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Katra cilvēka pienākums ir atdot pasaulei tik daudz, cik viņš no tās ir paņēmis. 
A. Einšteins

16. jūnijā plkst. 10:00 Viesītes novada 
pašvaldības administrācijas sēžu zālē pir-
mo reizi kopā tika sasaukta Viesītes novada 
jaunievēlētā dome.

Viesītes novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Ināra Elberte apsveica jaun-
ievēlētos deputātus: Alfonu Žuku, Robertu 
Orupu, Sanitu Lūsi, Svetlanu Andruškeviču 
(vēlētāju apvienība “Viesītes novads – mūsu 
mājas”), Juri Līci, Svetlanu Puzāni (vēlē-

tāju apvienība “Vienoti Novadam”), Daini 
Černauski (vēlētāju apvienība “Strādāsim 
kopā”), Lauru Zvirbuli (vēlētāju apvienība 
“Nacionālā apvienība Viesītes novadam un 
Sēlijai”), Anatoliju Kvitkovu (vēlētāju apvie-
nība “Rite Viesītes novadam”).

Notika Viesītes novada domes un Vie-
sītes novada domes priekšsēdētāja vietnieka 
vēlēšanas.

Novada domes priekšsēdētāja amatam 

tika izvirzīti 2 kandidāti – deputāts Alfons 
Žuks un deputāts Juris Līcis. Atklāti bal-
sojot, ar 7 balsīm “par” (S. Andruškeviča, 
D. Černauskis, A. Kvitkovs, S. Lūse, 
R. Orups, L. Zvirbule, A. Žuks), 2 balsīm 
“pret” (J. Līcis, S. Puzāne) par Viesītes nova-
da domes priekšsēdētāju ievēlēja deputātu 
Alfonu Žuku (vēlētāju apvienība “Viesītes 
novads – mūsu mājas”).

Par domes priekšsēdētāja vietnieku arī 
tika virzīti 2 kandidāti – Laura Zvirbule 
un Juris Līcis. Atklāti balsojot, ar 6 balsīm 
“par” (S. Andruškeviča, A. Kvitkovs, S. Lūse, 
R. Orups, L. Zvirbule, A. Žuks), 3 balsīm 
“pret” (D. Černauskis, J. Līcis, S. Puzāne) 
par Viesītes novada domes priekšsēdētāja 
vietnieci ievēlēja deputāti Lauru Zvirbuli 
(vēlētāju apvienība “Nacionālā apvienība 
Viesītes novadam un Sēlijai”).

Turpmākajā sēdes gaitā tika ievēlētas 
domes pastāvīgās komitejas: Finanšu komi-
teja (tajā darbosies visi 9 domes deputāti), 
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautā-
jumu komiteja – darbosies deputāti: Svetla-
na Andruškeviča, Roberts Orups, Svetlana 
Puzāne, Laura Zvirbule; Attīstības, lauk-
saimniecības un īpašumu apsaimniekoša-
nas komiteja – darbosies deputāti: Dainis 
Černauskis, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, 
Alfons Žuks.

Sasaukta Viesītes novada jaunievēlētā dome

Uz tikšanos augustā, kad iznāks izdevuma nākamais numurs!

Jūnija sākumā arī mūsu novadā noti-
ka kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Paldies 
novada iedzīvotājiem, kuri atnāca un iz-
darīja savu izvēli par labu kādam no kan-
didātu sarakstiem, tādējādi apliecinot, ka 
viņiem rūp mūsu novada nākotne.

Man prieks par to, ka vislielāko at-
balstu šajās vēlēšanās ieguvusi vēlētāju 
apvienība “Viesītes novads – mūsu 
mājas”. Tāpat jūtos pagodināts par man 
izrādīto iedzīvotāju atbalstu un uzticību. 

Paldies viņiem par to!
Pirmajā jaunievēlētās domes sēdē esmu saņēmis uzticības man-

dātu arī no pārējiem deputātiem, kas ir apliecinājuši gatavību strādāt 
vienotā komandā, ievēlot mani par domes priekšsēdētāju. Tas no-
zīmē, ka priekšā ir liels darbs, jāturpina visi iesāktie darbi. Kopā ar 

pārējiem deputātiem centīsimies godprātīgi un mērķtiecīgi strādāt, 
lai attaisnotu mūsu novada iedzīvotāju uzticību, lai dzīve šeit kļūtu 
kaut nedaudz labāka. Lai ir prieks un lepnums par savu novadu.

Nobeigumā gribu uzsvērt  – neskatoties uz dažādām problēmām 
un grūtībām, mums ir ar ko lepoties, un pati lielākā mūsu novada 
vērtība ir cilvēki – vispirms jau tie, kuri te dzīvo un strādā, kā arī tie, 
kuri ar saviem darbiem Viesītes vārdu nes tālāk Latvijā un plašajā 
pasaulē.

Novēlu mums visiem nepadoties grūtībām, darīt pēc iespējas la-
bāk savu darbu un palikt uzticīgiem Viesītes novadam, apzināties, 
ka paši vien esam šīs vietas saimnieki, un  aktīvi līdzdarboties no-
vada dzīvē, paužot savu nostāju, piedaloties dažādās aktivitātēs un 
pasākumos.

Veidosim mūsu novadu KOPĀ – vēl saliedētāku un stiprāku!
Ar cieņu – Viesītes novada domes priekšsēdētājs 

A. Žuks

Cienījamie Viesītes novada iedzīvotāji!
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Viesītes novada vēlēšanu komisija infor-
mē par 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlē-
šanu norisi Viesītes novadā.

Balsstiesīgie: 3090
Nobalsojušie: 1599 (51,75%)
Kopējais iecirkņu skaits: 4
Vislielāko vēlētāju balsu skaitu ir saņē-

muši deviņi jaunievēlētie deputāti:
1. Alfons Žuks – 1067 balsis,
2. Roberts Orups – 769 balsis,
3. Sanita Lūse – 707 balsis,
4. Svetlana Andruškeviča – 687 balsis,
5. Juris Līcis – 449 balsis,
6. Svetlana Puzāne – 346 balsis,
7. Dainis Černauskis – 341 balss,
8. Laura Zvirbule (Liepiņa) – 258 balsis,
9. Anatolijs Kvitkovs – 220 balsis.

Viesītes novada vēlēšanu komisija

Viesītes novada vēlētāju aktivitāte

Nr. Iecirknis Balsstie-
sīgie

Iepriekšējā 
balsošanā

Vēlēšanu 
dienā ie-
cirknī

Atrašanās 
vietā

Kopā

494 VIESĪTES 
KULTŪRAS PILS

1792 227 
(12,67%)

665 
(37,11%)

43 (2,40%) 935 
(52,18%)

500 ELKŠŅU PAGASTA 
PĀRVALDE

414 49 
(11,84%)

143 
(34,54%)

28 (6,76%) 220 
(53,14%)

507 RITES PAGASTA 
PĀRVALDE

409 39 (9,54%) 135 
(33,01%)

14 (3,42%) 188 
(45,97%)

513 SAUKAS PAGASTA 
PĀRVALDE

475 69 
(14,53%)

172 
(36,21%)

15 (3,16%) 256 
(53,89%)

Viesītes novads 3090 384 
(12,43%)

1115 
(36,08%)

100 
(3,24%)

1599 
(51,75%)

Jūnija sākumā Viesītes pašvaldības 
delegācija devās uz vienu no savām sa-
draudzības pilsētām – Postavi (Baltkrie-
vija), kur 10. un 11. jūnijā norisinājās 20. 
Starptautiskais tautas mūzikas festivāls 
“Skaniet cimbalas un ermoņikas”. Dele-
gācijas sastāvā bija Viesītes novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, Kultū-
ras pils direktore Raisa Vasiļjeva, domes 
darbinieki Sandra Grigorjeva un Anato-
lijs Aleksandrovs. Pateicoties sadarbības 
līgumam, ko noslēdza Postavi pilsētas un 
Viesītes novada pašvaldības 2015. gadā, 
šogad festivālā piedalīties tika uzaicināts 
Viesītes vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Augšzeme”. Šīs bija divas notikumiem 
ļoti piesātinātas dienas, kuru laikā skanēja 
mūzika, dziesmas, dejas un augsta līmeņa 
tautas mūzikas instrumentu spēle Lietu-
vas, Igaunijas, Latvijas, Ukrainas, Krievi-
jas un Baltkrievijas dažādu kolektīvu da-
lībnieku izpildījumā.

Pirmajā festivāla dienā notika at-
klāšanas pasākums, kurā svinīgas uzru-
nas un apsveikumus sacīja pašvaldību 
pārstāvji. Tālāk sekoja konkurss “Kurš 
kuru?”, un vakarā centrālajā laukumā 
notika krāšņs atklāšanas koncerts “Balle 
Postavā”. Otrā diena – preses konference 
ar žūrijas pārstāvjiem un festivāla orga-
nizatoriem, klasiskās un baltkrievu tau-
tas mūzikas koncerts dievnamā, armijas 
pūtēju orķestra koncerts pilsētas centrā-
lajā laukumā un svētku gājiens no pilsētas 
centrālā laukuma līdz estrādei parkā, kur 
notika noslēguma koncerts un dalībnieku 
apbalvošana.

Viesītes Kultūras pils direktore 
R. Vasiļjeva

Par dalību konkursā “Kurš kuru?” 
mūsu deju kolektīvam “Augšzeme” tika 
piešķirta speciāla balva un diploms par 
nacionālās kultūras saglabāšanu un popu-

larizēšanu.
Divas dienas aizritēja viesmīlības, 

laipnības, uzmundrinājuma un skatītāju 
novērtējuma un atzinības gaisotnē. Mūsu 
dejotās dejas “Dievs man deva maizes 
zemi” un dzīvespriecīgais “Odums” bija 
sirdī saprotamas baltkrievu publikai un 
festivāla dalībniekiem. Neskatoties uz 
garo turpceļu, kā arī notikumiem bagāto 
un līdz ar to saspringto festivāla dienu 
kārtību, mēs jutāmies ļoti gaidīti un no-
vērtēti, saņēmām neskaitāmas uzslavas un 
komplimentus par profesionālu sniegumu.

Liels bija dejotāju gandarījums un reizē 
arī mūsu darba novērtējums, ka koncertu 
programmas tika papildinātas ar jauniem 
“Augšzemes” uzstāšanās priekšnesumiem 
(labi, ka mājās bijām nopietni gatavoju-
šies). Tāpēc speciālā balva un diploms par 
tautas tradīciju kopšanu un popularizēša-
nu pelnīti nonāca mūsu rokās.

Mēs lepojamies ar paveikto, mēs sa-
kām paldies par ieguldīto darbu vizītes 
sagatavošanā, priecājamies par pašvaldību 
sadraudzību, kas ļāva mūsu kolektīvam 
popularizēt latviešu tautas deju un rei-
zē iepazīt kaut nelielu daļu kaimiņzemes 
Baltkrievijas.

VPDK “Augšzeme”

Viesītes novada delegācija viesojas 
sadraudzības pilsētā Postavi Baltkrievijā
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Jūnija nogalē ir pabeigta projekta “Mī-
lestības takas atjaunošana veselīga dzī-
vesveida un vides izglītības veicināšanai” 
ieviešana un sasniegti plānotie rezultāti. 
20. jūnijā ir sagatavoti un Krustpils nova-

da būvvaldē iesniegti 
dokumenti par būves 
gatavību ekspluatācijai. 
Projekta mērķis bija at-
jaunot Mīlestības taku 
veselīga dzīvesveida un 
vides izglītības veicinā-
šanai no Viesītes Mazā 
ezeriņa līdz putnu vēro-
šanas vietai – Draudzī-
bas kalniņam.

Projekts Nr. 16–05–
AL24–A019.2202–000001 
tika realizēts atklāta pro-

jektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 
apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2 “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”. Projekta kopējās attiecinā-
mās izmaksas ir 27405.19 EUR (tai skaitā būv-
niecības izmaksas 26774.90 EUR, pamatlīdzek-
ļu iegādes izmaksas 180.29 EUR un vispārējās 
izmaksas 450.00 EUR).

Šis projekts ir daļa no lielāka projek-
ta, kurš ir sadalīts 4 kārtās. Pašvaldība ir 
realizējusi 1. kārtu, labiekārtojot taku gar 
Mīlestības saliņu un izbūvējot tiltiņu. Otrā 
kārta tiks īstenota Latvijas – Lietuvas pārro-
bežu sadarbības programmas Interreg pro-
jekta ietvaros, kur paredzēts izveidot taku 
no koka pāļiem no tiltiņa līdz Draudzības 
kalniņam, labiekārtojot atpūtas un putnu 
vērošanas vietu. Projektā “Mīlestības takas 
atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides 
izglītības veicināšanai” īstenota 3. kārta – 
atpūtas vietas izveidošana pie Mazā ezeri-
ņa, informatīva planšete, soliņi, atkritumu 
urnas un žoga uzstādīšana, koka kāpņu un 
takas no koka pāļiem izveidošana līdz Drau-
dzības kalniņam no pilsētas puses. Ceturto 
kārtu – gājēju celiņa atjaunošanu no Mazā 
ezeriņa līdz pilsētas centram – pašvaldība 
plāno realizēt, izmantojot budžeta līdzekļus.

Būvdarbu uzraudzību veica “La Konsul-
tants” būvuzraugs Līga Koržeņevska, būv-
darbus – SIA “Legāts”. No pašvaldības puses 
projekta tehniskā vadītāja pienākumus veica 
būvinženieris Gatis Puzāns.

Projekta vadītāja 
L. Zvirbule

Autores foto

Jūnija sākumā Viesītes novada pašvaldī-
ba saņēma lēmumus par trīs LEADER pro-
jektu iesniegumu apstiprināšanu: “Video-
novērošanas tīkla izveide Viesītes novadā”, 
“Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes ini-
ciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanai” 
un “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotā-
ju drošībai sabiedriskos pasākumos Viesītes 
novadā”.

