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Klāt gada nogale un svētku laiks… 
Domājot par to, ko novēlēt mūsu izdevu-
ma lasītājiem, rakstu autoriem un ikvie-
nam atbalstītājam gadu mijā, klejojot in-
ternetā, ieraudzīju šo samērā garo domu 
graudu, kas it kā labi zināms ikvienam no 
mums, tomēr domāju, ka nekad nav par 
daudz to sev atgādināt. Tātad: “Ir divas 
dienas nedēļā, par kurām mums nevajag 
domāt: divas dienas, kuras vajadzētu at-
brīvot no bažām un bailēm.

Viena no tām ir vakardiena ar savām 
kļūdām un rūpēm, neveiksmēm, sāpēm 
un bažām. Taču vakardiena ir pagājusi 
un nesasniedzama… Mēs nekādi neva-
ram vēlreiz atkārtot to, ko darījām vakar. 
Mēs nevaram izdzēst vārdu, ko teicām va-
kar… Vakardiena ir pagājusi.

Otra diena, par kuru mums nevajag 
bažīties, ir rītdiena. Rītdiena ar jauniem 
pienākumiem, jaunām grūtībām, lieliem 
solījumiem un maziem to izpildījumiem. 
Taču arī rītdiena nav mūsu varā, mēs to 
nevaram kontrolēt. Rīt saule lēks vai nu 
spoža, vai aiz mākoņiem, bet lēks. Taču, 

kamēr tā lēks, mums nav nekādas daļas 
par rītdienu, jo tā vēl nav pienākusi.

Mums katram ir tikai viena diena – 
šodiena. Katrs cilvēks vienas dienas cīni-
ņu ar dzīvi var izturēt. Mēs salūstam tikai 
tad, kad šodienai pieliekam klāt šo mūžī-
bas nastu – vakardienu un rītdienu. Ne-
vis šīs dienas piedzīvojumi ieved cilvēku 
ārprātā, bet sirdsapziņas pārmetumi un 

rūgtums par to, kas notika vakardien, un 
bažas par to, kas notiks rīt.

Tāpēc dzīvosim šodien!”
Izdevuma redkolēģijas vārdā vēlu 

jums, mīļie lasītāji, gaišus un svētīgus 
Ziemassvētkus! Sirdsmieru, veselī-
bu, ticību labajam un veiksmi Jaunajā 
gadā!

L. Griškena
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Klāt ir atkal Ziemassvētku laiks, kad mēs 
ne tikai izpušķojam eglīti un gatavojamies 
kopā ar ģimeni pavadīt šos gaišos svētkus, 
bet domājam arī par dāvanu sagādāšanu. 
Lielveikaliem šis ir īsts pļaujas laiks un tāpēc 
tie neskopojas ar reklāmām, lai pievilinātu 
potenciālos pircējus. Veikalu skatlogi tiek 
izdekorēti Ziemassvētku noskaņās, ielas un 
mājas sienas mirdz no krāsainu gaismu vir-
tenēm, radot gaišuma un siltuma sajūtu, bet 
vai tas ir viss, kas mums ir nepieciešams šajos 
svētkos?

Pasaule ar šo svētku svinēšanu nav nesusi 
miera un siltuma sajūtu, bet gan iepirkšanās 
drudzi un stresu. Mēs piemirstam šo svēt-
ku patieso nozīmi, mēs piemirstam, ka šie 
svētki ir Dzīvā Dieva Dēla dzimšanas diena! 

Dievs Ziemassvētkos ir pasaulei dāvinājis 
savu Vienpiedzimušo Dēlu, Jēzu Kristu, lai 
Viņš glābtu mūs no pasaules grēka un nāves 
valgiem, lai mēs, savas grēcīgās dabas vadīti, 
nepazustu un neiemantotu mūžīgo nāvi. Šie 
svētki ir Dieva žēlastības un mīlestības svētki 
mums. Šajos svētkos ir vairāk jādomā nevis 
par to, cik naudas tērēsim, bet ir jādomā par 
to, vai es esmu gatavs pieņemt šo Dieva mīles-
tības dāvanu, vai esmu gatavs pieņemt Kristu 
arī savā dzīvē kā savu Pestītāju, kā vislielāko 
Dieva dāvanu! Nedzīsim sevi iepirkšanās 
stresā, bet sagatavosim savas sirdis kā šūpuli 
Dieva mīlestībai! Priecīgus un gaišus jums šos 
Ziemassvētkus!

Saukas ev. lut. draudzes mācītājs 
Aleksandrs

Klāt atkal 
Ziemassvētku laiks…

Visiem mūsu izdevuma lasītājiem, 
atbalstītājiem un čaklajiem rakstu 
rakstītājiem gada nogalē gribam 

teikt sirsnīgu paldies par sapratni 
un sadarbību.

Lai mierīgs, apcerīgs un balts 
Ziemassvētku laiks! Darba sparu un 

radošumu, optimismu un izturību 
Jaunajā gadā!
Izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” 

redkolēģija

Baltiem vārdiem baltā pasaulē,
Baltiem sapņiem savā sirdī vietu sameklē,
Neļauj tumsai ceļam pāri krist,
Ja pār melnu upi jāiet brist.
Tālu augšā saule gaismu krāj,
Balti sniegi rudens pelnus klāj un 
neapklāj,
Tad, kad naktīs zvaigznes zemē krīt,
Paņem vienu sirdi sasildīt.

