Ac-
hievement Latvija (JAL) sadarbībā ar Lat-
vijas Banku visa mācību gada garumā 1. - 4. 
klašu skolēniem organizēja fi nanšu pratī-
bas konkursu „Mana vārdnīciņa”, kura ie-
tvaros šogad tika iesniegts rekordliels dar-
bu skaits – 281 terminu vārdnīciņa no 25 
Latvijas skolām. Tas ir divreiz vairāk nekā 
pagājušajā mācību gadā.

Ļoti sīva konkurence bija 1. - 2. klašu 
grupā - pirmās vietas šķīra tikai daži pun-
kti. Šo klašu grupā 2. vietu ieguva Madara 
Ribakova (sagatavoja skolotāja Sarmīte Ra-
tiņa).

Savukārt 3. - 4. klašu grupā 1. vieta 
Raineram Daibem un balvā izcīnīts kruīza 
brauciens ar Tallink uz Stokholmu (sagata-
voja skolotāja Baiba Masuleviča).

23. maijā plkst. 18.00 LNT kanālā va-
rējām vērot Latvenergo koncerna 8. un 9. 
klašu skolēnu erudīcijas konkursa „eXperi-
ments” lielo fi nālu, kurā Zemgales reģionu 
pārstāvēja Viesītes vidusskolas komanda 
„Golf boys” (kapteinis Egīls Arvīds Skrū-
zmanis, dalībnieki Andris Līcis, Mārtiņš 
Rencis, Artūrs Mucenieks, Ance Kalniņa, 
Juris Skutelis un skolotāja - konsultante 
Līga Blumbeka). Mūsējie izcīnīja zinošā-
kās komandas godu un balvu - ceļojumu 
uz Rodas salu Grieķijā. Apsveicam ar lielo 
uzvaru!

15. maijā skolā izskanēja pēdējais zvans 
9. un 12. klašu audzēkņiem. 47 skolas jau-

niešiem turpinās 
konsultāciju un eksā-
menu laiks.

16. maijā neklā-
tienes kristīgās mācī-
bas konkursā „Tēvi – 
Gaismas nesēji” pie-
dalījās 1. - 4. kl. au-
dzēkņi no mūsu skolas un saņēma balvas, 
kā arī diplomus. Sagatavoja sk. N. Ribicka, 
D. Vanaga un B. Masuleviča.

Maijā noslēdzās biedrības „Latvijas 
zaļā josta” Elektrisko un elektronisko ie-
kārtu konkurss. Divās kārtās piedalījās 
5. b klase (sk. R. Sirmoviča) un vienā kārtā 
3. a klase (sk. B. Masuleviča), savācot 2430 
t lietotu elektroiekārtu. Balvā ir atmaksāts 
Dabas muzeja apmeklējums ar interaktī-
vo nodarbību un dāvanu kartes Zvaigznes 
ABC grāmatnīcā. Apsveicam!

Interesantu darbu paveica 3. a klase (sk. 
B. Masuleviča), kura piedalījās konkursā 
„Palīdzu spārnotiem draugiem” (putnu 
barotavas izgatavošana no otrreizējām izej-
vielām), ko rīkoja Latvijas ornitologu bied-
rība.

Pamācošu un informatīvu videomate-
riālu „Šķiro stiklu” konkursam „Zaļa josta - 
zaļais punkts” sagatavoja 5. b klase (sk. B. 
Masuleviča), ko rīkoja biedrība Latvijas 
zaļā josta.

Bībeles biedrības, Jaunjelgavas kristīgās 
apvienības u.c. rīkotajā konkursā „Vēstu-
le „Kaķīša dzirnaviņu” varonim” četriem 
mūsu skolas sākumskolas bērniem par zī-
mējumu un vēstuli iegūti diplomi, kā arī 
viņu darbi tiks iespiesti grāmatā.

Mācību gads – notikumiem un sasniegumiem 
piesātināts

13. jūnijā 
plkst. 16.00 

Viesītes 
Kultūras pilī

9. klašu 
izlaidums
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A. Kasinska balvas konkursam no sko-
las tika iesniegti 3 jauno mākslinieku darbi 
(Z. Zaļakmenes, R. Kravčenko un L. Ašukas 
radošie darbi). Konsultants sk. S. Ratiņa.

Maija sākumā tika saņemtas balvas 
par dalību zīmējumu konkursā „Mana mī-
ļākā spēle”, ko rīkoja aptieku tīkls „Mana 
aptieka”. Piedalījās 1. - 5. klašu audzēkņi, 
kurus sagatavoja sk. A. Bērziņa, D. Vanaga, 
E. Kalnieša, N. Ribicka, B. Masuleviča un 
S. Ratiņa.

Maijā norisinājās Starptautiskais mate-
mātikas konkurss „Ķengurs”, ko organizēja 
Kultūras attīstības centrs „Spilgtie jaunie-

ši”. Piedalījās 5 jaunieši, kurus sagatavoja 
sk. I. Martuženoka. Sertifi kātus ieguva E. 
A. Skrūzmanis, E. Bantauska, Z. Zaļakme-
ne un A. Kovrigo. 12. vieta Latvijā 10. klases 
audzēknim J. Berģim.

Noslēgusies valsts atklātā matemātikas 
olimpiāde. 2. vietu izcīnīja Z. Zaļakmene 
(5. kl.). Piedalījās: A. Kovrigo (7. kl.), A. Lī-
cis (9. kl.), E. A. Skrūzmanis (9. kl.), A. Mu-
cenieks (9. kl.), J. Berģis (10. kl.) (sagatavoja 
sk. I. Martuženoka), kā arī I. Aldiņa (6. kl.) 
un A. Kalniņa (9. kl.) (sagatavoja sk. A. Brū-
vere).

Īpaši izcili panākumi sportā 12. kla-

ses jaunietei – B. Ažušelei (sk. J. Kudiņš). 
1. vietas izcīnītas Starpnovadu rudens kro-
sā; LSSF rīkotajā vieglatlētikas rudens kro-
sā; Starpnovadu pavasara krosā; Starpnova-
du skolu vieglatlētikas sacensībās (1500 m 
skrējienā). Apsveicam!

Ir apkopoti 2014./2015. mācību gada lai-
kā skolēnu sasniegtie rezultāti olimpiādēs, 
konkursos, skatēs un sporta sacensībās. Pal-
dies skolotājiem un skolēniem par ieguldīto 
darbu! Lielo sasniegumu tabulu var apskatīt 
skolas mājas lapā: www.viesite.edu.lv

Informāciju sagatavoja direktora 
vietniece audzināšanas darbā S. Ratiņa.

5. b klase šajā mācību gadā piedalījās 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkri-
tumu vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”.

Kopā ar 3. a klasi savācām 2430 kilo-
gramus nolietoto elektropreču. No 129 
skolām bijām 21. Uzvarētājskola savāca 
5284 kilogramus. Mēs arī to būtu varējuši, 
ja visi vecāki būtu atbalstījuši ne tikai vār-
dos, bet arī darbos.

Visvairāk nolietoto elektropreču savā-
ca Dina Laizāne – Šēnberga. Patiesu iein-
teresētību un aktivitāti saņēmu no Aiņa 
Kāršenieka, Viļņa Zaļakmens un Aigara 
Ružello. Īpašs paldies šoferītim Jānim 
Strumskim un Aigaram Ružello, kuri sa-
vāca un divreiz pārkrāva pusotru tonnu 
elektropreču! Paldies par atsaucību ma-
niem kolēģiem: Līgai, Aijai V., abām Ive-

tām, Sanitai, Vitai, Ligitai, Robertam!
Nodotie kilogrami ir pārvērtušies bal-

vās: Latvijas Dabas muzeja apmeklējums 
30 personām un interaktīva nodarbība par 
dabu, piecas dāvanu kartes Zvaigzne ABC.

Cerībā, ka turpmāk vecāku atbalsts 
būs lielāks,

5. b klases audzinātāja 
R. Sirmoviča

Paldies par atbalstu

Pavasari uzskata 
par visrosīgāko gada-
laiku, dabā viss mostas 
un plaukst, putni rosās 
savās ligzdās. Arī sko-
lās maija mēnesis skolē-
niem un skolotājiem ir 
pilns rosības un darba, 
jo mācību gads strauji 
tuvojas beigām. Pirms 
paša „trakā skrējiena” 
30. aprīlī Rites pamatskola viesos gaidīja 
kaimiņskolu 1. - 4. klašu skolēnus. Nu jau 
par tradīciju vairāku gadu garumā kļuvu-
si starpnovadu kombinētā olimpiāde sā-
kumskolas skolēniem, kurā katru gadu cita 
skola uzņem pie sevis pārējo skolu bērnus. 
Šogad olimpiādi rīkot atkal kārta pienāca 
Rites pamatskolas kolektīvam. Olimpiādē 
piedalījās trīsdesmit divi Viesītes vidus-
skolas, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidus-
skolas, Sproģu pamatskolas un Rites pa-
matskolas skolēni.

Olimpiādes darbi diezgan sarežģīti, jo 
ietverti dažādu mācību priekšmetu - lat-
viešu valodas, angļu valodas, dabaszinību, 
matemātikas un sociālo zinību - uzdevu-
mi.

Pēc divu stundu spraiga teorētiskā 
un praktiskā darba skolēni devās uz Ri-
tes pagasta Tautas namu, kur par atpūtu 
un izklaidēm rūpējās kluba vadītāja Aina 
Makučone un bibliotēkas vadītāja Solvita 
Raupe. Cilvēcīgs paldies par rotaļu un at-
rakciju organizēšanu olimpiešiem!

Savukārt skolotājām sākās atbildīgā-
kais darba posms - olimpiādes darbu labo-
šana, atbilžu izvērtēšana un punktu skaitī-
šana. Rezultātā godalgotas vietas:

• 1. klašu grupā - 1. vieta E. Līcei un 
P. Ratniecei, Viesītes vidusskola, 2. vieta 
R. Mačekam, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa 
vidusskola;

• 2. klašu grupā - 1. vieta L. Sasai un 
K. Semjonovai, Rites pamatskola, 2. vieta 
S. Strumskai, Rites pamatskola, 3. vieta M. 
A. Prodniekam, Viesītes vidusskola;

• 3. klašu grupā - 1. vieta P. Eglītei, 
Viesītes vidusskola, 2. vieta R. Daibem, 
Viesītes vidusskola, 3. vieta A. Čelnovam, 
Viesītes vidusskola, un E. Kapelei, Neretas 
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola;

• 4. klašu grupā - 1. vieta B. Dārziņai, 
Viesītes vidusskola, 2. vieta A. Strumskim, 
Rites pamatskola, 3. vieta A. Pauniņam, 
Sproģu pamatskola, L. D. Karziņinai, Vie-
sītes vidusskola, A. Vaičulenai, Neretas 
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola.

Liels paldies dalībskolu skolotājām par 
skolēnu gatavošanu olimpiādei un par dar-

bu labošanu! Īpašs paldies Rites pamatsko-
las skolotājiem D. Černauskai, M. Ūdrei, 
I. Vaverei, S. Tučai, I. Orbidānam, V. Le-
vinskai par izdomu un radošumu olimpiā-
des darbu sastādīšanā un par skolēnu ga-
tavošanu olimpiādei! Paldies visam Rites 
pamatskolas kolektīvam - skolotājiem un 
darbiniekiem - par ieguldīto darbu olim-
piādes organizēšanā un viesu uzņemšanā!

Pēc labi padarītā darba apmierināti 
bija visi - skolēnus iepriecināja pārsteigu-
ma balva - saldējums, skolotājas - mazas 
mīļas dāvaniņas, mūs, olimpiādes organi-
zētājus - prieks skolēnu sejās, kādas meite-
nītes teiktais prombraucot: „Jūs mums ilgi 
paliksiet atmiņā!” un sirsnīgās atsauksmes 
no dalībskolu skolotājām par labi noorga-
nizētu pasākumu!

Uz tikšanos nākamgad Viesītes vidus-
skolā!

