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Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas, par tevi lūpas lūgsnu vārdus liek… Z. Lazda

Šī gada 18. novembrī Viesītes novada ļaudis 
pulcējās uz Latvijas Republikas 98. gadadienai 
veltīto svinīgo sarīkojumu, kas notika Viesītes 
kultūras pilī. Svētku pasākuma apmeklētājus 
Viesītes Kultūras pils vestibilā ar dziesmām sa-
gaidīja Viesītes pūtēju orķestris. Pasākumu va-
dīja Viesītes vidusskolas audzēkņi Egīls Skrūz-
manis un Kristīne Līce. Tā ieskaņā klātesošos 
uzrunāja novada domes priekšsēdētājs J. Dimit-
rijevs un jauktā kora „Viesīte” izpildījumā izska-
nēja mūsu valsts himna. Svinīgajā pasākumā 
tika pasniegti 14 Viesītes novada pašvaldības 
Goda raksti, 4 Viesītes novada domes priekšsē-
dētāja Pateicības raksti, kā arī tika apbalvoti 11 
konkursa „Baltās mājas” laureāti.

Ar Viesītes novada pašvaldības Goda rak-
stiem tika apbalvoti:

• nominācijā „Gada ģimene” – Rites pagasta 
iedzīvotāju Kristīnes Verečinskas un Jāņa Strum-
ska ģimene;

• nominācijā „Gada sabiedriski aktīvais 
iedzīvotājs” – Elkšņu pagasta iedzīvotāja, bied-
rības Vides un tūrisma attīstības klubs „Sēlija” 
valdes locekle Rudīte Urbacāne; nominācijā 
„Gada cilvēks kultūrā” – Viesītes bibliotēkas va-
dītāja, pašvaldības informatīvā izdevuma „Vie-

sītes Novada Vēstis” redkolēģijas vadītāja Līga 
Griškena; Viesītes jauktā kora diriģente un kora 
koncertmeistars, mūzikas studijas vadītāji Liene 
un Reinis Grīnhofi ;

• nominācijā „Gada izglītības darbinieks” – 
Viesītes vidusskolas skolotāja Ilze Martuženo-
ka; Viesītes vidusskolas skolotājs Jānis Skutelis; 
Rites pamatskolas direktore Iveta Maševska; 
pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” sporta 
skolotāja Evita Štāka;

• nominācijā „Gada jaunietis” – Elkšņu pa-
gasta kultūras nama interešu pulciņa vadītāja 
Līvija Levinska;

• nominācijā „Gada uzņēmējs” – Saukas pa-
gasta kooperatīvās sabiedrības „Ritenis” valdes 
priekšsēdētājs Valdis Banders;

• nominācijā „Gada sportists” – Viesītes 
novada stenda šaušanas komandas kapteinis, 
Latvijas IV olimpiādes bronzas medaļas iegu-
vējs stenda šaušanā (tranšeju stends) Vadims 
Basovs;

• nominācijā „Gada pašvaldības darbinieks” – 
Elkšņu pagasta pārvaldes apkopēja Ingrīda Le-
vinska;

• nominācijā „Gada labākais un apzinī-
gākais darbinieks” – SIA „Viesītes transports” 

kravas automašīnas šoferis Ivars Valainis; Vie-
sītes novada pašvaldības labiekārtošanas darbu 
strādnieks Oļegs Šadeiks.

Ar Viesītes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja Pateicības rakstiem apbalvoja: 
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” ilggadējo 
darbinieku Aivaru Rožkalnu, Viesītes vidussko-
las skolnieci, novada jauniešu domes prezidenti 
Kristīni Līci, Sēlijas Sporta skolas audzēkni, Lat-
vijas jaunatnes čempioni šķēpa mešanā Laini 
Donāni, Sēlijas Sporta skolas futbola treneri 
Raimondu Gaili.

Ar pašvaldības Atzinības rakstiem un bal-
vām tika apbalvoti arī konkursa „Baltās mājas” 
laureāti (uzvarētāju saraksts publicēts šī izdevu-
ma oktobra numurā).

Pasākuma turpinājumā sekoja svētku kon-
certs „Zeme. Mājas. Latvija”, kurā klātesošos ar 
muzikāliem priekšnesumiem priecēja koklētāja 
Inga Karpiča, kā arī pašmāju mākslinieki - Vie-
sītes mūzikas studijas audzēkņi un jauktais ko-
ris „Viesīte”.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību 

speciāliste L. Liepiņa
L. Šķimeles foto

LR 98. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Viesītē 
piešķirtas novada pašvaldības nominācijas, Goda raksti un 

Pateicības, apbalvoti konkursa „Baltās mājas” laureāti
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

IZSOLES

1. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā dzīvokļu īpašuma - Viesītes pagasta 
„Melioratori” - 1 - izsoli un izsoles noteiku-
mu apstiprināšanu.

2. Par noteikumu „Par Viesītes novada 
pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” ap-
stiprināšanu.

3. Par izmaiņām pamatlīdzekļu uzskaitē.
4. Par fi nansējuma piešķiršanu no vides 

aizsardzības speciālā budžeta – līdz EUR 
700,- dzīvojamās mājas Brīvības ielā 4, Vie-
sītē, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanai 
pie pilsētas ūdensvada un kanalizācijas sistē-
mas.

5. Par novada domes priekšsēdētāja Jāņa 
Dimitrijeva plānoto dalību Zemgales plāno-
šanas reģiona attīstības padomes pieredzes 
apmaiņas vizītē Somijā no 07.12.2016. līdz 
10.12.2016.

6. Par Ziemassvētku paciņām – noteica 
vienas paciņas iegādes cenu - EUR 3,50; uz-
deva Iepirkumu komisijai veikt Ziemassvētku 
paciņu iepirkumu. No pašvaldības šim mēr-
ķim tiek piešķirti EUR 1977,50.

7. Par izmaiņām Viesītes novada pašval-
dības amatu klasifi kācijas sarakstā - nolēma 
ar 2017. gada 1. janvāri:

7.1. sadaļā Sociālais dienests likvidēt 17 
aprūpētāju amatu vienības pagastos, kas bija 
uz nepilnām slodzēm, un to vietā izveidot 3 
jaunas amata vienības, katru uz pilnu slodzi 
ar mēneša amata algu EUR 370,00.

7.2. sadaļā Viesītes muzejs „Sēlija” iz-
veidot jaunu amata vienību – apkopēja, 0,2 
slodzes, ar pamatalgu EUR 370,00; mēneša 

amatalga EUR 74,00.
7.3. sadaļā Elkšņu pagasta pārvalde:
7.3.1. izslēgt no amatu saraksta amata vie-

nību – apkopēja, 0,5 slodzes;
7.3.2. palielināt amata vienību – apko-

pēja, 0,5 slodzes, līdz 1,0 slodzei ar mēneša 
amatalgu EUR 370,00;

7.3.3. izslēgt no amatu saraksta štata vie-
nību - remontstrādnieks (sezonas), 0,5 slo-
dzes;

7.3.4. amata vienību labiekārtošanas 
strādnieks (sezonas), 0,5 slodzes, palielināt 
līdz 1,0 slodzei ar mēneša amatalgu EUR 
379,00.

7.4. sadaļā Viesītes kultūras pils:
7.4.1. izslēgt no amatu saraksta amata vie-

nību - apkopēja – palīgstrādniece, 0,5 slodzes;
7.4.2. izslēgt no amatu saraksta amata 

vienību – dežurante, 0,5 slodzes.
7.5. sadaļā Viesītes vidusskola amata vie-

nību - skolu māsa, 1,0 slodzes, samazināt uz 
0,75 slodzēm ar pamatalgu EUR 467,00; mē-
neša amatalgu EUR 350,00.

7.6. sadaļā Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Zīlīte” amata vienību - pirmsskolas iestāžu 
māsa, 0,5 slodzes, palielināt uz 0,75 slodzēm 
ar pamatalgu EUR 467,00; mēneša amatalgu 
EUR 350,00.

8. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jau-
tājumu risināšanā.

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu nekustamajam īpašumam - Rites pagas-
ta „Ābelītes”.

10. Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar 
3 personām.

11. Par piedāvājumu nekustamā īpašuma 
atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.

12. Par zemes vienību atdalīšanu no ne-
kustamā īpašuma - Rites pagasta „Lakstīga-
las”.

13. Par zemes vienību atdalīšanu no ne-
kustamā īpašuma - Rites pagasta „Pumpuri”.

14. Par zemes vienību atdalīšanu no ne-
kustamā īpašuma - Rites pagasta „Aleāši”.

15. Par izmaiņām domes lēmumā „Par 
meža aizsargjoslas noteikšanu ap Viesītes 
pilsētu”.

16. Par medību tiesību līguma slēgšanu ar 
Mednieku un makšķernieku kolektīvu „Dru-
vas”.

17. Par zemes lietošanas mērķa noteikša-
nu.

18. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma - Viesītes pagasta 
„Pie Ceplīša” - atkārtotu mutisku izsoli un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

19. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma - Viesītes pagasta 
„Vecromulīši” - trešo atklātu, mutisku izsoli 
un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

20. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma - „Meža Kuļķes”, 
Viesītes pagasts, atkārtotas mutiskas izsoles 
ar augšupejošu soli protokola apstiprināšanu.

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 
š. g. 14. decembrī.

Informāciju sagatavoja pašvaldības 
kancelejas vadītāja D. Vītola.

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

Viesītes novada domes kārtējā sēdē šī gada 9. novembrī skatītie jautājumi

● Viesītes novada pašvaldība rīko paš-
valdībai piederošā nekustamā īpašuma - 
Viesītes novada Viesītes pagasta „Pie 
Ceplīša”, ar kadastra Nr. 56350010054, 
atklātu, mutisku, atkārtotu izsoli ar aug-
šupejošu soli: nekustamais īpašums sastāv 
no 1 (vienas) zemes vienības 12,79 ha pla-
tībā; sākotnējā cena EUR 10976.00. Izsoles 
solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 
centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, 

īpašumu, iesniegt pieteikumus un doku-
mentus izsolei var līdz 2016. gada 22. de-
cembrim (ieskaitot) darba dienās Viesītes 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Īpašuma teritorijā atrodas Valsts nozī-
mes arheoloģiskais piemineklis „Maizīšu 
pilskalns”. Pircējam jāievēro atbilstoši no-
teikumi.

Izsole sāksies 2016. gada 23. decembrī 
plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 14 (četr-

padsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob. 

t. 26424109.
● Viesītes novada pašvaldība rīko paš-

valdībai piederošā nekustamā īpašuma trešo 
atkārtoto atklātu, mutisku izsoli ar augšup-
ejošu soli: nekustamajam īpašumam - 
Viesītes novada Viesītes pagasta „Vecro-
mulīši”; nekustamais īpašums sastāv no 3 
(trim) meža zemes vienībām 10,28 ha kop-
platībā; sākotnējā cena EUR 25140.00. Izso-
les solis EUR 100.00 (viens simts euro un 
00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Izsole sāksies 2016. gada 23. decembrī 

plkst. 9.30 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, 
īpašumu, iesniegt pieteikumus un doku-
mentus izsolei var līdz 2016. gada 22. de-
cembrim (ieskaitot) darba dienās Viesītes 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 14 (četr-
padsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

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

● Viesītes novada pašvaldība rīko 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma - 
Viesītes novada Viesītes pagasta „Meli-
oratori” - 1, ar kadastra Nr. 56359000006, 
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli: 
dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 1 
un 662/7129 domājamām daļām no ēkas uz 
zemes gabala. Sākotnējā cena EUR 1708.00. 
Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro 
un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Izsole sāksies 2016. gada 23. decembrī 

plkst. 10.00 Viesītes novada pašvaldības 
administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-
šumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2016. gada 22. decembrim (ie-
skaitot) darba dienās Viesītes novada pašval-
dībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 14 (četr-
padsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob. 
t. 26424109.
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Šī gada 4. novembrī Viesītē pulcējās 
Sēlijas pašvaldību speciālisti, tūrisma pa-
kalpojumu sniedzēji, augstskolas „Turība” 
pasniedzēji un studenti. Iespēja iesaistīt 
augstskolu „Sēlijas tūrisma stratēģijas” iz-
strādē radās, pateicoties līdzšinējai Attīstī-
bas un plānošanas nodaļas sadarbībai ar šīs 
augstskolas pasniedzējiem. Tikšanās bija 
organizēta kā diskusija, kurā katra pašval-
dība dalījās domās par iespējamo tūrisma 
potenciālu Sēlijā un turpmākajiem sadar-
bības modeļiem tūrisma jomā. Klātesošie 
izteica gandarījumu par iespēju piedalīties 
šajā pasākumā un pilnībā atbalstīja mūsu 

priekšlikumu par to, ka kopīga „Sēlijas 
tūrisma stratēģija” Sēlijas kultūrvēsturis-
kajam novadam ir patiešām nepieciešama, 
varbūt pat vēl paplašinot sadarbības part-
neru loku. Šis kopīgais dokuments veicinā-
tu tūrisma attīstību un palīdzētu piesaistīt 
fi nanšu līdzekļus gan katrai pašvaldībai 
atsevišķi, gan Sēlijai kopumā. Visu dienu 
valdīja lietišķa, radoša un uz sadarbību vēr-
sta gaisotne. Ikviens klātesošais bija apņē-
mības pilns pielikt visas pūles pirmā Sēlijas 
stratēģiskā dokumenta tapšanā.

Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja I. Vītola

Uzsāktas sarunas par „Sēlijas tūrisma 
stratēģijas” izstrādi

No 3. līdz 6. novembrim Viesītes novada 
pašvaldības delegācija apmeklēja Čeladžu, paš-
valdības sadraudzības pilsētu Polijā. Viesītes 
novadu vizītē pārstāvēja priekšsēdētājs Jānis 
Dimitrijevs, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra 
Grigorjeva un juriste Ināra Zīriņa, šoferis – 
Ģirts Milaknis.