/A. Ronis/
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Labākais vēl tikai būs...   D. Veslijs

Gadu mijai tuvojoties…

Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku. 
Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus, lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne.

Gaišus un mierpilnus
Ziemassvētkus, 

radošu un panākumiem bagātu
Jauno 2020. gadu!

Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs 
Alfons Žuks
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29. novembrī Rundāles pilī, Baltajā zālē, 
notika Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) 
un tā struktūrvienības “Uzņēmējdarbības 
centrs” ceturto reizi organizētā krietnāko uz-
ņēmēju godināšana. No Viesītes novada no-
minācijai tika izvirzīta SIA “RA 5”. Apbalvoju-
mu saņēma īpašniece Jolanta Kovnacka. Visu 
22 pašvaldību nominētajiem laureātiem – 
uzņēmumu īpašniekiem vai viņu pārstāvjiem – 
Zemgales plānošanas reģiona Attīstības pado-
mes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un paš-
valdību vadītāji pasniedza reģiona Atzinības  
rakstus, piemiņas veltes un 500 eiro naudas 
balvas.

Par titula “Gada uzņēmējs Zemgalē” sa-
ņēmēju var kļūt vidējo un mazo uzņēmumu 
īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic 
saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības 
teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt 
nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpu-
mu darba tiesisko un darba aizsardzības jomā. 
Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma 
darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pil-
sētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un 
sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam 

pretendentam jāveicina videi draudzīgu teh-
noloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt 
aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībnie-
kam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums 

uzņēmumā, kā arī sabiedriskās aktivitātes.
Informāciju apkopoja

Sabiedrisko attiecību un Jaunatnes lietu 
speciāliste D. Mažeika.

Zemgalē notikusi Gada uzņēmēju tradicionālā godināšana

26. novembrī ar svinīgas lentas pārgrieša-
nu Viesītē tika atklātas Viesītes Veselības un 
sociālās aprūpes centra jaunās telpas, kas ierī-
kotas agrākās Viesītes arodvidusskolas mācību 
korpusa ēkā.

Šajā vēsturiski nozīmīgajā notikumā uz-
runas vārdus teica Viesītes novada pašvaldības 
priekšsēdētājs Alfons Žuks, “LC Būves” valdes 
priekšsēdētājs Dainis Dzērvītis, kā arī šīs idejas 
aizsācējs – toreizējais Viesītes novada pašvaldī-
bas priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs. Baptistu 
draudzes mācītājs Juris Grigs iesvētīja jauno 
namu, novēlot, lai šeit vienmēr valda miers, 
mīlestība, saticība un nams dod siltumu un 
māju sajūtu tā iemītniekiem. Pirms došanās 
apskatīt aprūpes centra jaunās telpas Viesītes 
novada pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse 
aicināja Viesītes novada pašvaldības priekš-
sēdētāju Alfonu Žuku, SIA “LC Būves” valdes 
priekšsēdētāju Daini Dzērvīti un aprūpes cen-
tra vadītāju Ilgu Laizāni pārgriezt svinīgo lenti.

Aprūpes centra vadītāja vēra jaunās nama 
durvis, un ikviens tika aicināts nelielā “eks-
kursijā” pa jaunajām aprūpes centra telpām. 
Vadītāju un kolektīva pārstāvjus centra at-
klāšanas dienā sveica arī novada pašvaldības 
Sociālā dienesta pārstāvji, Attīstības nodaļas 
pārstāvji, Ivetas Līces ģimenes ārsta prakses un 
Sēlijas Sporta skolas pārstāvji. Tāpat arī sveikt 
sakarā ar jauno telpu atklāšanu bija ieradušies 
ciemiņi no Jēkabpils Sociālā dienesta un Nere-
tas Sociālās aprūpes centra, kā arī pansionāta 
“Jaunāmuiža” vadītāja Solvita Geduša. Īpaši 
aizkustināti par uzaicinājumu uz atklāšanu bija 
pārstāvji no labdarības biedrības Somijā, pilsē-
tas Ekenas – Viveca, Sorens un Jans.

Nepilnu divu gadu laikā bijusī Viesītes 

arodvidusskolas ēka ir pārtapusi par mūsdienī-
gu Veselības un sociālās aprūpes centru, kurā 
kopumā ir pieejamas vietas 65 iemītniekiem, 
no kurām aizņemtas jau 49. Ēkas renovācijas 
darbos ieguldīts 1 miljons 700000 eiro, no ku-
riem 700000 eiro ir no pašvaldības budžeta, sa-
vukārt pārējais – aizņēmums Valsts kasē. Ideja 

par agrākās arodskolas mācību korpusa pār-
būvi VSAC vajadzībām radās pirms pieciem 
gadiem, bet pārbūves darbi ilga divus gadus. 
Renovāciju veica SIA “LC Būve”.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
D. Mažeika

Autores foto

Atklātas Viesītes Veselības un sociālās aprūpes 
centra jaunās telpas
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Akadēmiķa Jāņa Stradiņa ģimene, Lat-
vijas zinātnes un kultūras darbinieki un visa 
radošās inteliģences saime atvadās no 20. - 
21. gadsimta vienas no izcilākajām un spožā-
kajām personībām – no Jāņa Stradiņa. Sēlija 
atvadās no sava garīgā līdera – viņu pazina, 
cienīja un viņā ieklausījās visi. Mūžības ceļā 
devies zinātnieks, zinātnes un kultūras vēs-
turnieks un organizators, rakstnieks, Trešās 
atmodas veicinātājs, Latvijā pazīstamās Stra-
diņu dzimtas atvase ar dzimtas saknēm Sēlijā. 
Sēlijas atdzimšanas uguns kūrējs un sargātājs, 
Latvijā pazīstamais un mīlētais Jānis Stradiņš – 
ģenialitātes un vienkāršības apvienojums vie-
nā personībā! Dziļa inteliģence un diplomāta 
spējas bija tie rīki, kas pievērsa cilvēku prātus 
un lika sekot akadēmiķa Jāņa Stradiņa idejām 
un aicinājumiem par Sēlijas kultūrvēsturiskā 
novada vienotību un vēsturisko nozīmību.