Projekta “Videonovērošanas tīkla iz-
veide Viesītes novadā” vispārējais mērķis ir 
sakārtot publisko ārtelpu, lai uzlabotu iedzī-
votāju drošību Viesītes novadā un līdz ar to 
partnerības teritorijā. Projekta konkrētais 
mērķis ir izveidot videonovērošanas tīklu, 
uzstādot 13 videokameras ar nepieciešamo 
aprīkojumu Elkšņos, Lonē, Ritē un Viesītē. 
Projekta attiecināmās izmaksas ir 10708.50 
EUR, no tām 9637.65 EUR ir publiskais fi -
nansējums un 1070.85 EUR ir pašvaldības 
līdzfi nansējums.

Projekta “Aprīkojuma iegā-
de Viesītes Jaunatnes iniciatīvu 
centra pakalpojumu paplašinā-
šanai” vispārējais mērķis: sniegt 
atbalstu un integrācijas pasā-
kumus dažādām sabiedrības grupām. Stra-
tēģiskais mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti. Projekta konkrētais mērķis: iegādā-
ties virtuves aprīkojumu Viesītes Jaunatnes 
Iniciatīvu centrā, lai dažādotu lietderīga brīvā 
laika pavadīšanas iespējas. Projekta attiecinā-
mās izmaksas ir 2365.00 EUR, no tām 2128.50 
EUR ir publiskais fi nansējums un 236.50 EUR 
ir pašvaldības līdzfi nansējums.

Projekta “Norobežojošo barjeru iegāde 
iedzīvotāju drošībai sabiedriskos pasākumos 
Viesītes novadā” mērķis ir sakārtot publisko 
ārtelpu, lai uzlabotu iedzīvotāju un novada 
viesu drošību Viesītes novadā un līdz ar to 
partnerības teritorijā. Projekta konkrētais 
mērķis ir iegādāties 14 norobežojošās bar-

jeras, kuras tiks izmantotas brīvdabas pasā-
kumos visā novada teritorijā: Elkšņu, Lones, 
Cīruļu ciemos un Viesītes pilsētā. Projekta 
attiecināmās izmaksas ir 3889.42 EUR, no 
tām 3500.48 EUR ir publiskais fi nansējums 
un 388.94 EUR ir pašvaldības līdzfi nansē-
jums.

2017. gada projektu uzsaukumā Viesītes 
novada pašvaldības Attīstības un plānoša-
nas nodaļa LEADER programmā iesniedza 
kopā 6 projektus. Trīs jau šobrīd ir apstipri-
nāti, bet trīs vēl tiek izvērtēti. Pēc partnerī-
bas Sēlija ekspertu vērtējuma mūsu projekti 
projektu ranžējumā ir no 1. līdz 5. vietai.

Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu administratore

L. Zvirbule

Viesītes novada pašvaldībai apstiprināti trīs 
LEADER projekti

Pabeigta projekta “Mīlestības takas atjaunošana veselīga 
dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai” ieviešana
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Jūnija sākumā Lones Tautas namā notika informatīvs seminārs 
“Putnkopības nozares attīstības iespējas Latvijā”, kas pulcēja 43 dalīb-
niekus no Viesītes, Salas, Krustpils, Rēzeknes, Ilūkstes, Neretas, Preiļu, 
Jēkabpils, Madonas, Vecumnieku un Amatas novada. Seminārā pieda-
lījās gan profesionāli putnkopji, kas vēlas attīstīt uzņēmējdarbību, gan 
iesācēji, kas vēlas savam galdam sagādāt veselīgu, ekoloģiski audzētu 
produkciju.

Par dažādu šķirņu vistām, paipalu, pīļu, tītaru, zosu turēšanu un au-
dzēšanu stāstīja lektore Līga Roga, ZS Gribēni, Kalsnavas pagasts, Mado-
nas novads. Par mājputnu ēdināšanas normēšanas principiem, barības 
līdzekļu izvēli, ēdināšanas tehniku stāstīja un ar sešu gadu pieredzi māj-

putnu barošanā un labturības prasību 
ievērošanā dalījās Zane Rostokina, 
Saukas pagasta uzņēmēja. Lektore 
demonstrēja, kā sagatavot pareizi 
barību – vienas vistas dienas nor-
mu. Lai vista būtu labi pabarota, tā 
“apēd” astoņus centus dienā. Labas 
olas nav lētas olas. Pākšaugi, zirņi, 
kāposti, kabači, gurķi (bet ļoti prātī-
gi), pienenes, auzas, mieži, kvieši – 
tā ir tikai daļa no vistas ikdienas ēdien-

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis 
Viesītes novada pašvaldības projektu “Paš-
valdības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni 
pārbūve”, Nr. 17–05–A00702–000019. 15. 
jūnijā noslēgts līgums ar SIA “Ošukalns” 
par pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – 
Zīlāni pārbūves darbu veikšanu. Līgums pa-
redz, ka objekts ekspluatācijā jānodod četru 
mēnešu laikā.

Projekta ietvaros tiks veikta pārbūve 3,040 
km garā posmā. Projektēšanu ir veikusi un auto-
ruzraudzību veiks IK “Metrs”, būvuzraudzību – 

SIA “GEO Consultants”. Projektā paredzētie 
būvdarbi veicami, nepārtraucot ceļa pamat-
funkciju. Tas ir izmantojams būvdarbu laikā, 
atbilstoši veicamo darbu raksturam plānojot un 
organizējot satiksmi pa esošo segumu, daļēji iz-
būvējot jauno segumu vai pagaidu apvedceļiem.

Ceļu intensīvi izmanto uzņēmēji un 
lauksaimnieki. Tā kā pie ceļa atrodas inten-
sīvi izmantota lauksaimniecības zeme, tad 
saimniecībām tiks atvieglota piekļuve ap-
saimniekotajām platībām, līdz ar to sama-
zināsies tehnikas ekspluatācijas izmaksas. 

Tas ir vispārīgas lietošanas ceļš un pieejams 
ikvienam. Projekts veicina teritorijas pievil-
cības uzlabošanu uzņēmējiem un zemnie-
kiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 256021.69 
EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savie-
nība.

Projekta vadītāja L. Zvirbule

Sākta pašvaldības grants ceļa pārbūves 
projekta ieviešana

Viesītes novada pašvaldība 2017. gada 
maijā uzsāka INTERREG Latvijas – Lietu-
vas pārrobežu sadarbības projekta “Travel 
Smart – visit Lithuania and Latvia” /Ceļo 
gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju/, Nr. 
LLI – 199, īstenošanu sadarbībā ar Anīk-
šču, Biržu, Krekanavas reģionālo parku ad-
ministrācijām Lietuvā un Salas, Jēkabpils 
un Ilūkstes novadu pašvaldībām Latvijā. 
Īstenošanas laiks 24 mēneši, no 01.05.2017. 
līdz 30.04.2019. Projekta mērķis ir radīt 
harmonisku Latvijas un Lietuvas tūrisma 
attīstību, lai iespējami efektīvi izmantotu 
reģiona potenciālu. Projekts ir vērsts uz 
dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu 
abās robežas pusēs. Plānots, ka tā rezultātā 

tiks izstrādāts vienots tūrisma maršruts, 
izveidota interaktīva karte. Paredzēts ie-
gādāties aprīkojumu tūrisma informācijas 
punktam, kas atrodas Viesītes muzeja “Sē-
lija” ēkā, un veikt būvdarbus Mīlestības ta-
kas posmam. Projekta mērķgrupa – tūristi, 
viesi, iedzīvotāji, uzņēmēji, citas ieintere-
sētas puses. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 
uzņēmējiem, kuru darbība ir svarīga, snie-
dzot kvalitatīvus pakalpojumus tūristiem, 
lai tie vēlētos šeit atgriezties vēl un vēl, tā-
dējādi nodrošinot visas teritorijas attīstību. 
Pašvaldībā ir izveidota projekta īstenošanas 
darba grupa. Notiek būvniecības iepirkuma 
procedūra. Šajā gadā projekta ietvaros no-
tiks apmācības tūrisma jomā iesaistītiem 

speciālistiem un pieredzes apmaiņas brau-
ciens uz Poliju. Pirmā projekta sanāksme 
notika Anīkščos, nākošā plānota Krekana-
vā, Lietuvā.

Viesītes novada pašvaldības budžets 
projekta ietvaros ir EUR 1070058.14, tai 
skaitā Programmas līdzfi nansējums EUR 
90999.30, kas sastāda 85% no attiecināma-
jām izmaksām. Pašvaldības līdzfi nansējums 
EUR 16058.84.

G. Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja

Pašvaldība īsteno starptautisku projektu 
tūrisma attīstībai

ELFLA līdzfi nansēta Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam apakš-
pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratē-
ģiju” projekta “Viesītes Radošās Rezidences 
izveidošana”, Nr. 16–05–AL24–A019.2205–
000003, īstenošana uzsākta 2016. gada no-
galē. Sakarā ar nepietiekošiem fi nanšu resur-
siem projekta ieviešanai tika piešķirts nepilns 
fi nansējums. Pašlaik notiek iepirkuma pro-
cedūra. Projekta mērķis ir izveidot Viesītes 
Radošo rezidenci kā pulcēšanās vietu rado-

šiem cilvēkiem ar radošo profe-
siju pārstāvjiem dažādu kultūras 
aktivitāšu realizēšanai. Projekta 
īstenošanas laiks 01.09.2016. – 
20.12.2017. Projekta rezultātā 
uzlabotajā bijušās arodvidusskolas dienes-
ta viesnīcas ēkā sakārtotā vidē varēs notikt 
plenēri un radošās tikšanās. Pateicoties pie-
mērotām telpām, pasākumus varēs rīkot arī 
citos gadalaikos. Projekta ietvaros plānots 
sakārtot dzīvojamās istabiņas, gaiteni, dušas 
telpas, tualetes, darba kabinetu, halli, disku-

siju telpu, virtuvi, aprīkot telpas ar mēbelēm.
Projekta attiecināmo izmaksu summa ir 

22087.11 EUR, no kuriem 19878.40 EUR ir 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai līdzfi nansējums jeb publiskais fi nansē-
jums.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
G. Dimitrijeva

Viesītes novada pašvaldība turpina īstenot LEADER 
programmas projektu “Radošās Rezidences izveidošana”

Seminārs putnkopībāSeminārs putnkopībā
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kartes “Vilciņos” Zanes meitas Sabīnes Zupas 
zemnieku saimniecībā. ZS “Vilciņi” tiek audzē-
ti dējējputni: vistas, pērļu vistas, pīles un zosis, 
tādēļ jau otro gadu Viesītes novadā notiek se-
minārs mājputnu audzētājiem, jo mājputnu au-
dzēšana ir viena no Saukas pagasta identitātēm 
Viesītes novadā. Atraktīvā veidā tika organizēta 
ZS “Vilciņi” loterija.

Par cāļu inkubēšanu stāstīja un praktiski 
demonstrēja inkubatorus SIA “Saimniecība 
Vistiņas” pārstāvji Mārtiņš Skujiņš un Artūrs 
Iskorotenskis. Ir izveidojušies mīti par un ap 
inkubatoriem.

Lektoriem tika uzdoti dažādi jautājumi, 
kas saitīti ar putnkopību. Dalībnieki savā 
starpā diskutēja, kā arī katrs dalījās ar savu 
pieredzi.

Pie Lones Tautas nama ikviens pasāku-
ma apmeklētājs varēja apskatīt zemnieku 
saimniecības “Vilciņi” un SIA “Fish farming 
Taurupe” mājputnu un mīļdzīvnieciņu izstā-
di. Darbojās arī cāļu, vistu un rožu tirdziņš. 
Varēja iegādāties un pasūtīt dažādu inventāru 
mājputniem. Kamēr Tautas nama telpās noti-
ka seminārs, mazos un lielos skatītājus izklai-
dēja Madonas bērnu un jauniešu centra im-
provizācijas teātra studijas “Pilnpiens” aktieri.

No 2016. gada Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centra Jēkabpils birojs 
sadarbībā ar Saukas pagasta pārvaldi, Lones 
Tautas nama vadītāju Intu Malcenieci iedibi-
nājis tradīciju “Cāļu dienas Viesītes novadā”, 
jo 1. jūnijā pasaulē atzīmē Starptautisko bēr-
nu aizsardzības dienu. Jūnijs ir arī brīvdienu 

sākuma svētki bērniem kopā ar vecākiem un 
vecvecākiem.

Lai ilgtermiņā veicinātu pasākuma atpa-
zīstamību un apmeklētību, ar Viesītes novada 
pašvaldības fi nansiālu atbalstu tika izgatavots 
un auto ceļa Jēkabpils – Nereta malā uzstādīts 
divpusējs reklāmstends “Cāļu dienas Viesītes 
novadā”.

Semināra vērtēšanas anketu rezultātu 
apkopojums liecina, ka tēmas bijušas intere-
santas, iegūta padziļināta kvalitatīva informā-
cija, kompetenti lektori. Putnkopības nozare 
attīstās arī mazajās lauku saimniecībās Latvi-
jā, tādēļ izglītojoši semināri nepieciešami arī 
turpmāk.

Salas novada, Viesītes un Saukas pagastu
lauku attīstības konsultante L. Kadžule

Viena no drūmākajām lappusēm Lat-
vijas vēsturē pagājušā gadsimtā saistās ar 
iedzīvotāju deportācijām. 1941. gada 14. 

jūnija deportācija bija pirmā un smagākā 
Latvijas iedzīvotāju masveida deportācija. 
Vēsturnieks J. Riekstiņš raksta: “Šajā dienā 

no Latvijas tika aizvesti 15424 cilvēki. Vī-
riešus nosūtīja uz Gulaga nometnēm, kur 
pēc īsas, t.s. izmeklēšanas 700 cilvēkiem 
tika piespriests augstākais soda mērs – 
nošaušana, bet pārējie tika notiesāti ar 5 
līdz 10 ieslodzījuma gadiem nometnēs. Tur 
no bada un slimībām nomira 3453 cilvēki. 
Deportētos ģimenes locekļus izsūtīja no-
metinājumā galvenokārt uz Krasnojarskas 
novadu, Novosibirskas apgabalu un Kaza-
hiju. Atrodoties nometinājumā, nomira 
1940 cilvēki. Dzīvi palikušie Latvijā varēja 
atgriezties tikai 20. gadsimta piecdesmito 
gadu otrajā pusē.”

