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7. novembrī plkst. 16.00 
Elkšņu Kultūras namā 
erudīcijas pēcpusdiena bērniem „Vai Tu pazīsti 
Latviju?”

11. novembrī plkst. 11.00 – 
LĀČPLĒŠA DIENĀ piemiņas brīdis un ziedu 
nolikšana Saukas pagasta Smiltaines kapsētā pie 
Lāčplēša ordeņa kavalieru kapu kopiņām.

Plkst. 17.00 Viesītē 
„SĒLIJAS GAISMA LATVIJAI”. Lāpu gājiens un 
piemiņas brīdis pie Viesītes Brīvības pieminekļa.

Godinot Brīvības cīņu varoņus, plkst. 17.00 
pulcēsimies pie Viesītes Kultūras 
pils, iededzināsim gaismas simbolus – lāpas 
un svecītes, dosimies pie Viesītes Brīvības 
pieminekļa, lai kopīgi atzīmētu Lāčplēša dienu.

Plkst. 18.00 pie Rites pagasta pārvaldes
Lāčplēša dienai veltīts pasākums. Aicinām 
piedalīties pasākumā, līdzi ņemot gaismas 
simbolu – svecīti!

Konkursa „Baltās mājas” uzvarētāji noskaidroti
Viesītes novada domes sēdē tika apstip-

rināts ikgadējā konkursa vērtēšanas komi-
sijas 2016. gada 12. oktobra sēdes protokols 
Nr. 6. Konkursa uzvarētājus saskaņā ar no-
likumu apbalvos ar pašvaldības Atzinības 
rakstiem un balvām Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīga-
jā pasākumā Viesītes kultūras pilī.

Uzvarētāji
1. Individuālo māju grupā – Par vides 
sakoptību
1.1. Elkšņu pagasta „Ūzāni”, Aija Vanaģele 
un Andris Zvaigzne
1.2. Saukas pagasta Lone, Ezera iela 4, 
Valda un Modris Lāčplēši
1.3. Rites pagasta „Sniedzes”, 
Mārīte Saule un Pēteris Subatovičs
1.4. Viesīte, Brīvības iela 33, 
Valija un Jānis Fišeri
2. Lauku teritorijā esošo lauku sētu 
grupā – Par lauku vides sakopšanu
2.1. Elkšņu pagasta „Dzelmes”, Edgars Līcis
2.2. Elkšņu pagasta „Dzenīši”, Anita Rudzīte
2.3. Rites pagasta „Grunduļi”, Jānis Grigalovičs
2.4. Saukas pagasta „Niedras”, Ilga Strautiņa
2.5. Viesītes pagasta „Rudzīši”, Biruta Šaroka
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 
Par apkārtnes apzaļumošanu

3.1. Rites pagasta „Druviņas 5”, Mārīte Saule
4. Iestāžu un uzņēmumu grupā – 
Par vides sakopšanu un uzņēmējdarbības 
attīstību
4.1. „Ratnieki”, Viesītes pagasts, 
Ieva Feldmane un Gatis Puzāns

Komisija, apsekojot Viesītes novada 
teritoriju, nolēma izvirzīt apbalvošanai ar 
pateicības rakstiem par vides sakoptību un 
uzturēšanu kārtībā:
1. Rasmu un Jāni Kuprus (Ērgļu iela 1, Viesīte),
2. Viktoriju un Jāni Bancānus 

(Raiņa iela 29, Viesīte),
3. Guntu un Aleksandru Gorus 
(Lapu iela 4, Viesīte),
4. Guntu un Jāni Dimitrijevus 
(„Uļģi”, Viesītes pag.),
5. Santu Drevinsku (Dzenīši 7, Elkšņi),
6. Agitu Augstkalnieti („Panteļi”, Rites pag.),
7. Valentīnu un Jāni Sarkaņus 
(„Sprīdīši”, Rites pag.),
8. Laimantu Musnicku („Sili”, Rites pag.),
9. Valiju Tijemetu („Bāliņi”, Saukas pag.),
10. Laimu Naktiņu 
(„Vīksnas”, Saukas pag).

NOVEMBRIS – valsts svētku mēnesis
LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS
98. GADADIENAI VELTĪTIE PASĀKUMI NOVADĀ
16. novembrī plkst. 19.00 Elkšņu kultūras namā
Valsts svētku koncerts

17. novembrī plkst. 16.00 Lones Tautas namā
svinīgais pasākums „Pieminam Latviju ik brīdi, labās un ļaunās dienās!”
Paldies teiksim saviem līdzcilvēkiem.

17. novembrī plkst. 18.00 Rites Tautas namā
„Daudz laimes, Latvija!” Latvijas valsts 98. gadadienai veltīts pasākums

18. novembrī plkst. 14.00 Viesītes kultūras pilī
SVINĪGS SARĪKOJUMS, VELTĪTS LATVIJAS REPUBLIKAS 98. GADADIENAI
Svētku programmā:

● Viesītes pašvaldības apbalvojumu pasniegšana;
● konkursa „Baltās mājas” laureātu apbalvošana;
● SVĒTKU KONCERTS „Zeme. Mājas. Latvija”
    Piedalās: Viesītes mūzikas studijas audzēkņi, jauktais koris „Viesīte”

Svētku dienās, 11. un 18. novembrī, aicinām visus novada iedzīvotājus iedegt 
svecītes ikvienā mājā, ikvienā logā, radot svētku noskaņu visā valstī. Simboliski 
sasildīsim savu zemi un savas sirdis!

SVINĒSIM MŪSU VALSTS SVĒTKUS KOPĀ!
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

1. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes 
pagasta „Biezaismasts” – izsoli un notei-
kumu Nr. 21/2016 apstiprināšanu. Izsoles 
objekts – 1 zemes vienība 5,39 ha platībā, 
sākotnējā cena 10220,00 EUR, izsole tiks 
rīkota 2016. gada 2. decembrī.

2. Par izmaiņām Viesītes novada paš-
valdības kapsētu apsaimniekošanas pa-
kalpojumos sakarā ar to, ka Viesītes Jauno 
kapu teritorijā ir uzbūvēta jauna kapliča 
un tika apstiprināti kapličas pakalpojumu 
izcenojumi.

3. Par aizņēmuma segšanu Valsts kasei 
par pašvaldības projektu ieviešanu.

4. Par novada domes priekšsēdētāja 
2016. gada 20. septembra rīkojuma „Par 
projekta „Youth exshanges for beginners” 
atlikuma maksājuma novirzīšanu valsts 
budžeta finansējuma atmaksai projek-
tiem” apstiprināšanu.

5. Par līdzfinansējumu Viesītes vidus-
skolas projektam ES ERASMUS + prog-
rammā transporta un komandējumu izde-
vumiem (1645,00 EUR).

6. Par Viesītes novada pašvaldības 
konkursa „Baltās mājas” vērtēšanas komi-
sijas protokola apstiprināšanu.

7. Par izmaiņām Viesītes Mūzikas un 
mākslas skolas amatu klasifikācijas sa-
rakstā – ar 01.10.2016. lietvedei mainī-
ta amata slodze no 0,2 uz 0,5 un mēneša 
amata alga no 158,00 EUR uz 263,00 EUR.

8. Par Viesītes vidusskolas direktora 
amatalgas noteikšanu 2016./2017. gadam – 
saskaņā ar Ministru kabineta noteiku-
miem un skolas audzēkņu skaitu amata 
alga 2016./2017. mācību gadam noteikta 
1200,00 EUR.

9. Par Viesītes vidusskolas pedagogu 
(sociālais pedagogs, jaunsargu vadītājs) 
amatalgas noteikšanu 2016./2017. mācību 
gadam – sociālajam pedagogam mēneša 
algas likme 680,00 EUR, jaunsargu vadītā-
jam mēneša algas likme 680,00 EUR.

10. Par mērķdotācijas sadali intere-
šu izglītībai Viesītes novada pašvaldības 
izglītības iestādēm no 2016. gada 1. sep-
tembra līdz 2016. gada 31. decembrim. 
Interešu izglītības 61,5 mācību stundas 
2016./2017. mācību gada pirmajam pusga-
dam (septembrim, oktobrim, novembrim, 
decembrim) sadalītas šādām izglītības 
programmām:

Rites pamatskola – 6,0 stundas
1. – 4. klašu deju kolektīvs – 3,0 st.
1. – 4. klašu koris – 1,0 st.
6. – 9. klašu ansamblis – 1,0 st.
sporta pulciņš – 1,0 st.
Viesītes vidusskola – 21 stunda
Tautas dejas „Augšzemīte I” (9. – 12. 

klase) – 7,0 st.
Tautas dejas „Augšzemīte II” (6. – 7. 

klase) – 7,0 st.
4. – 11. klašu koris – 4,0 st.
Vizuāli plastiskās mākslas darbnīca 

„Es mākslas pasaulē” – 1,5 st.
Skatuves runa – 1,5 st.
Viesītes Mūzikas un mākslas skola – 

34,5 stundas
Tautas deju kolektīvi „Danceri” – 10,0 

st.
Viesītes 36. mazpulks – 4,5 st.
Foto pulciņš – (12 – 16 gadi) – 2,5 st.
Vokālie ansambļi – 8,0 st.
Modernās mūzikas studija – 7,5 st.
Pirmsskolas mākslas studija „Otiņas” 

(7 – 9 gadi) – 2,0 st.
Izglītības metodiķim – 0,10 slodzes.
11. Par valsts budžeta mērķdotācijas 

sadali vispārējās izglītības programmām 
Viesītes novada izglītības iestādēs 2016. 
gadam.

Apstiprināja mērķdotāciju sadali 
vispārējai izglītībai EUR 205992,00 (no 
2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 
31. decembrim), tai skaitā algu fonds EUR 
166673,00: Viesītes vidusskola, kopā EUR 
138441,00; mēnesim EUR 34610,00. Rites 
pamatskola, kopā EUR 28232,00; mēnesim 
EUR 7058,00.

Apstiprināta mērķdotāciju sadale ap-
mācībai bērniem no piecu gadu vecuma – 
EUR 17136,00 (no 2016. gada 1. septembra 
līdz 2016. gada 31. decembrim), tai skai-
tā algu fonds EUR 13865,00: pirmssko-
las izglītības iestāde „Zīlīte”, kopā EUR 
12797,00; mēnesim EUR 3199,00. Rites 
pamatskola, kopā EUR 1068,00; mēnesim 
EUR 267,00.

Apstiprināta mērķdotāciju sadale in-
terešu izglītības programmu īstenošanai – 
EUR 7627,00 (no 2016. gada 1. septem-
bra līdz 2016. gada 31. decembrim), tai 
skaitā algu fonds EUR 6171,00: Viesītes 
vidusskola, kopā EUR 2441,00; mēnesim 
EUR 610,00. Rites pamatskola, kopā EUR 
548,00; mēnesim EUR 137,00. Mūzikas un 
mākslas skola, kopā EUR 3182,00; mēne-
sim EUR 795,00.

12. Par Viesītes novada pašvaldības 
Sēlijas Sporta skolas skolēnu (audzēkņu) 
izmaksu apstiprināšanu, veicot pašvaldī-
bu savstarpējos norēķinus par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

13. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2016 
„Par grozījumiem 2016. gada 18. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 „Par 
Viesītes novada pašvaldības 2016. gada bu-
džetu”” apstiprināšanu (skatīt pašvaldības 
mājaslapā).

14. Par Viesītes novada pašvaldības 
kapitālsabiedrības SIA „Pērlīte” pakalpo-
jumu izmaksām 2017. gadam.

15. Par līguma slēgšanu ar SIA „VR 
Audits” par zvērināta rezidenta pakalpo-

jumiem 2016. gada finanšu pārskata revī-
zijai.

16. Par Viesītes novada pašvaldības 
grāmatvedības un finanšu nodaļas EK 
kodu un noteikumu apstiprināšanu.

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda dzēšanu 2 mirušām personām un 
1 likvidētai SIA.

18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā 5 personām.

19. Par zemes vienības atdalīšanu no 
nekustamā īpašuma „Madariņas” Saukas 
pagastā.

20. Par dzīvokļa īpašuma Viesītē, 
Smilšu iela 35–7, ierakstīšanu Zemesgrā-
matā un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

21. Par zemes nomas līgumu slēgšanu 
ar 2 personām, par zemes lietošanas mēr-
ķa noteikšanu 1 zemes vienībai, par zemes 
lietošanas mērķa maiņu 1 zemes vienībai.

22. Par izmaiņām pamatlīdzekļu uz-
skaitē – atļāva norakstīt Rites pagastā no-
lietoto datortehniku.

23. Par finansējuma piešķiršanu no 
vides aizsardzības speciālā budžeta – līdz 
1000,00 EUR ģeneratora iegādei, 2000,00 
EUR darbu apmaksai par Viesītes pilsētas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības 
efektivitātes slēdziena sagatavošanu.

Viesītes novada domes 
ārkārtas sēdē 

š. g. 20. oktobrī skatītie 
jautājumi

Informatīvais jautājums: par preten-
denta izvirzīšanu nominācijai „Gada uz-
ņēmējs Zemgalē – 2016”.

1. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošo cirsmu Viesītes novada Saukas 
pagasta „Dūņupe” un „Dūņupe 1” izsoles 
procesa pārtraukšanu.

2. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes 
novada Saukas pagasta „Dūņupe” ar ka-
dastra Nr. 56880040160 cirsmu izsoli un 
noteikumu Nr. 23/2016 apstiprināšanu. 
Tiks izsolītas 4 kailcirtes, un izsole notiks 
š. g. 25. novembrī.

3. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes 
novada Saukas pagasta „Dūņupe 1” ar ka-
dastra Nr. 56880040281 cirsmu izsoli un 
noteikumu Nr. 24/2016 apstiprināšanu. 
Tiks izsolītas 2 kailcirtes, un izsole notiks 
š. g. 25. novembrī.

Nākošā kārtējā novada domes sēde no-
tiks š. g. 9. novembrī.

Informāciju sagatavoja pašvaldības 
kancelejas vadītāja D. Vītola.

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatā-
mi novada mājaslapā: www.viesite.lv

Viesītes novada domes kārtējā sēdē 
šī gada 12. oktobrī skatītie jautājumi
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IZSOLES

● Viesītes novada pašvaldība rīko atklātu 
mutisku cirsmu izsoli, izsolot cirsmas kā atseviš-
ķus objektus ar augšupejošu soli Viesītes novada 
pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā – 
Viesītes novada Saukas pagasta „Dūņupe 1” 
ar kadastra numuru 56880040281:

1) kailcirtes (1. kvartāla 1. nogabals) 2,0 ha 
platībā, krāja 600,08 (seši simti komats nulle as-
toņi) kubikmetri; sākuma cena EUR 10201.36 
(desmit tūkstoši divi simti viens euro un 36 
centi);

2) kailcirtes (1. kvartāla 4., 6. nogabali) 2,01 
ha platībā, krāja 475,63 (četri simti septiņdesmit 
pieci komats sešdesmit trīs) kubikmetri; sāku-
ma cena EUR 8085.71 (astoņi tūkstoši astoņ-
desmit pieci euro un 71 cents).

Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis): 
katru nākamo reizi EUR 200.00.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, cirsmām 

un to dokumentiem, iesniegt pieteikumus un 
dokumentus izsolei var līdz 2016. gada 24. no-
vembrim no plkst. 9.00 – 16.00 Viesītes nova-
da pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Izsole sāksies 2016. gada 25. novembrī 
plkst. 10.30 Viesītes novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) 
dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.

● Viesītes novada pašvaldība rīko atklātu 

mutisku cirsmu izsoli, izsolot cirsmas kā at-
sevišķus objektus ar augšupejošu soli Viesītes 
novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā 
īpašumā – Viesītes novada Saukas pagasta 
„Dūņupe” ar kadastra numuru 56880040160:

1) kailcirtes (1. kvartāla 26., 27., 28. noga-
bali) 1,95 ha platībā, krāja 429,39 (četri simti 
divdesmit deviņi komats trīsdesmit deviņi) 
kubikmetri; sākuma cena EUR 7299.63 (septiņi 
tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro un 
63 centi);

2) kailcirtes (1. kvartāla 19., 20. nogabali) 
2,0 ha platībā, krāja 524,06 (pieci simti divdes-
mit četri komats nulle seši) kubikmetri; sākuma 
cena EUR 8909.02 (astoņi tūkstoši deviņi simti 
deviņi euro un 02 centi);

3) kailcirtes (1. kvartāla 52., 53. nogabali) 
1,98 ha platībā, krāja 422,38 (četri simti divdes-
mit divi komats trīsdesmit astoņi) kubikmetri; 
sākuma cena EUR 7180.46 (septiņi tūkstoši 
viens simts astoņdesmit euro un 46 centi);

4) kailcirtes (2. kvartāla 6. nogabals) 1,79 ha 
platībā, krāja 177,59 (viens simts septiņdesmit 
septiņi komats piecdesmit deviņi) kubikmetri; 
sākuma cena EUR 3019.03 (trīs tūkstoši deviņ-
padsmit euro un 03 centi).

Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis): 
katru nākamo reizi EUR 200.00.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, cirs-

mām un to dokumentiem, iesniegt pietei-
kumus un dokumentus izsolei var līdz 2016. 
gada 24. novembrim no plkst. 9.00 – 16.00 
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, 

Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2016. gada 25. novembrī 

plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) 
dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.

● Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašuma mutisku at-
klātu izsoli ar augšupejošu soli: nekustamajam 
īpašumam – Viesītes novada Viesītes pagasta 
„Biezaismasts”; nekustamais īpašums sastāv 
no 1 (vienas) zemes vienības 5,39 ha platībā; sā-
kotnējā cena EUR 10220.00. Izsoles solis EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, 

iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var 
līdz 2016. gada 1. decembra plkst. 16.00 Viesī-
tes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Īpašuma tiesības uz īpašumu var iegūt tikai 
persona, kas atbilst likuma „Par zemes privati-
zāciju lauku apvidos” prasībām.

Izsole sāksies 2016. gada 2. decembrī plkst. 
9.00 Viesītes novada pašvaldības administrāci-
jas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.

Viesītes novada pašvaldību sadraudzības 
partneris – Postavas rajona izpildkomiteja 
Baltkrievijā – jau otro gadu aicina savu no-
vadu pārstāvēt jauno ģimeņu konkursā „Cie-
ma meistari”. Šogad no 30. septembra līdz 1. 
oktobrim Viesītes novada pašvaldību vizītē 
pārstāvēja Grāmatvedības un fi nanšu nodaļas 
galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, Attīs-
tības un plānošanas nodaļas projektu admi-

nistratore Agnese Kalniņa un Maslobojevu 
ģimene – Vitālijs, Oksana un Maikls.

Šīs vizītes mērķis bija kopīga tikšanās, 
lai turpinātu iesāktās sarunas par kopīgiem 
starptautiskiem sadarbības projektiem paš-
valdību līmenī un piedalītos jauno ģimeņu 
konkursā.

Jauno ģimeņu konkurss notika vienā no 
Postavas rajona ciemiem – Kuropoļjē. Tā da-

lībniekiem bija jāveic vairāki uzdevumi: piecu 
minūšu laikā jāprezentē savas ģimenes vizīt-
karte, tēma – „Es, tu, viņš, viņa – kopā drau-
dzīga ģimene!”; jāpiedalās aktivitātē „Lauku 
sporta stafete”, kurā pēc iespējās īsākā laikā 
no vienas ūdens tvertnes uz otru jāpārnes 
viss ūdens daudzums, jānotīra dārzeņi, no 
baļķa jānozāģē trīs bluķīši, tie jāsaskalda un 
jāsakrauj; jāprezentē ģimenes fi rmas ēdiens 
aktivitātē „Ģimenes fi rmas ēdiens”; jāprezen-
tē katra ģimenes pārstāvja sasniegumi radošā 
veidā aktivitātē „Mūsu sasniegumi”; uz mol-
berta jāuzzīmē sava ģimene aktivitātē „Mana 
ģimene”. Ja ģimene vēlējās iegūt papildus 
punktus konkursā, bija jāveic vēl viens uzde-
vums – jāiejūdz zirgs ratos.

Šajā konkursā kopā piedalījās sešas ģime-
nes – četras ģimenes no Baltkrievijas, viena 
no Rēzeknes novada un viena no Viesītes no-
vada. Maslobojevu ģimene konkursā ieguva 
apbalvojumu „Kreatīvākā ģimene”.

 Šīs vizītes laikā tika apspriesta 
turpmākā iespējamā pašvaldību sadarbība 
starptautiskos projektos „Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības prog-
rammā Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 
ietvaros 2014. – 2020. gadam”.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Viesītes novada pārstāvju vizīte Baltkrievijā
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24. oktobrī Viesītes novada pašvaldī-
bas vadība pieņēma jauno pilsētas kapliču 
ekspluatācijā. Projektā laikā uzbūvēta jau-
na kapličas ēka ar palīgtelpām (tualeti, sal-
dēšanas kameru, saimniecisko telpu, sēru 
zāli), sakopta pieguļošā teritorija un uzbū-
vēts jauns zvanu tornis. Projekta kopējās 
izmaksas – 236587,74 EUR.

Sabiedrībā izskanējuši jautājumi par 
šīs celtnes nepieciešamību. Tāpēc uzru-
nājām vietējo uzņēmēju Aivaru Skadiņu, 
kurš jau vairāk nekā 13 gadus nodarbojas 
ar apbedīšanas pakalpojumu nodrošināša-

nu Viesītē un apkārtējos novados. Aivars 
norāda, ka jaunā celtne nodrošinās daudz 
piemērotāku izvadīšanu nekā tas ir bijis 
līdz šim: „To ēku, kuru izmantojām līdz 
šim, par kapliču nevarēja nosaukt. Un es 
domāju, ka ne mazāk svarīgs faktors ir iz-
maksas. Tagad piederīgajiem izvadīšanas 
izmaksas būs zemākas. Iepriekš mirušais 
tika novietots Jēkabpils slimnīcas morgā, 
tāpēc piederīgajiem bija jāmaksā par ceļa 
izdevumiem. Tagad, pēc jaunās Viesītes 
kapličas atvēršanas, mirušos varēs novie-
tot šeit pat, Viesītes jaunajā kapličā.”

Tāpat Aivars norāda, ka civilizētāks 
būs arī izvadīšanas process, jo nelaiķa 
piederīgajiem nebūs jāstāv ārpus kapli-
čas. Vecajā kapličā varējuši ieiet vien pāris 
piederīgie. „Aukstā ziemā un lietus laikā 
piederīgajiem nebūs jāmirkst ārā, visiem 
pietiks vietas kapličas iekštelpās,” skaidro 
uzņēmējs Aivars Skadiņš.

Aivara Skadiņa uzņēmums IK „Vie-
sītes Efejas” jau 13 gadus nodrošina ap-
bedīšanas pakalpojumus Viesītes novadā 
un visos apkārtējos novados. Runājot par 
darba spēku, Aivars skaidro, ka jau vairā-
kus gadus darba kolektīvs ir stabils. Uz-
ņēmums darba vietas nodrošina 8 darbi-
niekiem. Uzņēmumam ir arī divi veikali, 
kuros iespējams nopirkt, pasūtīt ziedus un 
dažādas kancelejas un saimniecības pre-
ces. Aivars stāsta, ka šogad nolemts papla-
šināt uzņēmuma darbību. Jau mēnesi IK 
„Viesītes Efejas” piedāvā arī galdniecības 
pakalpojumus. Sīkāk par uzņēmuma pie-
dāvātajiem pakalpojumiem var noskaid-
rot, zvanot pa tālr. 29468868.

Jaunās Viesītes kapličas būvniecības 
darbus veica SIA „Bm–Projekts”. 

Kapliča tiks iesvētīta 2. novembrī, 
piedaloties visu konfesiju mācītājiem.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste 

L. Liepiņa
Autores foto

Viesītē tapusi jauna kapliča

Lai nodrošinātu sabiedrību ar kvalita-
tīvu un starptautiski salīdzināmu statis-
tisko informāciju par lauku saimniecību 
struktūru, ko izmanto lauksaimniecības 
nozares attīstības tendenču izvērtēšanai, 
kā arī lauksaimniecības politikas plāno-
šanā un novērtēšanā, 2016. gadā Centrālā 
statistikas pārvalde (CSP) organizē lauku 
saimniecību struktūras apsekojumu. Ap-
sekojumu veic visās Eiropas Savienības un 
Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs reizi 3 
gados. Lauku saimniecību struktūras ap-
sekojums ir izlases apsekojums, kura ie-
tvaros paredzēts iegūt informāciju par 30 
tūkstošiem lauku saimniecību. Apsekoja-
mā vienība ir lauku saimniecība – tehniski 
un ekonomiski atsevišķa vienība ar vieno-
tu vadību, kas ražo lauksaimniecības pro-
duktus vai uztur zemi labā lauksaimnie-
cības un vides stāvoklī. Saimniecībā var 
arī ražot nelauksaimnieciskus produktus 
un sniegt nelauksaimnieciskus pakalpoju-
mus. Informāciju sniedz par visām saim-
niecības īpašumā un lietošanā esošajām 
zemēm, ieskaitot nomātās platības. Zemi 
var izmantot uz mutiskas vai rakstiskas 
vienošanās pamata.

2016. gada lauku saimniecību struktū-
ras apsekojumā iegūs šādu informāciju:

• vispārīgā informācija par lauku 
saimniecību,

• zemes izmantošana, sējumu un stādī-
jumu struktūra (ha),

• cūku un mājputnu skaits,
• saimniecības tehniskais aprīkojums,
• nodarbinātie lauksaimniecībā,
• saimnieciskās darbības aktivitātes 

lauku saimniecībā,
• agro – vidi raksturojošie rādītāji: 

pielietotās augsnes apstrādes metodes, 
augsnes auglības saglabāšanas metodes, 
laistīšana, lauku saimniecību nodrošinā-
jums ar kūtsmēslu krātuvēm un kūtsmēslu 
izmantošana.

Lai nodrošinātu regulu prasību izpil-
di un samazinātu respondentu noslodzi, 
2016. gada lauku saimniecību struktūras 
apsekojumā datu ieguvei paredz daļu in-
formācijas iegūt no administratīvajiem 
reģistriem:

• no Lauksaimniecības datu centra 
Mājdzīvnieku reģistra – informāciju par 
lauksaimniecības dzīvnieku skaitu (liel-
lopi, aitas, kazas, zirgi, truši, bišu saimes) 
un bioloģiski audzētiem lauksaimniecības 
dzīvniekiem,

• no Lauksaimniecības datu centra 
Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas 
informācijas sistēmas – informāciju par 
bioloģiski audzēto lauksaimniecības kul-
tūru platībām,

• no Lauku atbalsta dienesta Integrētās 

administrēšanas un kontroles sistēmas – 
informāciju par atbalsta pasākumiem lau-
ku attīstībai.

Izlases veida apsekojumi notiks arī 
augkopībā un lopkopībā, lai iegūtu fak-
tiskos datus par saimniecību. Augkopības 
(2LS) un lopkopības (3LS) produkcijas 
ražošanā un izlietojumā ir jānorāda viss 
saražotais un izlietotais daudzums 2016. 
gadā, ieskaitot plānoto saražot un izlietot 
līdz 2016. gada beigām.

Lauku saimniecības, no kurām nav 
saņemta informācija elektroniski (līdz 
11.09.), tiks apsekotas klātienē. Intervijas 
veiks Latvijas lauku konsultāciju un izglī-
tības centra (LLKC) intervētāji 2016. gadā 
no 26. septembra līdz 9. decembrim.

Telefonintervijas no 1.10. – 6.12.2016. 
veiks arī CSP telefoninterviju centra in-
tervētāji. Informācija par saimniecību tiek 
vākta atbilstoši Ministru kabineta 2015. 
gada 22. decembra noteikumiem Nr. 750 
„Noteikumi par Valsts statistiskās infor-
mācijas programmu 2016. gadam” un Sta-
tistikas likuma 17. pantam, kas nosaka, ka 
Centrālajai statistikas pārvaldei sniegtās 
ziņas netiek izpaustas.

Informācijas avots: 
Centrālā statistikas pārvalde.

L. Kadžule, lauku 
attīstības konsultante

Par lauku saimniecību apsekojumu
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Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. 
gada 21. novembra līdz 2016. gada 21. de-
cembrim izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu apakšpasākumos: „Atbalsts 
ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „At-
balsts ieguldījumiem pārstrādē” un „At-
balsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Trešās kārtas pieejamais publiskais 
fi nansējums apakšpasākumā „Atbalsts 
ieguldījumiem lauku saimniecībās” lauk-
saimniecības pakalpojumu kooperatīva-
jām sabiedrībām ir 1500000 eiro, bet lauku 
saimniecībām – 35170012 eiro. Apakšpasā-
kuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecī-
bas, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības 
rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt 
kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas 
resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un 
atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu 
ekonomiku.

„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” 

mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības 
produktu pārstrādes efektivitāti un palie-
lināt produktu pievienoto vērtību, veicinot 
konkurētspējīgas kooperācijas attīstību, 
ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas 
attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmu-
mos. Pieejamais publiskais fi nansējums ir 
12188245 eiro.

„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimnie-
cības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā” mērķis ir uzlabot infrastruktūru, 
kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, 
meža ražības paaugstināšanu, audzes ve-
selības un kokmateriālu kvalitātes uzlabo-
šanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgter-
miņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, 
uzturot bioloģisko daudzveidību un nodro-
šinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā 
arī lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozares konkurētspējas paaugstināšanu. 
Pieejamais publiskais fi nansējums apakš-
pasākumā ir 6015013 eiro.

Plašāka informācija par atbalsta saņem-
šanas nosacījumiem, fi nansējuma sadalīju-
mu pa reģioniem un citiem jautājumiem ir 
pieejama LAD mājaslapā: www.lad.gov.lv 
izvēlnē „Atbalsta pasākumi”.