Pa šiem trīsdesmit gadiem izaugusi jau-
nā Sēlijas Atmodas ceļa gājēju paaudze, kas 
veidojusies akadēmiķa Jāņa Stradiņa aktīvas 
darbības laikā. Cilvēki sadzirdēja viņa teikto, 
viņa viedoklis vienmēr tika ņemts vērā, vi-
ņam jautāja pēc padoma un vienmēr saņēma 
atbildes, atbalstu un pamudinājumu.

1880. gadā dibināta un nosaukta senākās 
baltu cilts zemes vārdā vecākā latviešu stu-

dentu korporācija Selonija, bet 1889. gadā 
iznāca klajā Skruzīšu Mikus grāmata “Sēļi – 
Kurzemes augšgala senči”. Bija jāpaiet vēl 
simts gadiem, lai, Trešās atmodas rosināti, 
mēs atcerētos savas tautas vēsturi. 1989. gadā 
pienāca ziņa, ka dibināts Rīgas sēļu klubs. 
Deviņdesmito gadu sākumā vietējie preses iz-
devumi sāka publicēt aprakstus par sēļiem un 
Sēliju, kas bija gandrīz vai vienīgā pieejamā 
izziņas literatūra par mūsu senvēsturi. Sākām 
apzināties, ka Sēlija ir bagāts novads ar intere-
santu un savdabīgu pagātni. Latvijas Kultūras 
fonds izsludināja “Sēļu nedēļu”, kas ar Latvi-
jas Zinātņu akadēmijas gādību un vietējo at-
balstu pārtapa “Sēļu gadā” ar “Sēļu sarunām” 
Krustpils pilī. 1995. gada 25. maijā radio pār-
raidīja akadēmiķa Jāņa Stradiņa runu “Rīta 
sveiciens Sēlijai, Sēļu gadu ievadot”.

“Lai gaišs pavasara rīts aust pāri Sēlijai, lai 
rit Sēļu gads, lai šis gads nebeidzas nākamgad, 
bet kļūst par Sēlijas atdzīvināšanas program-
mas sākumu. Lai nav vairs jāpiemin Sēlija 
kā Latvijas pameita, lai nav jārunā par “Sē-
lijas elēģiju”, bet gan par vienu Latvijas daļu 
ar prieku un cerību,” teica akadēmiķis Jānis 
Stradiņš.

Vai Sēlija ir tikai romantizēta sentimen-
tāla pagātnes apcere bez loģiska pamatojuma 
un faktiem? Uz jautājumu palīdzējusi atbildēt 
Latvijas Zinātņu akadēmija, zinātniski pētīju-
mi par Sēlijas vēsturi, valodniecību, arheolo-
ģiju, folkloristiku, etnomuzikoloģiju, mutvār-
du vēsturi. Notika LZA izbraukuma sēdes ar 
zinātnieku piedalīšanos, pētījumi par Sēliju 
tika publicēti izdevumā “Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis” un citos izdevumos. Virk-
ne pasākumu sekoja cits citam: “Sēļu gada” 
noslēgums un Otrās “Sēlijas sarunas” Viesītes 
kultūras namā 1996. gadā, LZA izbraukuma 
sēde Jaunjelgavā 1997. gadā, “Sēlijas dienas” 
Aknīstē un citās vietās.

Ar Latvijas Zinātņu akadēmijas līdzda-
lību Aknīstē un Viesītē 1999. gada 21. - 22. 
maijā notika vēsturiskais Sēlijas pirmais kon-

gress. Sunākstes ev. - lut. baznīcā tika iesvētīts 
Sēlijas sarkanbaltzaļais karogs un pirmo reizi 
pacelts mastā pie Viesītes Kultūras pils. 2000. 
gadā karogs apstiprināts Heraldikas komisijā 
un tāpat kā trīs krāsas karogā kļuvis par ne-
atņemamu Sēlijas simbolu. Visos šajos noti-
kumos priekšgalā un līdzās gājis akadēmiķis 
Jānis Stradiņš.

Aizvadītie gadi bijuši ļoti darbīgi un ra-
žīgi Sēlijas vārda un autoritātes nostiprinā-
šanā, veicinājuši un pilnveidojuši Sēlijas no-
vadu sadarbību un kopības sajūtu. Ne tikai 
piederības vienojošais un kultūrvēsturiskais 
spēks, bet arī Daugavas kreisā krasta novadu 
attīstības iespēju saskatīšana saimnieciskajos 
jautājumos, kultūras darba, izglītības, tūris-
ma veicināšanā, kopā sadarbojoties. Šajā laikā 
notikuši jau deviņi Sēlijas kongresi: Aknīstē, 
Viesītē – 1999., Ilūkstē, Neretā – 2001., Viesī-
tē – 2003., Jēkabpilī, Sēlpilī – 2005., Viesītē – 
2008., Daugavpils novada Skrudalienā – 
2012., Jaunjelgavā – 2016., Salā – 2018. gadā.