Pieminot Komunistiskā genocīda upu-
rus, kuri no savām mājām un dzimtenes 
svešumā tika aizvesti 1941. gada 14. jūnijā, 
arī šogad šajā dienā Viesītē, pie piemiņas 
akmens Komunistiskā genocīda upuriem, 
notika piemiņas pasākums, kura laikā tika 
nolikti ziedi un ar klusuma brīdi godināta 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņa.

L. Griškena
R. Vasiļjevas foto

Pieminam 1941. gada 14. jūnijā aizvestos

2. jūnija vakarā Elk-
šņu Brīvdabas estrādi 
jau 7. reizi pieskandi-
nāja dziesmu konkurss 
“Dziesma Elkšņiem”. 
Spītējot ledainajam vē-
jam, uz skatuves kāpa 
paši drosmīgākie un 
muzikālākie. Viņus vēr-
tēja Viesītes jauktā kora 
dalībnieks Jānis Grin-
bergs un Viesītes dra-
matiskā kolektīva dalīb-
nieks un dīdžejs Alfons 
Žuks. Šogad bērnu kategorijā 1. vietu ieguva Elīna Beļinska, izpildot 
divas dziesmas, no kurām viena tika dziedāta krievu valodā. Meite-
ne ne tikai dziedāja, bet paralēli spēlēja arī sintezatoru. Godpilnajā 
otrajā vietā ierindojās jaunākais konkursa dalībnieks Miķelis, kurš 
bija sagatavojis arī bungu priekšnesumu. 

Pieaugušo kategorijā 3. vietu ieguva Elkšņu sieviešu vokālais an-
samblis “Tik un Tā”, 2. vietu - viesītietis Māris Strautnieks, bet 1. 
vietu šogad ieguva Valdis Brunovskis, kurš dziedāja fragmentu no 

kinofi lmas “Ceplis”. Savukārt skatītāju simpātiju balva aizceļoja pie 
Elīnas Beļinskas un viņas ģimenes.

Paldies par uzstāšanos visiem dalībniekiem, Viesītes Mākslas un 
Mūzikas skolas “Danceriem”, kā arī visiem skatītājiem un atbalstī-
tājiem!

Ar saulainiem sveicieniem - Elkšņu Kultūras nama vadītāja 
A. Niķe.

Autores foto

Dziesma Elkšņiem 2017
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NOVADA SKOLĀSREDKOLĒĢIJAS SLEJA “Vā rdi izskan, bet rakstī tais paliek…” /Latīņu teiciens/

Esiet sveicināti jūnija nogalē. Nupat aizva-
dīta gada garākā diena un īsākā nakts, izdegu-
ši Jāņu ugunskuri, līdzi aiznesot visas sliktās 
domas. Lēnām vīst un izsmaržo margrietiņu, 
madaru, rudzupuķu un ozollapu vainagi. Un 
tagad, kad svētki beigušies, dzīvei atgriežoties 
ierastajās sliedēs, domās tāda skumīga nots – 
vasara taču jau gandrīz pusē…

Arī mums, šīs avīzītes veidotājiem, jūnijs 
ir svētku un pārdomu laiks – tieši pirms 15 
gadiem iznāca mūsu veidotā pašvaldības izde-
vuma pirmais numurs. Toreiz tas bija Viesītes 
pašvaldības izdevums “Viesītes Vēstis”. Tikai 
6 lappuses biezs, tas kautrīgi un bikli ienāca 
viesītiešu mājās ar toreizējā domes priekšsēdē-
tāja J. Dimitrijeva un deputātu vēlējumiem ce-
ļamaizei, ar nelielu ofi ciālo, kultūras un izglī-
tības ziņu apkopojumu. Tas bija grūts, tomēr 
skaists sākums, tā bija mūsu uzdrīkstēšanās 
uzsākt kaut ko jaunu, vēl nebijušu.

2009. gadā pēc novada izveides mūsu 
veidotā avīzīte pārtapa par “Viesītes Nova-
da Vēstīm”. Pieauga izdevuma tirāža, tā ap-
joms, kas nu jau brīžiem sasniedz gandrīz 30 
lappuses – paplašinājās apskatāmo jautāju-
mu loks, ceram, ka palielinājās arī izdevuma 
lasītāju skaits.

Protams, pašvaldības izdevuma tiešais 
uzdevums ir sniegt iedzīvotājiem informāci-
ju par domes lēmumiem, atspoguļot pašval-
dības aktualitātes, citas ofi ciālās ziņas, taču 
neesam varējuši iztikt arī bez intervijām ar 
interesantiem novadniekiem, novada vēstu-
res lappusēm. Katra iestāde vēlas atspoguļot 
savu darbu, pastāstīt par to, kas interesants 
un aktuāls tajā notiek. Tā nu iznāk, ka esam 
tie, kas dokumentē notikumus, izdevums ir 
savdabīga sava laika hronika – nereti ir gadī-
jies, ka tad, kad pēc gadiem jāatsauc atmiņā 
kāds fakts, nākas pāršķirstīt attiecīgā gada 

avīzītes numurus.
Mēs, izdevuma veidotāji, visus šos gadus 

pēc labākās sirdsapziņas esam centušies atspo-
guļot visā novadā notiekošo, apkopojot mums 
iesūtīto informāciju. Tas, cik daudz informāci-
jas ir par mūsu pilsētu, pagastiem, to cilvēkiem 
un notikumiem, atkarīgs arī no Jums, mīļie la-
sītāji. Šis izdevums ir unikāls ar to, ka ikviens 
var kļūt par tā līdzveidotāju, iesūtot savu rak-
stu vai informāciju, arī savus ierosinājumus. 
“Viesītes Novada Vēstis” neveido tikai divi cil-
vēki. Tieši tāpēc esam ļoti pateicīgi ikvienam 
autoram, kas šo daudzo gadu gaitā ir palīdzējis 
mums pašvaldības avīzītes tapšanā.

Faktiski “Viesītes Novada Vēstis” ne-
drīkstam saukt par avīzi, mēs neesam žur-
nālisti un uz to pat nepretendējam. Pēdējā 
laikā uzvirmojušās kaislības ap pašvaldību 
izdevumiem, runas par to neprofesionālo 
veidošanu, aizliegšanu izdevuma veidotā-
jiem ir aizskarošas, pat sāpīgas, jo uzskatām, 
ka mūsu darbu raksturo godprātīga attiek-
sme pret veicamajiem pienākumiem, atbildī-
bas sajūta par padarīto un objektivitāte (cik 
nu objektīvs var būt jebkurš cilvēks).

Gadi ir gājuši. Izdevumu veidojot, ir bijis 
daudz skaistu brīžu, veiksmju, ir bijušas arī 
kļūdas un pārpratumi. Nekļūdās tikai tas, 
kas neko nedara, un savas kļūdas ir laicīgi 
jāanalizē. Neviens nepiedzimst par meista-
ru. Līdz tādam līmenim nonāk ar cītīgu dar-
bu, skaidru sirdi un labiem nodomiem.

Pagātne jau vairs ir tikai atmiņas, nā-
kotne vēl miglā tīta, bet mēs šodien esam 
šeit un tagad – pie lasītājiem dodas pašval-
dības izdevuma 167. numurs. Ceram, ka tas 
ir gaidīts ikvienā mājā, kur zina par tā esa-
mību. Mūsu vēlējums katram, kas lasīs šīs 
rindas, arī pašiem sev – pārskatīt to rūpestu 
nastu, ko esam uzkrāvuši saviem pleciem – 

vai tur nav daudz tāda, ko mēs nevaram mai-
nīt un ietekmēt, ko nav vērts stiept līdzi – 
vienkārši ļaut sev priecāties par šo dzīvi, kas 
mums dota. Lai arī gribas kaut ko vēl un vēl, 
apstāties un apjaust, ka ir tik daudz gaiša un 
priecīga pavisam ikdienišķās lietās. Latvie-
šu tautas gudrība vēsta, ka katrā nelaimē ir 
laime, ka prieks un miers aizver durvis sli-
mībām, ka tas ir vislabākais ārsts visdažādā-
kajās dzīves situācijās.

Vēlreiz liels un sirsnīgs paldies visiem 
tiem cilvēkiem, kas šo gadu laikā mums pa-
līdzējuši un atbalstījuši – līdzdarbojoties, 
ar rakstiem, idejām, fotogrāfi jām, arī kons-
truktīvu kritiku! Tas ir svarīgs priekšnotei-
kums izaugsmei!

Lai mums visiem skaista un interesan-
tiem notikumiem bagāta vasara!

Redkolēģijas vārdā – L. Griškena.
I. Dreijera foto

Mūsu veidotajam pašvaldības izdevumam – jau 15!

Deviņdesmit gadus atpakaļ pirms pa-
šiem vasaras Saulgriežiem Mildas un Pētera 
Kalniņu ģimenē piedzima meitenīte, kurai 
vecāki deva vārdu Inta. Kur palikuši tie gadi 
starp saules dienām mežgaliešu mājās “Kra-
šauckos”, kas tepat vien ir – aiz ezera, sīkās 
Trūmes upītes krastos? Putekļaini lauku 
ceļi savieno bijušo saimniecību vietas, kur 
kādreiz dzīvoja un savu zemi kopa darbīgas 
latviešu ģimenes. Un Inta nāk no tāda Lat-
vijas laika un tādas ģimenes, kas pūrā iede-
va saimniekošanas zināšanas un iemaņas, 
rakstura stingrību un izturību. Jau mācoties 
Viesītes pagastskolā, Inta ir čaklāko bērnu 
vidū, kas iegūst balvas par labu darbu.

Nodzīvotie gadi pievienojuši klāt dzīves 
pieredzi un gudrību, arvien jaunus darbus 
čaklajām rokām. Šodien Intu Dāboliņu pa-
zīst kā prasmīgu cimdu, zeķu adītāju. Sen 
sajucis noadīto rakstaino darinājumu skaits. 

Kas to pateiks, cik simti ļaužu tuvās un tā-
lās vietās ar pateicību tos valkājuši un valkā? 
Vai daudz ir tādu rokdarbnieču, kam rokas 
pašas ada un prāts skaita valdziņus, bet acis 
sarunājas ar atnācēju? Inta to prot! Un vēl 
viņa prot simts un vienu saimnieces darbu, 
“stiķi un niķi”, lai uzklātu galdu svētku un 
godību reizēs. Kāzu godi vien rīkoti vairāk 
nekā pussimts pāriem Viesītē, Saukā, Klau-
cē, Sunākstē, arī Salā, Apserdē, Jēkabpilī, 
Vallē, Staburagā, Vidsalā, Krustpilī, Varie-
šos un citur. Kur vēl dzimšanas dienu svinī-
bas un citi godi? Ilgi gadi nostrādāti dzelzce-
ļa ēdnīcā, saimniecības preču veikalā un arī 
slimnīcā par pavāri.

Šķiet, laiks aizjoņo nemanot, atstājot 
aiz sevis prieka, cerību un laimes mirkļus, 
kad ģimene vēl kopā, tiek celta sava māja un 
jauna dzīve. Intai ir bijis jābūt tik stiprai, lai 
mīļu cilvēku zaudējums nesalauž, bet dzī-

Viesītietei Intai Dāboliņai 90!
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votgriba un spīts dod jaunas cerības un ticī-
bu sev, savām darba rokām.

No Intas mācāmies optimismu, dzīves 
sparu un humora dzirksti, kas vienmēr ai-
cina būt sabiedrībā. Ar prieku savā pulkā 
viņu sagaida citas rokdarbnieces no bied-
rības “Zīle”, lai kopā apspriestu gan jaunus 
rokdarbu darinājumus, gan jaunākos noti-

kumus. Skaistums un prieks 
tiek atrasts kopā šķietami sī-

kās lietās. Prieks – dalīties savās prasmēs 
gatavot skaistus salmu puzurus, prieks arī 
dāvināt savus noadītos darbus. Tas rada 
pateicību citos un vairo labestību mums ap-
kārt. Un mēs neredzam krietno gadu nastu, 
bet jūtam Intas sakrāto dzīves gudrību un 
sparu pagriezt savu gadu skaitli “ar kājām 
gaisā”. Intas vecāmāte Minna Babre nodzī-
voja garu mūžu, – saka, ka vismaz 120 ga-

dus. Mēs ticam un vēlam, lai arī Inta to var!
Apsveicējiem pievienojas Viesītes muzejs 

“Sēlija” un “Zīles” rokdarbnieces.

1965. gads. Inta – kāzu saimniece.

Mazā Inta ar brāli.

1959. gads. Inta (1. no labās) – pavāre slimnīcā.

Atsaucoties aicinājumam līdzdarboties 
Latvijas simtgades sagaidīšanā, daudzviet 
mūsu valstī noris pasākumi, akcijas, sagata-
vošanās darbi dažādām norisēm un vēstures 
aktualizēšana. Viens no aicinājumiem līdz-
darboties un iesaistīties vēsturisko notiku-
mu saglabāšanā ir pilnmetrāžas dokumen-

tālās fi lmas “Piedzimt kopā 
ar Latviju” uzņemšana.

Filma top ar Latvijas 
pašvaldību atbalstu, apzinot 
cienījamu vecumu sasnie-
gušos ļaudis. Filmēšanas 
grupa un fi lmas producents 
Lūkass Mairis Marcinke-
vičs atzīst, ka šie cilvēki jo-
projām apbur ar personīgo 

šarmu, ar joprojām aktīvo sabiedrisko dzī-
vi, neizsīkstošo dzīvesprieku un zinātkāri, 
dzīves gudru ticību Latvijai un tās nākotnei. 
Filmas režisore ir Žaklīna Cinovska.

