
Viesītes novada pašvaldības informatīvais izdevums
Iznāk reizi mēnesī 

VIESĪTE ELKŠŅI RITE SAUKA

VIESITES
Nr. 2
(163)

februāris
2017

NOVADA
VĒSTIS

Zināt, kas kož visstiprāk? Ikdienas sīkumu odi. O. Vācietis.

Aizvadīta Latvijas profesionālās ievirzes mūzi-
kas izglītības iestāžu izglītības programmas “Taus-

tiņinstrumentu spēle – Klavierspēle” audzēkņu valsts konkursa II kārta Dau-
gavpils mūzikas vidusskolā 15. februārī. Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 2. 
klases audzēkne Linda Sasa un 4. klases audzēkne Elīna Beļinska (pedagogs 
Inga Bartkeviča). Konkurence bija ļoti liela – jaunāko klašu grupā startēja 24 
bērni, savukārt vidējā grupā – 16.

Esam ļoti gandarīti, ka Daugavpils reģionā Viesītes Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkne parādīja labu rezultātus – Elīnai Beļinskai – 2. vieta. Ap-
sveicam!

Savukārt Rīgā, arī 15. februārī, norisinājās Latvijas profesionālās ievir-
zes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas “Kora klase” audzēkņu 
valsts konkursa fināls, kurā mūsu skolu pārstāvēja 2 audzēkņi – Rauls Petrass 
Kateiva (pedagogs Nataša Šimanauska) un Dāniels Kivlenieks (pedagogs Ag-
nese Levinska). Abi zēni izcīnīja 2. vietas. Lepojamies!

Direktore I. Bartkeviča

Aicinām iedzīvotājus apmeklēt novadā notiekošos piemiņas pasākumus:

plkst. 10.00 ziedu nolikšana pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuru atcerei Ritē,

plkst. 10.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums pie piemiņas 
akmens Komunistiskā genocīda upuriem Elkšņos,

plkst. 10.00 ziedu nolikšana un sveču iedegšana Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienai Saukas pagasta Smiltaines kapsētā,

plkst. 10.30 ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana pie piemiņas 
akmens Komunistiskā genocīda upuriem Viesītē.

Pagastu iedzīvotājiem tiks organizēts transports 
nokļūšanai uz piemiņas pasākumu Viesītē, 
pieteikties pie pārvaldniekiem! 
Pēc pasākuma Viesītē būs iespēja doties 
organizētā ekskursijā uz Likteņdārzu Koknesē, 
pieteikšanās braucienam un 
sīkāka informācija pa tālr.: 26513349.

25. marts – 25. marts – 
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA

Iz

Viesītes Mūzikas Viesītes Mūzikas 
un mākslas skolas un mākslas skolas 
audzēkņiem – audzēkņiem – 
labi panākumi labi panākumi 
valsts konkursos!valsts konkursos!
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

IZSOLES

Informatīvie jautājumi: domes priekšsēdē-
tājs Jānis Dimitrijevs un izpilddirektors Alfons 
Žuks par pašvaldības darbu. Viesītes novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Grigorjeva un 
Viesītes novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmī-
te Matačina iepazīstināja ar sagatavotajiem pre-
zentācijas materiāliem un sniedza pārskatus par 
novada bāriņtiesas un novada sociālā dienesta 
darbu 2016. gadā.

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piedero-
šā nekustamā īpašuma – Viesītes novada Elk-
šņu pagasta “Kristapu Lauki” – mutiskas izsoles 
ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprinā-
šanu.

2. Par Viesītes novada pašvaldībai piedero-
šā nekustamā īpašuma – Viesītes novada Rites 
pagasta “Mazsprīdīši” – atklātu, mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli un noteikumu Nr. 3/2017 
apstiprināšanu.

3. Par Viesītes novada pašvaldībai piedero-
šo cirsmu izsoli un noteikumu Nr. 4/2017 ap-
stiprināšanu.

4. Par telpu iznomāšanu Smilšu ielā 2, Vie-
sītē, Viesītes novadā.

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedzi-
ņu no 1 personas.

6. Par Viesītes novada pašvaldības debitoru 
parāda norakstīšanu.

7. Par Viesītes novada attīstības program-
mas 2014. – 2020. gadam aktualizētā Investīciju 
plāna apstiprināšanu.

8. Par atbalstu Viesītes novada pašvaldības 
projektam “Līņu mazuļu ielaišana Viesītes no-
vada Viesītes ezerā”, projekta atbalsta gadījumā 
pašvaldības līdzfi nansējums EUR 795,94.

9. Par pašvaldības līdzfi nansējumu biedrī-
bas “Saukas dabas parka biedrība” projektam 
“Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā” 
(plānots ielaist vienvasaras līdakas), projekta 
atbalsta gadījumā pašvaldība piešķirs līdzfi nan-
sējumu EUR 800,–.

10. Par projekta “Aprīkojuma iegāde Vie-
sītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu 
paplašināšanai” iesniegšanu LEADER prog-
rammā biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” 
izsludinātā atklātā projektu konkursā. Projekta 
atbalsta gadījumā pašvaldības līdzfi nansējums 

EUR 236,50.
11. Par izmaiņām Viesītes novada pašval-

dības institūciju amatu klasifi kācijas sarakstā 
2017. gadam (Viesītes vidusskola).

12. Par Viesītes novada pašvaldības iz-
glītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu 
apstiprināšanu, veicot pašvaldību savstarpējos 
norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pa-
kalpojumiem.

13. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2017 “Par 
pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu 
vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi 
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” 
apstiprināšanu.

14. Par Viesītes novada pašvaldības preci-
zēto saistošo noteikumu Nr. 2/2017 “Par gro-
zījumiem Viesītes novada pašvaldības 2015. 
gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 
15/2013 “Par pabalstiem Viesītes novadā”” ap-
stiprināšanu. Bērna piedzimšanas pabalsta pie-
prasīšanas termiņš tiek noteikts divi mēneši no 
bērna piedzimšanas laika.

15. Par izmaiņām Viesītes novada domes 
komisiju sastāvā. Papildināts Nekustamo īpa-
šumu apsekošanas komisijas sastāvs, konkursa 
“Baltās mājas” komisijas sastāvs un veikti grozī-
jumi Ceļa fonda komisijas sastāvā, Dokumentu 
un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas sastā-
vā sakarā ar Lilitas Bārdules pieņemšanu darbā 
par Rites pagasta pārvaldes vadītāju.

16. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošās SIA “Pērlīte” kapitāla daļu pārdošanu. No-
lēma uzsākt SIA “Pērlīte” novērtēšanas procesu 
un dokumentācijas sagatavošanu pārdošanai 
atklātā, mutiskā izsolē.

17. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar 
Jēkabpils pilsētas pašvaldību par medicīniski 
pedagoģisko komisiju organizēšanu Viesītes 
novada izglītojamajiem ar speciālajām vajadzī-
bām.

18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jau-
tājumu risināšanā 5 personām.

19. Par atkritumu apsaimniekošanas līgu-
ma slēgšanu ar SIA “Viesītes komunālā pārval-
de”. Tiek slēgts jauns līgums sakarā ar to, ka ir 
prasība noteikt termiņus līgumam ar atkritumu 
apsaimniekotāju. Līdz ar to tiek izbeigts bezter-

miņa līgums un slēgts jauns līgums uz 5 gadiem.
20. Par nekustamā īpašuma – Viesīte, Brīvī-

bas iela 11A, atsavināšanas piedāvājumu – fi zis-
kas personas ierosinājums.

21. Par nekustamā īpašuma – Viesīte, Biržu 
iela 10A, atsavināšanas piedāvājumu – fi ziskas 
personas ierosinājums.

22. Par nekustamā īpašuma – Saukas pa-
gasta “Plūmītes” – atsavināšanas piedāvājumu – 
juridiskas personas ierosinājums.

23. Par piedāvājumu dzīvokļa – Smilšu iela 
35–7, Viesīte, atsavināšanai pirmpirkuma kārtī-
bā – fi ziskas personas ierosinājums.

24. Par zemes nomas līgumu slēgšanu, pa-
garināšanu un izbeigšanu ar 4 fi ziskām perso-
nām un 1 juridisku personu.

25. Par nekustamā īpašuma – Viesītes no-
vada Viesītes pagasta “Ceļmalieši” – sadalīšanu 
3 atsevišķos īpašumos.

26. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
27. Par īpašuma tiesību atjaunošanu Viesī-

tes pilsētā 1 personai.
28. Par izmaiņām valsts adrešu reģistrā 

2 īpašumiem Elkšņu pagastā.
29. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu 

domes priekšsēdētājam un aizvietošanu at-
vaļinājuma laikā no 2017. gada 6. marta līdz 
12. martam.

30. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu sakarā 
ar ikgadējās inventarizācijas rezultātiem.

31. Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu 
pašvaldības SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 
pamatkapitāla palielināšanai. Tiek nodoti Ka-
nalizācijas tīkli Bērzu ielas un Dzelzceļnieku 
ielas dzīvojamajām mājām, atlikusī vērtība uz 
01.02.2017. – EUR 34574,44, un ūdenssaimnie-
cības atdzelžošanas sistēma Rites pagastā, atli-
kusī vērtība uz 01.02.2017. – EUR 208584,49. 
Pirms pamatlīdzekļu nodošanas tiks veikta to 
pārvērtēšana.

Nākošā novada domes sēde notiks š. g. 15. 
martā.

Informāciju sagatavoja pašvaldības 
kancelejas vadītāja D. Vītola.

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

Viesītes novada domes sēdē 2017. gada 15. februārī 
izskatītie jautājumi

● Viesītes novada pašvaldība rīko at-
klātu, mutisku cirsmu izsoli ar augšupejošu 
soli, izsolot cirsmas – kopšanas un izlases 
cirsmas kā vienotu objektu: Viesītes novada 
Viesītē, Smilšu ielā 39, ar kadastra numuru 
56150010303, zemes vienībā ar kadastra ap-
zīmējumu 56350120043 (1. kvartāla 1., 3., 4., 
5., 6., 7., 8., 9., 12., 14. nogabali) un zemes vie-
nībā ar kadastra apzīmējumu 56150010042 
(1. kvartāla 1. nogabals), un Smilšu ielā 41 ar 
kadastra numuru 56150010044, zemes vie-

nībā ar kadastra apzīmējumu 56150010043 
(1. kvartāla 1. nogabals). Platība 13,68 (trīs-
padsmit komats sešdesmit astoņi) hektāri, 
krāja 882,92 (astoņi simti astoņdesmit divi 
komats deviņdesmit divi) kubikmetri.

Objektu izsoles sākotnējā cena ir noteikta 
EUR 16000.00 (sešpadsmit tūkstoši euro un 
00 centi).

Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (so-
lis): katru nākamo reizi EUR 200.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, cirs-

mām un to dokumentiem, iesniegt pietei-
kumus un dokumentus izsolei var līdz 2017. 
gada 17. martam (ieskaitot) darba laikā Viesī-
tes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesī-
tē, Viesītes novads.

Dalībnieka reģistrācijas nodeva – EUR 30 
(trīsdesmit euro), drošības nauda – 10 % no 
izsoles sākuma cenas. Dalībnieka reģistrāci-
jas nodeva iemaksājama pašvaldības kontā: 
LV66UNLA0009013130395, SEB banka, Jē-
kabpils fi liāle, kods UNLALV2X009. Drošī-
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Pašvaldībā kopš 2016. gada nogales tiek 
īstenoti divi ELFLA līdzfi nansēti Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. ga-
dam apakšpasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju” projekti “Viesītes Rado-
šās Rezidences izveidošana”, Nr. 16–05–
AL24–A019.2205–000003, un “Mīlestības 
takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un 
vides izglītības veicināšanai”, Nr. 16–05–
AL24–A019.2102–00000.

Radošās Rezidences 
izveidošana

Projekta “Viesītes Radošās Rezidences 
izveidošana”, Nr. 16–05–AL24–A019.2205–
000003, mērķis ir izveidot Viesītes Radošo 
rezidenci kā pulcēšanās vietu radošiem 
cilvēkiem ar radošo profesiju pārstāvjiem 
dažādu kultūras aktivitāšu realizēšanai. 
Aktivitātes paredzēts īstenot no 01.09.2016. 
līdz 29.09.2017. Viesīte vasarās ir kļuvusi 
par Sēlijas mākslas pilsētiņu, te notiek glez-
niecības plenēri, kuros piedalās pazīstami 
mākslinieki. Viesītes Mūzikas un Mākslas 
skola, iedvesmojoties no profesionāļu tra-
dicionālajiem pasākumiem, arī ir uzsākusi 
darbu pie audzēkņu radošu aktivitāšu or-
ganizēšanas. Projekta rezultātā uzlabotajā 
bijušās arodvidusskolas dienesta viesnīcas 
ēkā plenēri un radošās tikšanās varēs notikt 
estētiskā un sakārtotā vidē. Pateicoties pie-
mērotām telpām, pasākumus varēs rīkot ne 
tikai vasarā, bet arī citos gadalaikos, piemē-
ram, tikšanās vai meistarklases skolēniem 
un pieaugušajiem. Viesītes novadā ir inte-
resenti, kas vēlas tajās piedalīties. Savulaik 
biedrība “Sēlijas palete” mēģināja izmantot 
bijušās Viesītes arodvidusskolas dienesta 
viesnīcas telpas mākslas plenēru organizē-
šanai, taču tās bija nepiemērotas.

Projekta ietvaros plānots sakārtot dzī-
vojamās istabiņas, gaiteni, dušas telpas, 
tualetes, darba kabinetu, halli, diskusiju 
telpu, virtuvi, aprīkot telpas ar mēbelēm. 
Projekta kopējā summa ar PVN ir 29878.40 
EUR, tai skaitā attiecināmās izmaksas 
22087.11 EUR, no kurām 19878.40 EUR 
ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai līdzfi nansējums jeb publiskais 
fi nansējums. Pašvaldības līdzfi nansējums 
10000.00 EUR. Pašlaik notiek būvprojek-
ta izstrāde, tad tiks izsludināts iepirkums 
būvdarbiem.

Mīlestības takas atjaunošana 
veselīga dzīvesveida un 

vides izglītības veicināšanai
Projekta mērķis ir atjaunot Mīlestības 

taku veselīga dzīvesveida un vides izglītī-
bas veicināšanai no Viesītes Mazā ezeriņa 
līdz putnu vērošanas vietai – Draudzības 
kalniņam. Šobrīd vide ap Mazo ezeriņu nav 
pieejama, tā nav labiekārtota un piemērota 
vides izzināšanai un brīvā laika pavadīša-
nai gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūris-
tiem un viesiem. Putnu vērošanas kalniņš 
atrodas dūksnājā un nav sasniedzams, pie 
Mazā ezeriņa nav atpūtas vietas, kur varē-
tu vērot ezeriņā un ap to esošo reto fl oru 
un faunu. Mīlestības taka ir iedzīvotāju 

iecienīts vides objekts Viesītē. Mazais eze-
riņš atrodas pie pilsētas vēsturiskā centra. 
Interesants ir fakts, ka pilsētas teritorijā 
atrodas dumbrājs – Mazā ezeriņa piekras-
te, kurā paceļas divas “saliņas” ar smilšai-
nu grunts sastāvu un atšķirīgu augu valsti 
pretēji bagātajai kūdras augsnei zemākajās 
vietās. Vides objekta labiekārtošana radīs 
atbilstošu infrastruktūru dabas iepazīšanai 
ap Mazo ezeriņu un iedzīvotāju brīvā laika 
saturiskai pavadīšanai.

Projekta īstenošanas laiks no 
01.09.2016. līdz 30.06.2017. Pagājušā gada 
15. novembrī tika izsludināts iepirkums 
būvdarbiem, kuru pārtrauca būvprojektā 
pamanīto neprecizitāšu dēļ. Pēc to novērša-
nas iepirkums tiks sludināts atkārtoti. Bez 
būvdarbu veikšanas paredzēts uzstādīt div-
pusēju informatīvu plāksni.

Teritorijas attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja G. Dimitrijeva

Viesītes novada pašvaldība īsteno divus LEADER 
programmas projektus

bas nauda iemaksājama pašvaldības kontā: 
LV66UNLA0009013130395, SEB banka, Jē-
kabpils fi liāle, kods UNLALV2X009.

Izsole sāksies 2017. gada 18. martā plkst. 
9.00 Viesītes novada pašvaldības adminis-
trācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 7 (septi-
ņu) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

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

● Viesītes novada pašvaldība rīko paš-
valdībai piederošā nekustamā īpašuma – 
Viesītes novada Rites pagasta “Mazsprī-

dīši” – atklātu, mutisku izsoli ar augšup-
ejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 
1 (vienas) zemes vienības 0,2754 ha pla-
tībā; sākotnējā cena EUR 1149.02. Izsoles 
solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 
centi). Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-
šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2017. gada 30. martam 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada 
pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Vie-
sītes novads.

Īpašuma tiesības uz īpašumu var ie-
gūt tikai persona, kas atbilst likuma “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” prasī-
bām.

Ir personas, kam ir pirmpirkuma tie-
sības uz nekustamo īpašumu kā pierobež-
niekiem.

Ja pirmpirkuma tiesības netiks izman-
totas, izsole sāksies 2017. gada 31. martā 
plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

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

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. 
t. 26424109.
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2016. gads Latvijas bāriņtiesām iezīmē-
jās kā 20 gadu darba jubilejas gads. Viesītes 
pilsētas bāriņtiesa tika izveidota 1996. gada 
6. martā. Par bāriņtiesas priekšsēdētāju tika 
ievēlēta Sarmīte Matačina. Līdztekus tika 
izveidotas Elkšņu, Rites un Saukas pagast-
tiesas. Pēc teritoriālās reformas un apvieno-
šanās 2009. gada 9. septembrī tika izveidota 
Viesītes novada bāriņtiesa. Bāriņtiesu jau 
desmito gadu vada priekšsēdētāja Sandra 
Grigorjeva. Bāriņtiesas sastāvā strādā bā-
riņtiesas locekles: Alita Kuzņecova, Sandra 
Tuča, Lita Šteinarte, bāriņtiesas psihologs 
Diāna Strause un bāriņtiesas sēžu sekretāre 
Ināra Elberte. Atskatoties uz paveikto, 2016. 
gads bija salīdzinoši mierīgs darba gads. 
Bāriņtiesas lietvedībā aktīvas ir 99 lietas, 
no jauna iesāktas 8 lietas. Gada laikā sa-
ņemti, reģistrēti un izskatīti 26 iesniegumi 
un pieņemti lēmumi. Ļoti aktīvi ir notikusi 
sarakste, ja saņemtas ir 143 vēstules, tad no-
sūtītas gada laikā ir 288 vēstules. Bāriņtiesas 
lietvedības uzskaitē ir 6 ģimenes (23 bērni), 
kurās netiek pietiekami nodrošināta bērnu 
aprūpe un uzraudzība. Ir iezīmējusies jauna 
tendence – vecāku slinkums, bezatbildība 
par saviem bērniem. Vecāku pienākums ir 
rūpēties, lai viņu atvases apmeklētu skolu 
un mācītos, lai bērni uz mācību iestādēm 
dotos paēduši, tīrās drēbēs, ar motivāciju 
mācīties. It kā vienkārši un ļoti saprotami, 
bet ir vecāki, kuri to nepieņem, ignorē un 
laupa saviem bērniem bērnību. Pēc bāriņ-
tiesas iniciatīvas darbu ar šīm ģimenēm veic 
Sociālais dienests, konkrēti speciālists darbā 
ar ģimenēm un bērniem Sandra Nikolajeva. 