Brauciena mērķis bija dalība preses konfe-
rencē par uzņēmējdarbības attīstību un pieda-
līšanās svinīgajā apbalvošanas ceremonijā „Sa-
turna gredzeni”. Kā viens no statuetes „Saturna 
gredzens” 2016 laureātiem tika godināts Viesī-
tes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitri-
jevs – par veiksmīgu sadarbību 10 gadu garumā 
starp Viesītes novada un Čeladžas pilsētas paš-
valdībām.

Čeladžas pilsētas domes priekšsēdētājs 
Zbigniews Szaleniec: „Balva ir poļu pilsētas 
Čeladžas un latviešu pilsētas Viesītes 10 gadu 
sadraudzības godinājums. Šajā laika posmā ir 
notikuši daudzi interesanti pasākumi, it sevišķi 
kultūras apmaiņas jomā. Pateicoties milzīgai 
atvērtībai un sirsnībai, ar kuru vienmēr esam 
uzņemti, mums bija iespēja iepazīt Jūsu skaisto 

pilsētu un valsti. Mēs varējām būt kopā ar Jums 
Viesītes pilsētas svētku laikā, kā arī uzņemt Jūs 
pie mums, Čeladžā. Es ceru, ka mūsu sadarbība 
nākotnē paplašināsies ekonomikas un biznesa 
jomā.”

Turpinot aizsāktās sarunas par iespējamo 

sadarbību uzņēmējdarbības jomā, novembra no-
galē Viesītes novada uzņēmēji dosies uz Čeladžu, 
lai piedalītos uzņēmējdarbības konferencē.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību 

speciāliste L. Liepiņa

Viesītes novada priekšsēdētājs - apbalvojuma 
„Saturna gredzens” 2016 laureāts

Artūrs mācās Rīgas Tehniskās univer-
sitātes (RTU) Inženierzinātņu vidussko-
las (IZV) 11. klasē un ir uzrādījis teica-
mus rezultātus, apgūstot eksaktos mācību 
priekšmetus. Artūrs pagājušajā mācību 

gadā ieguva atzinību Rīgas pilsētas ķīmi-
jas mācību olimpiādē, kā arī 3. vietu Rī-
gas pilsētas fizikas olimpiādē. Jaunietis 
atzīst, ka viņam patīk inženierzinātnes, 
jo tās ļauj izprast un redzēt, kādēļ dabā, 
eksperimentos un ikdienā notiek tieši tā, 
nevis citādāk. Ko Artūrs vēlētos paveikt, 
ja viņam būtu nepieciešamās zināšanas? 
Praksē saprast un izmēģināt, kā tiek iegū-
ta enerģija no ūdens, bet nākotnē spēt uz-
krāt zibens enerģiju baterijā. Mēs ticam, 
ka Artūrs kļūs par izcilu inženieri un, ie-
spējams, arī topošo izgudrotāju. Viesītei 
ir ar ko lepoties!

Aicinām Viesītes novada pašvaldības 
darbiniekus un iedzīvotājus atbalstīt Ar-
tūru un citus topošos inženierus, pievie-
nojot savu balsi, praktisku palīdzību vai 
simbolisku ziedojumu RTU IZV kampa-
ņā „Uzlādē izglītības kvalitāti!”. Atbalstu 
pievieno lapā: http://kampana.izv.lv/

Ar eksakto zinātņu popularizēšanas 
kampaņu RTU Inženierzinātņu vidussko-
la uzsver izglītības nozīmi bērnu attīstībā 
un aicina jebkuras jomas speciālistus pie-
vērst uzmanību izglītības saturam. Parā-
diet, ka jums ir svarīga Latvijas jauniešu 
nākotne.

Viesītes novada pašvaldība var lepoties ar Rīgas 
Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas 

skolnieku Artūru Mucenieku
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Šogad aprit 97 gadi kopš uzvaras pār Ber-
monta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. 
Brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas jeb 
Lāčplēša diena Viesītes novadā jau tradicio-
nāli pieminēta ar lāpu un svecīšu gājienu, kā 
arī ziedu nolikšanu piemiņas vietās.

Šogad gājiens aizsākās jau pie Viesītes 
vidusskolas, kur audzēkņi un pedagogi pul-
cējās un kopā devās uz Kultūras pili. Kuplā 
pulkā, lāpām plīvot, lāpu gājiens no Viesītes 
Kultūras pils līdz Brīvības piemineklim pul-
cēja visu paaudžu novadniekus.

Pieminot un godinot brīvības cīņu varo-
ņus, Lāčplēša dienai veltītā lāpu gājiena dalīb-
nieki vienojās svētbrīdī. Viesītes vidusskolēni 

klātesošajiem lasīja ainas no vēstures lapām, 
muzikālus priekšnesumus sniedza vidussko-
las audzēknes. Ik gadu pasākums pulcē ar-

vien vairāk bērnu un jauniešu.
Šogad Viesītes jauniešu do-

mes pārstāvji dienu pirms lāpu 
gājiena Sociālās aprūpes centrā, 
ugunsdzēsēju depo, Mūzikas un 
mākslas skolā, kā arī pašvaldībā 
dalīja sarkanbalti sarkanās lentī-
tes, kuras grieza un locīja bērni 

Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā.
Viesītes kauja norisinājās 1919. gada 14. 

oktobrī starp bermontiešiem no vienas puses 

un Latvijas armijas 3. Jelgavas kājnieku pul-
ka vienībām un Viesītes aizsargu nodaļu no 
otras puses. Šajā dienā bermontieši uzbruka 
Latvijas armijas 3. Jelgavas pulka vienībām 
un Viesītes komandanta komandai, taču bija 
spiesti atkāpties. Uzvaras rezultātā tika aptu-
rēta bermontiešu vienību virzīšanās Augš-
kurzemē un Latgales virzienā.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

Lāčplēša dienas lāpu gājiens Viesītē

Latvijas novembris ir skarbs, vējains, mig-
lains, bet, neskatoties uz to, katra īsta latvie-
ša sirdī šajā laikā ielīst gaisma, gandarījums 
un prieks par Latvijas dzimšanas dienu – 
18. novembri, kad Latvija kļuva neatkarīga un 
brīva valsts pēc 700 gadus ilgā svešzemju jūga.

Tikko mēs nosvinējām šos valsts svētkus, 
bet atmiņā uzplaiksnī tik daudz notikumu 
pirms 80 gadiem. Kā tika svinēti šie svētki 
toreiz?

Protams, bija ļoti svinīga atmosfēra - bez 
īpaša patosa gan svētku gaidās, gan svinēša-
nā. Bija vairāk lepnuma par savu valsti, bija 
vairāk sirds siltuma un piederības sajūta savai 
Latvijai.

Mana skola - Viesītes pamatskola, kurā 
toreiz mācījos, gatavojās svinībām. Tā bija 
saposta, zālē Latvijas amatpersonu portreti 
apvīti ar zaļām vītnēm.

Tērpušies svētku drēbēs, skolēni, skolotā-
ji un viesi pulcējās zālē uz svinīgo sanāksmi. 
Skolotāji stāstīja par cīņām, kurās daudzi Lat-
vijas jaunieši atdeva dzīvību par visdārgāko – 
savu Tēvu zemi. Tad sekoja koncerts.

Pēc svinīgā sarīkojuma visi devās uz sta-
cijas laukumu, kur pūtēju orķestris atskaņoja 
svētku maršu. Viesītieši gatavojās parādei un 
svētku gājienam.

Šogad mēs atkal skatījāmies gaismas fes-
tivālu Rīgā – Staro Rīga. Kas toreiz bija Vie-

sītē? Gaismas bija ļoti daudz. Visu veikalu 
skatlogi bija izdekorēti, dega sveces un košas 
elektriskās spuldzītes, katra dzīvokļa logos 
dega sveces. Viskrāšņāk bija izrotāta stacijas 
ēkas fasāde – tā bija ļoti skaista - daudzu, krā-
sainu spuldzīšu apgaismota, veidojot Latvijas 
valsts simbolus. Visu vakaru Viesītes ielas 
bija ļaužu pilnas – bērni un pieaugušie prie-
cājās par svētku izrotāto pilsētu.

Bija līksmība, prieks par Latvijas straujo 
ekonomisko attīstību, sevišķi par eksporta 
augsto līmeni – 30. gadu otrajā pusē Latvijas 
lauksaimniecības un lopkopības ražojumu 
eksports sasniedza 1. vietu Eiropā. Valsts 
uzpirka neierobežotā daudzumā produkciju 
no zemniekiem, samaksājot uzreiz naudu. 
Katru ceturtdienu ļaudis rosījās tirgus lau-
kumā – pirka un pārdeva – tur varēja dabūt 
visu. Labklājība auga gadu no gada, sevišķi 
30. gadu otrajā pusē Latvijā sākās intensīva 
skolu, slimnīcu, kultūras namu celtniecība. 
Noskaņojums cilvēkiem bija optimistisks – 
dzīve gāja augšup.

Nevaru nepieminēt 1938. gada 18. no-
vembra notikumus. Visā valstī bija izsludi-
nāts pasākums – visām pilsētas un lauku sko-
lām vajadzēja izvirzīt mazpulku delegāciju 
un ierasties Rīgā, lai godinātu kritušo varoņu 
piemiņu Brāļu kapos. Līdzi bija jāņem svētīta 
zeme no visām brīvības cīņu - I pasaules kara 

un arī 1919. gada cīņu pret bermontiešiem - 
vietām. Arī mūsu skolas izvirzītā delegācija, 
kuras sastāvā biju arī es, ieradās Rīgā, kur tika 
organizēts lāpu gājiens no centra līdz Brāļu 
kapiem. Lāpu gājiens pietuvojās piemiņas vie-
tai – pie Mātes Latvijas pieminekļa. Dega svē-
tā uguns, un blakus piemineklim bija urna, 
kurā visas delegācijas iebēra svētīto zemi no 
cīņu vietām. Mēs to bijām atveduši no Viesī-
tes Brīvības pieminekļa pakājes, kur bija no-
risinājušās cīņas pret bermontiešiem. Tas bija 
neparasti svinīgs brīdis, liesmoja lāpas, dega 
mūžīgā uguns. Kori dziedāja cīņu dziesmas – 
noslēgumā izskanēja himna „Dievs, svētī Lat-
viju!”, ko visi dziedājām.

Šogad svētku priekšvakarā izlasīju „Lat-
vijas Avīzē” kāda krievu žurnālista aplamos 
uzskatus, ka lāpu gājiens Latvijā iezīmējot 
fašisma atdzimšanu. Kāds fašisms? Vispirms 
jāiepazīst Latvijas vēsture, tad arī būs parei-
za izpratne par lāpu gājieniem un to nozīmi. 
Uguns rituāls ir svēts – tas ir godinājums kri-
tušajiem varoņiem par mūsu valsti, tās aizstā-
vēšanu pret ienaidniekiem.

Tādi brīži paliek atmiņā uz visu mūžu – 
tā bija īsta patriotiskās audzināšanas stunda. 
Gribas novēlēt – saules mūžu Latvijai! Lai 
Dievs palīdz!

Pensionētā vēstures skolotāja 
Ģ. Godiņa

18. novembris Viesītē pirms 80 gadiem
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Latvijā fotogrāfi jas pirmsākumi meklējami 
19. gs. 1. pusē. Pirmie dagerotipi (fotouzņēmu-
mi uz platēm, kas pārklātas ar sudraba savieno-
jumu) Rīgā parādījās 1840. gadā, pēc tam arī 
Jelgavā un Cēsīs. Tika atvērtas fotodarbnīcas, 
kas parasti piederēja sveštautiešiem.

Sešdesmitajos gados Augškurzemē, Saukas 
pagasta Juču mājās, mazais Mārtiņš vēl tikai 
sāka iepazīt pasauli. Viņš izvēlējās fotogrāfa 
ceļu, apguva šo arodu tā augstākajā pakāpē, iz-
pētīja visus tā ceļus, sākot no fotomateriāla līdz 
pat fotogrāfi jas fi losofi jai. 19. gs. beigās un 20. 
gs. sākumā darbojās arī citi izcili fotomeistari, 
kas atstājuši Latvijai nenovērtējamas bagātības - 
fotomākslu kā laikmeta liecību. Tomēr vienīgais 
no viņiem – Mārtiņš Buclers – redzēja savas 
dzīves piepildījumu latviešu tautas izglītošanā, 
nenogurstoši stāstīdams un rakstīdams par 
dižās foto nozares iespējām, uzdevumiem un 
mērķiem. Fotorūpnieks, jaunu fotogrāfu au-

dzinātājs un skolotājs, latviešu lielākais fotolite-
ratūras rakstītājs, pirmais foto amata brāļu ap-
vienotājs savā biedrībā, lai latviešu fotomākslu 
popularizētu tā laika cariskajā Krievijā un visā 
Eiropā.

Rakstīdams grāmatas un rakstus žurnālā 
„Stari” par fotogrāfi ju, viņš izveidoja fototer-
minoloģiju latviešu valodā. M. Buclers ieviesa 
arī jaunu jēdzienu - fotoetnogrāfi ja, radīdams 
jaunu virzienu fotomākslā. Dodot precīzus no-
rādījumus un programmu fotoetnogrāfi jā, M. 
Buclers kļuva par šīs nozares iedibinātāju, kas 
apvieno etnogrāfi sku dokumentu un mākslas 
darbu. Populārais fotoliteratūras izdevējs un 
šīs idejas autors aicināja fotogrāfus, īpaši laukos 
dzīvojošos, dokumentēt visu īpatnējo, mūsu 
tautas dzīvei raksturīgo: tradīcijas, darba rīkus 
un darba paņēmienus to raksturīgajā vidē. Arī 
tautas tipāžus, mācot radīt augstvērtīgus portre-
tus, kas ir gan tehnikas ziņā pareizs etnogrāfi jas 
dokuments, gan īsts mākslas darbs.

Zināšanas, organizatora talants un materiā-
lā nodrošinātība deva iespēju M. Bucleram būt 
Baltijā fotogrāfi skās dzīves priekšgalā.

