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Dzīve ir svētki. Tai izrotājumi nav vajadzīgi. Cilvēks, kas pārpilns esamības prieka, 
pārvērš par svētku rotājumiem visu, ko viņš redz! M. Mižo

9. decembrī LTV1 ēterā tika pārraidīts 
erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” 7. 
klašu fi nāla raidījums, kurā piedalījās arī 
Viesītes vidusskolas skolniece Zanda Zaļak-
mene. Sešu erudītu un gudru jauniešu kon-
kurencē Zanda pārliecinoši izcīnīja uzvaru!

Erudīcijas spēlē skolēniem kompeten-
ti eksperti katrā spēlē sagatavo atbilstošus 
jautājumus konkrētai vecuma grupai. Jau-
tājumi ietver mācību vielu un sabiedriski 
aktuālas tēmas mūzikā, mākslā, vēsturē, 
politikā un citās jomās. Savus jautājumus 

spēles dalībniekiem gan atraktīvā video 
formātā, gan tiešraidē studijā sagatavo arī 
sabiedrībā zināmi cilvēki – kultūras jomas 
pārstāvji, zinātnieki, sportisti, politiķi, mū-
ziķi un citi.

Raidījuma sauklis: Gudram būt ir stilīgi!
Viesītes novada pašvaldība sveic Zandu 

ar panākumiem un novēl tādu pašu cīņas-
sparu ceļā uz panākumiem arī turpmāk.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 

speciāliste L. Liepiņa

Valstī gudrākā 
septītklasniece ir mūsējā!

Pa gaismas ceļu
Caur ledainu puķu rakstiem 
uz logu rūtīm, kas snauž,
Es pasaulē savā skatos, 
ko putenis baltu auž.

Jo dziļāk un tālāk es brienu, 
jo baltāka gaisma aust.
Man gribētos tā arvienu, 
lai visas nelaimes gaist.

Lai putenī baltā ved ceļi 
un taciņu stīgas zūd,
Un tālumā, bezgala silti, 
spoža eglīte mežmalā spīd.

Kā bērnu dienās – tik senās, 
līksmi un laimīgi iepukstas sirds,
Un ledaino puķu raksti cauri 
atmiņām mirdz un mirdz.

Gads aiz gada… kā pērlītes virtenē 
sakrājas laiks. 

Citam šī rota vēl pavisam īsa, 
citam garāka, citam jau zaigo visās 

varavīksnes krāsās. 
Un katrā no šīm pērlītēm – Ziemas 

saulgrieži. Ziemassvētki. Svētki, 
kas pagriež dienu pretī saulei. 

Diena iet pretī gaismai tāpat kā 
cilvēks, uzkrājot sevī visas krāsas, 

kuras piedāvā dzīve. 
Šis ir pārmaiņu laiks dabā un 

cilvēkos. Laiks, kad ir sajūta, ka 
jānotiek brīnumam. Lai dzīvē 

notiek tikai labi brīnumi! 
Lai visiem pietiek spēka iet pa ceļu, 

kas ved pretī gaismai!
Jaukus un mīļus Ziemassvētkus! 

Laimīgu Jauno gadu!

PII “Zīlīte” kolektīva vārdā – 
A. Orbidāne.

Lai labās domas gaišā 
pavedienā sienas –
Un katra diena jaunu 
prieku sniedz!

Baltus un svētīgus Ziemassvētkus! 
Lai 2017. gads atnes gaišas domas, 
veiksmi, veselību un cerību piepildījumu!

Izdevuma 
“Viesītes Novada Vēstis” redkolēģija

Plašāku klases audzinātājas R. Sirmovičas rakstu par Zandas dalību erudīcijas 
spēlē un viņas atbalstītājiem lasiet jau šajā avīzes numurā – 14. lappusē!
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Tuvojoties Ziemassvētku laikam un Jau-
najam gadam, laiks atskatīties uz padarīto 
un padomāt par vērtībām, kas ir svarīgas 
katram no mums un visiem kopumā. Nova-
dā svarīgs ir katrs tā iedzīvotājs, un primā-
rais ir pašvaldības atbalsts ikvienam novadā 
neatkarīgi no vecuma un dzimuma. Vai mēs 
pilnībā varam izdarīt visu, ko vēlamies? No-
teikti, ka nē, bet, mērķtiecīgi plānojot kopīgi 
mūsu darbu, rezultāti tiek sasniegti. Es dro-
ši varu apgalvot, ka faktiski šogad plānotie 
darbi ir izpildīti.

Veiksmīgi pabeigta Viesītes stadiona 
sporta kompleksa rekonstrukcija, un ceram, 
ka sportistu un sportot gribētāju stadionā 
netrūks. Pavasarī tika uzsākta pilsētas Jau-
no kapu kapličas būvniecība, kas sen jau 
bija nepieciešama, lai pienācīgi izvadītu 
mūžībā aizgājušos. Rekonstruētas divas ie-
las, un šobrīd tiek strādāts pie Smilšu ielas 
rekonstrukcijas projekta. Beidzot ir atrisi-
nāts jautājums par kanalizācijas notekūde-
ņu savākšanu Bērzu un Dzelzceļnieku ielas 
rajonā. Pabeigts meliorācijas projekts, kura 
rezultātā iztīrīts novadgrāvis, kas savieno 
pilsētas centru un Viesītes ezeru. Sakārtots 
ielu apgaismojums Saukas un Rites pagastu 
centros. Veikti vairāku novadu ceļu remonti, 

kas, protams, ir par maz, bet diemžēl naudas 
līdzekļu trūkuma dēļ vairāk nav iespējams. 
Arī ar domes daļēju atbalstu nomainīts 
jumts Viesītes evanģēliski luteriskajai baz-
nīcai. Protams, zīmīgs objekts ir arī Svētā 
Franciska katoļu baznīca, kas veiksmīgi pa-
beigta būvēt un jau kalpo draudzei. Īpašu-
mā iegādājāmies Riekstu mežu, kas, cerams, 
taps par atpūtas vietu visiem. Nākošajā gadā 
tiks turpināta Mīlestības saliņas projekta 
realizācija. Ir iesāktas sarunas par pilsētas 
katlu mājas rekonstrukciju, un pastāv var-
būtība, ka tiks rekonstruēta vecā katlumāja.

Protams, gandarījums par pedagogu 
algu pieaugumu, kas palielinās labklājības 
līmeni ģimenēs. Ar nākošo gadu tiek pa-
augstināta minimālā alga, kas arī ir zināms 
atbalsts. Šogad tika izveidota Sēlijas sporta 
skola, kas ir nopietns panākums starpnova-
du apvienības darbā. Tieši tas pats sakāms 
par Viesītes mūzikas skolu, kurai atvērtas 
klases Salas novadā. Pagastu centros veikti 
dažādi remonti, kas uzlabo vidi un infra-
struktūru novadā. Tiek strādāts pie vairā-
kiem projektiem nākošajam gadam, vairāki 
gaida savu realizāciju. Daudzus projektus ir 
realizējusi Viesītes vidusskola un Viesītes 
jauniešu centrs, kas veiksmīgi attīstās un 

darbojas visā novadā. Nākošajā gadā tiks 
veikta divu ceļu rekonstrukcija, kas būtiski 
uzlabos piekļuvi pie divām lielfermām. Šo-
gad tika ieguldīti lieli līdzekļi mācību ies-
tāžu remontam un aprīkojuma iegādei, par 
ko var pārliecināties ikviens, kas apmeklē 
mācību iestādes. Nākošajā gadā plānots uz-
sākt remontēt bijušās arodskolas sporta zāli. 
Protams, kā vienmēr, piedalīsimies Balttour 
izstādē Rīgā. Lūdzu, uzņēmēji, gatavojieties! 
Nākošā gada jūlija sākumā Viesītē notiks 
festivāls Sēlija rotā. Jūlija beigās “Bincānos” 
Saukā – festivāls “Zobens un lemess”. Gada 
pirmajā pusē klajā nāks grāmata par 7 Sēlijas 
novadiem. Liels paldies jāsaka visiem tiem, 
kas piedalījās grāmatas tapšanā!

Tuvojās mūsu valsts simtgade. Tam no-
teikti jābūt stimulam, lai mēs visi sasparotos 
un kopā darbotos tā, lai nebūtu kauns par 
sevi, dzimto novadu un savu valsti. Kā vien-
mēr, ir daudz ieceru, kas jārealizē visiem 
kopā, lai novads attīstās.

Lai katrā mājā ienāk klusi, skaisti, bal-
ti Ziemassvētki, lai katrā ģimenē ir svētku 
sajūta un prieks! Lai laimīgs, panākumiem 
bagāts Jaunais – 2017. – gads!

Ar cieņu – Viesītes Domes priekšsēdētājs 
J. Dimitrijevs.

Tuvojas izskaņai 2016. gads…

APSTIPRINĀTS ar Viesītes novada domes 
2016. gada 14. decembra sēdes lēmumu Nr. 17 
(protokols Nr. 17) 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā paš-

valdība fi nansiāli atbalsta ģimenes ārstu prak-
ses un Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienestu un kādā tiek kontrolēts fi nansējuma 
izlietojums.

1.2. Pieteikumu fi nansējuma saņemšanai 
var iesniegt Viesītes novada pašvaldības teri-
torijā praktizējoša ģimenes ārstu prakse, kas 
apkalpo Viesītes novada pašvaldības iedzīvo-
tājus, un Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienests Viesītes novadā NMP brigādes uztu-
rēšanai.

1.3. Pieteikumus pašvaldības atbalsta sa-
ņemšanai iesniedz Viesītes novada pašvaldības 
administrācijā.

2. FINANSĒJUMA 
PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶI

Finansējuma piešķiršanas mērķi ir:
2.1. Atbalstīt ģimenes ārstu prakses aktivi-

tātes ģimenes ārstu prakses pieejamības nodro-
šināšanai un remontu veikšanai ārpus prakses 
telpām pašvaldībai piederošajos objektos, ku-
ros atrodas prakses telpas, prakses pieejamības 
uzlabošanai.

2.2. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un 
ārstu praksēm.

2.3. Veicināt sadarbību starp Viesītes no-
vada pašvaldību un Neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības dienestu, atbalstot ar telpām 

un darbinieku apmācības fi nansēšanu, lai no-
drošinātu pašvaldības teritorijā darba vietas 
un NMP brigādi Viesītes novadā iedzīvotāju 
vajadzībām.

3. FINANSĒJUMA 
PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI

3.1. Pieteikuma atbalsta fi nansējuma ap-
mērs nedrīkst pārsniegt 1400,00 EUR trīs gadu 
laikā.

3.2. Finansējumu nepiešķir pretendentam:
3.2.1. kurš nav iesniedzis atskaiti par ie-

priekš piešķirtā fi nansējuma izlietojumu,
3.2.2. kuram konstatēti nodokļu, nomas un 

komunālo maksājumu parādi,
3.2.3. kurš sniedzis nepatiesas ziņas par fi -

nansējuma nepieciešamību un apjomu.

4. PIETEIKUMU 
IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1. Pieteikuma dokumentus pašvaldības 
fi nansiālā atbalsta saņemšanai iesniedz perso-
niski Viesītes novada pašvaldības Kancelejā.

4.2. Pieteikuma dokumenti sastāv no:
4.2.1. pieteikuma,
4.2.2. fi nanšu līdzekļu izlietojuma tāmes 

vai cita samaksu apliecinoša dokumenta,
4.2.3. reģistrācijas apliecības kopijas un do-

kumenta, kas apliecina paraksta tiesības.
4.3. Pretendents atbild par sniegto ziņu pa-

tiesumu.
4.4. Pretendenta pieteikumu pēc tā iesnieg-

šanas un līdz fi nansējuma piešķiršanai nav at-
ļauts grozīt.

4.5. Iesniegtos dokumentus pašvaldība at-
pakaļ neizsniedz.

5. PIETEIKUMU 
IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Pretendentu iesniegtos pieteikumus iz-

vērtē Viesītes novada domes Finanšu komiteja. 
5.2. Ja pieteikuma dokumenti neatbilst šo 

noteikumu prasībām, tas netiek vērtēts.
5.3. Komiteja ir tiesīga no pretendenta pie-

prasīt papildus informāciju un uzaicināt viņu uz 
komitejas sēdi.

5.4. Finanšu komiteja iesniedz lēmumu 
Viesītes novada domei galīgā lēmuma pieņem-
šanai.

6. MAKSĀJUMU VEIKŠANA 
UN KONTROLE

6.1. Pretendentam, kuram, pamatojoties 
uz Domes lēmumu, ir piešķirts fi nansējums, ir 
pienākums iesniegt Viesītes novada pašvaldības 
grāmatvedības un fi nanšu nodaļā maksājuma 
pieprasījumu un fi nansējuma piešķiršanas laika 
grafi ku.

6.2. Pēc visu nepieciešamo dokumentu sa-
ņemšanas Grāmatvedības un fi nanšu nodaļa 
pārskaita fi nansējumu uz pretendenta norēķinu 
kontu, kas tika uzrādīts pieteikuma veidlapā.

6.3. Pretendentam, kurš saņēmis pašval-
dības atbalstu, ir pienākums viena mēneša 
laikā pēc fi nansējuma izlietošanas noslēgu-
ma iesniegt piešķirtā fi nansējuma izlietoju-
ma atskaiti.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs 
J. Dimitrijevs

Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu ģimenes ārstu 
praksēm un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

1. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Biezais-
masts”, Viesītes pagasts, mutiskas izsoles 
ar augšupejošu soli protokola apstiprinā-
šanu.

2. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma – Elkšņu pa-
gasta “Kristapu Lauki” – atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu 
Nr. 28/2016 apstiprināšanu.

3. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošo cirsmu – Saukas pagasta “Dūņupe” 
un “Dūņupe 1” – izsoles procesa pārtrauk-
šanu.

4. Par nomaksas pirkuma līguma slēg-
šanu par nekustamo īpašumu “Ņordāni” 
Viesītes pagastā.

5. Par atbalstu Viesītes novada paš-
valdības projektam “Viesītes Radošās re-
zidences izveidošana” – projekta atbalsta 
gadījumā nodrošinās pašvaldības līdzfi-
nansējumu EUR 10000,00 (ēkas Smilšu 
ielā 39, Viesītē (bijusī Viesītes arodvidus-
skolas dienesta viesnīca) pirmā stāva atse-
višķu telpu renovācijas darbi).

6. Par krāsainā kopētāja/printera un 
multifunkcionālās iekārtas maksas pa-
kalpojumiem – ar 2016. gada 15. decembri 
tiek noteiktas jaunas pakalpojumu cenas 
sakarā ar iekārtu krāsu toneru iegādes iz-
devumu palielināšanos.

7. Par Viesītes novada pašvaldības iz-
glītības iestādes Sēlijas sporta skola direk-
tora mēneša amata algas noteikšanu 2017. 
gadam – mēneša amatalga noteikta EUR 
1050,00 (330 audzēkņi) saskaņā ar Minis-
tru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteiku-
miem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas 
noteikumi”.

8. Par izmaiņām Viesītes novada paš-
valdības institūciju amatalgu klasifikāci-
jas sarakstā (sadaļā Sociālais dienests) – 
izslēdza no amatu klasifikācijas saraksta 
amatu “Aprūpētājs” – 3 vienības – un vietā 
izveidoja jaunu 1 amata vienību “Aprūpē-
tājs”.

9. Par Viesītes novada pašvaldības in-
stitūciju amatalgu klasifikācijas saraksta 
apstiprināšanu 2017. gadam – nolēma ar 
2017. gada 1. janvāri palielināt Viesītes 
novada pašvaldības un tai pakļauto iestā-
žu darbinieku mēneša amatalgas par EUR 
10,00 (desmit euro).

10. Par Viesītes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja un domes deputātu 
atlīdzības koeficientu apstiprināšanu – 
laika periodam no 2017. gada 1. janvāra 
līdz 2017. gada 31. decembrim.

11. Par Viesītes novada pašvaldības 
noteikumu Nr. 29/2016 “Par Viesītes nova-
da pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 

un pedagogu darba algu tarifikāciju vei-
došanas, saskaņošanas un apstiprināšanas 
kārtību” apstiprināšanu.

12. Par Grozījumu Viesītes novada 
pašvaldības 2013. gada 22. maija Kārtībā 
“Par Viesītes novada pašvaldības budžeta 
izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un 
kontroli”– izdarīja grozījumu Kārtības 
3.5. punktā un izteica to šādā redakcijā:

Budžeta tāmes iekšējos grozījumus 
budžeta izpildītājs (iestādes/ struktūrvie-
nības vadītājs), pievienojot paskaidrojošus 
dokumentus, kuros norādīti grozījumu 
iemesli (apstākļu izmaiņas, kļūdas sākot-
nējā plānošanā, papildus programmu ie-
viešana), iesniedz pašvaldības izpilddirek-
toram saskaņošanai.

Izpilddirektors dod atzinumu par gro-
zījumu pamatotību.

Saskaņotie grozījumi tiek iesniegti 
Grāmatvedības un finanšu nodaļā.

13. Par Viesītes novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr. 8/2016 “Par grozī-
jumiem Viesītes novada pašvaldības 2013. 
gada 20. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 17/2013 “Par sociālo pakalpojumu 
sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā”” 
apstiprināšanu – tiks publicēti pēc saska-
ņošanas ar Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministriju.

14. Par izmaiņām pamatlīdzekļu uz-
skaitē – atļāva norakstīt nolietotu mobilo 
telefonu.

15. Par pašvaldības līdzfinansējumu 
projektam “Mūsu Bērns” – grāmatu, kas 
tiek dāvinātas novada jaundzimušajiem 
bērniem, iegādei piešķīra EUR 86,70.

16. Par pašvaldības līdzfinansējumu 
Viesītes Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēknes dalībai festivālā “IV Ziemassvēt-
ku vilnis Baltijā” – piešķīra EUR 50,00 au-
dzēknes uzturēšanās izdevumu segšanai 
festivāla laikā.

17. Par “Kārtības, kādā Viesītes nova-
da dome piešķir atbalstu ģimenes ārstu 
praksēm un Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestam Viesītes novadā” ap-
stiprināšanu.

18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā.