Direktores vietniece S. Tuča

Sākumskolas olimpiāde Rites pamatskolā
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Laikā, kad visa Latvija svin darba svēt-
kus, Rites jaunsargi piedalījās sporta kluba 
„Mustangs” organizētajā Izturības skrējienā, 
kas norisinājās 1. maijā Jēkabpilī, pie Radžu 
ūdenskrātuves. Skrējiens noritēja divos pos-
mos - jaunākajai grupai 2,2 km trase ar 5 
šķēršļiem, bet pārējām grupām - 7 km ar 10 
šķēršļiem.

Pirmie startēja vecāko grupu pārstāvji, 
kur piedalījās arī jaunsargu instruktors Mār-
tiņš Umbraško. Finišā viņš ieradās sestais un 
savā vecuma grupā izcīnīja 4. vietu.

Jaunākās grupas pārstāvji startēja uz-
reiz pēc tam, kā ieradās pēdējais no vecāko 
grupas. Lieliskus rezultātus uzrādīja Rites 
pamatskolas jaunsargi. Meiteņu konkurencē 
pirmo vietu izcīnīja Elīna Liepiņa (8. klase), 
otrajā vietā Sanita Briede (7. klase), trešajā vie-
tā Krista Vavere (7. klase), ceturtā - Andželika 
Briede (7. klase) un piektā Žaklīna Staltmane 
(5. klase). Zēnu konkurencē godpilno otro 
vietu izcīnīja Zintis Aleksis (4. klase).

Bez balvām nepalika neviens - visi da-
lībnieki saņēma sertifi kātus par izturību, 
pirmajām trīs vietām medaļas un visspēcīgā-

kajam savā grupā tika arī kauss. Trasē iztērē-
to enerģiju palīdzēja atgūt kafejnīcas „Kara-
mele” saimnieku sarūpētie sulas dzērieni un 
kūka.

Dalība šajā skrējienā ļāva pierādīt sev 
un arī citiem, uz ko mēs esam spējīgi un ka 
pēc garā ziemas perioda neesam „ierūsējuši”. 

Daļa dalībnieku saprata, ka var paveikt vai-
rāk nekā no sākuma šķiet un tam ir vajadzīgs 
tikai nedaudz vairāk gribasspēka vai līdzcil-
vēku pamudinājums.

Rites pamatskolas jaunsargu instruktors 
M. Umbraško

Foto no personīgā arhīva

Rites jaunsargi piedalās Izturības skrējienā

Labi padarīts darbs tiek atalgots - medaļas, kauss un sertifi kāti.

VIESĪTES SPORTA SKOLAS VĒSTIS

VIEGLATLĒTIKA
23. un 28. aprīlī Aizkrauklē norisi-

nājās sezonas atklāšanas sacensības mešanas 
disciplīnās.

23. aprīlī šķēpa mešanā A grupas jau-
nietēm (1998. - 1999. dz. g.) ar personīgo re-
kordu (31.23 m) 3. vietu izcīnīja Ance Kalniņa 
(attēlā). 

28. aprīlī 3. vietu šķēpa mešanā D gru-
pas zēniem savās pirmajās šķēpa mešanas sa-
censībās izcīnīja Alekss Čelnovs (20.55 m). D 
grupā meitenēm lodes grūšanā Ance Bantaus-
ka ierindojās 8. vietā (5.17 m).

Labi startēja arī Vladislavs Pupeļs, kurš 
savā vecuma grupā (C grupā) šķēpa mešanā 
izcīnīja 4. vietu ar rezultātu 29.37 m. Lodes 
grūšanā Vladislavs ierindojās 8. vietā (7.19 m), 
bet Kristaps Moļs - 6. vietā (7.63 m).

B grupā zēniem šķēpa mešanā Sandis Al-
diņš izcīnīja 7. vietu (31.15 m), Vīgants Endijs 
Elpers - 11. vietā (27.27 m). Lodes grūšanā San-
dis Aldiņš 11. vietā (9.39 m) un Vīgants Endijs 

Elpers - 16. vietā (8.70 m).
4. maijā Jēkabpilī norisinājās Jēkabpils 

atklātais čempionāts pieaugušajiem un sporta 
skolas U – 16 čempionāts vieglatlētikā, veltīts 
P. Zeltiņa un J. Bērziņa piemiņai.

Ļoti spēcīgā konkurencē visās disciplīnās, 
kas šajās sacensībās ir katru gadu, startēja arī 
četri Sporta skolas audzēkņi. Lodes grūšanā 
Sandis Aldiņš izcīnīja 15. vietu un uzlaboja 
savu iepriekšējo rezultātu par 47 cm (9.86 m), 
Vīgants Endijs Elpers - 17. vietā, viņš uzlaboja 
savu iepriekšējo rezultātu par 53 cm (9.23 m). 
Abu puišu uzrādītie rezultāti atbilst III Jaunat-
nes Sporta klasei (9 m). Šķēpa mešanā Sandis 
sasniedza savu personīgo rekordu 35.25 m (re-
zultāts atbilst III Jaunatnes Sporta klasei) un 
ierindojās augstajā 4. vietā. Vīgants, uzlabojot 
personīgo rezultātu, ierindojās 12. vietā (28.73 
m). Artūrs Maculevičs startēja tāllēkšanā, ar 
rezultātu 3.92 m ierindojās 13. vietā un 400 m 
skrējienā ar rezultātu 1.23,25 min ierindojās 9. 
vietā. Artūrs Kovrigo 1500 m skrējienā ar re-
zultātu 6.13,39 min ieņēma 7. vietu.

9. maijā Liepājā IAAF jauno vieglatlētu 
dienas sacensības ietvaros Laine Donāne izcī-
nīja 1. vietu šķēpa mešanā A grupas jaunietēm 
(53.18 m).

12. maijā Ogrē norisinājās Ogres nova-
da sporta centra atklātās sacensības vieglatlē-
tikā U - 14 grupai. No Viesītes Sporta skolas 
šajās sacensībās startēja 14 audzēkņi (8 no 
Ābeļiem un 6 no Viesītes).

Vislabāk veicās Naurim Mutulim, kurš iz-
cīnīja 2. vietu tāllēkšanā (4.54 m), 5. vietu 80 
m/barjerskriešanā (14.80 s) un dalītu 9. - 10. 
vietu 60 m skrējienā (9.18 s). Vladislavs Pupeļs 
izcīnīja 3. vietu augstlēkšanā (1.35 m), 11. vie-
tu tāllēkšanā (3.80 m) un 16. vietu 80 m/bar-

jerskriešanā (16.80 s). Kristapam Platgalvim 
augstlēkšanā dalīta 8. - 9. vieta (1.20 m), 300 
m skrējienā 13. vieta (0.54,69 min) un tāllēk-
šanā 17. vieta (3.55 m). Kristeram Bruzgulim 
300 m skrējienā 11. vieta (0.54,03 min), 80 m/
barjerskriešanā 13. vieta (16.26 s) un tāllēkšanā 
18. vieta (3.49 m). Kristaps Moļs startēja lodes 
grūšanā un ierindojās 8. vietā (6.11 m). Klintai 
Narkevičinai tāllēkšanā bija 22. vieta (3.39 m), 
300 m skrējienā - 37. vieta (1.00,48 min) un lo-
des grūšanā 11. vieta (5.64 m). Alvis Aizupietis 
izcīnīja 7. vietu tāllēkšanā (4.05 m), 10. vietu 
augstlēkšanā (1.15 m) un 18. vietu 60 m skrē-
jienā (9.87 s). 5. vietu lodes grūšanā meitenēm 
izcīnīja Katrīna Brakovska (7.60 m). Lainei 
Odziļevičai 13. vieta 60 m skrējienā (9.45 s), 
19. vieta tāllēkšanā (3.56 m) un 25. vieta 300 m 
skrējienā (0.54,33 min). Aivitai Urķei 13. vieta 
tāllēkšanā (3.82 m), dalīta 26. - 27. vieta 60 m 
skrējienā (9.79 s) un 14. vieta 300 m skrējienā 
(0.51,23 min). Karlīnai Medeļevai 21. vieta tāl-
lēkšanā (3.45 m) un 300 m skrējienā (0.53,23 
min), 22. vieta 60 m skrējienā (9.71 s). Rebekai 
Zekantei 15. vieta 600 m skrējienā (2.13,06 
min), 26. vieta tāllēkšanā (2.88 m) un 42. vieta 
60 m skrējienā (10.77 s). Paulai Vasiļjevai 25. 
vieta tāllēkšanā (3.08 m), 36. vieta 60 m skrē-
jienā (10.37 s) un 300 m skrējienā (0.59,14 min). 
Laurai Nikolai Pinnei 31. vieta 60 m skrējienā 
(10.16 s) un 38. vieta 300 m skrējienā (1.02,38 
min).

4*100 m stafetes skrējienā meitenes ierin-
dojās 6. vietā un zēni - 4. vietā.

13. maijā Lietuvas pilsētā Rokiški no-
tika Starptautiskais festivāls mešanas discip-
līnās „Rokiškis 2015”. Šķēpa mešanā Ance 
Kalniņa savā vecuma grupā izcīnīja 4. vietu 
(27.10 m), Sandis Aldiņš B grupas zēniem izcī-
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nīja 8. vietu (34,64 m) un Vīgants Endijs Elpers 
ar 29.36 m ierindojās 14. vietā. Abi puiši star-
tēja arī lodes grūšanā. Šajā disciplīnā bija ļoti 
spēcīga konkurence un ar saviem rezultātiem 
(Sandim - 9.54 m, Vīgantam - 8.85 m) puiši ie-
rindojās otrajā desmitniekā.

15. - 16. maijā „Daugavas” stadionā 
norisinājās Rīgas atklātās jaunatnes meistar-
sacīkstes. Šķēpa mešanā A grupas jaunietēm 
Lainei Donānei pārliecinoša uzvara ar rezultā-
tu 52.53 m (2. vietas rezultāts - 44.20 m).

VOLEJBOLS
Noslēgušās Latvijas Jaunatnes čempionāta 

spēles volejbolā. Mūsu 5 volejbola komandas 
kopumā izspēlējuši 39 spēles dažādās Latvijas 
pilsētās. 9. vietu Latvijas čempionātā izcīnīju-
šas divas komandas - B1 zēnu komanda (trene-
ris J. Kokins) un C1 zēnu komanda (treneres O. 
Treine un I. Aišpure). 12. vietā B1 grupas mei-
teņu komanda (treneris G. Treinis), 13. vietā 
C1 grupas meitenes (treneres I. Aišpure un O. 
Treine) un 15. vietā - A grupas zēnu komanda 
(treneris G. Treinis).

15. - 17. maijā Tartu (Igaunijā) Vie-
sītes Sporta skolas Aknīstes vidusskolas viena 
zēnu (1996. gadā dzimušie un jaunāki) un vie-
na meiteņu (1998. gadā dzimušās un jaunākas) 
komanda piedalījās Starptautiskajā turnīrā 
volejbolā „DUO VOLLEY CUP 2015”. Turnī-
rā piedalījās komandas no Somijas, Krievijas, 
Latvijas un Igaunijas.

Zēnu konkurencē bija divas komandas 
no Somijas, divas komandas no Igaunijas, pa 
vienai no Krievijas un Latvijas (Viesītes Sporta 
skolas komanda). Zēni rādīja ļoti labu sniegu-

mu, tomēr pretinieki bija pārāki un nācās sa-
mierināties ar 6. vietu turnīrā.

Meiteņu konkurencē bija trīs komandas 
no Igaunijas, pa divām no Somijas un Krie-
vijas, kā arī Viesītes Sporta skolas komanda. 
Meitenēm kopvērtējumā 3. vieta turnīrā, iz-
cīnīts kauss un medaļas, kā arī balvas katrai 
dalībniecei.

Audzēkņi un treneri Olita un Gints pa-
teicas Viesītes Sporta skolas vadībai par doto 
iespēju piedalīties šajā turnīrā!