Viesīte, Sigulda, Rīga un visas Latvijas foto-
grāfi  šogad īpaši atzīmē M. Buclera dzimšanas 
dienu. Trīsdesmit M. Buclera vārda atdzimša-
nas gados šī būs 27. konference viņa piemiņai 
un brīnumainā fotogrāfu amata un fotomākslas 
daudzināšanai. Šogad konference solās būt īpaši 
interesanta. Ja sestdienu veltīsiet mūsu ievēroja-
majam novadniekam M. Bucleram, uzzināsiet 
par viņa ieguldījumu vizuālajā kultūrā, folklo-
ristikā un etnogrāfi jā, par viņa skolotāju. R. 
Borhardu, M. Buclera ideju atbalstītāju A. Grā-
veru un fotogrāfi em Jēkabpils apkārtnē, par M. 
Bucleru un J. Jaunsudrabiņu, M. Buclera sutar-
tinēm un viņa fotogrāfi ju semiotiku. Fotogrāfs 
laukos, tematika un fotoestētika, vizuālā vēstī-
juma valodas mācība un tikšanās ar tradicionā-
lās dziedāšanas grupu „Saucējas”. Konferences 

dalībniekus gaida arī pirmatklājumi, pagājušā 
gadsimta sākuma atklātņu vilinājums, trīs ļoti 
atšķirīgas un interesantas fotoizstādes kā pie-
mērs fotomākslas daudzveidīgumam. 

M. Buclera 150 gadu atcerei veltītajā kon-
ferencē būs iespēja redzēt paša M. Buclera ra-
dīto fotogrāfi ju kopijas, kuru oriģināli glabājas 
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Katra 
fotogrāfi ja – spilgts stāsts, kas aizved pagātnes 
burvībā, sen zudušā dzīvē. Kā pieskāriens, kā 
acumirklis, kā sapnis un gaišs logs uz bijušo. 
Ne apturēts mirklis, bet gan klusumā runājošs 
un uz papīra dzīvojošs laiks, kas atnācis kā brī-
nums. Šīs fotogrāfi jas tapušas pirms vairāk nekā 
simts gadiem, bet pārsteidz to trīs dimensijām 
tuvais dziļums un smalkums.

Konferencē īpaši gaidīti M. Buclera piemi-
ņas glabātāji un viņa vārda daudzinātāji, arī jau-
nie fotogrāfi  un pieredzes bagātie, kas atraduši 
savu ceļu fotomākslā. Gaidīti visi, kas aizraujas 
ar fotografēšanu, kam interesē fotomāksla, kas 
prot novērtēt kultūras vērtības un dižu personī-
bu lomu Latvijas vēsturē. Gaidīti arī tie, kam ne-
kas nav skaidrs no teiktā, bet ir interese uzzināt.

Īpašiem atceres pasākumiem bagātais 2016. 
gads tuvojas noslēgumam. Atzīmējot Viesītes 
Mazā Bānīša simtgadi, Viesītes novada pašval-
dība nodibināja Mazā Bānīša Balvu. Šīs balvas 
jau saņēmuši seši bijušie dzelzceļnieki savos 
svētkos, bet, gadu noslēdzot, gribam pateikties 
arī citiem, kas bijuši līderi mūsu novadam no-
zīmīgos darbos un pasākumos, kas atbalstījuši, 
iedrošinājuši, aicinājuši un daudz ko panākuši 
savā jomā. Gaidām jūsu ieteiktus pretendentu 
vārdus Mazā Bānīša Balvas - 2016 saņemšanai. 
Rakstiskus pieteikumus ar īsu pamatojumu lū-
dzam iesniegt Viesītes novada pašvaldībā, Brī-
vības ielā 10, līdz 10. decembrim. Par neskaidrī-
bām varat zvanīt Viesītes muzejam, t. 29116334.

I. Svilāne, Viesītes muzeja 
„Sēlija” vadītāja

M. Buclers Krievijā. Pašportrets.
1916. - 1920. gadi.

„Mani brāļi, labi domājošie, dzīvojiet savu dzīvi ar atbildības apziņu, 
kuras sēkla snauž katra cilvēka sirdsapziņā, darot darbus, par kuriem varat atbildēt 

sev un Lielajam Nezināmajam.” M. Buclers.

Latviešu fotomākslas pamatlicējam MĀRTIŅAM BUCLERAM – 150 
27. Buclera lasījumi Kultūras pilī 10. decembrī

Sākoties Ziemassvētku gaidīšanas laikam, 
Viesītes novada jauniešu dome aicina ikvienu 

novada iedzīvotāju iesaistītes labdarības akcijā. 
Akcijas mērķis ir vairot prieku, sadarbojoties 
visu paaudžu novada iedzīvotājiem. Labdarī-
bas akciju rīko Viesītes novada jauniešu domes 
sadarbībā ar Viesītes vidusskolas skolēnu saei-
mu un Sociālo dienestu.

Labdarības akcijas laikā visā novadā no-
tiks 4 darbnīcas, kur jaunieši kopā ar ikvienu 
interesentu gatavos eglīšu rotājumus un ap-
sveikumu kartītes, kas nonāks pie Viesītes no-
vada 1. grupas invalīdiem un pensionētajiem 
pedagogiem.

Labdarības akcijas darbnīcu norises laiki:
25. novembrī plkst. 16:00 Saukas pagasta 

pārvaldē, Lonē;
3. decembrī plkst. 12:00 Elkšņu kultūras 

namā;

7. decembrī plkst. 14:15 Viesītes vidussko-
lā (laiks var tikt mainīts);

10. decembrī plkst. 12:00 Rites Tautas 
namā.

Ja netiec uz nevienu no darbnīcām, de-
cembra mēnesī savu eglītes rotājumu un ap-
sveikumu ir iespējams izgatavot arī Viesītes 
Jaunatnes iniciatīvu centrā. Īsi pirms Ziemas-
svētkiem sarūpētos eglīšu rotājumus novad-
niekiem jaunieši plāno nogādāt personīgi.

Jaunieši aicina novada iedzīvotājus būt ak-
tīviem un atbalstīt labdarības akcijas iniciatīvu.

Nāc un piedalies! Kopā mēs vairosim 
smaidus un padarīsim laimīgākus apkārtējos 
cilvēkus un mūs pašus!

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Viesītes novada jaunieši aicina piedalīties 
labdarības akcijā
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PAGASTU ZIŅAS

Paldies dalībniekiem un 
atbalstītājiem!

20. novembrī Rīgā, kultūras pilī „Ziemeļ-
blāzma”, notika ikgadējais Labdarības festivāls 
„Dvēseles Elpa 2016”. Tradicionāli šis festivāls 
notiek novembrī un ir pieskaņots starptau-
tiskajai cistiskās fi brozes dienai. Tās ietvaros 
solidāri visā pasaulē tiek rīkotas dažādas in-
formatīvās un reklāmas kampaņas, tematiski 
pasākumi, akcijas u.c.

Šī festivāla mērķis – sabiedrības informē-
šana par ģenētisku saslimšanu – cistisko fi bro-
zi - un līdzekļu piesaistīšana svētku dāvanām 
pacientiem ar šo diagnozi.

Latvijas Cistiskās fi brozes biedrība šīs die-
nas ietvaros jau trešo gadu organizē fesivālu 
sadarbībā ar Rīgas „Alegria Event Center” un 
„Janin Studio” vadītājiem Viktoriju Korņejevu 
un Irinu Orlovu.

„Dvēseles Elpa” apvieno lielu pulku Latvi-
jas radošo cilvēku. Kopumā festivālā piedalījās 
vairāk nekā 1000 cilvēku - gan lieli un mazi 
mākslinieki, gan radošie meistari, kas palīdzē-
ja visam šim brīnumam īstenoties.

Festivāls simbolizē vienotību, labestību un 
dvēseliskumu, kas ir sirds siltuma un atsaucī-
bas simbols!

Cistiskā fi broze ir iedzimta ģenētiska sli-
mība. Ģimenēm, kurās aug bērns ar cistisko 
fi brozi, katru dienu jāpieliek daudz pūļu un 
darba, lai uzturētu sava bērna veselību labā 
stāvoklī. Daudzi bērni, kuri ir līdz sākumsko-
las vecumam, neapmeklē bērnudārzus savas 
sliktās veselības dēļ, bet daudziem ir mājas 
apmācība. Diemžēl īpašā dzīves režīma, pār-

tikas, medikamentu, terapijas dēļ bērni kļūst 
par pieaugušajiem ļoti agri.

Sliktākais ir tas, ka CF pacienti nevar uz-
turēties vienā vietā kopā. Tāpēc šie bērni ne-
piedalās Ziemassvētku pasākumos, bet katrs 
tic brīnumiem un gaida, kad tie piepildīsies!

Tagad, pēc notikušā festivāla, biedrībai 
būs daudz darba - jāpērk dāvanas un tās jāno-
dod tiem, kam veltīts šis festivāls.

Sakām sirsnīgu paldies visiem, kas dāvāja 
savu dvēseles siltumu un palīdzēja realizēt šī 
festivāla galveno mērķi!

Labdarības festivālā šogad piedalījās 9 
Viesītes vidusskolas un 3 Jēkabpils ģimnāzijas 
skolēni, kuri pieteicās brīvprātīgi palīdzēt šajā 
pasākumā. Bērniem bija iespēja ļauties pārdo-
mām, kā mums ikdienā tik ļoti pietrūkst. Viņi 
labāk saprata sevi un arī citus…

Latvijas Cistiskās fi brozes biedrība patei-
cas Ievai Milaknei, Sindijai Bantauskai, Elīnai 
Liepiņai, Līgai Bārbalei, Evelīnai Bantauskai, 
Diānai Beļavskai, Eivai Kristai Dronkai, Līvai 
Šķimelei, Zandai Zaļakmenei, Elīnai Liepiņai, 
Līgai Bārbalei, Monikai Hakimjanovai un 
Oskaram Otomeram, bez kuru darba un at-
saucīguma koncerta aizkulišu dzīve nebūtu tik 
raita, kā arī paldies par šo jauniešu organizēša-
nu skolotājai Sarmītei Ratiņai!

Paldies par sniegto atbalstu Arvīda Žilins-
ka Jēkabpils mūzikas skolas direktorei Smaidai 
Ščerbickai, Viesītes novada pašvaldībai un šofe-
rim Ježijam Matačinam, kā arī z/s „Assi” īpaš-
niekam Viktoram Ļahtiņinam un z/s „Meža 
Kūleņi” īpašniekam Jurim Būkam, kuri parū-
pējās par šī pasākuma brīvprātīgo ēdināšanu, 

kā arī biedrības biedriem par pastāvīgo atbal-
stu biedrības mērķu realizēšanā!

Labdarības festivāls „Dvēseles Elpa” nā-
košgad notiks 19. novembrī, par ko esam ļoti 
pateicīgi Rīgas kultūras pils „Ziemeļblāzma” 
direktorei Lienei Kibiļus.

Šis notikums ir iespējams, pateicoties kat-
ra cilvēka, kas ieguldīja savu dvēseli pasāku-
mā, spēka un enerģijas apvienošanai.

Tikai mēs, paši līdzcilvēki - varam veidot 
sabiedrību ar dvēseli, kurā ģimene un pats 
cilvēkbērns ar īpašām vajadzībām justos pie-
derīgs, vajadzīgs, nozīmīgs, mīlestības un uz-
manības vērts.

Sirsnīgi pateicamies visiem, kas apmeklē-
ja, palīdzēja un atvēra sirdis labestībai!

Ziemassvētku gaidīšanas laikā novēlu vi-
siem svētību ticībā, darbā, mīlestībā. Lai vien-
mēr izdodas rast pozitīvās emocijas, kuras dos 
spēku pārvarēt jebkuras dzīves grūtības!

Latvijas cistiskās fi brozes biedrības valdes 
priekšsēdētāja,

Labdarības festivāla „Dvēseles elpa” 
veidotāja A. Beļinska

Aizvadīts labdarības festivāls „Dvēseles Elpa 2016”Aizvadīts labdarības festivāls „Dvēseles Elpa 2016”

11. novembrī mēs, Saukas pagasta aktī-
vākie cilvēki, pulcējāmies Smiltaines kap-
sētā, lai godinātu ar klusuma brīdi savus 
varoņus, kuri izcīnīja brīvību mūsu zemei 
Latvijai!

Nolikām ziedus, iededzām sveces, lai 
mazā liesmiņa baltajā sniegā vēsta par brī-

vību, mieru, saticību. Pateicāmies par zila-
jām debesīm virs galvas. Lāčplēša ordeņa 
īpašnieka dēls Gundars Malcenieks teica, 
ka viņš neatceroties tādu sniegotu 11. no-
vembri kā šogad.

Mazdēla Māra 
dzīvesbiedre Inta

Saukas pagastā atzīmē 
Lāčplēša dienu
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17. novembra pēcpusdienā Lones Tautas 
namā, sagaidot mūsu valsts 98. dzimšanas die-
nu, teicām lielu paldies līdzcilvēkiem. Mūsējo 
nekad nebūs tik daudz, cik vēlētos, bet, ja mēs, 
visi tie, kas šeit ir, apvienosimies, tad liksim pā-
rējiem sevi ievērot un novērtēt!

No sirds dziedājām lūgšanu „Dievs, svētī 
Latviju!”. Paldies Viesītes Mūzikas un mākslas 
skolas direktorei Ingai Bartkevičai, kura ne-
žēloja savu laiku, lai atbrauktu un nospēlētu 
mums uz klavierēm pavadījumu! Emocionālu 
muzikālo noformējumu pasākumam sniedza 
brāļi Aigars un Atis Noviki no Lubānas nova-
da.