19. Par atbalstu Viesītes novada paš-
valdības projektam “Diversification of 
social services and enhancing social 
inclusion through sport the international 
level” – projekts tiks iesniegts Latvijas, 
Lietuvas, un Baltkrievijas pārrobežu sa-
darbības programmā (projektā paredzēti 
ēkas Smilšu ielā 39, Viesītē (bijusī Viesītes 
arodvidusskolas dienesta viesnīca), otrā 
stāva atsevišķu telpu renovācijas darbi, 
žoga ierīkošana apkārt Viesītes vidussko-

las sporta stadionam, bērnu rotaļu lauku-
ma rekonstrukcija “Zaļā tirgus” teritorijā).

20. Par zemes nomas līgumu slēgšanu 
ar 2 fiziskām personām.

21. Par zemes vienības atdalīšanu 
no nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta 
“Bērtmināni”.

22. Par Viesītes novada domes 2014. 
gada 15. oktobra lēmuma Nr. 25 “Par Vie-
sītes novada pašvaldībai piekritīgo zemes 
īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā” 1.1. 
punkta atcelšanu.

23. Par medību tiesību līguma slēgšanu 
ar Mednieku un makšķernieku kolektīvu 
“Druvas”.

24. Par nosaukuma piešķiršanu Viesī-
tes novada pašvaldībai piekritīgajam ze-
mes īpašumam un īpašuma tiesību nostip-
rināšanu uz to Zemesgrāmatā.

25. Par zemes nomas līguma grozīšanu 
ar vienu fizisko personu.

26. Par adreses piešķiršanu fiziskās 
personas ēku/būvju īpašumam.

27. Par izmaiņām kadastra reģistrā, 
apvienojot 2 zemes vienības Elkšņu pagas-
tā un izveidojot vienu zemes vienību “Dze-
nīši 3”, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov.

28. Par Viesītes novada pašvaldības 
2016. gada 14. decembra noteikumu Nr. 
30/2016 “Par rūpnieciskās zvejas limitu 
piešķiršanas kārtību Viesītes novada paš-
valdībā” apstiprināšanu.

29. Par izmaiņām ūdens un kanalizā-
cijas pakalpojumu tarifos Viesītes novada 
pašvaldības telpu nomniekiem. Dome no-
lēma ar 2017. gada 1. februāri noteikt šā-
dus ūdens un kanalizācijas pakalpojumu 
tarifus Viesītes novada pašvaldības telpu 
nomniekiem, kuri lieto ūdeni:

ar ūdens mērītājiem:
• ūdens 0,877 EUR/m3 (bez PVN),
• kanalizācija 0,829 EUR/m3 (bez PVN);
bez ūdens mērītājiem:
• ūdens 3,17 EUR/ 1 cilvēkam mēnesī 

(bez PVN),
• kanalizācija 2,99 EUR/ 1 cilvēkam 

mēnesī (bez PVN).
Ar 2017. gada 1. februāri izdarīt gro-

zījumus telpu nomas līgumos ar Nomnie-
kiem, kuri izmanto ūdeni un kanalizāciju.

30. Par zemes nodošanu īpašumā bez 
atlīdzības privatizētā dzīvokļa uzturēša-
nai.

Nākošā kārtējā novada domes sēde no-
tiks š. g. 28. decembrī plkst. 9.00.

Informāciju sagatavoja pašvaldības 
kancelejas vadītāja D. Vītola.

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

Viesītes novada domes kārtējā sēdē š. g. 14. decembrī skatītie jautājumi

www.viesite. lv
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Viesītes novada pašvaldības sadraudzības 
partneris – Čeladžas pilsētas pašvaldība Polijā 
– uzaicināja pašvaldības pārstāvjus un novada 
uzņēmējus dalībai starptautiskā uzņēmējdarbī-
bas forumā. Čeladžas pilsētas pašvaldība šāda 
veida forumu organizēja pirmo gadu. Forumā 
piedalījās 34 uzņēmējdarbības organizācijas no 
Polijas, 5 no Latvijas (Viesītes novada), no Ser-
bijas un Ukrainas (Židačivas pilsētas).

Viesītes novada pašvaldību vizītē no šī gada 

23. novembra līdz 27. novembrim pārstāvēja: 
attīstības un plānošanas nodaļas projektu ad-
ministratore Agnese Kalniņa, grāmatvedības 
un fi nanšu nodaļas galvenā grāmatvede Anita 
Maļinovska, SIA “Pērlīte” valdes locekle Inita 
Liepiņa, SIA “Viesītes transports” valdes lo-
ceklis Kārlis Puriņš, SIA “RA 5” valdes locekle 
Jolanta Kovnacka, Z/S “ASSI” izpilddirektore 
Ilga Laizāne, SIA “JK Plus” direktors Juris Kuz-
ņecovs un SIA “Ošukalns” kokapstrādes noza-

res tirdzniecības un mārketinga vadītājs Dāvis 
Dāboliņš.

Šīs vizītes mērķis bija dalība starptautiskajā 
uzņēmējdarbības forumā, lai rastu kopīgus kon-
taktus un veicinātu uzņēmēju sadarbību dažā-
dās uzņēmējdarbības jomās.

Starptautisko uzņēmējdarbības forumu 
veidoja divas daļas – seminārs un izstāde. 
Seminārs tika atklāts ar video par Čeladžas 
pilsētu un tās aktīvajiem cilvēkiem. Čeladžas 
pilsētas mēra vietniece Elżbieta Dmitruk ie-
pazīstināja ar aktuālo informāciju investīciju 
piesaistē pilsētas izaugsmei. Turpinājumā 
notika Dr. Artur Mazur lekcija par plānota-
jām izmaiņām nodokļu sistēmā, kas būtiski 
var ietekmēt ekonomisko aktivitāti Polijā. 
Dr. Marcin Lis stāstīja par inovācijām uzņē-
mējdarbības jomā un rosināja apsvērt iespē-
ju uzņēmējiem domāt radoši, inovatīvi un 
celt kvalifi kāciju darbiniekiem. Izstādē savu 
uzņēmumu prezentēja ražošanas, pakalpo-
jumu un tirdzniecības uzņēmumi. Viesītes 
novadu izstādē pārstāvēja SIA “RA 5” valdes 
locekle Jolanta Kovnacka ar kafeju “Alīda”, 
SIA “Pērlīte” valdes locekle Inita Liepiņa ar 
informāciju par tūrisma pakalpojumiem un 
SIA “Ošukalns” ar kokapstrādes produkcijas 
piedāvājumu.

Šīs vizītes laikā atsevišķi Polijas uzņēmēji iz-
rādīja aktīvu interesi par Viesītes novada uzņē-
mējiem un tika ievadītas sarunas par turpmāko 
sadarbību tūrisma, mājražošanas, kokapstrādes 
un vairumtirdzniecības jomās.

Projektu administratore A. Kalniņa

Viesītes novada pārstāvju vizīte Polijā

Sestdien, 2016. gada 3. decembrī, Rīgas 
domes telpās jau divdesmito reizi notika Rīgas 
Starptautiskā sieviešu kluba organizētais Zie-
massvētku labdarības tirdziņš. Šogad tirdziņā 
piedalījās vairāk nekā 20 ārvalstu vēstniecības 
un diplomātiskās pārstāvniecības ar saviem 
dāvanu stendiem un dažādām nacionālajām 
virtuvēm. Ikvienam apmeklētājam bija iespēja 
ne tikai iegādāties dāvanas, bet arī piedalīties 
loterijā un aizraujošā labdarības izsolē. Visi 
Ziemassvētku tirdziņā iegūtie ārvalstu vēstnie-
cību un diplomātisko pārstāvniecību ieņēmu-
mi tiks ziedoti labdarības projektu atbalstam, 
ar ko sadarbojas Rīgas Starptautiskais sieviešu 
klubs, tajā skaitā arī Latvijas Cistiskās fi brozes 
biedrībai.

Tirdziņā bija lieliska iespēja jau laikus 
iegādāties saviem mīļajiem neparastas un 
pārsteidzošas Ziemassvētku dāvanas – gan 
rotaslietas, interjera lietas, gan dažādu valstu 
raksturīgākās Ziemassvētku dāvanas no Kanā-
das, Itālijas, Ķīnas, Uzbekistānas, Skandināvi-
jas valstīm, Vācijas, Francijas, Lietuvas, kā arī 
no citām valstīm.

Ziemassvētku labdarības tirdziņš dod ie-
spēju lietderīgi un jautri pavadīt laiku Rīgas 
domes telpās, baudot dažādu valstu ēdienus, 
iegādājoties dāvanas un satiekot cilvēkus no 

Latvijas un dažādām pasaules valstīm. Katru 
gadu tirdziņu apmeklē Latvijas valsts prezi-
dents ar kundzi.

Latvijas Cistiskās fi brozes biedrība patei-
cas par darbu Forandu un Rubenčiku ģimenei, 
Sniedzei Zaļakmenei un īpaši Viesītes Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņiem un skolotājai 
Ingai Kovaļevskai par sniegto atbalstu Ziemas-
svētku atklātnīšu izgatavošanā, viesītietei Evitai 

Bauskai par ziepju izgatavošanu, kuras varēja 
iegādāties tirdziņa apmeklētāji.

Galvenais Ziemassvētku labdarības tirdzi-
ņa mērķis ir sasniegts: ārvalstu vēstniecības 
un diplomātiskās pārstāvniecības ar tirdziņā 
iegūtajiem ieņēmumiem palīdzēs 15 Latvijas 
labdarības organizācijām.

Latvijas Cistiskās fi brozes biedrības 
priekšsēdētāja A. Beļinska

Rīgas Ziemassvētku labdarības tirdziņā Latvijas valsts prezidents ar 
kundzi iegādājas Viesītes Mūzikas un mākslas skolas gatavotās kartiņas
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Piektdien, 9. decembrī, Viesītes novada 
pašvaldība ofi ciāli uzņemta Latvijas Nacio-
nālo veselīgo pašvaldību tīklā. Pašvaldības 
darbošanās šajā tīklā uzlabos veselības ap-
rūpes pieejamību novadā, kā arī veicinās 
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta 
attīstību.

Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls 
tiek veidots saskaņā ar Pasaules Veselības 

organizācijas noteiktajiem principiem. Tas 
darbojas kā platforma savstarpējai infor-
mācijas un labās prakses piemēru apmai-
ņai starp pašvaldībām, dažādu apmācību 
organizēšanai, kopīgu projektu veidošanai. 
Tāpat Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 
iesaistītajām pašvaldībām ir arī lielāka ie-
spēja saņemt valsts un Eiropas Savienības 
fi nansējumu iedzīvotāju veselības veicināša-

nas projektiem.
Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls 

tika izveidots 2013. gadā, un tajā darbojās 
25 pašvaldības. Šobrīd Nacionālo veselīgo 
pašvaldību tīklu veido jau vairāk nekā 100 
Latvijas pašvaldību.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 

speciāliste L. Liepiņa

Viesītes novada pašvaldība ofi ciāli uzņemta 
veselīgo pašvaldību tīklā

Viesītes novada pašvaldība ir īstenojusi 
projektu Nr. 15–05–A00403–000196 “Melio-
rācijas sistēmas atjaunošana Viesītes pilsētā un 
Viesītes pagastā”.

Projekts mērķis – atjaunot meliorācijas 
sistēmu Viesītes pilsētas un Viesītes pagasta 
teritorijā, tādējādi uzlabojot infrastruktūru 
lauksaimniecības attīstībai, meža ražības, 
audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes 
paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozares konkurētspējas pa-

lielināšanai.
Projekta rezultātā tika veikta Viesītes pil-

sētas un Viesītes pagasta meliorācijas sistēmas 
atjaunošana 2,43 km garumā. Būvprojektu 
“Viesītes pilsētas un Viesītes pagasta melio-
rācijas sistēmu atjaunošana” izstrādāja SIA 
“Projektgrupa”. Saskaņā ar pašvaldības no-
slēgto līgumu būvdarbus veica SIA “Aļņi AS”. 
Pašvaldības intereses pārstāvēja būvuzraugs 
Ēriks Kruglinskis (SIA “Prerogativa”), kurš 
uzraudzīja atjaunošanas darbu gaitu objek-

tā. Būvdarbi tika pabeigti šī gada 31. oktobrī. 
Projekta kopējās izmaksas ir 51652,88 EUR, no 
kurām 42870,69 EUR ir Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai līdzfi nansējums un 
8782,19 EUR pašvaldības līdzfi nansējums.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauk-
saimniecības fondu lauku attīstībai pie-
ejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural–deve-
lopment–2014–2020/index_lv.htm

Projekta vadītāja A. Kalniņa

Realizēts Meliorācijas sistēmas atjaunošanas projekts

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionā-
lā vides pārvalde atgādina, ka 2016. gada 31. 
decembrī beidzas Ministru kabineta 2014. 
gada 23. decembra noteikumos Nr. 829 “Īpašās 
prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīv-
nieku novietnēs” noteiktais pieļāvums pa-
kaišu kūtsmēslu uzglabāšanai pie dzīvnieku 
novietnes vai ārpus dzīvnieku novietnes, ja 
dzīvnieku novietnē ir vairāk par 15 dzīvnieku 
vienībām.

Pieļāvums pakaišu kūtsmēslu uzglabāša-
nai pie dzīvnieku novietnes vai ārpus dzīvnie-
ku novietnes, ja dzīvnieku novietnē ir no 10 
līdz 15 dzīvnieku vienībām, beidzas 2017. gada 
31. decembrī.

No 2017. gada 1. janvāra dzīvnieku no-
vietnē ar vairāk nekā 15 dzīvnieku vienībām 
pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai noteiktas se-
kojošas prasības:

1. pakaišu kūtsmēslus uzglabā kūtsmēslu 
krātuvē, kas būvēta no betona, vai betonē-
tā laukumā, vai speciāli ierīkotā laukumā ar 
šķidruma necaurlaidīgu pamatni;

2. dziļajā kūtī;
3. izņēmuma gadījumā ārpus dzīvnieku 

novietnes ne ilgāk kā piecus mēnešus – no 
1. maija līdz 30. septembrim – vai tad, ja tiek 
veikta kūtsmēslu krātuves atjaunošana vai 
pārbūve. Lai pakaišu kūtsmēslus uzglabātu 
ārpus dzīvnieku novietnes (izņēmuma gadī-
jumā):

• operators Valsts vides dienesta reģionā-
lajā vides pārvaldē iesniedz iesniegumu, kurā 
pamato izņēmuma gadījumu un apliecina pa-
kaišu kūtsmēslu uzglabāšanas vietas atbilstību;

• pārvalde, pamatojoties uz iesniegtajiem 
dokumentiem, saskaņo pakaišu kūtsmēslu uz-
glabāšanas vietu ārpus dzīvnieku novietnes.

Augstākminētās prasības kūtsmēslu uz-
glabāšanai dzīvnieku novietnēs, ja dzīvnieku 
novietnē ir no 10 līdz 15 dzīvnieku vienībām, 
noteiktas ar 2018. gada 1. janvāri.

Pakaišu kūtsmēslus pieļaujams uzglabāt 
pie dzīvnieku novietnes līdz to tālākai izman-
tošanai, ja dzīvnieku novietnē atrodas mazāk 
par 10 dzīvnieku vienībām, ierīkojot kūtsmēs-
lu uzglabāšanas laukuma pamatni, kūtsmēslus 
nosedzot ar vismaz 20 centimetrus biezu ab-
sorbējoša materiāla aizsargslāni (salmu, kūd-
ras, skaidu) vai ūdensnecaurlaidīgu materiālu 
un vircu uzkrājot speciāli aprīkotā tvertnē.

Sīkāka informācija meklējama Ministru 
kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos 
Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību 
veikšanai dzīvnieku novietnēs”.

Informācijas avots: Valsts vides dienests 
Daugavpils reģionālā vides pārvalde

Kūtsmēslu uzglabāšana no 2017. gada 1. janvāra

Valsts vides dienesta Daugavpils reģio-
nālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 
informē, ka Operatoram, kas apsaimnieko 
lagūnas tipa krātuvi, kurā ierīkoti urbumi 
vai drenāžas sistēma ar novērošanas aku 
atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu Nr. 
829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību 
veikšanai dzīvnieku novietnēs” 13.1 apakš-
punktam, krātuves ekspluatācijas laikā rei-

zi gadā pirms krātuves iztukšošanas jāveic 
pazemes ūdeņu kvalitātes mērījumus no-
vērošanas (monitoringa) vietās un analīžu 
rezultātus mēneša laikā pēc to saņemšanas 
jāiesniedz Pārvaldē, un atbilstoši minēto no-
teikumu 13.2. apakšpunktam pazemes ūde-
ņos jānosaka tādus parametrus kā kopējais 
slāpeklis (Nkop.) un atsevišķie slāpekļa sa-
vienojumi (nitrāti, nitrīti un amonijs), kā arī 

kopējais fosfors (Pkop.); uz vietas paraugu 
noņemšanas laikā jānosaka ūdens pH; pa-
zemes ūdeņu kvalitātes novērtēšanā jāņem 
vērā noteikumos par virszemes un pazemes 
ūdeņu kvalitāti noteiktie robežlielumi.

Lūgums savlaicīgi veikt minētos pasāku-
mus un nekavējoties informēt par to Pārvaldi.

Informācijas avots: Valsts vides dienests 
Daugavpils reģionālā vides pārvalde

Par lagūnas tipa krātuvēs veicamo monitoringu
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Šī gada 3. decembrī, PASAULES INVA-
LĪDU DIENĀ, īpašā apbalvošanas ceremo-
nijā, tika paziņoti konkursa “Gada balva 
personu ar invaliditāti atbalstam” balvu 
saņēmēji. Konkursu organizēja Tiesībsarga 
birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bib-
liotēku un Invalīdu un viņu draugu apvie-
nību “Apeirons”.

Galveno balvu un atzinības rakstu saņē-
mēju vidū ir gan lielākas, gan mazākas ne-
valstiskās organizācijas no tuviem un tāliem 
Latvijas novadiem. Šogad galvenās balvas 
un atzinības raksti tika pasniegti sešās no-
minācijās: “Skaļākā balss”, “Nodarbinātības 
veicinātājs”, “Pakalpojumu nodrošinātājs”, 
“Sociālā kampaņa”, “Bērnu ar invaliditāti 
aizstāvis”, “Izglītības attīstītājs”.

Nominācijā “Pakalpojumu nodroši-
nātājs” Latvijas Cistiskās fi brozes biedrī-

ba TIKA APBALVOTA AR ATZINĪBAS 
RAKSTU “PAR AKTĪVU UN REZULTA-
TĪVU IEGULDĪJUMU, PĀRSTĀVOT PER-
SONAS AR INVALIDITĀTI, VIŅU TIE-
SĪBAS UN INTERESES ATTIECĪBĀS AR 
VALSTS PAŠVALDĪBU INSTITŪCIJĀM 
UN PRIVĀTPERSONĀM”.

