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Nekad prom no Latvijas
Es mīlu savu zemi, savu valsti
Un atdodu par to es savu balsi.
Uz mūžu doties tālēs zilās
Un atstāt savas mājas mīļās?
Nē – to no manis neprasiet!
Var priecāties un apbraukt zemes tālas.
Vislabāk tur, kur manas mājas,
Kur radi, draugi, bērni, mazbērni ir mani,
Kur dzirdēt var, kā zvana ziedu zvani,
Kā ziemā sniega vērpetes pa gaisu trauc,
Kā rudens vējā koku spārni šalc
Un rudens krāso sārtas kļavas.
Te apņem ābeļu un pīlādžogu skavas,
Šeit allaž savās domās, jūtās būšu
Pat tad, kad sirma māmuļa es kļūšu.
Lai mīlam vienmēr savu valsti
Par citām neatdodam balsi!

A. Maļinovska

DAUDZ LAIMES, LATVIJA!
Latvijas valsts simtgades svinības Viesītes novadā

mūzikas skolas audzēkņu sveiciens Latvijai 
dzimšanas dienā

plkst. 14:00 Viesītes Kultūras pilī
SVINĪGS SARĪKOJUMS, VELTĪTS 

LATVIJAS REPUBLIKAS 
100. GADADIENAI

Svētku programmā
• Viesītes novada pašvaldības apbalvoju-

mu pasniegšana
• Konkursa „Skaista mana sēļu sēta” lau-

reātu apbalvošana
• SVĒTKU KONCERTS „TRĪS 

ZVAIGZNES”
Piedalās: komponists Jānis Lūsēns, solisti 

Zigfrīds Muktupāvels, Kristīne Zadovska, pa-
vadošā mūziķu grupa

Elkšņu kultūras namā
16. novembrī plkst. 19:00 Latvijas 

Republikas Neatkarības 100. gadadienai 
veltīts pasākums „Manai Latvijai”. Koncertu 
sniegs duets „Lolita un Gusts” no Madonas, 
Elkšņu kultūras nama sieviešu vokālais an-
samblis „Tik un tā”. Pasākumā teiksim paldies 
pagasta aktīvākajiem cilvēkiem.

Rites Tautas namā
11. novembrī plkst. 17:00 pulcēšanās pie 

Rites pagasta pārvaldes
• Lāpu gājiens uz pieminekli „Tiem, kas 

nepārnāca”. (Līdzi ņemsim savu gaismiņu  – 
sveci, lāpu)

• Sarunas pie karstas tējas un pīrādziņiem
16. novembrī plkst. 18:00 Latvijas simt-

gadei veltīts pasākums. Pasākumā teiksim pal-
dies pagasta aktīvākajiem cilvēkiem. Koncertu 
sniegs Rites pamatskolas un pagasta kolektīvi.

Plkst. 22:00 Svētku balle. Spēlē grupa 
„Ilūzija”

Ieeja – brīva

Lones Tautas namā
11. novembrī plkst. 11:00 ziedu nolikšana, 

svecīšu iedegšana Smiltaines kapsētā pie varo-
ņu atdusas kopiņām

17. novembrī plkst. 14:00 Svinīgs pasā-
kums Latvijas simtgadei. Koncertā uzstāsies 
Jānis Briška un Elīna Beļinska.

LEPOSIMIES, PRIECĀSIMIES UN 
SVINĒSIM KOPĀ MŪSU LATVIJAS 

DZIMŠANAS DIENU!

Viesītē
11. novembrī  – LĀČPLĒŠA DIENĀ  – 

„SĒLIJAS GAISMA LATVIJAI”
plkst. 17:00 pulcēšanās pie Simtgades ozo-

liem (pie Viesītes katoļu baznīcas)
• Svētbrīdis un Lāčplēša kara ordeņu ka-

valieru piemiņas stēlas iesvētīšana
• Lāpu gājiens
• Piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie 

Viesītes Brīvības pieminekļa
Godinot Brīvības cīņu varoņus, plkst. 17:00 

pulcēsimies Viesītē pie Simtgades ozoliem, iede-
dzināsim gaismas simbolus – lāpas un svecītes, 
dosimies pie Viesītes Brīvības pieminekļa, lai ko-
pīgi atzīmētu Lāčplēša dienu.

16. novembrī plkst. 14:00 Kultūras pils 
Izstāžu zālē sarunu pēcpusdiena „Mēs esam 
Latvija!”

• Izstādes „Viesītes novada rakstainie dū-
raiņi” atklāšana /amatniecības centrs biedrība 
„Zīle”/

• Foto mirkļi „Viesīte rudenī…” /Arturs 
Goldbergs/

• Tikšanās ar mūsu puses dzejniekiem
18. novembrī plkst. 11:30 Viesītes Brīvības 

baznīcā Svētku dievkalpojums un Viesītes 

Maza mana tēvuzeme 
Divu roku platumā. 

Mīļa mana tēvuzeme 
Divu roku siltumā. 

Dziļa mana tēvuzeme 
Visa mūža garumā.

(K. Skujenieks)

Latvija esam mēs paši. Ar saviem labajiem 
darbiem, centieniem mēs kopīgi veidojam mūsu 

valsti. Šajā skaistajā Latvijas notikumā – 
100. gadadienā, novēlu ikvienam Viesītes novada 
iedzīvotājam saglabāt sirdsdegsmi, svētku prieku 

un lepnumu par mūsu mīļo Latviju.
Lai mums visiem kopā izdodas skaisti un sirsnīgi 
nosvinēt Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas 

proklamēšanas 100. gadadienu!
Jo Latvija – tie esam mēs!

Viesītes novada domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks
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Turpinot pagājušajā gadā iesākto tradīciju – apaļo kāzu jubilāru 
godināšanu, arī šī gada 20. oktobrī Rites Tautas nams aicināja 12 lau-
lātos pārus uz svinīgo pasākumu. Dažādu iemeslu dēļ pieci no pāriem 
ierasties nevarēja.

Šogad 40 gadu kāzu jubilejā  – Rubīna kāzās  – sveicām Ingrīdu 

un Jāni Raupus, 35 gadu kāzu jubilejā – Kristāla vai Koraļļu kāzās – 
trīs laulātos pārus  – Viju un Ivaru Barovskus, Anitu un Monvīdu 
Cepurīšus, Svetlanu un Edvīnu Uzkurus, 25 gadu kāzu jubilejā  – 
Sudraba kāzās – divus pārus – Brigitu un Edvīnu Kampes, Vinetu un 
Uldi Livdānus, 5 gadu kāzu jubilejā – Ceriņu jeb Sapņu kāzās – Gaļinu 
un Vladimiru Groznovus.

No Rites pagasta pārvaldes jubilāri saņēma piemiņas balvas. 
Apsveikumus un laba vēlējumus pāriem teica Viesītes novada dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāja Daina Vītola, muzikālu un mīlestības pilnu 
sveicienu veltīja mūziķis Ēriks Gruzniņš.

Gribam lielu paldies teikt visiem septiņiem pāriem, kas atsaucās 
uz aicinājumu apmeklēt šo pasākumu! Pasākums bija ne tikai emo-
cionāli skaists, bet arī vizuāli glīti noformēts – par to paldies pagasta 
pārvaldes tehniskajiem darbiniekiem!

Pāriem novēlam, lai nākamie kopdzīves gadi tik krāsaini kā vara-
vīksne. Laime, prieks un mīlestība lai ir jūsu dzīves ceļa sabiedrotais! 
Ja likstas un bēdas gadās ceļā, lai pietiek spēka, izturības un sirds gud-
rības tās pārciest un visām vētrām cauri iet plecu pie pleca!

Kāzu jubilārus gaidām atkal pēc pieciem gadiem uz nākamo apaļo 
kāzu jubilejas pasākumu.

Pasākuma organizatori: 
Rites Tautas nams un Rites pagasta pārvalde

Ritē jau otro gadu godina kāzu jubilārus

11. novembrī Viesītē atklās granīta stēlu 
Lāčplēšu piemiņai

„Atceries Lāčplēšus” ir viens no Latvijas 
valsts simtgades projektiem, kas aptver visus 
Latvijas novadus un ir ar paliekošu, uz nākot-
ni vērstu vērtību. To izstrādājis un Latvijas sa-
biedrībai piedāvājis Aizsardzības ministrijas 
padotībā esošais Jaunsardzes un informācijas 
centrs. Projekta laikā tika apzinātas Lāčplēša 
kara ordeņa kavalieru biogrāfijas un veikts 
pētniecības darbs, konsultējoties ar Latvijas 
Nacionālā arhīva Latvijas valsts ekspertu un 
saskaņojot datus ar pašvaldībām. Viesītes no-
vada pašvaldība ir to skaitā, kas atbalstīja šo 
projektu un atsaucās aicinājumam piedalīties 
stēlas veida piemiņas zīmes sagatavošanā un 
uzstādīšanā, kas godina ar Lāčplēša Kara or-
deņiem apbalvoto novadā dzimušo Latvijas 
Brīvības cīņu dalībnieku piemiņu.

Zinām, ka Lāčplēša Kara ordenis (LKO) 
bija Latvijas augstākais militārais apbal-
vojums laikā no 1920. līdz 1940. gadam. 
Dibināts 1920. gadā, Lāčplēša dienā. Ordeņa 
devīze  – „Par Latviju”. LKO piešķīra par 
kaujas nopelniem Latvijas armijas un bijušo 
latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī 
ārzemniekiem, kuri bija devuši lielu ieguldī-
jumu Latvijas brīvības cīņās vai citādi sekmē-
juši Latvijas valsts nodibināšanu.

Pateicoties projektam, izstrādāts visā 
valstī vienots stēlas, tās pamatnes dizains 
un stēlas tehniskais projekts, izveidota 
Lāčplēša kara ordeņa atveida matrica. Jau 
no 2016. gada šādas stēlas kā Latvijas tautas 
pateicības zīmes cīnītājiem par Latvijas valsti 
tiek uzstādītas pašvaldību izvēlētās teritorijās. 
Stēlās iekalti un iegravēti attiecīgajās pašval-
dībās apbedīto LKOK personu vārdi, uzvārdi, 
dzimšanas un miršanas gadi.

Granīta stēla Lāčplēša Kara ordeņa kava-
lieru piemiņas saglabāšanai mūsu novadā tiks 
uzstādīta 11. novembrī Viesītē pie Simtgades 
ozoliem pretī jaunajai Svētā Franciska katoļu 
baznīcai. Te trīs ozolus iestādījām 2017. gada 

4. maijā pēc Iekšlietu ministrijas iniciatīvas  – 
akcijas „Apskauj Latviju” aicinājuma. Tās laikā 
45 Latvijas pierobežas pašvaldību teritorijās 
tika iestādīti 100 valsts simtgadei veltīti ozoli – 
Latvijas garīgā sardze.

Viesītes novada stēlā iekalti 17 brīvības 
cīnītāju vārdi, kas ir liels skaits četriem pagas-
tiem. Tas liecina par Saukas, Rites, Elkšņu un 
Viesītes bagāto vēsturi, stiprajiem un pašaiz-
liedzīgajiem vīriem no darbīgām, bagātām un 
cēlām latviešu lauku sētām un stiprām dzim-
tām. Viņi ir no Latvijas Brīvības cīņu laika, 
kad svētākie vārdi bija: Latvijas valsts un mā-
jas. Piecpadsmit no minētajiem vīriem dzi-
muši Viesītes novada tagadējā teritorijā, bet 
atdusas dažādās kapsētās, varētu teikt – visā 
plašajā pasaulē. Piemiņas stēla nu viņus ai-
cinās kopā kaut reizi gadā, kad mēs Lāčplēša 
dienā te godināsim mūsu valsts Brīvības cīņu 
varoņus, pateiksimies viņiem par visu, ko viņi 
spējuši paveikt, dzīvodami mūsu valsts dzim-

šanas laikā, ar savu nostāju, pašaizliedzību, 
drosmi un tēvzemes mīlestību dodot mums 
šodien sapratni par šīm vērtībām.

Uz Viesītes novada stēlas lasāms arī 
Rūdolfa Okmaņa vārds  – viņš atdusas 
Sunākstes Baznīcas kapos, kas ir Viesītes no-
vada pašvaldības teritorijā. Kārlis Strazdiņš 
savukārt apbalvots ar Lāčplēša Kara orde-
ni tieši par varonību kaujā pie Āžu miesta 
(Viesītes). Pats dzimis Dauguļu muižā pie 
Valmieras, bet atdusas tālu svešā zemē, neat-
stājot sīkākas ziņas par sevi.

Viesītes novada piemiņas stēlā iegravētie 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru vārdi
• Dižkareivis Alberts Abiļevičs 

(1899–1975)
• Kaprālis Kārlis Avens (1895–1958)
• Pulkvedis – leitnants Paulis 

Bruņenieks (1888–1923)
• Pulkvedis Valters Konrāds Bruņenieks 

(1893–1960)

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Alberts Abiļevičs kopā ar cīņu biedriem – labajā pusē, pirmais pēdējā 
rindā.
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Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar aktuali-
tātēm Viesītes novadā, atskatītos uz paveikto 
un informētu par nākotnes iecerēm, Viesītes 
novada pašvaldības vadība un speciālisti 
2018.  gada 22.  oktobrī tikās ar novada ie-
dzīvotājiem. Tikšanās notika Saukas, Rites, 
Elkšņu pagastos, kā arī Viesītes pilsētā. Ar 
iedzīvotājiem tikās Viesītes novada domes 
priekšsēdētājs Alfons Žuks, izpilddirektore 
Sanita Lūse un SIA „Viesītes komunālā pār-
valde” valdes priekšsēdētājs Māris Blitsons.

Domes priekšsēdētājs A. Žuks sanāks-
mes iesāka ar iedzīvotāju informēšanu par šī 
brīža aktualitātēm ne tikai novadā, bet visā 
valstī. Sakarā ar jaunajām Saeimas vēlēšanām 
priekšsēdētājs pauda satraukumu par divām 
lietām: 1) par administratīvi teritoriālo re-
formu Latvijā; 2) Latvijas vidusskolu pārie-
šanu valsts pārziņā. A. Žuks uzsvēra – lai arī 
šķietami šīs divas lietas mūs neskar pašlaik, 
tomēr nākotnē tās var ietekmēt visu Viesītes 
novadu. Tāpat arī cilvēki tika informēti par 
pašreizējiem aprūpes centra būvniecības dar-
biem. Kā iepriekš tika paskaidrots, tad jaunais 
aprūpes centrs tiek būvēts bijušajās Viesītes 
arodskolas telpās un būs gatavs šajā ziemā.

Savukārt Viesītes pašvaldības izpilddi-
rektore S. Lūse informēja iedzīvotājus par ak-
tuālajiem projektiem, pasākumiem novadā. 
Iedzīvotāji tika informēti par to, ka Viesītes 
muzejam „Sēlija” ir apstiprināta jauna vadī-
tāja  – A. Sloga. Tāpat arī klātesošajiem tika 
sniegta informācija par asfaltēšanas darbu 
kavēšanos sakarā ar lielo noslogojumu un 
daudzajiem ceļu objektiem šajā vasarā  – 
uzņēmēji nav ieinteresēti mazos objektos. 
S. Lūse paskaidroja, ka solītie darbi, kas sais-
tīti ar asfaltēšanu, ir atlikti un tiks īstenoti 
nākamajā gadā. Tika ziņots, ka pēc otrreizēja 
LEADER projekta uzsaukuma par „Mazā bā-
nīša vēstures stacijas” (projekta nosaukums) 
izveidi Viesītes novada Lones ciemā projekts 
tika atbalstīts, bet izmaksas ir palielinājušās. 
Projekta sākšanas darbi ir paredzēti nākošajā 
gadā. S. Lūse informēja arī par pašreiz notie-
košajiem darbiem, kas saistīti ar optiskā ka-
beļa izbūvi. Tas ir valsts projekts. Tika ziņots, 
ka tuvākajā laikā lielgabarīta konteiners tiks 
izvietots Lonē un pēc tam Saukā.

Māris Blitsons klātesošos iedzīvotājus at-
kārtoti aicināja pievērst uzmanību jautājumam 
par atkritumu ievietošanu tiem paredzētajās 
vietās. Tāpat tika skaidrots, ka privātmājām 
ir jābūt līgumam par atkritumu apsaimnieko-
šanu. Pašlaik tā ir problēma un ir piesaistīta 

pašvaldības policija, lai to risinātu. M. Blitsons 
aicina iedzīvotājus ziņot komunālajai pārval-
dei par gadījumiem, kad privātmāju īpašnie-
ki atkritumus izmet atkritumu laukumos pie 
daudzdzīvokļu namiem. Tāpat arī tika infor-
mēts, ka pagastos ir uzstādīti zvanveida kon-
teineri  – stikla pudeļu izmešanai. Iedzīvotāji 
tiek aicināti izmantot šos konteinerus un 
šķirot atkritumus. M. Blitsons ziņoja, ka no 
1.  janvāra stājas spēkā jauns kanalizācijas ta-
rifs – 1,26 EUR bez PVN. Tāpat arī tika ziņots, 
ka apstiprināti saistošie noteikumi par ūdens 
patēriņa skaitītāju obligātu uzstādīšanu (18 
mēnešu laikā).

Iedzīvotāji Lonē pauda neapmierinātī-
bu par cilvēkiem, kuri apzināti nemaksā par 
ūdeni. Kā tika paskaidrots, tad pašlaik no-
tiek izvērtēšanas darbi, parādnieki tiek saukti 
uz komisijām, uz individuālām sanāksmēm. 
Periodiski lietas tiek iesniegtas tiesā, lai varē-
tu piedzīt parādu. Tāpat arī no vadības puses 
tika izteikts priekšlikums par ūdens atslēgša-
nu vienam iedzīvotājam, kurš nav samaksājis 
parādu, brīdinot arī pārējos iedzīvotājus, kuri 
nemaksā par komunālajiem pakalpojumiem.