Šogad teicām paldies jauniešiem - Uģim 
Saleniekam (Uģim bija arī vārda svētki), Jurim 
Zanam, Edijam Skrupskim, Tomam Brokam - 
par to, ka nes Saukas pagasta vārdu, piedaloties 
sporta sacensībās, kā arī Anitai Vaičulenai, In-
gai Zvilnai, Sintijai Leimanei, Sarmītei Veigurei 
par Lones Tautas nama kultūras dzīves daudz-
veidību! Paldies arī Aijai Vāverānei, Aināram 
Upem par atsaucību, laipnu attieksmi, Anitai 
Ponomarenko - par garšīgām tortēm, par to, ka 
no Saukas brauc uz šejieni strādāt, Sanitai Dzi-
kovičai - par aktīvu darbību Saukas ciematiņā, 
Ivaram Upītim, Dainim Klevam par sakopšanu, 
atsaucību, Lilijai Lejietei par radošu pieeju dar-
bam, par jaunās paaudzes izglītošanu, par 15 
darba gadiem bibliotēkas darbā, Ērikai Bērzi-

ņai par sakopto vidi, par to, ka bērni palikuši 
mūsu pagastā, ka viņa ir aktīva pasākumu or-
ganizētāja represētajiem, Dzintrai Kleščevskai - 
par radošu, neizsīkstošu enerģiju, par darbu 
lauksaimniecībā!

Viesītes novada izpilddirektors Alfons 
Žuka kungs pagodināja mūs ar savu klātbūtni 
un sveica konkursa „Baltās mājas” nominanti 
Laimu Naktiņu. Paldies māksliniecei Ligitai 
Vaivodei par noformējumu! Paldies ikvienam, 
kurš pielika roku, lai pasākums izdotos, un man 
šķiet, ka zaudētāji ir tie, kuri liedz sevi mīlēt. 

Mūsu mazajā Lonē ir tik skaists, svētīts nams 
ar tik labu akustiku, kur labi skan, dancojas. 
Pie kafi jas, tējas krūzītes priecājāmies par brā-
ļu Aigara un Ata balsīm, vectēva rakstītajiem 
dzejoļiem, kuri pārtapuši dziesmās. Atvadoties 
arī tētis paņēma ģitāru un ar dēliem nodziedāja 
dziesmu par Aivieksti! Mēs teicām, ka paliksim 
pie savas Dūņupītes. Es atkal varu apliecināt, 
ka Dievs mani mīl, liekot satikt un uzaicināt uz 
Loni šos mūziķus - brāļus Novikus.

Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece
V. Aļeiņikova foto

Lonē Valsts svētkos saka paldies čaklajiem, 
atsaucīgajiem un radošajiem līdzcilvēkiem

Laiks ir neapturams. Kā jūras viļņošanās, 
saullēkts un gadalaiku maiņa. Tas neprasa 
mums atļauju, bet rit savu noteikto gaitu. 

Mums atliek no visas sirds izbaudīt katru 
mirkli, ko laiks mums atvēl. Izdzīvot tā, lai 
nebūtu žēl, lai būtu, ko atcerēties, lai justos 

bagāti! (A. Līvmane)
15. novembra priekšpusdienā Saukas pa-

gasta pārvaldniece Sanita Lūse, Lones Tautas 
nama vadītāja Inta Malceniece, interešu klubiņa 
„Hortenzijas” dāmas un bijušais darba kolēģis 
Juris Pērkons devās sveikt kroga „Pie Viktora” 
īpašnieku Viktoru Ļahtiņinu 70 gadu jubilejā!

Dziedājām, lasījām dzeju, vēlējām veselību, 
veiksmi, sirds dāsnumu, kā arī uz brīdi apstāties, 
lai paskatītos visapkārt un izbaudītu, priecātos 
par šo mirkli!

LAI DIEVA SVĒTĪBA, ŽĒLASTĪBA visā, 
ko Viktors iecerējis! Paldies, ka mums ir tāds 
aktīvs, darbīgs cilvēks! Mēs savukārt dāvājām 
viņam prieku, pārsteigumu, smieklus, mirkli 
atpūtai. DAUDZ LAIMES!

Lones Tautas nama vadītāja 
I. Malceniece

Mūsu uzņēmējam Viktoram Ļahtiņinam – 70!

Svētdienās Lones Tautas namā san kā bišu stropā. Dabā bitītes aizgājušas mierā, bet 
mammas no Saukas pagasta un Neretas laiku izmanto lietderīgi. Kamēr bērni dzied un 
dejo, skolotāju vadīti, māmiņas darbojas radošā darbnīcā, gatavo bumbas no baloniem, 
lai izdaiļotu kādu telpu, gatavo katra savu dekoratīvo bumbu svētku eglei.

Sagaidot Lāčplēša dienu un valsts svētkus, tapa dažādi veidotas lentītes, brošas, tau-
riņi, jo skolā ierindas skate, un zēniem būs vienādi tauriņi, meitenēm bizēs lentītes - tik 
radošas mums mammas. Paldies, ka katru svētdienu tiek gatavoti priekšnesumi, dekori 
un kopā dzerta tēja! 13. novembrī tapa Adventa vainagi. Tos redzēsiet, kad atbrauksiet 
ciemos!

Kopā ir labi un jauki, lai visiem radoša izdoma un satikšanās prieks!
Lones Tautas nama vadītāja Inta

Radošās svētdienas Lones Tautas namā
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Sēlijas pilskalnu virkne, kas stiepjas pāri 
mūsu novadam, glabā senču pēdas un vēstu-
riskus noslēpumus. Pilskalni ar savu noslēpu-
mainību joprojām vilina cilvēkus. Šī gada 26. 
- 27. oktobrī notika projekta „Sēlijas pilskal-
nu vilinājums” galvenās aktivitātes, ko vadīja 
eksperts, arheologs, kultūrvēsturnieks, profe-
sors Juris Urtāns. Tās pulcināja pārsteidzoši 
daudz dalībnieku. Liels paldies dalībniekiem 
par interesi un daudzajiem palīgiem, kuru 
nesavtīgo atbalstu jutu ik uz soļa! Tas viss pie-
šķīris projektam īpašu saviļņojumu, vēlreiz 
apstiprinot, ka cilvēki ir galvenais.

Izvelk iestigušo autobusu
Kad pierobežas bezceļos iestiga ciemiņu 

autobuss, griezos pie tuvējo Muitnieku māju 
saimniekiem Medveckiem. Palīdzība tika 
sniegta nekavējoties. Kamēr Matīss Kārše-
nieks ar traktoru aizbrauca un izvilka auto-
busu, Dzintra Medvecka stāstīja par Petruku 
(Čorskānu) pilskalnu, kas atrodas uz viņu 
zemes un pirms dažiem gadiem iekļauts uni-
kālo Eiropas kultūras mantojuma objektu sa-
rakstā, jo tam pāri iet valsts robeža. Medvecki 
glabā piešķirto kultūras mantojuma karogu, 
neiebilst, ka pilskalna pētnieki izmanto viņu 
ceļu, lai nokļūtu līdz pilskalna pakājei, daudz 
strādā – kopj un trenē zirgus, organizē sacen-
sības, lai šajā Latvijas pierobežas nostūrī būtu 
dzīvība. Prieks, ka šeit dzīvo un strādā jaunie-
ši – valsts robeža ne tikai jāsargā, tā arī jākopj. 
Zasas vidusskolas skolotāja Sarmīte Upeniece 
sajūsmināta par Matīsa stāstiem par šo pusi, 
par iespēju apskatīt zirgus un mazo poniju. 

Pie Ilzu baznīcas satikušies ar Valentīnu Sar-
kani. Viņas plašās zināšanas, emocionālais 
stāstījums visus aizrāvis. Devusi katram rokā 
paturēt lielo baznīcas atslēgu un iedomāties 
kādu vēlēšanos. Tā piepildīšoties. Vēlāk sko-
lēni stāstījuši – tā arī noticis! Mistika, dīvaina 
sakritība jeb vietas īpašā enerģētika?

Spoku stāsti, novuss un 
lielais zupas katls

Kaimiņu novadu dalībnieki pateicas 
Elkšņu pagasta pārvaldei, kultūras namam, 
pagasta iedzīvotājiem, kas rūpējās, lai da-
lībnieki Elkšņos justos mājīgi un labi. Ingrī-
da Levinska gādāja, lai visi dalībnieki būtu 
paēdināti. Tas nebija viegli, jo skaits divreiz 
pārsniedza plānoto un cerēto. Skolas ēdnī-
cā rosība nenorima līdz pat gulētiešanai – 
vakara tējas tase, garšīgā Ingrīdas ceptā ābol-
maize, cienasti no elksniešu pagrabiem un 
nākošajā dienā līdzi ņemamo pusdienu sa-
saiņošana. Lai viss noritētu raiti, nevienam 
nekā nepietrūktu – par to gādāja Viesītes vi-
dusskolas skolotāja Iveta Dābola. Viņas senči 
nākuši no Elkšņu pagasta Aizdumbles, tāpēc 
viņai interesē viss, kas šajā pusē noticis. Un 
skolotāja ved līdzi savus audzēkņus. 

Kamēr spoku stāstu mīļotāji pulcējās ap 
skolotājām gan ēdamtelpā, gan Alberta Eglī-
ša piemiņas istabā, citi varēja no visas sirds 
izskraidīties pa kāpnēm 4 stāvus augstajā Elk-
šņu skolā. Vai kāds arī saskaitīja pakāpienus? 
Plašākā no klasēm bija pārpildīta līdz gulēt-
iešanai. Tur Ārija Bārduļa iekārtotā novusa 
klase. Daudziem šī spēle bija gluži sveša. Ārijs 

ar pieredzējuša spēlētāja prasmi 
palīdzēja ikvienam apgūt pirmās 
iemaņas.

Tikmēr skolas pagalmā kopī-
ga zupas vārīšana lielajā katlā. Te 
projekta dalībniekiem galvenais 
speciālists ugunskura kurināšanā 
Rolands Kļaviņš, Elkšņu pagasta 

strādnieks. Ciemiņi pārsteigti gan par sniegto 
palīdzību, gan par aizraujošo stāstījumu un 
aicinājumu apmeklēt vasarā Elkšņu pagasta 
svētkus. Kas viss tik te nenotiekot! Skolēni 
ļoti ieinteresēti. Prieks, ka nevis mācīts gids, 
bet vienkāršs pagasta iedzīvotājs prot aizrau-
tīgi pastāstīt labāko par savu pagastu.

Kā zuši pie meitām
Kā satraucošs piedzīvojums prātā pa-

likusi kolektīvā nakšņošana lielajā zālē. 
Kaujas uzdevumiem labi apmācītie Zasas 
jaunsargi naktī uz vēdera līduši apciemot 
zāles pretējā galā gulošās Viesītes meite-
nes. Kavalieri vien nav pamanījuši ceļā 
stājušos skolotāju. Taujāti pēc iemesla šā-
dām neplānotām nakts nodarbībām – 
patīkot Viesītes meitenes! Starpgadījums at-
risināts ar izsūtīšanu nakšņot neitrālajā zonā 
(gaitenī).

Ceļi, kas ved pie senču 
saknēm

Visiem dalībniekiem paticis projekta 
eksperts profesors Juris Urtāns, viņa lekcija, 
kopīga kāpšana pilskalnos. „Bija jautri, varē-
ja daudz ko uzzināt. Ļoti patika vispār ideja 
par tādu ekspedīciju. Iespaidīgs ir Saukas 
pilskalns, kas atrodas tieši pie ezera. Labprāt 
vēlreiz gribētu tikt tāda veida ekspedīcijā,” sa-
vās domās dalās Aknīstes novadpētnieki San-
dis Sorokins un Andis Zaičenkovs. Pilskalnu 
ceļos pacietīgi un profesionāli dalībniekus 
izvadāja SIA „Viesītes transports” šoferi Ģirts 
Milaknis, Vilnis Daņiļevičs. Arī papildināja 
stāstījumu ar savām zināšanām un pieredzi. 
Intensīvi tūrisma maršruti te diez vai veido-
sies, jo mūsdienu attīstības ceļi ved citā vir-
zienā. Bet laiku laikos būs cilvēki, kam svarīgi 
apzināties savas saknes – no kurienes nākam. 
Te vislabāk ceļot vienatnē, svarīgi satikt zino-
šus pavadoņus. Pilskalni kā teiksmaini milži 
turpina sargāt seno sēļu zemi, kā iespaidīgas 
ainavas dominantes dzīvo savu dzīvi.

Projekts „Sēlijas pilskalnu vilinājums”, 
Nr. 15/KMP, ir viena no Latvijas simtgadei 
veltītām pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm. 
Projektu īsteno sabiedriskā labuma biedrī-
ba „Vides un tūrisma attīstības Klubs Sēlija” 
sadarbībā ar Elkšņu pagasta pārvaldi un kul-
tūras namu, Viesītes muzeju „Sēlija”, Tukuma 
novada biedrību „Zentenes izaugsme”, fi nan-
siāli atbalsta LR Kultūras ministrija, Zemga-
les NVO Centrs un Jēkabpils NVO resursu 
centrs. Tas turpināsies 2017. g. ar ceļojošu 
foto izstādi, informāciju virtuālajā vidē, eks-
pozīciju Elkšņu skolā. Centīsimies atbalstīt 
ikvienu iedzīvotāju ierosmi ekskursijām, pār-
gājieniem, talkām un nometnēm.

R. Urbacāne,
projekta vadītāja

No kreisās: Rolands Kļaviņš - 
palīgs jauniešiem arī novusa 
spēlē Elkšņu skolā.

Matīss Kāršenieks (centrā) bez šaubīšanās devās palīgā izvilkt iestigušo ciemiņu autobusu. 
Lai raiti darbi sokas!