Žūrijas locekļu vidū, kuri vērtēja saņem-
tos pieteikumus, bija Latvijas Republikas 
Tiesībsargs Juris Jansons, Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, 
Invalīdu un viņu draugu apvienības “APEI-
RONS” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, 
Latvijas radio žurnālists Aidis Tomsons un 
citi.

Apbalvošanas sākumā Labklājības mi-
nistrs Jānis Reirs pasniedza četrus atzinības 
rakstus personām, kuras sniegušas ievēroja-
mu ieguldījumu cilvēku ar īpašām vajadzī-

bām dzīves uzlabošanā.
Apbalvošanas ceremoniju atraktīvi va-

dīja Latvijas Nacionālās televīzijas žurnā-
lists Haralds Burkovskis. Vairāk nekā simts 
dalībnieku – apbalvotie, viņu radi un kolēģi, 
biedrību un nodibinājumu pārstāvji, priecā-
jās par sitaminstrumentu ansambļa “PER-
PETUM RITMIKO” laikmetīgajām dejām 
un smilšu zīmējumiem.

Esam lepni un ļoti pateicīgi par Latvijas 
Cistiskās fi brozes biedrības darba novērtēju-
mu un apbalvojumu! Izsakām vislielāko pa-
teicību visai konkursa žūrijai, dalībniekiem 
un sadarbības partneriem. Balvas, ko mēs 
saņēmām, dod mums visiem vēl lielāku spē-
ku turpināt iesākto, kā arī pievērsties jau-
niem plāniem un to realizēšanas iespējām.

A. Beļinska
Foto no personīgā arhīva

Paziņoti konkursa “Gada balva personu ar 
invaliditāti atbalstam” balvu saņēmēji

28. novembrī Elkšņu Kultūras namā 
aizvadīta rudens labumu degustācijas pēc-
pusdiena Rudens Tavā burciņā. Šī pasākuma 
ietvaros ikviens saimnieks un saimniece bija 
aicināti ierasties ar saviem ziemai sagatavo-
tajiem krājumiem, kas noglabāti burciņās. 
Vietējie ļaudis bija ļoti radoši un ieradās ar 
skaisti noformētām un interesantas formas 
burciņām. Vislielāko pārsteigumu tiešā un 
pārnestā nozīmē sagādāja Bārduļu ģime-
ne – viņi ieradās ar 17 dažādām burciņām, 
un katra no tām bija interesanti izdekorēta. 
Dažas no burciņām bija aptamborētas, da-
žas izšūtas, bet vēl citām bija sava etiķete. 
Šo lielo noformēšanas darbu bija paveikusi 
rokdarbniece Natālija Bārdule.

Interesantākie Bārduļu ģimenes ziemas 
krājumu eksemplāri bija Daces Bārdules ga-
tavotā burciņa ar nosaukumu “Sievas mātes 
mēlīte”, kuras sastāvā bija paprika, ķiploki, 

tomātu mērce, kabacis un čili pipars, “Sēņu 
soļanka”, kuras sastāvā bija sēnes un vārīti 
kāposti, “Gurķi ar kurkumu un ozolzīlēm”, 
“Gurķi ar ananāsiem”, “Brūkleņu – ābolu – 
bumbieru ievārījums”, “Krāsainā marinētā 
paprika”. Savukārt Ārija Bārduļa īpašās re-
ceptes bija piecus gadus noturētais “Sievas-
mātes ābolu vīns”, pašgatavotās sinepes un 
mārrutki “Ārrutki”, kā arī kā īpašs cienasts 
bija sarūpēti pašgatavoti ķiploku grauzdiņi. 
Interesanto recepšu ziņā neatpalika arī pārē-
jās saimnieces – Daiga Černauska bija sarū-
pējusi “Aveņu – ābolu – banānu ievārījumu”, 
“Kāpostu, beciņu salātus” un “Banānu – 
ābolu – cidoniju sīrupa ievārījumu”; Ilze 
Liepiņa – “Pīlādžu ievārījumu” un “Aroniju 
sīrupu”, bet Valija Ovčiņņikova – “Ābolu – 
ķirbju – pīlādžu ievārījumu” un “Tomātu – 
sīpolu ķepsi”. Protams, salīdzināti tika arī 
klasiskie marinējumi – marinētie gurķīši un 

marinētie ķirbīši. Lai gan receptes esot līdzī-
gas, tomēr katram saimniekam/cei bija iz-
nākusi sava garša. Pasākuma dalībnieki tik 
vienkārši savās receptēs nedalījās un daudzu 
burciņu sastāvu lika degustētājiem atminēt. 
Rudens labumu degustācijas pēcpusdiena 
izvērtās jautrā un ļoti garšīgā pasākumā, kur 
katrs varēja atklāt sev kādu jaunu recepti un 
nogaršot kaimiņu veikumu! Paldies visiem 
pasākuma dalībniekiem!

Elkšņu kultūras nama vadītāja A. Niķe

Rudens Tavā Burciņā
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.. ar gaišām liesmām, ar egļu 
smaržu,
ar dziesmām un piparkūku 
garšu,
nāks rūķis uz tavām mājām
pa taku piesnigušu,
rotaļā jautrā un smaidot,
trauc pretī tam… kā gaidot
ar zvaigznēm un smiekliem 
piebērtu dienu…
kad vari būt kā mazs bērns…
un sapņot…
(J. Damroze)

Lai Ziemassvētku laiks mums 
visiem ļauj just kā bērniem, 
izbaudīt mieru, patiesu, nesav-

tīgu mīlestību un piedzīvot Ziemas-
svētku brīnumu!
Lai Jaunais, 2017., gads atnes sen 
lolotu sapņu piepildīšanos un visi 
ieceru īstenošanu!

Neretas novada pašvaldība

Lēni, lēni sniedziņš snieg,
Lēni laimes māte brien.
No ciemiņa ciemiņā,
No sirsniņas sirsniņā.

Vēlam Jums priecīgus Ziemassvēt-
kus ģimenes un laipnu cilvēku 
lokā un laimīgu, aktīvu un panā-

kumiem bagātu Jauno gadu!

Jēkabpils novada pašvaldība

Paveikt nepaveicamo, 
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībai – 
Izplaucēt brīnumu dzīvē,
Par spīti grūtumam –
Laimīgiem būt!
(L.Brīdaka)

Gaišus un miera pilnus 
Ziemassvētkus!
Veiksmīgu, radošu, 

panākumiem bagātu un 
laimīgu Jauno – 2017. – gadu!

Jaunjelgavas novada dome

Ziemassvētku laiks...
Kad vārdi, ko vēlamies teikt,
Tiek rakstīti sirdī,
Kad atmiņās zūd
Ikdienas rūgtuma garša,
Kad atceramies būtisko...
Tas ir Ziemassvētku laiks.
(V.Zemītis)

Gaišus un svētīgus 
Ziemassvētkus!
Lai Jaunais gads nes 

veselību, dzīvesprieku un jaunu ideju 
piepildījumu – panākumiem bagātu 
Jauno – 2017. – gadu!

Viesītes novada pašvaldības vārdā 
Domes priekšsēdētājs 
Jānis Dimitrijevs. Lai visa ģimene atkal 

kopā,
ķildas nostumtas malā.
Novēlam ēdieniem pilnu 
pieliekamo,
klauvējienus pie durvīm,
draudzīgas sejas,
sainīšu grēdas zem eglītes,
apsveikumus no visiem 
mīļajiem.
Lai viss ir izdarīts,
Lai nekas nepiedeg,
Lai ir smiekli un mazliet 
aušības,
Apskāvieni, skūpsti,
Un priecīgas atmiņas!
Novēlam no visas sirds,
Lai Jūsu Ziemassvētki ir 
tieši tādi,
Kādiem tiem jābūt – 
Mazliet siltuma ziemas 
dzīlēs,
Un gaišuma tumsā.
/Šarlote Greja/

Priecīgus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu!

Salas novada pašvaldības 
vārdā, domes priekšsēdētāja 
Irēna Sproģe

Ir labi, ja kāds sirdī iemet
Klēpi baltu zvaigžņu...
Lai tas ir Ziemassvētku 
prieks,
Lai tas ir Jaunais gads!
(A. Skalbe)

Lai gaismas pilni svētki un 
cerības piepildīts Jaunais 
gads!

Ilūkstes novada pašvaldība

Ir katram rītam sava gaišā mala.
... un katram gadam ir savs rūpju laiks – 
... vēl katram gadam ir savs svētvakars,
savs slieksnis balts...
/P. Jurciņš/

Šobrīd par Ziemassvētku un Jaunā gada tuvošanos liecina balta un pūkai-
na sniega kārtiņa pāri Sēlijas laukiem un pļavām, sapostās egles un kāda 
tāla gaismiņa lauku sētas logā. Laiks un kalendārs ir nepielūdzami – 

atkal viens gads ir nemanāmi aizsteidzies – klāt Ziemassvētku laiks un tepat arī 
Jaunais – 2017. – gads. Svinot svētkus ar saviem tuvajiem vai vienkārši domās 
sūtot laba vēlējumus, mūsu sirdīs ielīst prieks un siltums. Tās ir īpašas izjūtas. 
Lai šis dvēseles stāvoklis saglabātos visu turpmāko gadu! Novēlu, lai Ziemas-
svētku miers, gaisma un mīlestība ienāk katrā sirdī, katrā mājā.

Aknīstes novada sabiedrisko attiecību speciāliste L. Prande
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Mārtiņš Buclers mācījis un nesavtīgi 
palīdzējis spert pirmos soļus fotografēšanas 
mākslas apguvē kaimiņu zēniem. Viens no 
Buclera skolniekiem fotomākslā ir Volde-
mārs Lukstenieks (1911 – 1996), mūsu pusē 
mīļi saukts par Voldiņu. Starp daudzajām 
viņa fotogrāfi jām piesaista kāda 1934. g. 
uzņemta Elkšņu un Rites pagastu jauniešu 
grupa ar tam laikam moderniem un pres-
tižiem braucamajiem – Latvijā ražotajiem 
Ērenpreisa velosipēdiem, saposušies un sa-
pulcējušies uz kādu sestdienas vakara ballīti.

V. Lukstenieka fotogrāfi jām raksturīga 
smalki izstrādāta kompozīcija. Tās veidoša-
nas noslēpumi neapšaubāmi apgūti no vec-
meistara, kaimiņa Mārtiņa Buclera. Viņu 
dzimtās mājas Juči un Vildavieši atradās 
blakus, Dienvidsusējas labajā krastā netālu 
no Kņāvu pilskalna Saukas (tagad Elkšņu) 
pagastā.

Fotogrāfi jā redzamie jaunieši visi ap 20 
gadus veci, dzīves alku un sapņu pārpilni, 
draugi. Grupas priekšplānā pretējos virzie-
nos saliktie velosipēdi, iespējams, neapzināti 
projicē drīzo nākotni – 2. pasaules kara no-
tikumos tiks ierauti pret pašu gribu pretējās 
ierakumu pusēs, būs spiesti pagriezt ieroci 
viens pret otru, pieredzēs Latvijas brīvvalsts 
krišanu, izcietīs gan padomju varas, gan 
fašistiskās Vācijas represijas, atgriezušies 
no izsūtījuma, mācīsies pielāgoties dzīvei 
padomju iekārtā. Daži pieredzēs trešo At-
modu, valsts neatkarības atjaunošanu, citus 
samals kara rati.

Neatkarīgās Latvijas valsts vienaudži, 
tās likteņstāstu veidotāji, turpina dzīvot at-
miņās un Voldiņa fotogrāfi jā:

Jānis Zālītis (1919 – 1993) – mācījies 
Elkšņu pamatskolā. Jaunībā vecāku mājās 
Kalniešos Elkšņu pagastā ticies ar valsts 
prezidentu Kārli Ulmani; 1941. g. brīnu-
maini izglābies no izvešanas, bet deportēts 
1949. g., izsūtījumu izcietis Vjatlagā. Spītējot 
visām represijām, kļuva par izcilu zinātnie-
ku, pasniedzējs Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijā. Mūža lielais veikums – Latvijas 
lauksaimniecības vēstures pētīšana, 2012. g. 
izdota monogrāfi ja “No dzīves dzīvei”, tajā 
informācija par 18 izcilām Latvijas lauk-
saimniecības personībām. Izaudzināti 2 
dēli.

Jūlijs Salna (1904 – 1965) – mūžu no-
dzīvojis Elkšņu – Rites pusē, strādājis lauk-
saimniecībā. Brigadieris kolhozā “Gaišais 
stars”. Ir 2 meitas un dēls.

Voldemārs Valdmanis (1911 – 1986) – 
beidzis Saukas lauksaimniecības skolu, 
namdaris. Pirms kara kursos iemācījās likt 
mājām šīfera jumtus. 1943. g. iesaukts vācu 
armijā, karavīrs, cīnījies Volhovas purvos. 
Sieva Kristīne Valdmane – skolotāja Elkšņu 
skolā.

Alberts Vaskis – ritietis no Anskuļiem, 
zemnieks, izsūtīts 1945. g. Atgriezies no iz-
sūtījuma, strādājis ceļu daļā. Dzīvoja kopā ar 
brāli, neprecējies. Apglabāts Ūzānu kapsētā.

Voldemārs Dumpis – no Elkšņu pagasta 
Penēļiem Aizdumblē. Aizrāvies ar tehniku, 
mājās uzbūvējis vēja ģeneratoru, veica linu 
apstrādi, kulšanas darbus ar kuļmašīnu 
“Imanta”. Vēlāk dzīvoja Rīgā.

Jānis Blešķis (1910 – 1968) – no Elkš-
ņu pagasta Orstēm. Pirms kara beidzis Jē-
kabpils ģimnāziju. 1940. g. padomju varas 
aktīvists. 1949. g. Elkšņu ciema padomes 
priekšsēdētājs, viņa paraksts zem izvešanai 
nolemto sarakstiem. Ir meita.

Osvalds Valdmanis – no Rites pagasta 

Dišlēriem, mācījies Elkšņu skolā, jaunībā 
darbojies pašdarbībā, iesaistījies politiskās 
aktivitātēs, par ko nonāca Salaspils koncen-
trācijas nometnē, tur miris.

Voldemārs Lukstenieks (1911 – 1996) – 
fotogrāfs, Buclera skolnieks fotomākslā. 
Izsūtīts uz Sibīriju 1949. g. Atgriezies, līdz 
mūža beigām dzīvojis dzimtajās mājās Vil-
daviešos. Ir dēls, dzīvo un strādā Elkšņos, 
mazmeita mācās Viesītes vidusskolā.

Voldiņam liktenis bija lēmis, ka pie-
dzimst kurlmēms, bet dāsni tika apveltīts 
ar citām spējām, dabas un cilvēku raksturu 
smalkāko nianšu vērotājs, kas iemūžinātas 
tūkstošos fotogrāfi ju. Visur viņš bija gaidīts 
viesis, viņam patika iepriecināt cilvēkus.

Katrā mājā ir fotogrāfi jās fi ksētas liecī-
bas no mūsu dzīves gaitām. Paverieties sa-
vos albumiņos, padomājiet par stāstiem, ko 
pauž it kā mēmās bildes. Stāstiet tās nāka-
majām paaudzēm!

Fotogrāfi jas oriģināls no Birutas Zvaig-
zniņas arhīva, dzīvo Jaunbērzē. Mirdzas 
Lazdiņas, dzīvo Rites pag. Dzirnupēs, atmi-
ņu stāstījumi. Izmantoti materiāli no Atmi-
ņu istabas arhīva.

R. Urbacāne

Jaunieši ar velosipēdiem

No kreisās: Jānis Zālītis, Jūlijs Salna, Voldemārs Valdmanis, Alberts Vaskis (aizmugurē), Voldemārs 
(Voldis) Dumpis, Jānis Blešķis, Osvalds Valdmanis, Voldemārs Lukstenieks (fotogrāfs).

Projekta “Sēlijas pilskalnu vilinājums”, 
Nr. 15/KMP, noslēgumā izveidota izstāde 
par kopā ar ekspertu arheologu Juri Ur-
tānu iepazītajiem pilskalniem. To veido 
zīmējumi, materiālu apkopojumi, publikā-
cijas presē, senās un mūsdienu fotogrāfi jas, 
plakāti, gleznas, grāmatas, ko iesnieguši 

dalībnieki no Aknīstes, Ābeļiem, Dignājas, 
Zasas, Viesītes, Elkšņiem. Pašlaik to var 
apskatīt Atmiņu istabā, bet pastāvīgi pils-
kalnu ekspozīcija tiks izvietota vienā no 
Elkšņu skolas klasēm. Izgatavots plakāts, 
ko nodrukāja SIA “Visual” Jēkabpilī, atlasī-
tas labākās dalībnieku iesūtītās fotogrāfi jas, 
sagatavota ceļojošā fotoizstāde, kura pavie-
sosies projekta dalībnieku darbības vietās 
2017. gadā.

R. Urbacāne,
projekta vadītāja

Autores foto

Austra Niķe, Elkšņu kultūras nama vadītāja, ir 
projekta darba grupas locekle un šobrīd strādā 
pie projekta rezultātu apkopošanas, analīzes, 
izplatīšanas. Austrai šis ir pirmais projekts, 
kurā viņa ar aizrautību iesaistījusies un 
gandarīta par iegūtajām zināšanām.

Projekta rezultāti apskatāmi izstādē
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Saukas pagasta Juču mājās dzimis Mār-
tiņš Buclers – latviešu fotogrāfi jas pamat-
licējs – fotogrāfs, fotorūpnieks, fotogrāfu 
audzinātājs un skolotājs, latviešu lielākais 
fotoliteratūras rakstītājs.

10. decembrī Viesītes Kultūras pilī pul-
cējās 27. Buclera lasījumu dalībnieki no visas 
Latvijas, lai atzīmētu Mārtiņa Buclera 150. 
dzimšanas dienu un 30 gadus viņa vārda 
atdzimšanai Latvijā. Pasākuma svinīgajā 
daļā Pēteris Korsaks nolasīja sveicienus kon-
ferences dalībniekiem no akadēmiķa Jāņa 
Stradiņa, bet mēs savukārt sirsnīgi sveicam 
viņu dzimšanas dienā, kas ir tieši 10. de-
cembrī, vēlot A. god. Jānim Stradiņa k–gam 
veselību un veiksmīgiem darbiem bagātu 
nākamo gadu.