Pagājušajā gadā uzsāktā un nākamgad 
plānotā fi lmēšana vainagosies ar pirmizrādi 

2018. gadā, sagaidot ievēro-
jamo valsts jubileju. Filma tiks demonstrēta 
kinoteātros, televīzijā, skolās, bibliotēkās. 
Ir iecere fi lmu tulkot, lai Latvijas unikālo 
cilvēku stāsti sasniegtu arī starptautiskos 
ekrānus. Filma ir iespēja saglabāt mūsu kul-
tūrvēsturisko mantojumu.

Filmas veidotāji plāno informatīvo rek-
lāmas materiālu parādīt jau 15. jūlijā, kad 
Rundāles pilī notiks pirmais Latvijas simt-
gadnieku salidojums. Tajā piedalīties aicinā-
ti simtgadnieki un viņu dzimtas, pašvaldību 
vadītāji. Salidojuma dalībniekus uzrunās 
valsts augstākās amatpersonas, koncertā 
piedalīsies arī pasaules slavu ieguvuši mūzi-
ķi un dziedātāji, aktieri.

Filmas pamatideja – stāsts par Latvijas 
simtgadniekiem, Latvijas vienaudžiem. 

Arī mēs tiekam aicināti piedalīties fi l-
mas tapšanā, jo viens no Latvijas simtgad-
niekiem ir Jānis Apinis no Carnikavas, kura 
bērnība un jaunības gadi pavadīti Viesītē. 
Viņš labprāt piekrita atbraukt pie mums ap-
ciemot dzimtās vietas un Mazo Bānīti.

Mūsu viesis Jānis Apinis dzimis Viesītē 
1917. gada 12. novembrī. Neticami, bet ziņas 

Viesītē tiek fi lmēti fragmenti fi lmai par 
Latvijas vienaudžiem

Tikšanās ar dzelzceļniekiem. 
J. Apinis – vidū.

J. Apinis pie Mazā Bānīša.

J. Apinis sarunā ar E. Vecumnieku.



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2017. gada jūnijs, Nr. 6 (167)

8

no arhīva to apstiprina. Mēs tiekamies ar cil-
vēku, kura jaunība pagājusi pirmās Latvijas 
brīvvalsts laikā. Sajūtas ir dīvainas. Tā šķiet 
tikšanās ar liecinieku no mums nepazīsta-
mas bijušās pasaules – tepat Latvijā, tepat 
Viesītē.

Iepazīties ar bijušo viesītieti un fi lmas 
uzņemšanas grupu atnāca arī mūsu dzelz-
ceļnieki un viesītieši. Jānis Apinis laipni sa-
sveicinājās ar viņiem, atcerējās ne viņus, bet 
viņu tēvus. Tie ir gan Vecumnieki, gan Kas-
taiņi, Arnolds Jakstevičs, Rūdolfs Sirmovičs 
un citi, kas strādājuši depo pirms kara vai 
kara laikā.

Viņa atmiņās depo un stacija ir darba 
rosmes un dzīvības pilna. Te pienāk mazie 
bānīši, ripo baļķu kravas, tepat uz Siņķeļu 
zemes strādā plaša krautuve, no kurienes 

kokmateriāli ceļo uz citām krautuvēm un 
ostu. Pats Jānis strādājis gan depo par at-
slēdznieku, metinātāju, gan bijis arī šoferis 
un mašīnista palīgs uz lokomotīves. Atmiņu 
ainas tik ļoti atšķiras no tā, ko viņš ierauga 
tagad, ka tiekam apbērti ar neviltotiem pār-
metumu vārdiem par to, ka nav kā agrāk. Ti-
kai vēlāk viņš aptver, ka kopš 1945. gada, kad 
viņu tepat depo apcietina un izsūta uz des-
mit gadiem, ir pagājis vairāk nekā pusgad-
simts, kas dzīvi pārmainīja līdz nepazīšanai. 
Jā, viņš piekrīt – tagad te ir skaisti, Stacijas 
laukums sakopts, Mazais Bānītis atpūšas. 
Nekad nebūs kā agrāk.

Ar prieku sirmais vīrs dodas uz savu 
bijušo skolu, kurā skolas pārzinis tad bijis 
Kārlis Nāburgs. Tur bija ieejas durvis sko-
lā, tur – kāpnes veda uz otro stāvu. Žēl, bet 

pazudis viņa kāpņu margu fragments, ko iz-
gatavojis darbmācības stundās. Vecie skolas 
soli atgādina par tālo bērnību 6–klasīgajā 
pagastskolā. Bijušais skolnieks sasveicinās 
ar ozolu pie skolas, kas viņam šķiet tāds pats 
kā toreiz, bet abi ir kļuvuši vairāk nekā 80 
gadus vecāki. Tā nu dzīvē iznācis, ka tikai 
tagad, pateicoties Latvijas simtgadei veltītās 
fi lmas tapšanai, Jānis Apinis atgriezies pie 
Mazā Bānīša.

Filmā par Viesīti un šaursliežu dzelzceļa 
depo būs neliels fragments, bet kaut kas labs 
par mūsu pilsētiņu tiks saglabāts vēsturei. 
Varam tikai iztēloties, ko par mūsu laiku sa-
pratīs tie, kas skatīsies pēc 50 – 100 gadiem 
šo no arhīva paņemto fi lmu par reizē ar Lat-
viju dzimušajiem.

I. Svilāne

2017. gada 26. maijā tika nosaukti un 
apbalvoti Latvijas Muzeju biedrības gada 
balvas “Zelta puteklis 2016” laureāti. Balva 
“Zelta puteklis” tiek pasniegta ik gadu, lai 
sekmētu ilgtspējīgu un kvalitatīvu muzeju 
nozares attīstību Latvijā.

Gada brīvprātīgais muzejā 2016 – bijušo 
Mazā Bānīša dzelzceļnieku un draugu gru-
pa. Nominācijā “Gada brīvprātīgais 2016” 
tiek pasniegts atzinības raksts par muzeju 
darbam ziedoto laiku un ieguldījumu. No-
minācijas mērķis ir uzslavēt un prezentēt 
brīvprātīgo darbu nozīmi un aktualitāti kā 
vienu no sabiedrības līdzdalības formām 
muzejā. Balvas mērķis ir būt par paraugu ci-
tiem un izteikt pateicību jau esošajiem brīv-
prātīgajiem.

Bijušo dzelzceļa darbinieku un draugu 
grupa atbalsta muzeju visās aktivitātēs kopš 
tā dibināšanas 2000. gadā, bet jo īpaši no 
2005. gada, kad gatavojāmies Mazā Bānīša 
90 gadu jubilejai un iedibinājām ikmēneša 
tikšanās pasākumu “Vēlās brokastis muzejā”. 
Muzeja brīvprātīgie palīgi pašlaik ir 13 biju-
šie Viesītes šaursliežu dzelzceļa (1916 – 1972) 
darbinieki, viņu ģimenes locekļi un drau-
gi, kas paši strādājuši vai braukuši ar Mazo 

Bānīti, aktīvi palīdzējuši ekspo-
zīcijas “Ar Mazo Bānīti pa Sēliju” 
veidošanā, pat ēku remontēšanā 
un teritorijas veidošanā, un tagad 
muzeja vērtību popularizēšanā: 
L. Jaksteviča, A. Bērziņa, E. Ada-
movičs, M. Jēriņa, R. Buiķe, R. 
Sirmovičs, R. Davidāne, M. Ži-
kare, D. Spunīte, I. Lasmane, Ā. 
Jurkevica, S. Griškena, V. Pučka. 
Pa šiem gadiem Mūžībā aizgājuši 
pieci mūsu palīgi, kas bija pašos 
muzeja veidošanās pirmsāku-
mos (J. Ābols, Dz. Krasovska, M. 
Buiķis, I. Gors, S. Klubure).

Muzeja ekspozīcija par Mazo Bānīti 
tapusi, viņiem līdzi darbojoties, dāvinot 
priekšmetus un fotogrāfi jas. Palīgi piedalās 
visos muzeja pasākumos, palīdz organizēt 
un vadīt svētkus muzejā, tikšanās reizēs ar 
apmeklētājiem un pasākumu dalībniekiem 
dalās atmiņās par laiku, kad paši strādāja 
uz dzelzceļa, kad Viesīte bija Mazbānīšu 
galvaspilsēta un visa viņu un pilsētiņas dzī-
ve bija atkarīga no šaursliežu dzelzceļa un 
stacijas. Kopā organizējam Muzeju naktis, 
ikgadējos Dzelzceļnieku svētkus, Pēterdie-

nas un Latvijas Valsts dzimšanas dienas. 
2016. gads bija īpašs ar to, ka kopā jau no 
gada sākuma plānojām svētkus, gatavojā-
mies un svinējām Mazā Bānīša simto gada-
dienu. Svinības notika 3 dienas augustā, un 
visās dienās viņi piedalījās, uzstājās, atklāja 
Stacijas laukuma piemiņas plāksni un treša-
jā dienā svinēja savus svētkus savu tuvāko 
draugu lokā.

Priecājamies un lepojamies par izteikto 
atzinību!

Muzeja “Sēlija” kolektīvs

Gada brīvprātīgais muzejā 2016 – bijušo Mazā 
Bānīša dzelzceļnieku un draugu grupa

PAGASTU ZIŅAS

Aizritējis mācību gads. Kā katru gadu, mēs, Saukas ciematiņa 
bērni, 1. jūnija rītā tikāmies Saukas bibliotēkā. Šoreiz pie mums 
bija atnākušas rotaļlietas no dažādām pasakām. Mūsu uzdevums 
bija izvēlēties dzīvnieciņu un nolasīt tam pasaku. Spēlējām gal-
da spēles, klausījāmies dziesmas, neizpalika arī bibliotēkas tēja. 
Bibliotekāre saka paldies Rites bibliotēkas vadītājai Kristīnei Ve-
rečinskai par rotaļlietām, kas mūs iepriecināja! Vasara bibliotēkā 
turpinās!

I. Elksne
Foto: Sanija Dzikoviča

Sveika, mīļā vasariņa!
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2. jūnijā uz Elkšņu skolas tagadējās ēkas 
iesvētīšanas 80 gadu atceres pasākumu ieradās 
dažādu paaudžu bijušie skolotāji, skolēni, darbi-
nieki – katra paaudze ar savām atmiņām, stās-
tiem, vērtīgo dzīves pieredzi.

Izglītības vēsture Elkšņu pagastā apzināta 
divu gadsimtu garumā. Pirmā skola sākusi dar-
boties kādā zemnieka mājā Apserdē 19. gadsimta 
sākumā. Ap 1850. gadu tā pārcelta uz baznīcas 
krogu pie Dienvidsusējas upes pretī baznīcai. 
1879. gadā apmēram tajā pašā vietā, uz kroga pa-
matiem, uzcelta skolas ēka, ko tad ofi ciāli uzskata 
par skolas dibināšanas gadu. Pēc pusgadsimta 
ēkai ielūzis jumts – tiek pieņemts lēmums par 
jaunas skolas celtniecību. Ar vietējo saimnieku 
līdzekļiem un Latvijas valsts atbalstu celtniecības 
darbi uzsākti un ilguši gandrīz astoņus gadus. 
Tajā laikā Elkšņos sācis strādāt Pirmo pasaules 
karu izgājušais Kārlis Lazdiņš (1898 – 1955). Jau-
ns un enerģisks būdams, viņš organizēja ne vien 
skolas ēkas celtniecību, bet rosināja izglītības un 
kultūras dzīvi pagastā. Jaunās skolas ēkas celtnie-
cība pabeigta un ēka tās tagadējā izskatā iesvētīta 
1937. gada 6. jūnijā. Par šo veikumu valdība sko-
las pārzini toreiz novērtēja ar augstu apbalvoju-
mu – Triju zvaigžņu ordeni.

Skolas ēkas 
kultūrvēsturiskā vērtība
Lai arī kopš 2009. gada skolēnu izglītošanai 

slēgta, ēka joprojām ir nozīmīgs objekts pagas-

tā. Skolas vēstures ekspozīci-
jā fotogrāfi jās, dokumentos, 
atmiņu pierakstos saglabāti 
nozīmīgi notikumi, skolotā-
ju, absolventu veikums. Tas 
ir Kārļa Lazdiņa meitas Mir-
dzas Lazdiņas (dzim. 1933) 
mūža vākums. 2. jūnijā sko-

las vienaudze saņēma biedrības 
“Jēkabpils mantojums” balvu – 

“Pagodinājums līdzbiedram” – par mūža ie-
guldījumu kultūrā – un viesītieša Ērika Kupča 
gleznotu senču ozolu, jo ozols ir arī Elkšņu sko-
las simbols. Balvu pasniedza biedrības valdes 
locekle Aina Laiviniece. Viņa dalījās atmiņās 
par kultūras pasākumiem, kuru organizēšanā 
daudzus gadus līdzdarbojusies Mirdza Lazdiņa.

Vienalga, cik man gadu
“Lielisks pasākums!” – tā iesāk vēstuli bijusī 

skolotāja Ausma Rubļevska. “Liels paldies vi-
siem Elkšņu ļaudīm par milzīgo ieguldīto darbu 
savas vides kopšanā un pasākuma sagatavoša-
nā! Visur tiek vedināti darboties bijušie skolēni, 
kas līdzi aizrauj pagasta tautu. Labi pārdomāts 
bija kopīgais izbraukums un kapsētu apmeklē-
jums. Lai arī skumji par viņsaulē aizgājušajiem, 
mani priecē, ka Elkšņu pagasta kapi tik sakopti. 
Nevienā citā pagastā nezinu, ka būtu tik daudz 
vienuviet apglabātu skolotāju. Skolotāji paras-
ti atnāk, nostrādā savu laiku un aiziet projām. 
Elkšņos lielākā daļa palikuši, te atraduši ne vien 
dzīves piepildījumu, bet arī mūža mājas.