FUTBOLS

No 24. līdz 26. aprīlim Latvijas 
Futbola federācijas mācību un treniņu centrā 

„Staicele” risinājās LFF Futbola akadēmijas 
2015. gada sezonas pirmais pavasara posma 
reģionu izlašu turnīrs, kurā sacentās U - 13 
vecuma grupas (2002. dzimšanas gada) jaunie 
futbolisti. Kopvērtējumā pirmo vietu izcīnīja 
Latgales reģiona izlases komanda, kuras sa-
stāvā spēlēja Viesītes Sporta skolas audzēknis 
Raivis Stumbiņš. Piecās turnīra spēlēs Latga-
les reģiona U - 13 izlase izcīnīja četras uzvaras 
un piedzīvoja vienu zaudējumu, par diviem 
punktiem apsteidzot Zemgales jaunos futbo-
listus. Labāko trijnieku noslēdza Kurzemes 
reģiona izlases pārstāvji. 

2015. gada Latgales Jaunatnes Futbo-
la čempionāta pirmās spēles dažādās vecuma 
grupās jau aizvadītas.

28. aprīlī Rēzeknē pirmās čempionāta 
spēles aizvadīja U - 12 zēni (2003. gadā dzimu-
šie). Piedzīvoti sāpīgi zaudējumi, ar 0:1 piekāp-
joties BFC Daugavpils - 3 komandai un ar 1:8 
BFC Daugavpils - 2 komandai.

17. maijā puiši Daugavpilī tikās ar Rē-
zeknes FA - 1 komandu (1:7) un BFC Daugav-
pils - 1 komandu (10:1).

11. maijā Rēzeknē U - 11 zēnu komanda 
(2004. gadā dzimušie) tikās ar Rēzeknes FA - 
3 komandu, izcīnīta pārliecinoša uzvara (8:1) 
un uzvara spēlē ar Ilūkstes NSS komandu (3:0).

13. maijā Rēzeknē savas pirmās čem-
pionāta spēles aizvadīja U - 9 zēnu komanda 
(2006. gadā dzimušie). Piedzīvoti zaudējumi 
gan ar Rēzeknes FA - 1 komandu (1:3), gan ar 
Rēzeknes FA - 3 komandu (0:2).

Viesītes Sporta skolas direktora vietniece
G. Klibiķe

J. Stumbiņas un G. Klibiķes foto

Aprīļa nogalē Viesītē notika 
Viesītes un Salas jauniešu salie-
dēšanās pasākums. Pasākumu 
organizēja mājinieki – Viesītes 
aktīvie jaunieši, kuri bija sarūpē-
juši iepazīšanās spēles un citas ak-
tivitātes. Saliedēšanās vakara pir-
mā daļa notika pie Paula Stradiņa 
skolas, kur svaigā gaisā jaunieši 
aizvadīja saliedēšanās un iepazī-
šanās aktivitātes (icebreakers un 
energizers).

Pasākuma otrā daļa notika 
jauniešu telpās Viesītes kultūras 
pilī, kur jaunieši tika sadalīti čet-
rās grupās. Galvenā vakara tēma 
bija „sadarbība”. Strādājot grupu 
darbos, jaunieši prezentēja savu redzējumu 
par vārda „sadarbība” nozīmi. Kopīgi tapa 
arī video stāsti, kuri tiks ierakstīti diskos un 
uzdāvināti labvēļiem no Somijas, kuri palīdz 
ar Viesītes Jauniešu iniciatīvu centra tapšanu.

Viesītes jauniešiem šī bija iespēja smelties 
pieredzi un iedvesmu no kaimiņu novada 
jauniešu domes un, strādājot komandā, saga-
tavot uzņemšanas pasākumu, kuru veiksmī-
gi pašu spēkiem arī novadīja. Šis pasākums 
vēlreiz apliecināja, cik vērtīgu pieredzi jau-

niešiem sniedz starptautiskas jauniešu ap-
maiņas programmas.

Amanda Kļaviņa: „Saliedēšanās pa-
sākums ar Salas jauniešiem bija ļoti jauks, 
piepildīts un atraktīvs. Šoreiz organizēšanas 
darbos nepiedalījos, tāpēc bija patīkami re-
dzēt, ka pārējie jaunieši kopīgiem spēkiem 
spēj noorganizēt kvalitatīvu jauniešu uz-
ņemšanu mūsu pilsētā. Prieks, ka Salas jau-
nieši bija atvērti un draudzīgi. Pasākums 
bija izdevies, un domājams, ka notiks arī 

turpmāka sadarbība ar Salas jau-
niešiem.”

Ilva Mašinska: „Lielisks sa-
liedēšanās pasākums. Bija tiešām 
liels prieks uzņemt Salas jauniešus 
un komunicēt ar tiem. Patīkami, 
ka arī viņi ir tikpat atraktīvi un 
dzīvespriecīgi kā mēs. Kopā spē-
lējām spēles, darbojāmies grupās 
un iepazināmies viens ar otru. 
Katrs ieguvām sev draugus. Ce-
ram un ticam, ka šī sadarbība arī 
turpināsies.”

Kristīne Līce: „Pasākums ar 
Salas jauniešiem bija tiešām vēr-
tīgs un interesants. Iespēja uzzi-
nāt, kā darbojas jauniešu domes 

citās pilsētās, iepazīties ar jauniem un kreatī-
viem jauniešiem un, protams, lieliski pavadīt 
laiku ar interesantām spēlēm. Paldies, ka Sa-
las jaunieši apciemoja mūs un sniedza jaunus 
iespaidus!”

Paldies Salas jauniešiem un Salas novada 
jaunatnes lietu speciālistei Vitai Tropai par 
atsaucību un atraktīvo dalību!

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

Viesītes un Salas jauniešu 
sadraudzības pasākums
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Maija mēnesī noslēdzies pirmais Vie-
sītes novada pašvaldības konkurss par fi -
nansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu 
projektiem. Tajā varēja piedalīties Viesītes 
novada jaunieši vai jauniešu grupas vecumā 
no 15 līdz 29 gadiem un gūt fi nansiālu atbal-
stu līdz 500 € apmērā.

Konkursa mērķis bija fi nansiāli atbalstīt 
jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Viesītes 
novada jauniešu iekļaušanos novada kultū-
ras, sporta un izglītības procesos, sekmējot 
viņu fi ziskās aktivitātes, vērtīborientāciju 

un aktīvu līdzdalību.
Jaunatnes iniciatīvu projektu konkur-

sam pirmajā gadā tika iesniegti 3 projekti. 
Izvērtēšanas komisija atzina, ka jauniešu 
iniciatīva ir apsveicama un visi iesniegtie 
projekti ir atbalstāmi:

1. „Spēks ir mūsos” – 269 EUR, projekta 
koordinators Helmuts Zālītis (Saukas pa-
gasts);

2. „Volejbola laukuma uzlabošana” – 
424,05 EUR, projekta koordinators Mārcis 
Kvitkovs (Rites pagasts);

3. „Novusa spēles telpa Elkšņos” – 
274,30 EUR, projekta koordinators Egons 
Roģis (Elkšņu pagasts).

Jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumi 
liecina, ka jaunieši ir ieinteresēti un gatavi 
veidot vidi ap sevi novadā. Projektu realizē-
tājiem novēlam veiksmīgu iniciatīvu norisi 
un jauniešus aicinām izmantot visas pie-
dāvātās iespējas aktīvi un lietderīgi pavadīt 
savu brīvo laiku.

Jaunatnes lietu speciāliste
L. Liepiņa

Noslēdzies Viesītes novada jauniešu 
iniciatīvu konkurss

9. maijā Viesītes kultūras pilī notika zolītes 
turnīrs. Uz turnīru ieradās 22 dalībnieki, tai 
skaitā viena daiļā dzimuma pārstāve. Dalīb-
nieku pulkā zolītes turnīrā startēja arī Saeimas 
deputāts Imants Parādnieks. Zolītes spēles cie-
nītāji izspēlēja 7 kārtas. Kādam veicās labāk, 
kādam ne tik labi, bet, spēlējot pēdējo kārtu, 
tikai noskaidroti 3 labākie spēlētāji: 3. vietā 
Andris Šinke, 2. vietā - Mairis Bravackis (Vie-
sīte), bet 1. vietā Ilgonis Sniķers.

Paldies spēļu galvenajam tiesnesim Jānim 
Pučinskim! Paldies Viesītes kultūras pils di-
rektorei Raisai Vasiļjevai par telpām un Mārī-
tei par darbu! Novēlam veiksmi dalībniekiem 
nākamajos zolītes turnīros! Uz tikšanos!

Viesītes sporta klubs
Foto no kluba arhīva

Zolītes turnīrs 
Viesītē

24. aprīlī Viesītes novada jaunieši Hel-
muts Zālītis, Anna Paula Kuzņecova, Rai-
vis Strumskis un Uldis Ziņkovskis kopā ar 
pašvaldības Jaunatnes lietu speciālisti Lau-
ru Liepiņu apmeklēja Jauniešu garantijas 
pēcpusdienu Jelgavā.

„Jauniešu garantija” ir ES fondu fi-
nansiāli atbalstīta iecere, lai palīdzētu 
jauniešiem atgriezties izglītības iestādē 
vai iekļauties darba tirgū. Informatīvā 
pasākuma ietvaros notika iedvesmojoša 
saruna par jauniešu īstā dzīves ceļa izvēli 
starp Ghetto Games vadītāju Raimondu 
Elbakjanu, vietējās deju studijas Bene-
fice vadītāju Anniku Andersoni, grupas 
TirkizBand dalībnieku Gundaru Cauni un 
citām interesantām personībām. „Jauniešu 
garantijas” pēcpusdienā Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA) karjeras konsul-
tanti stāstīja par kvalifikācijas paaugstinā-
šanas iespējām, notika arī dažādas radošās 
darbnīcas, kurās jaunieši varēja pārbaudīt 
atbilstību izvēlētajai profesijai. Vienlai-
kus Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras pārstāvji informēja par 
neformālās izglītības iespējām 
un „Jauniešu garantijas” projektu 
„PROTI un DARI!”. Savukārt no-
slēgumā notika Kaspara Zlidņa un 
Andžeja Grauda bezmaksas kon-
certs (grupa Gain Fast).

R. Elbakjans: „Lai gūtu panā-
kumus dzīvē, ir jārūpējas par savu 
veselību un fi zisko formu, tāpēc 
Raimonds ar jauniešiem pasākumā 
runāja par sporta un veselīga dzī-
vesveida nozīmi.”

„Jauniešu garantijas” mērķis ir pa-
līdzēt jauniešiem iekļauties darba tir-
gū un atsākt mācības izglītības iestādē. 
Iniciatīvas mērķis ir uzlabot jauniešu 
konkurētspēju tirgū, kā arī mazināt 
jauniešu bezdarbu. Plašāka informā-
cija: http://www.lm.gov.lv/text/2607

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste 

L. Liepiņa
Autores foto

Viesītes novada jaunieši apmeklē 
informatīvu semināru Jelgavā
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Arī es piekritu uzaicinājumam dalī-
ties atmiņās un pastāstīt nedaudz par savu 
dzīves gājumu un darbu medicīnā.

Bija tālais 1970. gada 12. marts, kad 
pēc Rīgas 4. medicīnas skolas beigšanas 
tiku nosūtīta darbā uz Vārnavas feldšeru – 
vecmāšu punktu. Pirms manis divpadsmit 
gadus Vārnavā par feldšeri bija strādājusi 
Gerda Riekstiņa, kas pēc tam pārgāja dar-
bā uz Mēmeles pansionātu. Feldšerpunkts 
skaitījās viens no labākajiem rajonā. Iekār-
tots bijušajā Vārnavas skolā (4 kl.). Plašās 
telpas aprīkotas vienkārši. Kabinets bija 
gan zobārstam, gan sieviešu profapskatēm. 
Liela uzgaidāmā telpa. Zobārsts brauca no 
Jēkabpils divas reizes mēnesī. Par sanitāri 
strādāja Anna Rieksta (mazgāja telpas, veļu, 
sterilizēja šprices, vārot lietus vai sniega 
ūdenī, lai tās neapkaļķotos no akas ūdens. 
Tagad, to dzirdot, liekas - skudriņas skrien, 
kā varēja tā atļauties. Vēlāk ņēmu destilētu 
ūdeni no aptiekas špricu un instrumentu 
sterilizēšanai – precīzāk vārīšanai). Dzī-
voklis arī bija turpat blakus medpunktam. 
Telpas lielas, vakaros vienai bija bail. Atce-
ros kādu vēlu vakaru, kad vietējie puiši bija 
sadomājuši atnākt ciemos. Ar bailēm gāju 
atvērt medpunkta durvis, jo domāju, pro-
tams, par kādu slimnieku, bet, kad atvēru 
un ieraudzīju „jautros” zēnus, tad gan biju 
ļoti dusmīga, izbāros un durvis visiem de-
guna priekšā aizslēdzu. Vēlāk puiši vēl bija 
saņēmuši brāzienu gan no ciema priekšsē-
dētāja J. Kļaviņa, gan no kolhoza priekšsē-
dētāja I. Haitova. Līdzīgi atgadījumi vairs 
neatkārtojās.