Saukas pagasta Saukas ciematā uz šo brī-
di ir sakārtots novadgrāvis un rit darbi pie 
apgaismes stabu nomaiņas  – izstrādāts teh-
niskais projekts. Tāpat kā visos pagastos arī 
Saukas ciematā iedzīvotāji tika informēti par 
sarežģījumiem ar asfaltēšanas darbiem. Tika 
norādīts – solītie asfaltēšanas darbi tiks izda-
rīti nākošajā gadā. Saukas pagasta iedzīvotāji 
sanāksmē pauda neapmierinātību par ūdens 
kvalitāti, uz ko pašvaldības pārstāvji atbildēja, 
ka sadarbībā ar Veselības inspekciju tika veik-

tas ūdens analīzes, norādot, ka ūdens kvalitāte 
ir atbilstoša un dzeramo ūdeni drīkst izmantot 
un lietot uzturā nevārītā veidā. Tāpat arī tika 
aktualizēts jautājums par apsaimniekošanas 
maksu īrētiem un privatizētiem dzīvokļiem.

Rites pagasta iedzīvotāji tika informēti 
par to, ka pašlaik tiek kārtoti dokumenti, lai 
Cīruļiem tiktu piešķirts ciema statuss. Tāpat 
arī tika ziņots par aktualitātēm novadā un Rites 
pagastā. Tika izteikta neapmierinātība arī par 
komunālajiem jautājumiem  – logu nomaiņas 
nepieciešamību Jaunās ielas 6. mājas kāpņu-
telpai, elektrības problēmu risināšanu Jaunās 
ielas 4. mājas dzīvoklim, kā arī mājas Dzenīši 
1 infrastruktūras sakārtošanu. Pašvaldības 
pārstāvji informēja, ka šie visi jautājumi tiks 
risināti tuvākajā laikā.

Sanāksmē Viesītē tika aktualizēti vairāki 
komunālie jautājumi. Viesītes iedzīvotāji tāpat 
kā pagastu iedzīvotāji diskutēja par problē-
mām, kas saistītas ar atkritumu novietošanu 
tiem neparedzētās vietās, kā arī ūdens kvalitā-
ti. Iedzīvotāji arī aktualizēja jautājumus par sa-
kopšanas darbu nepieciešamību Riekstu mežā. 
Pašvaldība paskaidroja, ka šīs problēmas ir no-
vēršamas un tiks risinātas.

Novada vadība pateicas iedzīvotājiem par 
aktīvu līdzdalību novada dzīvē. Iespēju robe-
žās tiks meklēti risinājumi visiem sanāksmēs 
izskanējušajiem iedzīvotāju jautājumiem.

Paldies novada iedzīvotājiem, ka neat-
stājat bez ievērības notikumus, darbības un 
aktivitātes!

Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu un 
sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala

Autores foto

Notikušas iedzīvotāju tikšanās ar Viesītes novada 
pašvaldības vadību

• Virsleitnants Teodors Jaundālderis 
(1894–1951)

• Pulkvedis Vilis Vilhelms Kaminskis 
(1875–1943)

• Virsleitnants Jānis Lapiņš (1895–1938)
• Seržants Krišjānis Arturs Lasmanis 

(1891–1955)
• Kapteinis Krišjānis Malcenieks 

(1884–1944)
• Pulkvedis Valdemārs Malcenieks 

(1891–1941)
• Seržants Rūdolfs Okmanis 

(1894–1976)

• Virsseržants Mārtiņš Pīrāgs 
(1890–1968)

• Kapteinis Krišjānis Reguts 
(1891–1942)

• Seržants Pauls Strautiņš (1900–1988)
• Virsleitnants Kārlis Strazdiņš (1894–?)
• Kapteinis Kristaps Upelnieks 

(1891–1944)
• Pulkvedis – leitnants Teodors Zeiferss 

(1892–1945).
Piemiņas stēlu granīts tika sagādāts un 

stēlas sagatavotas, pateicoties Jaunsardzes un 
informācijas centra īstenotajam projektam 

„Atceries Lāčplēšus”. No Viesītes pašvaldības 
budžeta granīta stēlas izgatavošanai un uzstā-
dīšanai piešķirti 3726,22 EUR, un pašvaldība 
uzņemas stēlas apsaimniekošanu.

Turpmāk LKOK piemiņas stēlas Latvijā 
būs kā visā valstī atpazīstamas, simboliskas 
vietas, kur pulcēties Lāčplēša dienā un aiz-
degt svecītes par Latvijas Brīvības cīņu da-
lībniekiem, godinot viņu nopelnus brīvas un 
neatkarīgas Latvijas valsts nosargāšanā.

I. Svilāne
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Pabeigta pašvaldības ceļa V19 
„Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles” pārbūve

2018. gada oktobra sākumā tika pabeigta 
pašvaldības ceļa V19 „Jaunkančuki – Priede – 
Ikšķiles” pārbūve. Ceļa pārbūvējamais ga-
rums  – 7,814 km. Projekts „Viesītes novada 
ceļa V19 „Jaunkančuki  – Priede  – Ikšķiles” 
pārbūve”, Nr. 17-05-A00702-000092, īsteno-
šana tika uzsākta 2017. gada nogalē. Projekts 
tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.  – 2020. gadam pasāku-
ma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos” ietvaros. Šis ceļš sa-
vieno divus valsts vietējās nozīmes ceļus, to 

intensīvi izmanto zemnieki 
un uzņēmēji savas darbības 
nodrošināšanai.

Projektēšanu un autor- 
uzraudzību veica SIA „SKA 
projekts”, būvniecību  – SIA 
„Mikor”, būvuzraudzību – SIA 
„BaltLine Globe”. Projekta attiecināmie izde-
vumi ir EUR 564940,16. Publiskais finansē-
jums (ES līdzfinansējums) EUR 508446,15, 
pašvaldības līdzfinansējums EUR 56 494,01.

Vairāk informācijas par Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstī-
bai pieejams Eiropas Komisijas tīmek-
ļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/
rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projektu koordinatore 
L. Maisaka

Būvobjektā „Esošās skolas ēkas pārbūve 
ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības 

un sociālās aprūpes centra vajadzībām” 
Smilšu ielā 39, Viesītē, aktīvi tiek strādāts pie 
āra darbu pabeigšanas, ēka ir ieguvusi jaunu, 
siltinātu fasādi un jumtu, nomainīti visi logi 
un durvis. Ēkas pagalmā notiek teritorijas 
labiekārtošana, ir izbūvēti bruģa un asfalta 
segumi un ārējie inženiertīkli, pašlaik tiek 
veikta žoga būvniecība ap teritoriju un zālāju 
atjaunošana. Ēkas iekšienē izveidots jaunais 
telpu plānojums, ir ievilkti praktiski visi iek-
šējie inženiertīkli un tiek veikti iekšējās apda-
res darbi. Būvdarbu gaitā bijušās arodskolas 
ēka tiek pārbūvēta par modernu un visām 
prasībām atbilstošu Veselības un sociālās ap-
rūpes centru.

2017. gada 30. novembrī Viesītes nova-

da pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA „LC 
būve” par SIA „Firma L4” izstrādātā būvpro-
jekta „Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkciju 
maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās 
aprūpes centra vajadzībām” II kārtas būvdar-
biem. Būvuzraudzību veic IK „Būvzinis-J”.

Objektu plānots nodot ekspluatācijā 
2019. gada februārī. Jaunajā, labiekārtotajā 
sociālās aprūpes centrā būs paredzēta vieta 
51 iemītniekam ar iespēju to skaitu palielināt 
līdz 70 cilvēkiem.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 
1484972,55, un to finansē Viesītes novada 
dome.

Būvinženieris G. Puzāns

Viesītes novada pašvaldība atgādina, ka pašvaldības adminis-
trācijas ēkā, Brīvības ielā 10, Viesītē, darbojas Valsts un pašvaldības 
Vienotais klientu apkalpošanas centrs (KAC).

KAC var saņemt ne tikai pašvaldības sniegtos pakalpojumus, bet 
arī valsts iestāžu pakalpojumus, tādejādi uzlabojot valsts pakalpojumu 
pieejamību iedzīvotājiem.

KAC var iesniegt iesniegumus un saņemt konsultācijas par:
    • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras;
    • Valsts ieņēmumu dienesta;
    • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes;
    • Uzņēmumu reģistra;
    • Valsts zemes dienesta;
    • Valsts darba inspekcijas;
    • Nodarbinātības valsts aģentūras;
    • Lauku atbalsta dienesta;
    • Lauksaimniecības datu centra pakalpojumiem.
KAC darba laiks:
P., O., T., C. 08.00 – 12.00 12.30 – 17.00;
P. 08.00 – 14.30;
S., Sv. – brīvs.
Kontaktinformācija saziņai – tel.: 65207294; 66954857.
E-pasts: viesite@pakalpojumucentri.lv

Viesītē turpinās darbs pie Veselības un sociālās 
aprūpes centra būvniecības projekta realizācijas

Informācija par Valsts un pašvaldības vienoto klientu 
apkalpošanas centru
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1. Par Viesītes muzeja „Sēlija” vadītā-
ja iecelšanu  – no 2018.  gada 22.  oktobra par 
Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāju darbā pie-
ņemta Anda Sloga.

2. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma „Nomaļi”, Rites 
pagasts, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli un noteikumu Nr.  19/2018 
apstiprināšanu.

3. Par finansējuma piešķiršanu no vides 
aizsardzības speciālā budžeta  – nolēma ap-
maksāt rēķinu – 1 013,14 EUR – par lielgaba-
rīta atkritumu izvešanu uz SIA „Vidusdaugavas 
SPAAO „Dziļā vāda”” un SIA „Virides” rēķinu 
par summu 889,50 EUR par trīs rekultivēto iz-
gāztuvju monitoringu.

4. Atļāva Viesītes novada pašvaldības 
kapitālsabiedrībai SIA „Viesītes komunālā 
pārvalde” saskaņā ar 2018.  gada 9.  oktobra 
iesniegumu Nr. 1-4.1/93 „Par debitoru parādu 
norakstīšanu” norakstīt 27 debitoru parādus 
par kopējo summu 401,54 EUR – zemes no-
mas maksu, kas veidojusies no 2001. gada līdz 
2014.  gadam par pašvaldībai piederošajiem 
dzīvokļiem, kad tie nebija izīrēti vai mainījās 
īrnieki.

5. Nolēma sniegt galvojumu SIA 
„Viesītes komunālā pārvalde” aizņēmu-
ma  – 30  000  EUR  – ņemšanai ar bankas 
noteikto procentu likmi kurināmā iegādei 
2018./2019. gada apkures sezonai.

6. Apstiprināja mērķdotāciju sadali vispā-
rējai izglītībai – 207 724 EUR (no 2018. gada 
1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim), 
tai skaitā algu fonds 167398  EUR: Viesītes 
vidusskola, kopā 167  398  EUR; mēnesim 
41  849  EUR. Apstiprināja mērķdotāciju sa-
dali apmācībai bērniem no piecu gadu vecu-
ma – 21 892 EUR (no 2018. gada 1. septembra 
līdz 2018. gada 31. decembrim), tai skaitā algu 
fonds 17 642 EUR: pirmskolas izglītības iestāde 
„Zīlīte”, kopā 14 904 EUR; mēnesim 3 726 EUR; 
Viesītes vidusskola, kopā 2738 EUR; mēnesim 
684  EUR. Apstiprināja mērķdotāciju sadali 
interešu izglītības programmu īstenošanai  – 
8  396  EUR (no 2018.  gada 1.  septembra līdz 
2018.  gada 31.  decembrim), tai skaitā algu 
fonds 6  766  EUR: Viesītes vidusskola, kopā 
3 361 EUR; mēnesim EUR 840 EUR; Mūzikas 
un mākslas skola, kopā EUR 3405 EUR; mēne-
sim EUR 851 EUR.

7. Apstiprināja papildus valsts finansē-
jumu Sēlijas sporta skolai  – 1  864  EUR (no 
2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. de-

cembrim), tai skaitā algu fonds 1  502  EUR. 
Apstiprināja valsts finansējumu Viesītes 
Mūzikas un mākslas skolai – 28 423 EUR (no 
2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. de-
cembrim), tai skaitā algu fonds 22 905 EUR.

8. Par grozījumiem Viesītes novada do-
mes 2018. gada 20. septembra lēmumā Nr. 20 
„Par mērķdotācijas sadali interešu izglītībai 
Viesītes novada pašvaldības izglītības iestādēm 
no 2018.  gada 1.  septembra līdz 2018.  gada 
31. decembrim – papildus tika iedalītas 5 stun-
das, kuras sadalītas starp Viesītes vidusskolas 
deju kolektīvu „Augšzemīte II” (7.–9. klase), 
4.–12.  klašu kori un Viesītes 36. mazpulku.

9. Par Viesītes novada pašvaldības izglī-
tības iestāžu  – Viesītes Mūzikas un mākslas 
skolas un Sēlijas Sporta skolas – audzēkņu iz-
maksu apstiprināšanu, veicot pašvaldību sav-
starpējos norēķinus.

10. Par izmaiņām amatu klasifikācijas 
sarakstā (sadaļa Viesītes vidusskola)  – so-
ciālajam pedagogam mainīta amata alga no 
700 EUR uz 710 EUR; izslēgts no saraksta in-
terešu izglītības skolotājs – jaunsargu vadītājs, 
0,167 likmes (5 stundas) Viesītes vidusskolā un 
0,1 likme (3 stundas) Rites pamatskolā; mainī-
ta interešu izglītības skolotājam – orientēšanās, 
tūrisms, 0,067 slodzes (2 stundas), algas likme 
no 680 EUR uz 710 EUR.

11. Par grozījumiem Viesītes novada do-
mes 2012.  gada 10.  oktobra lēmumā Nr.  12 
„Par Viesītes Sporta skolas programmu reali-
zēšanai nepieciešamo finansējumu”  – Sēlijas 
Sporta skolas treneru darba apmaksai piešķir-
tas 16 stundas nedēļā.

12. Par pašvaldības priekšfinansējuma  – 
8  000  EUR  – piešķiršanu Latvijas  – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas projekta 
„Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes 
un Rokišķu kopienas”, LLI-295, īstenošanas 
turpināšanai.

13. Apstiprināja dalību Eiropas Sociālā 
fonda projektā „Nodarbināto personu profe-
sionālās kompetences pilnveide”.

14. Par papildus finansējuma (ne vairāk kā 
10 000 EUR) piešķiršanu LEADER program-
mas atbalstītā projekta „Mazā Bānīša vēstures 
stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā” 
īstenošanai.

15. Par SIA „Šupiņš” debitoru 
parāda –10,70 EUR – dzēšanu.

16. Par grāmatvedības uzskaites datu pre-
cizēšanu ēkai, Smilšu iela 39K, Viesīte – mainī-
ta ēkas kopējā platība.

17. Par nolietoto un bojāto pamatlīdzekļu 
un inventāra norakstīšanu – kopā 26 vienības.

18. Par atbalstu dalībai labdarības festivālā 
„Dvēseles elpa 2018”(transports un transporta 
izdevumu segšana, 60 EUR piešķiršana bērnu 
ēdināšanai festivāla laikā).

19. Par līguma slēgšanu ar SIA „VR 
Audits” par zvērināta revidenta pakalpoju-
miem 2018. gada finanšu pārskata revīzijai.

20. Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr. 8/2018 „Par grozījumiem Viesītes novada 
pašvaldības 2018. gada budžetā”.

21. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jau-
tājumu risināšanā 5 personām, par īres līgumu 
pagarināšanu 6 personām.

22. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anu-
lēšanu 3 personām.

23. Par nekustamā īpašuma – Brīvības iela 
20, Viesīte, sadalīšanu divās daļās.

24. Par zemes nodošanu īpašumā bez at-
līdzības divām personām sakarā ar dzīvokļu 
privatizāciju.

25. Par izmaiņām Valsts Kadastra reģistrā 
un nosaukuma piešķiršanu zemes īpašumam.

26. Atļāva SIA „Viesītes komunālā pārval-
de” ūdensvada ierīkošanai izmantot Viesītes 
novada pašvaldības zemes īpašumu ar ka-
dastra numuru 56150010043, Smilšu ielā 41, 
Viesītē, lai nodrošinātu ūdens padevi Viesītes 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (Viesītes 
NAI), Smilšu ielā 39A, Viesīte, Viesītes novads.

27. Apstiprināja noteikumus Nr. 20/2018 
„Noteikumi par specializēto tūrisma tran- 
sportlīdzekļu reģistrāciju un izmantošanu 
Viesītes novada administratīvajā teritorijā”.

28. Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.  9/2018 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Viesītes novadā”.

29. Apstiprināja noteikumus Nr.  21/2018 
„Bērnu rotaļu laukumu izmantošanas notei-
kumi Viesītes novadā”.

30. Pieņēma lēmumu par pašvaldības fi-
nansējuma piešķiršanu (līdz 58 775 EUR) die-
nesta viesnīcas Smilšu ielā 39, Viesītē, fasādes 
atjaunošanai saskaņā ar izstrādāto ēkas fasādes 
apliecinājuma karti un kontroltāmi.

Nākamā kārtējā novada domes sēde notiks 
2018. gada 22. novembrī.

Izsoles

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada Rites pagasts, „Nomaļi”, ar kadastra numuru 
56800070054, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 4 (četrām) zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 56800070053, 56800070088, 56800070054 un 56800040188, ar kopplatību 7,5 ha; sākotnējā cena 9600,00  EUR. Izsoles solis  – 
100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2018. gada 6. decembrim (ieskaitot) darba 
laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Īpašumu var iegūt persona, kurai ir tiesības pirkt lauksaimniecības zemi.
Izsole sāksies 2018. gada 7. decembrī plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 

novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

Informāciju sagatavoja 
pašvaldības kancelejas vadītāja 

D. Vītola.
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi 

novada mājaslapā: www.viesite.lv

Oficiālās ziņas

Viesītes novada domes kārtējā sēdē 
2018. gada 18. oktobrī pieņemtie lēmumi
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Turpinās darbs pie divu dabas liegumu 
dabas aizsardzības plānu izstrādes Latgalē un 
Zemgalē. 2018. gada 9. oktobrī notika projek-
ta otrā sanāksme Daugavpilī, kurā tika pārru-
nāts, kas jau ir izdarīts un kas darāms turpmāk. 
Projekta LLI-306 „Dabas daudzveidības sa-
glabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, 
izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas 
pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) ietvaros 
tiek plānots izstrādāt dabas aizsardzības plānu 
dabas liegumam „Supes purvs”, kurš atrodas 
Viesītes novadā, un dabas liegumam „Pelēču 
ezera purvs” Preiļu novadā. Abi dabas liegu-
mi ir daļa no Natura 2000 teritorijām Latvijā. 
Mitrāju ekosistēmu aizsardzību Latvijas  – 
Lietuvas pārrobežu reģionā šobrīd kavē/trau-
cē zināšanu un pieredzes trūkums par vērtīgo 
mitrāju biotopu aizsardzību. Projekta laikā 
atklātie mitrāju biotopi pilotteritorijās tiks kar-

tēti un tiks novērtēta to daudzveidība un aiz-
sardzības stāvoklis. Projekta mērķis ir izveidot 
kopīgu metodoloģiju mitrāju biotopu apsaim-
niekošanai reģionā. Projektā tiek plānots iz-
strādāt mitrāju apsaimniekošanas rokasgrā-
matu un metodoloģiju biotopu atjaunošanas 
un apsaimniekošanas efektivitātes ilgtermiņa 
monitoringam. Konkrēti mitrāju apsaimnieko-
šanas pasākumi tiks demonstrēti 6 mazos un 2 
lielos parauglaukumos abās valstīs. Visas pro-
jekta aktivitātes tiks veiktas Natura 2000 tīkla 
teritorijās vai citās aizsargājamās teritorijās. 
Vietējiem iedzīvotājiem un zemes īpašniekiem 
6 apmācībās būs iespēja uzlabot zināšanas par 
biotopu apsaimniekošanu, vietējām pašvaldī-
bām un valsts iestādēm būs organizēti 2 semi-
nāri, pieredzes apmaiņas brauciens un iespēja 
piedalīties projekta noslēguma konferencē.