Bāriņtiesas psihologs bāriņtiesas uzdevumā 
ir strādājis ar 11 ģimenēm, kā arī pēc Sociālā 
dienesta un policijas pieprasījuma. Neskato-
ties uz ieguldīto darbu, gada laikā bāriņtie-
sai bija jāpārtrauc aizgādības tiesības sešām 
personām (4 mātēm un 2 tēviem). Pārtrauk-
tās aizgādības tiesības tika atjaunotas tikai 
vienai ģimenei par diviem bērniem. Ar pā-
rējām ģimenēm turpina strādāt Sociālais 
dienests, bāriņtiesas psihologs. Palīdzība ir 
iespējama tikai tad, ja vecāki to saprot un 
vēlas mainīt savu uzvedību, attieksmi. Divos 
gadījumos, kur vecāki kategoriski atsakās 
sadarboties un uzskata, ka bērni viņiem nav 
vajadzīgi, bērniem nebūs iespējams atgriez-
ties ģimenē, kur viņus negaida, kur viņi ir 
traucēklis un šķērslis. Ir sāpīgi apzināties, 
ka vecākos ir tik daudz ļaunuma pret saviem 
bērniem, kurus paši ir radījuši. Ar Jēkabpils 
rajona tiesas spriedumu ir atņemtas aizgādī-
bas tiesības vienai mātei par 2 bērniem. Bā-
riņtiesas uzdevums ir regulāri veikt dzīves 
apstākļu pārbaudi, sarunas ar administra-
tīvā procesa lietas dalībniekiem; gatavojot 
lietas izskatīšanai tiesās, veikt ģimenes dzī-
ves apstākļu apsekošanu, izvērtēšanu, kā to 
nosaka Bāriņtiesu likuma 16. pants. Paldies 
līdzcilvēkiem, kaimiņiem par viņu modrību 
un sadarbību, tā ir iespējams novērst kādu 
no nelaimēm!

Bāriņtiesai ir veiksmīga sadarbība ar 
Valsts policijas Zemgales reģionālo pārval-
di, pašvaldības policiju, Valsts probācijas 
dienestu, tiesām, prokuratūru, izglītības ies-
tādēm. Uz 2016. gadu ārpusģimenes aprūpē 
atrodas 18 bērni, no tiem – audžuģimenē – 

4, aizbildnībā – 13, institūcijā – 1. Pārrau-
dzībā no citām bāriņtiesām ir saņemtas 11 
aizbildnības lietas. Vecāki, kuri izbraukuši 
no valsts, lai strādātu ārzemēs ilgāk par trim 
mēnešiem, bāriņtiesai ir lūguši pieņemt at-
zinumu, ka bērna atstāšana Latvijā ir viņa 
interesēs un trešā persona spēs par bērnu 
parūpēties viņu prombūtnes laikā. Aktī-
vas ir lietas par 9 bērniem. Aizgādnība par 
personām ar rīcībspēju ierobežojumiem ir 
nodibināta 5 personām. Vienam bērnam ir 
apstiprināta adopcija, un adoptētāji ir mūsu 
līdzcilvēki, par to ir patiess prieks, jo bērns 
ar adopcijas apstiprināšanu iegūst stabilitā-
ti, drošību un savu ģimeni.

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic 
notariālās darbības: sagatavo dokumentu 
projektus, nostiprinājumu lūgumus, aplieci-
na darījumus, pilnvaras, parakstu īstumu un 
citas darbības. Gada laikā ir bijuši arī svarīgi 
un patīkami notikumi bāriņtiesā. 13. aprī-
lī Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija 
kopā ar Viesītes novada bāriņtiesu Viesītē 
organizēja metodiski – konsultatīvo dienu Jē-
kabpils pilsētas, Aizkraukles pilsētas, Jēkab-
pils, Krustpils, Jaunjelgavas, Aknīstes, Nere-
tas, Skrīveru un Kokneses novadu bāriņtiesu 
darbiniekiem. 12. oktobrī VBTAI organizēja 
konsultatīvo dienu Viesītes novada iedzīvo-
tājiem un speciālistiem. Bāriņtiesa piedalījās 
vasaras nometnē Bauskā bāriņtiesas darbi-
niekiem, kā arī ļoti svarīgā pasākumā 14. ok-
tobrī, kad Ziemeļblāzmā tika atzīmēta Bāriņ-
tiesu 20 gadu darba jubileja.
Viesītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 

S. Grigorjeva

Viesītes novada bāriņtiesas darba 
pārskats par 2016. gadu

Aizkraukles novada pašvaldība jau 6. reizi 
Aizkrauklē rīko “Pārnovadu uzņēmēju dienas 
2017”, kas notiks 17. un 18. martā, ar mērķi 
iepazīstināt iedzīvotājus ar uzņēmēju un amat-
nieku ražoto produkciju un sniegtajiem pakal-
pojumiem, kā arī veicināt informācijas apmaiņu 
uzņēmējdarbības vidē un tūrisma, izglītības un 
sabiedrisko aktivitāšu jomā. Pasākums notiks 
2 dienas. 17. martā ikviens aicināts piedalīties 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
organizētajā “Izaugsmes dienā 2017”, kas ir plat-
forma un domnīca uzņēmēju, NVO, jauniešu 
un citu iesaistīto grupu izaugsmes, domāšanas 
un jaunrades veicināšanai ar mērķi pilnveidot 
ikdienā veicamos darba procesus uzņēmējdar-
bībā, izglītībā, kultūrā un sabiedriskajā darbī-
bā. Šīs dienas mērķis ir provocēt domāšanu un 
veidot atziņas kopīgai līdzdarbībai pašvaldības 
izaugsmes veicināšanā. “Izaugsmes dienas” ie-
tvaros tiks rīkotas paralēlas meistarklašu, semi-
nāru un lekciju sesijas četrām dažādām mērķ-
auditorijām: uzņēmējiem un NVO; pašvaldības 
darbiniekiem un iestāžu vadītājiem; izglītības 
un kultūras darbiniekiem, pedagogiem un vi-

dusskolēniem un jauniešiem. “Izaugsmes diena 
2017” notiks Aizkraukles novada vidusskolā, 
Lāčplēša ielā 21, no plkst. 10:00 līdz 17:00.

Otrajā dienā, 18. martā, Aizkraukles sporta 
centrā no plkst. 9:00 līdz 15:00 notiks jau tradi-
cionālā “Izstāde – gadatirgus 2017”, kurā piedalās 
uzņēmēji, amatnieki, lauksaimnieki, NVO, TICi, 
skolēnu mācību uzņēmumi un pašvaldības no 
visas Latvijas. Dienas gaitā dalībnieki prezentē 
savus produktus un pakalpojumus, sniedz kon-
sultācijas, organizē konkursus, loterijas, degus-
tācijas un produkcijas tirdzniecību. Atraktīvāko 
stendu īpašnieki tiek apbalvoti ar specbalvām.

Lai pieteiktu dalību “Izaugsmes dienā 2017”, 
līdz 15. martam aizpildiet pieteikumu saitē: 
http://ej.uz/IDAizkraukle. Lai pieteiktu dalību 
“Izstādē – gadatirgū”, lūdzam aizpildīt pietei-
kuma anketu un nosūtīt uz e-pastu: dome@
aizkraukle.lv vai iesniegt to Aizkraukles novada 
pašvaldības kancelejā līdz 7. martam.

Pasākuma koordinatore Ieva Erdmane, t. 
27717311, e-pasts: ieva.erdmane@inbox.lv

Materiālu apkopoja L. Liepiņa, projektu 
administratore.

“PĀRNOVADU UZŅĒMĒJU DIENAS 2017” 
Aizkrauklē 17. – 18. martā
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Lauku atbalsta dienests informē klien-
tus, ka no šā gada 3. februāra tiek uzsākta 
lauku bloku/ ainavu elementu precizēšana 
2017. gadam. Precizēšanas pieprasījumus 
varēs iesniegt līdz šā gada 1. aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz 
tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blo-
kā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ai-
navas elementus vai no lauku bloka izņemt 
neapsaimniekotu platību. Platībai ir jābūt 
sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pie-
prasījuma iesniegšanas brīdi, jo tā tiks apse-
kota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks 
iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks 
veikta atkārtota platības apsekošana.

Ņemot vērā kļūdas, ko klienti pieļāva 
iepriekšējā gadā, LAD atgādina, ka minē-
tais lauku bloku precizēšanas pieprasījums 
nav iesniegums platību maksājumu saņem-
šanai 2017. gadā. Vienoto iesniegumu varēs 
iesniegt šā gada pavasarī, un tā iesniegšanas 
laikā ārpus lauku bloka varēs pieteikt tikai 
tādu sakoptu platību, kas ir vismaz 0.30 ha.

Šogad lauksaimniekiem, kuri saimnieko 
pa stabilām un dabā identifi cējamām lauku 
robežām, varēs izveidot “lauksaimnieku blo-
kus” (arī tie jāiesniedz kā lauku bloku pre-
cizējums), lai nošķirtu savas apsaimnieko-
tās platības no kaimiņu apsaimniekotajām 
platībām. Šī iespēja veidot “lauksaimnieku 

blokus” ļaus laikā, kad notiks pieteikšanās 
platību maksājumiem, izvairīties no pie-
teikto platību pārklāšanās ar kaimiņu pie-
teiktajām platībām. Plašāka informācija par 
“lauksaimnieku bloku” veidošanu lasāma 
LAD mājaslapā.

Atgādinām, ka klienti var pārliecinā-
ties par savām apsaimniekotajām platībām 
LAD ģeogrāfi skajā informācijas sistēmā, 
kurā ir apkopota aktuālākā informācija par 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ai-
navu elementiem lauku blokos: http://kar-
te.lad.gov.lv/

LAD Klientu daļa
Tālr.: 67095000

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

Diskusija 14. martā pulksten 11:00, 
Smilšu ielā 2, Viesītē, Viesītes novadā – 

“Lauksaimniecības produkcijas ražotāju 
un pašvaldības iestāžu sadarbības veicināša-
na pārtikas produktu iepirkumos un citos no-
ieta tirgos”. Piedalīsies iepirkuma komisijas 
speciālisti no pašvaldības un LLKC.

Laipni aicināti piedalīties ābolu, kartu-
peļu un dārzeņu audzētāji.

Bezmaksas izglītojošs seminārs 21. mar-
tā pulksten 10:00, Smilšu ielā 2, Viesītē, Vie-
sītes novadā – “Atbalsta saņemšanas iespējas 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai”. 
Par iespēju iesaistīties projektos.

Lūdzu sekot līdzi informācijai Viesītes 
novada mājas lapā: www.viesīte.lv

L. Kadžule, 
lauku attīstības konsultante

Aktuāli lauku saimniekiem martā

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – 
VID) atgādina, ka saskaņā ar likumā “Par in-
terešu konfl ikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” noteikto valsts amatpersonām kārtējās 
valsts amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu 
jāiesniedz VID elektroniskajā deklarēšanas sis-
tēmā (turpmāk – EDS) no 2017. gada 15. feb-
ruāra līdz 3. aprīlim ieskaitot.

Ja gadījumā ir nozaudēts VID piešķirtais 
EDS identifi kators un parole, to vairs nav nepie-
ciešams atjaunot, lai iesniegtu valsts amatper-
sonas deklarāciju vai jebkuru citu dokumentu 
EDS. Dokumentu iesniegšana arī vairs nav jā-
apliecina ar VID e-paraksta datni.

Atgādinām, ka jau kopš pagājušā gada 
valsts amatpersonām valsts amatpersonas dek-
larācijā ir jānorāda arī šāda informācija:

– ja tā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizā-
cijas un terorisma fi nansēšanas novēršanas li-
kuma izpratnē ir patiesā labuma guvējs no citai 
personai piederošas vai pārvaldīšanā nodotas 
lietas vai tās daļas,

– par to, vai ir veiktas iemaksas privātajos 
pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas ie-
maksas.

Turpinot vienkāršot deklarācijas aizpildī-
šanu, tajā automātiski var iegūt datus no VID 
rīcībā esošās informācijas par amatpersonas 
papildus ieņemamajiem amatiem. Visa cita 
deklarācijā norādāmā informācija ir identiska 

pagājušajā gadā norādāmajai informācijai.
Papildus informējam, ka deklarācijas Pub-

licējamajā un Nepublicējamajā daļā ir sadaļa 
“Cita informācija”, kur ir iespējams norādīt in-
formāciju, kas pēc deklarācijas iesniedzēja ie-
skatiem sniedz pilnīgāku priekšstatu par valsts 
amatpersonas mantiskā stāvokļa izmaiņām 
deklarēšanas periodā.

Tāpat atgādinām, ka pēc attiecīgās dekla-
rācijas sadaļas atvēršanas tajā iespējams iegūt 
informāciju, kas par minēto personu pieeja-
ma dažādās valsts informācijas sistēmās un ir 
nepieciešama deklarācijas aizpildīšanai (par 
īpašumā vai kopīpašumā esošiem nekustama-
jiem īpašumiem, kas reģistrēti zemesgrāmatā; 
par valdījumā vai lietošanā esošajiem nekus-
tamajiem īpašumiem, kuri reģistrēti Valsts ze-
mes dienesta pārziņā esošā valsts informācijas 
sistēmā “Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēma”; par īpašumā vai valdīju-
mā esošiem transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti 
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” pārziņā 
esošā valsts informācijas sistēmā “Transport-
līdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs”; par gū-
tajiem ienākumiem, kas deklarēti VID, un dati 
(vārds, uzvārds, radniecība) par laulāto, vecā-
kiem, brāļiem, māsām un bērniem, kas pieeja-
mi Iedzīvotāju reģistrā), kā arī informāciju par 
papildus ieņemamajiem amatiem no VID rīcībā 
esošiem datiem.

Precizēt jau iesniegtās deklarācijas var, 
rakstveidā vēršoties VID un pamatojot precizē-
jumus, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc deklarācijas 
publiskojamās daļas publiskošanas elektroniskā 
veidā VID mājaslapā esošajā publiskojamo datu 
bāzē.

Plašāka informācija par to, kas ir valsts 
amatpersonas, amatpersonu deklarācijas ie-
sniegšanas kārtība un termiņi, kā arī uzskatāms 
metodiskais un informatīvais materiāls (ar vi-
zuālu palīginformāciju) par valsts amatpersonu 
deklarāciju iesniegšanu pieejams VID mājasla-
pas sadaļā “Privātpersonām/Valsts amatperso-
nām”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aici-
nām valsts amatpersonas konsultēties klātienē 
pie VID Nodokļu pārvaldes Valsts amatperso-
nu datu administrēšanas daļas speciālistiem 
vai arī zvanīt uz VID Informatīvo tālruni: 
67120000, izvēloties 4. tematu “Informācija 
valsts amatpersonām”. Tāpat VID mājaslapas 
sadaļā “Kontakti” ir iespējams pieteikties pa-
dziļinātai konsultācijai noteiktā vietā un laikā, 
izvēloties tematu “Jautājums par valsts amat-
personas deklarāciju”.

Informāciju sagatavoja:
E. Teice – Mamaja,

VID Sabiedrisko attiecību daļa.
Tālr.: 67122668, 26351438,

e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

No 15. februāra līdz 3. aprīlim jāiesniedz valsts 
amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu

Viesītes novada 
pašvaldība

Brīvības iela 10, Viesīte, 
Viesītes novads, LV–5237

65245179; 65207294
dome@viesite.lv

www.viesite.lv
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Viesītes novada pašvaldības policijā 2017. 
gada janvāra mēnesī reģistrēti 4 iesniegumi 
no Viesītes novada juridiskajām personām un 

iedzīvotājiem, saņemti un apkalpoti 6 perso-
nu izsaukumi. Viesītes pašvaldības policijā ar 
dažādiem jautājumiem griezušies 11 Viesītes 
novada iedzīvotāji, 6 gadījumos veikts darbs 
ar nepilngadīgām personām. Veikti 11 reidi 
novada ūdenstilpju apsekošanā, uzsāktas 3 
Administratīvās lietvedības par nelikumīgu 
zvejas rīku izmantošanu. Kopā izņemtas 99 
līdaku ķeršanai paredzētas nelikumīgās bez-
saimnieka ūdas ar dzīvajām zivtiņām. Kon-
trole veikta 86 makšķerniekiem, visbiežāk 
mutiski brīdinājumi tika izteikti uz Viesītes 
ezera par netīrību uz ledus (izsmēķi, papīri 
un cita veida atkritumi), kas pēc aizrādīšanas 
tika nekavējoties novākti.

Sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņ-
tiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju, Pro-
bācijas dienestu – 11 gadījumos, pārbaudīti 
6 transportlīdzekļi un to vadītāju dokumen-
ti. Veiktas 16 alkohola pārbaudes. Piedalījos 
īpašumu un ceļu stāvokļa apsekošanā 4 ga-
dījumos, veikta sabiedriskās kārtības nod-
rošināšana 2 publiskajos pasākumos. 3 gadī-
jumos sniegta palīdzība Valsts neatliekamās 
medicīnas palīdzības dienestam – vienā 
gadījumā, atverot īpašumu, un divos gadīju-
mos, pavadot slimnieku uz Daugavpils psi-
honeiroloģisko slimnīcu.

Viesītes novada pašvaldības policijas 
inspektors J. Pučinskis

Viesītes novada pašvaldības policijas darbs 
2017. gada janvāra mēnesī

“Satiec savu meistaru!” ir 2009. gadā 
aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas turpi-
nājums, kas iekļauts kopīgā Eiropas projek-
tā “Eiropas amatu prasmju dienas”. Līdzīgi 
pasākumi, kur tradicionālo prasmju zinātāji 
uzņem pie sevis mācekļus, vienlaikus notiek 
arī Francijā, Spānijā, Itālijā, Beļģijā un citās 
pasaules valstīs. Projekta būtība ir vēstīt pla-
šākai sabiedrībai par nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu, 
kā arī meistariem, viņu zināšanām un pras-
mēm.

Arī šogad Viesītes muzejs “Sēlija” aicina 
piedalīties akcijā “Satiec savu meistaru” 31. 
martā no 10.00 līdz 16.00 A. Brodeles ielā 7, 
Mazā Bānīša parkā. Meistarklases adīšanā, 
tamborēšanā un aušanā piedāvās rokdarb-
nieču biedrība “Zīle”. Interesenti varēs arī 
izgatavot suvenīrus no koka. Elkšņu pagasta 
rokdarbu un mākslas pulciņa pieaugušajiem 
un bērniem “Savam priekam” rokdarbnieces 
aicinās apgūt aušanu ar pērlītēm. Protams, 
varēs iepazīties ar jau gataviem rokdarbiem, 
kas darināti dažādās tehnikās, kā arī saru-

nās ar rokdarbniekiem uzzināt par amatu 
prasmēm, noslēpumiem un pieredzi.

Jolanta Kovnacka piedāvās stāstu par 
kafejas tapšanu, būs iespēja arī iepazīties ar 
izejvielām.

Meistarklasēs nepieciešamie materiāli 
tiks nodrošināti, kā arī būs iespēja iegādāties 
rokdarbus, rotaslietas un kafeju.

Sekojiet informācijai www.muzejsselija.
lv vai zvaniet 28681126.
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem 

speciāliste L. Levinska – Drozdova

“Satiec savu meistaru! 2017”

TĒMA: Mana Sēļu zeme
1. Konkursa dalībnieki: Sēlijas novadu 

apvienības vispārizglītojošo skolu 5. – 12. 
klašu skolēni.

2. Darbu iesniegšana
2.1. A. Kasinska balvas pretendents ie-

sniedz vismaz 2 savus radošos darbus vi-
zuālajā mākslā vai pētījumu novadpētnie-
cībā.