Vēlāk uz skolas telpām no vecās mui-
žas pārcēla pastu, bibliotēku, ciema pa-
domi. Pirmajā stāvā dzīvoja bibliotekāre 
A. Beķere, pasta priekšnieces S. Kalniš-
kānes ģimene, kluba vadītāja. Dzīvojām 
visi draudzīgi. Darbs arī ļoti patika. Ar 
nepacietību gaidīju katru slimnieku, kat-
ru mājas izsaukumu. Jau no pirmās darba 
dienas visi bija ļoti pretimnākoši. Atceros, 
pašā pirmajā darba dienā medpunktā ie-
nāca kolhoza „1. Maijs” priekšsēdētājs I. 
Haitovs un jautāja, vai nevajagot mašīnu 
atvest kādas mantas dzīvošanai, lai droši 
sakot. Teica, lai nebaidos, ja ko vajag, lai 
prasu. Transportu izsaukumu apkalpoša-
nai, patronāžām došot, lai tik piezvanot uz 
kantori. Un tā arī bija.

Apkalpes rajons nebija mazs. Tālākais 
punkts bija apmēram divpadsmit kilomet-
ru attālumā, bet biju jauna, nekas nebija 
grūti, daudz gāju arī kājām. Būtu droši 
vien Vārnavā palikusi, ģimene arī bija no-
dibināta, bet sākās pārmaiņas. Vispirms 
jau kolhozu „1. Maijs” pievienoja padomju 
saimniecībai „Viesīte”. Arī ciema padome 
tika likvidēta. Visi bija kā no laivas izmes-
ti. Draudzīgā Vārnavas saime to visu ļoti 
pārdzīvoja, daudzi pārgāja strādāt uz kol-
hozu „Sunākste”. Transporta nebija prak-
tiski nekāda. Vīrs uz darbu padomju saim-

niecībā „Viesīte” kā iecirkņa priekšnieks 
brauca ar motociklu. Arī man nokļūšana 
uz Viesīti un Jēkabpili kļuva sarežģīta, jo 
personīgo automašīnu toreiz nebija. Tad 
radās iespēja un piedāvājums pārcelties uz 
Klauci, kas bija Saukas pagasta teritorijā. 
Vīram - darbs kolhozā „Ezerkrasts” par 
galveno agronomu, man darbs tepat, bla-
kus mājā. Iepriekš feldšerpunkts atradās 
pie Saukas ezera „Tiltiņos”, kur par feld-
šeri ļoti ilgus gadus strādāja Mutulis. Tā 
kā feldšerītis nolēma doties pelnītā atpū-
tā, tad feldšerpunktu arī pārcēla uz Klau-

ci – 2 (Klaucē sāka 
veidoties tāds kā kol-
hoza centriņš). Tika 
iedalīts viens divista-
bu dzīvoklis (1 istaba 
centrālei „Ezerkrasts”, 
otra istaba feldšerpun-
kta vajadzībām). Tā 
ar 1973. gada augustu 
sāku darbu. Grūtāk 
bija pierast pie maza-
jām telpām, bet iestrā-
dājos, pieradu, un viss 
bija labi. Arī Saukas 
ciema padome rūpējās 
un iespēju robežās pa-
līdzēja. Piešķīra pat mopēdu, ar ko braukt 
izsaukumos. Labāk jau bija, ka nevajadzēja 
iet kājām, bet arī piedzīvojumi neizpalika. 
Tā soma ar medikamentiem uz stūres un 
aidā! Bet, kad mājās pie slimnieka, atverot 
sterilizatoru, ieraugi, ka šprices izskrūvē-
jušās vai saplīsušas, tad prieka maz. Arī 
kritiens vienu otru reizi neizpalika. Daža 
rētiņa vēl ilgi atgādināja par notikušo, bet 
tas viss bija interesanti. Arī šeit apkalpes 
zona stiepās vēl aiz Saukas proftehniskās 

skolas, uz otru pusi - līdz Elkšņu pagasta 
teritorijai. Saukas 8-gadīgā skola atradās 
sešu kilometru attālumā, bet uz skolu visu 
mācību gadu bija regulāri jābrauc. Mācī-
bu gada sākumā kopā ar Viesītes slimnī-
cas pediatru jāveic profilaktiskā apskate. 
Regulāri jāizdara profilaktiskās potēša-
nas. Jāapmāca sanitārais postenis, jāveic 
pārbaudes skolas ēdnīcā, internāta telpās. 
Skolā bija vairāk nekā 100 skolēnu, kuru 
skaits laika gaitā saruka līdz 20 – 24, līdz 
tāpat kā daudzas citas skolas tā tika lik-
vidēta. Arī Saukas ciema padome tika 

pārcelta uz Loni. Līdz ar to arī mainījās 
manas darba vietas nosaukums no Saukas 
uz Klauces feldšerpunktu. Kolhozu „Ezer-
krasts” pievienoja padomju saimniecībai 
„Susēja”. Atkal jaunas pārmaiņas. Taču 
nemainīgi visu laiku paliku Viesītes slim-
nīcas apkalpes zonā. Atskaites vajadzēja 
nodot Viesītes ambulancē, pēc tam Jēkab-
pilī. Sadarbība ar Viesītes ārstiem, māsām 
un ātro palīdzību palika nemainīga. 

Turpinājums 18. lpp. »»»

Kas paliek atmiņā, tas dzīvs…

Rīgas 4. medicīnas skolu 
beidzot. 1970. gads.

Donoru vakarā Elkšņu kultūras namā. No kreisās: p. s. „Susēja” 
dispičers A. Rubīns, Aknīstes slimnīcas galv. ārste Griķe, Viesītes 

slimnīcas galv. ārste Z. Haitova, Klauces feldšerpunkta vad. 
Z. Milakne, Elkšņu feldšerpunkta vad. E. Puriņš.
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««« Sākums 17. lpp
Uz Klauces feldšerpunktu izbrauca re-

gulāri gan ķirurgs - daktere Z. Haitova, 
gan terapeiti (visilgākā sadarbība ar dakte-
ri S. Broniču), gan pediatri. Nekad neviens 
neatteica sarežģītākās situācijās. Brauca arī 

pie slimniekiem uz mājām. Bija reizes, kad 
steidzami jānokļūst pie kāda slimnieka, bet 
man transporta uz to brīdi nebija. Viesītes 
ātrās palīdzības feldšerīši nekad neatteica. 
Dažreiz braucu līdzi, lai rādītu ceļu, jo arī 
navigatoru mašīnās nebija. Darba netrū-
ka, bija jāorganizē, jāapziņo iedzīvotāji uz 
profapskatēm (divas reizes gadā uz Klauci 
izbrauca fl urogrāfa autobuss), vēlāk bija jā-

veic iedzīvotāju dispanserizācija. Telpu man 
uz vietas nebija, lai to veiktu, tad nu to darī-
jām Saukas profesionāltehniskajā skolā. Gan 
slaucējas, gan mehanizatori bija jāved uz ik-
gadējām pārbaudēm uz Jēkabpils, Aknīstes 
ambulancēm. Jāorganizē donori – bezmak-

sas asins nodošanai. Bieži nā-
cās aizvietot feldšerus Elkšņu 
feldšerpunktā. Lai gan tas ne-
bija manā apkalpes zonā, bet 
divi punkti bijām Elkšņu pa-
gasta teritorijā, tad nu nešķi-
roju. Vēl jau visi saimniecis-
kie pienākumi - jādomā par 
telpu remontu, malkas sagā-
dāšanu u.c. Daudz palīdzēja 
saimniecības „Susēja” vadība 
(iedeva jaunas mēbeles, veica 
kosmētiskos remontus). Grū-
ti pēdējos darba gados bija 
ar transportu. Iecirknī viena 
smagā mašīna, ar kuru paras-

ti brauca iecirkņa priekšnieks. Biežāk iedeva 
traktoru. Braucu pat ar kāpurnieku, bet biju 
priecīga, ka nav jāiet kājām – sevišķi ziemā. 
Ar prieku atceros, kā darba pirmsākumos 
gandrīz katrā lauku sētā bija zirdziņš. Tad 
nu ļoti bieži izsaukumos veda ar tiem. Līdz 
Ormaņkalnam aizbraukt kamanās bija bau-
da. Tiku sasegta, lai nenosaltu vai kāda zirga 
spalva neuzkristu. Pa ceļam varēja paru-

nāt. Atmiņā palikuši tie „vecīši” (J. Šupiņš, 
P. Brūveris, P. Lambergs, A. Linde u.c.) - cil-
vēki ar gaišu prātu un dzīves gudrību. Žēl, 
ka ar gadiem viss ir mainījies - darba tikums, 
vērtības, cilvēku labestība, sirsnība.

Tā, laikam ritot, iedzīvotāju skaits aiz-
vien samazinājās, līdz ar to arī darba ap-
joms. Paliku darbā uz pusslodzi. Arī vietējai 
pagasta vadībai nebija intereses Klaucē sa-
glabāt feldšerpunktu, jo centrs bija Elkšņos. 
Ātrās palīdzības brigādē vajadzēja divus ārs-
ta palīgus, un daktere S. Nažinska pierunāja 
mani darbā NMP. Sākumā baidījos, jo tomēr 
darba profi ls atšķīrās no ierastā, bet piekritu. 
Kolēģīši visi zināmi - R. Vaļivačova, L. Kriš-
jāne, J. Gaile, I. Kalniņa, L. Linīte, I. Moi-
sejeva. Izgāju papildus kursus, nokārtoju ek-
sāmenus, lai dabūtu sertifi kātu, un astoņus 
gadus līdz aiziešanai pensijā nostrādāju. Arī 
šajā darbā bija gan kuriozas situācijas, gan 
uztraukuma un stresa brīži, bet tas jau būtu 
cits stāsts.

Esmu priecīga, ka man bija iespēja pa-
strādāt arī kolektīvā ar jaukiem kolēģiem. 
Gribu novēlēt visiem, kuri strādā šo darbu – 
veselību, izturību!

Ceru, ka pienāks diena, kad valdība pie-
ņems likumu par izdienas pensijas piešķir-
šanu NMP darbiniekiem. Lai visiem veicas!

Z. Milakne
Foto no personīgā arhīva

Viesītes slimnīcas jubilejas ballē 1973. g. No kreisās: Z. Milakne 
un daktere Z. Haitova.

Viņa ierakstīja savu lappusi – spilgtu 
un nozīmīgu - Viesītes medicīnas vēsturē 28 
gadu garumā un paveica ļoti daudz. Skaidrī-
tes mūžs aprāvās 2013. gada februārī spēku 
pilnbriedā, un nu jau viņa dzīvo tikai līdz-
cilvēku atmiņās. To vidū noteikti vispirms ir 
viņas tuvie un mīļie cilvēki, bet ļoti daudz 
ir to, kuriem viņa palīdzējusi atveseļoties, 
glābusi dzīvību kritiskos brīžos, kā arī viņas 
darba kolēģi - tieši viņus šoreiz lūdzām pa-
stāstīt, kāda bija Skaidrīte. Protams, visus 
apzināt nav iespējams – tad iznāktu grāma-
tas vērts stāsts, ko neapšaubāmi Skaidrīte ir 
pelnījusi, jo šobrīd internetā par viņu atro-
dams tikai neliels materiāls, ko 2008. gadā 
virtuālajai enciklopēdijai „Latvijas ļaudis” 
sagatavojis dēls Dainis – tolaik Viesītes vi-
dusskolas 11. klases skolnieks. Fragmentāri 
to publicējam arī šeit.