Ļoti priecājos par savējiem, kurus satiku: 
Veronika Kivleniece (Zēberga) – mana dan-
cotāja, Viļumānu Ārija – tai tik prātā manas 
kāzas Elkšņu skolā Jāņos! Zigismunds un Jūlijs 
Daščiori, Anatolijs Aleksandrovs – toreiz klasē 
tāds puika vien bija, bet tagad, paskat, uzņēmējs 
Viesītē! Un visi viņi tik forši! Pievienoju Lazdi-
ņai Mirdzai veltītu manu rīmējumu, tapa jūtu 

uzplūdā pēc pasākuma.

Mirdzai Lazdiņai Elkšņos
Bijušajā skolā – klasē Tu un Es,/ Tik neesam 
vairs draiskās meitenes,
Jo dzīve, mūžs un vēju likstas/ Mūs salieca kā 
sidrabsiekstas.

Tu taujā man par dzīves laimi,/ Par dienām 
tām, kas zudušas?
No rītausmas līdz rietam darbos malta,/ Es 
priecājos un uzdziedu par tām.

Man ir vienalga, cik man gadu,/ Vien atmiņas 
vēl plaukst un zeļ...
Tik bērnu godos radu saime/ Par maniem 
gadiem tostu ceļ.

Plūst Susēja un neapstājas,/ Tā aiztek laiks ar 
viļņiem līdz.
Vien ievziedi pār gadiem klājas,/ Un lakstīgalas 
dzied par tiem.

Ausma Slates pagasta Priedēs.”

Atceres dienas dalībnieki pateicīgi par ie-
spēju satikties, apmierināti ar saturīgo prog-
rammu, iepriecināti par Elkšņu pagasta sakop-
tību, labā kārtībā uzturēto skolas ēku, par dāsno 
cienastu pie balti klātā galda (plašākas atsauks-
mes: www.viesite.lv).

Visu dalībnieku vārdā sirsnīga pateicība 
Elkšņu pagasta pārvaldei, personīgi pārvaldes 
vadītājam Dainim Černauskim, visiem darbi-
niekiem un aktīvistiem, kas daudz strādājuši, 
lai svētki godam izdotos. Pasākuma viesi novēl 
atrast izcilajai ēkai plašāku pielietojumu, lai no-
vada ļaužu balsis skolā skanētu biežāk.

R. Urbacāne, 
skolotāja Elkšņu skolā 1989 – 2009

Foto: V. D. Seleckis un V. Legzdiņš, bijušie 
audzēkņi

Nāc atkal zem ozola parunātNāc atkal zem ozola parunāt

Ausma Rubļevska (no kreisās) un Mirdza Lazdiņa 
Atmiņu stundā.

Atceres pasākuma dalībnieki Ormaņkalna skaistākajā virsotnē Līgo kalniņā pie 
skolotājas Ritas Sirmovičas mājām.
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Šis bija ceļojums kopā ar Vili Budenu 
(dzimis 1931, dzīvo Elkšņu pagasta Kūdrās 
Sūpes purva malā), ieklausoties viņa atmi-
ņās par seniem un ne tik seniem notiku-
miem mūsu novadā.

Elkšņu mežā apmeklējām piemiņas vie-
tu nacionālajiem partizāniem – cilvēkiem, 
kas vēl sešus gadus pēc kara slēpās mežos 
un cīnījās ar ieročiem rokās, jo nelokāmi 
ticēja, ka laiki mainīsies un Latvija būs brī-

va. Līdzās ticībai, cerībai, atbalstam dzīvoja 
arī nodevība, viltība, atriebība. Vilim tā bija 
jaunība, vēstures dzirnu samaltais dzīves 
skaistākais laiks. Ilgus gadus par to nedrīk-
stēja runāt. Arī šobrīd labākā velte jaunības 
draugiem ir klusuma brīdis.

Vilis Budens aizvadījis bagātu darba 
mūžu dzimtajā pusē, simtiem jauniešu Sau-
kas profesionāli tehniskajā skolā iemācītas 
traktorista un šofera amata prasmes. Ne-

viltots prieks atkal satikties ar bijušo darba 
biedru Pāvelu Dzikoviču, audzēkni Veltu 
Lāci. Joprojām dzīvas atmiņas par piedalīša-
nos svētku parādē Daugavas krastmalā Rīgā. 
Velta brauca ar traktoru, meistars soļoja bla-
kus, lai meitenei drošāk. Veltai toreiz likās, 
ka visa pasaule pieder viņai! Un vēl krāšņie 
kultūras pasākumi, kurus rīkoja audzēkņi 
kopā ar pedagogiem. Varbūt tieši toreiz la-
sītie dzejoļi arī Veltai palīdzējuši atrast savu 
īsto darba vietu Saukas pagasta bibliotēkā?

Katra tikšanās ar šādiem cilvēkiem ir 
vērtība. Līdzbiedru atmiņu stāstos ieklausī-
jās, kopā senās dziesmas ceļojumā dziedāja 
arī Rasma Pakule, Juris Rusiņš, Ārijs Bārdu-
lis.

R. Urbacāne
Autores foto

Atmiņu ceļojums

Vilis Budens nacionālo partizānu piemiņas vietā 
Elkšņu mežā.

Atmiņu ceļojumā satikušies elksnieši un saucieši (no kreisās): Juris Rusiņš, Rasma Pakule, 
Velta Lāce, Vilis Budens, Ārijs Bārdulis.

Pusaudžiem un jauniešiem, kas vēl īsti 
nezina, ko aizraujošu paveikt šajā vasarā, 
piedāvājam nometni “Aktīvā velosipēdistu 
vasara”. Ceļojot ar savu velosipēdu, piecās 
sestdienās vietējo ekspertu vadībā varēs ie-
pazīt mazāk zināmus dabas un kultūrvēstu-
res objektus, stiprināt muskuļus un garu, ie-
gūt jaunus domubiedrus, atpūsties kustībā.

Katru sestdienu plānots velobrauciens 
citā maršrutā. Pirmajā ceļojumā dalībnieki 
iepazīs Jaunsēlpili, otrajā – Zīlānus un Sūnas, 
trešajā dosies uz Zasu, ceturtajā izbrauks pils-
kalnu virkni ap Ormaņkalnu un apmeklēs 
atjaunoto Ilzu muižu (Ilzenbergu) Lietuvā. 
Pirmajiem trim maršrutiem sākums Jēkab-
pilī. Pilskalnu maršrutam sākums 5. augusta 
rītā pie Ormaņkalna skatu torņa. Nometnes 
piektais ceļojums tiek plānots Vārkavas nova-
dā. Ar velosipēdu veicamā maršruta garums 
vienā dienā 30 – 40 km.

Nometni organizē biedrība “Vides un 
tūrisma attīstības klubs Sēlija”. Nometnes 
vadītājs Rihards Barkovskis. Laiks – no 15. 
jūlija līdz 14. augustam. Ceļojumu teritori-
ja – bijušais Jēkabpils rajons un tuvākie no-
vadi. Dalībnieku vecums: no 12 līdz 17 ga-
diem. Sīkāka informācija: www.nometnes.
gov.lv vai zvanot vadītājam Rihardam, tel. 

26484210.
Katrs dalībnieks pats var izlemt, kuros 

braucienos piedalīties – visos piecos vai tikai 
vienā. Ja no vienas vietas (pilsētas, pagasta) 
piesakās trīs un vairāk dalībnieki, vienam 
no viņiem jābūt pilngadīgam un jāuzņemas 
atbildība par savu grupu.

Pieteikšanās līdz 7. jūlijam neatkarīgi no 
tā, vai grib piedalīties visos piecos vai tikai 
vienā braucienā.

Dalības maksa: 40 eiro par visu nomet-
ni, 10 eiro par vienu braucienu.

R. Urbacāne,biedrības “Vides un tūrisma 
attīstības klubs Sēlija” valdes locekle

Nometne pusaudžiem „Aktīvā velosipēdistu vasara”
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27. maijā komponista Arvīda Žilinska dzimtajā mājā “Lejas 
Arendzānos”, kas bija tērpusies ceriņu un ābeļziedu rotā, saules 
apspīdēta, pulcējās ap pussimts komponista mūzikas cienītāju.

Šogad Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skola svin 60. dzim-
šanas dienu, 1. jūnijā apritēja 15 gadi, kopš skola nosaukta 
komponista vārdā. Koncertā piedalījās tie skolēni, kas vēl 
nebija viesojušies komponista mājā. Komponista dēls Valts 
Žilinskis iepazīstināja ikvienu interesentu ar komponista 
dzīves gājumu. Koncertu vadīja V. Lāce un skolas direktora 
vietniece izglītības jomā S. Strade. Sveicot skolu jubilejās un 
pateicībā par komponista piemiņas saglabāšanu, koncerta 
noslēgumā komponista mazdēls Gints Žilinskis veltīja skaņ-
darbu “Mana dzimtene jaukā”. Pēc koncerta sarunas, kopīgs 
brīdis pie tējas tases mājas pagalmā… Paldies skolotājām 
A. Korņejevai, I. Serkovai, bērnu vecākiem, Žilinsku ģime-
nei, A. Zālītei, V. Elksnei, J. Veiriham, A. Plītem, I. Malcenie-
cei! Lai saulaina, darbīga, notikumiem bagāta vasara!

V. Lāce
M. Žilinska, I. Korsakas foto

Izskanējis koncerts Izskanējis koncerts 
“DZIESMOTĀ DIENA SAUKĀ”“DZIESMOTĀ DIENA SAUKĀ”

Ar Dievu nu, dzimtajā sēta,
Ar Dievu, mans sapņu draugs.
No Dzimtenes projām man’ veda,
Kur mīļa bij’ druva un lauks.

(D. Freiverte)

Pirms 76 gadiem 14. jūnijā pretī ba-
dam, mokām un nāvei aizveda ap 15000 
latviešu. To nedrīkst aizmirst. Tas jāstās-
ta, jāmāca mūsu jaunajai paaudzei.

Saukas bibliotēkas mazie lasītāji ie-
pazinās ar dažādiem materiāliem par 
deportācijām, 14. jūnija rītā devās uz 
Smiltaines kapsētu, lai pie krusta “Kam 

atdusas vieta svešumā…” atcerētos un godi-
nātu ikvienu, kas nepārnāca.

Atceres brīdī dzeju lasīja Eva Malcenie-
ce, Elizabete Krasņicka. Emocionālu brīdi 
sagādāja represētā saucieša Induļa Damber-
ga lasītā D. Freivertes dzeja “Vakars vēls pār 
zemi valda”. Atceres brīdis beidzās ar klusu-
ma brīdi, noliekot svecītes un ziedus.

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
Foto: A. Kokalis

1941. gada 14. jūnijs – Latvijas iedzīvotāju pirmā 
masveida deportācija

latviešu. To nedrīkst aizmirst. Tas jāstās-
ta, jāmāca mūsu jaunajai paaudzei.

Saukas bibliotēkas mazie lasītāji ie-

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
Foto: A. Kokalis

pazinās ar dažādiem materiāliem par 
deportācijām, 14. jūnija rītā devās uz
Smiltaines kapsētu, lai pie krusta “Kam 
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Vēsture ir zinātne – tā pēta cilvēku sa-
biedrības attīstību. Kādi bijām? Kādi esam? 
Izzinot savas tautas, sava novada, savas 
dzimtas vēsturi, mēs ik dienu uzzinām kaut 
ko jaunu. Novadpētniecība ir neatņemama 
bibliotēkas darba daļa.

Saukas bibliotēkā 10. jūnijā Latvijas 
Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļas Dr. 

paed., profesore Rudīte An-
dersone bibliotekāri iepazīstināja ar savām 
grāmatām: “Pūpolu dzimta”, “Vienam tē-
vam bija seši bērni” par Melderu dzimtu, kas 
veltīta profesores vectēvam. Grāmatā ir fakti 
par dzimtu, kas nāk no Saukas. Profesores 
tētis un mamma ir mācījušies Saukas lauk-
saimniecības tehnikumā, kopā ar viņiem 

mācījusies arī Saukas ciematiņa iedzīvotāja, 
čakla grāmatu lasītāja Biruta Beķere. Grā-
matās ir daudz interesantu, mums zināmu 
notikumu un daudz jauna, vēl uzzināma… 
Paldies profesorei par grāmatām, ko viņa 
personīgi uzdāvināja bibliotekārei un Ārijai 
Gurēvičai, kas sniedza viņai padomu par ie-
spējām Saukā vēl iegūt informāciju!

Pārsteigumu bibliotēkā sagādāja arī 
Elkšņu pagasta, novada, Latvijas vēstures 
izzinātāja, Kultūrvēsturiskā mantojumu 
glabātāja Rudīte Urbacāne, kas kopā ar sa-
viem tuvajiem cilvēkiem atvizināja uz Sau-
ku manu arodapmācības meistaru Saukas 
9. lauku profesionāli tehniskajā skolā Vili 
Budenu ar dzīvesbiedri, kas, neraugoties uz 
saviem cienījamiem gadiem, sniedz vērtīgas 
vēstures liecības. Paldies!

Sunākstes pagasta novadpētnieks An-
dris Šinke Saukā par Sunākstes pamatskolas 
skolotāju Annu Milleri gūst patiesas ziņas 
no skolotājas tuvas radinieces Birutas Beķe-
res.