Projekta iesniegumu pieņemšana no-
tiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai un Lauku 
attīstības programmas atbalstīto pasākumu 
ietvaros.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izman-
tojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistē-
mu vai ievērojot Elektronisko dokumentu 
likumu, vai personīgi LAD reģionālajās 
lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Cen-
trālajā aparātā Zemkopības ministrijas 
Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republi-
kas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa.

Tālrunis: 67027384, 67027830,
e-pasts: prese@lad

Pieejams atbalsts 
„Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”

Viesītes novada pašvaldība, nodrošinot Viesītes ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu ievērošanu, ik 
gadu veic zivju resursu atjaunošanu. Šogad pašvaldība, īs-
tenojot Lauku atbalsta dienesta un Zivju fonda fi nansiāli 
atbalstīto projektu Nr. 1.50. „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana Viesītes novada Viesītes ezerā”, sadarbībā ar zivju audzētavu 
SIA „Oskars”, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo vides pārvaldi 
un Pārtikas un veterināro dienestu Viesītes ezerā jūlija mēnesī ielaida 
2180 vienvasaras līdakas un oktobra mēnesī 2850 vienvasaras līdakas. 
Kopējās projekta izmaksas 2008,48 EUR, no kuriem Zivju fonda fi nan-
sējums ir 1228,33 EUR un pašvaldības līdzfi nansējums 780,15 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā ir sasniegts izvirzītais mērķis – papil-
dināti zivju resursi Viesītes ezerā, ielaižot zivju mazuļus – līdakas, tā-
dējādi nodrošinot līdzsvarotu un ilgtspējīgu ezera apsaimniekošanu un 
kvalitatīvas makšķerēšanas iespējas Viesītes novada, apkārtējo novadu, 
pilsētu un arī Lietuvas iedzīvotājiem.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pašvaldība papildina zivju resursus 
Viesītes ezerā

Šī gada 30. septembrī notika Senioru 
dienai veltīts atpūtas pasākums Viesītes 
novada vecākajai paaudzei.

Uz pasākumu sanākušos ar savu 

priekšnesumu priecēja sporta deju kluba 
„Alianse” dejotāji no Jēkabpils (vadītā-
ja I. Vāvere). Kā jau katru gadu ierasts, 
tradīciju nemainot, par lustīgu dejoša-

nu rūpējās mūziķi Pēteris Draņevičs un 
Aleksandrs Gors. Apsveikuma un laba 
vēlējumus teikt bija ieradušies Viesītes 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Andris Baldunčiks un domes izpilddirek-
tors Alfons Žuks.

Paldies visiem, kas atrada laiku un ie-
spēju apmeklēt pasākumu! Aktīvākie ap-
meklētāji bija Elkšņu un Viesītes seniori. 
Bija ieradušies arī viesi no kaimiņu nova-
da – seniori no Aknīstes pansionāta. Lai 
visiem stipra veselība!

Paldies par sadarbību Viesītes novada 
pašvaldībai, Viesītes kultūras pils darbi-
niekiem!

Sociālā dienesta vadītāja 
S. Matačina

Senioru dienai veltīts atpūtas pasākums
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9. septembrī Mazā Bānīša parkā tika atzī-
mētas Eiropas kultūras mantojuma dienas 2016.

Eiropas kultūras mantojuma dienu karogs 
piešķirts Valsts nozīmes industriālajam kultūras 
mantojumam – Viesītes šaursliežu dzelzceļam. 
2015. gadā „Šaursliežu dzelzceļa mezgls” Viesītē 
iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminek-
ļu sarakstā.

Svinīgajā pasākumā izskanēja ievadvārdi 
par šo dienu nozīmi. Aija Rancova un Viesītes 
vidusskolas skolnieces Zanda, Ina un Sanita bija 

sagatavojušas skaistas un fi lozofi skas refl eksijas 
par Latvijas dabu, bagātībām un dzīvi, tāpat 
klātesošos priecēja Viesītes pūtēju orķestris un 
ekspress fotoizstāde „Vieta – tā pati”. Karoga 
pacelšana tika uzticēta Edgaram Adamovičam 
un Edgaram Vecumniekam, jo dzelzceļnieki ir 
mūsu zelta fonds!

Eiropas kultūras mantojuma dienas ir 
starptautiska iniciatīva, kas katru gadu sep-
tembrī aicina kultūras pieminekļu saimnie-
kus uzņemt ieinteresētus ciemiņus, lai dalītos 

zināšanās un sniegtu iespēju ikvienam veidot 
saikni ar kultūras mantojumu, iepazīstot to 
neikdienišķā veidā. Šogad šī skaistā, kultūras 
mantojuma ideālus vienojošā tradīcija, kas 
katru gadu vieno vairāk nekā 20 miljonu cil-
vēku visā Eiropā, notiek jau 25. reizi. Šo gadu 
laikā mantojuma dienās ir bijusi pievērsta 
uzmanība vēsturiskajai koka apbūvei, indus-
triālajam mantojumam, baznīcām un virknei 
citu nozīmīgu objektu. Šogad tās veltītas kul-
tūrvēsturiskajai ainavai.

Viesītes pilsēta izveidojās pagājušā gadsim-
ta divdesmitajos gados un pilsētas tiesības iegu-
va 1928. gadā. Tā ir viena no retajām pilsētām 
Latvijā, kas radusies, pateicoties te izveidotajam 
dzelzceļam un depo. Pirmā pasaules kara gados 
vācu armija uzbūvēja plašu šaursliežu dzelzceļu 
tīklu, kas kalpoja galvenokārt frontes apgādei 
un mežu izvešanai. 1916. gadā uzbūvētais dzelz-
ceļš savienoja Viesīti ar Jēkabpili, Neretu, Dau-
dzevu, vēlāk arī ar Aknīsti un citiem šī dzelzceļa 
atzarojumiem. Beidzoties karam, 1919. gadā 
Viesītes šaursliežu dzelzceļi pārgāja jaunizvei-
dotās Latvijas Republikas īpašumā. Kara laikā 
būvēto dzelzceļu pielāgoja gan pasažieru, gan 
preču pārvadāšanai. Tā 20. gadsimta tehnikas 
brīnums veicināja un nodrošināja plašu Dauga-
vas kreisā krasta teritoriju ekonomisko un kul-
tūras dzīves attīstību.
Izglītojoša darba un darba ar apmeklētajiem

speciāliste L. Levinska – Drozdova
Foto: I. Svilāne

Mazā Bānīša parkā paceļ Eiropas kultūras 
mantojuma dienu karogu

Janvāra mēnesī sākām jaunu rubriku „Vie-
sītes Jaunie Var”. Viesītes novadnieku sarakstā 
ir gana daudz spilgtu personību, ar kurām mēs 
visi varam lepoties, viņu vidū ne viens vien 
jaunietis. Pēc Eiropas Savienības standartiem 
jaunietis skaitās vecumā no 13 līdz 30 gadiem. 
Šajā rubrikā vēlamies parādīt tos Viesītes nova-
da jauniešus, kuri līdz 30 gadu vecumam jau ir 
daudz sasnieguši – uzņēmēji, vadītāji, direkto-
ri, līderi, mediķi utt. Viņos ir vērts ieklausīties.

Šomēnes par sevi pastāstīja Santa Skutele, 
kuras režisētā fi lma „Kvanta kods” 12. oktobrī 
ieguva Nacionālā fi lmu festivāla „Lielais Kris-
taps 2016” balvu nominācijā „Skatītāju izvēle”.

Vārds, uzvārds, vecums un dzīvesvieta
Santa Skutele, 27, Liepāja

1. Pastāsti, ar ko Tu šobrīd nodarbojies?
Šobrīd es darbojos kino un televīzijas 

jomā. Nesen esmu pabeigusi savu dokumen-
tālo fi lmu „Kvanta kods” un strādāju pie in-
scenētas fi lmas scenārija. Ikdienā līdzdarbo-
jos daudzu Latvijas TV raidījumu tapšanā, 
lielākoties kā montāžas režisors. Nereti iznāk 
strādāt arī pie dažādiem reklāmas projektiem.

2. Kā Tu raksturotu ceļu, kurš bija jāno-
iet, lai nonāktu tur, kur esi šobrīd?

Grūti ir noraksturot ceļu, pa kuru esmu 

nonākusi tagad tur, kur esmu. Es nedomāju 
par to, kur nonākšu. Es eju, vienkārši eju tur, 
kur sirds vai likumsakarības mani ved. Ļoti 
daudz kas ir noticis ļoti spontāni, mirkļa ie-
spaidā, laimīgu sakritību rezultātā.

3. Kādu izglītību esi ieguvusi un vai tā ir 
ietekmējusi Tavu profesionālo darbību?

Esmu pabeigusi TV un fi lmu režiju 
Latvijas Kultūras akadēmijā. Bez izglītības 

es nebūtu tur, kur es esmu, un tas, kas es 
esmu. Akadēmija man ir ielikusi ne tikai 
profesionālus pamatus – tā bija dzīves sko-
la, vērtību skola. Manā profesijā ir jāmācās 
visu mūžu, bet akadēmijas ieliktos pama-
tus es patiešām ļoti novērtēju un esmu pa-
teicīga saviem pašaizliedzīgajiem pasnie-
dzējiem par ieguldīto darbu un sniegtajām 
zināšanām.
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2016. gada 21. oktobrī smaragda kāzu 
jubileju nosvinēja viesītieši Mirdza un Mier-
valdis Kieti. 55 gadu kāzu jubilejā jubilārus 
sveica dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daina 
Vītola un sabiedrisko attiecību speciāliste 
Laura Liepiņa.

Ritinot atmiņu pavedienu, uzzinājām, 
ka abi jubilāri dzimuši un auguši Viesītes 
laukos. Mirdza nāk no divu bērnu ģimenes. 
Viņas ģimene saimniekoja Viesītes pagastā, 
"Vaiņānu" mājās. Pēc skolas Mirdza strādāja 
kolhozā, kā pati smej – pie piena kannām. Arī 
Miervaldis sevi sauc par vietējo – viņš uzau-
dzis Viesītes pagasta „Šūšānu” mājās. Audzis 
5 bērnu ģimenē. Daloties atmiņās par bērnī-
bu, Miervaldis min, ka skolu atstājis pēc piek-
tās klases – tie bijuši grūti laiki un esot bijis 
jāiet strādāt. Līdz armijai Miervaldis strādāja 
par traktoristu. Pēc armijas viņš sapratis, ka 
uz kolhozu strādāt iet negribot, tāpēc sācis 
strādāt mežniecībā. Sākumā par atzarotāju, 
vēlāk par šoferi.

Abi esot mācījušies pat vienā klasē Vie-
sītes pagastskolā, bet liktenīgā tikšanās gan 
esot bijusi krietni vien vēlāk. Pēc skolas Mir-
dza zirga pajūgā ik dienas vedusi pienu, iznā-
cis braukt gar Miervalda vecāku mājām. Uz 
jautājumu, kurš kuru noskatīja, Miervaldis 
teic – ka esot acis metis uz jauno meitēnu. 
Tomēr uzrunāt Mirdzu saņēmies vien kādā 
jaungada ballē Viesītē. Mirdza smej – viņš 

esot bijis slinks baļļu apmeklētājs.
Meita Iveta sarunā min, ka 

tētis, viņasprāt, bija ļoti uzcītīgs: 
„Kad kāzu jubilejas dienā vedu 
viņus apciemot vecāku māju 
vietas, secināju, ka tētis mērojis 
krietnu ceļa gabalu, lai tikai pava-
dītu mammu mājās. Mēs tikai varam apbrī-
not viņa apņēmību.”

„Viņš mani pavadīja līdz Mežinieku ro-
bežai, un tad es viņam teicu – stāvi te tik ilgi, 
kamēr es aiziešu līdz mājām – kad uguns logā 
nodzisīs, tad vari iet prom,” tā stāsta Mirdza 
par iepazīšanās laiku ar Miervaldi. Tagad abi 
smej, bijis tā vērts stāvēt uz tā ceļa un gaidīt, 
jo kopā nodzīvots vairāk nekā pusgadsimts.

1961. gada 21. oktobra rītā abi devušies 
ar kājām uz Viesītes pilsētas dzimtsarakstu 
nodaļu. Necik tālu viņi gan neesot tikuši, ga-
rām braucis Jānis Spīdainis ar darba ratiem 
un piedāvājis aizvest līdz pilsētai. Tā, viņam 
pašam to pat nezinot, Jānis kļuva par jaunās 
ģimenes kāzu šoferi. Mirdza stāsta, ka vēlāk 
gan Jānis esot bijis dusmīgs, jo viņi noklu-
sējuši brauciena iemeslu. Kāzas nosvinētas 
ģimenes lokā. Kaut Mirdzas mamma tobrīd 
slimojusi, jaunajam pārim par godu svētku 
galds ticis saklāts, kā paši stāsta – „veselu gur-
nu nošmorējusi”.

Jaunā Kietu ģimene sākumā dzīvojusi pie 
Mirdzas vecākiem, bet pēc gada pārcēlušies 

uz savu māju Viesītē, kur dzīvo vēl šodien. 
Viesītē Mirdza sāka strādāt skolas virtuvē, 
vēlāk par šuvēju „Rīgas apģērbs” Viesītes fi -
liālē, kam sekoja darbs par virpotāju „Rīgas 
Dīzeļu rūpnīca” Viesītes fi liālē. Kaut smags 
darbs, tomēr virpotājas amatu Mirdza atmi-
nas ar smaidu, uz darbu esot gājusi ar prieku. 
Arī Miervaldis vēlāk darba gaitas turpināja 
„Rīgas Dīzeļu rūpnīcā” Viesītes fi liālē, kur 
strādāja par darbagalda iestādītāju. Tā sau-
camajā „Dīzelī” Kietu pāris strādājis līdz pat 
aiziešanai pensijā.

Bez darba ģimene nemākot dzīvot. Aiz-
gājuši pensijā, Mirdza un Miervaldis darbus 

turpināja savās lauku mājās. Govis, aitas, ka-
zas, vistas, zirgs vārdā Griezīte – kas tik ne-
esot bijis viņu saimniecībā. Vēl šodien abi tur 
rūpi par 30 vistām un 5 pīlēm.

Kietu ģimenē izaudzināti divi bērni – 
meita Iveta un dēls Andris. Abu prieks un 
lepnums ir 3 mazbērni un 4 mazmazbērni. 
Mirdza un Miervaldis seko līdzi viņu skolas 
gaitām un vaļaspriekiem. Zina stāstīt, ko kurš 
dara un kā kuram iet.

Kad jautājam smaragda pārim par to, kā 
labi sadzīvot, tik ilgus gadus esot kopā, viņi 
saka: „Īpašas receptes mums nav. Bez strī-
diem neiztiek neviens, bet mēs nekad neesam 
domājuši par šķiršanos. Nesaprotam, kā šo-
dien jaunie var dzīvot kopā un neprecēties.”