Darba kolēģu atmiņas atklāj Skaidrīti 
kā daudzpusīgu, spilgtu, kolorītu un radošu 
personību. Daktere I. Jevtušenko savām at-
miņām devusi trāpīgu virsrakstu - „Cilvēks 
dzīvo tik ilgi, kamēr ir dzīvas atmiņas par 
viņu”, un man gribas piebilst, ka ir labi, ja 
varam, cilvēku atceroties, pateikt tik daudz 
gaiša un laba. Lai šīs atmiņas ir maza arta-
va dakteres Skaidrītes Nažinskas piemiņas 
saglabāšanā!

L. Griškena

„Skaidrīte Nažinska (dz. Māliņa) piedzi-
ma 1956. gada 21. februārī Madonas rajona 
Barkavas ciema „Sumeiniekos”, vispirms 

mācījusies Meirānu astoņgadīgajā skolā, vē-
lāk – Ļaudonas vidusskolā.

Par profesijas izvēli viņa teikusi: „Bērnī-
bā daudz slimoju, pārcietu dažādas traumas 
un operācijas, tāpēc radās vēlme palīdzēt 
citiem cilvēkiem, kā savulaik ārsti palīdzēja 
man. Tā arī izvēlējos mediķa profesiju.” No 
1977. līdz 1979. gadam Skaidrīte mācījās Rī-
gas 4. medicīnas skolā, ko pabeidza ar izci-
lību. Tā paša gada septembrī iestājās Rīgas 
Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības 
fakultātē. Jau skolas gados Skaidrīte dziedāja 
meiteņu ansamblī un korī. Dziedāt turpinā-
ja arī studiju gados J. Dūmiņa vadītajā Rīgas 
Medicīnas institūta Tautas korī „Rīga”. Va-
sarās strādāja tolaik leģendārajā RMI celt-
nieku vienībā „Ķelleri”, kuras aģitbrigādes 
sastāvā ieguva 1. vietu studentu celtnieku 
vienību festivālā. Pēc institūta beigšanas ar 
1985. gada 1. augustu kā ārste interniste viņa 
norīkota strādāt Viesītes pilsētas slimnīcā.

Darbs slimnīcā katru dienu mijās ar pie-
ņemšanu ambulancē, mājas vizītēm, dien-
nakts dežūrām. 1986. – 1987. gados Viesītes 
pilsētas slimnīcu pārprofi lē par Jēkabpils 
rajona centrālās slimnīcas infekciju nodaļu, 
tādēļ šajā laika periodā iecirkņa terapeita 
pienākumi tiek apvienoti ar infekcionista 
darbu slimnīcā.

Jaunā ārste tiek uzaicināta dziedāt atjau-
notajā Viesītes korī un Aigara Godiņa vadī-
tajā tautas dziesmu ansamblī, ko savukārt 
iesaista Salas teātra izrādē „Tiesa”. Izrāde ir 
tik laba, ka Salas teātra kolektīvs pašdarbī-

bas teātru festivālā izcīna Tautas teātra no-
saukumu un tiesības šo lugu izrādīt uz Dai-
les teātra skatuves.

Nodibinoties Tautas frontes grupai Vie-
sītē, Skaidrīte vada veco ļaužu sociālās ap-
rūpes nodaļu uz sabiedriskiem pamatiem, 
palīdzībā iesaistot tolaik sabiedriski ļoti ak-
tīvos vidusskolas vecāko klašu skolēnus, kas 
radīja pamatu tagadējam sociālās aprūpes 
dienestam.

1994. – 1998. g. S. Nažinska ievēlēta par 
Viesītes pilsētas (ar lauku teritoriju) domes 
deputāti, Veselības un sociālās komisijas 
locekli. Pieredzes apmaiņas braucienos ap-
meklējusi Eiropu – Dānijas medicīnas ies-
tādes Hobro un Åbenro hospitāļus, pēdējā 
kopā ar vairākiem Jēkabpils rajona ārstiem 
strādājusi ilgāk nekā mēnesi, iepazīstot vese-
lības aprūpes specifi ku.

1997. gada 1. martā, reorganizējot Viesī-
tes pilsētas slimnīcu, tā atdalīta no Jēkabpils 
RCS, izveidojot Jēkabpils rajona padomes un 
Viesītes pilsētas domes bezpeļņas organizā-
ciju SIA „Viesītes veselības un sociālās aprū-
pes centrs”, par kura direktori iecelta Skaid-
rīte Nažinska. Iestādē paralēli ārstniecības 
darbam (ambulatorā palīdzība, diennakts 
stacionāra aprūpe un neatliekamā medicī-
niskā palīdzība, zobārstniecība) sāk sniegt 
sociālos pakalpojumus (īslaicīgā sociālā 
aprūpe un pansionāta aprūpe). 2004. gada 
4. oktobrī pēc dibinātāju sapulces lēmuma 
SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes 
centrs” reģistrēts komercreģistrā, S. Nažin-

SKAIDRĪTI NAŽINSKU PIEMINOT….
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ska tiek ievēlēta par valdes priekšsēdētāju.
Paralēli veselības aprūpes vadības spe-

cialitātei, lai, kā pati saka, „nezaudētu prak-
tiskā ārsta pieredzi un asumu kritiskās si-
tuācijās”, apgūta neatliekamās medicīnas 
ārsta specialitāte, kuru pielietojusi, strādājot 
Jēkabpils RCS neatliekamās palīdzības in-
tensīvās terapijas brigādē.

Ārstu specialitāšu sertifi kācijas noteiku-
mi prasa nemitīgi papildināt esošās zināša-
nas un prasmes dažādos kursos un seminā-
ros. Par vienu no noderīgākajām S. Nažinska 

uzskata stažēšanos Gaiļezera klīniskās 
slimnīcas Toksiskās reanimācijas nodaļā 
un Rīgas 1. pilsētas slimnīcas Kardioloģijas 
nodaļā un reanimācijā, kā arī Rīgas ātrās 
palīdzības Purvciema apakšstacijas kardio-
loģijas un intensīvās terapijas brigādēs. Kur-
sos papildinātas arī zināšanas likumdošanas 
izmaiņās, ekonomiskajā plānošanā un pro-
jektu vadībā, kuras pielietotas reāli praksē, 
īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
projektu SIA „Viesītes veselības un sociālās 
aprūpes centrā” 2007. gadā.

Atbrīvoties no darbā uzkrātā stresa pa-
līdz ceļošana, labas muzikālās izrādes, ko 
Skaidrīte apmeklē kopā ar ģimeni, kura di-
bināta 1989. gadā, kad Skaidrīte apprecējās 
ar mūzikas skolotāju un „Kreicburgas zi-
ķeru” vijolnieku Gunāru Nažinski. Laulībā 
dzimuši divi dēli – Dainis un Aigars.”

Sagatavoja Dainis Nažinskis,
Viesītes vidusskolas 11. klase

Konsultants – R. Orups
http://www.latvijaslaudis.lv/users/

nazinska_skaidrite

Kad 1987. gada augustā uzsāku savas 
darba gaitas Viesītē, Skaidrīte šeit bija no-
strādājusi divus gadus. Tā nu sagadījās, 
ka tieši viņa informēja par darba specifi ku 
mazpilsētā, sniedza praktiskus padomus un 
konsultēja, jo studiju gados par medmāsu 
strādāju Rīgā, un darbs ļoti atšķīrās no tā, 
kas mani sagaidīja šeit. Desmit gadus mēs 
strādājām Viesītes vecajā slimnīcā un ambu-
lancē dakteres Zojas Haitovas vadībā. Ik die-
nas bija pacientu pieņemšana ambulancē un 
bērnu konsultācijā, mājas vizītes, pēc tam 
parasti satikāmies slimnīcā, kur aprūpējām 
savus stacionāra pacientus, rakstījām ne-
skaitāmus dokumentu kalnus un, protams, 
sarunājāmies par dažādām tēmām (sadzīvi, 
medicīnu, mākslu, rokdar-
biem). Skaidrīte dziedāja 
Viesītes korī un an-
samblī, kurš kopā ar 
Salas teātri bieži brau-
ca koncertēt. Viņas 
vaļasprieks bija rok-
darbi un ziedu audzē-
šana. Ar lielu prieku 
un sajūsmu aplūkoju 
viņas skaistos tambo-
rējumus, bet Skaid-
rītes dāvinātā puķe 
joprojām zied un zaļo 
uz manas palodzes. Ik 
reizi, kad to aplaistu, 
atceros dāvinātāju. Šīs 
atmiņas ir jaukas un priecīgas, jo tie bija 
mūsu jaunības gadi, kad enerģija, spēks un 
iegūtās zināšanas tika ieguldītas mūsu in-
teresantajā, bet ne vieglajā darbā. Tas bija 
laiks, kad dibinājām ģimenes, dejojām viena 
otras kāzās, dzima mūsu bērni.

Astoņdesmito gadu beigās visiem dar-
biniekiem - terapeitam, ķirurgam, pedi-
atram, neatliekamās palīdzības feldšerei bija 
jāiztiek ar vienu mašīnu, lai veiktu mājas 
vizītes. Reizēm tā bija aizņemta arī slimnī-
cas saimniecības vajadzībās. Tā nu mēs ar 
Skaidrīti bieži vien sastādījām maršrutu un 
savās mājas vizītēs un patronāžās braucām 
reizē. Reiz, braucot pavisam parastā mājas 
vizītē, pa rāciju tika pieteikts izsaukums, ka 
kādās mājās Saukā „dzimstot bērni”. Ar stei-
gu devāmies turp. Piedzima ņiprs puišelis, 
kuru kopā ar māmiņu vedām uz Jēkabpils 

slimnīcu. Šo gadījumu mēs ar Skaidrīti bieži 
atcerējāmies.

Viņa vienmēr ir bijusi ļoti enerģiska, ar 
aizrautību metās iekšā arvien jaunos darbos 
un pienākumos. Kad pienāca 1997. gads, 
tika reorganizēta Viesītes slimnīca (atdalīta 
no Jēkabpils CRS), daktere Haitova devās 
pensijā un Skaidrītei tika piedāvāts vadītā-
jas amats, kuru viņa uzņēmās ar milzīgu at-
bildību. Tika veikts remonts citās telpās, un 
ambulance, bērnu konsultācija un slimnīca 
pārcēlās uz Kārļa ielu 5/7.

Paralēli šim darbam Skaidrīte mācījās 
neatliekamās medicīnas ārstu kursos un ap-
guva šo specialitāti, lai nezaudētu praktiskā 
ārsta pieredzi, jo sakarā ar kārtējo reformu 

medicīnā, tika izveidota ģimenes 
ārstu institūcija, kurā kursus un 

prakses vietu Viesītē valsts 
paredzēja tikai diviem ārs-
tiem.

Sadzīvē Skaidrīte bija jau-
ka, laipna, 

nekad nebija skaudīga, priecājās par citu veik-
smēm, skuma par neveiksmēm, ļoti līdzjūtīga. 
Vēl kas - viņai bija ārstam neraksturīgi skaists 
rokraksts. Katru burtu viņa burtiski uzzīmēja. 
Man ir saglabājušies viņas zīmētie un rakstītie 
apsveikumi pirms 27 gadiem (attēlā).

Kad uzzināju, ka Skaidrītei ir nedziedi-
nāma slimība, tās bija neaprakstāmas emo-
cijas - izmisums mijās ar drausmīgu netais-
nības sajūtu.

Jau pagājuši divi gadi, kopš Skaidrīte uz 
mums nolūkojas no mākoņa maliņas. Viņa 
dzīvo savos paveiktajos darbos, bērnos, 
skaistajos ziedos, kurus iestādījusi un kopu-
si, cilvēku atmiņās.