Priekšlasījumus klausoties, izrādījās, 
ka mēs vēl nezinām visu par mūsu 
novadnieku Mārtiņu Bucleru. Jā-
pateicas fotovēsturniekam Pēterim 
Korsakam, kas uz 27. Buclera lasī-
jumiem uzaicināja izcilus lektorus. 
Uzzinājām gan daudz interesanta 
par rakstnieka, gleznotāja J. Jaun-
sudrabiņa saistību ar fotogrāfi em un 
novadnieku M. Bucleru, gan par M. 
Buclera izcilo skolotāju fotogrāfi jā 
R. Borhardu. Varbūt arī šodien fo-
togrāfs laukos ir nozīmīgs ziņnesis 
par savu laiku savā novadā? Tāds 
jautājums rodas pēc Latvijas Zināt-
ņu Akadēmijas prezidenta Dr. Ojāra 
Spārīša priekšlasījuma. Daudz arī 
citu jautājumu un nākotnes uzdevumu iz-
skanēja lasījumos, tomēr visinteresantākie, 
šķiet, bija fakti par M. Bucleru kā etnogrāfu, 
tautas tradīciju zinātāju, mūziķi, muzikan-
tu, kapelas vadītāju, prasmīgu lauksaimnie-
ku tēva mājās jaunībā. Bet vispārsteidzošā-
kais ir M. Buclers un M. Kurzemnieks kā 
viena persona.

Ar jaunatklājumiem esam bagāti arī 
mēs paši Sēlijas pusē – Sēļzemē (kā vienmēr 
saka fotogrāfs Dainis Ormanis). Pēc Gunāra 
Spīdaiņa privātkolekcijā esošajiem Mārtiņa 
Buclera stereodiapozitīviem Dainis Orma-
nis rūpīgi restaurējis fotogrāfi jas, un izstā-
žu zālē bija skatāms šī darbietilpīgā procesa 
rezultāts – lielizmēra fotokopijas. Ja līdz šim 
varējām tikai nojaust par M. Bucleru pašu kā 
fotogrāfu, tad nu mums viņš bija redzams, jo 
vairāk tāpēc, ka izstādē “Mārtiņš Buclers – 
fotoetnogrāfi ja” bija skatāmas arī divdesmit 
piecas no Latvijas Nacionālā vēstures muze-
ja oriģināliem izgatavotas M. Buclera foto-
grāfi ju kopijas.

M. Buclera gadam veltīto fotoizstāžu 
ciklu turpina Jura Kmina personālizstāde 
“Krodera teātris” un Raimo Lielbrieža “Ne-
jaušā garāmgājēja piezīmes II” Kultūras pils 
zālēs.

Fotogrāfi jas vēstures interesentiem bija 
iespēja skatīt arī M. Buclera sastādītās mācī-
bu grāmatas fotogrāfi em, senos fotoaparātus 
un šī amata rīkus fotogrāfi ju izgatavošanai 
(G. Spīdaiņa privātkolekcija un M. Buclera 

fotogrāfi jas kabineta krājums).
Pēc konferences šīs izstādes Kultūras pilī 

skatāmas vēl līdz 16. janvārim.
Pārskatot 30 gadu laika periodu, kopš 

Viesītes novadā atdzimis Mārtiņa Bucle-
ra piemirstais vārds, atrodam ierakstu, ka 
1986. gadā Pēteris Korsaks informēja Sau-
kas un Viesītes pašvaldību (izpildkomiteju) 
par to, ka šeit atrodas M. Buclera dzim-
šanas vieta – Juču mājas. 1986. gada jūlijā 
“Saukā kopā sanāca fotovēsturnieks Pēteris 
Korsaks, fotogrāfi  Raimonds Rencis, Valts 
Kleins, rakstniece Lūcija Ķuzāne, saucieši 
Gunārs Spīdainis, Jānis Lācis, arī vecais fo-
togrāfs – Mārtiņa Buclera audzēknis Jānis 
Maizītis, kurš nu jau aizsaulē.

Izstaigājot Mārtiņa Buclera dzimtās 
vietas takas, nolēma latviešu fotogrāfi jas pa-
matlicēja 120. dzimšanas dienu atzīmēt Sau-
kas lauksaimniecības skolā. Un tā turpmāk 
katru gadu…”

M. Buclera dzimšanas dienā – 1986. 
gada 12. decembrī – Saukā pulcējās jau prāvs 
pulks Latvijas fotogrāfu. Pēcpusdiena aiz-
sākās Kristūžu kapos, kur atklāja piemiņas 
zīmi M. Buclera vecākiem Annai un Fricim 
Bucleriem. Vēsturei saglabāta fotogrāfi ja, 
kur fotogrāfi  šajā dienā pirms 30 gadiem 
kopā sapulcējušies Ormaņkalnā, atzīmējot 
M. Buclera 120. dzimšanas dienu.

Lauksaimniecības skolas zālē viesi ap-
lūkoja izstādi par M. Bucleru, un izskanēja 
doma, ka tā varētu kļūt par pirmsākumu 

“fotogrāfi jas muzeja izveidošanai 
Saukā”. Pasākums deva arī ierosmi 
republikas fotomākslinieku salidoju-
mam Saukā nākamajā vasarā.

1987. gada trīs dienas Saukā iegu-
va nosaukumu “Fotovasara Saukā”. 
Kopā darbojās vairāk nekā 200 foto-
grāfi . Fotovasaru vadīja Valts Kleins. 
Pie lauksaimniecības skolas atklāja 
piemiņas zīmi M. Bucleram – “Mār-
tiņš Buclers 1866 – 1944”, ko akmenī 

izkalis tēlnieks Imants Līcis. Latvijas foto 
organizāciju pārstāvji vienojās atbalstīt 
Mārtiņa Buclera vārda popularizēšanu un 
“nolēma ieviest M. Buclera balvu kā nozares 
augstāko atzinību Latvijā”, ko 1988. gada 12. 
decembrī piešķīra izcilajam fotogrāfam Le-
onam Balodim.

1989. gada 16. – 18. jūnijā notika “Foto-
vasara – 89”, ko vadīja fotogrāfs Raimonds 
Rencis. Salidojums iesākās ar svinīgu brīdi – 
atklāja tēlnieka Imanta Līča veidotu piemi-
ņas akmeni “Fotogrāfi jai 150”. Bija aicināti 
viesi no Igaunijas, Lietuvas, Čehoslovākijas, 
Maskavas un ASV. Šī fotovasara izskanēja 
jaunā kvalitātē – pirmo reizi ar sarkanbalt-
sarkano karogu.

1990. gada 29. jūlijs – pasākums “Sau-
cieši, sabrauciet Saukā”. Plaša fotogrāfa Rai-
monda Renča fotoizstāde, Valta Žilinska fo-
togrāfi jas – tēva gaitas mūzikā.

1991. gads – trīs dienas jūlijā Saukā un 
Viesītē ar Angelas Klīdzējas (ASV), Valda 
Kupra un Valdemāra Lukstenieka piedalīša-
nos. Tiek veidots Fotogrāfi jas kabinets Sau-
kas lauksaimniecības skolā.

1993. gadā Gunāra Spīdaiņa vadīto Fo-
togrāfi jas kabinetu apmeklē kultūras fon-
da vadītāja Ramona Umblija, Rikke Helms 
(Dānija), nometnes 3x3 dalībnieki un arī 
Vaira Vīķe – Freiberga. Tas kļuvis par popu-
lāru vietu Saukā, kur gadā viesojas vairāki 
simti apmeklētāju.

1995. gadā Saukas pagasta vecākais Jā-

TRĪSDESMIT GADI MĀRTIŅA BUCLERA ZĪMĒ

Latvijas fotogrāfi  Ormaņkalnā 1986. g. 
12. decembrī. A. Krieviņa foto.

Jura Kmina personālizstādes atklāšana.
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nis Raščevskis paraksta aktu par Mārtiņa 
Buclera kabineta pārņemšanu Saukas pa-
gasta īpašumā. Saukā viesojas starptautiskā 
semināra “Arhīvs” dalībnieki. Fotovasara 
kopā ar komponistam Arvīdam Žilinskim 
veltīto koncertu “Skanošās dienas Saukā”.

Un tā rit gads pēc gada, Mārtiņam Bucle-
ram kā spožai zīmei sev apkārt pulcinot gan 
pieredzes bagātus, gan pavisam jaunus foto-
grāfus, kam patiess prieks būt kopā, apskatīt 
radītos darbus, svinēt atkal tikšanos.

1999. gadā no 15. līdz 17. oktobrim Viesī-
tē notiek fotoplenērs.

2000. gada 9. – 18. jūnijs. “Fotovasara” 
Viesītē, pie Viesītes ezera, un Saukā. Desmit 
dienas ar plašu programmu: lekcijas, foto-
grafēšana, izbraukumi uz Neretu, Jēkabpili, 
Zasu, Dunavu, Asari, Daudzesi. Tikšanās, 
diskusijas, izstāžu veidošana un atklāšana, 
akcija “Ugunsskulptūra”, portfolio skate.

2001. gads – M. Buclera 135 gadu atce-
res pasākums 13. decembrī Saukas arodvi-
dusskolā. Fotoizstādes, fotogrāfu atziņas, 
pašdarbības koncerts, dejas ar “Kreicburgas 
ziķeriem”.

2002. gada jūlijā – fotovasaru 15 gadu 
atceres pasākums Saukā.

2003. gada 11. decembrī Saukas arodvi-
dusskolas zālē M. Buclera 137 gadu atcerei 
veltīti lasījumi. Referāti: Pēteris Korsaks, 
Mārcis Bendiks, Vilnis Auziņš, Daiga Kalni-
ņa, Alnis Stakle, Līga Strautiņa. Debates un 
diskusijas vada Gunārs Spīdainis un Māris 
Ločmelis.

Piemiņas stafeti pārņem Viesīte. 2004. 
gada 17. decembrī M. Buclera lasījumi notiek 
Viesītes Kultūras pilī, arī Saukas arodvidus-
skolā.

2006. gada 15. jūlijā Kristūžu kapsētā at-
klāj kapakmeni M. Buclera vecākiem. Jūlijā 
notiek fotogrāfes Daigas Kalniņas organizē-
tais fotoplenērs.

2007. gada 8. decembris – M. Buclera 
lasījumi Viesītes Kultūras pils konferenču – 
kino zālē. Pētera Korsaka, Gunāra Spīdai-
ņa un Viļņa Auziņa referāti. Izstādes, kurās 
piedalās arī jaunie fotogrāfi , ko vada Spodra 
Purviņa (Jēkabpils) un Skaidrīte Medvecka 
(Rubeņi).

Te minēti tikai raksturīgākie un spilgtā-
kie M. Buclera piemiņas pasākumi, kuriem 
no 2003. gada pievienojas galvaspilsētas 
jaunie fotogrāfi jas speciālisti, ienesot jaunas 
un saistošas tēmas lasījumos. Tā 2011. gadā 
notiek 23. Buclera lasījumi Viesītē un 3. Lat-
vijas Fotogrāfu Forums.

2011. gads iezīmējas arī ar pārmaiņām 
Viesītes muzeja “Sēlija” struktūrā, jo mu-
zejam tiek pievienota nodaļa – M. Buclera 
fotogrāfi jas kabinets Lonē.

M. Buclera piemiņai veltīto pēdējo gadu 
pasākumu virknē šī gada 27. Buclera lasīju-
mi ir spilgtākais notikums, jo varam atskatī-
ties uz 30 gadiem, kas Viesītes novadam un 
Latvijai devuši vienu no spilgtākajām perso-
nībām kultūrā – Mārtiņu Bucleru. Tāpēc arī 
pateicības vārdi un Viesītes novada pašval-
dības apbalvojumi:

Atzinības raksts Gunāram Spīdainim – 
par radošu un ilggadēju darbu Latvijas fo-
togrāfi jas pamatlicēja Mārtiņa Buclera pie-
miņas saglabāšanā, Mārtiņa Buclera fotog-
rāfi jas kabineta izveidē un vadīšanā;

Pateicības raksti par ilggadēju sadarbību 
un ieguldījumu mūsu novadnieka, Latvijas 
fotogrāfi jas pamatlicēja Mārtiņa Buclera 
piemiņas saglabāšanā:

Pēterim Korsakam, Vilnim Auziņam, 
Veltai Lācei, Jānim Lācim, Lūcijai Ķuzā-
nei, Raimondam Rencim, Raitim Puriņam, 
Aivaram Bitem, Dainim Ormanim, Arno 
Marnicam, Spodrai un Voldim Purviņiem, 
Daigai Kalniņai un Valtam Kleinam.

Paldies par sadarbību arī Igoram Pličam, 
Ilzei Līdumai, Uldim Grietiņam, Gunāram 
Bindem, Harijam Pellem, Vilhelmam Mi-
hailovskim, Ināram Dreijerim, Aigaram 
Pērkonam ar ģimeni, Aloizam Savickim, 
Marģeram Martinsonam, Jānim Raščevs-
kim un daudziem citiem, kam Mārtiņš Bu-
clers ir iedvesma, spēks, paraugs, apbrīna, 
cieņa, piemiņa un pat mīlestība!

Tā ir arī atgriešanās pie savām saknēm. 
Tāpat kā Latvijas Kultūras akadēmijas tradi-
cionālās dziedāšanas grupas “Saucējas” iz-
dziedāto dziesmu skaņas, ko savulaik klau-
sījies un notis tām pierakstījis mūsu pusē 
Mārtiņš Buclers. Šīs dziesmas izskanēja pa-

sākuma noslēgumā, visiem kopā piebalsojot, 
tā simboliski “metot tiltu uz pagātni”, lai tā 
dara mūs bagātus.

Tuvojas divu dižu novadnieku Paula 
Stradiņa un Mārtiņa Buclera gada noslē-
gums, kas sakrīt ar Viesītes Mazā Bānīša 
simtgadi, Latvijas simtgadi gaidot. Šogad 
tika izsludinātas divas akcijas, kuru rezultā-
tus apkopojam gada beigās.

E-fotoalbuma “Mana Sēlija” veidošanā 
piedalījās 19 fotogrāfi , kuru iesūtītos darbus 
parādījām 18. decembrī Kultūras pilī, un tos 
var skatīt muzeja mājas lapā: www.muzejse-
lija.lv Fotogrāfi jas iesūtījuši: Anita Dāldere, 
Spodra Purviņa, Voldis Purviņš, Artūrs 
Goldbergs, Gita Pērkone, Kate – Katrīna 
Jaškova, Ligita Levinska – Drozdova, Mod-
ris Putns, Pēteris Grūbe, Raimonds Rencis, 
Aigars Zariņš, Edijs Ozols, Inārs Dreijeris, 
Liene Bahura, Eiva – Krista Dronka, Ieva 
Milakne, Evelīna Bantauska, Rudīte Urba-
cāne, Marģers Martinsons. Fotogrāfus, kas 
nebija 18. decembra pasākumā, lūdzam sa-
ņemt piemiņas balvu Paula Stradiņa skolā 
(Peldu iela 2) muzeja darba laikā.

Mazā Bānīša simtajā gadā aicinājām pie-
teikties labiem darbiem akcijā “Simts labie 
darbi, Latvijas simtgadi gaidot”. Vēl simts 
darbi nav padarīti, tāpēc aicinām arī nāko-
šajā gadā veltīt savu laiku, savu izdomu un 
enerģiju Viesītei, Viesītes novadam un mu-
zejam, piesakot labo darbu muzejā “Sēlija”, 
lai varam to reģistrēt un ierakstīt mājas lapā. 
Akcijas noslēgums ar pārsteigumiem vēl 
priekšā.

Šogad Viesītes novada pašvaldībā tika 
nodibināta jauna Balva – atzinība par iegul-
dījumu un sasniegumiem Viesītes novada 
un Sēlijas kultūras, kultūrvēstures un garīgo 
vērtību radīšanas un popularizēšanas jomā. 
Tā ir “Mazā Bānīša Balva”, kas šogad pie-
šķirta deviņiem Viesītes novada cilvēkiem: 
augustā – sešiem bijušajiem dzelzceļniekiem, 
decembrī  “Mazā Bānīša Balvu – 2016” sa-
ņēma Inta Malceniece, Rudīte Urbacāne un 
Ģertrūde Godiņa. Sveicam Balvas ieguvējus!

I. Svilāne, Viesītes muzeja “Sēlija” 
vadītāja

Foto no muzeja arhīva

12. decembra pēcpusdienā Elkšņu 
pagasta ļaudis pulcējās uz kopīgu egles 
iedegšanu. Tā tika pavadīta ar dzejolīšu 
skaitīšanu, brīnumsvecītēm, rotaļām un 
ticējumiem. Kāds no tiem vēsta, ka Zie-
massvētkos vajag deviņas reizes ēst, tad 
būs bagāts. Bet svētku egles iedegšanas 
pasākumā vajag apēst kaut pīrādziņu, 
tad sagaidīšot Ziemassvētkus! Tāpēc visi 
sanākušie tika aicināti uz bibliotēku sa-
sildīties ar karsto dzērienu un pīrādziņu, 
kā arī pārbaudīt erudīciju ar Ziemassvēt-
ku mīklām. Paldies egles uzstādītājiem 
un dekorētājiem, kā arī visiem pasākuma 
dalībniekiem!

Priecīgu svētku gaidīšanu vēlot – 
Austra un Ingrīda.

Svētku egles iedegšana Elkšņos



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2016. gada decembris, Nr. 11 (161)

11

Skaistākie sapņi
lai iekrīt plaukstās –
nelūdzot, neprasot, negaidot...
Skaistākās zvaigznes
lai atspīd Tev naktī –
atmirdzot, rotājot, līksmojot...
Visskaistākie vārdi
lai atplaukst sirdī –
pavadot, sagaidot, novēlot...
Skaistākās cerības
lai dzimst no jauna –
mīlot, ticot un pielūdzot.
Iededzināta 3. Adventes svecīte, iedegta 

svētku egle, un tikai mazs mirklis ir atlicis 
līdz Jaunajam gadam.

Gada noslēgumā atskatoties uz padarī-
tajiem darbiem, gribu pateikt lielu paldies 
ikvienam, kas palīdzēja visu to paveikt!