2.2. Darbiem pievieno konkursa pie-
teikumu. Pieteikumu sagatavo un iesniedz 
persona (-as), kas izvirza skolēnu balvai, vai 
pats pretendents, sniedzot pamatojumu un 
īsu skolēna raksturojumu.

2.3. Pieteikumu iesniedzēji var būt 
priekšmetu skolotāji, audzinātāji, pulciņu 
vadītāji, skolēnu vecāki, kā arī pats darbu 
autors.

2.4. Balvas pretendents aktīvi darbojas 
vizuālās mākslas, lietišķās mākslas pulciņos 
vai citās radošās grupās, guvis atzinību kon-
kursos, olimpiādēs, akcijās un ar mākslu un 
jaunradi saistītās citās aktivitātēs savā no-
vadā, pilsētā vai valstī.

2.5. Darbus jāiesniedz līdz 2017. gada 29. 
aprīlim, nododot Viesītes muzejā “Sēlija” 
vai sūtot pa pastu. Pasta zīmogs – ne vēlāk 
kā 22. aprīlis.

Adrese: Viesītes muzejs “Sēlija”, Peldu 
iela 2, Viesīte, Viesītes nov., LV–5237.

3. Prasības iesniegtajiem darbiem
3.1. Darbi atbilst konkursa tēmai.
3.2. Darbi tiek iesniegti kopā ar pietei-

kumu, kas rakstīts uz A4 lapas datordrukā.
3.3. Vizuālās mākslas darbiem jābūt 

ne mazākiem par A3 lapu, ar kreisajā pusē 
piestiprinātu paskaidrojošu tekstu: autora 
vārds, uzvārds, vecums, klase un skola, dar-
ba nosaukums, pamata materiāls, tehnika, 
izpildes gads, konsultanta vārds, uzvārds.

3.4. Darbiem jābūt gleznotiem, zīmē-
tiem, veidotiem vai rakstītiem 2016./2017. 
mācību gada laikā.

4. Vērtēšana un apbalvošana
4.1. Arkādija Kasinska balva ir profesio-

nāla mākslinieka darbs, kas tapis biedrības 
“Sēlijas palete” mākslinieku plenēru “Sēlijas 
vasara” laikā.

4.2. Biedrība “Sēlijas palete” veido Bal-
vas piešķiršanas komisiju 3 cilvēku sastāvā, 
kas 3 nedēļu laikā izvērtē darbus.

4.3. Balvas piešķiršanas komisija piešķir 
vienu galveno Arkādija Kasinska balvu, kā 
arī var piešķirt veicināšanas balvas.

4.4. Balva tiek pasniegta 2017. gada lai-
kā.

Informācija par konkursu:
Viesītes muzeja “Sēlija” mājaslapā: 

www.muzejsselija.lv, Sēlijas novadu ap-

vienības (Aknīstes, 
Ilūkstes, Jaunjelgavas, 
Jēkabpils, Neretas, Sa-
las un Viesītes nova-
da) skolu mājaslapās 
un izdevumā “Viesītes 
Novada Vēstis”.

Kontakttālrunis: 27071996, e-pasts: 
ilma.svilane@inbox.lv

Konkursu rīko biedrība “Sēlijas palete” 
un Viesītes muzejs “Sēlija”.

Vēlam veiksmi!

Uzziņai
Arkādija Kasinska balva dibināta 2008. 

gadā pēc biedrības “Sēlijas palete” valdes 
priekšsēdētājas mākslinieces Ligitas Cau-
nes ierosmes ar mērķi atbalstīt talantīgus 
un mērķtiecīgus skolēnus, veicināt viņu ra-
došo darbību tēlotājā mākslā un ar to sais-
tītās kultūras jomās, kā arī godināt Viesītes 
vidusskolas skolotāja un mākslas zinātnieka 
Arkādija Kasinska piemiņu.

Biedrība darbojas, lai popularizētu 
mākslu sabiedrībā un daudzinātu Sēlijas 
vārdu. Tā apvieno ar Sēliju saistītus māksli-
niekus, pedagogus un kultūras darbiniekus. 
Viņu vidū ir gleznotāja Džemma Skulme, 
akadēmiķis Jānis Stradiņš, dzejnieks, tul-
kotājs Guntars Godiņš un citi.

ARKĀDIJA KASINSKA BALVAS
KONKURSA NOLIKUMS
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No 3. līdz 5. februārim Ķīpsalā norisinājās 
tūrisma izstāde – gadatirgus “Balttour 2017”. 
Kā ierasts, nozīmīgajā izstādē Zemgales pašval-
dības bija sadalījušās sešos – Dobeles, Jelgavas, 
Bauskas, Kokneses, Sēlijas un Jēkabpils – pudu-
ros, kuros apmeklētāji varēja iegūt jaunāko in-
formāciju par tūrisma objektiem, maršrutiem, 
aktuālajiem kultūras, sporta un izklaides pasā-
kumiem, tradīcijām un gastronomiskā tūrisma 
iespējām, kā arī degustēt lauku labumus un pie-
dalīties sagatavotajās aktivitātēs.

Viesītes novads piedalījās Sēlijas pudura 
stendā. Šogad ar apmeklētājiem informatīvajā 
stendā tikās Viesītes TIP pārstāve Ligita Le-
vinska – Drozdova un Viesītes muzeja “Sēlija” 
pārstāve Valija Fišere. Apmeklētāji tika iepazīs-
tināti ar tūrisma objektiem, atpūtas, naktsmītņu 
un ēdināšanas iespējām, uzņēmēju piedāvāju-
mu Viesītes novadā, kā arī varēja detalizētāk 
uzzināt par 2017. gada pasākumiem novadā, 
nozīmīgākie no tiem šogad ir 5. Sēlijas Tautas 
mākslas svētki “Sēlija rotā” (Viesītē, 1. jūlijā) 
un mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu 
festivāls “Zobens un Lemess” (“Bincānos” pie 
Saukas ezera, no 7. līdz 9. jūlijam).

Apmeklētāji varēja saņemt jaunos tūrisma 
informācijas materiālus: “Viesos Viesītē”, “Iepa-
zīsti Stenderu dzimtu Viesītes novadā” un mu-
zeja “Sēlija” bukletu.

Vislielākā interese bija par Mazā Bānīša 
parku, kas pēdējos gados nemainīgi ir apmek-
lētākais tūrisma objekts Viesītes novadā. 2015. 
gadā “Šaursliežu dzelzceļa mezgls” Viesītē ie-
kļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā, bet 2016. gadā Mazā Bānīša parkā kā 
kultūrvēsturiskā ainavā tika pacelts Eiropas kul-
tūras mantojuma dienu karogs. Mazā Bānīša 
parks ir unikāls, jo Viesītē ir saglabājies gandrīz 
viss stacijas apbūves komplekss, nozīmīgākās 
no vēsturiskajām būvēm nodotas Viesītes mu-
zeja “Sēlija” pārziņā.

4. februārī apmeklētājus priecēja Elkšņu 
pagasta rokdarbu un mākslas pulciņa pieau-
gušajiem un bērniem “Savam priekam” rok-
darbnieces Rita Ratniece un Daiga Černauska. 
Viņas interesentiem mācīja, kā adīt maučus jeb 
pulsa sildītājus, un piedāvāja apgūt pērļošanas 
tehnikas, kā arī ieguva jaunus kontaktus tālā-

kai sadarbībai. Rita Ratniece dalās pārdomās: 
“Tūrisma izstādes dod iespēju iepazīties ar citu 
novadu sasniegto. Mani interesē palūkoties uz 
radošām idejām rokdarbu lauciņā, ko prezentē 
citu novadu rokdarbu meistari, kā arī dalīties 
pieredzē ar savām idejām. Aktuāls joprojām 
ir seno mauču jeb pulsa sildītāju darināšanas 
amats. Mauči tiek adīti no vilnas ar pērlītēm, 
veidojot etniskas un tautiskas rakstu zīmes. 
Labprāt rādīju interesentiem, kā tiek veidoti 
mauči no pērlīšu uzvēršanas procesa līdz adī-
šanai. Interesi izraisīja arī pērļošanas aušanas 
tehnika. Paldies muzeja “Sēlija” darbiniecēm 
par radošumu sava novada un apskates objektu 
atspoguļošanā plašam klausītāju lokam! Paldies 
par man doto iespēju apmeklēt izstādi Viesītes 
TIP un Viesītes pašvaldībai!”

4. un 5. februārī ikviens interesents varēja 
degustēt kafeju “Alīda”, par ko vairāk pastāstī-
ja Jolanta Kovnacka. Viņa rezumē: “Izstāde kā 
vienmēr liela un ar dažādiem pārsteigumiem 
pilna. Svarīgi būt tajā, par sevi informēt un 
atgādināt. Ļoti noderīgi apskatīties, ko jaunu 
piedāvā citi. Patika Jelgavas pilsētas ledus skulp-
tūra, Latgales podnieka paraugdemonstrējumi, 
atraktīvais Rēzeknes ebreju orķestris. Ļoti jāpie-
domā pie stendu atraktivitātes un apmeklētāju 
ieinteresēšanas. Cilvēkiem patīk, ja īsumā vari 
ieinteresēt par sevi, piedāvāt apkārtējo objektu 
apmeklēšanas iespējas, gandrīz vai iedot izstrā-

dātu ceļojuma maršrutu. Vecāka gadagājuma 
cilvēkiem patīk ceļot nelielos draugu pulciņos 
ar mašīnām, jaunieši skatās velomaršrutus. Tad 
jau redzēsim, kā būs ar apmeklējumu vasarā.”

Saku lielu paldies komandai, kura piedalī-
jās izstādē un ar entuziasmu stāstīja par Viesītes 
novada tūrisma iespējām un produktiem!

Šādas izstādes dod iespēju paskatīties, kurās 
jomās vairāk jāstrādā. Atskatoties uz divu dienu 
intensīvu darbu, izkristalizējas vairāki secināju-
mi. Lielākais pieprasījums šobrīd ir pēc gastro-
nomiskā un lauku tūrisma, kā arī piedāvājuma 
ģimenēm ar bērniem un aktīvās ceļošanas ie-
spējām. Viesītes novada tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem šajās jomās ir brīva niša.

Paldies Viesītes novada tūrisma pakalpoju-
mu sniedzējiem par informatīvajiem materiā-
liem, ko varējām reklamēt izstādē, un darbu, ko 
ieguldāt, lai iedvesmotu apmeklētājus! Aicinu 
ikvienu tūrisma pakalpojumu sniedzēju jau-
numu vai papildinājumu gadījumā informēt 
Viesītes TIP (tip@viesite.lv vai 28681126). Aici-
nu arī iesūtīt tūrisma pakalpojumu atainojošas 
fotogrāfi jas, kas noderēs reklāmai, vai nogādāt 
informatīvos izdales materiālus A. Brodeles ielā 
7, Viesītē. Labprāt palīdzēšu ar tūrismu saistītos 
jautājumos, galvenais – ziņojiet!
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem 

speciāliste L. Levinska – Drozdova
A. Niķes foto

Izstādē “Balttour 2017” apmeklētāji izrāda lielu interesi 
par Viesītes novada tūrisma piedāvājumu

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina 
piektās kārtas projektu iesniegumu pieņem-
šanu apakšpasākumā “Atbalsts profi laktis-
kajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju 
un epifi totiju iespējamās sekas” putnkopības 
nozarei. Projektu pieteikumu pieņemšana 
notiks no 2017. gada 1. marta līdz 31. mar-
tam, kopējais publiskais fi nansējums ir 
EUR 900 000.

Atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu dzīvnie-
ku sevišķi bīstamo infekcijas slimību izplatī-
bas (epizootijas) riska mazināšanai, paredzot 
preventīvo pasākumu ieviešanu teritorijās, 
kurās slimība jau ir konstatēta, kā arī profi -

laktisko pasākumu ieviešanu ārpus epizoo-
tijas teritorijā esošām saimniecībām, lai ma-
zinātu slimības straujas izplatības risku citās 
teritorijās.

Uz atbalstu piektajā kārtā var pretendēt ti-
kai tirgum paredzētās primārās lauksaimnie-
cības produkcijas ražotāji putnkopības nozarē, 
kuriem ar normatīvajiem aktiem ir uzlikta 
prasība ieviest biodrošības pasākumu plānu.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama 
mājaslapā: www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta 
veidi/Projekti un investīcijas.

Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot 
Elektronisko dokumentu likumu vai personī-

gi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārval-
dēs, vai Zemkopības m inistrijas Klientu ap-
kalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 
2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienī-
bas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības prog-
rammas (LAP) pasākuma “Dabas katastrofās 
un katastrofālos notikumos cietušā lauksaim-
niecības ražošanas potenciāla atjaunošana un 
piemērotu profi laktisko pasākumu ieviešana” 
ietvaros.

LAD Klientu daļa
Tālr.: 67095000

Atbalsts putnkopības nozarei
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PAGASTU ZIŅAS

Ziema – laika periods, kad lauksaimnie-
kam ir vairāk laika atelpai un enerģijas uz-
krāšanai jaunajam darba cēlienam, kas atkal 
drīz jo drīz aicinās lauku darbos.

Tāpēc 4. februārī visi novada zemnieki – 
uzņēmēji tika aicināti uz kopīgu atpūtas va-
karu Rites Tautas namā.

Pasākumu atklāja Viesītes novada do-
mes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, pasakot 
paldies ikvienam novada zemniekam – uz-
ņēmējam par darbu, ko viņi tik nesavtīgi 
un apzinīgi veic. Viesītes novada domes pa-
teicības rakstus saņēma: Māris Malcenieks – 
par drosmi un apņēmību saimniecības pa-
plašināšanā un attīstīšanā; Valdis un Daina 
Brunovski – par veiksmīgu saimniekošanu 
daudznozaru saimniecībā, saimniekojot di-
vām paaudzēm kopā, kā arī par aktīvu darbī-
bu sabiedriskajā dzīvē; Ivars un Vija Barovski – 
par veiksmīgu saimniekošanu lopkopības 
nozarē. Par saimniecības labiekārtošanu un 
dzīves vides uzlabošanu sev un nākamajām 
paaudzēm.

Rites pagasta pārvades vadītāja Lilita 
Bārdule uzrunāja klātesošos un godināja ar 
pateicības vārdiem par to neizmērojamo un 
nenovērtējamo darbu, ko ikdienā veic lauku 
cilvēks. Pateicības rakstus no Rites pagasta 
pārvaldes saņēma: Aleksandrs Pāvels – par 
mūža ieguldījumu biškopības nozarē; Aija un 
Dzintars Rutki – par videi draudzīgu saim-
niekošanu; Dainis Tučs – par darba vietu 
nodrošinājumu vietējiem iedzīvotājiem; Ri-
mants Šveds – par veiksmīgu saimniekošanu 
lopkopības nozarē un par atbalstu piemājas 
saimniecību īpašniekiem zemes apstrādes 
darbos.

Pateicāmies arī LLKC lauksaimniecības 
attīstības konsultantēm Viesītes novadā Ligi-
tai Kadžulei un Irēnai Butkus par darbu, ko 

viņas dara, palīdzot novada lauku cilvēkiem.
Lauksaimniecības attīstības konsultante 

Irēna Butkus Elkšņu pagasta pārvaldes vārdā 
pateicības rakstus pasniedza: Edgaram Molam 
un Jurgitai Griškenai – par veiksmīgu daudz-
nozaru saimniekošanu, regulāru zināšanu pa-
pildināšanu dažādās uzņēmējdarbības jomās. 
Par atbalstu ceļu tīrīšanas darbos; Aivaram 
Kalniņam – par darba vietu nodrošinājumu 
vietējiem iedzīvotājiem, par visa veida atbalstu 
dažādu pasākumu organizēšanā.

Lauksaimniecības attīstības konsultante 
Ligita Kadžule savā runā uzsvēra to, cik sva-
rīgs un reizē smags ir zemnieku un uzņēmēju 
darbs.

Kad visi PALDIES bija pateikti, viesi, kas 
bija ieradušies, varēja sākt baudīt atpūtas va-
karu – vadīt laiku kopīgās sarunās ar saviem 
domu biedriem, skatīt radošās apvienības 
“Maska” sagatavotos priekšnesumus, pieda-

līties atrakcijās un zināšanu pārbaudēs, ko 
sagatavoja pasākuma orgkomiteja, un ļauties 
raitam dejas solim grupas “Bruģis” pavadīju-
mā.

Paldies sakām arī pasākuma sponsoriem: 
Viesītes novada pašvaldībai, SIA Pakavs, IU 
“Forevers G”, “Alīdas kafeja”, SIA “JK plus”, 
kooperatīvajai sabiedrībai “Poceri”, SIA 
“Nor dtorf”, dārzkopības un biškopības bied-
rībai, biškopim Aleksandram Pāvelam un uz-
ņēmējam Viktoram Ļahtiņinam!

Mēs, pasākuma organizētāji, bijām ļoti 
priecīgi, redzot apmierinātās lauksaimnieku 
sejas un dzirdot atzinīgus vārdus.

Gribam novēlēt jums neapstāties pie sa-
sniegtā, bet meklēt jaunas un radošas idejas, 
kas palīdzēs realizēt jūsu ieceres. Lai jums 
veicas!

Rites Tautas nama vadītāja 
A. Guoģe

Novada zemnieku – uzņēmēju pasākums Ritē

Spītējot skarbajiem laikapstākļiem, mēs nenobijāmies un devāmies uz 
Dobrēnu kalnu, kur bija iekurts ugunskurs. Tajā mēs sadedzinājām iepriek-
šējā vasarā pīto Jāņu vainagu, kas bija uzkrājis sevī dažādas enerģijas. Sade-
dzinājām bluķi, kas iepriekš bija izvilkts cauri pagalmiem, tādējādi savācot 
visu ļaunumu, skaudību un cilvēku nenovīdību, lai mūsu ikdienu pavadītu 
pārticība, saticība un veiksme. Ikvienam, kas piedalījās pasākumā, bija arī ie-
spēja uz lapiņas uzrakstīt savu blēņu, savu dusmiņu un visu reizē sadedzināt.

Kad šis rituāls bija veikts, varēja sākt Meteņbērnu spēkošanos. Pasāku-
ma dalībnieki tika sadalīti divās komandās, un tad tās spēkojās savā starpā 
šādās disciplīnās: POTĪŠSKREJA, ATPAKAĻRĀPE, MUGURLĒCE UN ŠE-
KUMSKREJA.

Kad tika noskaidroti stiprākie no stiprākajiem, tad visi apvienojāmies ko-
pīgās rotaļās. Vispirms saucām kopā visus putnus rotaļā ŠEKUTĒNI, ŠEKU-
TĒNI, aktīvo pasākuma daļu pabeidzām ar rotaļu TREJDEVIŅI.

Piekusuši, nedaudz nosaluši, devāmies uz biedrības “Ritten” telpām, kur 
mūs saimnieces sagaidīja ar gardām pankūkām un mājās vārītu ievārījumu. 
Sasildīja karsta piparmētru tēja.

Tā lūk, veicot visas METEŅIEM piederīgas aktivitātes, godam aizva-
dījām prom METENI, lai varētu gatavoties pavasara pirmajiem svētkiem – 
LIELDIENĀM.

Rites Tautas nama vadītāja A. Guoģe

Meteņdiena Ritē
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No četriem Viesītes novada valsts no-
zīmes mākslas pieminekļiem divi atrodas 
Elkšņu pagastā. Izcils tēlniecības darbs, 
Teodora Zaļkalna veidots kapa piemineklis 
vietējam mežsargam Jēkabam Brunneram, 
skatāms Klauces kapos.