No darbīgās Kietu ģimenes šķiramies 
viņu mājas pagalmā ar domu tikties 60 gadu 
kāzu jubilejā. Novēlam viņiem veselību, vēl 
daudzus kopdzīves gadus dzīvojot.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 

speciāliste. L. Liepiņa
Foto no Kietu ģimenes personīgā arhīva

Ar darba ratiem uz kāzām 55 gadus atpakaļ

4. Tavuprāt, kādi atslēgas vārdi raksturo 
Tavus panākumus?

Es neuzskatu, ka kaut ko TĀDU šobrīd 
esmu sasniegusi, lai ar atslēgas vārdiem to rak-
sturotu. Es vienkārši daru to, kas man jādara.

5. Vai bez pamatdarba Tev ir kādi hobiji 
vai aizraušanās?

Nē, man īsti nav nekādu hobiju. Visu 
manu laiku aizņem mans darbs. Tas arī ir 
mans hobijs. Bet brīvbrīžos es mīlu ceļot tuvu 
un tālu, atrasties pie dabas, lasīt un gleznot. 
Pēdējām divām nodarbēm gan diemžēl laika 
paliek arvien mazāk.

6. Kādi ir Tavi turpmākie plāni, mērķi? 
Vai plāno apstāties pie sasniegtā?

Kā jau teicu, man nav plānu. Daru to, ko 
jūtu. Es tikai ceru, ka man būs iedvesma, sapņi 
un griba. Ja tas viss ir, tad jūra joprojām ir līdz 
ceļiem.

7. Vai, Tavuprāt, ikvienam jaunietim te-
pat, Latvijā, ir iespēja realizēt savas idejas?

Jā, protams, Latvijā var realizēt visu. Mēs 
esam maza valsts. Konkurence nav tik liela 
kā lielākās valstīs. Bet Latvijā ir arī ļoti maz 
izteikta kadru mainība. Jaunajiem bieži vien 
nelabprāt dod iespēju. Bet, ja vien ir vēlme, tad 

tu vari būt viss, kas vien vēlies. Te ir viegli kļūt 
pamanītam.

8. Ko Tev nozīmē Viesītes novads?
Viesīte ir vieta, no kuras es nāku. Tā ir 

mana bērnība. Tur dzīvo mani vecāki. Un tur 
vienmēr ir silti.

9. Kāds būtu Tavs novēlējums vai ietei-
kums Viesītes jauniešiem?

Novērtējiet to, kas jums ir! No mazām pil-
sētām nāk stipri cilvēki. Cieniet to, kas jums 
ir, un cieniet paši sevi! Vēlieties, sapņojiet un 
piepildiet savus sapņus!

Pierakstīja L. Liepiņa.
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NOVADA SKOLĀS

Septembra mēnesis skolā bija ne tikai 
mācību gada sākums, bet arī nozīmīgs ar 
aktivitātēm projektā. ES Erasmus+ prog-
rammas stratēģisko skolu sadarbības part-
nerību projekta „WORDS UNITE US”, Nr. 
2015–1–RO01–KA219–015167_7, ietvaros 
Viesītes vidusskolā no 2016. gada 18. – 23. 
septembrim starptautiskajās skolēnu mācī-
bās piedalījās partnervalstu – Lietuvas, Ru-
mānijas un Grieķijas – skolu 23 jaunieši un 
7 pedagogi. Mācību sesijas jau ir notikušas 
Rumānijā, Grieķijā un Lietuvā. Šis krāsai-
nais un ziediem bagātais rudens laiks bija 
plānotās mācības Latvijā. Sagatavošanas dar-
bus skolā sākām jau augustā, lai nodrošinātu 
saturisku un interesantu darbu skolēniem, 
kā arī sasniegtu plānotos projekta rezultātus. 
Galvenais vadmotīvs un tēma bija valodas, to 
dažādība. Pateicoties skolotāju, skolēnu un 
viņu vecāku atsaucībai, spējām nodrošināt 
kvalitatīvas skolēnu mācības, izmitināšanu 
ģimenēs un citus kopīgus pasākumus. Pie-
cas dienas skolēni strādāja, veicot vairākus 
uzdevumus – veidoja starptautisku tematis-
ku vārdnīcu, pētīja tautas tērpus, nacionālos 
simbolus, zīmes, dejas, dziesmas, gatavoja 
prezentācijas par noteiktām tēmām, deva 
savu novērtējumu par organizētajām akti-
vitātēm. Apmācību sesijas aktivitātes notika 
vairākās vietās – Viesītes vidusskolā, Viesītes 
kultūras pilī, Jēkabpilī, Rīgā.

No mūsu skolas aktīvi iesaistījās skolēni, 
kuri piedalījās mācību sesijās citās valstīs. 
Viņu vecāki uzņēma skolēnus pie sevis un 
rūpējās par mūsu ciemiņiem. Par partner-
valstu skolu dalībnieku drošību, aktivitātēm, 
izpētes braucieniem un nodarbību grafi -
ku atbildīgās bija skolotājas S. Ratiņa un L. 
Blumbeka. Apmācību sesijas laikā katrā die-
nā bija sava kulminācija, savukārt visas ne-

dēļas kulminācijas punkts bija piektdien, kad 
notika koncerts. Tajā mēs demonstrējām sa-
vas kultūras tradīcijas tautas mākslas jomā, 
baudījām skolēnu no Grieķijas, Lietuvas un 
Rumānijas sagatavotos mājas darbus – dzies-
mas, dejas, iepazinām viņu tautastērpus. Tā 
kā mūsu nodarbību pamattēmas bija valoda 
un kultūra, tad, izzinot valodas un savstar-
pēji sadarbojoties savās grupās, bērni visas 
nedēļas laikā veidoja, papildināja un apko-
poja vārdnīcu visās partnervalstu valodās. 
Vārdnīcā ietilpa katras dienas tēmas jaunat-
klātie iespaidi vārdos un frāzēs. Mājas darba 
demonstrēšanā katras valsts pārstāvjiem bija 
jāpastāsta sava novada pasaka un jāsagatavo 
tautas tērpu demonstrējumi. Īpašu uzmanī-
bu skolēnu vidū ieguva tautas tērpu dažādī-
ba. Mācību izpētes aktivitāšu ietvaros tika 
iepazīta Viesītes vidusskola un tās apkārt-
ne. Ar mūsu skolēnu un skolotāju atbalstu 
partnerskolu bērni piedalījās kopīga ziedu 
paklāja veidošanā, kas veicināja savstarpēju 
iepazīšanos un darbu komandā. Uzdevums 
bija projekta nosaukuma „Words Unite Us” 
izveidošana. Izspēlējot foto fragmentu orien-
tēšanās spēli, tika iepazīta pilsētas vide. At-
raktīvi un bērniem pieejamā stilā tika iepa-

zīts Viesītes muzejs „Sēlija”, Kultūras pils ar 
telpām, zālēm un jauniešu centrs. Komandas 
veidošanas nolūkos kopā ar skolotājiem, sko-
lēniem un vecākiem atpūtas bāzē „Pērlīte” 
tika organizēta pēcpusdiena – pikniks, kur, 
mijoties sportiskām un izzinošām aktivi-
tātēm, notika sazināšanās un pieredzes ap-
maiņa starp pasākuma dalībniekiem. Mācī-
bu izpētes braucienos dalībnieki apmeklēja 
arī Jēkabpils vēsturisko centru un Krustpils 
pili, kur piedalījās ziepju veidošanas darbnī-
cā. Valodas bagātības, kultūras un vēstures 
aspektus apskatot, tika organizēts izpētes 
brauciens uz Rīgu, kur apmācību dalībnieki 
apmeklēja Nacionālo bibliotēku, Nacionālo 

Operas un Baleta teātri, savukārt Vecrīgas 
burvību un senatnes gaisotni apmācību da-
lībnieki iepazina spēles veidā. Latviešu na-
cionālo virtuvi skolēni apguva atpūtas vietā 
„Lido”. Kultūras kontekstā ļoti jauki izvēr-
sās kopmēģinājumi un noslēguma koncerts 
sadarbībā ar interešu izglītības kolektīviem 
un pasniedzējiem. Liels paldies skolotājiem – 
M. Kivleniecei, A. Kivleniekam, Z. Pomjalo-
vai, V. Tutānei, L. Levinskai un L. Liepiņai – 
par atbalstu radošo aktivitāšu organizēša-
nā! Praktisko jautājumu risināšanā atbalstu 
sniedza J. Grunte, V. Safanova un S. Milak-
ne. Patiesībā palīdzību sniedza visi, kam vien 
tika lūgts. Paldies 12. klases jauniešiem par 
atsaucību un brīvo komunikāciju nodarbību 
laikā!

Īpaši lielu atbildību uzņēmās mūsu sko-
lēnu vecāki, kuri uz vienu nedēļu kļuva par 
viesģimenēm rumāņu, lietuviešu un grieķu 
bērniem. Liels paldies par papildus pienā-
kumu veikšanu! Cerams, ka bērni un vecā-
ki ir ieguvuši jaunus draugus un arī jaunu 
pieredzi. Liels paldies V. Rozes, M. K. Kār-
šenieces, K. Moļa, R. Kravčenko, S. Banderes 
Neilanes, A. Kovrigo, S. Betkeres, P. Eglītes, 
K. Bruzguļa, A. Narkevičinas, K. Narkevičinas, 

Viesītes vidusskolā mācās skolēni no Lietuvas, 
Rumānijas un Grieķijas
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L. Lukstenieces, D. R. Dambrānes, 
A. E. Skvarnavičas, I. Aldiņas vecākiem! Jūsu 
sirsnība, viesmīlība un atvērtība, atvadoties 
no viesiem, lika acīs sariesties ne vienai vien 
asarai gan viesiem, gan jums pašiem. Kad 
skolotāja no Grieķijas jautāja saviem skolē-
niem, kādēļ viņi nezvana vecākiem, tie at-
bildēja: „Mums bija interesanti, tādēļ aizmir-
sām par mājām.” Paldies jums, vecāki!

Dalībniekiem ļoti patika organizētais 
nodarbību laiks, praktiskās aktivitātes un 

mācību izpētes braucieni, īpaši uz Rīgu. Bēr-
nu iespaidi un pārdomas par Latvijā pavadīto 
laiku: „Esmu laimīgs, jo iemācījos dziesmu.”, 
„Jūtos ļoti laimīga par to, ka izvēlējos doties 
uz Latviju. Te esmu pavadījusi laiku brīniš-
ķīgi, te viss ir lieliski.” Atzinīgus vārdus teica 
arī skolotājas no Grieķijas Vasiliki Tsianika 
un Maria Iatraki, kuras uzsvēra, ka Viesītes 
pilsēta ir klusa un maza, bet ļoti skaista, tīra 
un zaļa, cilvēki te ir atsaucīgi, ar pozitīvu 
saskarsmes akcentu, projekta mācību sesijas 

laiks bija radošs, labi saplānots un ļoti inte-
resants. Rumāņu skolotāji Iordache Vasile un 
Dinca Octavian–George atzina, ka ir guvuši 
daudz jaunu iespaidu par Latviju. Lietuvas 
skolotājas Jūrate Pauryte, Linda Žliobaite un 
Neringa Epštein atzīmēja, ka viņas priecēja 
mūsu jautrās dejas un uzsvēra izglītības pro-
cesa kvalitatīvo organizāciju skolā un pilsē-
tas sakoptību.

Materiālu sagatavoja skolotāja S. Ratiņa.
Autores foto

Kopš 2015. 
gada 1. septembra 

Viesītes vidusskolā tiek īstenoti divi Eiropas 
Savienības ERASMUS+ programmas pamat-
darbības Nr. 2 (KA2) stratēģiskie skolu sa-
darbības partnerību līdzfi nansēti projekti – 
„Words Unite Us” /Vārdi mūs vieno/ un 
„RECOGNIZE, REMEDY AND RE-ENGA-
GE” /Apzināt, Labot un Atsākt/.

Projektu mērķi ir iesaistīt izglītības per-
sonālu, paaugstināt skolotāju profesionālās 
kompetences, veicināt inovācijas skolā, attīs-
tīt skolēnu interesi un izpratni par Eiropas 
valstu kultūru dažādību, uzlabot prasmes 
saskarsmē ar vienaudžiem no citām valstīm 
un kultūrām, uzlabot izpratni par vispārpie-

ņemtām uzvedības normām dažādās situā-
cijās, uzlabot skolēnu svešvalodu pielieto-
šanas prasmes. Par projektu norisi regulāri 
tiek veidoti publicitātes materiāli, ar kuriem 
var iepazīties gan skolas mājaslapā speciāli 
projektiem veltītajā sadaļā „Projects”, gan 
pašvaldības izdevumā „Viesītes Novada 
Vēstis”. Tomēr uzskatu, ka vislabāko pub-
licitāti veido mūsu skolēni, viņu vecāki un 
skolotāji, kuri tiešā un netiešā veidā iesaistās 
projektu aktivitātēs. Šogad – 2016./17. mā-
cību gadā – esam uzsākuši jauna Erasmus+ 
projekta „Th e continuous development of te-
aching staff  in a multicultural environment” 
/Pastāvīga apmācību personāla attīstība 
multikulturālā vidē/ īstenošanu. Jaunajā 

projektā paredzēta skolotāju apmācība, tiks 
iesaistīti astoņi skolotāji. Projekta partneri 
ir skolas no Beļģijas, Dānijas, Somijas un 
Turcijas. Man ir gandarījums par jaunām 
iespējām skolotājiem un skolēniem un arī 
par to, ka mūsu skolas dzīve papildinās ar 
jauniem izaicinājumiem, pienākumiem, sa-
turu, izpratni, tajā pašā laikā tiek piesaistīts 
papildus fi nansējums, kas nodrošina iespē-
jas skolotājiem un skolēniem mācīties. Arī 
vietējie uzņēmēji var sajust šo fi nansējumu, 
sniedzot dažādus pakalpojumus pie mums, 
Viesītē. Kopējais skolai piesaistītais fi nansē-
jums šo projektu ietvaros ir EUR 64015.00.