Rites Tautas namā ļoti aktīvi darbojas 
dažādi pulciņi – pirmsskolas deju kolektīvs 
un jauniešu deju kolektīvs (vadītāja Lilita 
Bārdule). Mazie dejotāji uzstājušies gan pa-
gasta pasākumos, gan novada organizēta-
jos pasākumos. Rites Tautas nama sieviešu 
vokālais ansamblis “Rites balsis” vadītājas 
Ingas Davidānes vadībā piedalījies dažādos 
pasākumos. Šogad Tautas namā darbojās di-
vas teātra grupas – jauniešu un pieaugušo, 
kas parādīja saviem skatītājiem, ka arī mūsu 
pagastā prot spēlēt teātri.

Lielu paldies gribu teikt Rites pamat-
skolas kolektīvam, kas vienmēr atbalsta un 
aktīvi iesaistās piedāvātajās aktivitātēs! Ļoti 
laba sadarbība jau trešo gadu ir ar biedrības 
“Cerību krustceles” pārstāvi Kristīni Vere-
činsku.

Jauniešiem šogad bija iespēja piedalīties 
starpnovadu pasākumā Ērberģē. Par šo ie-
spēju paldies saku Jaunatnes lietu speciālis-
tei Laurai Liepiņai, kā arī Jānim Strumskim 
par aktīvu līdzdalību darbā ar jauniešiem!

Liels paldies kolēģiem: Lones Tautas 
nama vadītājai Intai, Elkšņu Kultūras nama 
vadītājām Indrai un Austrai, kā arī Viesītes 
Kultūras pils radošajam kolektīvam! Paldies 
par atbalstu Viesītes novada pašvaldībai! 
Paldies arī visiem tiem, kurus nenosaucu 
vārdā!

Ļoti ceru, ka pašdarbnieku pulciņu rin-
das papildināsies ar jauniem dalībniekiem. 
Mums visiem novēlu veselību, veiksmi un 
izturību! Lai veiksmīgs un darbiem ražīgs 
nākamais – 2017. – gads!

Rites Tautas nama vadītāja A. Guoģe

Veiksmīgu un ražīgu Jauno gadu!

26. novembra vakarā Lones Tautas namā 
uz saviem darba svētkiem pulcējās k/s “Po-
ceri” un z/s “Rutki” strādnieki, draugi, 
ģimenes locekļi! Āboli jau noliktavās, un 
varbūt kāds domā – viņiem gan labi, darbs 
padarīts, bet nekas jau nebeidzas, jo ražai jā-
meklē noiets, jāšķiro, jādomā, vai ziema būs 
labvēlīga augļkoku izturībai. Svētku reizē, 
esot visiem kopā, ikdiena tika aizmirsta, sir-
dis piepildīja prieks un gandarījums. Ābolu 
ballē visi tiekamies jau piekto gadu. Tieka-
mies, lai pateiktos ābolu vācējiem, dalītos 
gada veikumā, vēlētu sev un citiem panāku-
mus!

Piecu gadu jubilejas balli vadīja grupa 
“Maskas”, apsveikuma vārdus klātesošajiem 
teica lauksaimniecības konsultante Ligita 
Kadžule. Īpašs gandarījums un prieks par 
balvu, ko saņēma Daina Malcenieces kun-
dze – “Sievietei – uzņēmējai par mūža iegul-
dījumu augļkopībā”. Vakara gaitā sveicām 
apzinīgāko, izpalīdzīgāko, daudzsološāko 
darbinieku un dāvinājām viņiem keramiķes 
Zandas Rageles veidotos māla ābolīšus, ku-
riem uz lapiņas šūpojas 5. Paldies Tev, Zan-
da, par jauko pārsteigumu!

Trīs cepējas piedalījās cepienu parādē. 
Tās bija Inese Donaseviča, Maija Blitsone, 

Anita Plāne. Brangāko ābolu parādē balva 
z/s “Rutki” audzētajai šķirnei Rubīns (680 
g). Labi auguši arī Bogatir. Ja ābols ir 480 g, 
325 g smags, vai tas nav brangs?

Ābeles zaru uz skatuves rotāja pieci zelta 
ābolīši, kurus dāvināja Viesītes mākslas sko-
las audzēkņi skolotājas Ingas Kovaļevskas 
vadībā. Saimniecību dalībnieki pozēja pie 
šīs ābeles kopbildē.

Uz deju soli aicināja muzikanti “Zeme-
ņu lauks”. Mūs priecēja karaokes dziedātāji 
Modris Ruciņš Vējiņš un Gunārs Spīdainis.

Modris Ruciņš Vējiņš visus sveica ar šā-
dām rindām:

Kad atkal dārzā
Ziedēs ābeļu ziedi,
Pie manis tu nāksi, būs pavasaris.
Un klusi teiksi tu:
Tikai tevi es mīlu,
Tikai tu mana laime – maigs saules stars.
Vai mūsu sirdīs, draugs,
Vēl kādreiz mīla plauks?
Un ziedēs ābeļdārzs
Tik skaists un jauks?
Vai tiešām mēs abi vairs nebūsim kopā
Un liktenis būs lēmis uz mūžu mūs šķirt?

Paldies ikvienam, kurš piedalījās jau 
piektajā ābolu ballē!

Lones Tautas nama vadītāja 
I. Malceniece

Piektā ābolu balle Lonē aizvadīta!

9. decembra vakarā Lones Tautas namā ar teātra izrādi 
“Pacel vabolīti” viesojās mūsu kaimiņi no Neretas. Šķiet, 
tā bija tieši laikā, varējām pasmieties paši par savu ikdie-
nu, sadzīviskām lietām. Paldies režisorei Aijai Kalnārei 
par izrādi, visiem aktieriem par brīnišķīgo spēli! Kaut ārā 
lija, bija drēgns, ieejot namā, varēja sasildīties un baudīt 
izrādi. Paldies arī katram skatītājam, kurš vēlas atbalstīt 
nama dzīvi! Uz tikšanos!

Lones Tautas nama vadītāja 
I. Malceniece

Lonē viesojas Neretas 
amatierteātris
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“Cilvēka sirds ir mazs punktiņš uz mūsu 
lielās planētas. Bet no šejienes pasaulē iziet mī-
lestība.” Šo mīlestību Jūs redzēsiet, sajutīsiet un 
baudīsiet, ja ieiesiet Saukas pagasta telpās, kur 
atvērts Ziemassvētku tirdziņš. Šeit atradīsiet dā-
vaniņu sev, savam priekam, veselībai, dāvaniņu 

kādam noskumušajam vai dumpīgajam…
Atnāciet, apskatiet, izvēlieties, un tad jau 

būs abpusējs prieks!
Paldies visiem čaklajiem rūķiem, Inesei, 

kura uzņēmās darboties, lai katram mums būtu 
iespēja iegādāties radīto Neretā, Viesītē, Lonē, 

Jēkabpilī! Atbalstīsim savējos!
Arī brīvdienās, ja ļoti vēlēsieties kaut ko ie-

gādāties, brīdiniet, un mēs to padarīsim iespē-
jamu. Gaidām katru dienu darba laikā. Tirdziņš 
atvērts līdz 30. decembrim (ieskaitot)!

Aicina I. Malceniece.

Aicinām apmeklēt Ziemassvētku tirdziņu Lonē!

Ar Adventes svecēm vainagā
Kā Ziemassvētku pasakā
Ceļā pie mums ir viņš –
Mazais Jēzus bērniņš!
Kā baltais svētku sniedziņš
Saviļņo tas sirsniņas
Un zemē nomet svētku sniegpārsliņas.
Eglītes jau svētku rotā mirdz,
Cilvēkiem uz zemes labs prāts un mīļa sirds.

Arī mēs, Saukas pagasta ļaudis, 11. de-
cembra pievakarē pulcējāmies, lai iedegtu 
savu egli. Šogad tā īpaši skaista, tāpēc paldies 
pārvaldniecei Sanitai un citiem palīgiem!

Mums šis gads ir īpašs, jo mūsu bērni 
mācās Svētdienas skolā, bet no Neretas pie 
mums brauc dziedāt Neretas bērni, un šo-
dien pie egles visi satikāmies. Paldies sko-
lotājiem, kuri nes šo prieka vēsti un mūsu 

bērnus māca paklausībai! Pārvaldniece Sa-
nita priecājās par bērniem, kuriem rūp sava 
pagasta dzīve, par mazajām rūķu meitenēm, 
kuras varen braši veltīja dziesmiņas eglei, 
vēlēja visiem veselību, baltu sniegu, dāvanas 
no mīļajiem!

Vienojāmies dziesmā “Ak, eglīte”, tā tie-
šām ir skaista! Pēc uzrunām, dzejoļiem un 
dziesmām devāmies telpās sildīties ar tēju 
un mieloties ar cepumiem!

Lones Tautas nama vadītāja 
I. Malceniece

Iededzam svētku egli Lonē

Baltas pārslas no debesīm veļas,
Diena pēc dienas aumaļām skrien.
Ziemassvētku brīnums no miega ceļas
Un pasauli sasildīt brien.
Ir pagājis vēl viens gads. Pie durvīm jau 

klauvē Jaunais, vēl tikai atskaites, jāpievelk 
nepadarītajiem darbiņiem astītes, jāietērpj 
pidžamā un jānoliek arhīvā.

Kāds bijis 2016? Katram savādāks, bet 
mums, kultūras darbiniekiem, pārbaudīju-
mu gads. Nav ko raudāt, ne gausties – prie-
cājamies par katru apmeklētāju un norisi, 
kura var notikt!

Vēlos teikt paldies katram pasākumu 
apmeklētājam, māksliniekiem, kuri Pērtiķa 
gadā bija kopā ar Lones Tautas namu!

Dziedātprieks un dejotvēlme jāvēl vi-
siem pašdarbniekiem, mīļš Paldies jāsaka, 
vadītājām, mammītēm, kuras ziedo savu 
laiku brīvdienās!

Ir izdarīts gana, lai tikšanās prieks nezūd 
arī ugunīgajā Gaiļa gadā! Aicinu vēl tikties 
gada nogalē – 25. decembrī Ziemassvētku 
ballītē un 30. decembrī bērnu atskaites 
koncertiņā “Mana sapņu zvaigzne”!

Lai priecīgi Ziemassvētki!
Laimīgs Jaunais gads būs!
Skan laimīgā vēsts, lai kur būtu jūs:
Kungs Kristus ir dzimis,
laimīgs Jaunais gads būs!
Lai mums visiem tās būtu: Mīlestība, Pa-

ļāvība, Piedošana, Iecietība, Saticība, Veselība!
Lones Tautas nama vadītāja 

I. Malceniece

Pagājis vēl 
viens gads...

Pateicības
Izsaku sirsnīgu pateicību Viesītes 
novada sociālajai darbiniecei 
Sandrai Nikolajevai par labsirdību, 
iejūtību, atsaucību, padomu un 
pretimnākšanu!
Lai Ziemassvētki atnes svētību, 
mīlestību, prieku! Lai Jaunais gads 
kā teiksmu avots ir neizsmeļams un 
veselīgs!
Ar cieņu, Inese E.

Gribam pateikt lielu paldies novada 
pašvaldībai par piešķirtajiem līdzekļiem 
ārdurvju nomaiņai Veco ļaužu 
namā! Īpašs paldies par atsaucību 
un sapratni, organizējot šos darbus, 
izpilddirektoram Alfonam Žukam!
Lai visiem silti un gaiši Ziemassvētki!
Laimi un veselību Jaunajā gadā!
Viesītes Veco ļaužu nama iemītnieki

Dzīvo šai dienai,
šī diena ir tava.
Dzīvo šo dienu ar gaismu,
Kas ik brīdi pār tevi plūst.
Šai dienai nav pelēku ēnu,
tā balta no debesīm līst,
kā vēsas ūdens lāses,
tavas sāpes tajā izkūst un žūst.
Rītdiena pieder tam Kungam,
tu ceri,
Viņš piešķirs tev to,
ar roku laipno, visu vareno.
Atver savus dvēseles vārtus,
ļauj Viņam ienākt un sērst,
un visus savus domu mezglus
gludā kamolā vērst.
Dzīvo Viņa gaismā,
kas ik dienu pār tevi plūst,
tava dvēsele pati
par gaismas avotu kļūst.
/M. Nereta/

Cien. Jāni Miezer!
Mūsu visdziļākā pateicība Tev par 
ieguldīto darbu draudzes labā! Sirdī un 
lūgšanās esam ar Tevi!

Ikvienam novēlam Dieva mīlestības un 
svētībām bagātus Ziemassvētkus un 
2017. gadu!

Viesītes ev. lut. draudze
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NOVADA SKOLĀS

Skolotāja Sarmīte Ratiņa informē: “Stra-
tēģisko skolu sadarbības projekta “WORDS 
UNITE US”, Nr. 2015–1–RO01–KA219–
015167_7, ietvaros Viesītes vidusskolas angļu 
valodas klubiņa dalībnieki un visi interesen-
ti no 5. – 8. klasēm novembrī un decembrī 
piedalījās vairākās aktivitātēs. Aktuālākais 
darbs oktobra – decembra posmā bija kon-
kursu sagatavošana, komunikācija ar part-
neriem. Konkursa “Ziemas pasaka” (5. – 6. 
kl.) mērķis ir paaugstināt skolēnu radošās 
aktivitātes ziemas pasākumu ietvaros skolā 
un bagātināt angļu valodas prasmes. Skolē-
niem veicamie uzdevumi ir uzrakstīt savu 
Pasaku par ziemu un brīvā tehnikā uzzīmēt 
ilustrāciju savai pasakai.

Konkursa “Mana valsts, reģions, no-
vads” (7. – 8. kl.) mērķis ir veicināt savas 
valsts, reģiona un novada iepazīšanu un 
popularizēšanu ar intelektuālu aktivitāšu 
un nodarbju palīdzību. Skolēnu uzdevumi 
ir uzzīmēt un izgatavot puzli par konkur-
sa tēmu. Teksts (vārdi, nosaukumi u.c.) jā-
raksta/ jāiestrādā latviešu un angļu valodās, 
jo ar valodas palīdzību mēs sazināmies un 
pilnveidojam savu pasauli. Konkursu nori-
ses laiks: 2016. gada novembris – 2017. gada 
janvāris. Darbus izvērtēs komisija. Janvārī 
projekta “Words Unite Us” stendā varēs ie-
pazīties ar vērtējumu tabulu. Labākie 5 darbi 
katrā konkursā tiek ievietoti skolas mājasla-
pā projektu sadaļā.

Arī šogad projekta partneriem no Bul-

gārijas, Rumānijas, Lietuvas un Grieķijas 
skolēni izgatavoja un nosūtīja Ziemassvētku 
atklātnītes. Ir notikušas Skype videokonfe-
rences ar visām partnervalstīm. Tika saga-
tavotas dziesmas lietuviešu, angļu un grieķu 
valodās. Savukārt partnervalstu skolēni tās 
mācījās latviešu valodā. Saziņa Skype bija 
jauka. Skolā skolēni varēja diskutēt par da-
žādiem viņus interesējošiem jautājumiem 
un satikt viesģimeņu bērnus. Nākamajā 
semestrī notiks gatavošanās mācību sesijai 
Bulgārijā. Būs jāpilda mājas darbi un jāveic 
citas aktivitātes angļu valodas klubiņā, kā 
arī turpināsim darbu pie Skype videokonfe-
rencēm.”

Līdz ar mācību gada sākumu skolā ir 
uzsākta jauna projekta “Th e continuous de-
velopment of teaching staff  in a multicul-
tural environment” īstenošana. Pēc pirmās 
partneru tikšanās Bursas pilsētā Turcijā no-
tiek darbs pie skolotāju iesaistes aktivitātēs. 
Kā viena no svarīgākajām lietām ir gatavo-
šanās apmācībām pie Somijas partneriem 
Tamperes pilsētā. Skolotāji ir aktīvi un vēlas 
papildināt savas profesionālās prasmes. Jan-
vārī uz Somiju dosies astoņi skolotāji, bet 
līdz tam nopietni jāstrādā pie sagatavošanās. 
Katram partnerim ir jāizstrādā un jāsaga-
tavo 5 mācību metodes, ieskaitot aprakstu 
angļu valodā, un gatavības pakāpei jābūt tā-
dai, lai skolotājs ir spējīgs demonstrēt savu 
metodi un dalīties pieredzē ar kolēģiem no 
Somijas, Dānijas, Beļģijas un Turcijas. Ap-
mācību nedēļas laikā visi dalībnieki strādās 
pie metožu demonstrācijām un arī tās ap-
robēs. Viena no problēmām, kas skolotājus 
biedē, ir angļu valodas prasmju nepietieka-
mība. Esam strādājuši, lai mazinātu valodas 
nezināšanas riskus – grupā ir divi skolotāji, 
kuri palīdzēs. Šoreiz noteicošais faktors ir 
skolotāja vēlme mācīties, atvērtība komu-
nikācijai ar kolēģiem no citām valstīm, vēl-
me dalīties pieredzē. Par to, kā notiek darbs 
skolotāju apmācībās, ir iegūta laba pieredze 
projektā “Recognise, Reengage, Remedy”, 
kur skolotāji ir papildinājuši savas prasmes 
Spānijā un Maltā. Projekta mērķis ir dot ie-
guldījumu pastāvīgā pedagoģiskā personāla 
attīstībā, izveidojot apmācību programmu 
un organizējot tās pielietošanu, kā arī veici-

nāt skolēnu integrāciju, papildinot skolotāju 
prasmes darbam klasē ar dažādām vajadzī-
bām. Lai gan skolēni šajā projektā tiešā veidā 
nav iesaistīti, tomēr var teikt, ka tieši skolo-
tāji būs tie, no kuriem viņi saņems jaunas at-
ziņas, emocijas un, iespējams, jaunu pieeju. 
Mēs visi zinām, ka Somijas izglītības sistēma 
kotējas kā labākā Eiropā.

Rit projekta “Recognise, Reengage, Re-
medy” otrais īstenošanas gads. Tā ietvaros ir 
veiktas skolēnu un skolotāju aptaujas, organi-
zēta inovatīvo mācību metožu pielietošana, 
apkopoti aptauju rezultāti. Iesaistītie skolotāji 
sekmīgi darbojas interneta vietnē EDMODO, 
kur pieejami projekta materiāli, un notiek 
pieredzes apmaiņa ar partneriem. Milzīgs 
paldies skolotājiem, kuri iesaistās projekta 
aktivitātēs, mācās un savu pieredzi nodod tā-
lāk kolēģiem, tomēr īpašu paldies ir pelnījusi 
skolotāja Mārīte Kivleniece par savu atbildīgo 
darbu projektā, veicinot tā mērķu sasniegša-
nu! Interaktīvā galda izstrāde joprojām ir 
procesā, tomēr ceram, ka spēsim tikt galā ar 
problēmām un skolēniem būs iespēja izman-
tot inovatīvas apmācību metodes. Darbs un 
tā rezultātu sasniegšana starptautiskā projek-
tā ir atkarīga ne tikai no pašiem, bet gan no 
visas komandas. Ikviens projekts ir eksperi-
ments, un īstenošanas gaitā jābūt gataviem uz 
neparedzētām situācijām.