Kas bija Brunneri
Brunneri ir sena mežsargu dzimta, kas 

ap 19. gs. sākumu ienākusi Elkšņu pagas-
ta Romulīšu mājās Klauces pusē. Jaunais 
Romulīšu saimnieks centīgs visās līnijās – 
gan pakalpīgs muižkungam, gan izdarīgs 
mājās. Tuvākajā mežā vajadzīgs mežsargs, 
tur tīri labi noder Brunners. Nākošā paau-
dzē dēls Jēkabs arī paliek par mežsargu, nav 
slinks, tajā laikā var pa klusam tirgoties ar 
mežu, lopus ganīt kunga mežā. Jēkabs ap-
prec Mari no Sīļu mājām. Jēkabam ar Mari 
ir četri bērni – Dore, Anliene (saukta Lie-
ne), Pēteris un Alberts Eduards. Bērni tiek 
sūtīti skolās, vispirms apmeklē pagastskolu 
Elkšņos. Meitām pietiek ar trim klasēm pie 
skolotāja Dambrāna. Bet dēlus sūta mā-
cīties tālāk – uz Jēkabpili, Rīgu. Vecākais 
dēls Pēteris kļūst par tirgotāju, jaunākais – 
Alberts izmācās par inženieri. Abu darbība 
cieši savijusies ar Latvijas valsts saimniecis-
ko izaugsmi. 20. gs. 30-jos gados Brunneri 
kļūst bagāti, viņiem pieder lieli īpašumi – 
Romulīši Klaucē, mājas Rīgā, Jūrmalā, Ap-
guldes pusmuiža, mājas ārzemēs – Itālijā, 
Šveicē, Zviedrijā.

Latvijas cūkgaļas eksporta 
organizētājs

Tirgotājs Pēteris Brunners (1889 – 
1969) dzimis Elkšņu pagasta Romulīšos. 
Augstāko izglītību komerczinībās ieguvis 
Rīgas Politehniskajā institūtā (kopš 1919. 
g. Latvijas Universitāte). Studiju laikā pel-

nās, strādādams par mājskolotāju, vēlāk ir 
ierēdnis Meierovica vadītā Rīgas kredīt-
sabiedrībā. Pēteris Brunners un Zigfrīds 
Anna Meierovics (vēlāk Latvijas pirmais 
ārlietu ministrs) kopā studējuši. 1. pasau-
les kara gados Brunners strādā par sagādes 
daļas priekšnieku, sieva Maija ir grāmatve-
de. Latvijas dibināšanas laikā P. Brunners 
ir valsts ierēdnis Liepājā, vēlāk Apgādības 
ministrijas departamenta direktors Rīgā, 
akciju sabiedrības “Komersants” valdes 
priekšsēdētājs un direktors rīkotājs, vairā-
ku lielu uzņēmumu dibinātājs un vadītājs. 
Rakstījis arī presē, izveidojis a/s “Brīdis”, 
kas izdod dienas laikrakstu “Pēdējā Brī-
dī”. Vairākus gadus viņš nodrošina tā iz-
nākšanai personīgu materiālu atbalstu un 
piepulcina laikrakstam jaunus žurnālistus 
no studentu aprindām. Gūst izcilus panā-
kumus tirdzniecībā, un Latvijas patstāvības 
pēdējos gados P. Brunners bija galvenais un 
vienīgais Bekona Eksporta ražojumu izpla-
tītājs ārzemju tirgos, caur fi rmu “Baltimex” 
nodrošinot gaļas eksportu arī laikā, kad tir-
gus bija pārslogots. 1944. g. rudenī devies 
bēgļu gaitās uz Vāciju, vēlāk emigrējis uz 
Kanādu, no turienes pārcēlies uz Jaunzē-
landi, kur Oaklandē atrada vadošu posteni 
fi nierrūpniecības uzņēmumā.

Baltijā lielākā fi niera 
ražošanas uzņēmuma 

vadītājs
Būvinženieris Alberts Eduards Brun-

ners dzimis 1893. g. Elkšņu pagasta Romu-
līšos. Beidzis Elkšņu pagastskolu, Jēkabpils 
tirdzniecības skolu, Rīgas pilsētas reālsko-
lu. 1912. – 1917. g. studējis Rīgas Politehnis-
kajā institūtā, iegūstot inženiera kvalifi kā-

ciju. Pēc 1. pasaules kara Alberts kļūst par 
brāļa Pētera dibinātās akciju sabiedrības 
“Furniers” īpašnieku un vadītāju. Nerau-
goties uz aizņemtību, uztur ciešus sakarus 
ar dzimto pusi. Fabrikai paplašinoties, savā 
pagastā meklē strādniekus. Brāļi Vilis un 
Krišs Budeni, Žakaru Emīlija, Malenieku 
Artūrs un daudzi citi dodas uz Rīgu, lai 
stātos darbā pie Alberta. Gadu tecējumā 
inženiera Alberta Brunnera vadībā akciju 
sabiedrība “Furniers” izaug par lielāko sap-
lākšņu rūpnīcu Baltijas valstīs. Alberts trīs-
desmitajos gados apprecējies ar ārsti Ernu 
Purīti. Kara laikā emigrējuši.

Piemineklis tēvam
Tēlnieka Teodora Zaļkalna (1876 – 

1972) darināts kapakmens Klauces kapos 
ar uzrakstu aizmugurē – “Jēkabs Brunners 
25.07.1849. – 7.11.1908., Māre Brunnere dz. 
Grāvs 25.03.1853. – Romulīšos”. (Miršanas 
gads palicis neiekalts). Pieminekļa priekš-
pusē bareljefā attēlota mežsarga fi gūra visā 
augumā, pie sāniem suns, plecā šautene. 
Piemineklis darināts Allažu šūnakmenī. 
Pieminekli tēvam pasūtījis un uzstādījis 
vecākais dēls Pēteris Brunners.

Māte Māre Brunnere mirusi trīsdes-
mito gadu beigās. Bēres rīkotas ļoti lielas. 
No Rīgas mašīnās sabraukuši bēru viesi. 
Aicināti visi draugi un radi, arī daudzi ap-
kārtnes kalpi ar visiem bērniem. Jau pāris 
dienas pirms bērēm viņi nākuši palīgā pie 
sagatavošanas darbiem. Galdi klāti milzīgi 
lieli. Uz tiem tādi ēdieni, ko lielākais vai-
rums zemnieku nekad mūžā nav ēduši. Un 
tad vēl bērni vizināti ar mašīnām. Pašā bēru 
dienā ieradies brālis Pēteris ar sievu Maiju 
un meitu Beāti. Radu un draugu ziedi ir ļoti 

Ars longa, vita brevis1

A. E. Brunners, students RPI 1912. g. Foto no: 
https://nekropole.info/lv/Alberts–Brunners

Draudzīgā aicinājuma ielīme grāmatā ar 
inženiera A. E. Brunnera ierakstu 1935. g. T. Zaļkalna veidotais kapa piemineklis 

mežsargam Jēkabam Brunneram Klauces 
kapos. Priekšskats ar bareljefu, aizmugurē 

teksts. Foto: R. Urbacāne, 2014. g.
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krāšņi, bet par visu krāšņākais ir Alberta 
atsūtītais alpu vijolīšu pods. Visiem liekas, 
ka tas nācis tieši no Alpu kalniem, jo te tā-
dus neviens nav redzējis.

Atbildes meklējamas rakstos
Piemineklis un sen putekļos sabirzušie 

vijolīšu ziedi simboliski apliecina virsraks-
tā izteikto senā fi lozofa atziņu “Ars longa, 
vita brevis” – mākslai ilgs mūžs, cilvēka 
mūžs ir īss. To nemirstīgu dara paveiktie 
darbi. Cik un vai vispār ko zinām par cil-
vēkiem, kuru dzīvesstāstu akmenī iekalis 
tēlnieks? Pirmie jautājumi par Brunneriem 
man radās pirms dažiem gadiem, atverot 
mazu grāmatiņu, uz kuras iekšējā vāka ar 
melnu tinti rokrakstā ierakstīts – „Elk-
šņu valsts 6 kl. latv. p. sk. dāvinājis inž. 
A. E. Brunners.” Grāmata savai pirmajai 
skolai dāvināta, atsaucoties valsts preziden-

ta Kārļa Ulmaņa 1935. g. Draudzīgajam ai-
cinājumam. Grāmatas nosaukums „Slēpes 
Slēpotājs Slēpošana”, autors J. Malovka – 
Alberta Brunnera sporta skolotājs RPI. Ti-
tullapā Elkšņu valsts pamatskolas bibliotē-
kas zīmogs un ierakstīts hronoloģiskā un 
sistemātiskā kataloga numurs. Tā glabāju-
sies skolotājas Mildas Lapsas (Grosbachas) 
(1907 – 2009) privātajā arhīvā, vēlāk – pie 
meitas, bibliotekāres Līgas Jevtušenko. 
Viņa grāmatu 2013. g. atdevusi Elkšņu pa-
gasta Atmiņu istabai.

Nesen manās rokās nonāca cita grāma-
ta – biogrāfi skā vārdnīca „Es viņu pazīstu”, 
kurā izcili dokumentēta Latvijas brīvvalsts 
ievērojamo cilvēku sabiedriskā darbība. 
Pirmo reizi izdota 1939. g. ar 6336 perso-
nu biogrāfi jām 6500 eksemplāros, izpirkta 
5 mēnešu laikā! Atkārtoti izdota trimdā. 
Pateicoties Elkšņu skolas absolventam, le-

ģionāram, rakstniekam un publicistam 
A. Eglītim (1917 – 2007), tās viens eksem-
plārs pieejams Elkšņu pamatskolā Eglī-
ša mantojuma literatūras kolekcijā. Šajā 
enciklopēdijā atradu datus par brāļiem 
Brunneriem, bijušajiem Elkšņu skolas sko-
lēniem, Latvijas valsts tapšanas līdzgait-
niekiem. Tas deva ierosmi rakstam, kas 
papildināts ar A. Bruņenieces (Ramanes) 
un V. Budena atmiņām par Klauces puses 
ļaudīm, ar kurām savulaik padalījās Vie-
sītes vidusskolas skolotāja Sarmīte Milak-
ne. Izmantota arī informācija no interneta 
vietnes: https://nekropole.info/lv/Peteris–
Brunners; Alberts–Brunners

R. Urbacāne, 
novadpētniece

1 Lat. Mākslai ilgs mūžs, 
cilvēka mūžs ir īss.

Ir pagājis gads, kopš Saukas pagasta 
Lonē darbojas interešu klubiņš “Hortenzi-
jas”. Mēs esam nereģistrēta vienība, kurā 
katram ir savs pienākums, un finansējam 
sevi pašas, katru mēnesi maksājot nelielu 
summiņu klubiņa kasē.

Neesam izcilas rokdarbnieces, bet le-
pojamies ar saviem kulinārijas brīnumiem 
un gudrām runām. Mūsu darbības galve-
nā vadlīnija ir kopā būšana gan priekos, 
gan bēdās. Priecājamies, ja mūs uzaicina 
piedalīties pagasta kultūras pasākumos. 
Tā esam līdzdarbojušās sveču liešanā, 
ziepju vārīšanā, iepazinušās ar pērļošanas 
pamatiem, daudz runājušas par astrolo-
ģiskām un ezotēriskām tēmām, pētīju-
šas horoskopus, izzinājušas gudrības par 
garšvielām kā ārstniecības līdzekļiem. 
Par sociāliem jautājumiem skaidrojumu 
mums sniedza pagasta sociālā darbiniece, 
esam piedalījušās dāliju izstādes rīkošanā, 

dzejas pasākumā bijām kopā ar Viesītes 
vidusskolas meitenēm un skolotāju Ritu 
Sirmoviču, piedalījāmies novadniekam 
Aleksandram Pauniņam veltītajā atceres 
pasākumā, esam pētījušas senās rakstu 
zīmes. Ir bijušas vēl daudzas citas intere-
santas nodarbības.

Mūsu jubilejas svinības ar savu klāt-
būtni pagodināja pagasta pārvaldes vadī-
tāja Sanita Lūse, sociālā darbiniece Ņina 
Saranceva, Tautas nama vadītāja Inta 
Malceniece. Īsts pārsteigums bija namiņa 
dziedošo bērnu ansambļa (vadītāja Sinti-
ja Leimane) apsveikuma koncerts un viņu 
mammu darinātās krāšņās, daudzkrāsai-
nās hortenzijas. Bija jauki un aizkustinoši.

Par zāles un galda noformēšanu pa-
rūpējās Ārija Gureviča un Volodja Aļei-
ņikovs. Ārijai īpašs paldies par gardajām 
ruletēm!

Darba dēļ pie mums neieradās veikala 

īpašnieks Viktors Ļahtiņins, kurš vienmēr 
mūs atbalsta gan ar labu vārdu, gan savu 
klātbūtni, gan transportu.

Paldies visiem, kuri bija ar mums 
mūsu pirmajā gadadienā!

Paldies manām aktīvajām meitenēm – 
Ainītei, Maijai, Veltai, Ērikai, Rutai, Zel-
mai, Sarmītei, Skaidrītei, kuras čakli 
darbojas klubiņā un ar nepacietību gai-
da katru tikšanās reizi! Joprojām gaidām 
mūsu pulciņam papildinājumu. Nāciet, 
nenogrimstiet mājas dzīvē – mājās problē-
mu nepaliks mazāk, bet kopā būšana dod 
enerģiju to risināšanai!

Kāds gudrais ir teicis: “Nevar taču visu 
laiku sēdēt mājās, krāmēt skapjus un do-
māt, ka dzīve nav izdevusies. Muļķības! 
Dzīve visiem ir izdevusies, tikai vajag at-
vērt acis, iziet ārā un paskatīties apkārt.”

A. Aišpure
“Hortenziju” vadītāja

“HORTENZIJĀM” – GADA JUBILEJA!“HORTENZIJĀM” – GADA JUBILEJA!
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Saulains atausa devītā februāra rīts, jo Lo-
nes Tautas nama mūsdienu deju kolektīvam 
bija jādodas uz konkursu Biržos. Labās un rū-

pīgās mammas bērnus aizveda uz konkursu, 
saposa un uztraucās vairāk nekā paši konkur-
santi. Mana sirds bija mierīga, jo trešdienas 

vakarā vēl visu izmēģinājām, pārrunājām, 
kas un ko dara! Konkursā abām grupām – 
gan “LTN dance” (24 punkti), gan “LTN ju-
nior dance” (23 punkti) – pirmās pakāpes 
diplomi un žūrijas atzinības vārdi, citu drau-
gu, konkurentu uzslavas. Paldies vadītājai 
Sarmītei Veigurei, šuvējai Aigai, kura radīja 
tērpus dejotājiem, vecākiem, kuri ir fantastis-
ki, Viesītes novada domei par atbalstu tērpu 
iegādei, jo kopskats uz skatuves ir svarīgs – 
tad dejas kompozīcija kļūst baudāmāka.

Mēs dejas mākslā acīm redzami augam, 
kaut dejojam tikai otro gadu, mazās “Miki 
peles ” tikai četrus mēnešus. Ar darbu var 
sasniegt visu. Paldies jāsaka Biržu kultūras 
nama komandai par viesmīlību, uzmanību, 
sirsnību! Lai visiem pietiek vēlmes turpināt 
iesākto, lai laukos nepazūd mūsdienīgums! 
Mums prieks arī par kaimiņu dejotājām no 
Rites, kuras arī ieguva pirmās pakāpes dip-
lomu.

Es ceru, ka mēs visi būsim veseli, apņē-
mības pilni 24. martā piedalīties reģiona kon-
kursā Līvānos. Ja vēl kāds vēlas pievienoties 
mūsu pulkam, vecums nav šķērslis – gaidām!

Lones Tautas nama vadītāja 
I. Malceniece

Lones Tautas nama mūsdienu deju kolektīvs 
startē radošajā konkursā

17. februāra vakarā Lones Tautas namā 
ļaudis pulcējās uz G. Drezova lugas izrādi “Kā-
zas bazūnēs” Kalna pagasta kultūras nama 
amatierteātra “Vienība” sniegumā.

Saku paldies Gaiļa gadam, kas uzmodinā-

jis Lones ļaudis uz izrādi! Man kā skatītājai pa-
tika, kāds varbūt bija gaidījis kaut ko citu, bet 
milzīgu paldies saku aktieriem, skatītājiem – 
vēlējāmies būt kopā un sajust kopību.

Aktieri pateicās mums, ka esam labi ska-

tītāji, ka vienmēr Lones Tautas namā ir laba 
spēlēšana, un par to prieks!

Apmeklētājiem bija iespēja apskatīt divas 
izstādes, un līdz 8. martam ikvienam ir iespēja 
atnākt apskatīt, varbūt arī kaut ko iegādāties.

 “Kāzas bazūnēs” Lones Tautas namā

Sestdien, 18. februārī, Lones Tautas nama 
dziedātāji un dejotāji devās pie draugiem uz 
Mežāri, jo tur bērnu teātra kolektīvam “Sap-
ņotāji” – 5 gadu jubileja! Režisore mums vi-
siem tik pazīstamā Aija Rancova. Paldies par 
ielūgumu! Mums tā bija iespēja uzstāties, arī 
ekskursija un iespēja būt kopā ar citiem ko-
lektīviem, iegūt atkal jaunus paziņas.

Kā jau gripas laikā, daudzi slimo, tā arī 
mūsu kolektīvā vadītājai saslimis dēliņš, 
zvana viena mammīte – meitiņa slima, otra 
slima – dziedāšana izpaliek. Ko nu? Zvanu 
mammai Allai, vai Elīna varētu nospēlēt 
kādu skaņdarbu. Klausulē atskan – vairākus 
un vēl uz fl autas! Sarosās meitenes ar ģitā-
rām, piesakās Paulīne, jo ieskaite nokārtota, 
mums tāds koncerts draugiem, un klāt vēl 
dejas! Zālē aplausi un ovācijas. Pašiem mil-
zīgs prieks!

Paši “Sapņotāji” mūs pārsteidza ar divu 
lugu cēlieniem. Viens bija “Kaķu nams”, un 
bērni runāja krievu valodā, jo daudziem tā ir 
mājas valoda, un mums svešvalodas stunda! 
Otrs – “Maijas un Paijas” cēliens – skaistos 
tērpos, skatuves noformējumā, bērni tekstus 
runā no galvas – skaisti! Visi citi kultūras 
nama kolektīvi nāca, sveica un vēlēja vēl dar-

boties un darboties, sniedza dāvanas, vadītā-
ja dāvāja kliņģeri katram kolektīvam, kopīgu 
diskotēku, atrakcijas, mums ļoti patika. Un 
šādas tikšanās, braucieni disciplinē kolektī-
vu un veido to draudzīgāku, dalībniekus – 
patstāvīgākus.

Paldies J. Jaunsudrabiņa Neretas vidus-
skolai par autobusu, paldies šoferītim, mam-
mām, kuras varēja izbrīvēt laiku līdzbrauk-
šanai, bērniem par smaidiem, izturību!

Lones Tautas nama vadītāja 
I. Malceniece

Ciemos pie “Sapņotājiem” uz Mežāri!