2012. gada nogalē, septiņiem Sēlijas no-
vadiem kopā sanākot, kopīgai sadarbībai 
tika izveidota Sēlijas novadu apvienība, par 
primāro mērķi definējot Sēlijas ekonomiskās 
attīstības veicināšanu ar vēlmi kopīgiem spē-
kiem cīnīties par Sēlijas nākotnes izredzēm. 
Viens no nozīmīgiem Latvijas valsts ieguvu-
miem pēdējās desmitgadēs ir Sēlijas atmoda, 
Zemgales Augšzemes daļas novadu sadarbība 
un sēliskās apziņas realitāte.

Stradiņu dzimtas saknes līdzās Stenderu 
dzimtai zarojas Sēlijas vidienē, akadēmiķa 
Jāņa Stradiņa tēva profesora Paula Stradiņa, 
vectēva un vecmātes ģimeņu un viņu senču 
dzīves vietās. Viņi ir seno sēļu gēnu nesēji lat-
viešu tautā - sēļu turpinājums. Stradiņi ir vie-
na no Sēlijas dižajām dzimtām, par ko varam 
būt patiesi lepni. Akadēmiķa Jāņa Stradiņa 
plašais mantojums un tā Sēlijas daļa būs stiprs 
pamats mūsu darbam nākotnē. Tas ir garīgais 
mantojums, kam ir mūžīga vērtība.

Akadēmiķis Jānis Stradiņš bija unikāls kā 
zinātnieks, talantīgs organizators, autoritāte 
ne tikai zinātnē, bet arī kultūrā, zinātnes un 
kultūras vēsturē. Viņa paveiktais fizikāli or-
ganiskajā ķīmijā, Latvijas vēsturē, kultūrā un 
zinātnes popularizēšanā ir kā piemērs cilvēka 
prāta ģenialitātei, diženumam, plašumam un 
iespējām. Zinātnes un kultūras apvienojums 
viengabalainā personībā kā inteliģences spo-
žākais paraugs paliek līdzgaitnieku atmiņās 
un glabājams paaudžu paaudzēs. Profesors, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis un 
Sēlijas patriots Jānis Stradiņš paliek mums 
gaišā piemiņā.

Viesītes novada pašvaldība
Sēlijas novadu apvienība

Biedrība “Sēļu klubs”

Akadēmiķa Jāņa Stradiņa gaišajai piemiņai
(10.12.1933. - 29.11.2019.)
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Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāji piedalās 
Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - 
Viesītes pagasta “Ošukalni” un Elkšņu pagasta “Jaunbeteļi” - izsoles 
protokolu apstiprināšanu.
2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - 
Viesīte, Brīvības iela 37A, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli 
un izsoles noteikumu Nr. 2019/35 apstiprināšanu.
3. Par Viesītes novada pašvaldības noteikumu Nr. 2019/36 “Maksas 
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu ap-
stiprināšanas kārtība” apstiprināšanu.
4. Par maksas pakalpojumiem Viesītes kapličā: 10,00 EUR (ar PVN) 
par Viesītes kapličas ceremoniju zāles un inventāra izmantošanu par 1 
bēru ceremoniju; 5,00 EUR (ar PVN) diennaktī par Viesītes kapličas 
līķa uzglabāšanas kameru un telpas izmantošanu.
5. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budže-
ta - piešķīra 287,98 EUR rēķina apmaksai par ekskavatora pakalpoju-
miem, veicot rakšanas darbus lietus ūdeņu novadīšanai Viesītē, Amat-
nieku ielā un Meža ielā 23.
6. Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par reģiona 
galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu 2020. gadā un līdzfinansējuma 
2387,00 EUR ieplānošanu pašvaldības budžetā.
7. Par finansiālo atbalstu labdarības akcijai “Dzīvo vesels” - izvērtējot 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Krapa 2019. 
gada 14. oktobra vēstuli par finansiālu atbalstu labdarības akcijai 
“Dzīvo vesels”. Izvērtējot pašvaldības šī brīža finansiālās iespējas un 
piešķiramo pašvaldības līdzekļu izmantošanas lietderību, no pašval-
dības budžeta piešķīra 500,00 EUR bezmaksas konsultāciju sniegšanai 
un nepieciešamo ķirurģisko manipulāciju veikšanai pensionāriem, in-
valīdiem, politiski represētajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta 
ir Viesītes novada teritorijā. Piešķirto finansējumu nolēma pārskaitīt 
nodibinājumam “Jēkabpils slimnīcas atbalsta fonds” pēc pakalpojuma 
saņemšanas.
8. Par atbalstu dalībai labdarības festivālā “Dvēseles elpa 2019” - no-