Cilvēki ir galvenais
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Saukas Dabas Parka Biedrība sadarbībā 
ar Zivju fondu un Viesītes novada pašvaldību 
īstenoja projektu „Zivju resursu papildināšana 
Saukas ezerā”. Projekta ietvaros Saukas ezerā 
tika ielaisti 18 000 šīgadeņa zandarti, kas tika 
iegādāti Durbes pagasta Ērika Rāvas zemnieku 
saimniecībā. Šim nolūkam tika iztērēti 5994 
EUR, no kuriem 5214 EUR fi nansēja Zivju 
fonds un 780 EUR Viesītes novada pašvaldība. 
Papildus Saukas Dabas Parka Biedrība par sa-
viem līdzekļiem Saukas ezerā ielaida vēl 12 000 
šīgadeņa zandartus par 4006 EUR. Zivju ma-
zuļu ielaišanā piedalījās Daugavpils reģionā-
lās vides pārvaldes sektora vadītājs Edmunds 
Gaspirovičs, PVD veteksperts Gunārs Rubīns 
un SDPB valdes priekšsēdētāja Zane Lāce. Ziv-
ju ielaišana notika īpašumā „Ezera Gravāni”.

Sadarbojoties ar Pārtikas drošības, dzīv-
nieku veselības un vides zinātnisko institūtu 
„BIOR”, arī šogad Saukas ezerā tika ielaistas 
1000 iezīmētās līdakas, tādējādi pašlaik ezerā 
ir nedaudz zem 4000 iezīmēto līdaku. Tāpēc 
lūdzam makšķerniekus, kas noķēruši zivi 
Saukas ezerā ar ārēji redzamu zīmīti, neat-
karīgi no tā, vai zivs tiks paturēta vai atlaista, 

noteikt tās sugu, norakstīt zīmītes numuru, 
noteikt aptuvenu (ja var, tad precīzu) svaru un 
garumu (no deguna līdz astes spuras galam) 
un kopā ar informāciju par ūdenstilpni, kurā 
zivs noķerta, nosūtīt uz „BIOR” Zivju resursu 
pētniecības departamentu: telefoni: 29427491 - 
Ruta Medne, e-pasts: Ruta.Medne@bior.lv, vai 

SDPB darbiniekiem: 28346853 – Zane Lāce, e-
pasts: saukasdabasparks@inbox.lv.

Valsts zinātniskajam institūtam „BIOR”, 
kas šo zivi ir apzīmējis un izlaidis dabā, ir ļoti 
nepieciešama atgriezeniskā informācija par to, 
kas notiek ar izlaistajām zivīm!

SDPB valdes priekšsēdētāja Z. Lāce

Saukas ezerā papildināti zivju resursi

16. novembrī Elkšņu Kultūras namā aiz-
vadīts Valsts svētku koncerts, kurā Elkšņu 
pagasta rokdarbu pulciņš „Savam priekam” 
pirmo reizi ofi ciāli izrādīja savu dāvanu valsts 
simtgadei - Zvaigžņu segu. Tā tapusi, iedves-
mojoties no Sēlijas rakstiem un krāsām, atla-
sot no tiem dažādus fragmentus un pievieno-

jot savu skatījumu, krāsu 
izjūtu un mīlestību. Šī 
darba tapšanā savu roku 
ir ieguldījušas pilnīgi vi-
sas pulciņa dalībnieces.

Sākotnējā ideja bija 
veidot segu Latvijas 
simtgadei no adītiem 
gabaliņiem, ko ierosi-
nāja Natālija Bārdule. 
Tomēr vēlāk tika kopīgi 
nolemts, ka projekta lai-
kā tapušos ar pērlītēm 
austos gabaliņus ir jā-

noformē kopīgā darbā. Kopumā sega tapusi 
apmēram pusgada garumā no šī gada aprīļa 
līdz septembrim, kad visbeidzot visi mazie 
gabaliņi tika savienoti vienā segā.

Nosaukums Zvaigžņu sega nav tiešs dar-
ba atspoguļojums, bet tas ietver visas latvju 

senās zīmes un rakstus. Darba mērķis bija 
saglabāt, popularizēt un atdzīvināt aizmirs-
tās vērtības. Līdz Latvijas simtgadei ir plānots 
Zvaigžņu segu vēl papildināt.

Valsts svētku pasākumā atskatījāmies arī 
uz šī gada nozīmīgākajiem, ar valsts simtgadi 
saistītajiem pasākumiem - atsaucām atmiņā 
šī gada pavasarī novadu apceļojošo izstādi 
„Latviešu sievietes dzimtas stāsts ar turpinā-
jumu” un tikko īstenoto simtgades projektu 
„Sēlijas pilskalnu vilinājums”.

Pateicība par ieguldīto darbu pagasta labā 
tika izteikta Vilmai Kovnackai, Dacei Bārdu-
lei, Daigai Černauskai, Rolandam Kļaviņam 
un Irīnai Latiševai. Bet svētku koncertā uz-
stājās Rites sieviešu vokālais ansamblis „Rites 
Balsis”, Rites pamatskolas bērnu deju kolek-
tīvs un vokālā grupa. Paldies viņiem!

Elkšņu kultūras nama vadītāja 
A. Niķe

Zvaigžņu sega Latvijas simtgadei

Elkšņu skolotāja Rudīte Urbacāne 2016. 
gada 27. novembra pasākuma „Sēlijas pils-
kalnu vilinājums” dalībniekiem rādīja un 
stāstīja par piemiņas akmeni 1941. gadā uz 
Sibīriju aizvestajiem elksniešiem. Jau vācu 
okupācijas laikā te, lielceļa malā, Elkšņu cen-
trā pie baznīcas, iestādīti ozoliņi, liepas un 
dzīvības koks, uzstādīts piemiņas akmens, 
bet padomju laikā akmens aizvākts un koki 
ieauguši krūmos. Pirms gadiem 15 vieta 
izkopta, kociņi atbrīvoti, uzstādīts jauns 
piemiņas akmens, uz tā ieveidots piemiņas 
uzraksts „Svešumā izvestajiem elksniešiem”. 
Piemiņas akmens uzlikts uz stilizētām dzelz-
ceļa sliedēm. Akmens ieraudzīts un paņemts 
turpat aiz lielceļa iepretim baznīcai, kur ir 

neliels izcēlums ar vairākiem lielākiem ak-
meņiem.

Apskatot akmeni, izrādījās, ka tas ir 
graudberža pamatne jeb apakšējais graud-
berzis. Senos laikos uz apakšējā graudberža 
tika uzbērti graudi, kuri tad ar augšējo, ro-
kās turamo mazāko graudberzi jeb augšējo 
graudberzi tika sasmalcināti. Ilgstoši lie-
tojot graudberžus, tie noberzās. Apakšējie 
graudberži parasti bija lielāki, smagāki un 
stabilāki. Tos izmantojot, izberzās garena 
muldveida iedobe vai tika noberzta visa ak-
mens skaldne. Pirms apmēram 1000 gadiem 
Latvijā parādījās pirmie apaļie dzirnakmeņi. 
Strādāt ar tiem bija ērtāk, darba ražība bija 
lielāka, un pamazām apaļie dzirnakmeņi 

māju maltuvēs nomainīja iepriekšējos grau-
du beržamos akmeņus. Lielos dzirnakmeņus 
varēja izmantot arī lielajās ūdens un vēja 
dzirnavās. Nav tomēr neiespējami, ka daž-
kārt beržamakmeņi graudu sasmalcināšanai 
mājas apstākļos tika izmantoti arī vēl vēlākos 
laikos. Pēdējos gados sāk noskaidroties, ka 
lielie apakšējie graudberži, kurus grūtāk pār-
vietot, arī vēl tagad atrodas savās sākotnējās 
vietās seno cilvēku apmetņu vietās, piemē-
ram, tāds akmens ar izberztu dobumu atro-
das senas apmetnes vietā netālu no Bebrenes 
Valaiņu pilskalna, tāda akmens fragments 
atrasts pie Krustpils Dzirkaļu pilskalna. 
Mūsdienu šādus izberztus akmeņus vairs ne-
atpazīst kā graudberžus, tomēr akmeņu sav-

Elkšņu graudberzis
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dabīgā forma cilvēku tomēr ir piesaistījusi, 
tāpēc arī jaunākos laikos tie ir ievēroti. Tā Jē-
kabpilī akmeņkaļu Blumbergu darbnīcā vēl 
tagad atrodas viens šāds apakšējais graud-
berzis, kuru droši vien akmeņus pazīstošie 
akmeņkaļi bija ievērojuši kaut kur Jēkabpils 
apkārtnē un atveduši uz savu darbnīcu.

Elkšņu graudberzis, kas tātad varētu būt 
ap 1000 gadus vecs, ir nosacīti sirdsveidīgs, 
plakanisks, tagad piemiņas vietā nostādīts uz 
viena sāna. Akmens (ap 1,4 x 1,2 m liels, ap 
0,8 m augsts) viena skaldne ir gludi izberzta; 
izberzums ir ap 0,9 x 0,4 m liels un ap 0,1 – 
0,15 m dziļš. Varam tikai minēt, cik gadu, 
gadu desmitu vai gadu simtu laikā ar otru, 
mazāku graudberzi varēja izberzt tādu iedo-
bi, pie tam berzējam galvenais bija sasmal-
cināt graudus un ne izberzt akmeni. Elkšņu 
akmens savā sākotnējā vietā esot atradies tā, 
kā būtu jāatrodas apakšējam graudberzim – 
ar izberzumu uz augšu. Graudberža esamība 
Elkšņu centrā diezgan noteikti liecina, ka tur 

ir bijusi kāda sena ļaužu apmetne.
Negaidīti ir iznācis, ka izvesto elksniešu 

piemiņas akmenim ir vēl cita, daudz senā-
ka nozīme, tomēr abas nozīmes – akmens 

kā sens graudberzis un akmens kā piemiņas 
vieta – sasaucas pāri gadsimtiem.

J. Urtāns, arheologs
Autora foto

Piemiņas vieta izvestajiem elksniešiem – sens graudberzis. Izberztā iedobe ir akmens labajā pusē.

Arkādija Kasinska Balva - 2016 piešķirta 
divās nominācijās:

vizuālajā mākslā - Rites pamatskolas šī gada 

absolventei Veronikai Geroimovai -  mākslinie-
ces Taigas Kalvišķes glezna, a/e, 2012;

kultūrvēsturē - Neretas Jāņa Jaunsudrabi-
ņa vidusskolas absolventei Aijai Andersonei - 
mākslinieces Ligitas Caunes glezna „Vakars”, 
a/e, 2016.

Izsakām pateicību par piedalīšanos A. Ka-
sinska konkursā:

Diānai Žuromskai, Kristai Dzikovičai, La-
nai Aļohno un Kristiānai Liseckai.

2016. gada konkursam darbus iesūtījuši:
Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas 7. 

klases skolniece Diāna Žuromska,
Viesītes novada Rites pamatskolas 9. klases 

skolniece Veronika Geroimova,
Viesītes vidusskolas 5. a klases skolniece 

Krista Dzikoviča,
Viesītes vidusskolas 5. b klases skolniece 

Lana Aļohno,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 12. 

klases skolniece Aija Andersone,
Viesītes vidusskolas 12. klases skolniece 

Kristiāna Lisecka.
I. Svilāne

R. Orupa foto

Balvu saņem Rites pamatskolas šī gada 
absolvente Veronika Geroimova.

Apsveicam Arkādija Kasinska 
Balvas ieguvējas!

„Skolas Stiprinieks 
Latvijai”

Katru gadu 11. novembris tiek svinēts ar 
tradicionālo lāpu gājienu un citāda veida ak-
tivitātēm. Rites pamatskolā jau par tradīciju ir 
kļuvusi spēka daudzcīņa, kurā skolēni sacenšas, 
rādot savu pārākumu pār citiem. Šogad skolēni 
tika sadalīti divās grupās – sākumskolas posms 
un pamatskolas posms. 1. - 4. klašu grupā par 
uzvarētājiem kļuva L. Sasa un I. Strucis no 4. 
klases. 2. vietas ieguva L. Strumska (4. kl.) un 
R. F. Ļakūns (2. kl). Par bronzas godalgu prie-
cājās S. Sasa (2. kl.) un R. Ļakūns (4. kl.). Priecē, 
ka šajā grupā starp 4. klases stipriniekiem savas 
vietas spēja izcīnīt arī 2. klases skolēni.

Pamatskolas grupā labākie bija 9. klases 
skolēni K. Vavere un R. Kampe. 2. vietas izcī-
nīja A. Briede un 7. klases skolnieks R. Cepurī-
tis. Ar trešo vietu nācās samierināties 7. klases 
skolniecei L. Kampei un 6. klases stipriniekam 
K. Vāgneram.

Šogad tika izsludināta Balva par absolūti la-
bākā rezultāta uzrādīšanu. Arī šajā nominācijā 
nepārspējami palika K. Vavere un R. Kampe. 
Vienmēr, lai uzvarētu, ir jāvēlas būt labākajam. 
Tas nozīmē, ka būs jāstrādā vairāk nekā pārē-
jiem. Vienmēr ir jāuzvar sevī tas, kas ir kavēklis 
veselīgu ambīciju piepildījumam. Un atcerēsi-
mies, ka esam tik stipri, cik spējam to pierādīt.

Sporta skolotāja V. Liepiņa

17. decembrī plkst. 9.00 – 13.00
Viesītes „Zaļā tirgus” teritorijā

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ
Aicinām tirgotājus ar Ziemassvētku 
apsveikumiem un rotājumiem, mājražotājus 
ar piparkūkām un citiem garšīgiem 
svētku gardumiem, amatniekus un rokdarbniekus – 
ar saviem izstrādājumiem!
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Pilsonības nedēļas pasākumu ietvaros 
11. novembrī Rites pamatskolas 6. - 9. klašu 
skolēniem tika organizēta mācību ekskursija 
uz Rīgu.

Vispirms gan devāmies uz Latvijas da-
bas muzeju, lai tur apmeklētu iepriekšējā 
mācību gadā Zaļās jostas organizētajā nolie-
toto elektropreču savākšanas konkursā iegū-
to interaktīvo nodarbību. Ja nodarbības teo-
rētiskā daļa skolēniem šķita garlaicīga, tad 
tiklīdz muzeja darbiniece atvēra lielo koferi, 
kurā atradās muitas darbinieku konfi scētie 
Latvijā ievestie aizliegtie izstrādājumi no 
dzīvniekiem (čūskādas somiņa, ziloņkaula 
aproce u.c.), skolēnos parādījās ieinteresētī-
ba, radās jautājumi, viedokļi.