Viesītes novada pašvaldība ir viens no se-
šiem projekta partneriem. Projekta vadošais 
partneris ir Sartu un Gražutes reģionālo par-
ku direkcija Lietuvā. Pārējie projekta partneri 
ir Dabas aizsardzības fonds no Viļņas, Biržu 
reģionālā parka direkcija no Lietuvas, Dabas 
aizsardzības pārvalde no Latvijas un biedrība 

„Eiroreģions „Ezeru zeme””. Projekta ietvaros 
Viesīte kā partneris piedalīsies visās kopīgajās 
aktivitātēs, te plānots iekārtot un aprīkot ar vidi 
saistītu telpu (zaļo stūrīti), izveidot izstādi par 
mitrāju teritorijām pašvaldībā, iesaistīt speciā-
listus un iedzīvotājus.

Projekts „Dabas daudzveidības saglabāša-
na LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izman-
tojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasā-
kumus” (OPEN LANDSCAPE), Nr. LLI-306, 
tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 
programmas 2014. – 2020. gadam atbalstu no 
2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim. 
Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās 
projekta izmaksas ir 374367,84 eiro, Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansē-
jums – 318212,63 eiro.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības 
finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild 

Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos 
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības 

oficiālo nostāju.
Sīkāka informācija par projektu –  

www.latlit.eu vai www.viesite.lv.
Projektu administratore 

L. Maisaka

Viesītes novada pašvaldības Attīstības 
un plānošanas nodaļa aicina ikvienu ieinte-
resēto iedzīvotāju uz projekta „Viesītes ezera 
apsaimniekošanas noteikumu izstrāde” sa-
gatavoto dokumentu sabiedrisko apsprieša-
nu. Sanāksme notiks 2018. gada 9. novembrī 
plkst. 11:00 Viesītes novada pašvaldībā, 2. stā-

vā – deputātu zālē. Īpaši tiek aicināti tie, kuru 
darbība vai īpašumi saistīti ar Viesītes ezeru.

Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinā-
tajā projektu konkursa aktivitātē – PUBLISKO 
ŪDEŅU PĀRVALDĪBA, kuras ietvaros at-
balstāmā aktivitāte ir 3.1. Plānošanas doku-
mentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai, 
gada sākumā tika iesniegts projekta pieteikums 
„Viesītes ezera apsaimniekošanas plāna izstrā-
de”. Līdz šim laikam izmantojām zivsaimniecī-
bas pētniecības institūta izstrādāto dokumentu 
„Viesītes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumi”, kas ir novecojuši.
Projekta rezultātā tiks izstrādāts vietējās 

nozīmes plānošanas dokuments – Viesītes eze-
ra apsaimniekošanas noteikumi 2019. – 2034. 
gadam. Tas tiek īstenots no valsts budžeta prog-
rammas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds un 
iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakš-
programmas 21.02.00 „Vides aizsardzības pro-
jekti” vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzības aktivitāte” 
„Publisko ūdeņu pārvaldība” ietvaros. Projekta 
izmaksas ir EUR 8712,00.

Projektu administratore L. Maisaka

Viesītē rūpējas par dabas daudzveidības saglabāšanu

Tiek izstrādāti Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumi

1. Rotaļu laukumi ir Viesītes novada paš-
valdības īpašums.

2. Rotaļu laukumos apmeklētājiem jāievē-
ro šie noteikumi, drošība un piesardzība, sa-
biedriskās kārtības un ugunsdrošības normas, 
sanitārās un higiēnas prasības, šajos noteiku-
mos noteiktie ekspluatācijas ierobežojumi, jā-
izturas rūpīgi un saudzīgi pret rotaļu laukumu 
aprīkojumu, jāievēro pašvaldības darbinieku, 
policijas norādījumi un pamatotas prasības.

3. Rotaļu laukumi paredzēti iedzīvotāju at-
pūtai un sportam, veselības nostiprināšanai, kā 
arī fiziskās un garīgās attīstības veicināšanai.

4. Rotaļu laukumu apmeklēšana un iz-
mantošana ir bezmaksas.

5. Rotaļu iekārtas paredzētas bērniem līdz 
12 gadu vecumam.

6. Par bērnu veselību, drošību un atraša-
nos rotaļu laukumos atbild vecāki, to pilnvaro-
tā persona vai aizbildņi.

7. Rotaļu laukumu teritorijā aizliegts pār-
vietoties, izmantojot mehāniskās iekārtas (ve-
losipēdi, motorolleri, skrituļdēļi u.c.).

8. Aizliegts lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt 
rotaļu laukumu aprīkojumu vai tajā izvietotos 
elementus.

9. Aizliegts atrasties rotaļu laukumos per-
sonām pirmsskolas vecumā bez pilngadīgu 
personu uzraudzības.

10. Bērni līdz 12 gadu vecumam drīkst 
šūpoties tikai pieaugušo klātbūtnē. Šūpošanās 
laikā aizliegts atrasties šūpoļu mehānisma dar-
bības zonā, kā arī starp šūpoļu balstiem un 
mehānismiem.

11. Atrodoties šūpolēs vai to tuvumā, per-
sonas ir pašas atbildīgas par savu un/vai uzrau-
gāmo personu drošību, kā arī šeit minētajiem 
noteikumiem.

12. Par rotaļu laukumu aprīkojuma, kā arī 
izvietoto elementu bojāšanu apmeklētāji un 
bērna likumiskie pārstāvji ir materiāli atbildīgi 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem.

13. Apmeklētāju pienākums ir vērsties 
pret jebkuriem bērnu rotaļu laukumu kārtī-
bas noteikumu pārkāpumiem un bojājumiem, 
cenšoties tos novērst vai pārtraukt, vajadzības 
gadījumā informējot pašvaldības izpilddirek-
tori (tālr. numurs 26670482) vai pašvaldības 
policiju (tālr. numurs 22033089).

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
A. Žuks

Zvejas licences var iegādāties Viesītē, Smilšu ielā 39. Darba laiks: no 8:00 līdz 17:00 vai zvanot pa tālruni 29464385.
Tāpat zvejas licences var iegādāties arī elektroniski – https://www.epakalpojumi.lv/Services/LOMS/Default.aspx

Zvejas licenču iegāde Viesītē

APSTIPRINĀTS
Ar Viesītes novada domes

2018. gada 18. oktobra sēdes lēmumu Nr. 33 (prot. Nr. 14)

Viesītes novada pašvaldības noteikumi Nr. 21/2018
„Bērnu rotaļu laukumu izmantošanas noteikumi Viesītes novadā”



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS   ·   2018. gada  oktobris, Nr. 10 (183)

7

2018. gada oktobrī Viesītes ezerā tika ie-
laisti 5584 līdaku mazuļi. Šī aktivitāte notika, 
pateicoties projektam Nr. 1.39 „Līdaku ma-
zuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā”, 
kuru finansē Lauku atbalsta dienesta Zivju 
fonds un Viesītes novada pašvaldība. Zivju 

mazuļi tika iegādāti no zivju audzētavas SIA 
„Oskars”. Pamatojoties uz MK noteikumiem 
Nr. 150 „Kārtība, kādā uzskaita un dabiskajās 
ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un 
pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī 
prasības attiecībā uz mākslīgai zivju pavairo-
šanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu”, 
zivju mazuļu ielaišana dabiskajā ūdenstilpē 
notiek komisijas klātbūtnē, kuras sastāvā bija 
arī Valsts vides dienesta Daugavpils reģionā-
lās vides pārvaldes pārstāvis E. Gasperovičs 

un Valsts vecākais veterinārais inspektors 
G. Rubins.

Projekta „Līdaku mazuļu ielaišana 
Viesītes novada Viesītes ezerā” mērķis ir 
nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu eze-
ra apsaimniekošanu, piegādājot un ielaižot 
Viesītes ezerā līdaku mazuļus. Projekta kopē-
jais budžets 2499,96 EUR, pašvaldības līdzfi-
nansējums – 1260,32 EUR.

Projektu administratore 
L. Maisaka

Īstenojot projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/016 
„Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un 
slimību profilakse Viesītes novadā”, Viesītes 
novada iedzīvotājiem ir lieliska iespēja rū-
pēties par savu veselību, apmeklējot dažādas 
aktivitātes.

Aicinām Viesītes vidusskolas skolēnus, 
viņu vecākus un klašu audzinātājus būt 
aktīvākiem un iesaistīties projekta akti-

vitātē Peldēšanas apmācības 
skolēniem. Šajā aktivitātē ir 
ļoti zems iesaistījušos skolēnu 
skaits  – nepieciešams, lai ie-
saistās tie, kas to vēl nav darī-
juši. Tiek apdraudēti projekta 
īstenošanas rezultāti. Paldies 

tiem, kas to aktīvi dara!
Aktivitātēm var pieteikties pie projektu 

koordinatores Sandras, zvanot (no 09:00 līdz 
18:00), tel. 29383204.

Projektu finansē Eiropas Savienība. 
Projekta kopējās izmaksas ir 47515,00 EUR, 
no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansē-
jums 40387,75 EUR un valsts budžeta finan-

sējums 7127,25 EUR. Projektu plānots īstenot 
līdz 12.2019.

Attīstības un plānošanas nodaļa aicina 
iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm, plāno-
tajiem pasākumiem vai izmaiņām, kas tiks 
publicētas pašvaldības mājaslapā: www.viesi-
te.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Viesītes Novada Vēstis”.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas 
Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas 

saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un 
tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas 

Savienības oficiālo nostāju.
Projektu administratore 

L. Maisaka

2018. gada 7. oktobrī plkst. 15:00 pie Tirgus laukuma tika atklāta Viesītes publis-
kā velosipēdu apkopes stacija. Viesītes NVO projekta „Publiskā velosipēdu remonta 
stacija” konkursa ietvaros tika uzstādīta velosipēdu pašapkalpošanās stacija, kas ietver 
rīkus velosipēda apkopei un riepu pumpi. Turpmāk tā būs pieejama ikvienam velo-
sipēdistam 24 stundas diennaktī. Interesentiem bija iespēja tikties un iepazīties ar 
Velo kluba Selonia pārstāvjiem, uzdot jautājumus, kas saistīti ar velo apkopes stacijas 
instrumentu pielietošanu, kā arī bija iespēja testa braucienam ar MTB velo.

Mūsu mērķis, realizējot šo projektu, ieguldīt nelielu daļu no sevis, sava darba šīs 
vietas attīstībā, sakārtojot mums svarīgu atpūtas un veselīgas dzīvesvides vietu Viesītes 
pilsētā. Paldies Viesītes novadam par to, ka atbalstīja mūsu iesniegto projektu!

Biedrība „Selonia veloklubs”

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S  TAV Ā  N Ā K OT N Ē

Viesītes ezerā ielaiž līdaku mazuļus

Rūpējies par savu veselību, iesaisties veselības projektā!

Atklāta Viesītes publiskā velosipēdu apkopes stacija

ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes 
novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/016) grafiks 2018. gada novembra mēnesim

Nr. Sākuma datums Beigu datums Ilgums Norises laiks Īstenošanas vieta Nosaukums Piezīmes
1. 01.11.2018. 30.11.2018. 30 

minūtes
10:40-11:10
11:00-11:30
12:20-12:50
12:00-12:30

Pavasara iela 6a, Viesīte, Viesītes 
novads

Vingrošanas nodarbības Pirmsskolas 
izglītības iestādē „Zīlīte”

01.11.2018.; 02.11.2018.; 05.11.2018.; 
06.11.2018.; 07.11.2018.; 08.11.2018.; 
09.11.2018.;12.11.2018.; 14.11.2018.; 
15.11.2018.; 16.11.2018.; 20.11.2018.;
21.11.2018.; 22.11.2018.; 23.11.2018.; 
26.11.2018.; 27.11.2018.; 28.11.2018.; 
29.11.2018.; 30.11.2018.

2. 01.10.2018. 31.10.2018. 20 
minūtes

09:15-09:35
09:40-10:10
12:00-12:45

Rites pamatskola, Cīruļi, Rites 
pagasts, Rites novads

Vingrošanas nodarbības Viesītes 
vidusskolas skolēniem 

02.11.2018.; 06.11.2018.; 09.11.2018.; 
13.11.2018.; 16.11.2018.; 20.11.2018.; 
23.11.2018.; 27.11.2018.; 30.11.2018.

3. 01.10.2018. 31.10.2018. 45 
minūtes

13:30-14:15 Viesītes vsk. sporta zāle, Vaļņu 
iela 7, vai stadions, Brīvības iela 
33, Viesīte, Viesītes novads

Vingrošanas nodarbības Viesītes 
vidusskolas skolēniem

02.11.2018.; 09.11.2018.; 16.11.2018.; 
23.11.2018.; 30.11.2018.

4. 01.11.2018. 30.11.2018. 60 
minūtes

16:00-17:00 Citrus SPA, Kurzemes iela 8, 
Jēkabpils

Peldēšanas nodarbības Viesītes vidusskolas 
skolēniem izglītības programmas 
īstenošanas vietā „Rites pamatskola”, Cīruļi, 
Rites pagasts, Viesītes novads 

07.11.2018.; 14.11.2018.; 21.11.2018.; 
28.11.2018.

5. 01.11.2018. 30.11.2018. 60 
minūtes

15:00-16:00 Citrus SPA, Kurzemes iela 8, 
Jēkabpils

Peldēšanas nodarbības Viesītes vidusskolas 
skolēniem

02.11.2018.; 05.11.2018.; 09.11.2018.; 
12.11.2018.; 16.11.2018.; 23.11.2018.; 
26.11.2018.; 30.11.2018.

6. 01.11.2018. 30.11.2018. 60 
minūtes

18:00-19:00 Citrus SPA, Kurzemes iela 8, 
Jēkabpils

Peldēšanas nodarbības pieaugušajiem 
Viesītes novadā

07.11.2018.

7. 01.11.2018. 30.11.2018. 60 
minūtes

17:30-18:30 Viesītes Kultūras pils, Smilšu 
2 (tikšanās vestibilā), Viesīte, 
Viesītes novads

Vingrošanas nodarbības pieaugušajiem 
Viesītes novadā

06.11.2018.; 13.11.2018.; 20.11.2018.; 
27.11.2018.

8. 01.11.2018. 30.11.2018. 60 
minūtes

17:30-18:30 Rites pamatskola, Cīruļi, Rites 
pagasts, Rites novads

Vingrošanas nodarbības pieaugušajiem 
Rites pagastā, Viesītes novadā

01.11.2018.; 08.11.2018.; 15.11.2018.; 
22.11.2018.; 29.11.2018.
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13.  oktobrī Alūksnē norisinājās 13.  šī 
gada posms svaru stieņa spiešanā guļus. 
Skaistajā rudens dienā atlēti bija sapulcējušies 
uz cīņu Alūksnē, lai katrs cīnītos par vietu 
uz pjedestāla. Arī sporta kluba „Viesīte” at-
lēti bija gatavi cīņai. Panākumi bija ļoti labi. 
Sieviešu kategorijā (-63  kg) Elīna Liepiņa 
izcīnīja 2. vietu un 3. vietu, kā arī kausu ab-
solūtajā vērtējumā. Emīls Orlovs svara kate-
gorijā – 66 kg pārliecināti izcīnīja 1. vietu un 

absolūtajā vērtējumā jauniešu vidū arī 1. vie-
tu un kausu. Māris Orlovs seniori 1. kategori-
jā izcīnīja arī 1. vietu, savukārt absolūtajā vēr-
tējumā palika 4.  vietā. Komandu vērtējumā 
ierindojāmies 4. vietā!

Man liels prieks par labajiem panāku-
miem un rezultātiem! Vēlu arī turpmāk cīņas 
sparu un labus rezultātus šajā sporta veidā.

M. Orlovs

Šī gada 11. oktobrī Viesītes novada 
Māmiņu kluba dalībnieces tikās, lai kopā ar 
savām atvasēm izveidotu rudens darbu izstādi. 
Rudens ir bagāts ar augiem un dārzeņiem, no 
kuriem var izveidot dažādas figūras – kāpēc to 
neizmantot lietderīgi?

Šoreiz mūsu pulciņš nebija liels, bet mam-

mas, iesaistot arī savus bērnus, labi pavadīja 
laiku. Laiks paskrēja sarunās un veidojot no 
dārzeņiem dažādus tēlus. Tas brīdis, kad visi 
kopā strādājām pie lielā galda, kurš bija bagātī-
gi noklāts ar rudens veltēm, pierāda to, ka šādi, 
kopā sanākot un radoši pastrādājot, mēs labāk 
iepazīstam viena otru. Tā arī iemācām saviem 

bērniem draudzēties savā starpā un priecāties 
par to, ka rudens labumus var radoši izveidot 
gan par dzīvniekiem, gan multiplikācijas tē-
liem, kā arī to, ka tie ir garšīgi un veselīgi.

Paldies visām mammām un bērniem par 
radošām idejām un kopā pavadīto laiku!