lēma atbalstīt biedrības “Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība” valdes 
priekšsēdētājas A. Beļinskas 2019. gada 28. oktobra iesniegumu par at-
balstu Viesītes vidusskolas 9 skolēnu dalībai labdarības festivālā “Dvē-
seles elpa 2019”, kas notika Rīgā, VEF kultūras pilī, sedzot transporta 
izdevumus, un piešķīra 90,00 EUR bērnu ēdināšanai festivāla laikā.
9. Par papildus finansējuma piešķiršanu kultūras pasākumu rīkošanai – 
Viesītes kultūras pils budžetā papildus piešķīra 2500,00 EUR Ziemas-
svētku un Jaunā gada pasākumu rīkošanai, Elkšņu kultūras nama bu-
džetā papildus piešķīra 1000,00 EUR novada zemnieku un uzņēmēju 
balles rīkošanai.
10. Par finansiālu atbalstu sporta pasākumiem – piešķīra 300,00 EUR 
Viesītes sportista dalībai Eiropas 2020. gada čempionātā svaru spie-
šanā guļus un piešķīra 600,00 EUR Latvijas kausa posma svaru stieņa 
spiešanā guļus sacensību rīkošanai 2020. gadā Viesītē.
11. Par autobusa iegādi Sēlijas Sporta skolai - nolēma skolas vajadzī-
bām 2020. gadā iegādāties autobusu sporta komandu pārvadāšanai.
12. Nolēma ņemt aizņēmumu 801035,00 EUR apmērā Valsts Kasē 
projekta “Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības 2. kār-
ta” būvniecības darbu īstenošanai, aizņēmumu ņemot kā pašvaldības 
ieguldījumu kapitālsabiedrības SIA “Viesītes komunālā pārvalde” pa-
matkapitālā.
13. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 3 perso-
nām, atteikumu 2 personām, par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anu-
lēšanu 2 personām.
14. Apstiprināja nolikumu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”.
15. Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar 3 personām.
16. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākša-
nu 2 dzīvokļiem.
17. Par piedāvājumu nekustamā īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma 
kārtībā 1 īpašumam.
18. Par nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritī-
gajam zemes īpašumam, starpgabala statusa piešķiršanu, īpašuma tie-

Oficiālās ziņas
Kārtējā novada domes sēdē 2019. gada 21. novembrī izskatītie 

jautājumi un pieņemtie lēmumi

6. novembrī notika Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) domes sēde, kurā ar balsu 
vairākumu tika pieņemts lēmums lūgt Saei-

mu neatbalstīt Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumprojektu un nodot to 
atpakaļ Ministru kabinetam. Domes sēdē 

piedalījās un savu viedokli izteica arī Sēlijas 
novadu apvienības priekšsēdētāji, tajā skaitā 
arī Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs 
Alfons Žuks.

Uz tikšanos Rīgas pilī ar Valsts prezidentu 
Egilu Levitu bija ieradušies daudzu pašvaldī-
bu vadītāji, lai pārrunātu demokrātijas prin-
cipu ievērošanu administratīvi teritoriālās 
reformas (ATR) gaitā un paustu savu viedokli 
par šobrīd Saeimai nodoto Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
sagatavoto un Ministru kabineta (MK) at-
balstīto likumprojektu “Administratīvo teri-
toriju un apdzīvoto vietu likums”.

Vairāku pašvaldību vadītāji akcentēja 
atsevišķas reformas nianses, taču bija vienis-
prātis, ka reformai nepieciešams ekonomisks 
pamatojums, īpaši – kā tiks nodrošināta no-
maļu dzīvotspēja. Reģionu attīstībai jākļūst 
par Nacionālā attīstības plāna prioritāti, to 
nedrīkst atstāt pabērna lomā.

Plašāka informācija:
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 

mājaslapā.
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sību nostiprināšanu uz to zemesgrāmatā un 
atsavināšanas procesa uzsākšanu.
19. Par zemes vienības atdalīšanu no nekus-
tamā īpašuma - “Lejas Kormāni”, Saukas pa-
gasts, no nekustamā īpašuma - “Gruntāni”, 
Viesītes pagasts, no nekustamā īpašuma - 
“Lāču Bīgestāni”, Elkšņu pagasts.
20. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
21. Par grozījumiem Viesītes novada domes 
2019. gada 17. oktobra lēmumā Nr. 32 “Par 
dzīvokļu atsavināšanas procesa uzsākšanu”; 
nolēma uzsākt dzīvokļa “Aronijas 4”-1, Sau-
kas pagasts, atsavināšanas procesu izsoles 
kārtībā.
22. Pamatojoties uz Latvijas evaņģēliski lu-
teriskās baznīcas iesniegumu, nolēma uzsākt 
nekustamā īpašuma - “Ilzu baznīca”, Rites pa-
gasts, atsavināšanas procesu.
23. Par administratīvi teritoriālo reformu - 

nolēma atbalstīt Viesītes novada apvienoša-
nos ar Sēlijas vēsturiskajā teritorijā esošajiem 
novadiem kopīga Sēlijas novada izveidošanai.
24. Par telpu iznomāšanu Smilšu ielā 41, Vie-
sīte, Viesītes novads, un nomas tiesību mutis-
kas izsoles noteikumu Nr. 2019/37 apstipri-
nāšanu.
25. Par naudas balvas izmaksāšanu pašval-
dībā pastāvīgi strādājošiem darbiniekiem un 
novada domes priekšsēdētājam.
Sakarā ar Latvijas valsts svētkiem – neatka-
rības proklamēšanas 101. gadadienu, ņemot 
vērā veikto darbinieku novērtēšanu un darba 
algas fonda ekonomiju, dome nolēma izmak-
sāt naudas balvu pašvaldībā pastāvīgi strādā-
jošajiem darbiniekiem (izņemot pedagogus, 
kuri atalgojumu saņem no valsts mērķdotā-
cijas) un novada domes priekšsēdētājam – 
100,00 EUR apmērā bruto, naudas balvas 

piešķiršanu veicot saskaņā ar Viesītes novada 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlī-
dzības nolikuma 16. punktā noteikto kārtību 
un aprēķinot naudas balvu darbiniekiem ie-
vērojot: naudas balva pienākas par pamatdar-
bu, naudas balva tiek aprēķināta proporcio-
nāli 2019. gadā nostrādātajam laikam (darba 
attiecības ilgākas par 6 mēnešiem) un slodzes 
lielumam, naudas balvas piešķiršana notiek 
saskaņā ar Atlīdzības nolikuma IX sadaļā 
Naudas balvas noteiktajiem ierobežojumiem.