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

Vēsture ir zinātne

Profesore R. Andersone.
Autores foto

Neplānota tikšanās! Pārsteigums! No kreisās saucietis 
P. Dzikovičs, V. Budens. R. Urbacānes foto

ES Erasmus+ programmas stratēģis-
ko skolu sadarbības partnerību projekta 
“Words Unite Us”, Nr. 2015–1–RO01–
KA219–015167_7, ietvaros Eiropas izglītī-
bas skolā Heraklionā Grieķijā notika pro-
jekta starptautiskā sanāksme. Tajā tikās 
visi koordinatori, lai precizētu gala atskai-
tes sagatavošanas procesu un pārrunātu 
projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu 
plānu. Kādi ir sasniegtie rezultāti? Viesītes 
vidusskolas 24 skolēni, piedaloties īstermi-
ņa apmācībās Rumānijā, Grieķijā, Bulgārijā 
un Lietuvā, ir ieguvuši jaunu pieredzi, sa-
vukārt 2016. gada septembrī organizējām 
starptautiskas mācības šeit, Latvijā. Pro-
jekta rezultāti ir pieejami projekta mājasla-
pā – blogā. Nozīmīgākie projekta rezultāti 
ir e-grāmata par vairākām tēmām: mana 
skola, reģions, valsts, Eiropa, kultūra, tra-

dīcijas, izveidota elektroniskā vārdnīca par 
tradīcijām, ēdieniem, dejām, mūziku utt. 
visās partneru valodās. Projekta īstenoša-
nas laikā skolēni veidoja apsveikumus par-
tneriem, videomateriālus, audiomateriālus 
ar valodu demonstrējumiem, prezentācijas, 
materiālus e-grāmatai. Skolā tika izveidots 
projekta informatīvais – Erasmus+ stūrī-
tis, angļu valodas klubs. Skolēni aktīvi ie-
saistījās vietējos organizētajos konkursos, 
pasākumos, Skype saziņā ar partneriem. 
Projekta ietvaros notikušas četras starp-
tautiskās sanāksmes trīs sākotnēji plānoto 
vietā. Tiekoties visu partneru koordinato-
riem, galvenā atziņa bija par to, ka kopumā 
viss plānotais ir paveikts, bet tomēr esam 
saskārušies ar grūtībām, jo divi sākotnējie 
projekta partneri no projekta īstenošanas ir 
izstājušies. Tā rezultātā esošajiem pieciem 

partneriem ir bijis jāuzņemas papildus 
darbs, lai tiktu sasniegts projekta mērķis. 
Grieķijā sanāksmes laikā katras valsts ko-
ordinators sniedza novērtējumu par pro-
jekta īstenošanas gaitu, rezultātiem un to 
ilgtspēju, kā arī analizēja sadarbību partne-
rības ietvaros īstenošanas laikā. Daļu laika 
strādājām pie atskaites platformas “Mobili-
ty Tool” lietošanas, kur pieredzē dalījās ko-
ordinatore Sorina Pirvu. Projekta īstenoša-
nas laiks – no 2015. gada 1. septembra līdz 
2017. gada 31. augustam. Viesītes vidussko-
lai piešķirtais fi nansējums 27715,00 EUR.

Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienība
G. Dimitrijeva

Viesītes vidusskolas projekta “Words Unite Us” noslēguma 
starptautiskajā sanāksmē tiekas visi koordinatori

Mācību gadu noslēdzot, 31. maijā Rites 
pamatskolas skolēni un skolotāji devās mācību 
ekskursijā.

Pirmais apskates objekts bija energoefek-
tivitātes centrs Jūrmalā – Majoros. Uzzinājām, 
kā savās mājās varam samazināt elektrības pa-
tēriņu. Apskatījām dažādu spuldžu stendu un 
noklausījāmies speciālista ieteikumus spuldžu 
izvēlē. Iepazināmies ar viedās mājas jeb gudrās 
mājas sistēmu – ēkas automatizāciju ar viedtāl-
ruņa palīdzību. Ar interesi vērojām modernas, 
daudzveidīgas sadzīves elektroierīces. Skolēni 
paši varēja izmēģināt arī fi zikas praktisko pusi. 
Bija iespēja nogaršot skaņu, paturēt rokās sauso 

ledu un noskatīties daudz citu aizraujošu ekspe-
rimentu, ko piedāvāja FIZMIX.

Ekskursijas turpinājumā jauna pieredze 
lielākajai ekskursantu daļai – brauciens ar vil-
cienu no Majoriem uz Rīgu. Tā kā iesaistījāmies 
Latvenergo un AS “Pasažieru vilciens” sociālajā 
projektā “Ar vilcienu uz enerģētikas muzeju”, 
tad vilciena biļetes visiem bija ar 50% atlaidi.

Rīgā apmeklējām Paula Stradiņa Medicīnas 
vēstures muzeju, kur skolēni iepazina medicī-
nas attīstības vēsturi. Vecāko klašu skolēniem 
atraktīvs gids, izmantojot unikālu stikla cilvēka 
maketu, stāstīja par smēķēšanas, alkohola un 
apreibinošo vielu kaitīgumu un uzskatāmi de-

monstrēja cilvēka orgānus, uz kuriem tie atstāj 
ietekmi. Jaunāko klašu skolēni gida pavadībā 
iepazinās ar ārsta profesiju. Aizraujoša likās 
eksponētā viduslaiku iedzīvotāju pilsētas dzīve 
ar tā laika nodarbošanos un slimībām.

Izstaigājot muzeju, secinājām, ka medicīna 
mūsu laikos jau ir labi attīstīta nozare. Neviens 
no mums negribētu pieredzēt viduslaiku ķirur-
ģiskās manipulācijas bez narkozes vai zobārsta 
apmeklējumu 19. gadsimta sākumā.

Braucot mājās, visi bijām noguruši, bet 
priecīgi pa redzēto, piedzīvoto un uzzināto.

Ekskursijas vadītāja – Rites pamatskolas 
skolotāja N. Dirda

Aizraujoša ekskursija Rites pamatskolas skolēniem
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2017. gada 14. jūnijā Valsts Preziden-
ta pilī notika konference “1941. gada 14. 

jūnija piemiņai”. Uz to 
tika aicināti un apbalvoti 
zīmējumu un sacerēju-
mu konkursa uzvarētāji 
no dažādām Latvijas iz-
glītības iestādēm. Mūsu 
skolu sekmīgi pārstāvē-
ja Elīza Līce (3. klase) ar 

savu sirsnīgo sacerējumu, izcīnot 3. vietu, 
un Madara Ribakova (4. klase) ar piemiņas 

sacerējumu – veltījumu tuvam cilvēkam, 
iegūstot 2. vietu, kā arī zīmējumu kon-
kursā, izcīnot 3. vietu jaunākajā grupā. 
Meitenes sagatavoja skolotājas B. Masule-
viča un S. Ratiņa. Liels paldies vecākiem 
par atbalstu meiteņu dalībai konkursā! 
Īpašs paldies Elīzas vecākiem, kuri aiz-
veda mūs uz konferenci un bija ar mums 
kopā šajā īpašajā dienā!

Meitenes pirmo reizi bija Valsts 
Prezidenta pilī un klātienē noklausī-
jās augstu Valsts amatpersonu – Valsts 
Prezidenta R. Vējoņa, I. Mūrnieces, 
L. Straujumas, kā arī fonda “Sibīrijas 
bērni” vadītājas Dz. Gekas, mācītāja 
G. Kalmes u.c. – uzrunas. Meitenes sa-

ņēma apbalvojumus no sacerējumu konkur-
sa žūrijas koordinatores I. Druvietes. Elīzai 
un Madarai bija jānolasa fragmenti no sa-
viem sacerējumiem, kurus bija izvēlējusies 
žūrijas komisija. Vēstures lappuses ir svarīgi 
pārlasīt un atcerēties, jo tās ir pamats mūsu 
sekmīgai nākotnei. Lai vasara dod spēku 
jauniem radošiem darbiem mums visiem!

Materiālu sagatavoja skolotāja 
S. Ratiņa.

Startējot visās kārtās, Viesītes vidusskolas 
7. a klases meitenes ar tērpu kolekciju “Āžu 
miesta kaziņas” tika uzaicinātas dalībai tēr-
pu parādē Bauskas pilī, kur norisinājās no-
slēguma festivāls. Tas pulcēja vairākus simtus 
dalībnieku. Dienas garumā varēja piedalīties 
izzinošā ekskursijā “Iepazīsti Bauskas pili!”. 
Festivāla dalībnieki tika aicināti aktīvi dar-
boties grupās un kopīgā dejā – “Dzeltenie” – 
“Rozā” – “Zaļie” Pilskalna estrādē un parka 
teritorijā.

Ekskluzīva bija tematiskā ekskursija 
“Ģērbšanās kultūra Kurzemes hercogistē” 
Bauskas pilī. Visu dienu Bauskas pils pagalmā 
savas prasmes demonstrēja jaunie interešu 
izglītības radošie mākslinieki: Bauskas sā-
kumskolas teātra kopa “Ancīši” ar izrādi “Ra-

kargrāmata”, Valmieras Pārgaujas sākumsko-
las vokālais ansamblis “Lai skan!”, Alūksnes 
novada Kolberģa tautas nama vokālais duets, 
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra VIA “Pi-
parmētra” kolektīvs un daudzas citas vokālās 
grupas.

Mūsu uzņēmīgās un drosmīgās meite-
nes piedalījās Tērpu parādē Bauskas pils zālē 
un godam pārstāvēja Sēliju, kā arī intriģēja 
skatītājus ar savas kolekcijas nosaukuma ra-
šanos.

Milzīgs paldies meitenēm par darbu tēr-
pu tapšanā un saliedētu komandas darbu! Par 
drosmi soļot pa skatuves mēli, parādīt savu 
veikumu, izstāstīt savam novadam raksturī-
go, vēsturisko un interesanto!

Mēs nevarētu modelēt tērpus, ja nebū-

tu vecāku atbalsta. Liels paldies mammām, 
kuras mūs apgādāja ar materiāliem, noticēja 
mūsu radošajām idejām un pat atbalstīja fes-
tivālā! Kopā varam sasniegt lielus mērķus!

Savukārt Latvijas interešu izglītības vi-
zuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu 
audzēkņu darbu izstāde “Latvijas toņi un pus-
toņi” Bauskā skatāma no 2017. gada 5. jūnija 
līdz 10. septembrim.

Paldies arī visiem maniem jaunajiem 
māksliniekiem /Tīnai K., Ievai D., Evelīnai B., 
Annijai K., Madarai R., Edgaram K. u.c./, kuri 
startēja daudzos vizuālas mākslas konkursos 
un ieguva godalgotas vietas! Lai arī vasarā ir 
daudz saulainu dienu gleznošanai un atpūtai!

Pulciņa “Es mākslas pasaulē” 
skolotāja S. Ratiņa

Tērpu kolekcija “Āžu miesta kaziņas” piedalās 5. Latvijas bērnu 
un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā Bauskā

Zīmējumu un sacerējumu konkurss “SIBĪRIJAS BĒRNI 
1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” – Latvijas vēsture Latvijas simtgadei

Jau vairākkārt tiek rīkota Latvijas vese-
lības nedēļa jeb Move week, kurā popularizē 
veselīgu dzīvesveidu, un tās mērķis ir iesais-
tīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, 
veselīgās un fi ziskās aktivitātēs. Arī šajā 
Latvijas veselības nedēļā sportiskajās akti-
vitātēs “Iesim, skriesim, sportosim” pieda-
lījās Rites pamatskolas skolēni un skolotāji. 
Kā jau katru sporta dienu, arī šo iesākām ar 
kārtīgu izvingrošanos. Pēc Žaklīnas vin-
grojumu demonstrējumiem visi tika sagata-
voti nākamajiem startiem. Sākās grūtākais – 
komandu izveidošana. Komandu kapteiņi 

ar saviem komandas biedriem izdomāja no-
saukumus. Reizēm tie bija tik gari un grūti 
izrunājami. Komandas sacentās dažādās 
sporta aktivitātēs. Vispirms iesildījās ar 
skolēnu iemīļoto tautas bumbu. Tiesnesis 
Sandris un skolotājs Ivo rūpīgi sekoja spēles 
noteikumu ievērošanai. Gala rezultātā uz-
varēja komanda “Melnie vilki” (Elvijs, Mar-
ta, Adriāns, Sanija, Raivo, Edžus, Deivs, 
Daniela). Pie Andželikas ikviens varēja do-
ties “Septiņjūdžu lēcienā”. Katrs dalībnieks 
varēja 7 milzu soļiem pārvietoties distancē 
un mēģināt uzstādīt rekordu. Vistālākais 

bija Zintis, kurš sasniedza gandrīz 15 met-
ru atzīmi. Kopā visi aizlēca 349,95 metrus. 
Žaklīna bija sagatavojusi stafeti “Draudzī-
gais skrējiens”, kurā dalībnieki tika sasais-
tīti kopā un devās distancē ļoti uzmanīgi, 
lai nesaspiestu atpalicējus. Kopvērtējumā 
šajā disciplīnā uzvarēja komanda “Autoos-
ta” (Jānis Ķ., Amanda, Dāvis, Ralfs, Toms, 
Samanta, Linda), jo distancē bija vissalie-
dētākie un uzrādīja labāko laiku. Esme-
raldas stafetē bija jāpārvar vairāki šķēršļi. 
Uzvarētāji un brašākie šķēršļu pārvarētāji 
bija sportisti no komandas “Black Stars” 

Veselības nedēļas ieskaņa Rites pamatskolā
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(Zintis, Ingars, Kristiāns, Rodrigo, Nikija, 
Vita, Kristīne). Stadionā pie Nika gaidīja 
visgrūtāk paveicamā stafete – “Skrien, lec, 
velc!”. Jaunākajiem dalībniekiem bija vaja-
dzīga tiesneša palīdzība, bet kopīgiem spē-
kiem distance tika paveikta godam. Šajā 
stafetē uzvarētāja godu dalīja divas koman-
das – “Melnie vilki” un “Klinģertīģernēģe-
ri” (Arnis, Linda, Signija, Aigars, Armīns, 
Kristella, Diāna). Galvenajā un laikietil-
pīgākajā aktivitātē – orientēšanās pa Ri-
tes pagastu – bija jāveic daudzi un dažādi 
uzdevumi, kuru beigās vienmēr jāpaņem 
savas komandas krāsas burts, lai aktivitā-
tes beigās varētu salikt vārdu, kurā minēts 
kāds sporta veids. Labākie šajā uzdevumā 
bija komanda “Black stars”. “Atpūšoties” 
komandas varēja sacensties stafetītē “Run 
Been run”. Uzdevumam tika dota viena 
minūte, kuras laikā vajadzēja pārnest pupi-

ņas no viena trauka otrā. Lai arī uzdevums 
izklausās viegls, bija jāievēro noteikumi, 
ka mazajā karotītē drīkst nest tikai vienu 
pupiņu. Daudzi centās pārspēt iepriekšējā 
uzstādīto rekordu. Jāatzīmē, ka sīvākā cīņa 
izvērtās starp Lindu Sasu un skolotāju Ivo 
Orbidānu. Jāteic, ka uzvarēja Linda, sko-
lotāju pārspējot tikai par vienu pupiņu. 16 
pupiņas minūtē bija Lindas rekords. Jāat-
zīst, ka visbiežāk reģistrētais sniegums bija 
14 pupiņas minūtē. Sporta dienas dalībnieki 
minūtē pārnesa 573 pupiņas. Šeit arī varēja 
vērot katra izstrādāto stratēģiju labāka re-
zultāta iegūšanai. “Sienāžu lēcienā” ikviens 
varēja pārbaudīt savas sadarbības prasmes. 
Vairākiem komandas dalībniekiem vienlai-
cīgi nācās lēkt pāri lielajai auklai. Vislabāk 
veicās vecāko klašu audzēkņiem.