Viesītes vidusskolas direktors 
A. Baldunčiks

Viesītes vidusskolā uzsāk jauna starptautiska 
projekta īstenošanu

Turpinās Erasmus+ programmas līdz-
fi nansēta skolu stratēģisko partnerību 
projekta „RECOGNIZE, REMEDY AND 
RE-ENGAGE” /Apzināt, Labot un Atsākt/ 
īstenošana. Partneru organizācijas – Luxem-
bourg Institute of Science and Technology 
(Luksemburga), Maria Regina College Mos-
ta Boys Secondary (Malta), St Benedict Col-
lege Secondary School (Malta), Institut Sa-
inte Marie (Beļģija), Lycée Technique Ecole 
Privée Marie-Consolatrice (Luksemburga), 
DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRA-
CIÓN, COMUNIDAD DE MADRID (Spā-
nija), ADEFIS ONG (Spānija) un Viesītes 

vidusskola strādā, lai sasniegtu plāno-
tos rezultātus. Pirmajās apmācībās, kas 
notika Madridē 2016. gada janvārī, pie-
dalījās trīs mūsu skolotāji – M. Kivle-

niece, A. Vanaģele un A. Bērziņa. Šogad ok-
tobrī apmācībās, kas notiek Maltā, iesaistīti 
vēl trīs skolotāji – M. Kivleniece, L. Blum-
beka un S. Berģe. Skolotāji uz Maltu devās 
23. oktobrī, mācības notiek 5 dienas līdz 28. 
oktobrim. Projekta ietvaros ir veiktas līdz 
šim plānotās skolēnu un skolotāju aptaujas, 
organizēta inovatīvo mācību metožu pielie-
tošana, apkopoti aptauju rezultāti. Iesaistītie 
skolotāji sekmīgi darbojas interneta vietnē 
EDMODO, kur pieejami projekta materiāli 
un notiek pieredzes apmaiņa ar partneriem. 
Paldies skolotājiem, kuri iesaistās projekta 
aktivitātēs, mācās un savu pieredzi nodod 

tālāk saviem kolēģiem! Interaktīvā galda iz-
strāde joprojām ir procesā. Vadības grupas 
sanāksmē no 27. līdz 28. oktobrim Maltā 
mācīsimies, kā galdu izmantot stundās, pār-
runāsim projekta norisi, sasniegtos rezultā-
tus un problēmas. 2016. gada jūnijā vadības 
grupas sanāksme notika Viesītē, kad mūs 
apmeklēja pārstāvji no partneru institūci-
jām. 

Projekta īstenošanas periods ir no 2015. 
gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. au-
gustam. Kopējais projekta budžets ir EUR 
231528,00. Viesītes vidusskolai paredzētais 
fi nansējums 19850,00 EUR.

Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienības 
ERASMUS+ programma.

Viesītes vidusskolas direktors 
A. Baldunčiks

Viesītes vidusskolas skolotāji kopā ar 
starptautiskajiem partneriem Maltas Republikā 

paaugstina savas profesionālās kompetences

Liels paldies visiem Viesītes vidussko-
las atbalstītājiem Maximas akcijas posmā 
„Atbalsti savu skolu!” Akcija norisinājās 
2015./2016. mācību gadā, bet inventāru skola 
saņēma septembra sākumā.

Akcijas laikā tika vāktas uzlīmes, kuras 
pēc tam skolas varēja apmainīt pret sporta 

inventāru, mācību un interaktīvo mācību 
līdzekļiem u.c.

Mums kopā izdevās sakrāt vairāk nekā 
10000 uzlīmju. Pateicoties tam, skolas spor-
ta inventārs papildinājās ar dažāda lieluma 
un sporta veida bumbu komplektu, aktivi-
tāšu organizēšanai tika iegādāts mūzikas 

centrs, mazā skola tika pie sava fotoaparāta 
un kinētiskajām smiltīm (3 komplektiem), 
kas ir ļoti nepieciešamas bērnu atpūtai un 
dinamiskai attīstībai. Tas varbūt kādam ne-
šķiet daudz, bet skolas materiālajai bāzei arī 
tas ir pamatīgs atbalsts.

Skolotāja S. Ratiņa

Pateicības vārdi atbalstītājiem!
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Esam uzsākuši jauna Erasmus+ 
programmas KA2 darbības „Sadarbība 
inovācijām un labās prakses apmaiņai” 
skolu stratēģisko partnerību projekta 
„Th e continuous development of teac-
hing staff  in a multicultural environ-
ment” īstenošanu.

Partneri: Heilig Graf, Turnhout pil-
sēta, Beļģija (projekta koordinators);

Stensballeskolen, Horsens pilsēta, 
Dānija; Takahuhdin koulu, Tamperes 
pilsēta, Somija;

Viesītes vidusskola, Viesīte, Latvija, Mürsel 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa, Tur-
cija.

Projekta mērķis ir dot ieguldījumu pastā-
vīgā pedagoģiskā personāla attīstībā, izveidojot 
apmācību programmu un organizējot tās pie-
lietošanu, kā arī veicināt skolēnu integrāciju, 
papildinot skolotāju prasmes darbam klasē ar 
dažādām vajadzībām.

Projekta nepieciešamība balstīta uz sko-
lotāju profesionālo kompetenču pielāgošanu 
nemitīgām pārmaiņām sabiedrībā, uz nepie-
ciešamām inovācijām metodoloģijā, lai sek-
mētu skolēnu integrāciju klasē. Mēs gribam šo 
projektu realizēt, sadarbojoties starptautiski, jo 
vēlamies paskatīties uz identifi cēto problēmu 
no plašākas perspektīvas un partneru starpā 
mācīties viens no otra. Galvenās aktivitātes – 
konkrētu vajadzību apzināšana, veicot aptaujas 
skolās, organizēt divas īstermiņa apmācības 
Somijā un Latvijā, kuru laikā tiks veidota un 
pielietota apmācību programma skolotājiem. 

Paredzēts piesaistīt Antverpenes Universitāti. 
Projekta sekmīgai vadībai un īstenošanai katrā 
skolā tiks izveidotas vadības, uzraudzības un īs-
tenošanas grupas.

Sasniedzamie rezultāti – no mūsu skolas 
paredzēts iesaistīt astoņus skolotājus, kuri strā-
dās pie metožu sagatavošanas un prezentācijas. 
Šie skolotāji dosies uz apmācībām Tamperē, 
Somijā, kur kopā ar kolēģiem no visām part-
neru skolām prezentēs savas izstrādātās meto-
des, diskutēs par to pielietošanas rezultātiem, 
uzlabos programmu, kuru vēlāk aprobēs savās 
skolās. Otro skolotāju apmācību plānots organi-
zēt Viesītē. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt 
instrumentu kopumu (toolbox), kas būs atbalsts 
skolotājiem jaunu un inovatīvu metožu pielie-
tošanai.

Mērķa grupa – pedagoģiskais personāls un 
izglītojamie. Projekta īstenošanas laiks 24 mē-
neši – no 01.09.2016. līdz 31.08.2018.

Laikā no 2016. gada 9. oktobra līdz 13. ok-
tobrim Bursā notika projekta pirmā starptautis-

kā sanāksme. Vēlos 
iesaistīties jaunās 
aktivitātēs, papil-
dināt savu profesionālo pieredzi, paplašināt 
redzesloku, tāpēc pieteicos strādāt projektā un 
dalībai sanāksmē. Uz sanāksmi devāmies diva-
tā – es un angļu valodas skolotāja G. Dimitrije-
va. Iesaistīšanās Erasmus+ projekta īstenošanas 
plānošanā man bija pirmā šāda veida pieredze. 
Sanāksmes laikā iemācījos, kā izstrādāt projek-
ta darbības un komunikācijas plānu, kā īstenot 
plānotās aktivitātes, lai sasniegtu projektā izvir-
zītos mērķus. Tā kā sanāksme notika skolā, tad 
redzējām, kā mācās skolēni, kāds ir klašu iekār-
tojums un kāda ir stundu organizēšana, tikā-
mies ar skolotājiem un skolēniem. Bija iespēja 

arī pabūt privātskolā, kur skolēni 
padziļināti apgūst angļu valodu. 
Noteikti pastāv atšķirības starp 
skolām Turcijā un Latvijā, piemē-
ram, tur zvans no un uz stundām 
ir kāda Turcijā slavena melodija.

Bez jaunām prasmēm dar-
bam projektā uzlaboju savas ko-
munikācijas prasmes, angļu va-
lodu un sadarbību ar citu valstu 
cilvēkiem. Angļu valoda starp-
tautiskos projektos ir ļoti nepie-
ciešama, tomēr Turcijā piedzīvo-
jām gadījumus, kad cilvēki savā 
starpā var sazināties, arī nezinot 

angļu valodu. Tas pierāda to, ka liels gribas-
spēks palīdz pārvarēt valodas barjeru un ir kā 
motivācija iemācīties konkrēto valodu. Īpašs 
saviļņojums bija, kad, vakariņojot ISKENDER 
restorānā (İskender kebap), tikāmies ar tā īpaš-
nieku Yavuz İskenderoğlu, kurš ir arī Latvijas 
goda konsuls Bursā. Lepojāmies, ka bieži iz-
skanēja mūsu valsts vārds, pabijām goda kon-
sula darba kabinetā, kur ir materiāli un foto-
grāfi jas par Latviju. Man kā vēstures skolotājai 
nenovērtējama pieredze bija Turcijas kultūras 
iepazīšana un Turcijas vēstures dziļāka izprat-
ne. Grāmatās lasītais ne vienmēr paliek atmiņā 
tik labi kā savām acīm redzētais un dzirdētais. 
Projekta tikšanās brauciens radīja vēlmi vairāk 
izpētīt visas projektā iesaistītās valstis, to kul-
tūras un reliģijas. Esmu pārliecināta, ka saviem 
skolēniem spēšu dot savas jauniegūtās zināša-
nas un pieredzi.

Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienība
L. Levinska, vēstures skolotāja Viesītes 

vidusskolā

Vidusskolā jauns Erasmus+ projekts

Jēkabpils Tautas teātris režisores Intas Ūbeles interpretācijā iestudējis igau-
ņu dramaturga Andrusa Kivirehka traģikomēdiju „Gaiši zilais vagons”. Luga ir 
piesātināta ar asprātīgu smeldzi un ilgām.

Režisore Inta Ūbele: „Igaunijā ļoti populārais dramaturgs Andruss Kivi-
rehks lugu „Gaiši zilais vagons” ir tik gudri uzrakstījis, ka dažādu paaudžu ska-
tītājs saskatīs sev zināmas, saprotamas, komiskas un atpazīstamas situācijas, bet 
galvenā doma, manuprāt, ir par to, vai mēs vēlamies, vai nevēlamies akceptēt to, 
kas ar mums ir noticis.”

Lugas darbība notiek mūsdienās kādā daudzstāvu mājas dzīvoklī, kur sa-

Uz izrādi „Gaiši zilais vagons” 25. novembrī aicina 
Jēkabpils Tautas teātris
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Par tradīciju ir kļuvusi Viesītes vidus-
skolas „Mazās skoliņas” sadarbība ar Vie-
sītes VSAC. Ziemassvētkos ejam ciemos ar 
dāvanām un koncertu, rudeņos nesam ābo-
lus no skolotājas Nellijas dārza, lai papildi-
nātu centra iemītnieku galdu ar vitamīniem. 
Šogad skolotājas dārzā ābolu nebija, tāpēc 
nācās domāt kaut ko jaunu. Radās ideja, at-

saucoties Labo darbu nedēļas aicinājumam, 
VSAC iemītniekus iepriecināt ar ķirbjiem. 
Domāts, darīts. Tika uzrunāti 1. – 2. klašu 
skolēni un vecāki. Atsaucība bija liela. Nesa 
katrs to, ko varēja. 21. oktobrī visi devāmies 
uz VSAC, lai dārza veltes nodotu lietošanai. 
Paldies vecākiem par atsaucību!

2. a klases audzinātāja N. Ribicka

Kad koki krāsojas katrs savā krāsā un bērza 
garie zari kļūst pavisam caurspīdīgi, bet ozoli 
paliek brūni kā apgrauzdēti, tad Rites pamat-
skolas 1. – 2. klašu skolēni pošas uz Jāņa Jaun-
sudrabiņa muzeju „Riekstiņos” uz „Rudens 
dienām”.

Šogad tas bija 5. oktobris. Rudenīgajā dienā 
tikās apkārtējo novadu skolu skolēni un bērnu-
dārza audzēkņi no Neretas, Viesītes, Jaunjelga-
vas u.c. novadiem.

Iebraukuši muzeja teritorijā, saņēmām sva-
rīgu uzdevumu – iziet Meža taku, vērot pārmai-
ņas dabā un sagatavot priekšnesumu par redzē-
to un piedzīvoto.

Šaura taciņa veda mūs mežā. Nodzeltēju-
šās, mitrās lapas uzvēdīja rudenīgas smaržas. 
Sveicināja pūpēžu ģimene un bērzlapju saime. 
Protams, lielākas un mazākas pēdiņas pie nelie-
lā prodiņa. Visvairāk priecājāmies par lielajām, 
resnajām eglēm, kas slēja augšā savas lokanās 
zaru rokas. Rudenīgajās debesīs ik pa brīdim 
gaisu satricināja gājputnu atvadu dziesmas.

Atgriezušies muzeja sētā, steidzīgi gatavo-
jām priekšnesumu, stāstot un rādot piedzīvoto 
Meža takā. Skolēnu priekšnesumi bija ļoti inte-
resanti, un ne mazāk interesanti bija sagatavotie 
mājas darbi.

Visvairāk visus priecēja rotaļas un sacen-
sības. Kastaņu pārnešana no viena trauka otrā 
ar mazu plastmasas karoti sajūsmināja visus 
dalībniekus. Daži rādīja izcilu veiklību, dažiem 

traucēja rudenīgais nogurums. Mūsu skolēnu 
atraktivitāte un drosme pieņemt izaicinājumu 
vainagojās ne tikai ar visu apkārtējo smiekliem, 
bet arī ar pārsteigumu – 1. vietu. Jā – mazs cinī-
tis gāž lielu vezumu!

Sarūpētais kopīgais mielasts senlatviešu 
stilā un jaukās balvas lika aizmirst stipro vēju, 
nosalušās rokas un nogurumu.

Apskatījām izstādi, kas stāsta par sadzīves 

un iedzīves lietām, kas raksturo dzīvi lauku sētā 
Sēlijā 19./20. gs. mijā.

Lietus jau bija samitrinājis virsdrēbes un 
rudenīgais vējš reizēm pūta aukstumu zem ce-
purēm, tāpēc ar sirsnīgu skrējienu devāmies uz 
siltajiem auto, kas bija ieradušies mūs vest mā-
jup. Rites skolēni saka paldies muzeja vadītājai 
par interesanto rudens pasākumu!

Skolotāja M. Ūdre

„Rudens diena” muzejā „Riekstiņi”

Atsaucoties Labo darbu 
nedēļas aicinājumam

Lūdz nomāt lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi Saukas 
pagastā lauksaimniecības 

produkcijas ražošanai ilgtermiņā. 

Tālrunis: 22825808

Pārdod 6 nedēļas vecus 
sivēnus. 

Zvanīt Norai (Elkšņu pagasta „Vanagi”, 
tālr. 26266580.)

tiekas seni draugi - bijušie skolas biedri. Ir 
dzimšanas dienas ballīte. Bet stāsts nav par 
dzimšanas dienu, stāsts ir par to, kā mēs 
„transformējamies” laikā, savās atmiņās, 
sajūtās, pieredzē... Un - kas ir tās dvēseles 
traumas, kas neļauj brīvi elpot?

Lugas tulkotājs Guntars Godiņš saka: 
„Luga ir precīza, ironiska, beigās pilnīgi ne-
gaidīta, bet ļoti Kivirehkam raksturīga.”

Strādāt ar šo traģikomisko materiālu ak-
tieriem ir bijis gan interesanti, gan liels izai-
cinājums, bet pēdējo gala vārdu, protams, 
teiks skatītājs!