Iveta Jevtušenko

„Ar dakteri Skaidrīti Nažinsku sadar-
bojos tad, kad sāku strādāt Salas pagasta 
Biržos par ģimenes ārstu - 2001. gadā. Tajā 
laikā daktere bija aprūpes centra direktore 
un bija labi, ka varēju sūtīt uz Viesītes aprū-
pes centru saņemt ārstēšanas kursu ne tikai 
Viesītes pacientus, bet arī Salas pagasta ie-
dzīvotājus.

Kopā strādājām arī Viesītes pašvaldībā - 
abas bijām deputātes. Daktere Nažinska 
prasmīgi vadīja aprūpes centru, labi pārzi-
nāja likumdošanu, vienmēr aizstāvēja pa-
cientu un savu darbinieku intereses. Daudz 
palīdzēja arī sociālajiem darbiniekiem tikt 
galā ar dažādām samilzušām problēmām 
šajā sfērā.

No 2003. gada abas sākām strādāt Jē-
kabpilī - neatliekamās medicīniskās pa-
līdzības dienestā. Darbs tur grūts un 
atbildīgs, vienmēr apspriedām dažādus klī-
niskos gadījumus, spriedām, kā labāk palī-
dzēt slimniekiem. Sarunas caurstrāvoja ļoti 
labas teorētiskās zināšanas un dziļa ieinte-

resētība pacientu likteņos. Ar kolē-
ģiem ātrajā palīdzībā Skaidrītei 

bija ļoti labas attiecības, arī 
tagad darbā bieži pieminam 
dakteri, atceramies, ar kādu 
lepnumu Skaidrīte stāstīja 
par savu ģimeni, atceramies 
viņas godprātīgo attieksmi 
pret darbu un labo humora 
izjūtu.”

Iveta Līce

„Neraksturīgi dakteriem 
Skaidrītei bija ļoti skaists rokraksts. Viņa 
prata rakstīt vecajā drukā. Vienmēr viņu 
lūdzām uzrakstīt apsveikumus, ielūgumus 
u.c.

Daktere pati mācījās un mūs mudināja 
mācīties, apmeklēt kursus un kārtot eksā-
menus ar vārdiem: „Celsim latiņu augstāk!”

Skaidrīte bija ļoti sabiedriska, dziedāja 
un dejoja, pat piedalījās konkursos.

Viņa mīlēja mājas un dārza darbus. Mēs 
visi zinājām, ka Skaidrītei ir „zaļie pirksti-
ņi”. Puķes viņai auga gan istabā, gan ārā. 
Viņa aprūpēja dārzu un siltumnīcu. Skaid-
rīte bija arī lieliska saimniece virtuvē – cepa, 
vārīja un šmorēja. 

Turpinājums 20. lpp. »»»

Cilvēks dzīvo tik ilgi, kamēr 
ir dzīvas atmiņas par viņu 
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««« Sākums 19. lpp
Vaļasbrīžos, kuru viņai bija gaužām 

maz, viņa tamborēja, adīja un šuva. Līdzte-
kus visam citam viņa bija laba māte un uz-
audzināja divus patstāvīgus dēlus, kuru ļoti 
mīlēja.”

Ruta Vaļivačova

„Par dakteri Skaidrīti Nažinsku man ir 

tikai labas un gaišas atmiņas, kaut arī jop-
rojām ir smagi, domājot par to, cik nežēlīga 
mēdz būt dzīve, tik negaidīti pārraujot cilvē-
ka dzīves pavedienu.

Kad domāju par to, kas viņu vislabāk 
raksturoja gan kā mediķi, gan arī kā cilvēku, 
vispirms gribas minēt viņas atsaucību un 
pieejamību – Skaidrīte nekad neatteica pa-
līdzību un vienmēr domāja, kā to izdarīt la-
bāk. Viņa bija optimiste, nekad nežēlojās par 
grūtībām, problēmām. Likās – viņas enerģi-
ja ir neizsīkstoša, tā plūst no viņas pārpā-
rēm. Skaidrītes dzīves ritms bija ļoti aktīvs, 
darbi bija saplānoti pa stundām – te jābrauc 
uz dežūru NP Jēkabpilī, te darba darīšanas 
Rīgā, te atkal jābūt sociālās aprūpes centrā.

Viesītes veselības un sociālās aprūpes 
centrs tika izveidots ar Skaidrītes līdzda-
lību un gādību. Varētu pat teikt – tā bija 
viņas lielā rūpe un sirdsdarbs – projektu 
rakstīšana, lai piesaistītu līdzekļus, neskai-
tāmie remonti, kuru uzraudzīšana bija viņas 
ziņā, līdztekus citiem darbiem un mediķa 
pienākumiem paņēma ļoti daudz laika un 
spēka. Viņa vienmēr domāja arī par centra 

iemītniekiem – kā uzlabot dzīves apstākļus 
centrā, kā palīdzēt vecajiem cilvēkiem, lai 
atvieglotu viņu stāvokli, piemeklēt labākās 
zāles un ārstēšanas metodes.

Mums, aptiekas darbiniekiem, bija ļoti 
viegli apkalpot Skaidrītes pacientus, jo viņas 
rokraksts receptēs bija ļoti skaidrs, salasāms, 
pat kaligrāfi sks, kas ir tik neraksturīgi ārs-
tiem.

Skaidrīte palikusi 
atmiņā kā interesanta 
sarunu biedre, kompā-
nijas dvēsele. Viņa iz-
cēlās ar interesantiem 
sadzīviskiem stāstiem, 
kuri reizēm bija kā 
anekdotes, tomēr ņem-
ti no dzīves. Viņa prata 

tik aizrautīgi, tik sir-
snīgi smieties.

Laiks tik ātri 
skrien, bet šķiet, 
ka tas bija Skaidrī-
tes pēdējā vasarā, 
kad viņas dārzā kā 
negudri ziedēja pu-
ķuzirņi. Atmiņā 
palicis rīts, kad viņa 
steidzās uz darbu ar 
lielu puķuzirņu puš-
ķi rokā…

Žēl, ka dzīvē viss 
notiek tā, kā tas no-
tiek.”

Aina Pečauska

„Man kā NMP feldšerei savos darba ga-
dos nācās sastrādāties ar daudziem ārstiem, 
kas strādāja Viesītes slimnīcā. Agrāk ārs-
tiem bija dežūras - jādežūrē 24 stundas dien-
naktī. Viņus varēja traucēt neskaidros jautā-
jumos, traumu gadījumos. Viesītes slimnīcā 
strādāja trīs ārsti – ķirurgs, terapeits, bērnu 
ārsts. Viņi katrs dežūrēja pa divām dien-
naktīm. Vienu brīdi Viesītes slimnīcā bieži 
ārsti mainījās, jo kuram gan gribētos ik pēc 
četrām dienām atkal divas diennaktis aiz-
vadīt dežūrās. Nekur nevari iziet, izbraukt, 
jo jābūt uz vietas. Ja salīdzina ar Jēkabpils 
slimnīcu – tur šiem ārstiem dežūras ir 2 – 4 
reizes mēnesī.

Man vairāk iznāca sastrādāties ar bēr-
nu ārstiem – dakteriem Somu, Semjonovu, 
Kūru, Štegmani, Gricāni, Līci, Jevtušenko. 
Arī ar terepeitiem - dakteriem Šicu, Boroz-
dinu, Nažinsku.

Ar dakteri Nažinsku un dakteri Haitovu 
man bija visilgākā sadarbība. Atceros kādu 
dežūru, kur pieteica izsaukumu pie vīrieša 
„kunga dūšā”, kurš sadomājis izdarīt pašnā-
vību. Viņš pārgrieza vēnas, ieslēdzās tualetē 

un nevienu nelaida sev klāt. Dabūju saukt 
palīgā policiju. Ar policista Surkuļa un šo-
fera palīdzību aiznesām pacientu uz ĀP ma-
šīnu. Bet sniegt palīdzību nebija tik viegli, 
jo viss, kas nebija piesiets, pieskrūvēts, gāja 
pa gaisu – pacients trakoja. Piebraucām pie 
dežūrārstes dakteres Nažinskas, kura nāca 
mums palīgā, uzlika sistēmu. Pacientu va-
jadzēja ātri nogādāt uz Jēkabpils slimnīcu. 
Daktere Nažinska, neskatoties uz to, ka mā-
jās vieni paši palika divi mazi bērni, brauca 
mums līdzi uz Jēkabpili. Vienīgi pa ceļam 
daktere zvanīja Almas tantei (Buiķei), lai 
ieiet paskatīties, ko dara puikas. Tā mēs, 
notraipījušies ar pacienta asinīm, aizvedām 
viņu uz slimnīcu. Arī abi dakteres puikas 
nebija blēņas sastrādājuši.

Ar dakteri Nažinsku varēja runāt ne tikai 
par medicīnu, bet arī par puķēm, darbiem 
dārzā, mūziku u.c. tēmām. Viņas aizrau-
šanās bija arī rokdarbi, īpaši tamborēšana, 
kuras prasmē viņa labprāt dalījās ar manām 
meitām. Esmu saglabājusi viņas tamborētos 
bērnu zābaciņus un mutautiņus ar smalki 
darināto mežģīni. Saka, ka tikai pozitīvi un 
gaiši cilvēki spēj būt tik radoši. Un tiešām - 
viņa bija talantīga rokdarbniece, arī cilvēks 
ar tā saucamajiem „zaļajiem pirkstiņiem”. 
Tātad rokas viņai darīja brīnumus.”

Jevgēnija Gaile

„Skaidrīte: enerģijas pilna, dzirksto-
ša, runīga, ekstraverta, par savām domām 
pārliecināta un spējīga pierādīt to patieso 
nepieciešamību. Vienmēr visu paguva, bija 
darboties griboša.

Bija reizes, kad viņa gāja kā mākonis pa 
Viesītes VSAC, zibšņus šķeļot par neizdarī-
tajām lietām, nekārtībām, bet neatceros, ka 
kādreiz kādam no darbiniekiem tas beigtos 
ar represijām.

Viņa runāja skaļi, enerģiski un arī darī-
ja visu enerģiski. Izveidoja Viesītes VSAC, 
iekārtoja, cīnījās par tā pastāvēšanu un par 
sevi aizmirsa. Bija cilvēcīga un mīļa pret ap-
rūpes centra iemītniekiem. Vēl tagad daudzi 
klienti atceras: „Jā, Skaidrīte, viņa gan bija 
jauka, sirsnīga daktere.” Un bija kaut kas, 
kas „piesaistīja” klientus mūsu aprūpes cen-
tram. Bet no biznesa viedokļa viņa nespēja 
būt tikai „naudas skaitītāja”.

Viņa bija vienkārši Skaidrīte. Ar savu 
domu, savu taisnību, savu nostāju un redzē-
jumu uz dzīvi. Un, ja viņa bija kaut ko nodo-
mājusi, nezinu, vai kāds varēja viņu pārlieci-
nāt par kaut ko citu.”

„Skaidrīte centās saprast savus darbinie-
kus, grūtā brīdī spēja palīdzēt ar padomu. 
Atbalstīja cilvēkus, kuriem bija grūtības. 
Mēdza būt asa, bet aiz tā slēpās diezgan 
maigs cilvēks, kurš savu grūtumu citiem ne-
uzspieda. Par savām grūtībām nevienam ne-
stāstīja un nežēlojās. Mācēja svinēt svētkus, 
priecāties par tiem.”

S. Broničas ģimenes ārsta prakse: 
Sandra, Iveta un Ingrīda

„Mūsu kopīgi vadītās darbdienas sākās 
no 1997. gada 1. marta, kad sāku darbu vese-

1997. gadā pie Viesītes 
vecās slimnīcas. No 
kreisās: dakteres I. 
Jevtušenko, Z. Haitova, 
S. Nažinska un S. 
Broniča.

90. gadu nogalē Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrā Kārļa ielā 
5/7. Skaidrīte – centra direktore.
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 Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…
„Man nogura dvēselīte
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.”
(L. t. dz.)