Pusdienlaikā ikviens varēja baudīt pus-
dienas, kuras šajā dienā sagatavoja skolo-

tājas Sandra Tuča un Daiga Černauska. Kā 
izteicās Kristella un Deivs – tās bija ļoti, ļoti 
garšīgas. Lai arī komandas savā starpā sa-
centās, apbalvošanā uzvarētāji bija visi. Ik-
viens saņēma skolotājas Irinas Vaveres rak-
stīto diplomu par sportisko izturību, medaļu 
un nozīmīti. Saliedētība un draudzīgums ir 
tikai pozitīvais moments tālākām sporti-
skajām aktivitātēm. Ļoti ceram, ka vasara 
mums paies, aktīvi sportojot un rotaļājoties 
katru dienu!

Paldies 7. klases skolēniem (Lindai, 
Marinai, Esmeraldai, Žaklīnai, Andželikai, 
Ričardam, Sandrim) un 8. klases skolēnam 
Nikam, kuri rūpējās, lai sporta diena būtu 
izdevusies!

Paldies visam skolotāju kolektīvam, 
kurš ielika arī savu artavu veiksmīgas dienas 
tapšanā un īstenošanā!

Skolotāja V. Liepiņa

FUTBOLS
Latgales Jaunatnes futbola čempionāta 

ietvaros turpinās spēles dažādās vecuma 
grupās.

9. jūnijā Pļaviņās Latgales reģiona 
U–8 grupas zēnu komandas tikās pirmā 
sabraukuma spēlēs. Šī vecuma turnīrā tiek 
piefi ksēts tikai rezultāts, bet izcīnītās vietas 
netiek piešķirtas. Lai veicinātu emocionālo 
gandarījumu, ko spēlētāji gūst no futbola 
spēles, turnīra noslēgumā medaļas tiek pa-
sniegtas visiem turnīra dalībniekiem. Spor-
ta skolas audzēkņi šajā vecuma grupā spēlē 
divās komandās. Katra komanda aizvadīja 
četras spēles. Sēlijas SS–1 komanda lauku-
mā tikās ar Rēzeknes FA–4 un guva uzvaru 
ar 6:3. Arī spēlē ar Rēzeknes FA–3 uzvara ar 
4:2. Spēlē ar Preiļu NBJSS komandu mūsējie 
piekāpās ar 3:4. Spēlē ar Rēzeknes FA–1 pie-
dzīvots zaudējums ar 1:4. Sēlijas SS–2 ko-
manda spēlē ar Rēzeknes FA–3 guva uzvaru 
ar 4:3, kā arī piedzīvoti trīs zaudējumi – 
ar Rēzeknes FA–4 (0:4), ar Preiļu NBJSS 
(1:3) un ar Rēzeknes FA–2 (0:2).

7. jūnijā Viesītes stadionā U–9 grupas 
vecuma zēni aizvadīja pirmā sabrauku-
ma spēles. Sēlijas SS puiši aizvadīja četras 

spēles. Neizšķirts rezultāts (3:3) spēlē ar 
Līvānu BJSS komandu, uzvara pār Rēzek-
nes FA–3 (2:0) komandu un piedzīvoti divi 
zaudējumi – spēlē ar Rēzeknes FA–1 (0:7) 
un Preiļu NBJSS (0:3) komandām.

U–12 (2005. dz. g.) zēniem otrā sabrau-
kuma spēles notika 26. maijā Pļaviņās. 
Sēlijas SS komanda neizšķirti nospēlēja ar 
Krāslavas SS komandu (2:2) un uzvarēja Jē-
kabpils SS–2 komandu (4:2). Trešā sabrau-
kuma spēles aizritēja 14. jūnijā Viesītē. 
Mājinieki pārliecinoši uzvarēja Rēzeknes 
FA–2 (7:0) un Līvānu BJSS komandas (8:0).

25. maijā Viesītē U–13 (2004. dz. g.) 
komandas puiši Latvijas Jaunatnes čempio-
nāta Attīstības grupas B apakšgrupā lauku-
mā cīnījās pret Balvu SC/ZAFC komandu. 
Mūsējiem nācās atzīt pretinieka pārākumu, 
piekāpjoties ar 2:3. 29. maijā Rēzeknē aiz-
vadīta spēle ar Rēzeknes BJSS (0:3). 6. jūni-
jā Viesītē notika spēle ar Ilūkstes NSS ko-
mandu. Spēles rezultāts – 1:7 – viesu labā.

VIEGLATLĒTIKA
23. maijā Aizkrauklē U–14 vecuma 

zēni piedalījās Aizkraukles novada skolu 
sacensībās vieglatlētikā. Startējot ārpus 

konkursa, Imants Kokorevičs tāllēkšanā 
sasniedza rezultātu 4.05 m un 60 m skrie-
šanā – 9.2 s. Artūrs Čelnovs tāllēkšanā 
aizlēca 3.60 m (PR) un 60 m skriešanā – 
10.5 s. Naurim Miteniekam bumbiņas 
mešanā padevās 36.40 m tāls metiens un 
60 m skriešanā viņa rezultāts bija 11.7 s.

26. maijā Rēzeknē notika Atklātās 
Rēzeknes pilsētas sacensības vieglatlēti-
kā A (2000. – 2001. dz. g.) un B (2003. – 
2002. dz. g.) grupām.

B grupā 100 m skriešanā 2. vietu ar 
12.32 s (PR) izcīnīja Ralfs Anufrejevs, 
viņam arī 7. vieta tāllēkšanā (4.45 m). 
Kristers Bruzgulis izcīnīja 3. vietu tāllēk-
šanā (4.75 m) un 8. vietu 100 m skriešanā 
(12.94 s – PR). Vladislavs Pupeļs 100 m 
skriešanā ierindojās 10. vietā (13.31 s – 
PR). Lodes grūšanā (4 kg) ar rezultātu 
10.31 m 5. vietu izcīnīja Raivo Olants un 
6. vietu ar rezultātu 9.63 m – Kristaps 
Moļs.

30. maijā Jēkabpilī notika “Jēkabpils 
atklātais čempionāts U–14 un U–12 gru-
pām”.

U–14 grupā zēnu konkurencē šķēpa 
mešanā 3. vietu izcīnīja Andris Ardis 
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Liepiņš (23.23 m). Viņam arī 5. vieta 1000 
m skriešanā (3:29.26 min.) un 9. vieta 80 
m skriešanā (12.08 s). Imantam Kokore-
vičam 11. rezultāts tāllēkšanā (3.42 m) 
un četrpadsmitais – 80 m skriešanā. Mei-
teņu konkurencē Viktorijai Bruzgulei 3. 
vieta gan lodes grūšanā (PR – 10.43 m), 
gan šķēpa mešanā (PR – 26.38 m). Sintijai 
Caunei 7. vieta šķēpa mešanā (PR – 21.47 
m) un 16. vieta lodes grūšanā (6.69 m).

U–12 grupā Sandijam Grigoram 6. 
vieta 300 m skriešanā (54.16 s) un 11. vie-
ta tāllēkšanā (3.39 m) un 80 m skriešanā 
(12.87 s). Sandijam šīs bija pirmās sacen-
sības, un teicami rezultāti!

7. jūnijā Iecavā notika Latvijas čem-
pionāts vieglatlētikā U–14 grupai. Tajā ar 
iepriekš sacensībās uzrādītajiem rezul-
tātiem kvalifi cējās un startēja Viktorija 
Bruzgule (šķēpa mešanā un lodes grūšanā) 
un Andris Ardis Liepiņš (80 m un 2000 m 
skriešanā). Viktorija ar rezultātu 25.15 m 
ierindojās 11. vietā šķēpa mešanā un ar re-
zultātu 9.76 m 17. vietā lodes grūšanā. Ardis 
izcīnīja augsto 4. vietu 2000 m skriešanā 
(7:28.78 min – PR) un 24. vietu 80 m skrie-
šanā (11,76 s).

10. jūnijā Krāslavā notika Krāslavas 
novada atklātās sacensības vieglatlētikas 
trīscīņās.

U–12 grupā (2006. dz. g. un jaunāki) 3. 
vietu lēkšanas trīscīņā izcīnīja Agris Krodzi-
nieks: 60 m – 8.9 s; tāllēkšanā no vietas 2.03 m; 
tāllēkšanā ieskrienoties – 3.72 m. Alvim Saņi-
kovam 8. vieta: 60 m – 10.00 s; tāllēkšanā no 

vietas 1.76 m; tāllēkšanā ieskrienoties – 3.02 m.
U–16 grupā (2002. – 2003. dz. g.) 

Katrīnai Brakovskai 2. vieta mešanas 
trīscīņā: 60 m skriešanā – 9.7 s; lodes 
mešanā no lejas uz augšu, uz priekšu – 
9.68 m; šķēpa mešanā – 28.16 m. Lainei 
Odziļevičai 6. vieta lēkšanas trīscīņā: 60 
m – 8.9 s; tāllēkšanā no vietas – 2.24 m; 
tāllēkšanā ieskrienoties – 4.31 m. Laurai 
Nikolai Pinnei – 8. vieta lēkšanas trīscī-
ņā.

18. jūnijā Jelgavā notika gadskārtējā 
Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kausu iz-
cīņa šķēpa mešanā.

U–14 grupā 9. vietu izcīnīja Viktorija 
Bruzgule – 25.95 m. U–16 grupā 11. vieta 
Katrīnai Brakovskai – 29.95 m (PR) un 13. 
vieta Aivitai Urķei – 29.03 m. Zēnu kon-
kurencē 15. rezultāts Kristeram Bruzgu-
lim (35.93 m – PR) un divdesmit pirmais – 
Vladislavs Pupeļs ar rezultātu 31.03 m. 
U–18 grupā Valērija Ruta Hartmane izcī-
nīja 13. vietu (28.43 m).

10. jūnijā Zasas un Aknīstes vidussko-
lu izlaidumu svinīgo pasākumu ietvaros 
divdesmit vienam Sēlijas Sporta skolas 
audzēknim tika pasniegtas apliecības par 
profesionālās ievirzes sportā izglītības ie-
gūšanu. Sešas Aknīstes volejbola grupas 
audzēknes saņēma apliecību par program-
mas 30V apguvi, bet divpadsmit audzēkņi 
Zasā un trīs Aknīstē saņēma apliecības par 
programmas 20V apguvi. Visi absolventi 
un absolventu treneri saņēma arī dāvanu – 
stikla balvu, ko Sēlijas Sporta skola tradi-

cionāli pasniedz izlaidumā.
Sēlijas Sporta skolas direktora vietniece 

G. Klibiķe

Ardis Liepiņš 2000 m distancē Latvijas 
Čempionātā U–14 grupai. R. Vambuta 

(LVS – Latvijas Vieglatlētikas Savienība) foto

4. jūnijā Viesītē norisinājās MTB Vie-
sītes Mazbānīša Kauss 2017. Sacensībās fi-
niša līniju šķērsoja 85 dalībnieki. Šādām, 
vietējā mēroga, sacensībām tas ir liels 
skaits. Dalībnieki pārstāvēja dažādas velo 
komandas no daudzām Latvijas pilsētām 
un mērojās spēkiem trīs dažādas distan-
cēs: Tautas brauciens – 15 km, Maratons – 

45 km, kā arī Bērnu distancē – 0,81 km. 
Pašiem mazākajiem bija mazais aplītis un 
lielākajiem bērniem atkarībā no vecuma 
grupas 1 vai 2 – 3 lielie apļi.

Pieteikušies, protams, bija vairāk. No 
rīta laika apstākļi šķita drūmi, lija lietus, 
kas īpaši neiepriecināja. Varbūt šī iemes-
la dēļ daži braucēji nolēma palikt mājās. 

Nākot tuvāk starta laikam, uzspīdēja silta 
saulīte, un diena pagāja skaistā gaisotnē. 
Jāpiebilst, ka bez dubļiem trasē. Papildus 
vēl Mazā bānīša muzeja teritorijā norisi-
nājās Ģimeņu dienas pasākums, viss pa-
sākums kopumā izvērtās ļoti atraktīvs un 
jauks.

Pasākums noslēdzās ar ātrāko dalīb-
nieku apbalvošanu distancēs pa vecuma 
un dzimuma grupām.

Sacensību organizatori – Sporta klubs 
Selonia – izsaka pateicību par atbalstu 
Viesītes novada pašvaldībai. Paldies A/S 
“Cēsu Alus” par limonādēm LIMPO un 
Kanes soda pop dzērieniem, Smile light!