Domes sēžu protokola pilns teksts un au-
dioieraksts publicēti pašvaldības mājaslapas: 
www.viesite.lv sadaļā Pašvaldība – Protokoli.

Viesītes novada pašvaldības kancelejas 
vadītāja D. Vītola

APSTIPRINĀTS
ar Viesītes novada domes

2019. gada 21. novembra sēdes lēmumu Nr. 18; prot. Nr. 15
Nolikums “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”

Viesītes novada Viesītē
1. MĒRĶIS

Pasākuma mērķis ir atbalstīt Viesītes novadā reģistrētas nevalstiskas 
organizācijas un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupas iedzīvotāju 
iesaistīšanai aktuālu problēmu risināšanā.

2. VISPĀRĪGĀ DAĻA
2.1. Kārtība nosaka, kā pašvaldība organizē konkursu, vērtē, finansiāli 
atbalsta apstiprinātos projektus, uzrauga projektu ieviešanu un 
finansējuma izlietojumu.
2.2. Projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai var iesniegt Viesītes 
novada teritorijā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, reliģiskas 
organizācijas, kā arī vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas, kuru vārdā 
darbojas fiziska persona.
2.3. Kopējais piešķirtais aktivitāšu finansējums ir EUR 4300,00. Viena 
projekta maksimālā summa ir EUR 430,00.
2.4. Projektam ir jāatbilst domes noteiktām prioritārām jomām.
2.5. Rezultātam ir jābūt publiski pieejamam un saskaņā ar projekta 
mērķi, uzdevumiem un piešķirto finansējumu ne mazāk kā 5 gadus pēc 
projekta īstenošanas.
2.6. Projekta īstenotājam ir jānodrošina publicitāte par projekta mērķi, 
mērķgrupu, aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem, pieejamību un 
ilgtspēju.
2.7. Pretendenti pieteikumus pašvaldības atbalsta saņemšanai 
projektiem savu ideju īstenošanai iesniedz Viesītes novada pašvaldībā 
ne vēlāk kā līdz attiecināmā gada marta mēneša pēdējai darba dienai.
2.8. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti un 
vērtēti.
2.9. Finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno ne vēlāk kā līdz 
attiecināmā gada 30. novembrim.
2.10. Pretendenta plānotajām aktivitātēm jānotiek Viesītes novada 
pašvaldības teritorijā.
2.11. Projektam jābūt inovatīvam, tā īstenošanai - caurspīdīgai.
2.12. Projekta īstenotājam jānodrošina efektīvs piešķirtā finansējuma 
izlietojums.
2.13. Pašvaldība veic uzraudzību par projekta rezultātiem, piem., 
iegādāto aprīkojumu, inventāru u.c.
2.14. Iesniedzot projekta pieteikumu, projekta pieteicējs ir iepazinies, 
piekrīt un apņemas izpildīt šo kārtību.

3. DOME NOSAKA PRIORITĀRĀS JOMAS UN 
FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶUS
3.1. Novada kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana, saglabāšana, 
pieejamības uzlabošana un nodošana nākamajām paaudzēm 
mūsdienīgā/inovatīvā veidā.

3.2. Novada tēla popularizēšana un atpazīstamības veicināšana.
3.3. Mūžizglītības pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai sociālās 
iekļaušanas aktivitāšu dažādošanai.
3.4. Vides saglabāšanas, labiekārtošanas un saturiska brīvā laika 
pavadīšanas pasākumu organizēšana un veselīga dzīvesveida 
popularizēšana.

4. PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA
4.1. Projektu pieteikumus vērtē Viesītes novada domes Attīstības, 
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja.
4.2. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts biedrībām, nodibinājumiem, 
reliģiskām organizācijām un vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupām, kuri 
risina iedzīvotājiem nozīmīgas problēmas Viesītes novada pašvaldības 
teritorijā, ja:
4.2.1. īstenotājs piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu 
sabiedriski nozīmīgos projektos;
4.2.2. īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju 
sociālajām grupām;
4.2.3. piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes 
uzlabošanas iespējas;
4.2.4. nodrošina un piedāvā sociālos pakalpojumus noteiktām 
sociālajām iedzīvotāju grupām;
4.2.5. iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu 
informatīvo un fizisko vidi;
4.2.6. veicina integrācijas procesus Viesītes novada pašvaldības 
teritorijā;
4.2.7. popularizē Viesītes novada pašvaldību tās aktivitātes, vēsturi un 
ļaudis;
4.2.8. veicina patriotisko audzināšanu.
4.3. Pašvaldības finansējums netiek piešķirts:
4.3.1. projektu personāla atlīdzībai un projektu administrēšanai;
4.3.2. nekustamā īpašuma iegādei;
4.3.3. ar būvniecību saistītiem darbiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 
253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;
4.3.4. projektam, kurš ir daļa no cita lielāka projekta un nav skaidri 
nodalīts;
4.3.5. aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt peļņu;
4.3.6. politiskiem vai militāriem pasākumiem;
4.3.7. notikušo projektu vai pasākumu apmaksai;
4.3.8. pretendentam, kurš nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā 
finansējuma izlietojumu;
4.3.9. pretendentam, kurš sniedzis nepatiesas ziņas par finansējuma 
nepieciešamību un apjomu;
4.3.10. pretendentam, kurš projekta realizāciju plāno veikt 
privātīpašumā, tai skaitā īpašuma domājamajās daļās;
4.3.11. pasākumiem un/vai objektiem, kuri nav publiski pieejami 
sabiedrībai.