Anna Butāne 
11.08.1919. – 24.04.2015. Viesīte
Eduards Kāršenieks 
05.09.1940. – 29.04.2015. Elkšņu pagasts
Jevgenijs Petjukevičs 
22.07.1940. – 12.05.2015. Viesītes pagasts
Jānis Salna 
19.06.1927. – 12.05.2015. Viesīte
Ilga Puskeire 
07.02.1935. – 17.05.2015. Viesītes pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

lības un sociālās aprūpes centrā.
Jau gada sākumā saņēmu telefona zvanu 

no Skaidrītes ar informāciju, ka ar martu vi-
ņas vadībā sāks darbu jaunizveidots aprūpes 
centrs, un piedāvājumu nākt strādāt par grā-
matvedi. Tā 17 gadu garumā darbojāmies 
praktiski vienā kabinetā.

Skaidrīte palikusi atmiņā, pirmkārt, ar 
savu mediķa profesionalitāti un reizē vien-
kāršību - viņa nekad neliedza ne pacien-
tiem, ne centra darbiniekiem savus mediķa 
ieteikumus. Tāpat viņas dabā bija vienmēr 
klientiem viņu problēmas izskaidrot vien-
kāršā tautas valodā. Ne vienreiz vien no rīta 
Skaidrīte ieradās darbā ar sakāmo, ka šorīt 
aizkavējusies, jo uz ielas satikusi to un to, 
kam sniegusi medicīnisko konsultāciju. Vi-
ņas ikdienas moto bija: „Ja nevar pacientu 
izārstēt, tad vismaz atvieglot viņa ciešanas 
gan.”

Otrkārt, Skaidrītē spilgti izpaudās tāda 
rakstura iezīme kā „neskaitīt naudu cita 
makā”. Centram ne vienreiz vien bijuši fi -
nansiāli krīzes momenti, kad nepietiek nau-

das algu izmaksai. Šādās reizēs viņas mu-
tisks rīkojums vienmēr bija izmaksāt algu 
darbiniekiem, viņa savu daļu pagaidīs. Ne-
uzkrītoši, skaļi nereklamējot, prata ne tikai 
morāli, bet arī materiāli (kaut regulāras ka-
fi jas pakas darbinieku koplietošanai, dāva-
niņa jubilejā ar tai brīdī visnepieciešamāko) 
pabalstīt savus darbiniekus grūtākā brīdī.

Viņa nekad „nepacēla” sevi augstāk par 
pārējiem kolektīva darbiniekiem. Atbalstīja 
un apmeklēja kolektīva rīkotos pasākumus, 
saglabājušies viņas mākslinieciskajā rokrak-
stā rakstītie ieraksti un uzraksti. Neskatoties 
uz lielo darba slodzi, jo amatu savienošanā 
strādāja arī NMP Jēkabpilī, atrada laiku 
ņemt dalību gan centra puķu dobes veido-
šanā, gan ravēšanā, gan rabarberu, ābolu, 
ķirbju griešanas talkās, gatavojot ziemas 
krājumus, gan dalībai citos saimnieciskos 
darbiņos. Ikdiena ir ikdiena gan ar darbi-
ņiem, gan nedarbiņiem, par ko kā direktorei 
reizēm nācās izteikt aizrādījumu skarbākā 
tonī, kā viņa pati teica - „nodevu pa kāju”, 
bet Skaidrītes dabā nebija ilgi dusmoties.

Skaidrīte bija 
līdzcietīga ne tikai 
pret cilvēkiem, bet 
arī pret dzīvnie-
kiem. Viņas mīlu-
lis bija direktora 
vietnieks - kaķis 
vārdā Poģis, 
kurš centru 
nezināmā vir-
zienā pameta 
vienā dienā ar 
Skaidrīti. Nākot 
uz darbu, somā 
jau bija ielikts kāds našķītis draugam.

Brīvos brīžos tika izsapņota gan puiku 
Daiņa un Aigara nākotne, gan tas, ko abi ar 
Gunāru darīs, kad būs pensijā, ja tikai sagai-
dīšot, kas bija domāts tā, ka arvien pagarina 
pensijas piešķiršanas vecumu, bet…

2013. gada 5. februāra rīts pārtrauca vi-
sus dzīves plānus, atstājot tos uz visiem lai-
kiem sapņu līmenī.”

Gaida Ribāka

Ceļojuma 
laikā Austrijā 

2007. gada septembrī

21. jūnijā 
plkst. 20.00 
Zāļu vakara 

burvība 
Ormaņkalnā!

Viesītes novada ļaudis, jau otro gadu 
sanāksim kopā senajā, tik daudz apdzie-
dātajā Ormaņkalnā, kur gūsim spēku 
tālākajam darba cēlienam, kopā izdzie-
doties, malkojot pašu gatavotu tēju, sala-
sot zālītes visa gada likstu atbaidīšanai, 
kurinot kopīgu ugunskuru, ziedojot savu 
svētību šai nakts burvībai, vērosim un iz-
spēlēsim teātri kopā ar Viesītes dramatis-
kā kolektīva aktieriem!

Asiniet prātu apdziedāšanās dzies-
mām! Cienāsimies ar līdzi paņemtajiem 
našķiem - novada Jāņi, padomājiet par 
alu, Jāņa sievas - par sieriem, bet uzņē-
mēji - par to, ko varam saziedot kopīgam 
mielastam! Tikai tā mēs varam apliecināt 
savu dāsnumu, latviskumu un kopīgu va-
karēšanas sajūtu!

Šogad mums dejas burvībā ieraus un 
ļaus līdzi dziedāt grupa „SVEĶI” no Ma-
donas. Uz šo pasākumu aicina

Elkšņu, Rites un Saukas pagastu 
pārvaldnieki un kultūras darbinieki.

22. jūnijā, atspirguši no zāļu tējas 
baudīšanas, dosimies uz Viesīti, kur ar sa-
vām dziesmām mūs visus priecēs Nīcas et-
nogrāfi skais ansamblis no Liepājas puses, 
kuru vada bijusī Lones Tautas nama sievie-
šu vokālā ansambļa „Avia” vadītāja, brīniš-
ķīga mūziķe, jēkabpiliete Laine Zeile.

Saimniecības preču veikalā 
Viesītē, Brīvības ielā 1:
• Skil elektroinstrumenti un Bosch 
elektroinstrumenti uz pasūtījumu,
• viss nepieciešamais dārza darbiem,
• jauns makšķernieku preču 
pievedums!
Gaidīsim Jūs mūsu veikalā!

Kļūdas labojums
Izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” 

aprīļa numura 23. lpp. rakstā „Kopīgais 
darbs vieno luterāņus un katoļus” ie-
viesusies kļūda. Pateicībā talciniekiem 
pareizi jābūt - liels paldies par darbu 
Marinai Pupeļai ar meitiņām, nevis 
Marinai Beļavskai ar meitiņām! Raksta 
veidotāji atvainojas par kļūdu.

Saukas ev. lut. draudzē
sākusies pieteikšanās 

iesvētes mācībām. 
Pieteikties var līdz 14. jūnijam pie draudzes 

mācītāja, zvanot pa tālr. 29391448, vai 
personīgi katrā dievkalpojumā 

(ieskaitot 14. jūniju).
Dievkalpojumi notiek katra mēneša 2. un 4. 

svētdienā plkst. 13.00

Pateicība
Paldies visiem radiem, kaimiņiem un 
draugiem, kā arī z/s „Kalna Dambrāni” 
kolektīvam, kuri bija kopā ar mums 
smagajā brīdī, pavadot mūžībā vīru, tēvu 
un vectēvu Jevgeniju Petjukeviču!

Sieva, bērni un mazbērni

Vien abi kopā jūs esat debesis,
Vien abi kopā jūs esat strauts,
kam kristāla lāses no pazemes 
dziļumiem
līdz jūrai vien divatā aizšūpot ļauts.
Vien abi kopā jūs esat patvērums 
viens otram,
kad dvēseles nestunda klāt –
Ar vīrieša spēku un sievietes 
maigumu
Nav baiļu pret bargāko negaisu stāt.
/K. Apškrūma/

Sveicam Māru un Modri Kļaviņus 
35 gadu kāzu jubilejā!

Bērni

Neretā, Pasta ielā 3, 
27. maijā durvis vēris 
„DGS apģērbi” 
zemo cenu veikals. 
Laipni lūgti!

ēris 
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JŪNIJS
01.06.2015. Bērnu aizsardzībai veltīts pasākums kopā ar Rites k/nama pašdarbniekiem Lones Tautas nams

07.06.2015. Katoļu draudzes kapusvētki Viesītes jaunajos kapos Viesīte

12.06.2015. Balle, spēlē grupa „Brīvdiena” Rites Tautas nams

14.06.2015. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā - atceres brīdis un ziedu 
nolikšana pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem Viesīte

20.06. 2015. Jauktā kora „Viesīte” un deju kolektīvu „Augšzeme” 
piedalīšanās Tautas mākslas svētkos „Sēlija rotā” Jaunjelgava

21.06. 2015. Jāņu dienas ielīgošana Ormaņkalnā kopā ar novada pašdarbniekiem Saukas pagasts, 
Ormaņkalns

21.06.2015. Katoļu draudzes kapusvētki Cīrulīšu kapsētā Viesītes pag.

22.06.2015. Jāņu dienas Zāļu tirgus Viesīte, Zaļais tirgus

22.06. 2015.
Uzvedums „Nāc nākdama, Jāņu diena” - kopā ar Nīcas etnogrāfi sko 

ansambli Laines Zeiles vadībā un Viesītes amatierteātra izrāde - M. Zīle 
„Savedējs”

Viesītes Kultūras pils
Muzeja „Sēlija” teritorija

23.06.2015. Līgo nakts Zaļumballe Viesīte, Mīlestības saliņa

29.06.2015. Pēterdiena Viesītes muzejā „Sēlija” Viesīte, P. Stradiņa skola

JŪLIJS
04.07.2015. Saukas pagasta diena Sauka, Lone

04.07.2015.
KAPU SVĒTKI SAUKAS EV.LUT. DRAUDZĒ

• plkst. 11:00 Dešu kapsētā; • plkst. 13:00 Smiltaines kapsētā; 
• plkst. 15:00 Galvānu kapsētā

Viesītes, Saukas pagasti 

10. - 11.07.2015. Festivāls „Zobens un Lemess” „Bincāni”, Saukas pagasts

11.07.2015. Diskotēka, spēlē DJ Raivis Rites TN

6. - 12.07. 2015. Piedalīšanās XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Rīga

18.07.2015. Elkšņu pagasta svētki Elkšņi

18.07.2015.
KAPU SVĒTKI SAUKAS EV.LUT. DRAUDZĒ

• plkst. 12:00 Klauces kapsētā; • plkst. 14:00 Svaru kapsētā; 
• plkst. 16:00 Visdarbu kapsētā

Viesītes, Elkšņu pagasti

19.07. 2015. Novada Bērnības svētki Viesītes KP

25.07.2015. Plkst. 13.00 Saukas baznīcas draudzes diena Sauka, Lone

25.07.2015.
KAPUSVĒTKI ELKŠŅU PAGASTĀ

• plkst. 12:00 Kristūžu kapsētā; • plkst. 14:00 Kundzānu kapsētā;
• plkst. 15:30 Ūzānu kapsētā

Elkšņi

AUGUSTS
01. - 02.08.2015. Viesītes Pilsētas svētki Viesīte

01.08.2015.
KAPU SVĒTKI SAUKAS EV.LUT. DRAUDZĒ 

• plkst. 11.00 Pormaļu kapsētā; • plkst. 13:00 Melderišķu kapsētā; 
• plkst. 14:30 Ilzu kapsētā; • plkst. 16:00 Tiltiņu kapsētā

Rites pagasts

02.08.2015. Dzelzceļnieku svētki Muzejs „Sēlija” 
Mazā Bānīša komplekss

06.08.2015. Radošā darbnīca „Māls pārtop mākslas darbā” - 
vada Zanda Ragele, Lones Tautas nams Lones Tautas nams

08.08.2015. Rites pagasta svētki Rite

15.-22.08. 2015. Gleznotāju plenērs. Sēlijas palete 2015 Viesītes KP,
Muzejs „Sēlija”

21.08.2015. „Sveika, vasara” teātra izrāde bērniem Lone

27.08.2015. Pasākums bērniem Elkšņu Kultūras nams

28.08. 2015. Sēlijas novadu jauniešu diena Viesīte,
Mīlestības saliņa

29.08.2015. Diskotēka, IDS grupa Rites TN

30.08.2015.
G. Fr. Stendera (Vecā Stendera) atceres pasākums

* svētbrīdis Stenderu dzimtas kapu kalniņā,
* akadēmiskās mūzikas koncerts

Sunākstes Baltā baznīca

Svarīgākās kultūras norises
Viesītes novadā 2015. g. 2. pusgads
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SEPTEMBRIS
10.09.2015. Dzejas dienas Rites TN
17.09.2015. Dzejas dienām veltīta pēcpusdiena Elkšņu KN
25.09.2015. Novada senioru pēcpusdiena „Mana atvasara” Viesītes KP
25.09.2015. Teātra izrāde Elkšņu KN
26.09.2015. Diskotēka. DJ Raivis Rites TN

OKTOBRIS
02.10.2015. Sarīkojums, veltīts Skolotāju dienai Viesītes KP
03.10.2015. Rudens gadatirgus Viesīte, Zaļais tirgus

02.10.2015.