S. Zupa

Latvijas kausa posms spiešanā guļus 
Alūksnē

Radoša tikšanās Māmiņu klubā

Ieguldījums materiālajos aktīvos
Projekti un investīcijas

Pieejams atbalsts inovāciju un jaunu produktu, 
tehnoloģiju izstrādei lauksaimniecībā

Projekti un investīcijas

Pēdējo reizi – atbalsts mēslu krātuvēm

No šā gada 2018. gada 18. oktobra līdz 22. 
novembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai 
trīs investīciju atbalsta pasākumos „Atbalsts 
ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts 
ieguldījumiem pārstrādē” un „Atbalsts ieguldī-
jumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā”.

Pasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku 
saimniecībās” piektās kārtas pieejamais publis-
kais finansējums lauksaimniecības pakalpoju-
mu kooperatīvajām sabiedrībām ir 7,5 miljoni 
eiro, bet lauku saimniecībām 75 miljoni eiro. 
Lauku saimniecībām finansējums sadalīts pēc 

reģionalizācijas principa, sadalījumu var skatīt 
dienesta mājaslapā. Pasākuma mērķis ir at-
balstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to eko-
nomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, 
kā arī veicināt kooperācijas attīstību.

Pasākumā „Atbalsts ieguldījumiem pār-
strādē” septītās kārtas pieejamais publiskais 
finansējums ir 30 miljoni eiro. Mērķis ir paaug-
stināt lauksaimniecības produktu pārstrādes 
efektivitāti un palielināt produktu pievienoto 
vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperāci-
jas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās 
ražošanas attīstību, un inovāciju ieviešanu 

uzņēmumos.
Pasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauk-

saimniecības un mežsaimniecības infrastruk-
tūras attīstībā” piektās kārtas pieejamais pub-
liskais finansējums fiziskām personām, lauku 
saimniecībām un pašvaldībām ir 13,5 miljoni 
eiro. Mērķis ir uzlabot lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūru.

Šajā atbalsta pasākuma kārtā ir vairākas 
izmaiņas. Piemēram, lai veicinātu investīciju 
ieguldīšanu klimatu pārmaiņu mazināšanas 
pasākumā, izmaiņas paredz piešķirt papildu 
atbalsta intensitāti kūtsmēslu krātuvju izveidei 

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. 
gada 2. novembra līdz 3. decembrim izsludina 
projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma 
„Sadarbība” apakšpasākuma „Atbalsts Eiropas 
Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības 
ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražī-
guma un ilgtspējas darba grupu projektu īsteno-
šanai” trešās kārtas 1. posmam un apakšpasāku-
ma „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu 
un tehnoloģiju izstrādei” trešajai kārtai.

Trešās kārtas publiskais finansējums ir pie-
ejams šādā apmērā:

16.1. „Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerī-
bas lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai 
lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba 
grupu projektu īstenošanai” – 6,3 miljoni eiro;

16.2. „Atbalsts jaunu produktu, metožu, 
procesu un tehnoloģiju izstrādei” – 3,9 miljoni 
eiro.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasā-
kumu nosacījumi pieejami mājaslapā: www.
lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi/Projekti un 
investīcijas.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot 

LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS), 
vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecī-
bas pārvaldēs, vai LAD Centrālajā struktūrvie-
nībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpo-
šanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2 (tālr. 
67095000).

Projektu iesniegumu pieņemša-
na izsludināta Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un 
Lauku attīstības programmas ietvaros.

Materiālu apkopoja lauku attīstības konsultante 
I. Butkus.

Zemkopības ministrija vērš uzmanību uz 
to, ka no 2019. gada janvāra visās saimniecībās, 
kurās ir 10 un vairāk govju vai 5 un vairāk gov-
ju vides jutīgajās teritorijās, ir jābūt izbūvētām 
kūtsmēslu krātuvēm.

Tiem, kam kūtsmēslu krātuvju vēl nav, pē-
dējā iespēja saņemt ES fondu atbalstu ir, iesnie-
dzot projektu Lauku atbalsta dienestā (LAD) 
no 18. oktobra līdz 22. novembrim izsludi-
nātajā projektu pieņemšanas kārtā pasākumā 

„Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Maksimālā 
atbalsta intensitāte kūtsmēslu krātuvju būv-
niecībai – līdz 70%. Saimniecībām, kam mēslu 
krātuvju nebūs, pēc 2019. gada nebūs iespējas 
pretendēt uz ES atbalstu investīciju program-
mās. ZM norāda arī, ka šajā plānošanas perio-
dā (LAP 2014.  – 2020. gadam) tie saimnieki, 
kuri jau iegādājušies traktorus vai graudu kom-
bainus, vai arī uzņēmušies saistības par to iegā-
di, otrreiz šādas tehnikas iegādei pie ES atbalsta 

netiks.
Saimniecības atbilstību ES atbalsta saņem-

šanas nosacījumiem varat pārbaudīt LLKC iz-
veidotajā ES atbalsta pieejamības noteikšanas 
programmā: http://esatbalsti.llkc.lv/

Plašāk MK noteikumos Nr. 628 „Īpašās 
prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīv-
nieku novietnēs”.

Materiālu apkopoja lauku attīstības konsultante 
I. Butkus.
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AS „Sadales tīkls” turpina atjaunot elektrotīklu Jēkabpilī 
un apkārtējos novados

Lai klientiem ilgtermiņā nodrošinātu ne-
pārtrauktu, drošu un kvalitatīvu elektroener-
ģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” Jēkabpils, 
Krustpils, Viesītes, Aknīstes un Salas novada 
teritorijās šogad atjaunos vidējā sprieguma 
elektrolīnijas 50 km garumā, zemsprieguma 
elektrolīnijas 38 km garumā un rekonstruēs 
vai izbūvēs jaunas 38 transformatoru apakš-
stacijas. Šo Latgales novadu elektrotīkla at-
jaunošanā AS „Sadales tīkls” šogad ieguldīs 
2 miljonus eiro, paaugstinot elektroapgādes 
drošumu vairākiem tūkstošiem klientu.

Ikviens Latvijas iedzīvotājs un uzņēmējs 
sagaida, lai gan šodien, gan arī pēc vairākiem 
gadu desmitiem elektrotīkls būtu stabils, drošs, 
elektroapgāde būtu nepārtraukta un atbilstošā 
kvalitātē, tādēļ AS „Sadales tīkls” (ST) turpina 

iesākto darbu arī Jēkabpilī un apkārtējos no-
vados un pakāpeniski atjauno elektrotīklu, un 
rekonstruē elektrotīklu, kā arī modernizē to 
atbilstoši klientu mūsdienu prasībām.

Viesītes novadā šogad ST veic gan 
zemsprieguma, gan vidējā sprieguma elektro-
tīkla rekonstrukciju. Viesītē šobrīd norit gais-
vadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 
un kopumā novada centrā paredzēts vidējā 
sprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvēt par 
kabeļu līniju 1,5 km garumā, zemsprieguma 
elektrotīklu rekonstruēt 3,4 km garumā un 
veikt jaunas transformatoru apakšstacijas iz-
būvi. Savukārt pie Barbalāniem šobrīd norit 
transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija 
un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek 
pārbūvēta par kabeļu līniju 900 metru garumā. 

Rites pagastā ST šogad veic vidējā sprieguma 
elektrotīkla pārbūvi. Darbs norit pagasta cen-
trā, kur 20 kV gaisvadu elektrolīnijas tiek atjau-
notas 6,6 km garumā, norit divu jaunu transfor-
matoru apakšstaciju izbūve un zemsprieguma 
kabeļu līnijas izbūve 400 m garumā.

Arī turpmākajos gados AS „Sadales tīkls” 
šajos novados realizēs klientu elektroapgādes 
uzlabošanai nozīmīgus projektus, jo, tikai sav-
laicīgi un pakāpeniski atjaunojot elektrotīklu, 
AS „Sadales tīkls” spēs klientiem nodrošināt 
nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas 
piegādi.

T. Smirnova 
AS „Sadales tīkls” preses sekretāre 

Tālr. 67728823 
Tatjana.Smirnova@sadalestikls.lv

Novada skolās

un pārbūvei, kā arī piespiedu ventilācijas sistē-
mas izveidošanai vai pārbūvei lauksaimniecī-
bas dzīvnieku novietnēs. Ir precizēti nosacīju-
mi par projektu atlases kritēriju punktiem. Tie 
tiks piešķirti investīcijām klimatu pārmaiņu 
mazināšanas pasākumiem. Tomēr turpmāk 
projektu atlases kritēriju punkti netiks piešķirti 
jauniem lauksaimniekiem. Jaunajiem lauk-
saimniekiem saglabāsies iespēja saņemt papil-
dus atbalsta intensitāti par veiktajām investī-

cijām. Turpmāk precizēts maksimālās atbalsta 
intensitātes apjoms un tas nepārsniegs 70%. 
Jaunie nosacījumi arī paredz – ja šajā plānoša-
nas periodā (LAP 2014. – 2020. gadam) preten-
dents ir jau iegādājies traktoru vai graudu kom-
bainu vai arī uzņēmies saistības par to iegādi, 
tad otrreiz šādas tehnikas iegādi neatbalstīs.

Plašāka informācija par atbalsta saņemša-
nas nosacījumiem un prasībām pretendentiem 
pieejama dienesta mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot 
LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). 
No 21. septembra ir iespējams sākt pildīt pro-
jektu pieteikumus EPS.

Projektu iesniegumu pieņemša-
na izsludināta Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un 
Lauku attīstības programmas ietvaros.

Materiālu apkopoja lauku attīstības konsultante 
I. Butkus.

5. oktobra pēcpusdienā Viesītes Kultūras 
pilī pulcējās Viesītes novada pedagogi, lai 
atzīmētu ikgadējo Skolotāju dienu un godi-
nātu apaļo darba gadu jubilārus. Pēc svinīgā 
sarīkojuma skolotāji bija aicināti baudīt Aijas 
Vītoliņas un Mārča Auziņa koncertu.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko 
attiecību speciāliste D. Sala

R. Orupa foto

Skolotāju dienas 
svinības

Piektdienā, pirms rudens brīvdienu ma-
ratona, Viesītes vidusskolas skolēni devās eks-
kursijā uz Rīgu. Projekta „Latvijas skolas soma” 
ietvaros tika izmantota iespēja skolēniem pa-
pildināt savas zināšanas ne tikai vietējās vēs-
tures aspektā, bet arī pasaules mērogā. Viesītes 
vidusskolas 4. klases skolēni ar audzinātājām 
S. Milakni un I. Bantausku devās uz Latvijas 
Dabas muzeju. Tā kā daba ir mainīga, tās pār-
maiņām sekot vienmēr ir interesanti. Iegūtās 
zināšanas nenoliedzami tiks izmantotas dabas 
zinību un bioloģijas stundās. Rites 1. – 4. klašu 
bērni apmeklēja Latvijas Dzelzceļa muzeju. Pie 
mums dzelzceļa klātbūtne nav tik ļoti jūtama, 
tāpēc gida stāstītais šķita kā brīnums. Uzzinot, 
ka pirmais vilciens gājis tikai ar 30 km stundā, 

Dārgumu krātuve „Latvijas skolas somā”
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vairāki bērni uzsvēra, ka to noteikti spētu ap-
dzīt, braucot ar velosipēdu. Nelielais, uzskatā-
mais vilcienu kustības modelis tieši mazajiem 
šķita visaizraujošākais. Liels pārsteigums bija 
vilciena tuvošanās atskaņošana „austiņās”. Pat 
skolotājas ik pa laikam pagriezās, lai pārlieci-
nātos, vai tiešām aiz muguras neatrodas skaņas 
avots. Āra ekspozīcijā liels brīnums bija vagonu 
un lokomotīvju daudzveidība. Kristellu pār-
steidza nelielais cietumnieku vagons. Tik šau-
ras kameras, un katra vieta aizrestota: „Brrr… 
es tādā nekad negribētu braukt!” Vairāki 
skolēni vilciena vagonā iekāpa pirmo reizi, 
jo bija pārvietojušies tikai autobusos un au-

tomašīnās. Tieši vilcienu attīstības posms 150 
gadu garumā šķita neaptverams. Un katrs pats 
varēja izrēķināt, cik reizes ātrāks ir mūsdienu 
vilciens. Liels prieks visiem bija par vizināša-
nos ar drezīnu. Lai arī attālums nebija sevišķi 
liels, brauciena laikā bija dzirdami smiekli un  
spiegšana. Bravūrīgākie arī uz mirkli pieklusa, 
jo bija jākoncentrējas galvenajam uzdevumam. 
Galarezultātā visi piekrita uzrakstam uz līdzi 
iegādātās Latvijas Dzelzceļa spēles apvākoju-
ma – „Tas nav cirks, tas ir dzelzceļš!” Ne tikai 
vēsture, bet arī nemitīgs atgādinājums – ievērot 
ceļu satiksmes noteikumus vienmēr un visur. 
Savu bravūru un pārgalvību atmest un neriskēt 
ne ar savām, ne citu dzīvībām, ne jautrības, ne 
citā gadījumā.

Nākamā pieturvieta visiem bija Latvijas 
Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Izglītojošais 
stāstījums par transportlīdzekļu attīstību 
Latvijas laukos un pilsētās īpaši ieinteresē-
ja puišus. Skolotāja S. Milakne spēja atpazīt 
Vidzemei raksturīgos ratus, kuros savu lūg-
šanu „teica” visiem zināmais Ķencis filmā 
„Mērnieku laiki”. Senlatviešu sētas īpatnības, 
šķiet, pārsteidza visus. Bērniem šķita interesan-
ti, ka Kurzemes sētā saimes ļaudis uz ēdienreizi 
sauca ar koka āmura sitieniem pa auklās ie-
kārtu dēli. Tomēr lielākais pārsteigums vēl bija 
priekšā. Istabā, kas nereti nav lielāka par klasi, 

mita līdz pat 20 cilvēkiem vienlaikus. Bērniem, 
kuriem bieži vien ir pašiem sava istaba, tas šķita 
jocīgi. Nekādas savas telpas, vien saimniekiem 
ar aizkaru aizvelkama guļvieta. Aizkrāsne, par 
kuru tika lasīts vien grāmatās, tika aplūkota 
ar interesi, un ne viens vien juta kārdinājumu 
iegulties nelielajā gultā. Guļvietas šķita pievilcī-
gas ar to, ka jau tajos laikos tās bija saliekamas 
un izvelkamas. Interesants izrādījās seno laiku 
bērnu „staigulītis”. Vai bērni gribētu dzīvot šajā 
laikā? Diezin vai! Galvenā atbilde bija – daudz 
jāstrādā! Pēc izglītojošas pastaigas pa senajām 
sētām liels prieks bija izkustēšanās Bērnu lau-
kumiņā, kuru fonā savus sānus sildīja vecās 
laivas. Netālu no izejas varējām aplūkot no 
Viesītes dzelzceļa depo atceļojušo tvaika loko-
motīvi. Mājupceļā tika pārrunāti iegūtie iespai-
di. Sanija uzsvēra, ka redzētais un dzirdētais 
viņai noderēšot tālāk mācībās. Dāvis nolēma, 
ka mēģināšot izveidot savu dzelzceļa parku. 
Aigaram visvairāk patika vienam ar drezīnu vi-
zināt audzinātāju un klausīties, kā viņa spiedz. 
Mūsu mērķis izglītot jauniešus un paplašināt 
viņu zinību apvāršņus ir izdevies. Ticam, ka 
katrs sev ieguva to, kas dos viņam stimulu piln-
veidoties un alkt krāt zināšanas sava intelekta 
attīstībai.

Skolotājas I. Vavere, V. Liepiņa

I. Vaveres foto

21. septembrī plkst. 10:00 Viesītes stadionā tika svinīgi atklāti sep-
tiņu Sēlijas novadu pašvaldību skolēnu sporta svētki.

Sporta svētku dalībnieki sevi varēja pierādīt vairākās disciplī-
nās – gan tautas bumbā, strītbolā, futbolā, pludmales volejbolā, gan 
arī virves vilkšanā un tūrisma šķēršļu joslas un orientēšanās stafetē. 
Viesītes vidusskola izcīnīja medaļas sekojošās disciplīnās – 1. vieta fut-
bolā un virves vilkšanā (8., 9. kl.), kā arī 2. vieta virves vilkšanā (10., 
12. kl.). Tāpat tika izcīnīta 1. vieta tūrisma šķēršļu joslas un orientēša-
nās stafetē, kā arī 2. vieta strītbolā meitenēm. Kopvērtējumā Viesītes 
vidusskolas skolēni ieguva godpilno 3. vietu. Šogad par uzvarētājiem 
kļuva Neretas vidusskolas skolēni, savukārt 2. vietu ieguva Ilūkstes vi-
dusskolas skolēni. Sporta svētku noslēgumā skolēniem tika sagatavots 
pārsteigums – motošova priekšnesums.

Tiekamies jau nākošgad!
Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala

Aizvadīti Sēlijas novadu pašvaldību skolēnu sporta svētki

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību 
motivācijas palielināšanai!

Viesītes novada pašvaldība aicina jaunie-
šu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu 
projektu pieteikumus. Projektu fokuss – sko-
lēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību 
motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalī-
bas veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu kon-
kurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta 
„PuMPuRS” ietvaros. Konkursa ietvaros 
iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īste-
nošanai. Pretendenti savus pieteikumus var 
iesniegt līdz 2018. gada 5.novembrim.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 
mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. 
Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobe-
žo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj 
neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās prob-
lēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turp-
māko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas 
veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie 
riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz sko-
lu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedī-

bas traucējumi, vecāku nepietiekama iesais-
te, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību 
kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie 
apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākša-
na u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši 
ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbo-
jas un papildina cits citu.

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts 
„PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir 
risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā sa-
ņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācī-
bu priekšmetos, psihologa un citu speciālistu 
atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai trans-
porta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī 
jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projek-
tus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglī-
tības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi 
turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. 
gadam, un tos organizēs pašvaldības, kuras 
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No 2018. gada 8. līdz 12. oktobrim Latvijā tika atjaunotas Karjeras 
nedēļas tradīcijas. Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) 
aicināja izglītības iestādes pievērsties Karjeras izglītības atbalsta 
aktivitātēm.

Skolā 7. – 12. klašu izglītojamie pildīja karjeras aktivitāšu aptau-
jas. Savukārt 1. – 4. klašu skolēni ar klašu audzinātājiem darbojas pie 
VIAA rekomendētās 60. metodikas Prāta vētra „Profesijas apzināšana” 
aprobācijas, kura tiks iekļauta jaunajos metodikas materiālos, kuri tiks 
izdoti karjeras projekta ietvaros.