Tālāk devāmies uz Brāļu kapiem. Kad 
pa Pārdomu ceļu nonācām Varoņu terasē ar 
mūžīgo uguni tās centrā, realitātē izjutām 
tēlnieka K. Zāles ieceri – slieksni, kura vie-
nā pusē atrodas dzīvie, otrā mirušie. Mūsu 
skatieniem pavērās baltā sniega noklātais 
kapulauks, svecīte pie katra kareivja kapa 
un tumsā izgaismotā Latvijas siena ar Mātes 
Latvijas tēlu un svecīšu klājienu tās pakājē. 
Šis skats katrā no mums noteikti aizkustinā-
ja kādu emocionālu stīgu, bija apklusuši joki, 
smiekli, raisījās pārdomas... Arī mēs aizde-
dzām un nolikām savas svecītes kritušo va-
roņu piemiņai. Pēc skolotājas Vitas norādēm 
atraduši Viesītes pilsētas ģerboni Latvijas 
sienā, pavadījuši lāpu gājiena dalībniekus, 
devāmies uz autobusu, lai dotos atpakaļ uz 
Rīgas centru.

Pie Brīvības pieminekļa sagaidījām lāpu 
gājienu, noklausījāmies svētku uzrunas un 
vienojāmies kopīgā lūgsnā „Dievs, svētī Lat-

viju!”. Tālāk pievienojāmies lāpu gājienam 
un cauri Vecrīgai devāmies uz Strēlnieku 
laukumu. Pa ceļam lepni mājām galvaspil-
sētā iebraukušajiem ārzemju ekskursantiem, 
kuri ar interesi vēroja notiekošo.

No Strēlnieku laukuma kopīgi ar dau-
dziem simtiem citu Latvijas iedzīvotāju gā-
jām uz Daugavmalu, lai pie Pils mūra sienas 
aizdegtu arī savas līdzi paņemtās svecītes.

Lai gan pulkstenis jau rādīja devīto va-
kara stundu, nevienam vēl negribējās pa-
mest krastmalu un doties prom. Gribējās 
izbaudīt šo kopības sajūtu, no cilvēkiem 
nākošās pozitīvās emocijas, svinīgo noska-
ņojumu, tūkstošiem svecīšu skaistumu un 
izstaroto siltumu.

Neskatoties uz tehniskām ķibelēm un 
to, ka mūsu ekskursija beidzās tikai četros 
no rīta, visi bijām lieliskā noskaņojumā un 
gandarīti par izdevušos pasākumu! Sirsnīgu 
paldies gribam teikt arī SIA „Viesītes tran-
sports” šoferīšiem – Ilmāram Šimanauskim 
par meistarīgu braukšanu un humora dzirk-
sti, Raitim Igaunim par to, ka naktī nepa-
meta ķibelē 29 bērnus un 6 pedagogus, un 
Vilnim Daņiļevičam par to, ka četros no rīta 
mūs sagaidīja un izvadāja pa mājām!

Skolēnu emocijas pēc ekskursijas:
Amanda - Dabas muzejā man patika 

visu redzēt, aptaustīt un uzzināt par daudz 
ko, ko es nebiju redzējusi un dzirdējusi. Ek-
skursija bija interesanta, un esmu laimīga, ka 
pirmo reizi biju pie Brīvības pieminekļa. Bija 
interesanti pavadīt laiku kopā ar draugiem 
un skolotājām.

Marta – Muzejā runāšanas daļa bija 
nedaudz garlaicīga, bet bija interesanti, kad 

ļāva visu aptaustīt un apskatīt. Patika, ka 
ekskursijas laikā satuvinājāmies, gribētos to 
vēlreiz atkārtot, un, lai arī salūza autobuss, 
bija ļoti interesanti.

Elvijs – Man patika ekskursija, jo muzejā 
uzzināju daudz jauna, patika iet lāpu gājienā. 
Bija labi, ka autobuss salūza, jo varēja Martas 
telefonā skatīties „Ugunsgrēku”.

Žaklīna – Patika dzīvnieku izbāzeņi, 
interesantie stāsti par dzīvniekiem; nepati-
ka, ka bija par maz laika muzejā. Ļoti pati-
ka lāpu gājiens, bet es biju nosalusi. Žēl, ka 
salūza autobuss, bet bija jautri, daudz labu 
emociju!

Marina – Bija interesanti, ka paši likām 
svecītes, patika, ka bija daudz cilvēku.

Iļja – man ļoti patika viss, ekskursija bija 
superīga, labi pavadīta diena!

Horens – Muzejā bija garlaicīgi, bet pā-
rējie pasākumi bija skaisti, un bija prieks tur 
atrasties.

Viktorija – Ļoti skaists vakars ar svecī-
tēm un spožumu visapkārt, bija prieks būt 
kopā ar visiem.

Sanita – Patika viss – emocijas, kopā bū-
šana.

Elvis – Muzejā bija ļoti interesanti, tikai 
īss laiks eksponātu apskatei. Šādā pasāku-
mā biju pirmo reizi, tāpēc likās interesanti 
un bija patriotiskas sajūtas. Nākamgad atkal 
gribētu doties uz Rīgu.

Andželika – Pirmo reizi biju Brāļu ka-
pos, bija ļoti skaisti, radīja lielas emocijas.

Krista – 11. novembra pasākums man 
ļoti patika – patriotiskā gaisotne un kopā 
pavadītais laiks visiem mums – latviešiem.

Rites pamatskolas direktore I. Maševska

Mācību ekskursijā uz Rīgu

Novembra mēnesis dabā ir pelēcīgs, lie-
tavām un vējiem bagāts. Dienas sarukušas 
pavisam īsas, un saulīte gandrīz nav redza-
ma. Tomēr Latvijas iedzīvotājiem novembra 
mēnesis ir viens no skaistākajiem un nozī-
mīgākajiem mēnešiem gadā. Novembrī at-
zīmējam Lāčplēša dienu, kad atceramies un 
godinām visus, kuri ir cīnījušies par mūsu 

valsts brīvību un neatkarību. No-
vembrī svinam arī Latvijas valsts 
dzimšanas dienu un sakām paldies 
tiem, kuri ir nesuši valsts vārdu 
pasaulē, kuri darījuši labus darbus 
savas valsts labā.

Arī mēs, Rites pamatskola, ar 
pagasta pārvaldes atbalstu 17. no-
vembrī pulcējām kopā Rites pagas-
ta ļaudis, lai kopīgi ieskandinātu 
un iedziedātu savas valsts svētkus. 
Svētkos vēlējāmies pateikt paldies 
saviem skolas darbiniekiem - sā-
kumskolas skolotājai Maijai Ūd-
rei, angļu valodas skolotājam Ivo 
Orbidānam un skolas pavārei San-
drai Strumskai. Šos cilvēkus vieno 
augsta atbildības sajūta pret saviem 
darba pienākumiem. Viņi neskaita 

darbā pavadīto laiku un savu darbu dara ar 
mīlestību.

Tāpat godinājām krietnākos un apzinī-
gākos savas skolas skolēnus un viņu vecākus. 
Šajā gadā apbalvojumus saņēma A. Voicišs 
un S. Sasa (2. klase), L. Sasa, S. Strumska, 
K. Lukjanova (4. klase), M. K. Klibiķe, D. 
Stažecka (6. klase), L. Kampe, R. Cepurītis 

(7. klase), N. Drozdovs (8. klase), K. Vavere, 
E. Kalniņa, A. Briede, E. Livdāns (9. klase). 
Godinātas tika arī šo skolēnu ģimenes, jo, lai 
izaugtu par krietnu cilvēku, kura svarīgākās 
vērtības ir cilvēcīgums, labestība, izpalīdzī-
ba, toleranta attieksme pret citiem, bērnam 
ir jāredz paraugs, no kā mācīties. Mēs patie-
si lepojamies, ka mūsu skolā mācās skolēni, 
kuri nākotnē turēs cieņā un godā sevi, savas 
ģimenes un Latviju.

Novembris, tas ir arī pārdomu laiks - kā 
mēs dzīvojam? Kas ir bijis labs un kas ne tik 
labs? Ko varētu darīt sevis paša un arī savas 
valsts labā? Mums visiem novēlu saprast, 
ka Latvija nav tikai politiķi un valsts parla-
ments. Latvija esam mēs katrs un visi kopā. 
Lai mēs dzīvotu labāk, mums jāiemācās cie-
nīt sevi, savus vecākus un ar cieņu izturēties 
pret ikvienu cilvēku. Mums katram ar at-
bildību jāveic uzticētie pienākumi. Jācenšas 
dzīvot ar tīru sirdsapziņu, jāmācās domāt 
labas un gaišas domas. Priecāsimies par citu 
cilvēku sasniegumiem un panākumiem! Bū-
sim vienoti svētku dienās un ikdienā, būsim 
uzticīgi savai zemei!

Rites pamatskolas kolektīva vārdā - 
S. Tuča.

Latvijas dzimšanas diena Rites pagastā
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Atzīmējot J. Rozentāla 150. gadadienu, 2016. gadā UNESCO 
iekļāvusi mākslinieka jubileju UNESCO svinamo dienu kalen-
dārā. Tuvojoties Latvijas simtgadei, vairākiem izciliem latviešu 

gleznotājiem tiek svinētas apaļas jubilejas. 2017. gadā Ģedertam 
Eliasam - 130, Vilhelmam Purvītim - 145 un Johanam Valteram 
148. Šo gleznotāju darbi ir daļa no Latvijas kultūras kanona.

Lai audzēkņos radītu interesi par šīm izcilajām personībām 
un viņu veikumu, UNESCO LNK un izglītības uzņēmums „Liel-
vārds” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, Latvijas 
Nacionālo mākslas muzeju un Memoriālo muzeju apvienību rī-
koja konkursu „DARINI KALENDĀRU 2017. Solis gleznā”, kurā 
piedalījās arī mūsu mākslas skolas audzēknes: Endija Grund-
mane, Tīna Kosakovska un pulciņa „Fotomixlis” audzēknes – 
Evelīna Bantauska, Diāna Beļavska, Eiva Krista Dronka un Ieva 
Milakne. Šī bija lieliska iespēja jauniešiem netradicionālā un sais-
tošā veidā iepazīt latviešu mākslas vēsturi. Ar interesi audzēkņi 
noskatījās arī dokumentālo filmu „Rozentāls. Septiņi”, pēc kuras 
iesaistījās diskusijās un pārdomās par redzēto.

13 bērnu un jauniešu fotogrāfijas, kas ataino latviešu gleznie-
cības meistaru darbus, tiks iekļautas īpašā 2017. gada kalendārā. 
Konkursam tika iesniegti vairāk nekā 300 darbi no 80 Latvijas 
skolām ar interpretācijām par četru Latvijas glezniecības meis-
taru – J. Rozentāla, J. Valtera, Ģ. Eliasa un V. Purvīša – daiļradi.

Kalendāra vāku rotās konkursa „Darini kalendāru. Solis glez-
nā” vietnes: www.darini.lv balsojuma laureāts – Evelīnas Bantaus-
kas, Diānas Beļavskas, Eivas Kristas Dronkas un Ievas Milaknes 
(Viesītes Mūzikas un mākslas skola) darbs par J. Rozentāla gleznu 
„Ellijas Rozentāles portrets”. Apsveicam pulciņa „Fotomixlis” au-
dzēknes!

I. Kovaļevska

Konkurss „DARINI KALENDĀRU 2017. Solis gleznā” - 
iespēja saistošā veidā iepazīt latviešu mākslas vēsturi

Šīs Knuta Skujenieka dzejas rindas, ie-
tvertas komponista Viktora Pizāna melo-
dijā, kļuva par Viesītes Mūzikas un māk-
slas skolā notikušā pasākuma vadmotīvu. 
16. novembra pēcpusdienā skolas zālē pul-

cējās audzēkņi un viņu vecāki, pedagogi, 
un koncerts „Mēs Latvijai!” varēja sākties.

Pasākumu ieskandinājām ar kopīgi 
dziedāto Latvijas Valsts himnu, kas raisīja 
sevišķi pacilājošu noskaņu audzēkņos un 

pedagogos, jo pirmo reizi lielākā koncertā 
dzirdējām mūzikas skolas jauniegūto mū-
zikas instrumentu – digitālo f līģeli.

Kā jau Valsts svētku reizē, bērni rādīja 
labāko, ko apguvuši mācību gada sāku-
mā. Pēc pagājušajā mācību gadā veiktajām 
pārmaiņām mūzikas skolas zāle ieguvusi 
vēl labāku akustiku, tāpēc gan kora, gan 
jaunāko klašu ansambļa dziedājums ie-
priecināja klausītājus.

Koncertā ar solodziesmām uzstājās 
Viktorija Rozenberga, Lauris Roze, Adrija 
Bantauska, Linda Luksteniece un Dāniels 
Kivlenieks. Dziesmu pavadījumus atska-
ņoja direktore Inga Bartkeviča.

Savukārt klavieru solo, izpildītus uz 
jaunā f līģeļa, klausījāmies Vitas Kampes, 
Lindas Sasas, Elīnas Beļinskas, Ilvijas Al-
diņas un Annijas Skvarnavičas izpildīju-
mā.

Pēc koncerta vēl kavējāmies, aplūko-
dami mākslas skolas audzēkņu darbu iz-
stādi, kuri lika krēslainajai, rudenīgajai 
pēcpusdienai mirdzēt košās svētku krāsās.

Paldies visiem, kas novērtēja Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņu paveikto, un 
gaidīsim atkal nākošajos pasākumos Vie-
sītes Mūzikas un mākslas skolā!