Liels paldies mūsu atbalsta komandai 
par ieguldīto darbu, lai sacensības nori-
tētu raiti un bez starpgadījumiem – da-
lībnieku reģistratoriem un tiesnešiem: 
Sandrai Grigorjevai, Gintam Stumbiņam, 
Jolantai Stumbiņai, Alitai Kuzņecovai! 
Paldies Viesītes kultūras pils direkto-
rei Rajai Vasiļjevai par atbalstu, Sandrai 
Nikolajevai par medicīnisko palīdzību, 
Viesītes novada pašvaldības policijas in-
spektoram Jānim Pučinskim par kārtības 
nodrošināšanu, fotogrāfiem Robertam 
Orupam, Artūram Goldbergam, kā arī 
visiem pārējiem par tehnisko atbalstu un 
kopā būšanu!

MTB Viesītes Mazbānīša Kauss 2017
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SAKARĀ AR DARBINIEKU ATVAĻINĀJUMIEM:
Viesītes bibliotēka jūlijā būs atvērta lasītājiem šādos 

datumos: 5., 12., 19. un 26. jūlijā. 
Pārējās dienās bibliotēka slēgta.

Viesītes vidusskolas bibliotēka slēgta līdz 15. augustam.

07:30 Modināšana.

08:00 – 09:50 Makšķerēšanas sacensības.

10:00 – 10:15 Svētku atklāšana, 
makšķernieku apbalvošana.

10:30 – 10:50 Volejbola un stafešu 
dalībnieku reģistrēšanās.

11:00 – 15:00 Volejbols un dažādas stafetes.

13:00 – 13:40 Pusdienas.

15:00 Rubenes Tautas nama amatierteātris ar 
jautru komēdiju “Tēva meitas”.

 Pēc izrādes apbalvošana.
 Apbalvojam katru stafeti atsevišķi.
 Būs arī stafetes, kas saistītas ar ūdeni, tāpēc līdzi 
paņemt papildus drēbes!

11:00 – 16:00 BĒRNIEM PIEPŪŠAMĀS 
ATRAKCIJAS PAR BRĪVU!

Darbosies BUFETE!

22:00 – 03:00 BALLE. Spēlē KRISTĪNE UN ALVIS.

IEEJA: BRĪVA

NE SKOLAI, BET DZĪVEI NE SKOLAI, BET DZĪVEI 
MĀCĀMIES!MĀCĀMIES!

2017./2018. mācību gadā uzņem jauniešus:

Izglītības programma, iegūstamā 
kvalifi kācija

Iepriekšējā 
izglītība 
(vismaz)

Mācību 
ilgums

Koka izstrādājumu izgatavošana – 
BŪVIZSTRĀDĀJUMU 
GALDNIEKS

9 klases 4 gadi

Autotransports – 
AUTOMEHĀNIĶIS 9 klases 4 gadi

Administratīvie un sekretāra 
pakalpojumi – 
KLIENTU APKALPOŠANAS 
SPECIĀLISTS

9 klases 4 gadi

Mašīnzinības – 
CELTNIECĪBAS UN CEĻU 
BŪVES MAŠĪNU MEHĀNIĶIS

9 klases 4 gadi

Ēdināšanas pakalpojumi – 
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU 
SPECIĀLISTS (pavārs, konditors, 
viesmīlis, bārmenis)

9 klases 4 gadi

JAUNIEŠU GARANTIJAS PROGRAMMAS – jauniešiem 
vecumā no 17 līdz 29 gadiem

ar mācību ilgumu 1 gads
Metālapstrāde – METINĀTĀJS (MIG/MAG)
Ēdināšanas pakalpojumi – KONDITORS
Ēdināšanas pakalpojumi – PAVĀRS

Skola piedāvā:
stipendiju atbilstoši valsts noteiktajai kārtībai un apmēram (līdz 
150 EUR mēnesī),
labiekārtotu un renovētu dienesta viesnīcu,
kvalitatīvu ēdnīcu,
interešu izglītības nodarbības – galdniecības, cīņas, radošo 
darbu, sporta, tehnisko pulciņus un vokāli instrumentālo 
ansambli,
mācoties izglītības programmā “Automehāniķis”, ir iespēja 
iegūt B kategorijas vadītāja tiesības, bet izglītības programmā 
“Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis” iegūt dažāda 
veida ceļu būves tehnikas vadīšanas tiesības,
visās izglītības programmās ir iespēja mācīties darba vidē, 
noslēdzot trīspusēju līgumu un mācoties pēc individuāla plāna.

Skolas adrese: Aizkraukles novads, Aizkraukle, Jaunceltnes 21, 
LV–5101, e-pasts: aizkavs@inbox.lv, www.apvs.lv, 

tālr.: 65121035, 28381727. 
Dokumentus pieņem katru darba dienu no 8.30 līdz 16.00.

Elkšņu skolas pagalmā
• uz pludiņmakšķerēšanu – pulcēšanās pie skolas 
plkst. 07:00 (sīkāka informācija – Ārijs, 26435251);
• volejbols – 3 kungi, 1 dāma (komandām reģistrēties no 
plkst. 09:30 – 10:00) pie skolas, zem ozola;
• loterija, Busidojo – Aikido – klasiskās cīņas un vēl daudz 
un dažādas stafetes, atrakcijas un citi pārsteigumi visas 
diena s garumā.

Brīvdabas estrādē:
18:00 Normunda Jakušonoka un 
Daigas Petkevičas koncerts;
21:00 Svētku zaļļumballe kopā ar grupu “Strapbrīdis”.
Visas dienas garumā darbosies bufete.

Visi laipni gaidīti Elkšņos!

15. jūlijā15. jūlijā
Elkšņu pagasta svētkiElkšņu pagasta svētki
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 Dziest svece, apklust sāpe tava,
Tavs mūžs kā dziesma izdziedāts,
Nes vējš no tālās madarziedu pļavas
Trīs saujas vasaras, trīs saujas dziesmu.
(V. Kokle – Līviņa)

Izsakām līdzjūtību Ļahtiņinu ģimenei, 
Veltu zaudējot.

Saukas pagasta interešu klubiņš 
“Hortenzijas”

 
Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…
Es gribēju uz vienu mūžu atnākt
un būt par vēju, dziesmu un upi.
Un tad, kad jāaiziet,
kā gaisma klusi aiziet.
(M. Laukmane)

Pārsla Jaksteviča 
28.06.1952. – 10.06.2017. Viesīte

Darja Kivleniece 
20.12.1932 – 12.06.2017. Elkšņu pagasts

Natālija Eglīte 
19.05.1919. – 14.06.2017. Viesīte

Ārija Aina Vītola 
27.03.1928. – 16.06.2017. Elkšņu pagasts

Tamāra Bidzāne 
06.11.1949. – 22.06.2017. Rites pagasts

Pēteris Kokalis 
18.12.1946. – 23.06.2017. Viesītes pagasts

Velta Ļahtiņina 
17.04.1941. – 23.06.2017. Saukas pagasts

Voldemārs Šleiers 
09.05.1916. – 24.06.2017. Saukas pagasts

Erna Siliņa 
03.03.1922. – 26.06.2017. Rites pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Saimniecības preču 
veikalā Viesītē – 
JAUNS PREČU PIEVEDUMS!
● Trauki – krūzes, glāzes
● Krāsas un krāsošanas piederumi
● Cements, cementa maisījumi, špaktele
● Cāļu, vistu, trušu, zivju barība
● Minerālmēsli
● Augu aizsardzības līdzekļi
● Makšķernieku piederumi
Gaidīsim Jūs veikalā Viesītē, 
Brīvības ielā 1!
Darba laiks darba dienās 8:00 – 18:00, 
sestdien 8:00 – 16:00.
Tālrunis: 26624390.

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

Tālr. 29995941

Kapu svētki 
SAUKAS EV. LUT. DRAUDZĒ
1. jūlijā
11:00 Dešu kapos
13:00 Smiltaines kapos
15:00 Galvānu kapos

15. jūlijā
12:00 Klauces kapos
14:00 Svaru kapos
16:00 Visdarbu kapos

5. augustā
11:00 Pormaļu kapos
13:00 Melderišķu kapos
14:30 Ilzu kapos
16:00 Tiltiņu kapos

ELKŠŅU PAGASTA KAPOS
22. jūlijā
12:00 Kristūžu kapos plkst. 
13:30 Kundzānu kapos plkst. 
15:00 Ūzānu kapos plkst. 

SUNĀKSTES KAPOS
29. jūlijā
11:00 Sunākstes Baznīcas kapos 
12:30 Beitānu kapos 
14:00 Zilkalnes kapos

Viesītē, Raiņa ielā 19, 

atvērts plaša profi la rezerves 
daļu un dažādu aksesuāru 
veikals “Rezerves daļas tavai 
tehnikai”! 

Eļļas, smērvielas, 
akumulatori, gultņi un 
citas derīgas lietas tavai 
tehnikai (zāles pļāvējiem, 
velosipēdiem, auto, moto, 
traktoriem u.c.)!

Veikala darbalaiks darba 
dienās: 9:00 – 17:00, 
sestdien: 9:00 – 14:00.

Laipni aicināti iepirkties!

9.00 – 9.30 Sportistu reģistrēšanās 
                        Lones estrādē.
10.00 Volejbola, strītbola spēļu sākums.
12.00 – 15.00 Putu ballīte bērniem kopā ar Mikipeli, konkursiem, 

dīdžeju un dāvanām! (Līdz ņemt sausas drēbes un dvieli!) 
Nebijis pasākums!

12.00 Maziņš tirdziņš – popkorns, cukurvate, rotas lietas u.c.
13.00 Kapu svētki Smiltaines kapsētā.
15.00 Kapu svētki Galvānu kapsētā.
16.00 Lones estrādē uz līdzi dziedāšanu un jestru dancošanu aicina 

Saunas pagasta folkloras kopas “Golūda” un “Dzeipureņš” (vad. 
Anita Vjakse un Aigars Krekels)!

17.30 Launags – zupas baudīšana. Cienāsim viens otru!
18.00 Izstādes “M. Buclera foto reprodukcijas “Senie lauku darbi”

iepazīšana Saukas pagasta zālē Foto kabinetā.
Viesītes Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstādes apskate.

19.00 Koncerts “Izdziedi sevi”.
20.00 – 24.00 Svētku izskaņa Lones estrādē pie 

Janušeka (no Dignājs) mūzikas.

1. jūlijā!
Saukas pagastaSaukas pagastasvētki
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1. jūlijā Sēlijas novadu apvienības 5. 
Tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā”
Informācija: www.viesite.lv
 
7. – 8. jūlijā Saukas pagasta Lonē 3. Starp-
tautiskais etniskās mūzikas un seno 
amatu festivāls “Zobens un Lemess”
Informācija: zobensunlemess.lv

21. jūlijā plkst. 20:00 muzeja “Sēlija” te-
ritorijā Sēlpils kultūras nama amatieru 
teātra “ORE” brīvdabas izrāde
Rita Misāne “SLAZDS” /pārpratumu ko-
mēdija/, rež. Anita Gerasimova

29. – 30. jūlijā akcija 
“Aplido, apceļo, apmīļo LATVIJU” 
Projekta “1836” Leišmalītes gājiens 
Viesītes novadā
Projekta mērķis ir izveidot vienojošu 
1836 km garu tūrisma ceļu apkārt 
Latvijai, pa kuru to apiet, apbraukt vai 
aplidot. Akciju organizē Imanta Ziedoņa 
fonds “Viegli” sadarbībā ar vietējām 
pašvaldībām, palīdzot apkopot jau esošo 
informāciju par kultūrvēsturiskajām 
vietām konkrētajā pašvaldībā, kā arī 
palīdzot izveidot gājēju/velo maršrutu 
ceļus; skautu un gaidu vienības, un 

orientēšanās klubu kā tūrisma ceļa 
aizsācējus un iemarķētājus ar “1836” 
zīmēm; sabiedrībā zināmus cilvēkus, lai 
mudinātu iet, svinēt un izzināt Latviju!
Informācija par akciju un pieteikšanās gā-
jienam: www.1836.lv

5. augustā VIESĪTES PILSĒTAS SVĒTKI
Svētku programmu skatīt www.viesite.lv

27. augustā Sunākstes baznīcā
G. Fr. Stendera (Vecā Stendera) atcerei 
veltīts Svētbrīdis un akadēmiskās mūzi-
kas koncerts

Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums informāciju, 

kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa t. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e – pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv; avīze lasāma arī www.viesite.lv
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Iespiests: SIA "Erante", www.erante.lv

Zvaigznīte – naksniņai,
Saulīte – dieniņai,
Maziņais māmiņai –
Visu cauru mūžu.
(H. Dorbe)

Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļa sveic 
novada jaundzimušo – 
GERDAS, VIKTORIJAS, 
VALTERA, PAULAS UN 
AMĒLIJAS – vecākus un vēl 
sirds siltumu un mīlestību, 
mazos bērniņus auklējot.

Ir labi tāpat – no tā vien, ka esam kopā
Laikā, kad krīt sudraba lāsītes vieglas
un kad pasaule mierīga – 
Un kad tu manā, es tavā klātbūtnē – 
Un kad tu manā, es tavā siltumā,
Kad vienkārši paglābjamies.
(M. Laukmane)

Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa 
sveic Zelta kāzu jubilejā:

Viesītes pagasta iedzīvotājus
Elfrīdu un Imantu Pauperus
(laulība reģistrēta 1967. gada 3. jūnijā),

Rites pagasta iedzīvotājus
Intu un Pāvelu Makučoņus
(laulība reģistrēta 1967. gada 17. jūnijā),

Elkšņu pagasta iedzīvotājus
Dainu un Rolandu Justeļus
(laulība reģistrēta 1967. gada 24. jūnijā)!

Novēlam saticību un veselību arī 
turpmākajos kopdzīves gados!

Kultūras afišaKultūras afiša