Lomās iejutīsies: Kārlis Ozols, Pēteris Dra-
ņevičs, Aivars Eglītis, Uldis Urtāns, Raivis 
Pavlovičs, Zane Ozola. Scenogrāfi ju veidoja 
Ivars Noviks, muzikālo noformējumu Aigars 
Godiņš, ar gaismām strādās Ilmārs Mārāns 
un Kaspars Siliņš, bet izrādes vadītāja ir Silva 
Gavare. Izrāde 25. novembrī plkst. 19:00 būs 
skatāma Viesītes kultūras pilī, tās ilgums – 
apmēram 2 stundas. Ieeja – 2,- EUR.
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Rudens – laiks, kad ikviens var skatīt sava 
ieguldītā darba rezultātus. Just gandarījumu 
par padarītā darba augļiem. Arī mūsu iniciatī-
vas grupa kopā ar Rites pamatskolas skolēniem 
un viņu vecākiem varēja atskatīties uz paveikto 
Viesītes novada izsludinātajā „Biedrību, no-
dibinājumu, reliģisko organizāciju un fi zisko 
personu ieceru realizēšanas ar pašvaldības līdz-
fi nansējumu projektu” trešajā vietējo projek-
tu konkursa projektā „Mēs esam atbildīgi par 
tiem, ko pieradinām”. Tinot atmiņu kamolu, 
pavediens zaigo visās varavīksnes krāsās. Sāku-
mā iekrāsojas brūns – kad zeme vēl bija malā 
nolikusi ziemas segu un gaidīja savu pavasarīgo 
zaļumu. Tā arī mūsu ideja par dalību projektā 
piepildīta ar zemes smaržu. Līdz ar zemes ie-
tērpšanos zaļumā līdzi atlidoja gājputni, kuriem 
tika uzmeistarotas mājvietas. Strazdu būri tika 
izstādīti Rites pagasta parkā, kur pēc pagasta ie-
dzīvotāju un bērnu vērojumiem vairākos būros 
tika izperēti pirmie putnēni. Nu viņi devušies 
uz siltajām zemēm, un mēs ar prieku un interesi 
tos gaidīsim nākampavasar.

Teritorijas apzaļumošana nāca ar pirma-
jiem māllēpju un pieneņu ziediem. Vecāko 
klašu skolēni sagatavoja zemi un kopīgi ar 
pieaugušajiem izveidoja skaistu dobi, kurā tika 
iestādīti dažādi krūmiņi. Laikā, kad ievu reibi-
nošie ziedi mūs tuvināja vasarai, ar skolotāju, 
skolēnu un viņu vecāku saziedotajām ēdamlie-
tām devāmies uz Jēkabpils dzīvnieku patversmi. 
Redzētais atstāja iespaidu uz ikvienu. Zināms, 
ka vairākas ģimenes ārpus projekta ietvariem 
ir devušās un ziedojušas patversmes dzīvnieci-
ņiem ne tikai ēdamo, bet arī spēļlietas un kā-
rumus. Arī no Jēkabpils dzīvnieku patversmes 
paņemtais sunītis aug laimīgs, un viņam ir savas 
mājas. Rolands uzsver, ka ne jau vienmēr vajag 
suni ar cilts rakstiem, lai viņš būtu mīļš. Savu-
kārt Rolanda mamma ar lielu sirds siltumu stās-

ta, ka nemaz nenožēlojot, ka paņēmuši sunīti. 
Tagad tas esot izaudzis liels, gudrs, paklausīgs, 
draudzīgs un vesels: „Šķiet, ka arī sunītis aiz-
mirsis savu sākotnējo dzīves posmu un jūtas kā 
pilnvērtīgs ģimenes loceklis savā saimniecībā. 
Mēs visi esam laimīgi.”

Projekta puse, kurā skolēni audzēja pu-
ķītes no sēkliņām, bija tā noslēpumainākā. 
Vasara nāca ar krāšņu ziedu buķeti. Vajadzēja 
paļauties, ka puķu dobes pie mājām vai dārzos 
izdaiļos Rites pagasta apkārtni un priecēs ne 
tikai pašus audzētājus. Šogad grūto laistīšanu 
paveica pati daba, un tas atviegloja visu pūles. 
Vispopulārākās no puķēm bija asteres, samte-
nes, cinnijas un saulespuķes. Lai arī tagad sal-

na koptos ziedu krūmus ir nosaldējusi, prieks 
par to dāvāto krāšņumu atmiņās palicis jo-
projām. Mēs esam priecīgi, ka izdevies realizēt 
šādu projektu ar Viesītes pašvaldības atbalstu, 
un domājam, ka varētu piedalīties vēl kādā. 
Skolēniem visvairāk patika tas, ka rezultāti 
bija diezgan ātri redzami. Ticam, ka atbildības 
graudiņš ikviena sirdī un raksturā dzīs jaunus 
asnus, un mēs redzēsim, ka krietnums, labsir-
dība un līdzi jušana nav tikai sausi apzīmēji 
grāmatu lapās. Mēs esam to izjutuši un zinām, 
ka katram vārdam ir emocionāls segums mūsu 
sirdīs. Mēs pieradinām sevi pie atbildības pa-
mazām. Atbildība taču ir mīlestība.

Skolotāja V. Liepiņa

Atbildība Ritē nebeidzas

PII „Zīlīte” 20. oktobrī „Rūķīšu” grupas 
bērni un audzinātājas aicināja gan mazos, gan 
arī lielos pasaku mīļotājus uz pasākumu „Mazā 
sirmā kumeliņā atjāj miegam pasaciņa”. Lai arī 
aiz loga spītīgi no biezās mākoņu segas mēģi-
nāja izspraukties kāds saules stariņš, pasaku 
mīļotājiem tika uzburta jauka vakara aina, kurā 
māmiņa un vecmāmiņa stāstīja savam mazulim 
viņa mīļākās pasakas. Savukārt pārējie bērni ar 
lielu interesi un aizrautību atveidoja spilgtākos 
pasaku tēlus. Pasākuma apmeklētāji juta līdzi 
Sarkangalvītei, kuru vilks pārbiedēja, palīdzēja 
trīs sivēntiņiem uzbūvēt mājokļus, bija aculie-
cinieki spraigajiem notikumiem zaķīšu pirtiņā. 
Klausoties interesantās pasakas, mazulis bija 
iemidzis. Pavisam drīzi Miedziņš apciemoja arī 
pasaku tēlus.

Paldies „Rūķīšu” radošajai komandai par 
jauko pasākumu, kas bērnos atraisīja mīlestību, 
interesi un ziņkāri par dzīvi! Lasīsim saviem 
bērniem pasakas, jo tās var klausīties un no tām 
mācīties – mūžīgi, arī mēs, pieaugušie!

PII „Zīlīte” sporta skolotāja E. Štāka
Autores foto

Mazā sirmā kumeliņā atjāj miegam pasaciņa...
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Kā ik rudeni, arī šajā mācību gadā 
mākslas skolas audzēkņi devās ekskursijā. 
No septembra mūsu pulkam piepulcējušies 
arī audzēkņi no fi liālēm Salā un Biržos. 
Tie kuplā pulkā kopā ar savām skolotājām 
Daci, Aiju un Inetu devās ar mums iepazīt 
mākslas pasauli.

Jēkabpilī apmeklējām galeriju 
„Mans’s”, kur vēl oktobrī bija skatāma 
„Lielā vasaras izstāde”. Tā norit jau 26. rei-
zi, tajā piedalās 100 mākslinieki. Audzēkņi 
mācību priekšmetā Mākslas valodas pama-
ti apguvuši dažādus mākslas žanrus, atvei-
dojuši mākslas darbu kopijas, nu savas zi-
nāšanas varēja pielietot praksē, atpazīstot 
jau zināmos darbus.

Jēkabpils Tautas namā devāmies ap-
skatīt talantīgās gleznotājas un fotogrā-
fes Mētras Štelmaheres fotoizstādi „Klusā 
daba. Portrets”. Izstādē apkopotas vairākas 
fotogrāfi ju sērijas, kas tapušas laika posmā 
no 2010. līdz 2014. gadam. Māksliniece 
absolvējusi Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas 
vidusskolu kvalifi kācijā „Foto dizaina spe-
ciālists” un LMA Glezniecības apakšnoza-
rē. Šobrīd aktīvi darbojas gan glezniecībā, 
gan fotogrāfi jā. Viņas darbiem raksturīga 
abu šo mākslu mijiedarbība.

Tālāk devāmies uz Līvāniem, kur ap-

meklējām Mūsdienu mākslas 
galeriju. Galerija atvērta ne-
sen – pagājušajā vasarā. Tās 
mērķis ir sekmēt dažādas 
mākslas izpausmes reģionā 
un veicināt to pieejamību vie-
tējiem iedzīvotājiem, nodro-
šinot kvalitatīvu un inovatīvu 
kultūras pasākumu piedā-
vājumu. Galerijas saimnieks 
Raimonds Vindulis mūs ie-
pazīstināja ar grupas izstādi 
„Industriālisms”, kā arī aici-
nāja audzēkņus pašus padar-
boties, veidojot industriālos 
plakātus. Ar lielu aizrautību 
audzēkņi gan individuāli, gan 
grupās ķērās pie darba. Re-
zultātā tapa interesanti pla-
kāti, izmantojot trafaretus, 
krāsu, kartonu, tik neierasti 
mūsu datorizētajā laikmetā!

Esot Līvānos, vēlējāmies redzēt nepa-
rastos tematiskos soliņus. Mums paveicās, 
ka netālu no MMG atrodas Līvānu novada 
dome, pie kuras atrodas Deputāta soliņš, 
un to apskatīt mūs aizveda pats darba au-
tors Raimonds Vindulis. Deputāta soliņš 
simboliski atspoguļo tautas kalpu darba 

specifi ku. No attāluma soliņš tāpat kā de-
putāta amats šķiet ļoti piemīlīgs – skaists 
un ērts, taču sēdēt uz tā ir diezgan neērti 
(soliņā iestrādātas lielas metāla kniepada-
tas). Lielu prieku un daudz pozitīvu emo-
ciju bērniem sagādāja interesantais soliņš 
Spararats. Autors – Valērijs Konstantinovs. 
Senatnīgs, metālā kalts braucamrīks, kurā 
ērti var iekāpt gan pieaugušie, gan bērni. 
Un, protams, kur nu bez fotografēšanās!

Neparedzēti, pateicoties R. Vinduļa 

viesmīlībai, audzēkņiem bija iespēja ap-
meklēt arī J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un 
mākslas skolu. Bija interesanti ielūkoties 
citu audzēkņu un pedagogu ikdienas dar-
bā.

Paldies visiem, kas padarīja mums šo 
dienu krāsainu!

Mākslas skolotāja I. Kovaļevska

Viesītes Mūzikas un mākslas skolā

Ar krāsainiem lapu dzīpariem koku za-
ļajos tērpos rotājas septembris. Klāt rudens, 
kurš kā sētnieks ar savām vēju slotām dze-
nā krāsainās lapas, tās mezdams pirmajās 
rudens peļķēs. Krāsaino lapu lietus, rotaļas 
ar rudens vēju priecē arī PII „Zīlīte” audzēk-
ņus, kuri, kā jau ierasts, septembra mēne-
ša izskaņā, steidz baudīt rudens burvību. 
Šogad lielo grupu bērni startēja jautrās un 
netradicionālās rudens stafetēs kopā ar ezi 
Adatiņu. Mazo grupu bērni arī piedalījās 
stafetēs un rotaļās, palīdzot sagādāt Adati-
ņam ziemas krājumus.

Prieks un gandarījums bija vērojams 
bērnu sejās par līdzdalību un jauki pavadī-
tu laiku visiem kopā. Lai mums visiem krā-
sains un radošām idejām bagāts šis rudens!

PII „Zīlīte” sporta skolotāja E. Štāka
Autores foto

Rudens jautrības kopā ar ezi Adatiņu
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PAGASTU ZIŅAS

13. oktobrī pie Kņāvu pilskalna no-
vietoja akmeni, kurā tika iekalts pilskalna 
nosaukums. Šī Elkšņu pagasta iedzīvotāju 

iniciatīva simboliski turpina 20. gs. 70–jos 
gados dzejnieka Imanta Ziedoņa „Koku 
atbrīvotāju grupas” iesākto. Viņi toreiz no-

vietoja pirmos akmeņus ar pilskalnu vār-
diem pie Stupeļu un Margas pilskalniem 
Rites pagastā. Kņāvu pilskalns uz Rites un 
Elkšņu pagastu robežas ir viens no 100 Lat-
vijas pilskalniem, kuros 1998. g. tika pacelti 
Eiropas kultūras mantojuma karogi.

Iniciatīvu atbalsta Viesītes novada 
dome, akmens pārvietošanai nepieciešamo 
smago tehniku saņēmām no SIA „Viesī-
tes transports”. Darbu izpildīja traktorists 
Arvīds Cibiņš, šoferis Jānis Strumskis, 
organizatoriskos pasākumus veica Kārlis 
Puriņš, SIA „Viesītes transports” valdes lo-
ceklis, Dainis Černauskis, Elkšņu pagasta 
pārvaldes vadītājs. Akmens uz Kņāvu pils-
kalnu pārvietots no Dr. Alvja Vidža zemes 
īpašuma Ormaņkalnā. Akmeņkalis Arvis 
Kveders iegravēja akmenī pilskalna nosau-
kumu. Pamatnes sakārtošanu veica strād-
nieki Rolands Kļaviņš un Egīls Uzkurs.

Šī ir viena no Latvijas simtgadei veltī-
tajām aktivitātēm, kas notiek projekta „Sē-
lijas pilskalnu vilinājums”, Nr. 15/KMP, 
ietvaros. Projektu īsteno biedrība „Vides un 
tūrisma attīstības Klubs Sēlija” sadarbībā ar 
Elkšņu pagasta pārvaldi, kultūras namu un 
Viesītes muzeju „Sēlija”. Projektu fi nansiāli 
atbalsta LR Kultūras ministrija, Zemgales 
NVO Centrs un Jēkabpils NVO resursu 
centrs.

R. Urbacāne, projekta vadītāja
Autores foto

Akmens pārvietošana prasīja sadarbību, iniciatīvu, smagās tehnikas un kvalifi cētu speciālistu 
iesaistīšanu. No kreisās: traktorists Arvīds Cibiņš, pie automašīnas manipulatora – Jānis 

Strumskis, darba organizētāji Dainis Černauskis, Kārlis Puriņš.

Arī Kņāvu pilskalnam akmenī iekalts vārds

Kū es lobu pīdzeivoju, šū myužeņu dzeivodam...
Esmu pabijusi ducī Eiropas valstu, zinu 

pāris svešvalodas, bet man pilnīgi sveši Blon-
ti, Rudbārži, Cibla, Rogaiži, Kaunata... Ar 
lielu piepūli saprotu savas sarunu biedres 
dziedāto dziesmu: Oi, dīveni, oi, laimeni/ Kū 
es lobu pīdzeivoju/ Kū es lobu pīdzeivoju/ Šū 
myužeņu dzeivodam... Kur meklējami šie 
skanīgie vietu nosaukumi, kur dzied šīs vijī-
gās dziesmas? Latvijā! Pie tāltālās austrumu 
robežas! Tajā pusē, kura devusi mūsu valsts 
un valodas nosaukumu Lat–gols/ Latgale. 
Tur atziņām bagātu mūžu aizvadījusi skolo-
tāja Eleonora Kozlāne, dzim. 1931. gada 12. 
novembrī. Nu jau vairākus gadus dzīvo mūsu 
Sēlijā, lai būtu kopā ar meitām, tuvāk maz-
bērniem un mazmazbērniem.