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2017. gada februāris, Nr. 2 (163)

12

14. februārī visi interesenti tika gaidīti 
Lones bibliotēkā, lai iepazītos ar dzejnie-
ces Māras Zālītes daiļradi. Dzejniecei 18. 
februārī aprit 65 gadi. Iepazīšanās notika 
ar dzejas, mūzikas un sarunu palīdzību. 
Lones Tautas nama vadītāja Inta un Lones 
bibliotēkas vadītāja Lilija aicināja klāteso-
šos izvēlēties kādu no M. Zālītes dzejo-
ļiem, nolasīt to. Spraigas sarunas ritēja par 
teātra izrādēm, rokoperām, muzikālajām 
izrādēm, kuru libretu autore ir Māra Zā-
līte. Interešu kopas Hortenzijas dalībnie-
ces Zelma, Ruta, Aina, Maija dalījās savās 
pārdomās par dzejnieces devumu. Vaira 
ar brīnišķīgu dzejas lasījumu aicināja go-
dāt dzimto valodu, līdzcilvēkus, tēvzemi. 
Izjust un novērtēt dzīvi, laiku, notikumus. 
To visu mēs atrodam M. Zālītes daiļradē. 
Pasākuma apmeklētāja Aksinija aicināja 
veicināt savstarpēju cieņu un mīlestību. Fo-
tomirkļus atmiņām iemūžināja Gunārs. Ik-

viens atrada sev tuvo un vērtīgo, kas ievīts 
Māras Zālītes dzejas rindās. Paldies Lones 
Tautas nama un Lones bibliotēkas vadītā-

jām par sirsnīgo un izglītojošo pasākumu!
Saukas pagasta pārvaldes vadītāja 

S. Lūse

Lones bibliotēkā iepazīst dzejnieces 
Māras Zālītes daiļradi

9. februārī dzejniecei Mirdzai Ķempei (1907.09.02. – 
1974.04.12.) – 110. Pretrunīgi vērtētā dzejniece atstājusi bagā-
tīgu mantojumu dzejā un dzīvē. Atceroties dzejnieci jubilejā, 
Saukas bibliotēkas lasītāji pārlapoja dažādu gadu dzeju. Tika 
lasīta dzeja no izlasēm “Mīlestība” (1958), “Mīlestības krāšņais 
koks” (1977), no dzejoļu krājumiem “Cilvēka ceļš” (1969), “Ērk-
šķuroze” (1973). Dzeju lasīja Ā. Gurēviča, V. Lūse, A. Daukste, 
A. Zālīte, A. Cīrule, B. Beķere, V. Lāce. Atcerei no dzejas la-
sījuma ikviens dalībnieks saņēma pateicību ar dzejnieces foto, 
viņas radīto darbu sarakstu un rozes ziedu.

V. Lāce
Autores foto

“Cilvēki, neaizmirsīsim nekad: ikviens mirklis ir 
lidojums ap Sauli!” (M. Ķempe)

NOVADA SKOLĀS

ES Erasmus+ prog-
rammas stratēģisko skolu 

sadarbības partnerību projekta “WORDS UNITE US”, Nr. 2015–1–
RO01–KA219–015167_7, ietvaros Viesītes vidusskolas četri skolēni 
no 2017. gada 13. līdz 18. martam piedalīsies starptautiskajās skolē-
nu mācībās Bulgārijā kopā ar skolēniem no Lietuvas, Rumānijas un 
Grieķijas. No mūsu skolas uz Veļiko Turnovo pilsētu dosies Alise 
Maisaka, Sanija Betkere, Paula Eglīte, Aleksandrs Koļesņiks. Līdzi 
skolēniem dosies skolotājas: Līga Blumbeka, Sarmīte Ratiņa. Sko-
lēni kopā ar skolotājām gatavo mājasdarbus, lai tos demonstrētu 
pārējiem partneriem mācību laikā. Šoreiz uzdevums ir sagatavot 
dzejoli un dziesmu angļu un latviešu valodās. Bulgārijā no 15. līdz 
18. martam arī notiks projekta starptautiskā sanāksme, kā tas ir 
paredzēts projekta aktivitāšu plānā. Šis jau ir otrais projekta gads, 
tādēļ visi partneri sanāksmē izvērtēs paveikto darbu, dalīsies pie-
redzē par rezultātu izplatīšanu un strādās pie noslēguma atskaites 
sagatavošanas.

Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienība.
Projekta koordinatore G. Dimitrijeva

S. Ratiņas foto

Viesītes vidusskolas skolēni piedalīsies starptautiskajās 
mācībās Bulgārijā

“Words Unite Us” projekta ietvaros trīs meitenes Linda, Dita un Samanta 
tulko Grieķu pasaku “Zaķis un bruņurupucis”.
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Astoņi Viesītes vidusskolas skolotāji no 
30. janvāra līdz 3. februārim Somijā mācījās 
un dalījās pieredzē Erasmus+ projekta “Th e 
continuous development of teaching staff  
in a multicultural environment”, 2016–1–
BE02–KA219–017374_3, ietvaros. Projekta 
mērķis ir sekmēt nepārtrauktu pedagoģis-
kā personāla attīstību, izstrādājot un orga-
nizējot apmācību programmu, kas balstīta 
uz nepieciešamām prasmēm nemitīgi mai-
nīgajā sabiedrībā, un uzlabot migrantu un 
minoritāšu integrāciju, attīstot apmācību 
rīkus skolotājiem, lai dažādotu darbu klasē.

Pagājušā gada nogalē un šā gada janvārī 
notika intensīvs sagatavošanās darbs dalībai 
skolotāju apmācībās. Mācībās piedalīties 
pieteicās astoņi skolotāji, kā tas bija pare-
dzēts pieteikuma veidlapā. Projekta part-
neri ir skolas no Beļģijas, Dānijas, Somijas 
un Turcijas. Katrs skolotājs gatavoja kādu 
metodi, kuru demonstrēja saviem kolēģiem 
no partneru skolām. Tamperē mūsu skolo-
tājiem bija iespēja strādāt ne tikai ar skolo-
tājiem, bet arī ar somu skolēniem. Tas bija 
liels izaicinājums, tomēr ieguvumi ir novēr-
tējami tikai pozitīvi. Paralēli sagatavošanās 
darbam skolotāju apmācībām tika strādāts 
pie projekta logo izveides. Skolotāja Sarmīte 
Ratiņa iesaistīja arī skolēnus un arī pati iz-
strādāja vairākus paraugus. Apmācību laikā 
notika arī koordinatoru sanāksme, kurā pie-
dalījās L. Levinska. Tajā apsprieda nākošo 
skolotāju apmācību sesiju, kura notiks no 
2017. gada 13. – 18. martam Viesītē. Skolotā-
ju iespaidi un atziņas par mācībām Somijā:

Sarmīte Ratiņa: “Manuprāt, labs piere-
dzes apmaiņas moments starp kolēģiem ir 
metožu apvienošana, maiņa, sapludināša-
na, papildināšana dažādos mācību priekš-
metos. Tas palīdz strukturēt interaktīvāku 
nodarbību, un skolēni iegūst lielāku zinā-
šanu, prasmju un iemaņu bagāžu. Piemērs: 
vizuālā māksla ar plēšanas tehniku, kuras 
rezultātā ir pārsteiguma mākslas darbs + 
krievu valoda, kurā valodas apguvē zīmē 
kombinēto dzīvnieku, papildina ar vār-
diem, jautājumiem, teikumiem utt. – me-
todes ļoti veiksmīgi viena otru papildina.”

Malda Lejiņa: “Redzēju, kā Somijā iz-
glīto bērnus. Novērojot tās metodes, kuras 
rādīja partnerskolas, nonācu pie secināju-
ma, ka dažas no tām jau ir pazīstamas un 
izmantotas darbā. Bija arī jaunas, kuras pa-
mēģināšu izmantot stundās.”

Līvija Levinska: “Katrai dalībvalstij bija 
jāprezentē 5 mācību metodes, pēc tam tās 
jāizmēģina klasē. Pozitīvais, ka katra da-
lībvalsts varēja brīvprātīgi izvēlēties mā-
cību metodes, kuras vēlējās prezentēt un 
tās pārbaudīt uz skolēniem. Manu izvēlēto 
mācību metodi “Bingo” daudzi dalībnieki 

no citām valstīm atzinīgi novērtēja. Teica, 
ka labprāt to izmantos savā stundu darbā. 
Jutos gandarīta, ka, testējot metodi klasē 
pie skolēniem, tie ļoti daudz zināja par Lat-
vijas simboliem, ātri uztvēra un izpildīja 
darba uzdevumus. Būtiskākais, ko ieguvu 
apmācībās, ir pieredze, kuru neviens nevar 
atņemt. Bija iespēja ne tikai izmantot sa-
vas angļu valodas zināšanas, bet arī piedā-
vāt pārējiem metodi, kuru izmantoju savā 
stundu vadīšanā. Turpmāk savās stundās 
centīšos izmēģināt visas iepazītās mācību 
metodes. Skolēniem būs iespēja darboties 
gan radoši, gan izmantojot dažādus inter-
neta rīkus un iespējas. Paralēli dienas plā-
nam man nozīmīgi bija iegūt zināšanas par 
Somijas kultūru, iepriecināja, ka kopīgi ga-
tavojām somu nacionālos ēdienus. Somijas 
izglītības kultūra un sistēma kopumā mani 
patīkami pārsteidza. Uzskatu, ka Latvijas 
skolās vēl daudz kas jāievieš, lai nonāktu 
tādā izglītības līmenī, kāds tas ir Somijā. 
Pārsteidza ne tikai atmosfēra skolās un 
skolotāju pozitīvais skatījums uz savu dar-
bu, bet arī statistikas dati par studēt gribē-
tājiem tieši skolotāju profesijā. Manuprāt, 
katrs Erasmus + projekts paver kādu jaunu 
priekškaru uz neizzinātu pasauli, tāpēc kat-
ram vismaz reizi mūžā būtu tādā jāpieda-
lās.”

Baiba Masuleviča: “Pirmkārt, jau pār-
liecība, ka manas darba metodes ir intere-
santas ne tikai mūsu skolēniem, bet arī citu 
valstu skolotājiem un bērniem. Tagad varē-
šu savas metodes papildināt ar jaunākiem 
un ilustratīvākiem materiāliem. Otrkārt, 
noteikti vajag piedalīties, jo valodu kā sa-
ziņas līdzekli var piemeklēt, un nav jau tā, 
ka kritiskos momentos nevar pateikt neko, 
arī citu valstu skolotāji mācās, runājot un 
darot, viens otru papildinot, mums arī bija 
laba komanda. Gribētos, lai arī citi mūsu 

skolotāji pievienotos, jo mums ir ko rādīt 
un ar ko palepoties, neskatoties uz mūsu 
nepietiekošo mācību resursu bāzi.”

Jautrīte Grunte: “Pielietošu dažas me-
todes, kuras man likās saprotamākās un 
interesantākās klases stundās ar skolēniem. 
Runāšu ar skolēniem par to, ka ļoti liela 
nozīme ir zināt valodas, lai varētu brīvi 
justies, ka vienā skolā mācās daudzas tau-
tības un ir laba sapratne. Projekti un pie-
redzes apmaiņa ir ļoti nepieciešama, jo tas, 
ko esi redzējis, paliek katra atmiņā, kuru 
nevienam nav iespējams atņemt. Vairāk 
iepazinu savus kolēģus ārpus skolas vides. 
Bijām laba komanda ar ļoti atbildīgu pieeju 
darbam.”

Sandra Skrupska: “Apmācības sesijā 
konstatēju, ka mūsu skolotāji strādā ļoti 
radoši ar tām iespējām, līdzekļiem un lai-
ka limitu, kas viņiem ir. Stundās vairāk 
izmantošu praktiskas ievirzes mācību me-
todes un pieejamos tehniskos līdzekļus, lai 
skolēni caur savām maņām un praktisko 
darbību apgūtu mācību vielu, tādējādi tā 
būtu vieglāk apgūstama, interesantāka un 
ilgāk saglabātos skolēnu atmiņā.”

Iveta Dābola: “Iegūtā pieredze, piere-
dzes apmaiņa noteikti dos iespēju dažā-
dot mācību stundu metodes, lai skolēnus 
ieinteresētu, caur izklaidi mācītu noderī-
gas lietas. Arī skolotāja redzesloka papla-
šināšana ir būtisks faktors, kurš ietekmē 
gan viņa attieksmi pret dzīvi, gan komu-
nikāciju ar skolēniem un skolotājiem. 
Man personiski patika arī ar savu stundu, 
darba stilu, metodi ieiet pie svešiem, citā 
valstī dzīvojošiem skolēniem un sajust, ka 
viņi tevi pieņem, ir atsaucīgi un ļoti lab-
vēlīgi.”

Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienība.
G. Dimitrijeva, projekta koordinatore

S. Ratiņas foto

Katrs Erasmus + projekts paver kādu jaunu 
priekškaru uz neizzinātu pasauli

Skolotāju mācību sesija Somijā – skolotāji izstrādā skolēnu aptaujas anketas internetvidē.
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Janvāris – gada pirmais mēnesis, Latvijai 
jau vairākkārt ir bijis nozīmīgu notikumu 
bagāts. Pirms vairākiem gadiem tas iezīmē-
ja 3. atmodas sākumu. Cilvēku vienotība ie-
dvesmoja uz drosmi daudzus citus. Daudz un 
dažādi pasākumi, lai godinātu barikāžu aiz-
stāvjus, notika arī Rites pamatskolā. Klasēs 
skolēni dalījās informācijā, kā viņu vectēvi 
un vecvectēvi devušies uz Rīgu un nodroši-

nājuši tās aizsardzī-
bu. Klases stundās 
skatījās fi lmas un 
kaut nedaudz varē-
ja iejusties tā laika 
atmosfērā un cil-
vēku emocijās. Par 
tradīciju ir kļuvusi 
Rites pamatsko-
las ierindas skate, 
kas norisinās tieši 
barikāžu atceres 

laikā. Katru gadu visu klašu skolēni kopā ar 
audzinātājiem slīpē savas prasmes ierindas 
mācībā un ierindas skates laikā tās demons-
trē apkārtējiem. Katrai klasei ir kāds knifi ņš, 
ko viņi iekļauj savā soļojuma programmā, lai 
pārsteigtu skatītājus un žūriju. Pēc svinīgas 
iesoļošanas un ceļojošā kausa nolikšanas se-
koja izloze, kurā noteica soļojuma kārtas nu-
muru. Šogad žūrijas komisijā bija Zemgales 

reģionālās brigādes Jēkabpils daļas Viesītes 
posteņa vada komandiera vietnieks, seržants 
Mairis Cepurītis, Viesītes novada pašvaldības 
policijas inspektors Jānis Pučinskis un Rites 
pamatskolas mūzikas skolotāja Inga Davidā-
ne. Šogad visas klases cīnījās par vienu – Lielo 
kausu. Paši mazākie – 2. klases skolēni, pēc 
sava snieguma ieguva specbalvu, kas arī ir 
liels ieguvums un liela pieredze. 3.vietu ar 129 
punktiem izcīnīja pagājušā gada laureāti – 9. 
klase (audzinātāja I. Vavere). Ar vienu punktu 
bija pārāki (130 p.) un otro vietu ieguva 7. kla-
ses skolēni (audzinātāja I. Vavere). Par abso-
lūtajiem uzvarētājiem un Lielā kausa ieguvē-
jiem ar pārliecinošu punktu summu (149 p.) 
kļuva 4. klases skolēni (audzinātāja S. Tuča). 
Arī uzvarētājiem tika piešķirta speciālā balva. 
Rezultātu blīvums liecināja – cīņa par Labākā 
komandiera titulu ir bijusi sīva. Ar viena pun-
kta pārsvaru šogad labākais komandieris bija 
9. klases Andželika Briede, aiz sevis atstājot 4. 
klases Signiju Strumsku. Skatītāju simpātijas 
un medaļu par debiju komandieru rindās ie-
guva 2. klases Sanija Sasa. Pēc žūrijas locekļu 
izteikumiem secinām, ka skolēnu līmenis ar 
katru gadu paaugstinās un viņu radošums 
spēj pārsteigt daudzus. Paldies audzinātājām, 
kas ieguldīja savu brīvo laiku, lai sasniegu-
mi būtu augstāki! Skolēniem liels paldies 
par izturību un centību! Paldies Rites Tautas 
nama vadītājai Ainai Guoģei, kura neliedza 
mēģinājumos izmantot lielo zāli un bija to 
skaisti izdekorējusi, tādējādi radot patriotis-
ku noskaņojumu skolēnos un apmeklētājos! 
Īpaša pateicība vecākiem, kuri bija ieradušies 
atbalstīt savus bērnus ne tik vieglajā pārbau-
dījumā. Vienmēr der atcerēties, ka mūsu kat-
ra iekšējais stiprums dara stipru mūsu tautu. 
Mūsu vērtību skala nosaka – barikāžu uguns-
kuriem mūsos neizdzist…

Skolotāja V. Liepiņa
S. Tučas foto

Barikāžu ugunskuriem neizdzist…

No 23. – 29. janvārim norisinājās Jēkabpils 
BJC organizētais mākslas konkurss “EXTREME 
SKETCHING”, kurā tika aicināti piedalīties arī 
Viesītes MMS audzēkņi. Visas nedēļas garumā 
bija jāskečo atbilstoši tēmai un elektroniski jā-
iesūta savi zīmējumi. Šādā formātā konkurss 
notika pirmo reizi, un tas prasīja neatlaidību no 
dalībnieku puses, jo katru dienu bija jāatlicina 
laiks radošajām aktivitātēm.

Noslēguma pasākumā veiksmīgākie un ak-
tīvākie zīmētāji tika pie diplomiem un jaukām 
dāvaniņām gan no Jēkabpils BJC, gan suši bāra 
“Sakura”, DRUKO BALTIJA u.c.

Sveicam LĪVU ŠĶIMELI /pulciņš “FOTO-
MIXLIS”/ ar iegūto 1. vietu /3. vec. gr./, AMAN-
DU JERMAKOVU /2. kl./ – ar 2. vietu /1. vec. 
gr./ un ADRIĀNU JUŠKEVIČU /4. kl./, un 
PAULU TĪRUMNIECI /6. kl./ ar diplomu par 
radošu domu, centību un izturību, piedaloties 
mākslas nedēļā “EXTREME SKETCHING”! 
Veiksmi arī turpmāk radošajās izpausmēs!

Mākslas skolotāja I. Kovaļevska

MĀKSLAS NEDĒĻA “EXTREME SKETCHING”
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SĒLIJAS SPORTA SKOLAS ZIŅAS

Futbols
No 14. janvāra dažādās Latga-

les reģiona vietās norisinās Latgales 
Jaunatnes čempionāts telpu futbolā 
septiņām vecuma grupām. Šajā čem-
pionātā Sēlijas Sporta skolu pārstāv 
septiņas komandas, kas līdz šim ir lie-
lākais skaits.

Pirmie savas spēles 14. – 15. janvā-
rī Maltā aizvadīja U–14 (2003. dz. g.) 
grupas puišu komanda – Pļaviņu DM, 
kuras sastāvā startēja arī trīs sporta 
skolas audzēkņi – Madars Bīmanis, 
Mārcis Caune un Kristiāns Griškēns. B 
apakšgrupā aizvadītas četras spēles. Spē-
lē ar Rēzeknes NSS (Kaunata) komandu 
puiši izcīnīja uzvaru ar 3:0, bet trīs spē-
lēs piedzīvoti zaudējumi. Ar Jēkabpils SS 
komandu 0:2, ar Rēzeknes FA–1 komandu 
1:7 un ar TFK Rēzekne komandu 1:5.

Spēlē par 7. vietu pļaviņieši laukumā 
tikās ar Rēzeknes FA–2 komandu un izcī-
nīja uzvaru ar 4:2.