Sākumskolas bērni centās analizēt darba nozīmi cilvēka dzīvē 
un identificēt dažādu profesiju nozīmīgos aspektus. 1.  – 12. klašu 
izglītojamie atbilstoši vecumposmam klašu stundās pildīja karje-
ras izpētes darba lapas. 8. – 12. klases pasākuma „Būvē savu karjeru 
pats!” ietvaros tikās ar Viesītes novada domes pārstāvjiem: A. Žuku, 
I.  Ponomarenko un D.  Salu. Diskusijā tika pārrunāta mūžizglītības 
tendence un nepieciešamība, izprastas nianses dažādās profesionālajās 
jomās, noskaidroti ikdienas pienākumi un atbildības slieksnis, darba 
vide un personības iezīmes karjeras izaugsmē. Paldies domes pārstāv-
jiem par atbalstu Karjeras nedēļas pasākuma organizēšanā!

31. oktobrī projekta ietvaros notiks Karjeras izglītības atbalsta pa-
sākums sākumskolas grupai.

Pedagogs – karjeras konsultants S. Ratiņa

R. Orupa foto

Šorīt agri piecēlos,
Lai ar līksmu prātu
Savu mīļo Latviju
Godam cildinātu.
Simtiem dziesmu Tev par prieku,
Es Tev šodien dziedāt dziedu,
Gan par mežiem, gan par pļavām,
Raibām puķēm, tālēm zaļām.
Sena Tu, bet skaista esi,
Priekus, bēdas Tu mums nesi.
Latvija ir manas mājas
Te visdrošāk, labāk klājas!

(Anete ar mammu)

Lai attīstītu un pilnveidotu pirmsskolas 
vecuma bērnu latviešu valodas runas kultūru, 
mācību gada sākumā Jēkabpils Izglītības pār-
valdes izglītības darba speciāliste sadarbībā ar 
pirmsskolu Metodisko apvienību izsludināja 
daiļlasītāju konkursu pirmsskolas izglītības 
iestāžu pirmsskolas vecuma (6 – 7 gadi) bēr-
niem Jēkabpils pilsētā, Salas novadā, Jēkabpils 
novadā, Krustpils novadā, Aknīstes novadā, 
Viesītes novadā.

Konkursa dalībnieki tika rosināti (ja ir 
nepieciešams, kopā ar vecākiem) uzrakstīt 
dzejoli, veltītu Latvijas simtgadei, un censties 

pēc iespējas skaidrāk un precīzāk nodot to 
klausītājiem.

Konkursa noslēgums notiks Jēkabpilī pēc 
visu konkursantu noklausīšanās un novērtē-
šanas novados.

No Viesītes novada pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādes „Zīlīte” uz konkursu 
tika izvirzīta Anete ar savu dzejoli, kuru sace-
rēja un uzrakstīja kopā ar māmiņu Ievu.

Novēlam Anetei veiksmi konkursā!
PII „Zīlīte” vadītāja A. Orbidāne

14. septembrī jau trešo gadu PII „Zīlīte” tika 
atzīmēta Tēva diena. Šogad atšķirībā no iepriek-
šējiem gadiem tā tika organizēta visiem pirms-
skolas izglītības iestādes grupu bērniem un viņu 
tētiem kopā. Pasākums tika organizēts „Mazā 
bānīša” parkā. Pateicoties arī burvīgajiem laika 
apstākļiem, bērni kopā ar saviem tētiem ne-
traucēti varēja piedalīties dažādās atrakcijās un 
rotaļās. Tika organizēta arī virves vilkšana starp 
tētiem, kas bērnos raisīja īpašas emocijas.

Redzot tēvu lepnumu, turot savus mazu-
ļus plecos vai vienkārši turot sava bērna rociņu 
savā stiprajā plaukstā, domāju, ka Tēva dienas 
mērķis ir sasniegts  – vīrietim kā tēvam ir jā-
būt gandarītam un lepnam par savu ģimeni un 

bērniem. Tāpat tēviem ir jāsaņem pateicība un 
mīļi vārdi par ģimenei veltītajām nesavtīgajām 
rūpēm.

Pasākuma nobeigumā, pateicoties muze-
ja „Sēlija” darbiniekiem un Viesītes novada 
pašvaldībai, visiem pasākuma apmeklētājiem 
bija iespēja pavizināties ar muzeja „Sēlija” 
elektromobili.

Paldies visiem tētiem, kas atnāca, mam-
mām, kas atbalstīja savas ģimenes no skatītā-
ju vietām, un visiem, kas piedalījās pasākuma 
organizēšanā!

PII „Zīlīte” vadītājas vietniece izglītības jomā 
D. Medne

Autores foto

Karjeras nedēļas aktivitātes Viesītes vidusskolā

Mana Latvija

Tēva diena PII „Zīlīte”– „Kopā ar tēti”

iesaistījušās projektā „PuMPuRS”. Šoruden šo 
iespēju izmanto 39 Latvijas pašvaldības.

Viesītes novada pašvaldība izsludina 
Viesītes novada pašvaldības jauniešu iniciatī-
vu projektu konkursu.

Konkursa mērķi: palielināt priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska grupas izglītoja-
mo motivāciju turpināt izglītību un veicināt 
viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, iesais-
tīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un 
jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās 
izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību 
iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un 
mācību vietai.

Projekta iesniegšanas termiņš  – 

2018. gada 5. novembrī plkst. 15.00 Viesītes 
novada pašvaldības (Brīvības iela 10) 
Klientu apkalpošanas zālē.

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti 
tiks paziņoti rakstiski līdz 14.12.2018.

Projekta ieviešanas laiks  – no 3 līdz 18 
mēnešiem. Projekta uzsākšanu iesakām plā-
not ne ātrāk kā 2019. gada janvārī/februārī.

Viesītes novada pašvaldības jauniešu ini-
ciatīvas projektu konkursa koordinators: D. 
Sala, tālr. 22000801, e-pasts: dita.sala@vie-
site.lv; Viesītes novada pašvaldība, Brīvības 
iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, 
2. kabinets.

Konsultācijas lūdzu iepriekš pieteikt pa 
telefonu.

Konkursa nolikums u.c. informācija  – 
mājas lapā: http://www.viesite.lv/?p=42918#-
more-42918. Vairāk informācijas par projek-
tu: www.pumpurs.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicī-
gas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022.  gada 
31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vis-
pārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. kla-
sei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu au-
dzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno 
Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā 
ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts 
profesionālās izglītības iestādēm.

Informāciju apkopoja D. Sala.
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Šogad 15. jūlijā pagāja tieši 100 gadi, 
kopš piedzima spožs Viesītes padomju laika 
izglītības organizators, vadītājs un skolotājs – 
Vladimirs Poliektovs.

1918. gada 15. jūlijā Daugavpils apriņķa 
Līvānu pagasta saimniecībā „Stari” („Jermaki”) 
zemnieku ģimenē piedzimst dēls Vladimirs. 
Ģimenē bija vēl pieci bērni  – četras māsas 
un brālis. Vēlāk kopā ģimenē auga 8 bērni: 
trīs dēli, no kuriem viens mirst ļoti agri, un 
piecas meitas. Tēvs Kuzma Poliektovs ar māti 
Fatniju apsaimnieko 17 ha lielu saimniecību. 
Kā stāstīja jaunākā māsa Ksenija Demčenko 
(Poliektova), ģimene piederēja pie vecticībnie-
ku kopienas un bija ļoti reliģioza.

1918. gada februārī lielāko Latvijas daļu 
okupē Vācijas armija. Sākas latviešu cīņa par 
savu nacionālo valsti, un 1918. gada 18. no-
vembrī Rīgā tiek proklamēta Latvijas valsts. 
Notiek Brīvības cīņas. Tādejādi Vladimirs aug 
un veidojas līdz ar Latvijas Republiku.

Saimniecība „Stari” ir nomaļus no pilsē-
tām, tāpēc tēvs nolemj saimniecību pārdot un 
pirkt zemi tuvāk pilsētai. 1924. gadā Kuzma 
Poliektovs nopērk Jēkabpils apriņķa Ābeļu pa-
gastā 22 ha lielu saimniecību „Kalna Gravāni”. 
1932. gadā Vladimirs beidz Jēkabpils pilsētas 
krievu pamatskolu. Vladimirs grib iestāties 
ģimnāzijā, bet trūkst naudas mācībām. Brālis 
ir iesaukts obligātajā dienestā. Tēvs bija ņē-
mis aizdevumu bankā, lai nopirktu saimnie-
cību „Kalna Gravāni”, un, kā autobiogrāfijā 
raksta pats Vladimirs: „Tēvs iekrita parādos.” 
Vladimirs strādā saimniecībā, ziemā ar tēvu 
brauc peļņā, krāj naudu un 1933. gadā iestājas 
Jēkabpils valsts reālģimnāzijā, kuru beidz 1938. 
gadā. Kā redzams reālģimnāzijas Gatavības ap-
liecībā, tad topošajam skolotājam labi padevu-
šies tādi mācību priekšmeti kā vēsture, psiho-
loģija, latviešu un vācu valodas, kosmogrāfija, 
sliktāk – dažādas matemātikas, fizika, dabas zi-
nības. Stāstot par Vladimira mācīšanos, māsa 
Ksenija teica ar nelielu smeldzi: „Visai ģimenei 
bija smagi jāstrādā saimniecībā, lai Vladimirs 
varētu mācīties. Mēs, visi pārējie bērni, bei-
dzām tikai 4 klases pamatskolā.” Jāatzīmē, ka 
tajā pašā laikā (1935.–1940.  gads) Jēkabpils 
valsts reālģimnāzijā mācās arī latviešu padom-
ju laika politiķis, LKP CK Otrais sekretārs, 
nacionālkomunists, Latvijas Tautas frontes di-
bināšanas kongresa organizācijas komitejas un 
LTF Domes loceklis Vilis Krūmiņš.

Vladimirs ir uzņēmīgs un par spīti naudas 
trūkumam dodas uz Rīgu, un 1938. gada ru-
denī iestājas Latvijas Valsts universitātes (LU) 
Dabaszinību fakultātes Ģeoloģijas nodaļā. 
Vecāki nevar pilnībā nodrošināt Vladimira 
studijas, tāpēc paralēli studijām viņš strādā par 
melnstrādnieku benzīna tirdzniecības uzņē-
mumā „Schell”, vēlāk akciju sabiedrībā „Brāļi 
Popovi”.

Pēc Padomju Savienības un Vācijas ne-
uzbrukšanas līguma un slepenā protokola  – 
Molotova–Ribentropa pakta parakstīšanas 
1939. gada 23. augustā sākas Latvijas pārņem-
šana PSRS kontrolē. 1940. gada 17. jūnijā PSRS 

karaspēks ienāk visā Latvijas teritorijā. Latvija 
ir okupēta, tiek pasludināta padomju vara, un 
jau 5. augustā Latvijas PSR tiek uzņemta PSRS 
sastāvā. Sākas represijas. 5000 Latvijas armijas 
karavīru tiek apcietināti, deportēti un nošau-
ti. 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju visā 
Latvijā tiek veikta vienlaikus masveida Latvijas 
iedzīvotāju (15424 cilvēku) deportācija uz 
„pārmācības darbu nometnēm”. Šajā pārmai-
ņu laikā Vladimirs turpina studēt LU un sāk 
strādāt Rīgas Maskavas rajona Tautas izglītības 
nodaļā (TIN) par saimniecības inspektoru.

Ar Vācijas uzbrukuma PSRS pirmo dienu 
1941. gada 22. jūnijā Latvijā ienāk vācu armi-
jas grupa „Nord” un jau 8. jūlijā pilnībā okupē 
visu Latviju. Tā kā V. Poliektovs bija strādājis 
TIN, viņu uzskata par padomju valdības pie-
kritēju. Vladimirs ir spiests atstāt Rīgu un pār-
nāk dzīvot pie tēva uz laukiem. Taču te, laukos, 
Vladimiram draud izsūtīšana uz Vāciju spaidu 
darbos. Vladimirs ir dzirdējis, ka skolotājus uz 
Vāciju nesūta. Viņš dodas uz Daugavpili un 
piesakās Daugavpils apriņķa Izglītības nodaļā 
par skolotāju. Vladimiru nosūta uz Preiļu pa-
gasta Pupāju pamatskolu par skolotāju. Tā sā-
kas Vladimira Poliektova skolotāja gaitas, kas 
turpinās visu mūžu.

Pupāju pamatskolā V. Poliektovs nostrādā 
tikai vienu gadu. Tad viņu pārceļ uz Jēkabpils 
apriņķa Medņu pagasta Saulaines krievu 
pamatskolu par skolotāju, vēlāk par skolas 
pārzini.

1943.  gadā vācu armijas situācija 
Austrumu frontē kļūst smaga un sāk pietrūkt 
karavīru. SS reihsfīrers H. Himlers 1943. gada 
10. februārī apvieno četrus latviešu kārtības 
dienesta policijas bataljonus Ļeņingradas fron-
tē un izveido Latviešu SS brīvprātīgo leģionu. 
Arī 25 gadus vecajam V. Poliektovam draud ie-

saukšana vācu armijā, un 1944. gada aprīlī viņš 
saņem mobilizācijas pavēsti. Vladimirs nedo-
das uz iesaukšanas punktu, bet slēpjas pie tēva 
laukos. To atklāj, un varas pārstāvji piedraud 
Kuzmam Poliektovam, lai viņš izdod dēlu, 
citādi visa ģimene tiks izsūtīta uz Vāciju. Pats 
Vladimirs raksta: „Bija jāpadodas liktenim.” 
Viņš nonāk leģiona darba bataljonā Rīgā.

1944.  gada vasarā Padomju armija strau-
ji tuvojās Latvijas robežām. Bēgļu straumes 
sāka plūst uz Rīgu un Kurzemi. Šādā situācijā 
1944. gada augustā V. Poliektovs dezertē no 
vācu armijas, dzīvo mežos, līdz ienāk Sarkanā 
Armija. Tajā pat mēnesī viņš tiek nozīmēts 
strādāt Jēkabpils apriņķa Ābeļu pagasta iz-
pildkomitejā par sekretāru, no oktobra – par 
vecāko inspektoru karavīru ģimeņu apgādes 
nodaļā. Savukārt no 1944. gada decembra līdz 
1945. gada martam vada pagasta izpildkomi-
tejā Darba spēka uzskaites un sadales biroju. 
1944. gada 11. oktobrī Vladimirs Poliektovs 
tiek uzņemts Latvijas Ļeņina komunistiskās 
jaunatnes savienībā (LĻKJS).

1945. gada 1. martā ar Jēkabpils apriņķa 
TIN pavēli Nr. 11 V. Poliektovs tiek iecelts par 
Jēkabpils 7 klašu pamatskolas direktoru. Skolas 
telpas ir sagrautas, un direktors sāk to atjau-
nošanu. Kā raksta tā laika Jēkabpils apriņķa 
TIN vadītāja L. Lapiņa, tad biedrs Poliektovs, 
pateicoties savai enerģijai un labajām organi-
zatora spējām, ir pilnīgā kārtībā savedis skolas 
telpas un izveidojis draudzīgu un saliedētu pe-
dagoģisko kolektīvu. Tiek atzīmēts, ka ir labs 
metodiķis.

1948. gada rudenī Jēkabpils apriņķa TIN, 
apriņķa partijas komitejā un apriņķa izpildu 
komitejā izskata V. Poliektova kandidatūru 
Viesītes vidusskolas direktora amatam. Visas 
instances atzīst Vladimiru Poliektovu par pie-
mērotu šim amatam, un ar 1948. gada 1. de-
cembri viņš tiek pārcelts uz Viesītes vidusskolu 
par direktoru. Viesītes vidusskola ir ieguvusi 
jaunu, 30 gadus vecu, un enerģisku direktoru.

Padomju Savienības Komunistiskā par-
tija uzskatīja, ka 40. gadu beigās sociālisma 
celtniecība Baltijas republikās noris asas šķiru 
cīņas apstākļos, tāpēc atbilstoši PSRS Ministru 
padomes lēmumam 1949. gadā no 25. marta 
līdz 30.  martam Latvijā notiek otrā iedzīvo-
tāju masveida (44  271  cilvēka) deportācija 
uz Krievijas ziemeļu apgabaliem. Lai gan V. 
Poliektovs ir bijis 1944. gada 8. aprīlī iesaukts 
Latviešu SS leģionā, tomēr viņš ir atzīts par 
lojālu un uzticamu skolotāju un Padomju va-
ras atbalstītāju un nav deportējamo sarakstā. 
Pagātnes dzīve nospēlē savu lomu vēlāk, neļau-
dama vidusskolas direktoram kļūt par PSKP 
biedru. Arhīva dokumenti rāda, ka 1967. gada 
decembra sākumā V. Poliektovs tiek uzņemts 
PSKP biedra kandidātos, bet lietas virzība tiek 
pārtraukta.

1941. gadā V. Poliektovs ir pārtraucis stu-
dijas LU 3. kursā. Tagad, strādājot par Viesītes 
vidusskolas direktoru, no viņa tiek prasīta 
augstākā pedagoģiskā izglītība. 1949. gadā 
direktors atsāk mācības un iestājas Latvijas 

Vladimirs Poliektovs – izcils izglītības darba 
organizators un vadītājs

Sēlijas dimanti

V. Poliektova portrets. Uzsākot darba gaitas 
Viesītes vidusskolā, 40. gadu beigas.  
Precīzs datums nav zināms.
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valsts pedagoģiskā institūta (LVPI) neklātienes 
nodaļā (no 1954. gada – Rīgas pedagoģiskais 
institūts). Sekmīgi mācās Dabas zinātņu fa-
kultātē un 1954.  gadā absolvē Rīgas pedago-
ģisko institūtu kā bioloģijas–ķīmijas skolotājs. 
Studējot pedagoģiskajā institūtā, direktors 
skolā strādā arī par ķīmijas skolotāju, mācot 
ķīmiju no 7. līdz 11. klasei. Pateicoties tieši V. 
Poliektovam, skolā tiek iekārtoti fizikas un ķī-
mijas kabineti. Direktors ir ķīmijas skolotājs, 
tāpēc pats personīgi piedalās visos ķīmijas 
kabineta iekārtošanas darbos. Kabinets bija 
iekārtots ar gāzesvadu, ūdens-
vadu un uzskates līdzekļiem un 
bija pats modernākais visā rajo-
nā. Daļēji tika iekārtots arī bio-
loģijas kabinets. Tā laika likumi 
ļāva skolas direktoram strādāt 
par skolotāju tikai 9 stundas 
nedēļā. Direktoram bija vairāk 
jākoncentrējas uz skolas vadīša-
nu, nevis skolēnu mācīšanu.