N. Šimanauska

„Maza mana tēvuzeme divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme divu roku siltumā.
Dārga mana tēvuzeme visā mūža garumā.”
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Šogad Mārtiņdiena atbraukusi sniega 
pilnos ratos. Klāt laiks, kas iezīmē patiešām 
ziemas sākumu. PII „Zīlīte” uz Mārtiņdienas 
jampadraci aicināja mazliet aizkavējušies ķe-
katnieki no „Ķiparu” grupas. 11. novembra 
rītā ikviens bija liecinieks tam, kā divas visti-
ņas bija norūpējušās par gaiļa likteni. Mārtiņ-
dienas ķekatnieki nevarēja vien sagaidīt, kad 
varēs baudīt gardu cepeti, bet gailim pat ne-
bija ne mazākās nojausmas par to. Lai glābtu 
gaili, vistiņas piedāvāja tam izlikties par vis-
tu. Beigās visi piekrita, ka gailis ir varen laba 
vistu vecmāmiņa, ko ķekatnieki nemaz nepa-
manīja. Neatrodot gaili, ķekatnieki vēlējās sev 
kādu vistu, taču tās aizbildinājās, ka tādā gadī-
jumā uz Lieldienām nebūšot olu. Tad nu viņi 
bija gatavi doties meklēt gaili citur, līdz bei-
dzot pats gailis piedāvāja izcept viltus gaili – 
kūku gaiļa formā. Ķekatnieki piekrita vilino-
šajam piedāvājumam. Vistiņas un gailis arī 
pievienojās ķekatnieku pulkam, un visi kopā 
vēl uzdziedāja Mārtiņdienas dziesmas.

Paldies Ingunai, Lailai un Brigitai par 
bērnu sagatavošanu jaukajam pasākumam!

PII „Zīlīte” sporta skolotāja Evita
Autores foto

Mārtiņdienas jampadracis

Sagaidot Latvijas valsts 98. dzimšanas 
dienu, 17. novembrī PII „Zīlīte” notika svēt-
ku pasākums. Godinot savu valsti, izrādot 
mīlestību un cieņu pret to, visi vienojās ko-
pīgās dziesmās un rotaļās. Uz svētku pasā-
kumu bija ieradies arī Karlsons, kurš bija 
mērojis ceļu no galvaspilsētas. Sarunā ar 
Karlsonu bērni apliecināja savas zināšanas 
par Latviju. Pasākuma noslēgumā visi kopā 
radīja krāšņu salūtu.

Liels paldies mūzikas skolotājai Ainai, 
Karlsonam – skolotājai Olitai - par sirsnīga-
jiem un mīļajiem svētkiem! Lai arī turpmāk 
mums visiem kopā viss izdodas!

PII „Zīlīte” sporta skolotāja E. Štāka
Autores foto

Daudz laimes, Latvija!

IK "Viesītes Efejas" veikalā, 
Raiņa ielā 5,

DECEMBRĪ katrs pirkums 
virs 10,- EUR piedalās 
momentloterijā.
- Ziedi, telpaugi.

- Dzijas, rokdarbu piederumi.

- Sveces.

- Bižutērija.

- Pēc pasūtījuma vainagi.
T. 26470433

- Apbedīšanas pakalpojumi.

- Galdniecības pakalpojumi.
T. 29468868.
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Oktobris un novembra mēnesis Viesī-
tes Jaunatnes iniciatīvu centrā bijis notiku-
miem bagāts. Jaunieši izbaudīja fantastiskas 
kino pēcpusdienas ar iemīļotākajiem filmu 
un multfilmu varoņiem, svinēja Helovīnu 
un gatavoja gaismas simbolus Lāčplēša die-
nai.

Oktobra mēnesī jaunatnes patīkamā-
kā un jautrākā aktivitāte bija gatavošanās 
Helovīniem. Grebām milzīgos ķirbjus, vei-
dojām dekorācijas. Īpaši liels PALDIES lie-
lajiem palīgiem: Adriānai, Solveigai, Ievai, 
Naurim, Madaram, Ralfam un Aināram! 
Tāpat Viesītes jaunieši piedalījās Sēlijas no-
vadu apvienības jauniešu padomes „SēJa” 
rīkotajā Helovīnu pasākumā baisajās Gār-
senes takās! Paldies Visdrošākajiem Viesī-
tes un Rites jauniešiem! Tāpat paldies Ainai 
Guoģei un Jānim Strumskim par atbalstu 
pasākuma laikā!

Oktobra mēnesi noslēdzām ar jestru 
ballīti „Helovīns”, kurā jaunieši īpaši aktīvi 
līdzdarbojās, veidojot dažādas maskas un 
tērpus, un, protams, atbilstoši ballītes tē-
mai tika skatīta šausmu multfilma. Paldies 
visiem, kas piedalījās un izrādīja interesi!

Novembris Viesītes Jaunatnes iniciatīvu 
centrā tika aizvadīts patriotiskā noskaņā. 
Gatavojām gaismas dekorus Viesītes Lāč-
plēša dienai, kuri vēlāk veidoja gaismas 
objektus pie Viesītes Kultūras pils. Tāpat 
centriņā notika erudīcijas pēcpusdiena „Ko 

Tu zini par Lāčplēsi?”. Gatavojoties valsts 
svētkiem, JIC apmeklētāji grieza un locī-
ja sarkanbaltsarkanās lentītes, kuras vēlāk 
dažādās novada iestādēs dalīja Jauniešu 
dome. Jaunieši paviesojās Viesītes uguns-
dzēsēju depo, Sociālās aprūpes centrā, veco 
ļaužu namā, Mūzikas un mākslas skolā, kā 
arī novada pašvaldības ēkā. Mēneša nogalē 
pamazām sākām gatavoties Adventes lai-
kam - gatavojām katrs savu Adventes vai-
nagu. Protams, neizpalika iemīļotās kino 
pēcpusdienas - šoreiz repertuārā bija lat-
viešu kinofilmas.

Gada pēdējo mēnesi JIC telpās aizvadī-
sim svētku noskaņās. Ikviens tiek aicināts 
izdekorēt savu īpašo piparkūku un izgata-
vot Ziemassvētku apsveikuma kartiņu. Tā-
pat Jaunatnes iniciatīvu centrs decembra 
mēnesī atbalstīs Viesītes Jauniešu domes 
rīkoto labdarības akciju, kuras laikā tiks 
izgatavoti eglīšu rotājumi, kas vēlāk tiks dā-
vināti Viesītes novada 1. grupas invalīdiem 
un pensionētajiem skolotājiem.

Sīkāku informāciju par akciju mek-
lē Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā vai 
www.viesite.lv.

Nāc arī Tu un piedalies JIC aktivitātēs, 
jo pie Mums NAV garlaicīgi! Uz tikšanos 
decembrī!

Viesītes JIC jauniešu darbiniece 
K. Matačina

un Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Oktobris un novembris Viesītes 
Jaunatnes iniciatīvu centrā

 
Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…
Dziļš klusums visapkārt,
Tik vējš
Kailos zarus noguris loka
Un zvaigznes
Kā asaras krīt.
(J. Silazars)

Anna Lapuha 
25.01.1939. – 24.10.2016. Viesītes pagasts

Aina Stažecka 
01.07.1944. – 27.10.2016. Elkšņu pagasts

Albīna Cirpone 
31.10.1940. – 28.10.2016. Viesīte

Imants Gors 
03.06.1936. – 02.11.2016. Viesīte

Alīda Grinmane 
03.03.1936. – 11.11.2016. Viesītes pagasts

Milda Pledere 
25.03.1925. – 18.11.2016. Saukas pagasts

Zelma Zaļakmene 
08.07.1938. – 22.11.2016. Jēkabpils

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Viesītē, Saimniecības 
preču veikalā, jauns 
preču pievedums!
• Ziedi podos (ziemassvētku 
zvaigznes, alpu vijolītes)
• Gultas veļa (spilvendrānas, 
pārvalki)
• Galdauti
• Dvieļi
• Ziemas cimdi
• Plašs sveču klāsts
• Pulksteņi
• LED spuldzes
• Darba apavi
• Katli, pannas, stikla trauki
• Mežizstrādes tehnikas 
piederumi Stihl
• Eglīšu spuldzīšu virtenes 
(telpu un āra) ar krāsainām LED 
lampiņām
Gaidīsim Jūs veikalā 
Viesītē, Brīvības ielā 1!
Darba laiks darba dienās 
8:00 – 17:00, sestdien 
8:00 – 16:00.
Tālrunis: 26624390.

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

Tālr. 29995941
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Šī gada 4. novembrī plkst. 12.00 Vie-
sītes kultūras pilī ar viesītiešiem un Vie-
sītes novada iedzīvotājiem tikās grāmatas 
„Zoodārzs manā pagalmā” autors, dabas 
draugs un pētnieks Ingmārs Līdaka. Šo-
brīd viņš ir Saeimas deputāts, taču viņa 

darbība ilgus gadus ir bijusi saistīta ar Rī-
gas Zooloģisko dārzu. I. Līdaka ir arī dau-
dzu sižetu, filmu un televīzijas raidījumu 
par dabu autors.

Interese par tikšanos bija liela - pa-
sākuma apmeklētāju lielāko daļu veidoja 
bērni - bija ieradušies Viesītes vidusskolas 
3. – 8. klašu skolēni, kā arī skolēni no Jē-
kabpils skolām, interesentu vidū netrūka 
arī pieaugušo.

Savu stāstījumu par grāmatu „Zoo-
dārzs manā pagalmā” autors iesāka, iz-
stāstot stāstu par Zooloģiskajā dārzā at-
nestu bebru mazuli, kurš netieši kļuva par 
iemeslu tam, ka Ingmārs Līdaka nonāca 
slimības gultā pēc Ahilleja cīpslas ope-
rācijas un nolēma uzrakstīt grāmatu par 
tām dzīvajām radībām, ko viņam izdevies 
sastapt dzimto māju „Skaru” pagalmā Ve-
cumniekos. Mežos un laukos, piemājas 
dārzā, pat bēniņos un pagrabā sastapts 
tik daudz dzīvās radības, ka gribējies par 
to pavēstīt arī citiem. Dzimtās mājas Ing-
mārs Līdaka joprojām uzskata par intere-
santāko vietu dažādu dzīvnieku pētīšanai, 
lai arī, veidojot televīzijas raidījumus par 
dabu, ar videokameru apceļota ne tikai 
Latvija, bet arī eksotiskākas zemes.

Autora stāstījums par dzīvniekiem 
bija ļoti saistošs, atraktīvs un interesants, 
kā arī izglītojošs. Daudz kuriozu gadīju-
mu Ingmāram Līdakam nācies pieredzēt, 
strādājot Zooloģiskajā dārzā. Stāstot tos, 
viņš centās uzsvērt, cik daudz ļauna cilvē-
ki nodara dzīvajai dabai, to nepazīstot un, 

labu gribēdami, iejaucoties ar savu darbī-
bu tās dzīvē. Stāstījumu autors papildinā-
ja ar paša uzfilmētiem video sižetiem par 
dzīvniekiem.

Tikšanās ar Ingmāru Līdaku bija kā 
izzinoša un vērtīga mācību stunda ne ti-
kai skolēniem, bet arī mums, pieauguša-
jiem. Klausoties I. Līdaku, bija jādomā par 
to, cik unikāla bagātība ir viss dzīvais ap 
mums, ko mēs tik ļoti maz pazīstam.

Līdztekus vērtīgai informācijai, ko ie-
guvām pasākuma laikā, bijām saņēmuši 
arī krietnu devu laba humora un pozitīvu 
emociju. Bija tik patīkami pēc pasākuma 
redzēt smaidus ne tikai bērnu, bet arī pie-
augušo sejās.

Paldies par sadarbību un atbalstu šī 
pasākuma organizēšanā Viesītes vidus-
skolai un Viesītes kultūras pils darbinie-
kiem, kā arī personīgi Jolantai Kovnackai! 
Paldies visiem mūsu uzticamajiem pasā-
kumu apmeklētājiem!

Visus tos, kuri nav lasījuši grāmatu 
„Zoodārzs manā pagalmā”, aicinu to izda-
rīt. Grāmata ir mūsu bibliotēkas krājumā. 
Autors par savu veikumu saka: „Šī grāma-
ta ir visiem, kuri grib iepazīt dzīvniekus, 
kas dzīvo līdzās cilvēkam.” Apjomīgais 
vēstījums ietver sevī daudz izzinošas in-
formācijas par laukos mītošo dzīvnieku 
paradumiem, ir bagātīgi ilustrēts un uz-
rakstīts raitā, saistošā valodā.

Viesītes bibliotēkas vadītāja 
L. Griškena

V. Lāces foto

BIBLIOTĒKU AKTUALITĀTES

1.10. – 31.10.2016. bibliotēkā bija skatāma 
skaista māla podu izstāde ar iespēju kādu māla 
trauku iegādāties sev. Izstāde atvesta no Neretas 
pagasta. Šo skaisto māla trauku īpašniece - Z. 

Raģele un viņas meitiņa Tabita. Sirsnīgs paldies!
1.10 – 17.10. saistībā ar Ziedot.lv akciju 

bērniem vajadzēja zīmēt zīmējumus, kuru tēma 
saistīta ar Ziemassvētkiem vai arī poga ziemas-
svētkos. Paldies Kristīnei Verečinskai par ie-
spēju kopīgi sadarboties! Šie zīmējumi nonāks 
visas Latvijas slimo bērniņu rokās un nesīs prie-
ku viņu sirsniņās. Visi, kas piedalījās šinī akcijā, 
saņems mazu saldu pārsteiguma dāvaniņu! Vēl-
reiz sirsnīgs paldies visiem!

21.10. bibliotēkā norisinājās erudīcijas pa-
sākums par sapņaino zemi Austrāliju. Bērniem 
tika uzdoti dažādi uzdevumi, uz kuriem bija 
jāsameklē atbildes ar enciklopēdiju palīdzību, 
kā arī vajadzēja uzzīmēt Austrālijas kontūru ar 
trim lielākajām upēm. Liels paldies atbalstītā-
jiem!