22. janvārī Maltā savas spēles aizvadī-
ja arī U–13 (2004. dz. g.) grupas puišu ko-
manda. Puiši B apakšgrupā laukumā tikās 
ar Rēzeknes FA–2, Preiļu NBJSS un Līvā-
nu BJSS komandām. Spēlē ar Preiļu NBJSS 
komandu guva uzvaru ar 1:0, ar Rēzeknes 
FA–2 komandu puiši nospēlēja neizšķirti 
(1:1) un zaudējums spēlē ar Līvānu BJSS 
komandu (1:4). Iegūta 2. vieta apakšgrupā, 
un tā deva iespēju cīnīties par 3. vietu kop-

vērtējumā. Diemžēl spēlē ar Ilūkstes NSS 
komandu nācās atzīt pretinieku pārākumu 
(1:5) un Sēlijas SS U–13 komanda ierindo-
jās 4. vietā.

Jēkabpils 3. vidusskolā 28. un 29. jan-
vārī savas Latgales Jaunatnes spēles telpu 
futbolā aizvadīja U–12 (2005. dz. g.) ko-
manda. Puiši B apakšgrupā aizvadīja trīs 
spēles. Veiksmīgākā spēle bija ar Jēkabpils 
SS–2 komandu, kurā puiši pārliecinoši 
guva uzvaru ar 6:0. Uzvara arī spēlē ar 
Rēzeknes FA–3 komandu (3:0), bet zaudē-
jums spēlē ar Preiļu NBJSS komandu (1:2).

Apakšgrupā puiši izcīnīja 2. vietu. 
Otrajā dienā izspēlētas vēl trīs spēles, bet, 
piedzīvojot divus zaudējumus pret Rēzek-
nes FA–1 (0:2) un Jēkabpils SS–1 (1:3) un 
vienu spēli nospēlējot neizšķirti ar Preiļu 

NBJSS (1:1), iegūta 4. vieta kopvērtējumā.
4. un 5. februārī Rēzeknē čempio-

nāta spēles aizvadīja U–11 (2006. dz. g.) 
komandas puiši. Spēlējot B apakšgru-
pā, mūsējie pārliecinoši uzvarēja Līvā-
nu BJSS komandu (8:1) un Jēkabpils SS 
komandu (4:2). Zaudējumi divās spēlēs: 
ar Preiļu NBJSS (0:2) un Rēzeknes FA–1 
(0:4) komandām. Iegūti 6 punkti un 3. 
vieta apakšgrupā.

Otrajā dienā spēlē ar Krāslavas SS ko-
mandu puiši bija pārliecinoši un izcīnīja 
uzvaru ar 5:0. Par 5. vietu puiši pamatlai-
kā nospēlēja neizšķirti, un tikai ar soda si-
tienu palīdzību tika noskaidrots šīs spēles 
uzvarētājs. Veiksme bija mūsu pusē, un 
izcīnīta 5. vieta kopvērtējumā.

11. un 12. februārī Maltā U–10 (2007. 
dz. g.) grupas puiši noskaidroja, kuri ir 

Draudzības kausa izcīņas 2. posms 
Jēkabpilī. Stafetes komanda: Ardis 
Liepiņš, Sintija Caune, Viktorija 

Bruzgule, Artūrs Čelnovs.

Draudzības kausa izcīņas 3. posms 
Jersikā; Paulīne Ratniece, Elīza Līce – 
1. un 2. vieta augstlēkšanā D grupā.

Madonas 
BJSS ziemas 
čempionāts 

vieglatlētikā 
U–16 grupai. 

3. vieta 
pildbumbas 

grūšanā 
Raivo 

Olantam.

Latvijas Čempionāts vieglatlētikā U–14 grupai. Dalībnieki: 

Ardis Liepiņš, Viktorija Bruzgule, Alekss Čelnovs.
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spēcīgākie Latgales reģionā.
Mūsu puiši spēlēja B apakšgrupā un 

pirmajā dienā izspēlēja četras spēles. Spē-
lē ar Preiļu NBJSS komandu gūta uzvara 
(5:3). Sāpīgs zaudējums Rēzeknes FA–1 
komandai ar 0:11. Arī pret Jēkabpils SS 
komandu un Ilūkstes NSS komandu pie-
dzīvoti zaudējumi, attiecīgi 0:4 un 0:2. Ie-
gūtie 3 punkti ierindoja komandu 4. vietā 
apakšgrupā.

Otrajā dienā spēlē ar Rēzeknes NSS ko-
mandu puišiem zaudējums (0:2). Cīņā par 
7. vietu kopvērtējumā mūsējie pārliecinoši 
pieveica Ilūkstes NSS komandu ar 5:0.

18. un 19. februārī Preiļos tikās U–9 
(2008. dz. g.) grupas puišu komandas.

Šajā vecuma grupā bija lielākais ko-
mandu skaits – 12, kuras tika sadalītas 
trīs apakšgrupās. Mūsu puiši spēlēja C 
apakšgrupā un laukumā tikās ar Jēkab-
pils SS–1, Rēzeknes FA–2 un Līvānu BJSS 
komandām. Spēlē ar Līvānu BJSS izcīnīta 
uzvara 1:0, ar Jēkabpils SS–1 neizšķirts 2:2 
un zaudējums Rēzeknes FA–2 komandai 
ar 0:5. Izcīnīti 4 punkti apakšgrupā, kas 
puišus ierindoja 4. vietā. Otrajā dienā tika 
izspēlētas C fināla spēles. Arī šoreiz viena 
uzvara – spēlē ar Rēzeknes FA–3 koman-
du (2:1), viens neizšķirts ar Līvānu SS (0:0) 
komandu un zaudējums Jēkabpils SS–2 
(0:1) komandai. Kopvērtējumā izcīnīta 4. 
vieta turnīrā.

28. februārī Salas vidusskolas sporta 
zālē kā pēdējie savas spēles Latgales Jau-
natnes čempionāta telpu futbolā aizvada 
jaunākie, U–8 (2009. dz. g.) grupas, puiši. 
Lai viņus pavada veiksme pirmajās sacen-
sībās šogad!

Volejbols
Jaunatnes čempionāta ietvaros sporta 

skolas komandas kopā aizvadījušas jau se-
šus sabraukumus.

22. janvārī Limbažos 1. sabraukuma 
spēles uzsāka U–19 grupas meitenes, kur 
tikās ar Liepājas Sporta spēļu skolas, Lim-
bažu un Salacgrīvas sporta skolas koman-
dām. Diemžēl abās spēlēs piedzīvoti zau-
dējumi ar 0:3.

10. – 11. februārī Gulbenē U–19 gru-
pas meitenes 2. sabraukumā laukumā ti-
kās ar Balvu BJSS, Gulbenes NBJSS un Rī-
gas VS 4 komandām. Komanda visās trīs 
spēlēs piedzīvoja zaudējumus ar 0:3.

27. – 28. janvārī Gulbenē 2. līgas pir-
mā sabraukuma spēles aizvadīja U–17 gru-
pas meitenes. Divās dienās aizvadītas trīs 
spēles. Uzvaras spēlēs ar Gulbenes NBJSS 
un Aizkraukles NBJSS (abās spēlēs 3:0) un 
zaudējums Rīgas VS II komandai (0:3).

5. februārī Rīgā 2. līgas otrā sabrau-
kuma spēles aizvadīja U–14 grupas zēnu 
komanda. Puiši šajā sabraukumā izspēlēja 
divas spēles – ar Rīgas Volejbola skolas ko-
mandu un Tukuma Sporta skolas koman-
du. Komanda uzvarēja Rīgas VS (2:0) un 
zaudēja Tukuma SS komandai (0:2).

19. februārī Rīgā puiši izspēlēja trešā 
sabraukuma spēles. Cīņā ar Rīgas Volejbo-

la skolas II komandu piedzīvots zaudējums 
(1:2) un arī spēlē ar Minusas VS komandu – 
zaudējums (0:2).

Vieglatlētika
Vieglatlētiem šobrīd noris ļoti inten-

sīvs ziemas sacensību periods, kurš beig-
sies marta vidū.

17. janvārī Jēkabpilī notika “Draudzī-
bas kausa vieglatlētikā” izcīņas 2. posma 
sacensības C (2004. un 2005. dz. g.) un D 
(2006. – 2007. dz. g.) grupām.

C grupā 1. vietu 1000 m skriešanā iz-
cīnīja Ardis Liepiņš (3.47,4 min). 2. vieta 
augstlēkšanā (1.25 m) un 2. vieta pildbum-
bas mešanā (11.30 m) Aleksim Čelnovam, 
3. vieta augstlēkšanā (1.25 m) Viktorijai 
Bruzgulei. Stafetes skrējienā, kurā startēja 
Sintija Caune, Viktorija Bruzgule, Artūrs 
Čelnovs un Ardis Liepiņš, izcīnīta 3. vieta. 
D grupā 3. vietu 30 m skriešanā izcīnīja 
Paulīne Ratniece.

26. janvārī Madonā notika Madonas 
BJSS ziemas čempionāts U–16 grupai. Vis-
labāk veicās Laurai Nikolai Pinnei, kura 
izcīnīja 2. vietu 1000 m skriešanā (3.52.7 
min), un Raivo Olantam, kurš bija 3. vie-
tā 3 kg pildbumbas grūšanā (11.25 m) un 
4. vietā basketbola bumbas mešanā (28.50 
m). Lainei Odziļevičai 5. vieta tāllēkšanā 
(4.19 m) un 10. vieta 60 m skriešanā (9.0 
s). Ralfam Anufrejevam 5. vieta basket-
bola bumbas mešanā (28.15 m), 7. vieta 
tāllēkšanā (4.92 m) un 7. vieta 60 m skrie-
šanā (8.0 s). Kristapam Platgalvim 1000 m 
skriešanā 6. vieta (3.36.6 min). Vladisla-
vam Pupeļam 12. vieta basketbola bumbas 
mešanā (24.80 m) un 13. vieta tāllēkšanā 
(4.22 m).

1. februārī Madonā notika Madonas 
BJSS ziemas čempionāts U–18 (2000. – 
2001. dz. g.) un U–20 (1998. – 1999. dz. g.) 
grupām. Abas grupas startēja kopā. Ar-
tūram Kovrigo 4. vieta 1000 m skriešanā 
(3.18,3 min). Erlendam Bērziņam 11. vieta 
60 m skriešanā (7.9 s), 8. vieta tāllēkšanā 
(5.17 m) un 8. vieta basketbola bumbas 
mešanā (29.24 m). Vīgants Endijs Elpers 
ierindojās 7. vietā basketbola bumbas me-
šanā (29.70 m) un 10. vietā 4 kg pildbum-
bas grūšanā (9.78 m). Sandim Aldiņam 12. 
vieta basketbola bumbas mešanā (25.70 m) 
un 14. vieta 60 m skriešanā (8.2 s).

2. februārī Jēkabpilī notika Jēkabpils 
SS atklātās sacensības vieglatlētikā U–14 
(2004. – 2005. dz. g.) grupai, kas vienlai-
kus bija Latgales zonas atlases sacensības 
uz Latvijas čempionātu. Tiesības startēt 
Latvijas čempionātā varēja izcīnīt pieci 
labākie katrā disciplīnā un vēl četri spor-
tisti katrā disciplīnā, kuri uzrādījuši la-
bākos rezultātus valsts mērogā. Finālam 
kvalificējās Alekss Čelnovs, kurš izcīnīja 
4. vietu 3 kg lodes grūšanā (8.52 m), Ar-
dis Liepiņš, kurš izcīnīja 5. vietu 1000 
m skriešanā (3.33, 17min). Pēc rezultā-
ta finālam Rīgā kvalificējās Viktorija 
Bruzgule 2 kg lodes grūšanā (9.10 m) un 
augstlēkšanā (1.25 m) un Alekss Čelnovs 

augstlēkšanā (1.30 m).
12. februārī Rīgas sporta manēžā 

notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā 
U–14 grupai. Katrā disciplīnā starta tie-
sības bija izcīnījuši 24 sportisti. Labākais 
starts izdevās Viktorijai Bruzgulei, kura 
izcīnīja 12. vietu lodes grūšanā (9.18 m). 
Diemžēl ceļgala traumas dēļ augstlēkšanā 
rezultāts nebija tik labs kā cerēts un Vik-
torija ierindojās 24. vietā. Alekss Čelnovs 
izcīnīja 18. vietu lodes grūšanā (8.17 m) 
un 20. vietu augstlēkšanā (1.25 m). Ardis 
Liepiņš 1000 m skriešanā savā skrējienā 
finišēja pirmais, bet, diemžēl tika diskva-
lificēts un palika bez rezultāta, kas bija 8. – 
10. vietas robežās. Piebildīšu, ka šis bija 
lielākais dalībnieku skaits no Sēlijas Spor-
ta skolas, kas kvalificējušies LČ finālam.

15. februārī Jersikā notika “Draudzī-
bas kausa vieglatlētikā” izcīņas 3. posma 
sacensības C (2004. un 2005. dz. g.) un D 
(2006. – 2007. dz. g.) grupām. Šoreiz vie-
sītiešiem lielākais skaits godalgoto vietu 
no trīs posmiem. D grupā Paulīnei Ratnie-
cei 1. vieta augstlēkšanā (1.05 m), 2. vieta 
trīssolī no vietas (5.12 m) un 2. vieta 30 m 
skriešanā (5.33 s). Adrianam Maisakam 
2. vieta 700 m skriešanā (2.51,1 min) un 
3. vieta 30 m skriešanā (5.12 m). Elīzai Lī-
cei 2. vieta augstlēkšanā (0.85 m). C grupā 
Aleksim Čelnovam 2. vieta augstlēkšanā 
(1.20 m) un pildbumbas mešanā (11.15 m), 
Ardim Liepiņam 2. vieta 1000 m skrie-
šanā (3.45,8 min) un 3. vieta 30 m skrie-
šanā (4.96 s). Sintijai Caunei 3. vieta 2 kg 
pildbumbas mešanā (10.40 m), Viktorijai 
Bruzgulei 3. vieta augstlēkšanā (1.10 m). 
Stafetes komandai, kurā startēja Paulīne 
Ratniece, Viktorija Bruzgule, Sintija Cau-
ne un Ardis Liepiņš – 3. vieta.

16. februārī Jēkabpilī notika Jēkabpils 
SS atklātās sacensības vieglatlētikā U–16 
grupai. Dalībnieku skaits bija negaidīti 
liels, ap 300, līdz ar to konkurence ļoti no-
pietna. Labākie starti Katrīnai Brakovskai – 
11. vieta 3 kg lodes grūšanā (8.19 m) un 
Raivo Olantam, kurš 4 kg lodes grūšanā 
ierindojās 12. vietā (9.44 m). Kristapam 
Krodziniekam 13. vieta 1000 m skrieša-
nā (3.31,77 min) un 47. vieta no sešdesmit 
dalībniekiem 60 m skriešanā (8.86 m). 
Ralfs Anufrejevs izcīnīja 15. vietu tāllēk-
šanā (4.84 m) un 23. vietu 300 m skriešanā 
(46.09 s), Kristeram Bruzgulim 27. vie-
ta tāllēkšanā (4.44 m) un 34. vieta 300 m 
skriešanā (48.83 s). Vladislavam Pupeļam 
15. vieta augstlēkšanā (1.45 m) un 32. vieta 
tāllēkšanā (4.27 m). Kristapam Moļam 16. 
vieta 4 kg lodes grūšanā (8.04 m). Aivitai 
Urķei 20. vieta 300 m skriešanā (51.46 s) 
un 33. vieta tāllēkšanā (3.73 m), Lainei 
Odziļevičai 20. vieta tāllēkšanā (4.21 m). 
Kristapam Platgalvim 300 m skriešanā 39. 
vieta (51.33 s) un 52. vieta 60 m skriešanā 
(9.08 s).

Sēlijas Sporta skolas 
direktora vietniece 

G. Klibiķe
Foto no skolas arhīva
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„SĒLIJAS DIMANTI”

 Tieši šogad 17. februārī būtu palicis 110 
gadu vienam no izcilākajiem skolotājiem 
Sēlijā – Kārlim Lapiņam. Jau vairāk nekā 
12 gadu skolotājs atdusas Viesītes Jaunajos 
kapos, un tikai vecākā gadagājuma cilvēki 
atceras šo spilgto skolotāju.

 Gribētu rakstu iesākt ar Viesītes vidus-
skolas skolotājas Mirdzas Linītes atmiņām 
par Kārli Lapiņu: “Ir daudz spilgtu cilvē-
ku. Viņi dzīvo, strādā, pārsteidz ar savu 
aso prātu, nevainojamo ārieni, enerģisko 
darbību, ko sajūt visi. Viņus pazīst ikkatrs, 
par viņiem runā, par viņiem strīdas, viņus 
apbrīno. Bet… gadās arī tā, ka gadiem ilgi 
tev blakus gājis pa dzīves ceļu cilvēks, kas 
nemaz nav spilgts – pavisam vienkāršs un 
necils. Viņu ne katrreiz un ne uzreiz var 
ievērot, tik maz viņā ārējā spožuma, spil-
gtu frāžu, labu runas dāvanu. Un tikai, ja 
gadās, ka liktenis savij tavus un šī cilvēka 
ceļus cieši jo cieši, tu esi pilnīgi pārsteigts – 
kāds ievērojams cilvēks strādā tev blakus!”.

Ir 1907. gads. Vēl saglabājies 1905. gada 
revolūcijas noskaņojums, bet jau ir sāku-
šies revolūcijas atplūdi. Revolūcija prasīja 
daudz upuru (ap 13000 cilvēku tika nogali-
nāti, izsūtīti un emigrēja), daudz bija drupu 
un krāsmatu. Sunākstē, netālu no baznīcas, 
17 ha saimniecībā saimnieko Jānis Lapiņš 
ar savu sievu Alvīni Glindziņu – Lapiņu un 
meitu Zelmu (pēc precībām – Mazpāne).

17. februārī Rīgā ģimenē piedzima dēls 
Kārlis – Valerijāns (visā savā mūžā Kārlis 
Lapiņš nav lietojis savu otro vārdu). Jānis 
Lapiņš bija jaunsaimnieks un tikai ar grū-
tībām spēja uzturēt ģimeni. Kārlis tikko 
bija sācis iet Sunākstes pamatskolā, kad sā-
kās Pirmais pasaules karš. Jau kara sākumā 
Latvija kļuva par tiešu karadarbības lauku. 
1915. gada sākumā Austrumprūsijā Krievi-
jas armija zaudēja vairākas kaujas, un vācu 
armija okupēja Kurzemi. Apmēram 800000 
cilvēku no Latvijas sākās bēgļu gaitas. Jāņa 

Lapiņa ģimene neaizbrauca projām un pa-
lika uz vietas – Sunākstē. 1917. gadā noti-
ka Oktobra apvērsums Krievijā, un kopš 
1918. gada februāra lielāko Latvijas daļu 
okupēja Vācijas armija. 1918. gadā sākās 
latviešu cīņa par savu nacionālo valsti, un 
1918. gada 18. novembrī Rīgā tika prokla-
mēta Latvijas valsts. Sākās Brīvības cīņas. 
Šajā laikā Kārlim bija pusaudža gadi, un 
viņš ar pārtraukumiem turpināja mācīties 
Sunākstes pamatskolā. Cilvēku milzīgās 
grūtības, cīņas gars un ziedošanās Latvijas 
valsts idejai – tas viss uz mūžu palika sko-
lotāja atmiņā. Viss redzētais un pārdzīvo-
tais lika turpmāk Kārlim nopietni attiekties 
pret savu darbu un pienākumiem, strādāt 
ar degsmi Latvijas valsts labā.