Tuvojas gada nogale, tāpēc izvērtējam 
savus darbus un sasniegumus. Vēlos apgal-
vot, ka Viesītes vidusskolas skolotāji ir pelnī-
juši atzinību par pozitīvu attieksmi pret ie-
saistīšanos starptautiskos projektos. Paldies 
vecākiem, īpaši viesģimenēm, kuras uzņēma 
savās mājās skolēnus no Grieķijas, Rumāni-
jas un Lietuvas! Projektos piesaistītie fi nan-
šu resursi dod iespēju iegūt jaunas zināšanas 
un pieredzi skolotājiem, skolēniem, skolas 
vadībai, kā arī tiek uzlabota sadarbība starp 
skolu un vecākiem.

Projektus līdzfi nansē Eiropas Savienības 
ERASMUS+ programma.

G. Dimitrijeva, 
angļu valodas skolotāja

Starptautisko Eiropas Savienības projektu 
jaunumi Viesītes vidusskolā

Gada tumšākais laiks padara cilvēkus apcerīgākus un jūtīgākus, tādēļ katram labam vārdam un 
darbam, katram siltam glāstam ir gluži cita vērtība nekā saulainajās dienās, kad tāpat jau ir jauki un labi.
Ziemassvētki ir mīlestības svētki, tad nepalaidīsim garām šo iespēju, izmantosim burvju varu, 
teiksim mīļus vārdus ģimenes locekļiem, draugiem, radiem, kolēģiem, uzsmaidīsim pretimnācējiem!
Bet, jauno laika posmu uzsākot, atcerēsimies, ka katram gadam ir savi laimes brīži, tikai tos jāprot 
atrast un noturēt. Katram jaunam rītam ir gaiša mala, tikai jāprot to saredzēt. Tāpēc Jaunajā gadā 
novēlu mums visiem – 
lai piepildās visi tie sapņi, kas mīlēti, loloti, kamolā satīti, 
kā bērnības rakstainie dūraiņi – mīļākie, siltākie, vienīgie.
Rites pamatskolas kolektīva vārdā – direktore I. Maševska.
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Beidzot arī no Viesītes vidusskolas 
kāds ir sadūšojies piedalīties erudīcijas, 
gudrības un atjautības spēlē „Gudrs, vēl 
gudrāks”, ko organizē Latvijas TV. Tā ir 
7. b klases skolniece Zanda Zaļakme-
ne. Viņa katru gadu piedalās daudzās 
mācību priekšmetu olimpiādēs un gūst 
godalgotas vietas, ir „Zelta sietiņa” lau-
reāte, ar panākumiem startē skatuves 
runas konkursos, meitenei ir augsts 
zināšanu vērtējums. Taču spēles pre-
tendentiem tas nebūt nav noteicošais. Pieteiku-
ma anketā jāatbild uz daudziem jautājumiem. 
Piemēram, jāuzraksta, ar ko varam lepoties Lat-
vijā. Jāapraksta savs redzējums par Latviju pēc 
30 gadiem. Jāpastāsta, ar ko atšķiries no saviem 
vienaudžiem. Spēlei 7. klašu grupā pieteicās 132 
dalībnieki, organizatori piedalīties uzaicināja 36 – 
arī Zandu.

Kādam jābūt skolēnam, lai puslīdz droši va-
rētu piedalīties spēlē? Protams, erudītam. Spē-
jīgam visos mācību priekšmetos, atjautīgam, 
jāprot koncentrēties stresa situācijās, radošam, 
atvērtam, daudz jālasa. Tas viss Zandai piemīt. 
Bez tam Zandai raksturīga apbrīnojama zināt-
kāre, manuprāt, iekšēja nepieciešamība pēc 
jaunas informācijas. Brīžiem domāju: pa kuru 
laiku viņa paspēj iemācīties uzdoto, izpildīt mā-
jas darbus, ar aizrautību dejot un spēlēt teātri, 
noorganizēt aktivitātes klasē, izlasīt vai noklau-
sīties dienas aktuālākos jaunumus, darboties 
projektos, būt lietas kursā par sabiedrībā notie-

košo, papildus strādāt matemātikā... Zanda ne-
kad neizskatās nogurusi, saīgusi un neapmieri-
nāta. Kad man ir melnā diena, satieku sprigano, 
smaidīgo meiteni, un garastāvoklis uzlabojas. 
No Zandas allaž staro pozitīvisms.

3. oktobrī sākās intensīva atbalsta koman-
das gatavošanās spēles ierakstam. Rainers zīmē-
ja plakātus (Zanda pasūtīja uzrakstu „Nestre-
so!”), pārējie tapa pēc klasesbiedru iniciatīvas. 
Visi zīmēja priecīgas sejiņas (katram gadīju-
mam arī bēdīgas...) – katra zīmētā sejiņa iznāca 
neatkārtojama un oriģināla.

13. oktobrī notika pusfi nāls. Zanda uzva-
rēja! 7. oktobrī skolā viesojās TV komanda, lai 
fi lmētu Zandu mācību stundā, vaļaspriekos, in-
tervētu klasesbiedrus.

10. novembra pēcpusdienā devāmies uz TV 
spēles fi nāla ierakstu. Šoreiz atbalsta komanda 
bija lielāka – ne tikai klasesbiedri, bet arī drau-
gi no 8. klases. Abos ierakstos Zandu pavadīja 
arī mamma un brālis. Braucot uz fi nāla spēli, 

Viesturs pat autobusā māsu nelika mierā – uz-
deva visdažādākos jautājumus. Vārdu sakot, 
„trenēja” izšķirošajai cīņai. Kā tā notika, redzējāt 
raidījumā.

Pārdomas un paldies pēc 
„Gudrs, vēl gudrāks”.

Daudz grūtāk būtu visu padarīt bez atsau-
cīgiem un atbalstošiem kolēģiem. Mans paldies: 
Sarmītei Ratiņai, kura piekrita vizuālās mākslas 
stundas fi lmēšanai un palīdzēja sagatavot pla-
kātus un sejiņas! Bez liekiem jautājumiem savu 
„jā” vārdu fi lmēšanai teica Zandas vaļasprieku 
vadītāji Mārīte un Andris Kivlenieki un Aija 

Rancova. Kamēr strādāju ar klasi un TV 
fi lmēšanas komandu, kā uz burvju mājienu 
Iveta Daņiļeviča, Ligita Liepiņa, Sarmīte Mi-
lakne saklāja kafi jas galdu. Skolas direktors 
Andris Baldunčiks bez iebildumiem atbals-
tīja braucienus uz TV. Paldies sākumskolas 
skolotājām, kuras pamanīja talantīgo meite-
ni un mērķtiecīgi virzīja uz sasniegumiem! 
Zandas paldies visiem skolotājiem, kuri 
viņu mācījuši, strādājuši papildus un mudi-
nājuši uz jaunām virsotnēm!

Ko ieguva atbalstītāji?
Gatavojoties ierakstiem un fi lmēšanai, 

saliedējās klases kolektīvs, jo kopīgi tika darīti 
daudzi darbi. Man prieks, ka pat mani lielākie 
„razbainieki” fi lmēšanā prata savākties un būt 
gandrīz vai paraugpuiši. Gatavošanās un studijā 
pavadītās garās stundas pierādīja – lai kaut ko 
sasniegtu, neatsverama ir šī kopības sajūta, ar 
kādu dzīvots visu spēles laiku. Pavadījuši ierak-
stu studijā 11 stundas, skolēni iepazinās un uz 
savas ādas izbaudīja, kā top ieraksti: brīžiem ap-
nicīgi, garlaicīgi, ar vairākiem mēģinājumiem. 
Man tas bija skaists un emocionāls laiks, kad 
bijām vienoti, patīkami satraukti, nebārāmies 
un nestrīdējāmies.

Esam patiesi priecīgi un lepni par Zandas 
uzvaru. Meitenei vēlu saglabāt pozitīvismu, zi-
nātkāri, neatlaidību un mērķtiecīgi doties uz 
priekšu, lai nākotnē sasniegtu savu iecerēto 
mērķi.

R. Sirmoviča,
7. b klases audzinātāja

Autores foto

Zanda turējās un uzvarēja!

Ir atkal svētku vakars
Un gadu mija nāk……
Un tūkstoš jaunu ceļu
No pusnakts jāuzsāk.

Gaišus un svētītus 
Ziemassvētkus,
radošu un veiksmīgu Jauno – 
2017. – gadu!

Viesītes vidusskolas kolektīvs
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Izcilais zinātnieks Alberts Einšteins ir 
teicis: “Var dzīvot divējādi: pieņemot, ka 
brīnumi nenotiek vai pieņemot: katrs no-
tikums ir brīnums.” Paliek jautājums: “Vai 
mēs spējam saskatīt brīnumu, kas var slēp-
ties kādā eksperimentā, spējā uzdrīkstēties 
paust savu viedokli vai arī kādā atziņā par 
redzēto?”

Veidot izpratni un interesi par fi ziku un 
ķīmiju un rosināt skolēnus radošai darbībai – 
tāds bija 24. novembra pasākuma “Fizika un 
ķīmija ikdienā un eksperimentos” mērķis.

Šāda veida pasākums Viesītes vidussko-
lā kļuvis par tradīciju. Šogad tas notika jau 
piekto reizi.

Atskatīsimies šīs aktivitātes vēsturē:
2012./ 2013. mācību gads – pirmā fi zikas 

eksperimentu video demonstrēšana notiek 
fi zikas kabinetā, un tajā piedalās 10. – 12. 
klašu skolēni. Pēc šī pasākuma skolēni ie-
rosina šādu pasākumu rīkot pat divas reizes 
mācību gadā.

2013./ 2014. mācību gads – pasākuma 
norises vieta pārcēlusies uz Viesītes kultū-
ras pili, un kā vērotāji piedalās pamatskolas 
klašu skolēni.

2014./ 2015. mācību gads zīmīgs ar to, ka 
pirmo reizi pasākumā tiek demonstrēti arī 
ar ķīmiju saistīti video. Savus veidotos vi-
deo sāk demonstrēt arī devīto klašu skolēni.

2015./ 2016. mācību gads – 17. novem-

bris skolā tiek izsludināts par jauno fi ziķu 
un ķīmiķu dienu. Skolā viesojas Fizmix. 
Paralēli kabinetos notiek aktivitātes, kas 
saistītas ar fi ziku un ķīmiju. Neatņemama 
sastāvdaļa ir mācību video demonstrēšana. 
Pirmo reizi savu varēšanu demonstrē daži 
8. klašu pārstāvji.

Nu jau aiz muguras arī 2016./ 2017. mā-
cību gada pasākums.

Ar ko šis gads atšķīrās no iepriekšējiem?
Šogad pasākumā piedalījās mūsu kai-

miņu skolu pārstāvji no Rites pamatskolas, 
Biržu pamatskolas un Aizkraukles ģimnā-
zijas.

Pie mums ciemojās pārstāvji no “FIZ-
MIX” un LU Fizikas fakultātes.

Šajā mācību gadā video iesniedza visi 
8. klašu skolēni.

Šogad vērtēšanai tika iesniegti 40 darbi: 
astoņus darbus iesniedza Rites pamatsko-
la, četrus Biržu pamatskola, bet divus Aiz         -
k raukles vidusskola. Darbi tika vērtēti čet-
rās kategorijās:

mācību video fi zikā (atspoguļo kādu 
fi zikas tēmu);

mācību video ķīmijā (atspoguļo kādu 
ķīmijas tēmu);

fi zikas eksperimenta video;
ķīmijas eksperimenta video.
Darbus vērtēja:
FIZMIX pārstāvis Edgars Korsaks;

LU FMF Studentu padomes akadēmis-
kās darba grupas vadītājs Pēteris Ratnieks;

piekto gadu darbu vērtēšanā piedalījās 
Viesītes vidusskolas direktora vietniece mā-
cību darbā Aija Vanaģele;

darbu vērtēšanā piedalījās informāti-
kas skolotājs, bet fi zikas lietās zinošais Ro-
berts Orups;

matemātikas skolotāja Ilze Martuže-
noka, kas atbildēja arī par to, lai visi rezul-
tāti tiktu precīzi apkopoti.

Iesniegtie video patiesi bija daudzvei-
dīgi un interesanti. Labākos rezultātus uz-
rādīja: Andris Līcis, Rodrigo Lūsis, Aiva 
Ļahtiņina, Egīls Arvīds Skrūzmanis, Ance 
Kalniņa no mūsu skolas, Kristers Kokins 
no Aizkraukles vidusskolas un Jānis Bite no 
Biržu pamatskolas.

Pasākuma otrajā daļā FIZMIX pārstāvis 
Edgars Korsaks un LU FMF Studentu pa-
domes akadēmiskās darba grupas vadītājs 
Pēteris Ratnieks tikās ar skolēniem.

Visbeidzot gribas teikt paldies:
kaimiņu skolām par atsaucību;
Viesītes muzeja un kultūras pils darbi-

niekiem par atbalstu;
 Viesītes novada domei par sagādāto 

dāvaniņu;
 skolotājiem par izpalīdzību un līdz-

darbošanos!
Fizikas skolotāja L. Blumbeka

24. novembris – “Fizika un ķīmija ikdienā 
un eksperimentos”

Rites pamatskolas 1. un 2. klases skolēniem 
kāda pēcpusdiena tika ļoti gaidīta. Kopā ar au-
dzinātāju tika nolemts doties ciemos. Ciemos 
pie ļoti nozīmīgām personām – pie Dakšiņas 
un Karotes. Tiklīdz spērām kāju to valstībā, ne-
viļus bija jākļūst klusiem un pieklājīgiem. Mēs 
visi tikām sagaidīti ar dzejoli, kurā Dakšiņa un 
Karotīte mums deva dažādus labus padomus. 
Piem., “Mēs iemācītu visiem bērniem/ Ar krei-
so roku dakšu tvert,/ Ar nazīti, kas labā rokā,/ 
Tie grieztu kumosiņus sev?” Bet, pirms doties 
grūtajā galda kultūras ceļā, visiem tika piedā-
vāts pagatavot koka dakšiņu un karotīšu lellītes. 
Tika izvēlēti galda piederumi, izvēlēti materiāli 
tērpam un pielīmēti dažāda garuma mati. Vie-
ni taisīja dakšiņu puikas, citi – karotīšu meite-
nītes. Beigās iznāca raibu raibā lellīšu modes 
skate. Pēc radošās darbošanās nāca gaidītais un 
uztraucošākais izglītošanās posms – maltītes 
baudīšana, izmantojot nazi un dakšiņu. Dau-
dzu mazajās rociņās ne dakša, ne nazis nebija 
tie paklausīgākie sabiedrotie. Tomēr pamazām 
visi iemanījās pareizi turēt dakšiņu un nazi, kā 
arī pat nogriezt kumosiņus un tīri aristokrātiski 
tos ielikt mutē. Tā kā dakšiņa vēlējās būt node-
rīga šajās viesībās, maltītes beigās tika uzsaukts 
augļu kārtojums ar putukrējumu. Jāatzīst, ka 
dažiem putukrējums šķita lielāks našķis par 
augļiem. Paralēli uzzinājām par dažādiem gal-

da kultūras smalkumiem. Tiklīdz pirmie galda 
kultūras sviedri tika noslaucīti, pienāca pēcpus-
dienas aktīvākā daļa – spēles un rotaļas. Daudz 
un dažādās spēlēs bērni varēja viens otru iepazīt 
tuvāk, uzzināt lietas, ko ikdienā varbūt nepār-
runā un galvenais – kopīgi izsmieties. Deivs 
atzina, ka “spēles bija visjautrākās.” Rodrigo 
sacīja: “Arī mājās mēģināšu lietot nazi un dak-
šu un varēšu iemācīt arī saviem mājiniekiem.” 
Kristella un Aigars teicās iepriecināt savējos ar 

pagatavotajām lellītēm. Līdz ar tumsas pietuvo-
šanos arī mūsu pēcpusdienai bija jābeidzas, jo 
bija jāatvēl laiks ikdienas darbiem un jāsagata-
vojas nākamajai dienai. Abu klašu vārdā vēlētos 
pateikt lielu PALDIES mūsu čaklajām Dakšiņas 
un Karotītes palīdzēm: Signijai, Diānai un Mar-
tai! Šis bija mūsu klašu pirmais klases vakars, un 
ceram, ka tādi izglītojoši un jautri būs vēl. Tiksi-
mies Ziemassvētku jampadracī!

Skolotāja V. Liepiņa

“Ciemos pie Dakšiņas un Karotītes”
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Mākslas skolas audzēkņi fotomirkļos

Ekskursijā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā – 30.11.16.

Top Ziemassvētku apsveikumi labdarības akcijām – Ziemassvētku tirdziņam 
Rīgas Domē un NSUS “Eņģeļa pastam”.

Pulciņa “Fotomixlis” audzēknes: Ieva Milakne, Eiva Krista Dronka, Diāna Beļavska un Evelīna 
Bantauska /ped. Inga Kovaļevska/ konkursa “Solis gleznā” noslēguma pasākumā LNMM – 09.12.16.

SĒLIJAS Sporta 
skolas ziņas

Volejbols

Jau no oktobra sākuma Latvijas novados 
un pilsētās norisinājās Latvijas Volejbola Fede-
rācijas sacensības “Kausa izcīņa 2016”. Turnīra 
mērķis ir noskaidrot labākās komandas un spē-
lētājus, izvērtēt mācību – treniņu darba rezul-
tātus un popularizēt volejbolu Latvijas novados, 
reģionos.

“Kausa izcīņas 2016” sacensībās Sēlijas 
Sporta skolu pārstāvēja trīs komandas: U–19 
meitenes (1997./1998. dz. g.), U–17 meitenes 
(2000. dz. g. un jaunākas) un U–14 zēni (2003. 
dz. g. un jaunāki).