Novembra mēneša notikumi: bibliotēkā ap-
skatāma valsts svētkiem veltīta literārā izstāde 

par Latviju, tās vēsturi, kultūru - „Mana Latvija”.
Sarkanbaltsarkanais
Es raugos tautas vēsturē
Un tajā redzu savu dvēseli.
Es dodos pēc tautas brīvības
Un krītu zem sarkanbaltsarkanā.
Ar rokām turu
Sarkanbaltsarkano audeklu
Un ar šiem vārdiem
Dzīvoju mūsdienu sabiedrībā.
Tas ir mans karogs, mana tauta,
Mana himna un mana Zeme.
Latviju turu zem sirds
Un nodot es gribu to mantojumā.
                        /dzejoļa autors Daniels Balodis/

„Mana Sēlijas sakta” – bērnu veidoto 
saktu izstāde.

Rites pagasta bibliotēkas 
vadītāja S. Raupe

Oktobra mēneša pasākumi Rites 
pagasta bibliotēkā

Tikšanās ar Ingmāru Līdaku Viesītē

www.viesite. lv
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Lauku atbalsta dienests
Informēšana par platību maksājumu ie-

sniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās 
pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izman-
tošanā.

Nodarbinātības valsts 
aģentūra

Informēšana par šādiem NVA pakalpo-
jumiem:

1. CV un vakanču reģistrēšana.
2. Bezdarbnieka un darba meklētāja 

statusa iegūšana.
3. Informatīvās dienas e-versija.
4. Bezdarbnieka un darba meklētāja 

statusa iegūšana.
5. Profilēšana.
6. Karjeras pakalpojumi.
7. Apmācību monitorings.
8. Darba tirgus prognozes.

Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde

Informēšana un atbalsts šādu e-pakal-
pojumu sniegšanā:

1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.
2. Iesniegums par aizliegumu vai atļau-

ju izmantot personas ķermeni, audus un 
orgānus pēc nāves.

3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrē-
šanu ārvalstīs.

4. Manā īpašumā deklarētās personas.
5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā.
6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta 

norādītajā adresē.
7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Ie-

dzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par per-
sonas nāvi.

8. Pieteikšanās personu apliecinoša do-
kumenta izsniegšanai.

9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai 
maiņa.

10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vē-
lētājiem, kuri uzturas ārvalstīs.

11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.
12. Personvārdu meklēšana personvār-

du datu bāzē.
13. Šengenas vīzas pieteikums.
14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļve-

dis – konsultants.

Uzņēmumu reģistrs
Informēšana un atbalsts šādu e-pakal-

pojumu pieteikšanā:
1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra ves-

tajos reģistros.
2. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu 

reģistra vestajiem reģistriem.

Valsts ieņēmumu dienests
1. Iesniegumu pieņemšana par:
1.1. Algas nodokļa grāmatiņu.
1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa at-

vieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu.
1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identi-

fi katoru un paroli EDS lietošanai.
2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemša-

na.
3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS/ at-

balsts e-pakalpojumu sniegšanā.

Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra
Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pa-

kalpojumu pieteikšanā:
1. Apbedīšanas pabalsts.
2. Bezdarbnieka pabalsts.
3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts.
4. Bērna kopšanas pabalsts.
5. Bērna piedzimšanas pabalsts.
6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas re-

ģistrācija.
7. Ģimenes valsts pabalsts.
8. Invaliditātes pensija.
9. Maternitātes pabalsts.
10. Pabalsts invalīdam, kuram nepiecie-

šama kopšana.
11. Pabalsts transporta izdevumu kom-

pensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta 
pārvietošanās.

12. Paternitātes pabalsts.
13. Pārmaksātās valsts sociālās apdroši-

nāšanas iemaksas.
14. Slimības pabalsts.
15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensi-

ju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldī-
jumu plāna maiņa.

16.  Valsts fondēto pensiju shēmas (pensi-
ju 2. līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un iegul-
dījumu plāna izvēle.

17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.
18. Vecāku pabalsts.
19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionā-

ra laulātajam (pensionāram).
20. Informācija par sociālās apdrošināša-

nas iemaksām un apdrošināšanas periodiem.
21. Informācija par reģistrēto darba stāžu 

(līdz 1996. gadam).
22. Informācija par piešķirtās pensijas/ 

pabalsta/ atlīdzības apmēru.
23. Informācija par izmaksai nosūtīto 

pensiju/ pabalstu/ atlīdzību.
24. Informācija par VSAA ieturēto ienā-

kuma nodokli.
25. Informācija par prognozējamo vecu-

ma pensijas apmēru.
26. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensi-

ju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts.
27. Informācija par valsts fondēto pensiju 

shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldī-
tāja un ieguldījuma plāna maiņu.

28. Informācija par izmaksātajiem pabal-
stiem/ pensijām/ atlīdzībām un ieturēto ienā-
kumu nodokli.

29. Informācija par apdrošinātās perso-
nas pensijas kapitālu.

30. Informācija par valsts fondēto pensiju 
shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldīju-
ma plāna izvēli.

31. Informācija par ieturējumiem no iz-
maksājamās pensijas/ pabalsta/ atlīdzības.

32. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar 
uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensi-
jas piešķiršanas/ pārrēķināšanas.

33. Personas datu vai izmaksas adreses 
maiņa.

34. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās 
pensijas/ pabalsta/ atlīdzības izmaksa.

Valsts zemes dienests
Informēšana par šādiem pakalpojumiem 

un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Būves un telpu grupas kadastrālā uz-

mērīšana ar datu reģistrāciju/ aktualizāciju 
Kadastra informācijas sistēmā.

2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra infor-
mācijas sistēmā no VZD arhīva dokumen-
tiem.

3. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadas-
tra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvi-
dū.

4. Inženierbūves datu reģistrācija/ aktu-
alizācija Kadastra informācijas sistēmā uz in-
ženierbūves deklarācijas pamata.

5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadas-
tra informācijas sistēmā.

6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Ka-
dastra informācijas sistēmā (pieejams e-pa-
kalpojums).

7. Datu reģistrācija/ aktualizācija Kadas-
tra informācijas sistēmā uz iesniegtā doku-
menta pamata, kas nav kadastrālās uzmērī-
šanas dokuments (pieejams e-pakalpojums).

8. Datu aktualizācija par kadastra subjek-
tu Kadastra informācijas sistēmā.

9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes re-
ģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas 
sistēmā.

10. Zemes vienības daļas reģistrācija Ka-
dastra informācijas sistēmā, neveicot kadas-
trālo uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums).

11. „Mans konts” Valsts zemes dienesta 
datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā 
kadastrs.lv (e-pakalpojums).

12. Pieteikties juridiskās personas kadas-
trs.lv konta izveidei (e-pakalpojums).

13. Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums).
14. Kadastra informācija mantojuma lie-

tai.
15. Informācija par nekustamā īpašuma 

vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums).
16. Tipveida kadastra informācijas teksta 

dati par kadastra objektu (pieejams e-pakal-
pojums).

17. Tipveida kadastra informācijas telpis-
kie dati par kadastra objektu.

18. Kadastra informācija par nekustamo 
īpašumu (piederība un sastāvs).

19. Zemes robežu plāna sagatavošana uz 

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 
novadu nozīmes attīstības centros sniegto pakalpojumu klāsts
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arhīva dokumentu pamata.
20. Dokumenta noraksta vai izraksta sa-

ņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva.
21. Dokumenta kopijas saņemšana no 

Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pa-
kalpojums).

22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uz-
mērīšanas lietas sagatavošana.

23. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu 
saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-
pakalpojums).

24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprē-
ķināšana un dokumentu sagatavošana.

25. Prognozētās kadastrālās vērtības aprē-
ķināšana un dokumentu izsniegšana.

26. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez 
līgumsaistībām (e-pakalpojums).

27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu 
pārlūkošana (e-pakalpojums).

28. Datu atlase un izvade par konkrētiem 
objektiem vai apgabaliem pēc defi nētiem pa-
rametriem (e-pakalpojums).

29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu 
lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpo-
jums).

30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu 
pārlūkošana (e-pakalpojums).

31. Mobilā aplikācija kadastrs.lv
32. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasū-

tījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtīju-
mu noformēšana (e-pakalpojums).

Valsts darba inspekcija
Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu 

e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba 

inspekcijas atbildes saņemšana.
2. Atzinums par nodarbinātā veselības un 

drošības apdraudējuma faktu darbā.
3. Paziņojums par notikušu nelaimes ga-

dījumu darbā.
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēša-

nas akta par notikušu nelaimes gadījumu dar-
bā saņemšana.

Darba devēju 
informēšana par šādiem 

e-pakalpojumiem:
1. Paziņojums par notikušu nelaimes ga-

dījumu darbā.
2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem 

pārkāpumiem.
3. Iesniegums Darba inspekcijai un Dar-

ba inspekcijas atbildes saņemšana.
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklē-

šanas akta par notikušu nelaimes gadījumu 
darbā saņemšana.

5. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas 
akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā 
iesniegšana reģistrācijai.

6. Darba inspekcijas atļauja bērnu no-
darbināšanai.

7. Darba devēja paziņojums Darba in-
spekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.

8. Darba inspekcijas izdoto administra-
tīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem 
pārkāpumiem saņemšana.

9. Darba inspekcijas amatpersonas lē-
muma apstrīdēšana.

10. Paziņojums par darba devēja zaudē-
jumiem saistībā ar nelaimes gadījumu darbā.

Citu iestāžu informēšana par 
šādiem e-pakalpojumiem:
1. Ārstniecības personas/ iestādes pazi-

ņojuma par cietušo nelaimes gadījumā dar-
bā sniegšana.

2. Izziņa par veselības traucējumu sma-
guma pakāpi nelaimes gadījumā darbā.

3. Darbavietas higiēniskais raksturo-
jums.

4. Ziņojums par arodslimības gadījumu.
5. Paziņojums par kriminālprocesa uz-

sākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu 
vai tā izbeigšanu.

6. Informācijas saņemšana no citām 
valsts institūcijām par iespējamiem pārkā-
pumiem Darba inspekcijas kompetences 
jomā.

Viesītes novada 
atklātais 

čempionāts zolītē

6. novembrī kafejnīcā „Zaļā varde” 
notika Viesītes novada zolītes čempionā-
ta 2. kārta. Pārvarot pirmās ziemas kupe-
nas, uz sacensībām šoreiz bija ieradušies 
20 dalībnieki. Ar fenomenālu rezultātu 
(41 pts.) šoreiz triumfēja Edijs Sladzs 
(Rīga). 2. vietā Andris Ribāks (Viesīte, 
27 pts.), bet 3. vieta Ārijam Bārdulim 
(Elkšņi, 26 pts.). Paldies Viesītes sporta 
klubam par sarūpētajām balvām! Paldies 
kafejnīcai „Zaļā varde” par viesmīlību! 
Zolītes sacensību nākošā – trešā - kārta 
norisināsies 11. decembrī Lonē, krogā 
„Pie Viktora”.

J. Grīnbergs

Viesītes kultūras pilī
10. decembrī no plkst. 10.00 fotogrāfi jas 
vēsturei veltīta konference „27. BUCLERA 
LASĪJUMI” „Latviešu fotogrāfi jas 
pamatlicējam Mārtiņam Bucleram – 150”

26. decembrī plkst. 11.00 
• Ziemassvētku izrāde bērniem „Baltais 
lācis” /„Teātris un es”/
• SVĒTKU EGLĪTE pirmsskolas vecuma 
bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādes Viesītes novadā.
Ielūgumus bērniem Ziemassvētku vecītis 
nosūtīs pa pastu.
Ja ielūgums nav saņemts, lūdzam griezties 
Viesītes novada Sociālajā dienestā pie 
Sandras, tel. 29383204

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

Elkšņos
12. decembrī plkst. 16.00 
Svētku egles iedegšana

25. decembrī plkst. 20.00 Elkšņu kultūras 
namā Ziemassvētku koncerts - uzstāsies 
Elkšņu kultūras nama vokālais ansamblis 
„Tik un tā”, Viesītes bērnu tautas deju kolek-
tīvs „Danceri” un īpašais viesis! Biļetes: pie-
augušajiem – EUR 2,- un bērniem – EUR 1,-. 
Plkst. 22.00 Ziemassvētku balle, spēlē gru-
pa „Daugavieši”. Biļetes: līdz plkst. 
23.00 – EUR 4,-. Pēc plkst. 23.00 – EUR 5,-
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Ik bērniņš kā brīnums
Šai pasaulē atnāk
Uz zemes pa ceļu vissvētāko.
(I. Aizkalniete)

VIESĪTES NOVADA DZIMTSARAKSTU 
NODAĻA SVEIC VIESĪTES NOVADA 
JAUNDZIMUŠOS – EVELĪNU, INTU 

KRISTIĀNU UN LORETU.

Apsveicam vecākus un novēlam 
sirds siltumu un mīlestību, mazos 

bērniņus auklējot!

Ar Tevi manas dienas,
Ar Tevi mani sapņi,
Ar Tevi mana dzīve skan.
Ar Tevi klusums staro,
Ar Tevi vēji smaržo,
Kā naktsvijoles mirkļi tvan.
Vārdi…
Ko gan var pateikt vārdi,
Ja Tavās acīs zvaigznes dzied!
(I. Aizkalniete)

SVEICAM DIMANTA KĀZU 
JUBILĀRUS - VIESĪTIEŠUS MONIKU 
UN JĀNI PASTIŅUS - AR KOPDZĪVES 

60 GADIEM!

LAULĪBA REĢISTRĒTA 1956. GADA 
16. NOVEMBRĪ VIESĪTĒ.

SATICĪBU UN VESELĪBU 
TURPMĀKAJIEM DZĪVES 

GADIEM VĒL VIESĪTES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA.

30.12.2016.
PLKST. 22:00

RITES TAUTAS 
NAMĀ

VECGADA BALLE 
KARNEVĀLS

SPĒLĒ GRUPA: 
"DVINSKAS 

MUZIKANTI" 

IEEJA: EUR 4.00