Pēc pamatskolas beigšanas Kārlis mācī-
jās Jēkabpils vidusskolā un to ar labām sek-
mēm beidza 1926. gadā. Vidusskolā Kārlim 
matemātikas priekšmetu pasniedza izcilais 
matemātikas skolotājs Jānis Jansons, kas 
pēc kara kļuva par Jēkabpils vidusskolas di-
rektoru. Tieši Jānis Jansons atklāja Kārlim 
matemātikas krāsainību un loģisko uzde-
vumu burvību. Kārlis iemīlēja matemātiku 
uz visu mūžu. Viņš bija apdāvināts zēns: 
spēlēja skolas orķestrī altu, piedalījās teātra 
uzvedumos (mistērijas no antīkās Grieķi-
jas).

 Pēc vidusskolas pabeigšanas Kārlis 
iestājās Latvijas Universitātes (LU) Mate-
mātikas un dabas zinātņu fakultātē un ar 
pārtraukumiem to pabeidza 1938. gadā. 
Diemžēl vecāki dzīvoja diezgan nabadzīgi 
un nevarēja palīdzēt dēlam studēt. Pašam 
Kārlim bija jāpelna iztika, strādājot valsts 
bankās. Ilgās darba stundas bankā neļāva 
paralēli studēt, tāpēc bija jāņem vairāki 
pārtraukumi, lai sakrātu naudu mācībām. 
Kārļa Lapiņa studiju laikā dibinājās jauna 
veida studentu organizācijas (pašā sākumā 
“vienotnes”, bet vēlāk “Vienību Savienība”), 

kuru darbības pamatos bija darbs, respektī-
vi, audzināt organizācijas locekļus darbam, 
audzināt ar darbu un audzināt nesavtīgam 
darbam sabiedrības labā. Vienību Savie-
nībā ietilpa tādas vienotnes kā “Auseklis”, 
“Kāvi”, “Latviete” u.c., tai skaitā arī “Lī-
dums”. Kārlis bija aktīvs “Līduma” biedrs. 
Tieši vienotne “Līdums” bija pirmā Latvijā, 
kas izveidoja darba svētkus pateicībā zemes 
atbrīvotājiem (piemēram, Brīvības cīņās 
kritušajam leitnantam Fichtenbergam) un 
atbrīvotās zemes sakopšanai. Interesants 
fakts, ka gan Kārlis, gan vēlāk viņa dēls 
Jānis mācījās pie ievērojamā matemātikas 
profesora Arvīda Lūša. 1938. gadā Kārlis 
Lapiņš absolvēja LU un tika nozīmēts uz 
Valmieru. Sāka strādāt Valmieras valsts 
komercskolā par matemātikas skolotāju.

1939. gadā starptautiskā situācija Eiro-
pā turpināja pasliktināties tiktāl, ka kara 
sākums bija neizbēgams. Pēc Padomju Sa-
vienības un Vācijas neuzbrukšanas līguma 
un slepenā protokola – Molotova – Riben-
tropa pakta – parakstīšanas 1939. gada 23. 
augustā tā paša gada rudenī sākās Latvijas 
pārņemšana PSRS kontrolē. 1939. gada 5. 
oktobrī Latvijā tika izvietots 25000 kara-
vīru liels sauszemes un gaisa spēku kon-
tingents. Bet jau 1940. gada 17. jūnijā PSRS 
karaspēks ienāca visā Latvijas teritorijā. 
Latvija bija okupēta. 1940. gada 21. jūlijā 
Latvijā tika pasludināta padomju vara, un 
jau 5. augustā Latvijas PSR uzņēma PSRS 
sastāvā. Pilnībā izmainījās visas dzīves 
jomas: tika izmainīti mācību priekšmeti, 
slēgti laikraksti un žurnāli, tāpat kā Vācijā 
aizliegtas un dedzinātas daudzas grāmatas. 
Sākās represijas: Latvijas armijā 5000 cil-
vēku tika apcietināti, deportēti un nošauti, 
savukārt 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūni-
ju tika veikta vienlaikus masveida Latvijas 
iedzīvotāju (15424 cilvēku) deportācija uz 
“pārmācības darbu nometnēm” PSRS ap-
vidos.

Ar Vācijas uzbrukuma PSRS pirmo 
dienu 1941. gada 22. jūnijā Latvijā ienāca 
vācu armijas grupa “Nord” un jau 8. jūlijā 
pilnībā okupēja visu Latviju. Tika atcelti 
padomju laika pārveidojumi, padomju ak-
tīvisti tika nežēlīgi vajāti. 1943. gadā Vāci-
jas situācija Austrumu frontē kļuva smaga 
un sāka pietrūkt karavīru. 1943. gada 10. 
februārī SS reihsfīrers H. Himlers apvieno-

Izcilajam Sēlijas matemātikas skolotājam – 110

Viesītes vidusskola. Skolotājs K. Lapiņš matemātikas stundā.

K. Lapiņš ar savu meitu Ritu 
1947. gada rudenī.
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ja četrus latviešu kārtības dienesta policijas 
bataljonus Ļeņingradas frontē un izveidoja 
Latviešu SS brīvprātīgo leģionu. 1944. gada 
vasarā Padomju armija strauji tuvojās Lat-
vijas robežām. Bēgļu straumes sāka plūst 
uz Rīgu un Kurzemi. Lielākā daļa Latvijas 
inteliģences devās bēgļu gaitās.

 Vācu okupācijas laikā Kārlis Lapiņš 
mācīja matemātiku Valmieras vidusskolā. 
Sākoties iedzīvotāju prombraukšanai, sko-
lotājs palika Latvijā un nedevās prom. Sko-
lotāju Lapiņu neiesauca ne PSRS armijā, 
ne Latviešu SS brīvprātīgajā leģionā. 1944. 
gadā nomira tēvs un Kārlis pārcēlās uz dzī-
vi Jēkabpilī, sāka strādāt Jēkabpils vidus-
skolā un Jēkabpils Ekonomikas tehnikumā. 
Tieši šajā laikā Kārlis iepazinās ar 25 gadus 
veco Jelgavas Skolotāju institūtu beigušo 
vācu valodas un vēstures skolotāju Annu 
Treidi, iemīlējās viņā, un 1945. gadā abi 
nosvinēja kāzas. Nākamajā – 1946. – gadā 
skolotājam bija divi nozīmīgi notikumi: Jē-
kabpils vidusskolu absolvēja viņa pirmā au-
dzināmā klase un tūlīt pat, 25. septembrī, 
piedzima meitiņa Rita.

 1945. gada 1. septembrī Neretas pa-
matskola tika pārveidota par Neretas vi-
dusskolu, un 1946. gadā skolotāju uzaici-
nāja uz Neretu strādāt vidusskolā. Kārlim 
Lapiņam bija ne tikai jāmāca matemātika, 
fi zika un astronomija, bet arī jākļūst par 
vidusskolas direktoru. Šajā staļinisma laikā 
Padomju Savienības Komunistiskā partija 
uzskatīja, ka sociālisma celtniecība Latvijā 
noris asas šķiru cīņas apstākļos. Saskaņā 
ar PSRS Ministru padomes lēmumu 1949. 
gadā no 25. marta līdz 30. martam Latvijā 
notika otrā iedzīvotāju masveida deportā-
cija uz Krievijas ziemeļu apgabaliem (izsūta 
44271 cilvēku). Par laimi skolotāja Lapiņa 
ģimeni izsūtīšana neskāra. 1950. gadā Ne-
retas vidusskolā bija pirmais tās izlaidums, 
kur skolu pabeidza 10 audzēkņi un klases 
audzinātājs bija Kārlis Lapiņš. Tieši Kārlis 
Lapiņš ir stāvējis pie Neretas vidusskolas 

šūpuļa.
 1950. gadā visa Kārļa ģimene pārcēlās 

uz dzīvi Viesītē. Šajā pašā gadā 24. febru-
ārī piedzima dēls Jānis. Līdz pat savai nāvei 
Kārļa dzīve bija saistīta ar Viesīti un Viesī-
tes vidusskolu. Zināmu laiku vēl skolotājs 
strādāja arī Neretā, bet tad pilnībā savus 
spēkus veltīja Viesītei.

Skolotājs ļoti meistarīgi veica sava 
priekšmeta mācīšanu stundās. Katrā no-
darbībā skolēniem tika doti piemēri, kur 
jāsaskata kaut kas jauns, salīdzinot ar ie-
priekšējiem piemēriem. Skolotājs mudināja 
skolēnus visu laiku loģiski domāt un spriest, 
nevis automātiski norakstīt. Arī jautājumi 
vairāk bija centrēti uz to, lai skolēns izdo-
mātu, nevis kaut ko iekaltu. Mācību stundu 
neatņemama sastāvdaļa bija patstāvīgais 
darbs. Skolotājs prasmīgi virzīja šo darbu, 
sākumā dodot vieglus uzdevumus, bet pēc 
tam arvien paaugstinot uzdevumu grūtības 
pakāpi. Liela uzmanība tika veltīta galvas 
uzdevumiem. Tāpēc liela daļa Kārļa Lapiņa 
skolnieku diezgan raiti risināja galvā vien-
kāršākus uzdevumus. Jāatzīmē vēl viena 
skolotāja nesavtīgā īpašība. Viņš ļoti daudz 
strādāja ar skolēniem ārpusklases stundās. 
Ne tikai strādāja ar labajiem skolēniem, 
kurus parasti gatavoja olimpiādēm, bet arī 
ar sekmēs vājākiem skolēniem, palīdzot 
viņiem saprast matemātikas pamatlietas. 
Protams, par šo ārpusklases darbu skolo-
tājs nesaņēma nekādu papildus samaksu, 
izņemot piemaksu par matemātikas pulci-
ņu. Tai pašā laikā skolotājs bija stingrs un 
neatlaidīgs savās prasībās gan pret laiska-
jiem, gan pret centīgajiem skolēniem. Viņš 
nekad nešķiroja skolēnus pēc kaut kādām 
pazīmēm. Visi skolēni zināja, ka pie skolo-
tāja Lapiņa jāveic visi mājas darbi, jo nekā-
du atlaižu nebūs. Tāpēc skolēniem bija liela 
bijība un arī liela cieņa pret matemātikas 
skolotāju.

Kārlis Lapiņš daudz darīja arī mācī-
šanas metodikas uzlabošanā. Viņš bija 

Viesītes vidusskolas un Viesītes zonas ma-
temātikas metodiskās komisijas vadītājs. 
Šajā darbā skolotājs ieguldīja lielu darbu. 
Daudz palīdzēja jaunajiem matemātikas 
skolotājiem, dodot padomus un konsultējot 
metodisko darbu. Ja bija kādas neveiksmes 
mācīšanās darbā, skolotāji vienmēr griezās 
pie Kārļa Lapiņa pēc padoma. Skolotājs La-
piņš bieži pukojies, ka skolu programmas 
nav pārdomātas, stundās jāatsaucas uz zi-
nāšanām, kuras māca tikai vēlāk. Skolotājs 
mājās pats gatavoja uzskates līdzekļus un 
modeļus stereometrijas stundām. Daudzi 
skolotāji izmantoja šos līdzekļus savās mā-
cību stundās. Kārlis Lapiņš rūpīgi gatavojās 
katrai stundai: rakstīja stundas plānu, pie-
meklēja attiecīgos uzdevumus. Visa sko-
lotāja būtība bija vērsta uz to, lai apgāztu 
spārnoto teicienu: “Ja neko nevar saprast, 
tad tā ir matemātika.” Skolotājs mācīja ie-
mīlēt matemātiku, kā atrast interesanto 
matemātikas problēmās. Priecājās kopā ar 
skolēnu, ja tam izdevās atrisināt augstas 
grūtības uzdevumu.

Īpaši jāatzīmē skolotāja darbs mate-
mātikas pulciņā ar skolēniem, kam pade-
vās matemātika. Kārlis Lapiņš neatlaidīgi 
centās izkopt un padziļināt talantīgo sko-
lēnu matemātikas zināšanas. Skolotājs ga-
tavoja šos skolēnus dažādiem konkursiem 
un matemātikas olimpiādēm. Tā 1961./62. 
mācību gadā Viesītes vidusskolas 11. klases 
komanda izcīnīja 2. vietu republikā LVU 
(Latvijas Valsts Universitātes) rīkotajā kon-
kursā, savukārt 1964./65. mācību gadā 9. 
klases komanda ieguva 3. vietu šādā pašā 
konkursā. Cik raksta autoram zināms, tad 
5 Viesītes vidusskolas skolēni individuāli ir 
uzvarējuši republikas matemātikas olimpi-
ādēs (1. un 3. vietas) un 5 skolēni Jēkabpils 
rajona vai zonas matemātikas olimpiādēs. 
1964./65. mācību gadā Jānis Lapiņš uzvarē-
ja pat Ļeņingradas (tagad Sanktpēterburga) 
matemātikas olimpiādē. Liekas, ka tajā lai-
kā republikā ārpus Rīgas diez vai bija kāda 
cita skola, kur bija šādi skolēnu sasniegu-
mi matemātikā. Ar nožēlu raksta autoram 
ir jāsecina, ka šodien Viesītes vidusskolas 
interneta vietnē: www.viesite.edu.lv sadaļā 
“Pateicība skolotājiem par skolēnu izaugs-
mē ieguldīto darbu” skolotājs Kārlis Lapiņš 
vispār nav pieminēts.

Kārlis Lapiņš bija ne tikai “fanātisks” 
skolotājs, bet arī aktīvs sabiedriskais dar-
binieks. Bez Viesītes zonas matemātikas 
metodiskās komisijas vadīšanas Kārlis La-
piņš bija arī patērētāju biedrības veikalu sa-
biedriskais kontrolieris, ilggadējs Viesītes 
vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks, Viesītes pilsētas izpildu komite-
jas kontroles komisijas loceklis.

Liela interese skolotājam Kārlim Lapi-
ņam bija par astronomiju, tomēr īstā kaislī-
ba bija šaha spēle. Bija Viesītes pilsētas šaha 
sekcijas dalībnieks, viens no labākajiem 
Jēkabpils rajona šahistiem un ieguva vairā-
kas balvas rajona, zonas čempionātos. 1952. 
gadā spēlēja republikas šaha čempionāta 
pusfi nālā Rīgā. Pat ir nospēlējis neizšķirti 

Jēkabpils vidusskola, 1946. gads. Skolotājs K. Lapiņš kopā ar savu izlaiduma klasi.
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ar starptautisko lielmeistaru Aivaru Gipsli.
Arī muzikālā dzīve skolotājam Lapi-

ņam nebija sveša. Viņš spēlēja mežragu 
Viesītes dzelzceļnieku orķestrī, piedalījās 
kā korists Dziesmu svētkos. Uzturēja drau-
dzīgas attiecības ar izcilo latviešu aktieri, 
PSRS Tautas skatuves mākslinieku Kārli 
Sebri. Vairākas reizes ir ciemojies pie Kārļa 
Sebra, kur runājuši par teātra dzīvi.

Vēl skolotājam kopā ar sievu piemita 
kaislība audzēt dažādas puķes. Kārlis La-
piņš bija arī liels ceļotājs. Katru vasaru ar 
ģimeni devās 3 nedēļu atpūtas ekskursijās 
uz Melnās jūras piekrasti. Ar savu automa-
šīnu “Moskvič 400”, tad no 1964. gada ar 
motociklu “JAWA” un vēlāk ar automašīnu 
“Zaporožec 966” apbraukāja ne tikai Latvi-
ju, bet arī tuvējās republikas.

Kaut gan skolotājs Lapiņš ar sportu ne-
aizrāvās (izņemot šahu), tomēr centās sa-
glabāt fi zisko formu. Daudz staigāja, katru 
rītu vingroja, mīlēja peldēt. Kā atceras dēls 
Jānis, kad tēvs jau bija nosvinējis 90 gadu 
jubileju, abi nolēma pārpeldēt Viesītes eze-
ru. Ilgi gan tēvs peldējis, tomēr abi veiksmī-
gi tika otrā krastā.

Kārlis Lapiņš ne tikai ziedojās skolotāja 
darbam, bet bija arī gādīgs ģimenes cilvēks. 
Īpaši daudz laika veltīja saviem diviem bēr-
niem. Pateicoties tēva stingrajām prasībām 
un prasmīgajai audzināšanai, šodien abi 
bērni ir kļuvuši par zinātņu doktoriem un 
atzītiem speciālistiem. Kā atzīst dēls Jānis, 
tad ir nācies arī dabūt pērienu no tēva. Meita 
Rita 16 gadu vecumā beidza Viesītes vidus-
skolu un iestājās Rīgas politehniskajā insti-

tūtā. Ieguvusi dabīgo un mākslīgo šķiedru 
vērpšanas specialitātes diplomu, sāka strā-
dāt Latvijas vieglās rūpniecības zinātniski 
pētnieciskajā institūtā, mācījās aspirantūrā 
un 1982. gadā aizstāvēja zinātņu kandidāta 
disertāciju. No 1990. gada vairāku privāto 
sabiedrību vadītāja. Dēls Jānis pēc Viesītes 
vidusskolas 8. klases pabeigšanas mācījās 
Ļeņingradas Universitātes speciālajā mate-
mātikas skolā. Pēc tās pabeigšanas iestājās 
LU Fizikas un matemātikas fakultātē, kuru 
beidza 1971. gadā. No 1969. gada līdz 1977. 
gadam strādāja Zinātņu akadēmijas Elek-
tronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā, 
pēc tam LU. 1979. gadā Kijevā aizstāvēja 
matemātikas zinātņu kandidāta disertāciju. 
Vadīja LU katedru, piedalījās kā eksperts 
dažādos projektos Eiropā un Āzijā. Tagad 
Jānis Lapiņš strādā Latvijas Bankā par va-
došo speciālistu Statistikas pārvaldē.

1967. gadā Skolotāju dienas priekšva-
karā Viesītes vidusskolas skolotāji izvadīja 
Kārli Lapiņu pensijā. Direktora vietniece 
ārpusklases audzināšanas darbā Ruta Dau-
jate raksta: “Īsts sava priekšmeta entuziasts, 
aktīvs sabiedriskais darbinieks, labs audzinā-
tājs – tādu Kārli Lapiņu pazīst darba biedri, 
mīl un ciena audzēkņi, vecāki un sabiedrība.” 
Sava darba laikā Kārlis Lapiņš ir saņēmis re-
publikānisko goda rakstu, daudzas pateicības 
un diplomus no LPSR Izglītības ministrijas 
un Jēkabpils rajona Tautas izglītības nodaļas. 
1965. gadā skolotājs tika apbalvots ar krūšu 
nozīmi “Teicamnieks izglītības darbā”.

Kārlis Lapiņš vēl pāris gadu uz nelielu 
slodzi pastrādāja Sunākstes pamatskolā, 

bet pēc tam nodevās mājas dzīvei un iztika 
ar savu 132 rubļu pensiju. 1968. gadā skolo-
tājs Lapiņš atvadījās no savas mātes.

80. gadu pirmajā pusē Padomju Sa-
vienības ekonomiskā un sociālpolitika 
pārdzīvoja nopietnu krīzi. 1988. gadā iz-
veidojās patriotiska organizācija “Latvijas 
Tautas fronte (LTF)”. Sākās Latvijas atmo-
das posms, un LTF un citas sabiedriski po-
litiskās organizācijas sāka īstenot kursu uz 
valstiskās neatkarības atjaunošanu. 1991. 
gada 21. augustā Latvijas Augstākā pado-
me pieņēma Konstitucionālo likumu par 
Latvijas Republikas valstisko statusu. Sko-
lotājs uzmanīgi vēroja notiekošo Atmodas 
procesu, pārdzīvoja neveiksmes un, cik 
vien varēja, atbalstīja pasākumus Viesītē. 
Lielais vecums vairs neļāva aktīvi iesaistī-
ties sabiedriskajā dzīvē. 2004. gada 25. jū-
lijā 97 gadu vecumā skolotājs Kārlis Lapiņš 
aizgāja mūžībā.