8. oktobrī Liepājā pirmās spēles aizvadīja 
U–17 meitenes. U–17 vecuma grupā piedalījās 
12 komandas, kas bija sadalītas četrās apakšgru-
pās. Savā apakšgrupā meitenes tikās ar divām 
komandām – Liepājas Sporta Spēļu skolas un 
Rīgas Volejbola skolas III komandām. Diemžēl 
abās spēlēs piedzīvoti zaudējumi (0:3) un iegū-
ta 3. vieta apakšgrupā. Pēc sacensību nolikuma 
komandas, kas ieguvušas 3. vietu apakšgrupās, 
fi nālā cīnās par 10. – 12. vietu. Finālspēles no-
tika 26. novembrī Aknīstē. Arī šoreiz meitenes 
izspēlēja divas spēles. Spēlē ar Balvu sporta sko-
las komandu mūsu komanda bija pārāka (setu 
attiecība 3:1) un izcīnīja uzvaru. Spēlē pret Rī-
gas Volejbola skolas I komandu nācās piekāpties 
(0:3). Kopvērtējumā meitenes izcīnīja 11. vietu.

22. oktobrī cīņas par spēcīgākās volejbo-
la komandas titulu uzsāka U–14 grupas zēni. 
Vienlaicīgi trīs Latvijas pilsētās – Kuldīgā, 
Ozolniekos un Jēkabpilī – spēles uzsāka 12 
komandas, kuras bija sadalītas trīs apakšgru-
pās. Mūsu puiši Jēkabpilī laukumā sacentās ar 
Cēsu PSS/Siguldas VĢ, Jēkabpils SS un Dagdas 
SS komandām. Spēlē ar Jēkabpils SS komandu 
puišiem zaudējums (1:2). Arī spēcīgajai Cēsu 
PSS/Siguldas VĢ komandai nācās piekāpties 
ar 0:2. Spēlē ar Dagdas SS komandu mūsējie 
izcīnīja uzvaru (2:0), rezultātā ierindojoties 3. 
vietā apakšgrupā. Šajā grupā 3. un 4. vietas ie-
guvēji no katras apakšgrupas fi nālā cīnījās par 
7. – 12. vietu. Finālspēles mūsu puiši aizvadīja 
19. un 20. novembrī Tukumā, kur divās dienās 
izspēlēja piecas spēles. Mūsu puiši bija spēcīgā-
ki par Ozolnieku komandu (2:1) un Dagdas SS 
komandu (2:0), bet savukārt piekāpās Tukuma 
SS (0:2), Talsu NSS/Dundaga (0:2) un Vecum-
nieku NDSS (1:2) komandām. Kopvērtējumā 
mūsu U–14 puišu komanda izcīnīja 10. vietu 
“Kausa izcīņas” sacensībās.

U–19 vecuma grupā piedalījās 20 koman-
das, kas bija sadalītas piecās apakšgrupās.

Pirmās spēles savā apakšgrupā meitenes 
aizvadīja 15. un 16. oktobrī Rīgā. Šajās spēlēs, 
piedzīvojot zaudējumus ar komandām no Rī-
gas Volejbola skolas, Jūrmalas SS un Talsu NSS 
(visās spēlēs 0:3), meitenes palika ceturtās savā 
apakšgrupā. Arī fi nālā neveicās, un kopvērtēju-
mā iegūta pēdējā – 20. vieta.

20. decembrī volejbolistiem sāksies pirmās 
Latvijas Jaunatnes čempionāta spēles. Lai veik-
sme pavada mūsu volejbolistus LJVČ spēlēs!
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Vieglatlētika

29. novembrī sporta skolas paši mazākie vieglatlēti startēja “Līvānu 
BJSS atklātajās sacensībās vieglatlētikā slēgtās telpās D (2006. – 2007. dz. 
g.) un E (2008. – 2009. dz. g.) grupām”. Pavisam sporta skolu pārstāvēja 14 

audzēkņi no Viesītes un Ābeļiem. Visi startēja D grupā.
Ļoti labi veicās audzēkņiem no Ābeļu pamatskolas, kas izcīnīja trīs 

medaļas. Agris Krodzinieks D grupā zēniem izcīnīja divas 1. vietas meda-
ļas – 30 m skrējienā (4.93 s) un 1 kg pildbumbas mešanā (10.03 m).

2. vieta pildbumbas mešanā Alvim Saņikovam (9.43 m) un 2. vieta arī 
Elīnai Strašnovai 1 kg pildbumbas mešanā (9.00 m).

No viesītiešiem medaļu izcīnīja Ilgmārs Bucenieks, kurš ierindojās 3. 
vietā 700 m skrējienā (2.52,7 min.) D grupas zēniem. Labi startēja Paulīne 
Ratniece, kura bija piektā tāllēkšanā (3.18 m) un 30 m skrējienā (5.46 s). 
5. vieta arī Elīnai Lācei 1 kg pildbumbas mešanā (7.03 m). Septītais tāllēk-
šanā bija Kristers Naudiņš (3.04 m). 700 m skrējienā astotā bija Elīza Līce 
(2,41,1 min.).

6. decembrī Ābeļos notika “Draudzības kausa vieglatlētikā” izcīņas 
1. posma sacensības C (2004. un 2005. dz. g.) un D (2006. – 2007. dz. g.) 
grupām. Protams, labāk veicās bērniem, kuri ir savā grupā vecākie.

C grupā labi veicās Aleksim Čelnovam, kurš izcīnīja trīs godal-
gotās vietas – 2. vietu trīssolī no vietas (6.02 m), augstlēkšanā (1.25 
m) un 3. vietu 2 kg pildbumbas mešanā (11.73 m). Andrim Ardim 
Liepiņam divas 2. vietas – 30 m skrējienā (5.07 s) un 1000 m skrējienā 
(3.40,8 min) un 3. vieta kombinētās stafetes skrējienā (4 apļi+3 apļi+2 
apļi+1aplis). Stafetes skrējienā 3. vietu vēl izcīnīja Viktorija Bruzgule, 
Artūrs Čelnovs un Sintija Caune. Viktorijai 4. vieta augstlēkšanā, 6. 
vieta 2 kg pildbumbas mešanā un 7. vieta trīssolī no vietas. Sintijai 5. 
vieta trīssolī no vietas un 2 kg pildbumbas mešanā. Naurim Mitenie-
kam 5. vieta pildbumbas mešanā. Krists Murāns izcīnīja 6. vietu 2 kg 
pildbumbas mešanā.

D grupā Kristeram Naudiņam 4. vieta trīssolī no vietas. Elīza Līce 700 
m skrējienā bija septītā un desmitā trīssolī no vietas. 1 kg pildbumbas me-
šanā Elīnai Lācei 8. vieta.

Vēlot sportiskiem panākumiem bagātu 2017. gadu,
Sēlijas Sporta skolas direktora 

vietniece G. Klibiķe.

Sēlijas Sporta skolas vieglatlēti Līvānu BJSS atklātajās sacensībās 
vieglatlētikā 29. novembrī.

26. novembrī Rīgā, mākslas telpā “Dizai-
na Fabrika”, notika kartinga sezonas noslē-
guma pasākums, kurā piedalījās arī Viesītes 
novada sportists Andris Maisaks. Andris 
2016. gada sezonas kopvērtējumā ieguva 3. 
vietu.

Šajā sporta veidā Viesītes novadu pār-
stāv divi sportisti – Andris Maisaks un Valē-
rijs Puiša, kurš sezonas kopvērtējumā ieguva 
4. vietu. Andris Maisaks startē M125 klasē, 
savukārt Valerijs Puiša startē CZ125 klasē.

Prokart 2016 seriālā bija septiņi posmi 
visā Latvijā (Ropaži, Madona, Kandava, Jel-
gava). Valērijs sezonā sacentās ar sportistiem 
no Latvijas, Lietuvas, Ukrainas un Igaunijas, 
savukārt Andris sezonā par kausu cīnījās ar 
sportistiem no Lietuvas, Latvijas un Krievijas.

Abus sportistus šosezon fi nansiāli at-
balstīja arī Viesītes novada pašvaldība.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 

speciāliste L. Liepiņa

Viesītiešiem panākumi kartingā

Sākoties Ziemassvētku gaidīšanas laikam, Viesītes novada jauniešu 
dome aicināja ikvienu novada iedzīvotāju iesaistīties labdarības akcijā. 
Akcijas mērķis bija vairot prieku, veicinot arī paaudžu sadarbību nova-
dā. Labdarības akciju rīkoja Viesītes novada jauniešu domes sadarbībā ar 
Viesītes vidusskolas skolēnu saeimu un sociālo dienestu. Kopīgiem spē-
kiem izgatavoti vairāk nekā 50 krāšņi bumbuļi.

Labdarības akcijas laikā visā novadā notika 4 darbnīcas, kur jaunie-
ši kopā ar ikvienu interesentu gatavoja eglīšu rotājumus un apsveikumu 
kartītes, kas nonāca pie Viesītes novada 1. grupas invalīdiem un pensio-
nētajiem pedagogiem. Jaunieši saka lielu paldies Līvijai Levinskai, Sanitai 
Lūsei, Sarmītei Milaknei un Ainai Guoģei par atbalstu darbnīcu rīkošanā 
pagastos un Viesītes vidusskolā!

Paldies ikvienam novada iedzīvotājam, kas atbalstīja akciju un piekri-
ta vairot smaidus novadā! Kopā mēs varam padarīt laimīgākus apkārtējos 
cilvēkus un mūs pašus!

Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 
speciāliste L. Liepiņa, autores foto

Viesītes novada jauniešu dome 
labdarības akcijā iesaista novadniekus
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Novembrī Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā valdīja patriotisks 
noskaņojums. Gatavojām gaismas dekoru Lāčplēša dienas pasākumam 
Viesītē, rīkojām erudīcijas pēcpusdienu “Ko Tu zini par Lāčplēsi?”, kā arī 
pamazām sākām gatavoties Adventes laikam – gatavojām savu Adven-
tes vainagu. Jaunieši no visas sirds, ar mīļumu un sirds siltumu gatavoja 
Ziemassvētku eglītes ielūgumus pašiem mazākajiem viesītiešiem. Pro-

tams, neizpalika arī iemīļotās kino pēcpusdienas, šoreiz repertuārā – 
latviešu fi lmu kino.

Decembris JIC aizvadīts svētku noskaņā. Darbojāmies labdarības 
darbnīcā, veidojot eglītes rotājumus, veidojām “sniega” bumbas centri-
ņa eglītei.

Aicinām novada jaunās māmiņas aktīvi piedalīties Viesītes novada 
Māmiņu kluba aktivitātēs. Piedāvājam regulāras tikšanās mammām 
un mazuļiem. Lai mammas ar atvasēm var dažādot savu ikdienu, jo pēc 
dzemdībām māmiņas bieži vien pilnīgi “izkrīt” no sabiedriskās dzīves: 
vairs nav jāiet uz darbu, nav laika satikties ar draudzenēm, jādomā par 
bērna attīstību un audzināšanu. Tikšanās reizēs svarīgi ir noskaidrot 
katras māmiņas viedokli, vēlmes, lai saprastu, cik svarīga un nepiecieša-
ma šāda klubiņa turpmākā attīstība un aktivitāšu īstenošana. Sanāksim 
kopā, lai vienkārši pavadītu laiku kopā un dalītos pieredzē. Sekot akti-
vitātēm varat www.facebook.com grupā Viesītes novada Māmiņu klubs.

Ir vērts pieminēt, ka Viesītes Māmiņas ar savu plašo sirdi vēlas ie-
priecināt ģimenes šajos Ziemassvētkos. Māmiņas rīko Ziemassvētku 
Labdarības akciju!

Aicinām ziedot Jums nevajadzīgas lietas: mantas, drēbītes utt., visu, 
kas Jums vairāk nav vajadzīgs, jo iespējams, ka kādam tās ir ļoti nepie-
ciešamas. Šo akciju mums palīdz īstenot Viesītes novada pašvaldības 
Sociālais dienests. Kopā mēs spējam paveikt neiedomājami daudz.

Viesītes JIC jaunatnes darbiniece
K. Matačina un Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

L. Liepiņas foto

Gada nogale Viesītes Jauniešu centriņā

Jaunās māmiņas aicinātas iesaistīties Viesītes novada 
Māmiņu kluba aktivitātēs.

Sestdien, 26. novembrī, Viesītes Kultūras 
pilī norisinājās XX jaunrades deju konkursa 
pirmā kārta.

Konkursā horeogrāfi  piedāvāja jaunas 
dejas divās kategorijās – latviešu tautas deju 
un rotaļdeju apdares un latviešu skatuviskās 
dejas, kuras veidotas, izmantojot folkloras 
horeogrāfi sko un muzikālo materiālu vai tā 
elementus. Jaunradītās dejas rādīja horeogrāfu 
izvēlēti kolektīvi.

Jaunrades deju konkurss divdesmit gadu 
laikā kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem 

un gaidītākajiem notikumiem latviešu dejas 
nozarē. Tā rezultātā Latvijas deju kolektīvu 
repertuārs papildināts ar daudzām augstvēr-
tīgām horeogrāfi jām, veidojušās interesantas 
deju kolektīvu, horeogrāfu un komponistu 
sadarbības, kā arī sevi spilgti pieteikuši jauni 
talanti.

“Jaunrades deju konkursi ir labs atskaites 
punkts, lai iezīmētu situāciju skatuves deju 
attīstībā, konstatētu deju veidošanas paņē-
mienus un izteiksmes līdzekļus. Cik daudz 
pagātnes mantojuma tiks saglabāts, cik pār-

veidots un attīstīts tālāk – tas būs atkarīgs no 
horeogrāfu radošā talanta un izpratnes. Ko 
no tā atzīsim par paturamu un kopjamu, ko 
par svešu un atmetamu? Radoši konkursi ir 
tie notikumi, kas vienmēr ir nonākuši vārdu 
krustugunīs. Nekad nav trūcis diskusiju, strī-
du un kašķēšanos kuluāros. Nozarē ir nostabi-
lizējušies pieredzes bagāti deju horeogrāfi  un 
ir ienākuši jauni spēki, kas vēlas strādāt radoši. 
Jautājums – vai viņus kritizēt un pelt, vai dis-
kutēt un dalīties pieredzē,” pauda LNKC dejas 
mākslas eksperte Maruta Alpa.

Konkursa pirmo kārtu Viesītē vērtēja 
Dziesmu un deju svētku Goda virsvadītāja, 
horeogrāfe, Rīgas Pedagoģijas un izglītības va-
dības akadēmijas profesore Rita Spalva, Dzies-
mu un deju svētku Goda virsvadītāja, horeo-
grāfe, Rīgas pilsētas deju kolektīvu virsvadītāja 
Ingrīda Edīte Saulīte, teātra horeogrāfs Alberts 
Kivlenieks un horeogrāfs, tautas deju ansam-
bļa “Teiksma” mākslinieciskais vadītājs, Dzies-
mu un deju svētku virsvadītājs Jānis Ērglis.

Konkursa fi nāls notiks 2017. gada 28. jan-
vārī Valmieras Kultūras centrā.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 

speciāliste L. Liepiņa
Autores foto

Viesītē aizvadīta jaunrades deju skate

lalaikikāā kļkļuvisis pparar vieienunu nnoo no īzīmīmīgāgākkajijiem papagāgātntnes ma

Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē,
Veselību pašam un veselus mīļos,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai,
Mazus brīnumus ikdienā
Un lielus brīnumus sirdī,
Eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus blakus.

Klusus, miera pilnus Ziemassvētkus! 
Laimīgu Jauno – 2017. – gadu!

IK “Viesītes Efejas”
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Tirgi jau sensenos laikos bija pirkša-
nas, pārdošanas un preču apmaiņas vietas. 
Tirgi bija ceļu krustojumos un apdzīvotās 
vietās.

Viesītē jau 20. gs. 30. gadu sākumā bija 
izveidots tirgus placis pašā pilsētas centrā, 
Dzirnavu (tagad – Brodeles) ielas malā, ta-
gadējā parka teritorijā. Tirgus bija daļa no 
tā laika kultūras – nozīmīga cilvēku pul-
cēšanās vieta.

Tirgus Viesītē darbojās katru nedēļu 
ceturtdienās. Tirgus plača kalnā atradās 
būdas, kur tirgotāji piedāvāja dažādas pre-
ces – gatavos apģērbus, apavus, saimnie-
ciskās lietas, galantēriju u.c.

Tirgus dienā jau agri no rīta pa visiem 
piebraucamajiem ceļiem tirgus placim tu-
vojās lauku ļaudis zirgu pajūgos ar saviem 
ražojumiem. Daudzos vezumos bija kaste, 
kurā urkšķēja bekoniņš, kas bija domāts 
pārdošanai “Bekona eksporta” uzpircē-
jiem. Bekona svars bija stingri noteikts – 
tas nedrīkstēja būt lielāks.

Zirgu vezumi sastājās kārtīgās rindās, 
lai pircējiem būtu ērti, izvēloties atvestos 
lauksaimniecības un lopkopības produk-
tus. Varēja nopirkt sviestu, sieru, olas, 
kūpinātu šķiņķi un speķi. Bija atvesti arī 
milti, dažādi putraimi, zirņi, pupas.

Rudeņos tirgū bija ļoti bagāts augļu 
klāsts – āboli, bumbieri, plūmes un dažā-
das dārza un meža ogas.

Tirgus plača augšējā stūrī atradās foto 
darbnīca (foto studija). Tur bija iespēja nofo-
tografēties pie izveidotajām dekorācijām – 
gan pie auto stūres, gan airu laivā – un jau 
tūlīt saņemt fotogrāfiju.

Laukumā skanēja mūzika, patafonos 
lika plates ar latviešu ziņģēm, kas skanēja 
populāru dziedātāju izpildījumā – seviš-
ķi iemīļoti bija brāļi Laivinieki ar savām 
skaistajām balsīm.

Viesītieši bija ļoti iecienījuši svaigi kū-

pinātās reņģes un lucīšus, kurus tirgoja 
nevis sverot, skaitot kālos.

Nevarēja paiet garām baranku virte-
nēm. Šie kliņģeri ar magonēm garšoja vi-
siem.

Tirgus malā atradās visu iecienītais 
Mārtiņa Aperāna krodziņš. Jau pa gabalu 
smaržoja štovēti kāposti ar karstām desi-
ņām. Vīri – gan laucinieki, gan pilsētnieki – 
tur labprāt iegāja un uzkavējās. Mārtiņš 
piedāvāja arī stiprāku dzērienu un svaigu 
alu. Krogā valdīja omulīga gaisotne – tie-
koties ar paziņām, tika pārrunāti svarīgā-
kie notikumi.