Kā redzams arhīvu materi-
ālos, vidusskolas darba vadīšana 
nemaz tik gluda nebija. Tā par 
aizbraukšanu Jaungada brīv-
laikā uz 2 dienām uz Rīgu bez 
Neretas rajona TIN vadītājas at-
ļaujas ir jāraksta paskaidrojums 
(50. gados Viesīte administra-
tīvi teritoriāli ietilpa Neretas 
rajonā). 1955. gada 24. martā 
TIN izsaka rājienu direktoram 
V. Poliektovam par bezatbildīgu pieeju 
zinātniski praktiskās konferences saga-
tavošanā Viesītes vidusskolā. Tas laikam 
pamudināja direktoru 1955. gadā rakstīt 
iesniegumu Latvijas PSR Izglītības minis-
tram par atbrīvošanu no darba Viesītes 
vidusskolā un par pārcelšanu uz Jēkabpils 
2. vidusskolu skolotāja amatā. Varbūt, ka 
bija arī kāds cits iemesls. Tomēr ministra 
rezolūcija ir „otkazaķ” (krieviski  – at-
teikt). Vēl viens fakts: skolas direktoram 
ir aizliegts braukt uz savu radu un vecāku 
bērēm. V. Poliektova vecāku ģimene bija 
reliģioza un mirušos radus izvadīja ar mā-
cītāju. Bija nepieņemami, ka skolas direk-
tors piedalās šādās bērēs.

Lai gan izglītības uzraugi krata pirk-
stus V. Poliektova virzienā, taču jāatzī-
mē, ka daudzos raksturojumos par V. 
Poliektovu, ko ir rakstījusi Neretas un 
Jēkabpils rajonu TIN, ir norādīts, ka viņš 
ir izcils organizators un Viesītes vidus-
skola ir kļuvusi par vienu no labākajām 
skolām rajonā. To apstiprina gan publi-
kācijas presē, gan skolotāju atmiņas un 
rakstītais par skolas direktoru. 1967. gadā 
Jēkabpils rajona TIN skolu inspektors 
V. Dambekalns raksta avīzē „Padomju 
Daugava”: „Viesītē… kāda balta divstā-
vu celtne… ir izaugusi par plašu, ērtu 
gaismas pili ar gaišām klasēm, labi un mājīgi 
iekārtotiem mācību kabinetiem un modernu 
sporta zāli. Viesītes vidusskola šodien ir viena 
no labākajām rajonā.”

Patiešām V. Poliektovs daudz darīja skolas 
attīstībā un prasmīgi kārtoja visus adminis-
tratīvi saimnieciskos darbus. Direktora va-
dībā tika iekārtoti moderni mācību kabineti, 
labiekārtots sporta laukums, izbūvēta skolas 
siltumnīca. Ļoti lielu darbu direktors veica, lai 
uzbūvētu skolas piebūvi. Tas ļāva skolēniem 

mācīties plašās un ērtās telpās. Uzbūvētā spor-
ta zāle bija vislabākā Jēkabpils rajonā. Vēl di-
rektoram bija plāns 1969. gadā veikt vēl vienu 
piebūvi skolai un uzcelt peldbaseinu. Diemžēl 
šis sapnis nerealizējās. Direktors V. Poliektovs 
panāca, ka skolā skolēniem tiek nodroši-
nātas siltas pusdienas, respektīvi, kopgalds. 
Piemēram, 1968. gadā no 510 skolēniem kop-
galdā ēda 420 skolēni. Bieži direktors apmek-
lēja Viesītes apkārtējos kolhozus, lai panāktu, 
ka saimniecības apmaksā skolēniem, kas dzīvo 
to teritorijā, bezmaksas pusdienas. Tāpat di-

rektors dabūja finansējumu, lai skolā strādātu 
medicīniskā māsa. Māsa veica skolēniem visas 
nepieciešamās profilaktiskās potes un ārstēja 
vieglas saslimšanas. Tika iekārtota ārsta ista-
ba ar zobārstniecības krēslu. Noteiktās dienās 
skolā ieradās ārsts – terapeits, pie kura varēja 
griezties skolēni, kā arī reizi nedēļā pārbaudīt 
un ārstēt skolēnu zobus ieradās zobārste.

Bez saimnieciskā darba spējām V. 
Poliektovam piemita vēl viena izcila dotība: 
prasme komunicēt un veidot darbaspējīgu 

kolektīvu. Pēc raksta autora domām, tieši šī 
spēja ļāva direktoram izveidot Viesītes vidus-
skolu par ļoti labu skolu rajonā un republikā. 
Kā raksta un atceras skolotājas A. Lapiņa, J. 
Kivleniece, Dz. Zandersone, R. Mitre, tad sko-
las kolektīva veidošanā un saliedētībā direk-
toram bija sevišķi lieli nopelni. 1949. gadā, V. 
Poliektovam sākot vadīt Viesītes vidusskolu, 
skolā strādāja tikai 2 skolotāji ar augstāko izglī-
tību. Arī pašam direktoram bija tikai nepilnu 
trīs kursu izglītība LU. Pats direktors sāka mā-
cīties neklātienē LVPI un iedvesmoja arī citus 

skolotājus to darīt. 12 skolotāji, 
sekodami direktora paraugam, 
pabeidza neklātienē augstākās 
mācību iestādes. Kad direktors 
atskatījās uz saviem nostrādā-
tajiem 20 gadiem Viesītes vi-
dusskolā, skolā jau strādāja 40 
skolotāju, no kuriem augstākā 
izglītība bija 23 skolotājiem un 
3 skolotāji vēl mācījās augstsko-
lās. Direktoram V. Poliektovam 
bija princips: cik vien iespējams 
skolas darbā iesaistīt bijušos 
absolventus un piesaistīt dar-
bam skolā labus skolotājus no 
ārpuses. Te jāmin tādus izcilus 
pedagogus kā Kārli Lapiņu, 
Voldemāru Spārniņu, Arkādiju 
Kasinski.

Kā atcerējās bijušie skolo-
tāji, tad skolas direktors vien-

mēr bija par saviem skolotājiem un visās 
revīzijās tos aizstāvēja. Kolektīvā valdīja 
draudzīga gaisotne, un skolotājiem nebi-
ja baiļu no direktora. Nekad V. Poliektovs 
nereklamēja sevi. Nekad direktors nebāra 
skolotāju skolēnu priekšā. Tajos gados 
bija iegājies, ka sasveicinoties ir jāpaceļ 
cepure. Pat tad, kad direktoru sveicināja 
jaunāko klašu skolēni, direktors vienmēr 
pacēla cepuri skolēna priekšā. Skolotāji 
daudz strādāja ar „pēcstundeniekiem”. 
Tāpēc direktors mīlēja norādīt skolotā-
jiem: „Neaizraujies ar pēcstundeniekiem.” 
Arī kritiku direktors uzņēma pozitīvi. 
Skolotāja R. Mitre stāstīja  – dažos pasā-
kumos skolotājs Rūdolfs Stiprais tēloja 
Ķenci, kas lūdzās par neizdarītiem dar-
biem un negācijām skolā. Direktors nekad 
neapvainojās. V. Poliektovs vienmēr at-
balstīja savus skolotājus ārpus klases dar-
bos. Tā direktors palīdzēja skolotājam R. 
Stiprajam ierīkot mācību lauciņus, kuros 
audzēja dažādus zaļumus un dārzeņus, 
skolotājam A. Kasinskim – atvest no Rīgas 
uz skolu dažādas mākslas izstādes. Skolas 
virtuve labprāt izmantoja mācību lauciņos 
izaudzētos zaļumus. Kādi viesītieši bija 
par to sūdzējušies rajona TIN, un skolas 
direktors dabūja brāzienu par skolēnu 
darba izmantošanu. V. Poliektovs bija ie-

dibinājis tradīciju, ka pēc katra izlaiduma sko-
las kolektīvs svin skolas gada pabeigšanu. Tas 
viss cieši saliedēja skolas kolektīvu.

V. Poliektovam nebija sveša arī kultū-
ras un mākslas dzīve. Pats viņš bija aktīvs 
Viesītes tautas nama kora korists. Skolā vieso-
jās daudzi Latvijā pazīstami radošie darbinie-
ki, piemēram, Dagnija Zigmonte, Laimonis 
Vāczemnieks u.c. Ģimenes saietos direktors 
vienmēr bija galvenais dziesmu diriģents. 
Mīļākās dziesmas bija latviešu tautasdziesma 

Tikšanās reizē ar latviešu rakstniekiem un dzejniekiem.  
1960. gads. No kreisās: Andris Vējāns, Laimonis Vāczemnieks, 
Dagnija Zigmonte.

Īsa apspriede ar skolotājiem skolā. 60. gadu beigas. Precīzs datums nav zināms.
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Tāpat kā katru gadu arī šogad rudens maz-
pulcēniem ir tas laiks, kad atskatīties uz savu 
veikumu. Šķiet, ka nupat kā piedalījāmies 
mazpulku sporta spēlēs Džūkstē, aizvadījām 
Latvijas Mazpulku dārza svētkus Viesītē un uz-
sākām 2018. gada projektu īstenošanu. Taču tā 
nebūt nav. Aizritējusi brīnumjauka vasara, nes-
dama sev līdzi dažādus piedzīvojumus.

Vasaras sākumā mazpulcēnu salidojuma 
„Lieli joki, mazi joki” ietvaros Saulesdārzā 
Rīgā stādījām pašu izaudzētās puķes. 
Neaizmirstamas būs mazpulku vasaras nomet-
nē „Visu daru es ar prieku!” Ļaudonā pavadītās 
dienas, kur lietā bija jāliek gan ass prāts un erudīcija, gan spēks un 
veiklība.

Karstums un sausums puķu un dārzeņu audzētājiem atnesa ne 

mazums rūpju. Daudz vairāk vajadzēja laistīt 
un pieskatīt savus stādījumus. Taču rezultāti 
neizpalika. Augusta beigās Viesītes mazpulka 
dalībniece Dita Rūta Dambrāne tika aicināta 
uz Latvijas Dabas muzeju atvest savus audzētos 
tomātus „Tarasenko”. Starp vairāk nekā četri 
simti tomātu šķirnēm arī Ditas tomāti „gozē-
jās” slavas saulītē un priecēja izstādes „Tomātu 
parāde 2018” apmeklētājus Rīgā.

Savukārt sīpolu audzētāji Anta un Daniels 
savu ražu nodeva z/s Ezerkauliņi, ko Latvijas 
valsts pirmssvētku laikā veikalu tīklā Maxima 
varēs iegādāties pat kā suvenīru, jo sīpoli ir 

Latvijas karoga krāsās un atbilstoši izkārtoti glītās kartona kārbiņās.
Novada rudens forumā 29. septembrī piedalījāmies Jelgavas 

novada Ražas svētku gadatirgū un projektu prezentācijā Aizupes 

Viesītes mazpulcēni Latvijas simtgades zīmē

„Pūt vējiņi” un Jāzepa Vītola kora dziesma 
„Gaismas pils”. Ģimenes lokā klusi tika svinēti 
Ziemassvētki. V. Poliektovam patika klausīties 
Ziemassvētku dziesmas.

Sports nebija V. Poliektova kaislība, bet 
viņš vienmēr atbalstīja skolā dažādas sporta 
aktivitātes. Kā stāstīja D. Bārda, tad uz sporta 
pasākumiem bija „bīdāms”, taču katru rītu re-
gulāri veica rīta rosmi.

V. Poliektovs bija atsaucīgs un izpalīdzīgs 
cilvēks. Padomju laikā automašīna ģimenē 
bija retums. Direktoram bija viena no labā-
kajām padomju laika vidējās klases vieglajām 
automašīnām – Gaz 21 „Volga”. V. Poliektovs 
„netrīcēja” par savu automašīnu. Māsa at-
ceras, ka Vladimirs bez jebkādām atrunām 
iedeva automašīnu māsas vīram, lai atvestu 
dzemdētāju no Rīgas. Kad skolotājas Sarmītes 
Birstes dēlam viena acs tika traumēta ar stikla 
šķembām, direktors pameta visus darbus un 
nekavējoties ar savu „Volgu” veda viņas dēlu 
uz Rīgas slimnīcu.

Karam beidzoties, Vladimirs iepazīstas 
ar medicīnas māsu Mariju no Ļeņingradas, 
Puškinas (bijusī Carskojo Selo). Arī Marija 
ir dzimusi 1918. gadā. Precības notiek, kad 
V. Poliektovs jau ir sācis strādāt Viesītes vi-
dusskolā. Vladimirs adoptē arī Marijas 1940. 
gadā dzimušo dēlu Aleksi. Tomēr ar Aleksi 
īsti labi Vladimirs nesaprotas. Kā raksta 
autoram pastāstīja Aleksis Zimins, tad ne-
vis ģimene, bet skola ir bijusi Vladimiram 
pirmajā vietā. Dēls Aleksis Zimins tagad 
ir pensionārs un dzīvo Rīgā. 1955. gadā V. 
Poliektova ģimenē piedzimst meita Tatjana. 
Tatjana pabeidz vidusskolu, tad Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmiju (tagad Latvijas 
Lauksaimniecība universitāte) un sāk strā-
dāt LPSR Patērētāju biedrību savienībā, 

vēlāk  – konditorejas fabrikā „Staburadze”. 
Mirst 2009. gadā.

Direktors V. Poliektovs ir bijis aktīvs arī 
Viesītes sabiedriskajā dzīvē. Viņš ir Viesītes 
darbaļaužu deputātu padomes Izpildu ko-
mitejas deputāts un Izpildu komitejas locek-
lis, Viesītes kultūras nama padomes loceklis, 
tirdzniecības tīkla sabiedriskais kontrolieris. 
Vienlaicīgi – arī Jēkabpils rajona TIN padomes 
loceklis. Direktors ir atzīstams lektors. Bieži 
dažādos uzņēmumos un iestādēs lasa lekcijas 
par pedagoģiskiem, zinātnes un starptautisko 
notikumu jautājumiem. Direktors skolā ir iz-
veidojis „vecāku lektoriju”, kur skolēnu vecāki 
klausās lekcijas par bērnu audzināšanu.

Par savu ilggadīgo darbu, par teicami or-
ganizēto mācību un audzināšanas darbu un vi-
dusskolas mācību bāzes attīstību V. Poliektovs 
tiek vairākkārt apbalvots ar PSRS laika goda 
rakstiem, 1965. gadā  – ar krūšu nozīmi 
„Teicamnieks izglītības darbā”. 1967. gada 30. 
septembrī ar Latvijas PSR Augstākās Padomes 
Prezidija dekrētu V. Poliektovam tiek piešķirts 
Latvijas PSR Nopelniem bagātā skolotāja goda 
nosaukums.

V. Poliektovs aktīvi turpina dzīvot un strā-
dāt, un nejūt, ka klāt ir piezagusies smaga un 
praktiski neārstējama slimība. 1972. gada jan-
vārī viņš tiek ielikts slimnīcā, un sākas cīņa par 
izdzīvošanu. 1972. gada 18. janvārī Viesītes 
vidusskolas vadību pārņem direktora vietniece 
ārpusklases audzināšanas darbā Ruta Daujate, 
un direktors vairs nekad neatgriežas savā dar-
bā. Skolas darbinieki vairākas reizes apmeklē 
V. Poliektovu slimnīcā un redz, ka direktors 
ļoti cer dzīvot tālāk. Līdz pēdējam dzīves brī-
dim viņš ir kopā ar savu skolas kolektīvu, tā rū-
pēm un nākotnes iecerēm. Tomēr 1972. gada 
11. jūnijā 53 gadu vecumā apraujas Vladimira 

Poliektova dzīve. V. Poliektovs tiek apglabāts 
Jēkabpils pilsētas kapos.

Ar savu darbu, ar savām radošajām iece-
rēm un stingro, bet labestīgo attieksmi pret 
jebkuru skolēnu Vladimirs Poliektovs bija ie-
guvis darba biedru un skolēnu vecāku nedalī-
tu cieņu un atzinību. Savus labākos 23 darba 
gadus V. Poliektovs veltīja Viesītei un Viesītes 
vidusskolai, padarīdams to par izcilu sko-
lu Jēkabpils rajonā un Latvijā. Vairāki bijušie 
skolotāji ir sacījuši raksta autoram, ka labāka 
direktora Viesītes vidusskolai nekad nav bijis.

Raksta tapšana nebūtu bijusi iespējama 
bez laikraksta „Viesītes Novada Vēstis” re-
daktores Līgas Griškenas un Viesītes muzeja 
„Sēlija” vadītājas Ilmas Svilānes iedvesmas un 
sniegtā atbalsta. Raksta autors izsaka pateicī-
bu Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Rīgā un 
LNA Jēkabpils zonālā valsts arhīva darbinie-
kiem par palīdzību dokumentu meklēšanā un 
kopēšanā. Īpaši autors pateicas cilvēkiem, kuri 
bija dzīvojuši un strādājuši kopā ar Vladimiru 
Poliektovu, un neatteica intervijas: Vladimira 
māsai Ksenijai Demčenko, kura savos 97 ga-
dos varēja precīzi pastāstīt par Vladimira bēr-
nību un jaunību, Dacei Bārdai (Spārniņai), 
kura 18 gadus dzīvoja kaimiņos direktoram 
Viesītē, Sarkanarmijas ielā 21 (tagad Biržu 
iela), un Rutai Mitrei (Treijai), kura no 1962. 
gada līdz 1973. gadam strādāja līdzās direkto-
ram par ķīmijas skolotāju.

Rakstu par talantīgo un enerģisko Viesītes 
vidusskolas direktoru un skolotāju gribētos 
beigt ar teicienu: Brevis nobis vita data est, 
ad memoria bene redditae vitae sempiterna 
(Mūsu dzīve ir īsa, bet labais darbs paliek pie-
miņā mūžīgi).

Skolotāja Vladimira Poliektova skolnieks 
J. Miezeris

Jelgavas novada Ražas svētku gadatirgū. Projektu forumā Aizupes pamatskolā.