Ar savu pašaizliedzīgo darbu, ar savu 
noteiktību un labestīgo attieksmi pret jeb-
kuru cilvēku skolotājs Kārlis Lapiņš bija ie-
guvis darba biedru cieņu un arī bērnu vecā-
ku nedalītu cieņu un mīlestību. Nobeigumā 
gribētu attiecināt uz skolotāju Alberta Ein-
šteina vārdus: “Vērtība ir tikai tai dzīvei, 
kas dzīvota citu labā.”

Vēlos pateikties Kārļa Lapiņa meitai 
Ritai Lapiņai un dēlam Jānim Lapiņam, 
un Viesītes muzeja “Sēlija” direktorei Ilmai 
Svilānei par sniegto atbalstu raksta tapša-
nā.

J. Miezeris
Skolotāja Kārļa Lapiņa skolnieks

Jau izdevuma maija numurā stāstījām par mazo dejotāju no deju kluba “Ali-
anse” (Jēkabpils) – deju pāra: Sofi jas Bokānes (Jēkabpils) un Artūra Baleiša (Vie-
sīte) panākumiem dažādās sporta deju sacensībās. Deju pāris turpina startēt un 
rādīt izcilu sniegumu.

Sporta deju sacensībās “Dinaburgas kauss”, kas notika 2016. gada 15. oktob-
rī Daugavpilī, Daugavpils Olimpiskajā centrā, grupā: IESĀCĒJI, 2008. dz. g un 

Mazie dejotāji turpina startēt un rādīt izcilu sniegumu
jaunāki, 1. – 2. līmenis (4 dejas), iegūta 2. vieta. Sa-
censībās “Rudens valsis”, kas notika 2016. gada 16. 
novembrī Ogres novada Madlienā un ko organizē-
ja Andris Miķelsons, “Andra deju skolas” vadītājs, 
grupā: BI iesācēji, 1. – 2. līmenis, viņi ierindojušies 
2. vietā. Arī atklātajās starptautiskajās sacensībās 
“Jelgavas Domes kauss 2017” Jelgavā, Jelgavas spor-
ta hallē, šī gada 29. janvārī OPEN 2009. g., 1. – 2. 
līmenis, ST+Lat grupā iegūta 2. vieta ST+Lat dejās. 
Visās sacensībās saņemtas medaļas un diplomi, kā 
arī iegūta jauna profesionālā pieredze.

Abus mazos dejotājus trenē deju kluba “Alianse” va-
dītāja Ina Vāvere, kas Jēkabpils apkārtnes iedzīvotājiem 
jau vairāk nekā 25 gadus māca sporta dejas. Viņa saka: 
“Sporta dejas – tas ir ne tikai nopietns darbs, kura rezul-
tātā uzlabojas bērnu fi ziskā forma, viņi kļūst izturīgāki un 
stiprāki, bet arī vaļasprieks, veselības uzlabošana un veids, 
kā attīstīt sevī pašapziņu un pārliecību par sevi. Mācot de-
jot, strādājam ar bērnu stāju, mācām viņam sevi prezentēt, 
komunicēt ar partneri.” Trenere uzsver – sporta dejās ir 
gadiem jātrenējas, un te svarīga ne tikai bērnu vēlēšanās 
dejot, bet arī vecāku izturība un ieinteresētība. Par Artūru 
un Sofi ju trenere saka – pāris dejo labi. Artūrs ir ļoti uzcī-

tīgs, un ļoti liels prieks par viņa vecākiem, kuri jūt līdzi dēla 
veiksmēm, palīdz un atbalsta viņu.

Vēlam mazajiem dejotājiem veiksmīgus startus, iz-
turību un veiksmi arī turpmāk!

L. Griškena
Foto no Baleišu ģimenes personīgā arhīva
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Šī gada 6. februārī Viesītes novada Māmiņu klubā notika izglītojošs se-
minārs – diskusija: “Kāpēc bērni slimo? Kā pasargāt bērnu no slimību baci-
ļiem? Kā izaudzināt veselu, skaistu, gudru bērnu?” Un vēl daudz kas cits…

Diskusijas laikā mammām bija iespēja pārrunāt vecākiem vissvarīgāko 
jautājumu – tā ir mūsu bērnu veselība, labsajūta. Ja viss kārtībā, arī paši ve-
cāki jūtas harmonijā ar sevi. Tāpat bija iespēja paveikt praktisku uzdevumu.

Semināru vadīja bijusī viesītiete, Viesītes vidusskolas absolvente Evija 
Korņilova, kura strādā uzņēmumā “Vision International People Group” un 
ir arī mamma dēliņam. Liels paldies Evijai!

Tāpat paldies par atsaucību mammām, kuras atrada laiku, lai atnāk-
tu un kopīgi rastu atbildes uz viņas interesējošiem jautājumiem par bērnu 
veselību! Aicināti arī visi pārējie vecāki – mammas, tēti, arī vecvecāki – 
apmeklēt mūsu turpmāk organizētos seminārus, pasākumus, lai lietderīgi 
pavadītu laiku, papildinātu jau esošās un iegūtu jaunas zināšanas. Visiem 
jaunumiem varat sekot līdzi: www.facebook.com grupā Viesītes novada 
Māmiņu klubs.

Māmiņu kluba organizatore K. Matačina

Izglītojošs seminārs – diskusija “Veseli bērni – laimīgi bērni”

11. februārī Viesītes Kultūras pilī pir-
mo reizi norisinājās sadziedāšanās koncerts 
“Kad sirds runā mīlestības valodā”. Šajā pa-
sākumā piedalījās jauktais koris “Viesīte”, 
jauktais koris “Sēlpils”, jauktais koris “Put-
ni”, Ogresgala vokālais ansamblis “Saime”, 
Elkšņu vokālais ansamblis “Tik un tā” un 
Biržu tautas nama vokālais ansamblis.

Pasākuma ideja ir aktivizēt un vienot 
dziedošos kolektīvus. Nākotnē iecerēts šo 
pasākumu ieviest kā tradīciju un aicināt vēl 
plašāku kaimiņu loku.

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību 
speciāliste A. Niķe

Sadziedāšanās koncertā Sadziedāšanās koncertā 
“Kad sirds runā “Kad sirds runā 
mīlestības valodā”mīlestības valodā”

Dziesmas Tev un man, mums visiem kopā un ikvienam šīs pa-
saules iemītniekam. Pavisam tuvu, pieklusinātā skaļumā, dvēseliskā 
tuvībā ar katru koncerta klausītāju – tā varētu raksturot Ata Auzāna 
jauno akustisko koncertprogrammu “Sirds dziesmas”, kas 2017. gada 
17. martā plkst. 18:00 izskanēs Viesītes Kultūras pilī. Koncertu pie-
dāvā “Vīgneru Ernesta institūts”.

Divdaļīgajā programmā iekļautas gan Ata Auzāna oriģināl-
dziesmas, gan pazīstamas pasaules klasiķu un arī latviešu dziesmas: 
“Cauri pilsētai” (“Ripo, ratiņ”), “Kur gaismeņa”, “Aizguoja sauļeite”, 
“Vijolnieks”, “Rūžeņa”, “Pie dieviņa gari galdi”, “Hallelujah” u.c. 
Sirsnīgi un jautri, smeldzīgi un romantiski. Par dzīvi un mīlestību, 
pieklusināti “dzīvajā” skanējumā.

Koncerta īpašā “odziņa” – noslēgums! Ar ko tas beigsies? Tas ir 
atkarīgs tikai un vienīgi no pašiem klausītājiem, jo koncerta noslē-
guma dziesmas tiks izvēlētas uz vietas, klausītājiem aktīvi iesaisto-
ties sarunā ar mūziķiem.

Koncertā akordeonu spēlēs un dziedās Atis Auzāns, pie tausti-
ņiem – Artūrs Palkevičs, perkusijas – Nelli Bubujanca, piedziedās 
Signija Taraņenko un Santa Markune.

Biļešu cenas: EUR 5,00; 6,00; 7,00
Uz tikšanos 17. martā plkst. 18.00 Viesītes Kultūras pilī!

17. martā Viesītes Kultūras pilī viesosies
ATIS AUZĀNS AR JAUNO KONCERTPROGRAMMU “SIRDS DZIESMAS”
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APSTIPRINĀTI ar Viesītes novada do-
mes 2017. gada 18. janvāra sēdes lēmumu 
(protokols. Nr. 1, 2. p.). PRECIZĒTI ar Vie-
sītes novada domes 2017. gada 15. februāra 
sēdes lēmumu (protokols Nr. 2, 14. p.).

Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma” 35. panta tre-
šo, ceturto un piekto daļu, likuma “Par paš-
valdībām” 43. panta trešo daļu, likuma “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. 

panta pirmo daļu, 25.2 pantu, Ministru kabi-
neta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 “Noteiku-
mi par sociālajām garantijām bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31. punktiem, 
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 
299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzī-
vojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. 
apakšpunktu, Ministru kabineta 17.06.2009. 
noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15. 
punktu, Ministru kabineta 19.12. 2006. notei-
kumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. 
punktu.

1. Izdarīt Viesītes novada pašvaldības 
2013. gada 20. novembra saistošajos notei-
kumos Nr. 15/2013 “Par pabalstiem Viesītes 

novadā” šādus grozījumus:
1.1. Grozīt saistošo noteikumu 18. pun-

ktu, izsakot to šādā redakcijā:
7. Pabalstu bērna piedzimšanas gadīju-

mā EUR 200.00 apmērā (tālāk kā tekstā).
1.2. Grozīt saistošo noteikumu 18.1. pun-

ktu, izsakot to šādā redakcijā:
18.1. pabalstu var pieprasīt divu mēne-

šu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-

majā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Viesītes Novada 
Vēstis”.

 Viesītes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs J. Dimitrijevs

Viesītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2/2017 
“Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15/2013 “Par pabalstiem Viesītes novadā””

 
Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…
No vienas zilas bezgalības
Tev zemes krasti pretī nirst,
Bet klāt jau cita bezgalība,
Un zemes krasti jāaizmirst...

Laimonis Mažeiķis 
14.08.1970. – 14.01.2017. Elkšņu pagasts

Dainis Grincuns 
18.05.1964. – 23.01.2017. Viesītes pagasts

Mečislavs Beļinskis 
06.05.1932. – 28.01.2017. Saukas pagasts

Irina Pliska 
13.05.1944. – 11.02.2017. Rites pagasts

Milda Kalniņa 
10.04.1925. – 18.02.2017. Viesīte

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Veikalā “Efejas”, 
Raiņa ielā 5:
 sēklas;
 nelielas dāvaniņas 
svētkos;
 rokdarbi;
 dzijas;
 kancelejas preces;
 protams – ZIEDI.

Pasūtīt pušķus gan 
priecīgiem, gan arī 
skumjiem brīžiem – 
pa tel. 26470433.

Viesītes Kultūras pilī
9. martā plkst. 11.00 Skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu SKATE. Piedalās: Aknīstes, 
Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu izglītības iestāžu tautu deju kolektīvi.
10. martā plkst. 19.00 Ābeļu amatierteātra 
komēdija – A. Niedzviedzis “Dūdene zina”. Rež. P. Draņevičs. 
Ieeja: EUR 2,00
17. martā plkst. 9.30 Ēriks Balodis un RIKKO lelles – muzikāla leļļu izrāde 
“Trīs ruksīši”. Senās angļu pasakas “Trīs ruksīši un vilks” muzikālā versija ar 
smieklīgiem jociņiem. Stāsts par draudzību un slinkumu. Ieeja: EUR 1,50
17. martā plkst. 18.00 ATIS AUZĀNS divdaļīgā, akustiskā koncertprogrammā 
“SIRDS DZIESMAS” – sirsnīgs, smeldzīgs un romantisks vakars. 
Biļetes iepriekšpārdošanā Viesītes Kultūras pilī: EUR 5,00; 6,00; 7,00, tālr. 26513349
26. martā plkst. 15.00 Viesītes muzikālo kolektīvu KONCERTS 
“Skaistākā dziesma, ko veltu es Tev!” IEEJA BRĪVA

IZSTĀŽU ZĀLĒ
20.03. – 27.03. ceļojošā IZSTĀDE “JŪRAS SPĒKIEM – 25”. 
Foto retrospekcija 1992 – 2017, Gerdas Stūres un Martas Jurjānes gleznas. 
IZSTĀDES ATKLĀŠANA 20. martā plkst. 14.00

Rites Tautas namā
10. martā plkst. 17.00 Rites TN amatierteātra izrāde – A. Rubenis. “DIRIĢENTA 
NEDIENAS” un skečs “DARBĀ PIEŅEMŠANAS INTERVIJA”. IEEJA: BRĪVA
11. martā plkst. 9.00 PAVASARA ZOLĪTES TURNĪRS. Pieteikties pa tālr. 26494707, 
pasākuma organizators Miervaldis

Elkšņu Kultūras namā

17. martā sieviešu vokālā ansambļa “Tik un tā” 5 gadu jubileja

Lones Tautas namā
8. martā plkst. 16.30 “Sieviete... tu bagāta, ja vari mīlot piedot”. 
Ar ģitārspēli un dziedāšanu mūs priecēs Valdis Slogs (Nereta)
11. martā plkst. 22.00 atpūtas vakars “Deja ir horizontālu vēlmju perpendikulāra 
izpausme”. Gaidāmi konkursiņi. Ieejas maksa, rezervējot galdiņu – EUR 4,00, pasākuma 
dienā – EUR 5,00. Muzicēs grupa “Brīvdiena”
14. martā plkst. 15.00 radošā darbnīca “Ziedu veidošana no kreppapīra” 
Saukas pagasta pārvaldes zālē kopā ar ziedu bodi “Tatija”
24. martā “LNT DANCE” un “LNT dance junior” mūsdienu deju grupas piedalīšanās 
reģiona skatē Līvānos (vad. S. Veigure). Turam īkšķus!

Kultūras afišaKultūras afiša
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Mazs pumpurs dzīves dārzā plaukst
Un izplaukst mazā sārti baltā ziedā,
Mums visiem gribas zināt, 
kāds viņš augs,
Būs vēja zieds vai briedīs augļu briedā.

Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa 
sveic novada jaundzimušo – 

RAIVJA, GABRIELAS, DANIELA, JĀŅA 
HUGO, LIJAS, MARKUSA UN KEITAS – 

vecākus un vēl sirds siltumu un 
mīlestību, mazos bērniņus auklējot.

Mana plauksta tavās,
Un pasaulē nav vairs auksti.
Kā pieneņu saulītes pļavās,
Tā līdzi plaukstu.
Tava plauksta manās,
Un pasaulē nav vairs auksti.
Kā bērzi pavasaros,
Tā pumpurodams plauksti.
Iet divi cilvēki blakus
Pa sava likteņa taku.

2017. gada 25. februārī 
Zelta kāzas svinēja Saukas 

pagasta iedzīvotāji 
ZELMA UN JĀNIS GRAVIŅI.

Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa 
sirsnīgi sveic Zelta kāzu jubilārus 
un novēl saticību un veselību arī 

turpmākajos dzīves gados!

Balti pavedieni matos,
Balts bij’ dzīves ceļa rīts.
Balta saule baltos gados
Baltam mūžam spēku sniedz.

Sveicam ZELMU un JĀNI GRAVIŅUS 
Zelta kāzu jubilejā!

Lai Jūsu dzīves zelta kausā ir laimes, 
prieka un saules daudz!

Lones “Hortenzijas”

Pārdodu māju Viesītē, Smilšu ielā 22. 
Ir garāža, saimniecības ēka, pagrabs, zeme. Tālr.: 29187984.

RaCoco teātris piedāvā Tijas Bangas 
lugu trīs cēlienos “Septiņas vecmeitas” – 
tā ir viena no kulta statusu ieguvušajām 
lugām Latvijā, kas piedzīvojusi ļoti daudz 
iestudējuma versiju gan uz profesionālo, 
gan amatieru teātru skatuvēm.

Vecmeitu lomās iejutīsies Latvijā labi 
pazīstamās un leģendārās aktrises Olga 
Dreģe, Velta Straume, Raimonda Vazdika, 
Laila Kirmuška, Jūlija Ļaha, Dace Makov-
ska, Ginta Krievkalna, Liene Šomase un 
vienīgais vīrietis rožu dārzā – Juris Jope 
vai Emīls Kivlenieks. Pie klavierēm Gints 
Žilinskis.

Olga Dreģe par izrādi: Lai sievietes 
paraugās uz sevi no malas un pasmaida 
par savām aplamībām, ko pielaidušas līdz 
sirmam vecumam. Kundzes gados, kas ār-
kārtīgi tur važās savus vīrus un bērnus, lai 
paskatās, ka tas kādreiz var aplami nostrā-
dāt arī šajos laikos. Aktrise būdama, Tija 
Banga to jauki ir ilustrējusi. Tas ir amizan-
ti un priecīgi.

Liene Šomase par izrādi: Mēs nekad 
nevaram zināt, kurā mirklī tā īstā mīlestī-
ba pie mums atnāks. Tāpēc nekad nevajag 
kautrēties, bet iet un runāt, būt atklātām 
un patiesām. Jauniešiem nebūt tik skar-
biem pret mammām, tētiem, krustmātēm, 
taču vairāk novērtēt, ko viņas dara bērnu 
labā.

Lugas darbība risinās pagājušā gadsim-

ta trīsdesmitajos gados. Kādā pansijā dzī-
vo četras sievietes labākajos gados, kurām 
dzīve ir iegrozījusies tā, ka visas palikušas 
vecmeitās, tomēr vēlēšanās būt mātēm un 
tieksme par kādu rūpēties ņem virsroku. 
Pateicoties apstākļu sakritībai, viņu pan-
sijā dzīvo trūcīgs, jauns mākslinieks Pūpē-
dītis, kurš tad arī kļūst par vecmeitu rūpju 
objektu. Šīs rūpes un pārspīlētā mātišķā 
mīlestība aiziet tik tālu, ka nabaga jaunais 
mākslinieks gandrīz jau vairs nav sava lik-
teņa noteicējs. Tai pašā laikā ielas pretējā 
pusē dzīvo divas māsas, kuru dzīves līk-
loči arī vijušies tā, ka abas palikušas vecās 
meitās, kuras par savu rūpju objektu izvē-
lējušās pieņemto audžu meitu Renāti. Un 
kā jau skaistās pasakās – kur jauni cilvēki, 
tur mīlestība, it sevišķi, ja dzīvokļu logi ir 
tieši pretī viens otram… Vai mīlas ceļš būs 
gluds jeb arī kaisīts ar ērkšķiem? Vai abi 
jaunieši vecmeitas apvienos lielā, laimī-
gā ģimenē, vai divās karojošās nometnēs, 
skatītāji varēs uzzināt izrādē “SEPTIŅAS 
VECMEITAS”.

Režisors – Ivars Lūsis, kostīmi – Jū-
lija Ļaha. Izrāde trīs cēlienos, ilgums trīs 
stundas. Biļetes izrādes norises vietās, 
Biļešu paradīze tirdzniecības vietās vai 
www.bilesuparadize.lv

Biļešu cenas: februārī 7.00 EUR, 
martā 9.00 EUR, aprīlī 10.00 EUR.

Vairāk informācijas: www.racoco.lv

Muzikālā komēdija 
SEPTIŅAS VECMEITAS – 

Viesītes kultūras pilī 
7. aprīlī plkst. 19:00!