Viesītes tirgu apmeklēja arī ļaudis 
no apkārtējiem pagastiem – Saukas, Su-
nākstes, Rites. Mana ģimene dzīvoja mājā 
blakus tirgum, tāpēc daudzreiz atbraucē-
ji piesēja savus zirdziņus mūsu pagalmā. 
Bieži uz tirgu no Saukas pagasta atbrauca 
Lejas Arendzānu saimnieks Žilinskis kopā 
ar savu dēlu, komponistu Arvīdu Žilinski, 
kam ļoti patika apstaigāt tirgu, satikt pa-
zīstamus viesītiešus. Arī Lejas Arendzānu 
saimnieks labprāt ciemojās Mārtiņa kro-
dziņā. Bija reizes, kad viņš atbrauca viens, 
un tad pēc omulīgā kroga apmeklējuma tas 
iegūlās ratos, un zirdziņš rikšiem devās 
mājup – nevajadzēja ne grožu, ne pātagas – 
zirgs zināja ceļu.

Tirgus placī dzīve kūsāja. Bija dažādas 
izklaides – čigānu dziesmas un piedāvāju-
mi pareģot nākotni gan ieskatoties roku 
līnijās, gan spēļu kārtīs. Bija arī vairākas 
laimes akas.

Pie paša tirgus atradās dzirnavas, kas 
piederēja Jānim Gailim. Arī tirgus dienā 
dzirnavas darbojās. Bija iespēja samalt vai 
bīdelēt graudus, iegūt svaigus miltus mai-
zes un pīrāgu cepšanai. Otrs brālis Kārlis 
Gailis tirgojās ar svaigi kūpinātām desām, 
ko pats gatavoja. Tirgus dienā vienmēr tir-
goja saldējumu. Ražotājs Binders ieradās 

ar ziliem ratiņiem, kuros bija divi dažādas 
krāsas un garšas saldējumi. Piekrišana bija 
liela – gan lielie, gan mazie veidoja rindu 
pēc šī garduma.

Nevar nepieminēt arī ceļojošo cir-
ku Viesītes tirgū. Viesīti apciemoja Sa-
lamandra cirks un Baloža cirks. Cirks 
parasti ieradās jau trešdienas vakarā ar 
vairākām smagajām automašīnām. Tika 
uzcelts cirka kupols, iekārtotas sēdvietas 
skatītājiem un manēža. Parasti līdzi bija 
atvesti dresēti plēsīgie zvēri – lauvas, tīģe-
ri, pantera, arī dzīvnieki – zirgi, suņi.

Mums, bērniem, bija jāpalīdz cirka 
darbiniekiem – nesām saknes, zāli, pir-
kām un pienesām maizi. Tāpēc jau mūs ie-
laida cirkā bez maksas. Kad tuvojās cirka 
izrādes, klauni ar ruporiem skaļi aicināja 
skatītājus, skanēja skaļa mūzika. Nu bija 
īsts jampadracis!

Izrādē uzstājās žonglieri, trapeču vin-
grotāji, bija spēka vīru demonstrējumi. 
Protams, arī klauni, kas smīdināja skatī-
tājus. Izrādes beigās bija zvēru dresūras 
demonstrējumi.

Atceros, ka vienreiz bija atvests arī 
zilonis, ko vadāja pa Viesītes ielām bērnu 
bara pavadībā.

Pavisam negaidot viesītiešus pārstei-
dza neparasta cirka būve lielas mucas vei-
dā, uzbūvēta no ieapaļiem dēļiem. Skatītāji 
stāvēja pašā augšā un pāri rampai skatījās 
uz pārdrošo numuru, kas saucās “Nāves 
braucēji”. Motocikls ar vienu un diviem 
braucējiem vertikāli pa mucas sienu ātru-
mā brauca līdz augšai un tad atkal uz leju. 
Tas bija elpu aizraujošs demonstrējums. 
Dzirdējām, ka kādā pilsētā šie braucēji 
cieta avāriju un gāja bojā.

Atceros arī pirmssvētku tirgu, kas 
piedāvāja bagātīgu preču klāstu. Pieau-
gušie cilvēki iegādājās produktus svētku 
galdam. Mūs, bērnus, interesēja eglīšu ro-
tājumi – garās brīnumsveces, kas ļoti ilgi 
mirguļoja, patika arī dažādu veidu pipar-
kūkas un sārtie āboli, kurus kāra eglītē. 
Bija nopērkamas arī dažādas rotaļlietas un 
bilžu grāmatas.

Vēlā pēcpusdienā tirgus placis bija 
sakopts, braucēji un gājēji jau bija ceļā uz 
mājām ar bagātīgiem iespaidiem no tirgus 
dienas līdz nākamajai nedēļai.

Bet mums taču šodien arī ir iekārtots 
tirgus placis ar skaisto, ambiciozo āzīti. 
Trūkst tikai dzīvības, rosības, arī saražoto 
preču… Cerams, ka mūsu tirgus attīstīsies 
un atjaunos senās Viesītes tirgus tradīci-
jas. Lai sokas!

Cienījamie lasītāji! Ļoti atvainojos, ja 
manās atmiņās iezagusies kāda neprecizi-
tāte, jo minētie notikumi ir ļoti senā pa-
gātnē, ko es toreiz vēroju ar bērna acīm, 
mēģinot to laiku atcerēties. Tas bija pirms 
75 – 78 gadiem.
Pensionētā vēstures skolotāja Ģ. Godiņa

Foto no personīgā arhīva

Par tirgu Viesītē 20. gs. 30. gados

Viesītes tirgus 20. gs. 30. gadu sākumā. 
Vēlākajos gados tirgū tika izveidotas jaunas tirgus būdas.
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Dienu pirms otrās Adventes Viesītes nova-
da iedzīvotāji pulcējās Kultūras pilī uz svētku 
koncertu, pēc kura svinīgi tika iedegta Zie-
massvētku egle. Pirms svētku egles iedegšanas 
ķekatnieki no Vīpes pagasta aicināja ikvienu pa-
sākuma dalībnieku vienoties dziesmās un dejās.

Kultūras pils direktore Raisa Vasiļjeva in-
formē, ka Adventes koncerti Viesītē ir vairāk 
nekā 20 gadus ilga tradīcija. “Šogad otrajā Ad-
ventes koncertā uzstājās visi mūsu dziedošie 
kolektīvi, ansambļi un koris Lienes un Reiņa 
Grīhofu vadībā. Trešajā Adventes svētdienā 
kultūras pils lielo zāli piedejoja kā mazi, tā lieli 
dejotāji. Savukārt ceturtajā Adventē novadnie-
kiem bija iespēja baudīt dziedātājas Dināras 
Rudānes koncertu,” tā par Adventes koncertiem 
Viesītē stāsta R. Vasiļjeva.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 

speciāliste L. Liepiņa

Adventes 
koncerti Viesītē

Klāt ir atkal Ziemassvētku laiks. Laiks, 
kad katru svētdienu atbilstoši svētdienu 
skaitam līdz Ziemassvētkiem mēs Adventa 
vainagā iededzam pa vienai svecītei. Laiks, 
kad mājās pārnesam eglīti un izpušķojam to, 
radot svētku noskaņojumu. Laiks, kad iegā-
dājamies un pagatavojam dažādas dāvanas, 
lai iepriecinātu sev tuvos cilvēkus, un laiks, 
kad plānojam dažādus Ziemassvētku pasā-
kumu apmeklējumus kopā ar ģimeni.

Bet vai tas ir viss, ko mums atgādina 
Ziemassvētku laiks? Nē! Patiesais Ziemas-
svētku notikums ir Kristus ienākšana šajā 
pasaulē, ko mums ir sagatavojis Dievs kā vis-
lielāko un visdārgāko dāvanu. Šie nav tukši 
vārdi un tā nav pasaka, tā ir realitāte, kuru 
pieņemt mēs varam tikai tad, ja mūsu sirdīs 
iemājo ticība, mīlestība un žēlastība. Zie-
massvētkus bieži sauc par mīlestības laiku, 
un tā ir patiesība, jo tas ir laiks, kurš mums 
liek apstāties un atcerēties līdzcilvēkus un 
mums tuvos cilvēkus, arī tos, kuriem ir pa-
tiesi liela nozīme mūsu dzīvēs, jo ikdienas 
dzīvē mēs tieši viņiem ar saviem vārdiem, 
darbiem un arī bezdarbību nodarām visvai-
rāk pāri. Atcerēsimies tos cilvēkus, kuriem 
mēs esam patiesi svarīgi, kuri mūs mīl un 
kuri par mums uztraucas, jo mēs bieži ne-
novērtējam viņus, pieņemot to kā pašsapro-

tamu lietu. Un tikai tad, kad viņu vairs nav, 
mēs saprotam, ko esam zaudējuši. Atcerēsi-
mies viņus ne tikai ar apmeklējumu un mīļu 
dāvaniņu, bet arī ar apņemšanos nekad vi-
ņus nesāpināt, jo tā būs vismīļākā dāvana un 
arī pateicība, ko mēs varētu sniegt ne tikai 
viņiem, bet arī Dievam. Svētīgus un gaišus 
jums Kristus piedzimšanas svētkus!

Gribu atgādināt arī par dievkal-
pojumu norisi svētku laikā un arī 

ikdienā, citām draudzes aktivitātēm
24. decembrī plkst. 13.00 būs Ziemas-

svētku vakara dievkalpojums Saukas ev. lut. 
baznīcā.

Tāpat arī atgādinu, ka dievkalpojumi 
notiek katru otro un ceturto svētdienu plkst. 
14.00.

Svētdienas skolas nodarbības ir katru 
otro svētdienu (ik pēc nedēļas) plkst. 14.00 
Lones pagastmājā, kur ir izlikti arī paziņo-
jumi.

Mācītāja pieņemšanas laiks ir trešajā 
mēneša sestdienā plkst. 13.00 Lones pagast-
mājā.

Lūgšanas svētbrīdis un Bībeles stunda ir 
katru trešo sestdienu plkst. 14.30 un 15.00 
Lones pagastmājā. Esiet laipni gaidīti!

Jūsu mācītājs A. Ivanovs, tel. 29447121.

Svētīgus un gaišus jums 
Kristus piedzimšanas svētkus!

Ziemsvētku dievkalpojumi 
luterāņu draudzēs:
Viesītes draudzē 24. decembrī 18.00
Sunākstes draudzē 25. decembrī 12.00
Elkšņu draudzē 25. decembrī 15.00

“Vislielākā dāvana”
Akcijas ietvaros dāvanas 

saņem Viesītes novada bērni 
vecumā no 2 – 14 gadiem.
Pēc taloniem dāvanu saņemšanai 
griezties Viesītes novada Sociālajā 
dienestā pie Sandras, t. 29383204, 

un Elkšņu, Saukas, Rites pagastos pie 
sociālā darba speciālistiem.

 
Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…
Vakars skumju taku kaisa,
Pēkšņi dzīves dziesma gaisa,
Darbs nu paliek nepabeigts,
daudz kas sakāms, nepateikts.
/A. Straube/

Gunta Dobrovska 
11.09.1950. – 26.11.2016. Rites pagasts

Gunārs Ķieģelmanis 
25.05.1958. – 10.12.2016. Rites pagasts

Zahars Korjakins 
20.12.1944. – 12.12.2016. Viesītes pagasts

Anna Vaivode 
11.09.1936. – 13.12.2016. Viesīte
Antonija Pavlova 
26.07.1959. – 13.12.2016. Viesīte

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

25. decembrī plkst. 14.00
Viesītes Kultūras pilī

Viesītes Baptistu draudzes 
rīkotais labdarības pasākums
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Viesītes kultūras pilī
26. decembrī plkst. 11.00
• radošā apvienība “Teātris un ES” 
aicina bērnus un vecākus uz jautru 
Ziemassvētku izrādi “Baltā Lāča 
Ziemassvētki”
Šī ir jautra izrāde bērniem, kurā Pingvīns 
kopā ar skatītājiem palīdz Baltajam Lācim 
pareizi nosvinēt Ziemassvētkus. Kad 
ierodas Ziemassvētku vecītis, jautrība var 
tikai sākties! IEEJA BRĪVA
• Pēc izrādes – ZIEMASSVĒTKU 
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.

28. janvārī plkst. 17.00
Viesītes Kultūras pilī tradicionālais 
un nenopietnais deju SADANCIS 
“KLABERJAKTS”

Izstādes:
• “Mārtiņš Buclers – fotoetnogrāfi ja”;
• Jura Kmina personālizstāde “Krodera 
teātris”;
• Raimo Lielbriedis “Nejaušā garāmgājēja 
piezīmes II”.

Lonē
20. janvārī plkst. 16.00 iedegsim atmiņu 
ugunskuru pie Saukas pagasta pārvaldes 
un arī Saukas centrā.
Janvāra mēneša jubilāru sveikšana 
apaļajās jubilejās mājās.

Lones Tautas namā
Katrā mēneša svētdienā – mēģinājumi – 
plkst. 11.00 – 12.20 dziedāšana,
plkst. 12.30 – 14.10 Hip – Hop 
nodarbības.

Kultūras afišaKultūras afiša

Zemgales plānošanas reģions (ZPR) un tā 
struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs pirmo 
reizi organizēja krietnāko uzņēmēju godināša-
nu, kas notika šī gada 25. novembrī Rundāles 
pils Baltajā zālē. No Viesītes novada pasāku-
mā tika sveikts Rites pagasta uzņēmējs Edvīns 
Kampe, kurš saimnieko zemnieku saimniecībā 
“Polīši”.

Atbilstoši Nolikumam, ko apstiprinājusi 
Zemgales Attīstības padome (ZAP), visas 22 
reģionā ietilpstošās pašvaldības bija izraudzīju-
šas vienu titula “Gada uzņēmējs Zemgalē 2016” 
cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību var saņemt vi-
dējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņē-
mums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību 
konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt preten-
dentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu pa-
rādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību 
un darba aizsardzības jomā.

Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma 
darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pil-
sētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un 
sociālo problēmu risināšanu. Bez tam preten-

dentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju 
ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vie-
tējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši 
augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī 
sabiedriskā aktivitāte.

Ar ZPR, pašvaldību un Norvēģijas valdības 
fi nanšu instrumenta projekta “Reģionālās poli-
tikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās 
attīstības pasākumu izstrāde” daļēju fi nansiālu 
atbalstu visi uzņēmēji saņēma īpaši darinātu pie-
miņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu.

Īsi pirms svinīgā pasākuma Rundāles pilī 
ZPR speciālisti organizēja laureātu diskusiju 
par turpmākajām iespējām reģionā attīstīt ino-
vācijas un jaunus biznesa modeļus, izmantojot 
dažādus atbalsta instrumentus. Laureātu godi-
nāšanas pasākumā bija aicināti piedalīties paš-
valdību vadītāji, valsts institūciju un plašsaziņas 
līdzekļu pārstāvji. Izskanēja arī virkne muzikālu 
priekšnesumu, notika laureātu un apsveicēju 
kopīga fotografēšanās.

Informācijas avots: www.viesite.lv; www.
zemgale.lv 

Zemgalē notikusi Gada 
uzņēmēju godināšana

Ar dziesmām, dzejoļiem un dāvanu 
sainīšiem 16. decembrī Viesītes vidusskolas 
mazie rūķi viesojās Viesītes Veselības un 

sociālās aprūpes centrā. Skolotāja Nellija Ri-
bicka stāsta, ka šogad labdarības akcijai jubi-
lejas gads – jau 20. gadu sākumskolas bērni 
ar vecākiem un skolotājiem kopīgi sarūpē 
dāvanas un priekšnesumus aprūpes centra 
iemītniekiem.

Labi vārdi, siltas domas un gaiši darbi – 
tā īsumā akcijas mērķi raksturo skolotāja 
Elita Kalnieša. Viņa atklāj, ka katra bērna 
ģimene sarūpē vienu lietu dāvaniņā – tas ir 
ābols, konfekte vai mandarīns. Vēlāk vecāki 
kopā ar skolotājām sapako visu sanesto dā-
vanu sainīšos. Piemēram, šogad par košām 
piparkūku sirdīm, kas nonāca pie visiem 
aprūpes centra iemītniekiem, parūpējās Al-
diņu ģimene, kas tās paši cepa un dekorēja.

Labdarības akcijas pirmsākumos bērni 
ar skolotājiem pirmo reizi devās pie pensio-
nāru klubiņa tolaik vēl vecajā Viesītes slim-
nīcā. Akcijas idejas autore ir skolotāja Daina 
Vanaga.

Skolotājas norāda, ka bez vecāku at-
balsta šī akcija nebūtu iespējama. Ar šīm 
dziesmām, dzejoļiem un dāvaniņām mazie 
Viesītes vidusskolas rūķi, viņu vecāki un 
skolotājas cer svētku sajūtu, sirds siltumu un 
mīlestību aiznest līdz ikviena aprūpes centra 
iemītnieka sirdij.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 

speciāliste L. Liepiņa
Autores foto

Jau 20 gadus mazie vidusskolas rūķi dāvā prieku citiem
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Caur ledus puķēm,
Caur baltu sniegu
Atnāca labestība.
Bērns ienāca pasaulē,
Pasaule piebira zeltainu zvirgzdu…

VIESĪTES NOVADA DZIMTSARAKSTU 
NODAĻA SVEIC NOVADA 

JAUNDZIMUŠO – 
GABIJU – UN VIŅAS VECĀKUS!

Apsveicam vecākus un novēlam 
sirds siltumu un mīlestību, mazo 

bērniņu auklējot!

30.12.2016.
PLKST. 22:00

RITES TAUTAS 
NAMĀ

VECGADA BALLE 
KARNEVĀLS

SPĒLĒ GRUPA: 
"DVINSKAS 

MUZIKANTI" 

IEEJA: EUR 4.00

1. janvārī plkst. 01:001. janvārī plkst. 01:00
VIESĪTES KULTŪRAS PILĪVIESĪTES KULTŪRAS PILĪ

SVĒTKU SALŪTS UN SVĒTKU SALŪTS UN 
GADU MIJAS BALLEGADU MIJAS BALLE

Spēlē: grupa "Rasa" Spēlē: grupa "Rasa" 
Ieeja: EURO 4,00Ieeja: EURO 4,00

Galdiņus lūdzam rezervēt līdz 28. decembrim, tālr. 26513349Galdiņus lūdzam rezervēt līdz 28. decembrim, tālr. 26513349