Skolu bija kā skudru
Darba gadi aizritējuši vairākās Ciblas no-

vada skolās. „Skolu mūsu pusē bija kā skud-
ru!” saka Eleonora. Dažādās reformas mai-
nīja, reorganizēja, apvienoja, slēdza. Tagad 
bērnus vadā uz vidusskolu Ciblā: „Labi, visus 
pie katras mājas savāc un aizved!” Bērniem 
varbūt labāk. Un, ja gribam, lai Latvijas lauki 
kļūst pilnīgi tukši, tas ir ātrākais veids. Kamēr 
strādāja tādas skolotājas kā Eleonora Kozlā-
ne, kuras dienas un nereti arī nakts stundas 
pagājušas kopā ar audzēkņiem – mācīti visi 

priekšmeti – latviešu valoda, matemātika, 
fi zkultūra, mācītas dziesmas, iestudētas lu-
gas, priekšnesumi vēlēšanām, kur nu vēl lie-
lie koncerti kopā ar kultūras namu, – tikmēr 
laukos bija dzīvība.

Jaunākā meita Inta atceras: „Četrus pir-
mos gadus mācījos mammas skolā. Viņa tur 
bija gan direktore, gan mana skolotāja. Kā es 
jutos? Es vienkārši nezināju, ka var būt citā-
di. Bet man vienmēr likās, ka man tiek likti 
stigrāki vērtējumi, par uzvedību bieži dabūju 
rājienus. Mamma man rakstīja arī piezīmes, 
kuras mājās bija jārāda tēvam.”

Goda vietā tiek glabāta Ciblas novada 
pašvaldības Pateicība Eleonorai Kozlānei, bi-
jušajai Blontu pamatskolas skolotājai, Blontu 
etnogrāfi skā ansambļa vadītājai par ilggadī-
gu darbību kultūras mantojuma saglabāšanā 
un popularizēšanā un sakarā ar 80 gadu jubi-
leju 2011. gadā. 10 gadus vadījusi etnogrāfi sko 
ansambli. Kā tas sākās? – „Sievas sadomāja, 
ka vajag. Kaimiņos jau bija, davai, mums 
arī vajag,” atceras Eleonora. „Stašs, kolhoza 
priekšsēdētājs, Saeimā bija ievēlēts, viņš teica: 
tu sāc un organizē! Sākumā bija daudz – vī-
rieši, sievas. Sāka dziedāt, ko kurš zināja, at-
cerējās. Braucu uz semināriem Rēzeknē, tur 
arī mācījos.” No tā laika saglabājusies bieza 
klade ar latgaliešu dziesmām – sirsnīgas, su-

līgas, asprātīgas.

Ilga mūža formula – svaigi 
salāti un zāļu tējas katru 

dienu
85 gados būt kustīgai un možai ir liela 

gudrība. Kas ir gara mūža noslēpums? Strā-
dāts visu laiku. Patīk taisīt ēst un pierasts. 
Kā pienākums, bet patīk. Meita Rita piebilst: 
„Joprojām šiverē pa virtuvi, prot izvārīt zupu 
„no cirvja kāta”, neparastus salātus izdomā, 
pīrāgus cep! Visas zāļu tējas mammas ziņā. 
Salasītas, sapakotas, glabājas pie sienas lielos 
maisos. Veikala tējas nepērkam, nedzeram. 
Varbūt veselība no pašas lasītām zāļu tējām? 
Un pavasarī pirmie zaļumi, pumpuri, lapas, 
gaiļbikši, gārsa, virza, ceļmallapas. Vasarā 
izaudzētās pupiņas jau izlobītas. Pateicoties 
mammai, burkās salātus neliekam. Ziemā 
paņem no pagraba burkānu, kāpostu, no sal-
dētavas pupiņu pākstiņas. Svaigs ir jāgatavo, 
nevis konservi no burkām jāēd!” Veselīgs uz-
turs – katru dienu svaigs, svaigi gatavoti sa-
lāti. Un zāļu tējas. Pie tā pieradinātas meitas 
un mazmeitas.

Eleonora ierakstījusi savu lappusi Lat-
vijas simtgades vēsturē ar nesavtīgu darbu, 
atziņām, ar meitām Intu Kozlāni un Ritu 
Sirmoviču – talantīgām un radošām skolo-
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tājām, kuru veikums atzīts valsts mērogā. 
Ar mazbērniem – gudriem, mūsdienīgiem 
jauniešiem – Daci, Santu, Tomu, kuri pēc 
augstskolas strādā tepat, dzimtenē. Vien sirds 
sāp par Jāni – joprojām Saules koka meklētā-
ju – kā sen atpakaļ rakstījis mūsu novadnieks 
Jānis Veselis jeb modernajā Eiropā tik popu-
lārā „mobilitātes brīvība”. Tikai laimes jau tur 
nav...

Mājas, kur galdā kūp 
kartupeļi

Bet kur ir laime? Mājas dzīvē ir galvenais, 
mājas ir tā vieta, kur, atgriežoties no darba, 
sagaida izkurināta krāsns, galdā tiek celti kū-
poši kartupeļi, skan ikdienas jautājums – kā 
šodien gāja? Meitai Ritai Sirmovičai dienas 
lielākā daļa paiet Viesītes vidusskolā, vien 
vēlā vakarā nokļūst mājās, kur vistuvākie 
cilvēki. „Māt, kurā no kafejnīcām lai mēs Tev 
sarīkojam jubilejas svinības?” nopietnās ru-

nas draiski pārtrauc Rita. Un, lai 
kur arī mamma neizvēlētos būt 85 
gadu jubilejas dienā, tā būs sirsnī-
ga visas dzimtas kopā sanākšana, 
pilna jautrības, dziesmu, rotaļu. Jo 
katram savā reizē tikusi kāda Eleo-
noras sacerēta asprātīga dziesmiņa 
kā, piemēram, mazdēlam Jānim veltītā: Lai 
bej laime, kam bej laime:/ Joņeišam tam bej 
laime/ pīcys brivtis Reigā beja,/ Vāļ deveinis 
Riezeknē.

„Un tad tā pucēšanās!” – savas atmiņas 
meitai Intai Kozlānei, Salas vidusskolas sko-
lotājai. „Kad bija jādodas uz kādu pasākumu 
vai ciemos, mēs visas trīs (mamma, es un 
māsa) pārģērbāmies vairākas reizes. Tēvam 
šis process šķita interesants, jo viņš to uzma-
nīgi vēroja un jokodams teica, ka grīdas krāsa 
pretī spogulim nu jau atkal ir noberzta.”

Mazmeitu Daci pārsteidz omītes entu-
ziasms, pacietība, mīlestība, sirds siltums: 

„Viņa vienmēr bijusi enerģijas pārpilna, jau-
nām idejām iedvesmota. Glābēja un atbalstī-
tāja. Kad visi „glābšanās salmiņi nogrimuši”, 
tad ome bija kā stabils kuģis, kur patverties, 
saņemt mierinājumu, izrunāties; lai vai kā – 
padoms bija vienmēr. Arī manam dēlam Re-
inim ir laime smelties omītes gudrību, naš-
ķoties ar gardajiem ēdieniem, uzspēlēt galda 
spēles, iet kopīgās pastaigās, pārrunājot da-
žādus piedzīvojumus un nēsāt omītes adītās 
siltās zeķītes.”

„Ome ir čakla adītāja,” saka mazmeita 
Santa. „Visas vilnas zeķes un dūraiņi, kas 
manā skapī, ir viņas adīti. Otru mazmazdē-
lu Raineru gaidot, jau 2 pāri zeķīšu noadīti! 

Es apbrīnoju viņas apņemšanos katru dienu 
doties pastaigās. Ne viens vien sastapis ener-
ģisko nūjotāju Ormaņkalna ceļos mazā, mīļā 
sunīša Džera pavadībā. Bet, ja pēkšņi sakāro-
jas kaut ko saldu, zinu – omei vienmēr ir sa-
rūpētas un rūpīgi paslēptas „končas” vai kādi 
citi gardumi. Paldies! Omīt, Tu mums esi vis-
labākā un vismīļākā!”

Es vēl teiktu paldies par Tēvzemes mīles-
tību, par man nezināmās Latvijas daudzvei-
dības atklāsmi! Tā jo vērtīgāka, kad top iepa-
zīta caur sirdsgudriem cilvēkiem.

R. Urbacāne
Foto no E. Kozlānes personīgā arhīva

Eleonora un Jānis Kozlāni jaunībā, kopīgo dzīves gaitu 
sākumā Blontos 20. gs. 50–jos gados.

Eleonora Kozlāne ar mazmeitām Santu un Daci pie savām mājām 
Ormaņkalnā Jāņu dienā 2016. g.

Septembris ir ne tikai ražas laiks, bet arī 
radoši svētki Latvijas dzejnieku saimei un 
dzejas draugiem. Dzejas dienas jau vairāk 
nekā piecdesmit gadus pieskandina parkus, 
skvērus, skolas, bibliotēkas un kultūras na-
mus. 26. septembra pēcpusdienā dzeja sa-
veda kopā arī Elkšņu pagasta ļaudis. Pasā-
kuma pirmajā daļā tika izspēlēta muzikāla 
viktorīna. Sanākušie viesi klausījās popu-
lāru dziesmu tekstos – dzejā, un uzdevums 
bija atminēt dziesmu, dzejas un mūzikas 
autoru un izpildītāju. Pasākuma otrajā daļā 
notika dzejas lasījumi no bibliotēkas krāju-
mā esošajām jaunākajām dzejas grāmatām. 
Ar savu dzeju mūs iepazīstināja arī vietējā 
Elkšņu pagasta iedzīvotāja Anita Mutule.

Pasākums izdevās jauks un sirsnīgs. Pal-
dies visiem par atsaucību!

Ingrīda un Austra

„Dzeja pavedina dziesmu” Elkšņos
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Sestdienas, 15. oktobra, vakarā Elkšņu 
kultūras nams pulcēja savus esošos un bijušos 
pašdarbniekus, lai kopā nosvinētu kultūras 
nama 40. jubileju. Svinības sākās ar koncertu, 
kura pirmajā daļā uzstājās esošie pašdarbnie-
ki, vēlreiz nospēlējot pavasara humora vakara 
izrādi „Ak, sievietes, sievietes”, bet otro daļu 
veidoja bijušo Elkšņu kultūras darbinieku un 
pašdarbnieku radītie zelta atmiņu zibšņi. To 
vidū – Guntas Goras vadībā rādītais video 
fragments no 1996. gadā spēlētas bērnu izrādes 
„Pifs” – reiz izrādē spēlējušie bērni nu izauguši 
lieli un vēlreiz vienojās kopīgā „Dziesmiņā par 

Parīzi”. Savukārt Inga Feldmane bija atjaunojusi 
Elkšņu vidējās paaudzes deju kolektīvu „Deju-
pe”, kas visus priecēja ar latgaliešu tautas deju 
„Kūmas”. Atmiņu zibsnis no vēl dzīvas tradī-
cijas – „Dziesma Elkšņiem” – bija 2015. gada 
konkursa uzvarētāju Ilonas un Egona dziesma 
„Vecmāmiņa un vectētiņš”. Baiba Masuleviča 
Elkšņu Kultūras nama jubilejai bija sagatavoju-
si īpašu atmiņu zibsni – strādnieku aģitbrigādi, 
kura skandēja saukļus par rudens darbu proce-
su ar lozungu „Rudens raža mūsu rokās!”. Ēriks 
Lukstenieks un Aleksandrs Gors sadarbībā ar 
Pēteri Draņeviču sarūpēja īpašu vokāli instru-

mentālu pārsteigumu, bet Biruta Valaine kopā 
ar Elkšņu sieviešu vokālā ansambļa vadītāju 
Sintiju Leimani bija atjaunojušas senioru vokālo 
ansambli „Atbalsis”.

Īpašs pasākuma viesis bija bijušais padomju 
saimniecības „Suseja” direktors Aivars Gulbis, 
kurš 1973. gadā, kļūstot par direktoru, pieņēma 
stratēģisko lēmumu par apjomīga celtniecības 
projekta uzsākšanu. Viņa laikā Elkšņos tika uz-
celtas 8 daudzdzīvokļu mājas, 10 līvānu mājas, 
veikals, ražošanas objekti, lielfermas un arī tip-
veida projekta administrācijas ēka, kas zem sava 
jumta apvienoja pagasta administrāciju un kul-
tūras namu, kas tika ofi ciāli atklāts 1976. gada 
5. martā.

Vakara gaitā viesiem bija izdevība ielūkoties 
unikālos Rudītes Urbacānes sakārtotos foto ma-
teriālos, kuros redzami kadri, sākot no laikiem, 
kad esošā kultūras nama vietā vēl stāvēja ķieģeļu 
kaudzes un celtniecība vēl nebija sākusies, līdz 
pat šī gadsimta sākumam.

Tāpat ikvienam bija iespēja iemūžināt sevi 
unikālā svētku foto mākslinieces Ligitas Vai-
vodes darinātajā foto stūrītī, kā arī piedalīties 
rokdarbu pulciņa „Savam priekam” vadītājas 
Līvijas Levinskas radošajā darbnīcā un kopīgi 
radīt dāvanu Elkšņu kultūras namam jubilejā!

Vakara noslēgumā balli spēlēja Aleksandrs 
Gors un Pēteris Draņevičs.

Liels paldies Elkšņu kultūras nama jubile-
jas orgkomitejai, Viesītes kultūras pilij, Rites un 
Lones Tautas namiem par praktisku un morālu 
atbalstu pasākuma rīkošanā!

Elkšņu kultūras nama vadītāja A. Niķe

Elkšņu Kultūras namam 40!

28. septembrī plkst. 16.00 Saukas pagasta 
zālē pulcējās tie cilvēki, kuri vēlējās Dzejas die-
nu ietvaros atcerēties 2005. gadā aizgājušo pub-
licistu, sabiedrisko darbinieku, mežrūpniecības 
darbinieku, triju meitu tēvu Aleksandru Pauni-
ņu, kuram šogad apritētu 95. Kopīgi ar fotogrā-
fi jas kabinetu, Lones bibliotēku, Spodru un Val-
di Purviņiem izkārtojām mazu redzamu daļu 
no tā visa, ko darījis šis cilvēks – Aleksandrs 
Pauniņš. Savā dokumentālajā stāstā „Cīņa par 

brīvību” viņš rakstīja, ka viņi lēģerī daudz dzied 
un dziesma, Dievmātes Marijas svētbilde ir tās, 
kas palīdz pārvarēt daudzas neparedzamas si-
tuācijas, tādēļ arī mūsu pasākumu kuplināja 
bērnu ansambļa „Putniņi” vadītāja Sintija Lei-
mane, kura ar akordeona spēli palīdzēja labāk 
izprast šī pasākuma domu.