SVECĪŠU VAKARS
• plkst. 15:00 Svaru kapsētā; • plkst. 16:00 Klauces kapsētā;

• plkst. 17:00 Kristūžu kapsētā; • plkst. 18:00 Kundzānu kapsētā;
• plkst. 19:00 Ūzānu kapsētā

Viesītes, Elkšņu pagasti

10.10.2015. SVECĪŠU VAKARS Rites pagasts
17.10.2015. Balle „Krāsu pasaule” kopā ar grupu „BRĪVDIENA” Lones Tautas namā Lones Tautas nams
23.10.2015. Koncerts. Pašdarbnieku balle Elkšņu KN
24.10.2015. Viesītes novada ceturtie Ģimeņu svētki Viesītes KP

24.10.2015. SVECĪŠU VAKARS SAUKAS PAGASTĀ
• plkst. 15:00 Smiltaines kapsētā; • plkst. 16:00 Galvānu kapsētā Sauka, Lone

28.10.2015. Radošā darbnīca bērniem Elkšņu KN
30.10.2015. Balle, spēlē grupa „Bruģis” Rites TN
31.10.2015. Sēlijas novadu amatierteātru saiets „Spēlē, spēlmani” Viesītes KP

NOVEMBRIS
10.11.2015. Mārtiņdienas pasākums Rites TN
11.11.2015. Lāpu gājiens „Gaisma Sēlijai” Viesīte
11.11.2015. Lāčplēša dienai veltīts pasākums Rites un Elkšņu pagastos

11.11.2015. Ziedu nolikšana Smiltaines kapsētā pie Lāčplēša 
ordeņa kavaliera kapu kopiņām Saukas pagasts

13.11.2015. Latvijas Neatkarības 97. gadadienai veltīts pasākums Rites TN

14.11.2015. Lekcija „Konfl iktsituāciju risināšana ar manipulāciju novēršanas metodēm” 
(4 st.; maksas) Viesītes novada auditorijai. Lektore Inese Zīle Lones Tautas nams

16.11.2015. Latvijas Valsts svētku atzīmēšana muzejā Muzejs „Sēlija”, 
P. Stradiņa skola

17.11.2015. Atpūtas balle par godu Valsts svētkiem kopā ar grupu „Sveķi” no Madonas Lones Tautas nams
17.11.2015. Valsts svētkiem veltīts pasākums Elkšņu KN
18.11.2015. Svinīgs sarīkojums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai Viesītes KP
29.11.2015 Ziemassvētku ieskaņu koncerts. Svētku egles iedegšana pie kultūras pils Viesītes KP

DECEMBRIS
05.12. 2015. Novada zemnieku un uzņēmēju balle Viesītes KP
11.12.2015. Ikgadējais Latvijas fotogrāfu forums un „M. Buclera lasījumi” Viesīte
11.12.2015. Teātris. Ziemassvētku egles iedegšana Rites TN

12.12.2015. Adventes svētdienai veltīts koncerts - 
Viesītes mūzikas skolas audzēkņu sniegumā Lones Tautas nams

14.12.2015. Svētku egles iedegšana Elkšņu KN
19.12.2015. Ziemassvētku tirdziņš Viesīte, Zaļais tirgus
21.12.2015. Dzelzceļnieku Ziemassvētki Muzejs „Sēlija”
23.12.2015. Ziemassvētku koncerts Rites TN
25.12.2015. Ziemassvētku koncerts Viesītes KP
25.12.2015. Ziemasssvētku balle Lones Tautas nams
25.12.2015. Ziemassvētku koncerts. Balle Elkšņu KN
26.12.2015. Vecgada balle, spēlē grupa „Daugavietis” Rites TN
27.12.2015. Ziemassvētku eglīte novada bērniem, kuri neapmeklē PII „Zīlīte” Viesītes KP
28.12.2015. Ansambļa „Avia” un bērnu kolektīva „Putniņi” eglīte Lones Tautas nams
01.01.2015. Svētku salūts un Gadu mijas balle Viesītes KP
Novembris/
decembris

Jubilejas pasākums. Jauktajam korim „Viesīte” - 30
Jubilejas pasākums. Deju kolektīvam „Augšzeme” - 30 Viesītes KP
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NĀCIET LIELI, NĀCIET MAZI
JĀŅU DIENU IELĪGOT! 

22. jūnijā
plkst. 9.00 „Zaļā tirgus” teritorijā

JĀŅU DIENAS ZĀĻU TIRGUS
Amatnieku ražojumi, mājražotāju gardumi, siers, alus un citi labumi

plkst. 18.00 muzeja „Sēlija” teritorijā
Ielīgosim, ieskandināsim un iedancosim skaistāko vasaras saulgriežu 

laiku kopā ar NĪCAS ETNOGRĀFISKO ANSAMBLI 
Laines Zeiles vadībā un VIESĪTES AMATIERTEĀTRI!

PIRMIZRĀDE - Monika Zīle „Savedējs”

Komēdija ar sadzīviskām ainām, kad būvuzņēmējs Alberts (Alfons Žuks) 
pašķiras ar sievu Elīzu (Sandra Nikolajeva), savukārt vīra draugs Vilis 

(Ainārs Mežaraups) izpalīdzīgi mēģina savest viņu ar citām dāmām. Viņš arī ir tas 
savedējs, kurš pats ir zem sievas tupeles, bet sapņo, kā būtu, ja iegūtu brīvību. 

Taču savedējs ir arī vīra onkulis (Arnis Brakšs), kurš zina, 
ka Albertam vislabāk ir kopā ar Elīzu.

Izrādē, kā jau dzīvē - ķīvējas un mīlējas, cerējas un arī alojas, bet beigas, protams, ir 
laimīgas, jo vīrs atkal tiek „savests” ar savu īsto otru pusīti...

Lomas izspēlē: Alberts – Alfons Žuks; Vilis - Ainārs Mežaraups; Elīza – Sandra 
Nikolajeva; Grēta – Inese Pudža; Roberts – Arnis Brakšs; Kitija - Aiva Erta;
Kleopatra – Iveta Matačina; Kamilla – Ligita Vaivode; Lolita – Mārīte Brača; 
Režisore - Aija Rancova

23. jūnijā plkst. 22.00
Mīlestības saliņā LĪGO SVĒTKU ZAĻUMBALLE

KULTŪRAS AFIŠAKULTŪRAS AFIŠA
6., 7. jūnijā VIII Vidējās paaudzes deju 
svētki „Dievs man deva maizes zemi” 
Jelgavā. Piedalās VPDK „Augšzeme”

13. jūnijā plkst. 16.00 Kultūras pilī
Viesītes vidusskolas 9. klašu 

IZLAIDUMS

14. jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena

• plkst. 11.30 ziedu nolikšana pie piemiņas 
akmens Komunistiskā genocīda upuriem

• plkst. 18.00 kino zālē
Dzintras Gekas dokumentālā fi lma 

„Sibīrijas bilance”
Filmā atspoguļoti 1941. gada 14. jūnija noti-
kumi, kad deportāciju rezultātā cieta 15425 
Latvijas iedzīvotāji (latvieši, ebreji, krievi, 
poļi), tajā skaitā 3751 bērns vecumā līdz 16 

gadiem. 2010. gada vasarā cilvēki, kuri 1941. 
gadā kā bērni tika izsūtīti uz Sibīriju, viņu 

bērni un fi lmēšanas grupa devās uz tālajiem 
Ziemeļiem – Noriļsku, Dudinku, Karaulu, 

Ustportu, lai aizvestu turp piemiņas plāksnes 
un satiktu Sibīrijā palikušos latviešus.

20. jūnijā
Trešie Sēlijas Tautas mākslas svētki 

„Sēlija Rotā” Jaunjelgavā
Piedalās: jauktais koris „Viesīte”, deju 

kolektīvi „Augšzeme”

Lones Tautas namāLones Tautas namā
1. jūnijā plkst. 14.00 
Saukas pārvaldes zālē 

„Kaķēna raizes” - Šteinbergas ludziņa 
Rites Tautas nama bērnu dramatiskā 

kolektīva sniegumā, dzied Lones bērnu 
ansamblis „Putniņi” 

(vad. S. Leimane).
Plkst. 15.00 - Draudzības stafetes 

Laukumā pie šūpolēm.

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

„Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš,
Kas bez saules nevar augt.
Saule, mīlestība - abas ļauj tam 
atraisīties, plaukt.
Tēvs, māte - otra saule.
Lai tā ilgi nenoriet un
lai mīlestības radīts,
bērniņš gaismas ceļu iet.
(P. Bārda)

Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļa mīļi sveic 
Viesītes novada jaundzimušos - 
Nikitu, Eduardu, Nikitu Rodrigo un 
viņu vecākus!

Lai saulaina dzīves taciņa mazajiem 
novadniekiem!

Lai kāzu diena cauri gadu tālēm
Kā cerība, kā balta bura peld
Un dzīves ceļā lai tā neizbalē
Tāpat kā gredzenos dzirkst zelts.

Sveicam viesītiešus 
Taisiju un Imantu Gorus 
55 gadu kāzu jubilejā!

Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa

21. jūnijā no plkst.20:00 līdz plkst. 04:30
22. jūnijā Lonē, lauku mājā Bincāni, 
Vasaras Saulgriežu svētku svinēšana 
pēc senām Latviešu tradīcijām.
Par skanīgām dziesmām rūpēsies 
folkloras kopa "Dignōjīši"
Būs pieejamas laivas, pirts.
Līdzi ņemams groziņš un ļaušanās 
Saulgriežu brīnumam.

Ieeja - ziedojums 8.00 EUR, bērniem ieeja brīva.
Vēlams pieteikt dalību.
t. 29428226 - Gita

VISI MĪĻI AICINĀTI UZ BAZNĪCU NAKTI
Š. g. 5. jūnijā no plkst. 18.00 līdz 24.00 

pirmo reizi Viesītes Brīvības baznīcā 
notiks BAZNĪCU NAKTS. 

Tas ir notikums Dieva godam un veltīts 
Viņam, un par svētību visiem Viesītes novada 

cilvēkiem.
Baznīcu nakts programmā ir paredzēti dažādi 
pasākumi: A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas 

un Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
koncerts, bērnu darbnīca „Enģeļu svecītes”, 
Viesītes kultūras pils amatieru teātra izrāde 

„Mazais gans un lielais laupītājs” A. Rancovas 
režijā, R. Štelmahares dzeja un M. Sarnovska 

koncerts „Par nevienaldzību pret sevi”. 
Ja atļaus veselība, tad savu lasījumu baznīcā ir 
apsolījis akadēmiķis Jānis Stradiņš. Ir paredzēta 
iespēja uzkāpt baznīca tornī, atstāt aizlūgumu 

par kādu no saviem mīļajiem cilvēkiem un 
piedalīties Tezē lūgšanā.

Viesītes Brīvības baznīcā Baznīcu naktī mīļi tiek 
gaidīti visi cilvēki neatkarīgi no to piederības 

reliģiskajām konfesijām.
Viesītes ev. lut. draudzes 

priekšnieks J. Miezeris