Ditas tomāti no izstādes Dabas muzejā.
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Elkšņu un Rites pagastu dienvidu daļa daudzus gadsimtus bijusi 
nosacīta robeža starp Livoniju un Lietuvas karaļvalsti. Divi pilskalni kā 
teiksmaini milži joprojām stāv sardzē abpus senam tirgotāju – sirotāju 
ceļam, t.s. „lietuvju ceļam”. Te blakus viena otrai veidojās Elkšņu un 
Ilzu muižas, kur veiksmīgi attīstījās saimnieciskā darbība. Muižnieki 
veda uz Rīgas ostu un pārdeva darvu, graudus, sviestu, garšvielas un 
citus lauksaimniecības produktus, ko saražoja vietējie dzimtļaudis.

Apkārtnes gleznainā daba vilināt vilinājusi te apmesties uz dzīvi. 
Uz austrumiem no Elkšņu muižas purvainā ielejā paslēpies Dumbļa 
ezers. Uz ziemeļiem atrodas Garais ezers un turpat pie muižas uz dien-
vidiem – nelielais Akmeņu ezers. Interesanti, ka šīs puses ezeriem ir 
vairāki nosaukumi. Ne tikai vietējo cilvēku saziņā. Papētot senas kar-
tes, var pārliecināties, ka vienam un tam pašam ezeram arī kartēs da-
žādos laikos fiksēti atšķirīgi nosaukumi. Tā 20. gs. sākumā tagadējā 
Ilzu (Garā) ezera nosaukums ir Akmeņu ezers, bet tagadējais Akmeņu 
ezers saukts par Ilzes ezeru. Interesantu skaidrojumu tam sniedz 
„Teika par Sēlijas ezeriem”, kas publicēta 1921. g. izdevumā „Kultūras 
Vēstnesis”, Nr. 7.

Sensenos laikos, kad vēl mūsu pašu kungi – sēļu bajāri – valdījuši 
par šīm muižām un par saviem ļaudīm, Dumblis saucies par Lielo eze-
ru un Akmeņu ezers par Mazo ezeru. Bet laiki grozījušies, kungi un 
kārtība mainījusies. Pat ezeru nosaukumi nav varējuši pastāvēt.

Elkšņu muižā ieradies un valdījis kāds ļoti bargs svešs lielskungs, 
kurš vietējos ļaudis visādi izkalpinājis. Lielskungs, nesaprazdams lat-
viešu valodu, neieredzējis pat mūsu jaukās tautas dziesmas. Ja ļaudis 
strādādami dziedājuši, tad viņš vēl vairāk dusmojies, skraidījis apkārt, 
tos bez vajadzības sitis un kliedzis: „Dumm, dumm, dummer Lette!” 
Tamdēļ ļaudis viņu iesaukuši par „Dumbli”.

Reiz, kādā tumšā, aukainā rudeņa naktī, lielkunga bargais vagars 
agri pirms pusnakts sacēlis visus darbiniekus pie kulšanas. Drīz iera-
dies arī pats lielkungs. Staigādams rijā, tas arvienu iešāvis ar savu garo 
ādas pātagu vienam otram kūlējam.

Starp kūlējiem bijusi kāda ļoti daiļa jaunava, kura te atnākusi ar sa-
vējiem no Zemgales. To ieraugot, kungs kā muti atpletis, ļaudis lamā-
dams, tā arī palicis stāvot, uz skaistuli raugoties. Pēc kāda laiciņa viņš 
balsi atdabūjis un atkal sācis bļaustīties un ar zīmēm rādīt, lai kūlēji 
apstājas kult, spriguļus pakar pie sienas uz vadžiem un iet projām, bet 
pats sagrābis skaisto jaunavu. Meitene sirdīgi pretojusies un saukusi 
palīgā, bet neviens nav palīdzējis atsvabināties, un varmāka to aizrāvis 
nakts tumsā.

Nelaimīgā jaunava redzēdama, ka nedz ļaudis, nedz dievi tai ne-
nāk palīgā  – sākusi piesaukt velnu. Velns izdzirdis un nekavējoties 
devies palīgā, paķēris muižkungu aiz cekula un iesviedis to no kal-
na Lielajā ezerā. Ļaudis pēc tam šo ezeru kunga palamas vārdā sākuši 
saukt par Dumbli. Bet arī velnam iepatikusies skaistā jaunava, gribējis 

ar viņu aizbēgt, taču iedziedājies gailis, velns ielēcis Mazajā ezerā un 
tur pārvērties par lielu akmeni, tamdēļ Mazo ezeru turpmāk sauca par 
Akmeņu ezeru.

Jaunākos laikos zem svešinieku varmācībām nospiestie Sēlieši, 
Zemgalieši, Kurzemnieki, Vidzemnieki, Tālavieši un Latgalieši apvie-
nojās, sadevās rokās un noslēdza stipru vienprātības riņķi ap Latviju, 
no kuras drīz izraidīja svešiniekus. Nodibināja neatkarīgu valsti, iecē-

Laikiem mainoties, mainās pat ezeru nosaukumi

Lones Tautas namā vēl līdz 17. novembrim skatāma izstāde 
„Mans mantojums simtgadei. „Baltie darbi laiku lokos””.

Izstādei savus mantotos darbus neliedza Skaidrīte Grieķere, 
Ingrīda Kleva (gan mammas, gan vecvecmāmiņas pūra darbus), 
Lāčplēšu ģimene, „Ieleju” Malcenieku ģimene, Jānis Dāboliņš. 
Paldies šiem cilvēkiem par atsaucību, par kopdarbību, lai kaut ko 
varētu parādīt jaunajai paaudzei, atcerēties, ar ko un kā agrāk aiz-
pildīja savu laiku cilvēki, kādas tehnikas, krāsu salikumu, audumus, 
rakstus izmantoja!

Aicinu ikvienu smelt spēku no šiem darbiem un turpināt senču 
tradīcijas nākošajā simtgadē!

Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece

Nāc, pasmel spēku!
Pagastu ziņas

pamatskolā. Viesītes seši mazpulcēni tirgoja pašu izaudzētās pupi-
ņas, garšaugus un tējas, prezentēja izstrādātos projektus. Viesītiešu 
izstrādātais grupas projekts „Dāvana Latvijai dzimšanas dienā”, ko 
vadīja un prezentēja Klinta un Linda, ieguva pirmo vietu. Arī insta-
lācija, ko veidoja Viesītes mazpulcēni par Latvijas simtgades tēmu, 
ieguva nedalītu atzinību.

Kārtējā darba sezona veiksmīgi noslēgusies. Uz jauniem piedzī-

vojumiem aicinu dalībniekus, kuri pagājušā mācību gada beigās uz-
sāka mazpulcēnu gaitas, kā arī citus interesentus. Pieteikšanās pie 
Viesītes mazpulka priekšnieces Annijas Liepiņas. Iepazīšanās pasā-
kums notiks vienā no Latvijas svētku nedēļas dienām.

Lai visiem jauks rudens un priecīgi svētki!
Viesītes mazpulka vadītāja Rudīte

20. gs. sākuma kartē Ilzu (Garais) ezers redzams ar Akmeņu ezera vārdu.

Ilzu (Garais) ezers, kuram pa vidu iet valsts robeža, Lietuvas pusē pēdējos 
gados kļuvis par starptautiski atzītu mūsdienīgi labiekārtotu tūrisma objektu.
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Novada bibliotēkās

Šī gada 15. septembrī dzejniece, 
prozaiķe, rakstniece un publiciste 
Inese Zandere svinēja savu 60 gadu 
jubileju. Autores jubilejas koncerts 
Rīgā izskanēja Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Ziedoņa zālē un bija vel-
tīts pieaugušo auditorijai.

19. oktobrī arī Viesītes bibliotē-
kās notika rakstnieces dzīvei un daiļ-
radei veltīts pasākums, kurā pieda-
līties aicinājām 2. klašu skolēnus un 
viņu audzinātājas.

Pasākuma nosaukumā izmanto-
jām rakstnieces dzejas rindas: „.. un 
atveras diena kā grāmata liela...”

Pasākumā vispirms parādījām 
bērniem bibliotēkas sagatavoto pre-
zentāciju par I. Zanderes dzīvi un 
daiļradi. Skolēniem pastāstījām par 
rakstnieces dzimto pusi  – viņa dzimusi un 
augusi Dobelē skolotāju ģimenē. Mācījusies 
Dobeles pirmajā vidusskolā. Tad pārcēlusies 
uz Rīgu un studējusi Latvijas universitātē. 
Pēc tās beigšanas sākas nākošās autores dar-
ba gaitas – viņa strādā kā publiciste, dažādu 
izdevumu redaktore, bet kopš 2004. gada ir 
izdevniecības „Liels un Mazs” galvenā re-
daktore. Līdztekus tam viņa raksta dzejo-
ļus, stāstus un pasakas gan bērniem, gan arī 
pieaugušajiem.

Tāpat pasākuma dalībnieki uzzināja, ka 
I. Zandere ļoti aktīvi un radoši iesaistās da-
žādu uzvedumu veidošanā. Viņa rakstījusi 
dzeju uzvedumiem „Sūnu ciema zēni” un 
„Kaķīša dzirnavas”, kas veidoti pēc A. Upīša 
un K. Skalbes darbiem. Viņas bērnu dzejoļi 
izmantoti, veidojot multiplikācijas filmiņas, 

un to veikusi režisore Roze Stiebra. Ļoti 
populārs un skatītāju apmeklēts ir bijis dze-
jas uzvedums pēc viņas dzejas grāmatiņas 
bērniem „Iekšiņa un āriņa” Rīgas Jaunajā 
teātrī. I. Zandere ļoti aktīvi piedalās dažā-
dos literāros raidījumos un starptautiskos 
bērnu literārajos lasījumos. Viens no viņas 
jaunākajiem veikumiem tapis sadarbībā ar 
Renāru Kauperu  – kopā izveidots mūzikas 
disks „Sasauc smieklus izklīdušus”. Un, pro-
tams, jāpiemin, ka rakstniece ir biežs viesis 
Dunavā, savās lauku mājās, kā arī aktīvi pie-
dalās dzejas dienu pasākumos Tadenavā. Par 
savu darbību I. Zandere saņēmusi apbalvo-
jumus un pateicības, nozīmīgākais  – Triju 
Zvaigžņu ordenis, kas viņai piešķirts 2008. 
gadā.

Pasākuma turpinājumā bērnus iepazīs-
tinājām ar rakstnieces grāmatiņām, kas ad-

resētas tieši viņiem. Konstatējām, ka 
mazajiem lasītājiem veltīto rakstnie-
ces darbu skaits šobrīd jau pārsnie-
dzis trīs desmitus. Bērni noklausījās 
grāmatu apskatu par tiem darbiem, 
kas pieejami mūsu bibliotēkā. Vienu 
no rakstnieces pasakām  – „Pūķa 
ceļojums”  – pasākuma noslēgumā 
lasījām kopā un šai nodarbē iesais-
tījām arī klašu audzinātājas Nelliju 
Ribicku un Elitu Kalniešu. Bērnu 
uzdevums bija būt vērīgiem klausī-
tājiem, jo pēc pasakas noklausīša-
nās abu klašu skolēni tika sadalīti 
grupās, un katra no tām saņēma 
veicamos uzdevumus – radoši attē-
lot dzirdēto notikumu gaitu. Laiks 
pasākumam bija ierobežots, tāpēc 
vienojāmies, ka saņemtie uzdevu-

mi tiks pabeigti pēc brīvlaika, čakli strādā-
jot klasēs. Lai atcerētos pasakas notikumus, 
bērniem un skolotājām līdzi tika dota grā-
mata, lai vajadzības gadījumā pasaku varētu 
pārlasīt.

Atvadoties daudzi no bērniem sev izvē-
lējās I. Zanderes grāmatiņas, kā arī saņēma 
nelielas kartiņas ar novēlējumiem, kuras ro-
tāja autores radīto varoņu – Lupatiņu – attēli 
un viņas dzejoļa rindiņas: „Uzcelies no rīta 
agri, ej un rīta darbu dari, tikai tu to paveikt 
vari, izglāb mazu melnu mušu, piena krūzē 
iekritušu…”

Paldies 2. klašu skolēniem un viņu sko-
lotājām par darbošanās prieku un vēlmi pie-
dalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos!

Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma
L. Griškenas foto

„Un atveras diena kā grāmata liela…”

la paši savu valdību un ieveda savu kārtību. 
Lai gan tas viss prasīja daudz pūļu un upuru, 
tomēr sen lolotie mērķi bija sasniegti, un visi 
jutās laimīgi.

Tikai ar mūsu brāļiem dienvidniekiem 
iznāca tāds kā robežu strīdiņš. Lai to drīzāk 
un labāk nokārtotu, uzaicināja kādu gud-
ru lietpratēju novilkt pareizo robežstigu. 
Domājams, ka svešajam tiesnesim tas arī 
būtu izdevies. Bet te gadījies viņa daudza-
jiem palīgiem un padomu devējiem ierasties 
Elkšņu muižā. Tur ļoti sirsnīga kundze tiem 
sarīkojusi mielastu. Aizkustināti augstie viesi 
prasījuši: „Ko laipnā kundze vēlas?” Tā atbil-
dējusi, ka viņa lūdzot tikai to, lai Garo ezeru 
nokrustot par Akmeņu ezeru!

Saprotama lieta, ka kundzes lūgšana ie-
vērota un Garais ezers, kurš no muižas uz 
ziemeļiem, atzīmēts kā Akmeņu ezers, kurš 
īstenībā atrodas dienvidos no muižas. Tā ka 
robežas stigai bija jāiet no īstā Akmeņu ezera 

uz Dumbli, tad muižas būtu palikušas zieme-
ļu pusē. Bet caur šīm krustībām nu robežu 
nācies vilkt no bijušā Garā ezera uz Dumbli, 
Elkšņu un Ilzu muižas palikušas dienvidu 
pusē – piesaulītē. Bet šo pagastu bezzemnie-
ki – ziemeļu pusē, bez savas zemes – pavēnītī. 
Un tā no šīs reizes ezeram atkal cits vārds.

Par šī fakta patiesumu varam pārliecinā-
ties interneta vietnē: www.ilzenbergas.lt. Tur 
lasāmas vēsturiskās liecības ar augsto amat-
personu vārdiem. Rakstos rodams arī zināt-
nieku vērtējums teikā iemūžinātā notikuma 
ilgtermiņa ietekmei.

Elkšņu un Ilzu muižas pievienojot 
Lietuvai, pagastu senie centri nonāca citas 
valsts teritorijā, kamēr pagastu zemes atradās 
Latvijā. Lietuvai tika pievienots arī Elkšņu 
(Alksniai) pilskalns. Petruku pilskalnu jeb 
Karātavu kalnu, kurš uzlūkojams par sim-
bolisku divas republikas vienojošu senatnes 
pieminekli, 20. gs. divdesmito gadu sākumā 

nospraustā Latvijas  – Lietuvas robeža sada-
la divās daļās. Pilskalna lielākā daļa ietilpst 
Lietuvas republikas Rokišķu rajonā, tikai vie-
na ceturtā daļa – Latvijas republikas Viesītes 
novada Rites pagastā. „Iepriekš vienotu te-
ritoriju sadalīšana radījusi zināmu neskaid-
rību senvēstures pieminekļu lokalizācijā un 
apgrūtina to pētniecību,” atzīst arheologs un 
kultūrvēsturnieks Juris Urtāns, stāstot projek-
ta „Sēlijas pilskalnu vilinājums” dalībniekiem 
par mūsu novada senvēsturi. Savukārt kād-
reiz saimnieciskajā un kultūras dzīvē rosīgie 
pagasti pēc to vēsturisko administratīvo cen-
tru zaudēšanas pārvēršas par izsīkušu nomali.

Foto un informatīvie materiāli iegūti 
biedrības „Vides un tūrisma attīstības kluba 
„Sēlija”” Zemgales NVO projektu program-
mā realizētā projekta „Sēlijas pilskalnu vilinā-
jums” (Nr. 15/KMP) gaitā.

Biedrības „Vides un tūrisma attīstības kluba „Sēlija”” 
valdes locekle R. Urbacāne

Visi Rites pagasta seniori tiek aicināti dalīties savās atmiņās par pagasta vēsturi, darba skolas dienām, darba gadiem un citiem sva-
rīgiem un nozīmīgiem notikumiem savā dzīvē, kas saistīti ar Rites pagastu. Visus savus atmiņu krājumus lūgums nodot Rites pagasta 
bibliotēkā kopīgu atmiņu krājuma veidošanai.

Rites pagasta bibliotēkas vadītāja K. Verečinska

Aicinājums Rites pagasta senioriem
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Līdz ar zeltainām rudens lapām un salnām spītējošiem Miķelīšiem 
atkal klāt ir Skolotāju diena. Skolotāju darbs – tā ir Misija. Misija nest 
gaismu, zināšanas, palīdzēt audzēkņiem piepildīt sapņus un ieceres, 
atrast dzīvē īsto ceļu... Jau tradicionāli Rites pamatskolas 9. klašu sko-
lēniem tie ir īpaši svētki, jo šajā dienā ne tikai tiek dots neliels atelpas 
un svētku brīdis skolotājiem, bet arī skolēni, vadot mācību stundas, 
var iejusties skolotāja lomā un novērtēt šī darba pozitīvās un negatīvās 
puses. Gatavojot svētkus, parādās katras klases radošums un izdoma, 
kas nekad neatkārtojas.

Gatavojoties skolotāju dienai, Rites pagasta bibliotēka aicināja 
skolēnus gatavot atklātnītes saviem skolotājiem. Lielu prieku radīja 8. 
klases meitenes, kas ar īpaši lielu interesi gatavoja apsveikumus. Tapa 
īpaši apsveikumi mūzikas skolotājai, sporta skolotājai un deju skolo-
tājai, un arī pārējie skolotāji tika pie skaistiem apsveikumiem. Paldies 
arī 6. klases bērniem un pārējiem skolēniem, kas atsaucās un nāca iz-
gatavot atklātnītes! Paldies visiem, kas nāk un atbalsta aktivitātes Rites 
pagasta bibliotēkā!

Rites pagasta bibliotēkas vadītāja 
K. Verečinska

Saukas bibliotēkā notika Dzejas stunda – 
tikšanās. Dzeju lasīja Jēkabpils Galvenās bib-
liotēkas vadītāja Z. Rabša, Saukas bibliotēkas 
vadītāja V. Lāce, Saeimas deputāts Guntis 
Kalniņš, kurš startēja arī 13. Saeimas vēlēša-
nās un 2018. gadā iepazinās ar visām reģiona 
bibliotēkām. 