Paldies Purviņu ģimenei, kuri atveda ie-
rakstītu kaseti, lai tie klātesošie (jo bija arī tādi), 
kuri dzīvu Aleksandru Pauniņu neredzēja, pa-

sākumā dzirdētu viņa balsi!
Paldies Valdai Lāčplēsei, kura pasākuma 

laikā sazvanīja A. Pauniņa jaunāko meitu Gun-
tu, un mēs, klātesošie, dzirdējām viņas atmiņas 
par to, ka tētis, izciešot karu un 10 gadus labo-
šanas darbos, nebija zaudējis iejūtību, sirsnību, 
spēju rūpēties vairāk par citiem nekā par sevi! 
Divas A. Pauniņa meitas dzīvo Jēkabpilī un 
jaunākā – Gunta Rīgā. Valsts svētkos ir bijusi 
īpaša tradīcija – 16. martā Lones mežniecībā sa-
braukuši bijušie cīņu biedri. Meitas ir lepnas par 
tādu tēti un mammīti, kuri nu jau abi aizsaulē.

Meitas izteica pateicību, ka mēs, lonieši, at-
ceramies A. Pauniņu.

Paldies Dievam par šo dienu, jo šāda veida 
pasākumu sen nebiju rīkojusi. Varu apliecināt, 
ka vienkāršība, paļāvība dara sirsnīgas, viedas 
sarunas, tikšanās. Malkojot tēju, klausoties 
mūziku, raugoties sveču liesmiņās, miķelī-
šu ziedu galviņās, kas augušas Ainas, Rutas, 
Ineses, Skaidrītes, Mirdzas, Anitas dārzos, ne-
jutām, ka aiz loga jau lietus lāses labi pamēr-
cējušas mūsu Latvijas zemīti. Šai dienai jābūt 
neaizmirstamai bezgala daudzo dienu virknē, 
jo tajā bija smiekli, dziesmas, mīļi cilvēki, jauni 
piedzīvojumi, jaunas cerības. Tās deva pasāku-
ma apmeklētāji, gan dodoties prom, gan vēlāk 
vēl piezvanot!

Lones Tautas nama 
vadītāja I. Malceniece

„Atmiņas cilvēkā mājo visu mūžu”
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Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…
Liktenis steidzīgi Dzīves grāmatu šķir.
Ko cilvēki piemin,
Tas vēl starp dzīvajiem ir.
(J. Osmanis)

Aigars Kleščevskis 
09.03.1966. – 25.09.2016. Viesīte

Nauris Puknis 
24.07.1968. – 24.09.2016. Viesīte

Rasma Kapele 
03.03.1936. – 30.09.2016. Viesīte

Valija Butenaite 
03.10.1950. – 08.10.2016. Rites pagasts

Aleksandrs Boļšakovs 
24.08.1955. – 19.10.2016. Rites pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Oktobris šogad bagāts ar rakstnieku un 
dzejnieku jubilejām. Annai Brigaderei – 155, 
Edvardam Treimanim – Zvārgulim – 150, Jā-
nim Porukam – 145, Ivandei Kaijai – 140, Mā-
rai Svīrei – 80, Anšlavam Eglītim – 110, Harijam 
Gulbim – 90, Aleksandram Čakam – 115, Ul-
dim Auseklim – 75. Izmantojot plaukta izstādēs 
izliktās grāmatas, lasītāji pēc savām interesēm 
tās pārlasīja, pārskatīja.

Lasītāji tika aicināti iepazīt un izlasīt 
projekta „Augstvērtīga tulkotā nozaru lite-
ratūra” grāmatas, kas atceļojušas no Viesītes 
bibliotēkas. Visvairāk projekta grāmatu izla-
sīja Pēteris Saldatāns. Nevienu, kas paguvis 
izlasīt, vienaldzīgu neatstāj Annas Skaidrītes 
Gailītes jaunā grāmata „Sintijas stāsts”. Stāsts 

par laiku, kas mums ir dots…
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

Autores foto

Lasītāja Sanita Dzikoviča iepazīstas ar projekta 
grāmatām.

Cilvēks ar labu grāmatu rokās nevar būt 
vientuļš (K. Goldoni)

Klāt vēsais rudens laiks. Arī Saukas 
evaņģēliski luteriskā draudze atskatās uz pa-
darītajiem darbiem.

Ar bīskapa Eināra Alpes rīkojumu 28. 
augustā kalpošanu beidza mācītājs Aldis 
Pavlovičs un kalpošanu uzsāka mūsu taga-
dējais mācītājs Aleksandrs Ivanovs. Paldies 
Aldim par kalpošanu Saukas draudzē! Gri-
bas vēlēt Dieva palīgu viņam turpmākajā 
darbā!

Ātri steidzas laiks. Pagājuši jau divi 
mēneši, un esam nedaudz iepazinuši Alek-
sandru, kurš darbojas pats un liek darboties 
draudzei.

Notikušas draudzes padomes vēlēšanas. 
Nedaudz pamainījies padomes sastāvs. Ļoti 
gribu vēlēt Dieva svētību, sirdsdegsmi, mī-
lestību ikvienam darbā!

Ar 2. oktobri Saukas draudze kopā ar 
LEAF evaņģelizācijas grupu no Rīgas ev. lut. 
Jēzus draudzes ir atsākusi bērniem mācības 
Svētdienas skolā.

Mācības notiek pirmajā un trešajā mē-
neša svētdienā plkst. 14.00 Saukas pagasta 
pārvaldes zālē Lonē. Paldies Saukas pagasta 
pārvaldes vadītājai Sanitai Lūsei par šo ie-
spēju bērniem mācīties gaišās, siltās telpās 
tuvu daudzu bērnu dzīves vietai!

Nodarbības vada labi sagatavoti jauni 
skolotāji, kas bērniem daudz iemāca, un tās 
norit ļoti interesanti. Lai arī mācības sāku-
šās, droši ikviens bērns var pievienoties un 
ir gaidīts!

21. oktobrī svinīgi griezām atklāšanas 
lentu mūsu baznīcas auto stāvvietas lauku-
mam. To izveidot varēja, pateicoties Viesī-
tes novada mazo projektu konkursam, jo 
projekts tika fi nansiāli atbalstīts. 7. oktobrī 
vislabākie zemnieki vienojās kopīgā darbā 
un uzbēra laukuma pamata slāni (vasara 
bija lietaina, un zemniekiem bija grūti at-
rast brīdi šim kopīgajam darbam). Gribu iz-
teikt vislielāko pateicību par ziedoto darbu 
un tehniku Mārim Malceniekam, Aināram 
Kampem, Jānim Brūverim, Didzim Pieku-
sam, Pēterim Līcim, Valdim Elksnim! Patei-
cība arī Saukas pagasta pārvaldes vadītājai 

Sanitai Lūsei un Elkšņu pagasta pārvaldes 
vadītājam Dainim Černauskim! Kopā esam 
veikuši lielu darbu ar maziem līdzekļiem. 
Dievam par prieku un pašiem par svētību. 
Paldies!

12. novembrī plkst. 15.00 Lones Tautas 
namā lekcija „Vai visas ticības ved pie Die-
va”. Ieeja par ziedojumiem, par kuriem varēs 
saņemt Luterisma Fonda grāmatas.

Paldies Intai Malceniecei par atsaucību, 
ļaujot pulcēties Lones Tautas namā! Laipni 
aicināti!

Sakārtojas arī draudzes mācītāja Alek-
sandra Ivanova darbs draudzē. Lai gan viņa 
dzīves vieta ir Skrīveros, viņš atbild uz ik-
vienu zvanu, brauc pie cilvēkiem – uzklau-
sa, palīdz. Mācītājs vada Dievkalpojumus 
Saukas baznīcā otrajā un ceturtajā svētdienā 
plkst. 14.00, kur viņu vienmēr var satikt.

Mēneša trešajā sestdienā Saukas pagasta 
pārvaldes mājā Lonē būs mācītāja pieņemša-
nas laiks plkst. 13.00 – 14.30;

• Lūgšanas brīdis plkst. 14.30 – 15.00;
• Bībeles stunda plkst. 15.00 – 17.00.
• Pašreiz var pieteikties Iesvētes mācī-

bām, kas notiek Neretā, draudzes mājā. Te-
lefons uzziņai – 29447121.

Ar rudens vēsumu iesākas laiks, kad vē-
lamies nedaudz nodrošināt dievkalpojuma 
laikā siltumu. Ar projektu atbalstu uzlikti 
elektriskie sildītāji, grīdas paklāji. Uzlikts 
pagājušo ziemu gāzes sildītājs (sēnīte), kas 
labi silda un ir bez trokšņa. Taču tas ir ie-
dots no Rēzeknes draudzes, tāpēc gribētu 
iegādāties divus savus, lai būtu vienā un 
otrā baznīcas pusē. Tie mūs sargātu pat 
bargā salā.

Lūgums atbalstīt draudzi ar ziedoju-
miem. Ziedot var pie kasieres Rutas Davi-
dānes vai ieskaitot kontā – Saukas ev. lut. 
draudze, konts LVUNLA0050003533338, reģ. 
nr. 99500002659, atsauce – ziedojums sildī-
tājiem. Visi kopā mēs varam izdarīt daudz! 
Draudzes priekšnieku Valdi Piekusu var sa-
zvanīt – 29172135.

Saukas ev. lut . draudzes 
priekšnieks V. Piekuss

Par Saukas draudzes dzīvi

IK „Viesītes Efejas”
veikalā „Efejas” 
Raiņa ielā 5:
• ziedi, pušķi, telpaugi;
• kancelejas preces;
• galantērijas preces;
• dzijām NOVEMBRĪ – 10% 
atlaide.

• Tāpat kā līdz šim – 
apbedīšanas pakalpojumi.

• JAUNUMS – galdniecības 
pakalpojumi.

M. t. 26470433 – 
veikals
M. t. 29468868 – 
birojs, galdniecība.

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

Tālr. 29995941

PĀRDOD SVAIGUS UN SKĀBĒTUS 
KĀPOSTUS. 

Iespējama piegāde mājās. 
Edgars – 26173122
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Kultūras afišaKultūras afiša

Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma, G. Dobrovska, S. Lūse un I. Černauska. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums 
informāciju, kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa t. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e-pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv; avīze lasāma arī www.viesite.lv

Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Iespiests: SIA "Erante", www.erante.lv

Lai Laimas rokas ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

VIESĪTES NOVADĀ PIEDZIMUŠI 
3 BĒRNIŅI: 

EDGARS, LAURA, DINS. 

Novada dzimtsarakstu nodaļa sveic 
vecākus un vēl sirds siltumu un 

mīlestību, mazos bērniņus auklējot.

Viesītes Kultūras pilī
7. novembrī plkst. 11.00 kino/
konferenču zālē pilnmetrāžas dokumentālā 
fi lma „KVANTA KODS” (2016) un 
tikšanās ar fi lmas režisori, viesītieti 
SANTU SKUTELI un Latvijas Valsts 
universitātes vadošo pētnieku, fi zikas un 
matemātikas nodaļas vadītāju GUNTARU 
KITENBERGU
Dokumentālās fi lmas galvenais varonis 
ir fi ziķis Vjačeslavs Kaščejevs – cilvēks, 
kurš izjūt šo pasauli ar katru savu atomu 
un lauž stereotipus par fi ziku kā sausu un 
bezpersonisku zinātnes nozari. Paralēli 
elektronu skaldīšanai laboratorijā viņš 
ir sapņotājs, skolotājs, sociāli aktīvs un 
pilsoniski domājošs vīrs un tēvs, kurš meklē 
saikni ar Visvareno. Kas viņam ļauj būt 
harmonijā un atbildēt uz jautājumiem, kas 
mums citiem šķiet neizprotami? Režisore 
Santa Skutele savā debijas dokumentālajā 
fi lmā kopā ar Vjačeslavu meklē 21. gadsimta 
dzīves kodu.
IEEJA BRĪVA

15. novembrī plkst. 15.00 un 17.30 kino/
konferenču zālē latviešu režisora Viestura 
Kairiša spēlfi lma „MELĀNIJAS HRONIKA” 
(2016). Tas ir stāsts par rakstnieces Melānijas 
Vanagas (1905 – 
1997) izsūtījuma ceļu Sibīrijā. Filma tapusi pēc 
Melānijas Vanagas atmiņu romāna „Veļupes 
krastā” motīviem. Jaunības sapņi, dzīves labākie 
gadi, veselība, mājas, vīrs, dēls, sava zeme – 
padomju vara to visu atņēma, taču viņa 
izdzīvoja. Izdzīvoja, lai piedzīvoto pierakstītu 
un lai arī nākamās paaudzes neaizmirstu stāstu, 
kurā ar varu tikām ierauti mēs visi. Lomās: 
Sabine Timoteo, Guna Zariņa, Maija Doveika, 
Baiba Broka, Lilita Ozoliņa, Astrīda Kairiša, 
Ivars Krasts. Biļetes cena: 2,00 EUR

25. novembrī plkst. 19.00 Jēkabpils Tautas 
teātra izrāde - Andruss Kivirehks „Gaiši zilais 
vagons” (plašāka informācija: 10. – 11. lpp.).

26. novembrī XX Jaunrades deju konkursa 
1. kārta Organizē Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs sadarbībā ar novadu pašvaldībām. 
Informāciju skatīt: www.lnkc.gov.lv

Lones Tautas namā
Katru svētdienu 
plkst. 11.00 – 12.30 – 
mēģinājumi bērnu ansamblim 
(vad. Sintija Leimane) 
plkst. 12.30 – 14.30 – Hip – Hop dejām 
(vad. Sarmīte Veigure)

26. novembrī plkst. 19.00 jau piektā 
Ābolu balle „Maza, maza ābelīte, pieci 
zelta ābolīši”. Savu dalību pieteikt līdz 
22. novembrim.

Elkšņu Kultūras namā
28. novembrī plkst. 16.00 
rudens labumu 
degustācijas pēcpusdiena 
„Rudens Tavā burciņā”

Rites Tautas namā
5. novembrī plkst. 18.00 viesojas 
Gārsenes amatierteātris ar A. Bankas 
komēdiju „Šedevrs”. 
IEEJA – 1,– EUR

Mīlestība ir tāda
Viņa tevi spārnos ceļ
Un visu visu tev atdod
Un laimīgs ir tas
Kas šo dāvanu ir saņēmis papilnam
Laimīgs ir tas kas spēj mīlēt un mīl…
(I. Tora)

VIESĪTES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA 
SIRSNĪGI SVEIC SMARAGDA 

KĀZU JUBILĀRUS – VIESĪTIEŠUS 
MIRDZU UN MIERVALDI KIETUS AR 

KOPDZĪVES 55 GADIEM! 

LAULĪBA REĢISTRĒTA 1961. GADA 
21. OKTOBRĪ VIESĪTĒ.

LAI SATICĪBA UN VESELĪBA ARĪ 
TURPMĀKAJOS DZĪVES GADOS!