Dzejai jādod iespēja bagātināt mūsu 
ikdienu, valodu, izteiksmes veidu un emo-
cionālo dzīvi. Stundas izskaņā Saukas bib-
liotēkai G. Kalniņš uzdāvināja faktu spēli 
„Latvija”. Paldies! To bibliotēkā ikdienā var 
spēlēt ikviens interesents.

V. Lāce

J. Veiriha foto

Iestājies skaistais un krāsainais gadalaiks – rudens. Rudens ir laiks, 
kad ievācam ražu, kas sēta pavasarī, karstā vasarā audzēta un lolota. 
Bet šajā skaistajā laikā viss izaudzētais tiek sašķirots un nolikts lietoša-
nai ziemas mēnešos. Katram ir savs prieks par izaudzēto ražu. Vecāki 
priecājas par labo ražu, bet bērni augļos un dārzeņos mēģina saskatīt 
visādas dīvainības, jo no tiem tiks veidotas visdažādākās kompozīcijas.

Arī Rites pagasta bibliotēka aicināja nest rudens veltes, kas izaugu-
šas dārzā. Kad viss bija sanests, tad uz bibliotēku nāca Viesītes vidus-
skolas izglītības programmas īstenošanas vietas – Rites pamatskolas 
bērni, kas no šīm veltēm gatavoja dažādas rudens ražas kompozīci-
jas. Paldies skolotājai Irinai V., kas bija gatavojusies šai nodarbībai – 
no sausām koku lapām tapa skaisti tārpiņi un no dārzeņiem visādi 
brīnumi! Paldies arī visiem mazajiem aktīvistiem, kas iesaistījās un 
izgatavoja dažādas kompozīcijas, kuras tika izvietotas Rites pagasta 
pārvaldes telpās!

Rites pagasta bibliotēkas vadītāja K. Verečinska

Dzejas dienu izskaņā…

Apsveikumu gatavošana 
Skolotāju dienai

Rudens ienāk bibliotēkā
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Realizējot „Latvijas Valsts mežu” un 
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto 
Zemgales kultūras programmas projektu 
„Jēkabpils apriņķa pagastu un pilsētu vietē-
jo Dziesmu svētku apzināšana, pētīšana un 
popularizēšana”, ir apkopoti arī pētījumu 
rezultāti par dziesmu svētkiem Viesītē laika 
periodā līdz 1945. gadam.

Latvijas neatkarības sākuma gados no-
dibinājās novadu dziesmu svētku tradīcija. 
Nav iespējams saskaitīt visās valsts malās 
notikušos vietēja rakstura dziesmu svētkus, 
kuri līdzās lielajiem, vispārējiem Dziesmu 
svētkiem lielā mērā spodrinājuši latvju 
dziesmas slavu un veicinājuši mūsu koru 
dziedāšanas kultūru. Šajā rakstā gribu pie-
vērst lasītāju uzmanību dziesmu svētkiem, 
kuri notikuši Viesītē starpkaru periodā.

Neuzskaitot visus tos pasākumus ar 1 – 
2 koru piedalīšanos, kā Valsts svētki, Darba 
svētki, Sporta svētki, Bērnu svētki, Aizsargu 
svētki, Pļaujas svētki, 1. maija svētki, 
Aviācijas svētki u.c., dziesmu svētku kā tādu 
Viesītē nebija visai daudz. Sākumā gribu pie-
minēt Viesītes Izglītības biedrību „Ausma” – 
vienu no aktīvākajām kultūras dzīves veido-
tājām Viesītē. „Ausmas” koris piedalījās VII, 
VIII, IX vispārējos latvju Dziesmu svētkos 

Rīgā (diriģentu Kārļa Jansona, Vilhelma 
Krēļa, Kārļa Freimaņa un Kārļa Popeļa vadī-
bā), III Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī 
1940. gadā, kā arī apkārtnes dziesmu svēt-
kos Jēkabpilī, Krustpilī, Staburagā, Neretā, 
Biržos u.c.

1931. gadā Rīgā notika VII vispārējie 
Dziesmu svētki. Ne visiem bija izdevība 
tos apmeklēt, tādēļ, lai dotu mazu atspul-
gu no varenajiem Dziesmu svētkiem, dau-
dzās Latvijas malās tika rīkotas Dziesmu 
svētku atskaņas. Arī Viesītē tādas notika. 

Saukas bibliotēkā jauno grāmatu diena 
notika 9. oktobrī. Diena apliecināja Cicerona 
teicienu: „Ja tev ir dārzs un bibliotēka, tev 
ir viss nepieciešamais”. Ciematiņa čaklāka-
jiem grāmatu lasītājiem ikvienam ir dārziņš. 
Dārza darbi nu jau gandrīz visi padarīti, un 
prieks, ka iegādātās 25 jaunās grāmatas vie-
nā dienā atrod savu lasītāju un jau veidojas 
rinda.

Pašreiz lasītākās jaunās grāmatas ir: 
D. Mazvērsītes „Mans draugs Mārtiņš 
Freimanis”, V. Atāla grāmata „Elles debe-

sis”, I. Dimantes „Nāve kraukļu ciemā”, „100 
notikumi Latvijas vēsturē”. „Šī kaleidosko-
piskā grāmata vēsta par valsti, tās veidoša-
nu un zaudēšanu, kalpošanu un uzticību 
tai, izdzīvošanu un varonību okupācijas 
apstākļos un trimdā. Un visvairāk par čak-
lumu un darbiem  – uzvarām un panāku-
miem.” (Laikraksts „Brīvā Latvija”, Nr. 38, 
2018. gada 13. – 19. oktobris.)

V. Lāce

Jauno grāmatu diena

Dziesmu svētki Viesītes Siņķeļkalnā 1931. gada 26. jūlijā. Diriģents Teodors Kalniņš.

Viesītes Izglītības biedrības „Ausma” koris VIII Dziesmu svētkos Vīgantē 
1935. gada 24. jūnijā. Pirmajā rindā no labās ar portfeli sēž kora diriģents, 
Viesītes skolas pārzinis Vilhelms Krēlis.

Viesītes Izglītības biedrības „Ausma” koris pirms VIII Dziesmu svētkiem 
Vīgantē 1935. gada 23. jūnija vakarā. Pie sienas, no labās trešais – kora 
diriģents, Viesītes skolas pārzinis Vilhelms Krēlis.

Ieskats Dziesmu svētku vēsturē Viesītē
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25. novembrī kultūras pilī „Ziemeļblāzma” notiks ikgadējais Labdarības 
festivāls „Dvēseles Elpa 2018”. Tradicionāli šis festivāls notiek novembrī un ir 
pieskaņots starptautiskajai cistiskās fibrozes dienai.

Festivāls „Dvēseles Elpa” apvieno lielu skaitu Latvijas radošo cilvēku un 
ir sirds siltuma un atsaucības simbols. Šī festivāla mērķis  – sabiedrības in-
formēšana par ģenētisku saslimšanu  – cistisko fibrozi (kura ir reta iedzimta 
saslimšana).

Visas dienas garumā – dienas koncertā no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00 un 
gala koncertā no plkst. 17:00 līdz plkst. 19:00 – piedalīsies dažādu žanru un 
paaudžu deju kolektīvi, mūzikas kolektīvi un solisti no visas Latvijas, kā arī 
burbuļšova un cirka burvju mākslinieki.

Uz festivālu var ierasties un to var izbaudīt jebkurā brīdī, jo tas ilgst 7 stun-
das. Visu dienu – no plkst. 12:00 līdz plkst. 17:00 – ikvienu gaida radošās darb-
nīcas un labdarības tirdziņš, foto stūrītis no Fotomaster un Dekonoma, Tatjana 
Butone kopā ar Minjonu un Junikornu animācija bērniem hollā.

Organizētāji – Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība & „Alegria Event Center” 
& „Janin Studio” – aicina visus uz V Labdarības festivālu „Dvēseles Elpa”, lai 
sniegtu daļiņu sava sirds siltuma un piedalītos šajā labdarības kustībā, lai kopī-
gi visas dienas garumā baudītu koncerta prieku.

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības priekšsēdētāja A. Beļinska

Svētdien, 4. novembrī, plkst. 16:00 Viesītes Kultūras pilī uz sava jaunā al-
buma atvēršanas koncertu Uzlūdz Kungi: Guntis Skrastiņš, Artis Robežnieks, 
Andris Skuja, Žoržs Siksna, Dainis Porgants, izcilais saksofona virtuozs Raivo 
Stašans un komponists Gaitis Lazdāns.

Jaunā koncertprogramma „DZIMTAI ZEMEI” klausītājus priecēs ar lie-
lisku mūziku, labu humoru un pārsteigumiem kolosālā atmosfērā! Šie būs 
svētki gan klausītājiem, gan arī pašiem māksliniekiem, jo šogad tiek izdots 
koncertapvienības KUNGI pirmais debijas albums, kurš noteikti būs pieejams 
arī koncertu norises vietās. Jaunajā diskā būs iekļautas ne tikai mākslinieku 
solo dziesmas, bet arī kopīgi izpildītās – „Dzimtai Zemei”, „Mūsu Sirdis Pieder 
Jums”, „Ar Tevi Vien” u.c.

Šis ir arī mūsu Dzimtās Zemes jubilejas gads, tāpēc jaunajā koncertprog-
rammā skanēs skaistākās dziesmas par Latviju, būs pirmatskaņojumi no jaunā 
albuma un instrumentāli skaņdarbi no saksofonista Raivo Stašana topošā dis-
ka, kā arī sen nedzirdēti hiti.

Par koncertprogrammas muzikālo daļu un dziesmu aranžijām rūpēsies 
komponists Gaitis Lazdāns.

Koncertprogramma garums – 2 stundas ar starpbrīdi.
Informācija un biļetes visās Biļešu Paradīze kasēs: www.bilesuparadize.lv 

un  Viesītes Kultūras pilī. Tiekamies 4. novembrī Viesītē!

Aicina labdarības festivāls 
„Dvēseles elpa 2018”

Uzlūdz Kungi jaunajā 
koncertprogrammā
„DZIMTAI ZEMEI”

Viesītes Izglītības biedrība „Ausma” 26. jū-
lijā Siņķeļu kalnā sarīkoja Dziesmu svētku 
atskaņas, kurās piedalījās Biržu Izglītības 
biedrības „Darbs”, Sunākstes Saviesīgās 
biedrības, Latvijas Kultūras veicināšanas 
biedrības Kroņa – Susējas nodaļas, Latvijas 
Nacionālās jaunatnes savienības Neretas un 
Saukas nodaļu un Viesītes Izglītības biedrī-
bas „Ausma” kori – kopskaitā apmēram 100 
dziedātāju virsdiriģenta Teodora Kalniņa 
vadībā. Šie dziesmu svētki nenotika bez 
starpgadījumiem  – estrāde, kas tika būvēta 
200 dziedātājiem, sabruka pie 100 dziedātā-

ju svara pēc piecām nodziedātām dziesmām. 
Kā rakstīja tā laika prese – viesītieši, kas cit-
reiz tik gudri un prātīgi vīri, piedevām vēl 
labi matemātiķi, nebija sapratuši dziesmu 
skaņu plūdumu, nebija aprēķinājuši būvē-
jamās estrādes veidu un izturību. Par laimi 
šis negadījums neprasīja upurus. Svētki tika 
apmeklēti labi, bija ieradušies ievērojami 
daudz dziesmu cienītāju no Viesītes un tā-
lākas apkārtnes.

1938. gada 24. aprīlī, gatavojoties IX 
vispārējiem Dziesmu svētkiem Rīgā, Viesītē 
notika apkārtnes koru kopmēģinājums. 

Viesītes 6-klašu pamatskolā virsdiriģenta, 
komponista Emīla Melngaiļa vadībā mē-
ģinājumā piedalījās pieci apkārtnes kori. 
Arī 1939. gada 6. augustā Viesītes Izglītības 
biedrība „Ausma” rīkoja Dziesmu dienu 
Viesītes Siņķeļkalnā. Šajos svētkos pieda-
lījās tikai divi kori  – Izglītības biedrības 
„Ausma” (diriģents V. Krēlis) un Sunākstes 
Lauksaimniecības biedrības (diriģents 
A. Briedis) kori.

Projekta vadītājs E. Bindemanis

Foto no autora kolekcijas
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Viesītes kultūras pilī
4. novembrī plkst. 16:00 KONCERTS „DZIMTAI ZEMEI” 

Uzlūdz Kungi – Guntis Skrastiņš, Artis Robežnieks, Andris Skuja, Žoržs 
Siksna, Dainis Porgants, izcilais saksofona virtuozs Raivo Stašans un 
komponists Gaitis Lazdāns.  
Biļetes iepriekšpārdošanā visās Biļešu Paradīze kasēs: www.bilesuparadize.lv 
un Viesītes Kultūras pilī. Cenas: 6,00; 8,00; 10,00 €

22. novembrī plkst. 10:00 muzikālais teātris „VARAVĪKSNE” ar izrādi bērniem un 
skolēniem „Tikšanās ar Dakteri Aikāsāp un viņa draugiem” 
Biļetes cena: 1,50 €

   KINO ZĀLĒ
5., 6. novembrī plkst. 17:00 spēlfilma „Homo Novus” – pēc Anšlava Eglīša „Homo 

Novus” motīviem veidota romantiska intrigu un pārpratumu komēdija, kas ar 
smaidu skatās uz kaislībām 30. gadu beigu Rīgas mākslinieku dzīvē.
30-to gadu Rīga. Mākslinieku aprindās bohēma sit augstu vilni! Galvaspilsētā 
no laukiem ierodas jauns un nabadzīgs, taču ambiciozs mākslinieks Juris 
Upenājs, lai iekarotu savu vietu mākslas pasaulē. Jau pirmajā vakarā, nokļūstot 
mākslinieku bohēmā un satiekot savu mīlestību, Jura pirmie soļi Rīgā izvēršas 
par komisku, reizēm aizkustinošu pārpratumu virknējumu. 
Režisore, scenārija autore: A. Viduleja. Lomās: I. Šelegovskis, K. Krūze, 
K. Znotiņš, A. Keišs, K. Zvīgulis, A. Anužīte-Lauciņa, A. Cīrule, N. Korobovs, 
V. Daudziņš, B.  Broka, G. Zariņa, G. Āboliņš, R. Razuma, A. Žagars, 
I. Busulis, K. Kambala. Biļetes cena: 3,00 €

12., 13. novembrī plkst. 17:00 „Tēvs Nakts” – filma ir stāsts par Žaņa Lipkes drosmes 
noslēpumu, mēģinot saprast, vai tā pamatā ir azarts, pārgalvība, spīts vai 
pienākums pret savu tuvāko. 
To, ka Žanis Lipke kļūs par varoni, nespēja iztēloties neviens. Pa dienu viņš 
strādāja militārās aviācijas noliktavās, bet naktīs pārvadāja kontrabandu. Brīdī, 
kad nacisti sāka izrēķināties ar Rīgas iedzīvotājiem, viņš pieņēma lēmumu, kas 
varēja izrādīties liktenīgs gan viņam pašam, gan viņa sievai un mazajam dēlam. 
Burtiski vācu karavīru acu priekšā drošībā tika nogādāti vairāk nekā piecdesmit 
cilvēku. Patvērumu izglābtajiem Žanis iekārtoja pats savās mājās. Kas bija 
Žaņa Lipkes drosmes noslēpums – azarts, pārgalvība, spīts vai vienkārši spēja 
ekstremālos apstākļos saglabāt cilvēcību? 
Režisors D. Sīmanis. Lomās: A. Skrastiņš (Žanis Lipke), I. Blauberga 
(Johanna), M. Kipļuks (Zigis), M. Karasikovs, M. Gulbe u.c.  
Biļetes cena: 2,00 €

23. novembrī plkst. 13:00 dokumentālās filmas „100 gadi esības vējos” pirmizrāde un 
tikšanās ar radošo filmēšanas grupu. 
Dokumentālā filma ir stāsts par Latvijas vienaudžiem, kas, neskatoties 
uz cienījamo vecumu un garajā mūžā piedzīvoto, joprojām ir aktīvi un 
dzīvespriecīgi. Viens no filmas varoņiem ir arī Viesītes novadnieks Jānis 
Apinis. Ieeja bez maksas

Elkšņu kultūras namā
13. novembrī plkst. 12:00 lekcija par dabas dziedniecību. Lekciju vadīs sertificēta 

dziedniece, ājurvēdas un čampi masiere Irēna Krastiņa, kura lekcijas laikā 
pastāstīs: 
• par tējām, augiem, kurus varam vākt tieši šajā rudens periodā un ziemā; 
• kā dziedniecībā pielietot krāsas; 
• kā koki, akmeņi un dzīvnieki dziedina; 
• kā labs garastāvoklis un smiekli dziedina cilvēkus; 
• vārda un domu spēks – aizsardzībai un labklājībai.

7. decembrī plkst. 20:00 Novada zemnieku un uzņēmēju balle 
Dalības maksa (vienam cilvēkam) – 10 €.  
Pieteikties līdz 3. decembrim pie saviem lauku konsultantiem vai pagastu 
pārvaldēs.

Lones Tautas namā
24. novembrī plkst. 19:00 Ābolu balle. Par labsajūtu rūpēsies grupa „Laimīgs gadījums”

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 tālr. 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. Par publicēto rakstu saturu, pievienotajiem foto atbild rakstu autori. Iespiests: SIA „V-print”, www.vertigs.lv

Pieminam 
aizsaulē 

aizgājušos…
Solomeja Vileviča
1929. – 08.10.2018. Rites pagasts
Alma Arbidāne
1926. – 22.10.2018. Viesīte

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

KULTŪRAS AFIŠA novembrīKULTŪRAS AFIŠA novembrī

Oktobra mēnesī Viesītes 
novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 3 jaundzimušie –  
2 zēni un meitene.

Sveicam vecākus!

Viesītes novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļas dati

25. novembrī plkst. 16:00 
Viesītes Jaunajos kapos

Mirušo piemiņas dienas svētbrīdis –
svecīšu vakars

29. oktobrī sagaidījām pirmo 
sniegu. Latviešu ticējums vēsta – 
ja rudenī sniegs kokiem uzsnieg 
uz lapām, tad būs gara ziema.