Turpinājums 6.lpp.
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APSTIPRINĀTI
Viesītes novada domes

sēdē 2019. gada 17. oktobrī (prot Nr. 13; 22.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītes novada Viesītē

2019. gada 17. oktobrī
Nr. 2019/8

Par grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2017/11 “Par pabalstiem Viesītes 
novadā”

Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”
35. panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43. 

panta trešo daļu, likuma 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo daļu,  

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857
“Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem

un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 

kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
27., 30., un 31.punktiem;

Ministru kabineta 17.07.2009. noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā 

aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par 

līdzdalību” 13. punktu.
1. Izdarīt Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra 

noteikumos Nr. 11/2017 “Par pabalstiem Viesītes novadā” (publicēti 
informatīvajā izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”, Nr. 12, 2017. gada 
decembrī) šādu grozījumu:

Izteikt Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra 
noteikumu Nr. 11/2017 “Par pabalstiem Viesītes novadā” 19. punktu 
šādā redakcijā:

“Pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai – piešķir 200.00 EUR 
mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies 
apbedīšanu, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi 
Viesītes novada administratīvā teritorija. Ja mirusī persona nav sociāli 
apdrošināta (faktu apliecina VSAA izziņa), tad izmaksā pabalstu 
divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.

Gadījumos, kad mirušai personai nav piederīgo vai personas, kura 
uzņemas apbedīšanu, novada pašvaldība slēdz līgumu ar apbedīšanas 
pakalpojumu sniedzēju par pakalpojuma sniegšanu un sedz ar 
apbedīšanu saistītos izdevumus, nepārsniedzot 400.00 EUR.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Žuks

4.4. Projekts netiek vērtēts, ja pieteikuma veidlapa nav aizpildīta korekti 
(trūkst informācijas, kļūdains un neadekvāts budžeta aprēķins).
4.5. Komiteja ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildu informāciju, ja 
nepieciešams.
4.6. Attīstības komiteja iesniedz lēmumu Viesītes novada domei galīgā 
lēmuma pieņemšanai.
4.7. Komiteja veic iesniegto pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši katram 
vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību šim nolikumam. 
Katrs komitejas loceklis projektam katrā kritērijā piešķir noteiktu 
punktu skaitu no 0 līdz 4, kur 0 – “neatbilst”, 1 – “vāji”, 2 – “apmierinoši”, 
3 – “labi”, 4 – “ļoti labi”.

4.8. Vērtēšanas kritēriji, kopējais punktu skaits 20:

Vērtēšanas kritēriji Maksimālais 
punktu skaits

1. projektā skaidri definēta problēma, pamatota tā 
nepieciešamība;

4

2. mērķa grupa, projekta iesniedzēja vajadzības un 
projekta aktivitātes atbilst konkursa mērķiem;

4

3. projekta aktivitātes ir atbilstošas, praktiskas 
un piemērotas iesniedzēja plānoto mērķu un 
rezultātu sasniegšanai;

4

4. projektā ir sasniegti praktiski un pārbaudāmi 
(saskaitāmi) rezultāti ar pozitīvu un pierādāmu 
ietekmi pēc projektu īstenošanas;

4

5. budžets ir loģisks un detalizēts, samērojams ar 
sagaidāmajiem rezultātiem/ieguvumiem*

4

* Ir veikta tirgus izpēte preču/pakalpojumu 
cenām.

4.9. Augstākais novērtējums vienam projektam no viena komisijas 
locekļa ir 20 (divdesmit) punkti.
4.10. Projekta pieteikumi tiek sakārtoti dilstošā secībā, saskaitot kopā 
visu komisijas locekļu piešķirto punktu skaitu, un pieejamā finansējuma 
ietvaros komiteja pieņem lēmumu par to projektu atbalstīšanu, kuri 
kopsummā saņēmuši augstāko punktu skaitu.
4.11. Gadījumos, kad vairāki pieteikumi ir ar vienādu punktu skaitu, var 
tikt izvirzīti papildu kritēriji:
4.11.1. lielāks iesaistīto dalībnieku skaits;
4.11.2. projektā nodrošināta starppaaudžu saikne;
4.11.3. ja projekts ir unikāls (līdz šim teritorijā nebijis);
4.11.4. ja plānots pašu ieguldījums/līdzfinansējums.

4.12. Finansēto projektu saraksts tiek publicēts mājaslapā: www.viesite.
lv un Viesītes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Viesītes 
Novada Vēstis” ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc konkursa noslēguma.

5. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEDZAMIE 
DOKUMENTI
5.1. Pretendents konkursā attiecināmajā gadā var iesniegt tikai vienu 
pieteikumu.
5.2. Pieteikuma dokumentus pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai 
iesniedz personiski Viesītes novada pašvaldības kancelejā vai nosūta 
elektroniski uz iestādes oficiālo e-pastu: dome@viesite.lv - parakstītus 
un ieskenētus.
5.3. Pieteikuma dokumenti sastāv no:
5.3.1. projekta pieteikuma un izmaksu tāmes (Pielikums Nr. 1);
5.3.2. vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupām pieteikumam pievienota 
sanāksmes protokola.
5.4. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.
5.5. Pretendenta pieteikumu pēc tā iesniegšanas bez saskaņošanas ar 
finansētāju nav atļauts grozīt.
5.6. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz.
5.7. Projekta iesniegumu aizpilda latviešu valodā datorrakstā.

6. MAKSĀJUMU VEIKŠANA UN UZRAUDZĪBA
6.1. Pašvaldība ar pretendentu, kuram, pamatojoties uz Domes lēmumu, 
ir piešķirts finansējums, noslēdz līgumu par projekta īstenošanu.
6.2. Pēc līguma noslēgšanas biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām 
organizācijām apstiprinātā finansējuma summa tiek ieskaitīta 
pieteikumā norādītajā bankas kontā.
6.3. Pēc līguma noslēgšanas iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta 
īstenotājs pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 
administratorei iesniedz līgumu ar pakalpojumu sniedzēju vai preču 
piegādātāju un rēķinu vai pavadzīmi atbalstītā projekta finansējuma 
saņemšanai. Rēķinā vai pavadzīmē obligāti jānorāda Viesītes novada 
pašvaldība kā maksātājs, pasūtītājs, projekta nosaukums, domes 
lēmuma numurs un datums.
6.4 Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un saskaņošanas ar 
Attīstības nodaļas projekta administratori Viesītes novada pašvaldības 
Grāmatvedības un finanšu nodaļa veic maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam vai preču piegādātājam.
6.5. Pretendentam, kurš saņēmis pašvaldības atbalstu, ir pienākums 
viena mēneša laikā pēc projekta aktivitāšu noslēguma iesniegt piešķirtā 
finansējuma izlietojuma atskaiti (Pieteikuma veidlapas 2. pielikumu un 
3. pielikumu), pievienojot foto un publicitātes materiālus.

Novada domes priekšsēdētājs A. Žuks
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Turpinās darbi pie pašvaldības ceļu E17 “Dzeņi – 
Elkšņi” un S6 “Bajāri – Grabažāni” posmu pārbūves

Projekta “Pašvaldības ceļa E17 “Dzeņi – 
Elkšņi” posma pārbūve”, Nr. 19-05-A00702-
000035, objektā turpinās pārbūves darbi. No 
ceļa malām ir novākts apaugums, nozāģēti 
krūmi un koki. Ir izbūvētas caurtekas, izveido-
tas nobrauktuves un izrakti grāvji ūdens nova-
dīšanai no ceļa. Ceļa segumu paredzēts izbū-
vēt, kad tam būs piemēroti laikapstākļi.

Projekta “Pašvaldības ceļa S6 “Bajāri – 
Grabažāni” posma pārbūve”, Nr. 19-05-
A00702-000031, objektā uz ceļa ir uzsākti 
pārbūves darbi. Ir novākts apaugums no ceļa 
malām, nozāģēti krūmi un koki. Pašlaik uz ceļa 
tiek strādāts pie drenāžas sistēmas, caurteku un 
nobrauktuvju izbūves, kā arī tiek rakti grāvji 
ūdens novadīšanai.

Projekta Nr. 19-05-A00702-000035 ko-
pējais budžets – EUR 135360.67, attiecinā-
mie izdevumi EUR 114304.72, publiskais 
finansējums – EUR 102874.25, pašvaldības 
līdzfinansējums EUR 11430.47. Projekta 
Nr. 19-05-A00702-000031 kopējais budžets –
EUR 122602.95, attiecināmie izdevumi EUR 
122602.95, publiskais finansējums – EUR 

110342.65, pašvaldības līdzfinansējums EUR 
12260.30.

Projekti tiek īstenoti Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaim-
niecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiro-
pas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.
eu/agriculture/rural-development-2014-2020/
index_lv.htm.

Projekta administratore L. Maisaka

Izsole
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma - Viesītes novada Viesīte, Brīvības iela 37A, ar kadastra 
numuru 56150010095, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; 
nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 56150010092 0,3148 ha platībā; izsoles sākumcena EUR 
1063.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Īpašums ir starpgabals. Ir uz pirmpirkumu tiesīgās personas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus 

un dokumentus izsolei var līdz 2020. gada 2. janvārim (ieskaitot) dar-
ba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas īpašuma pirkšanai nepieteik-
sies, izsole sāksies 2020. gada 3. janvārī plkst. 9.00 Viesītes novada paš-
valdības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu lai-
kā pēc izsoles.

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

Paziņojums par saistošo noteikumu atzīšanu 
par spēku zaudējušiem daļā

Viesītes novada dome 17.10.2019. pieņēma lēmumu Nr. 25 
(prot. Nr. 13) “Par Viesītes novada pašvaldības 2019. gada 17. ok-
tobra saistošo noteikumu Nr. 2019/9 “Par Viesītes novada pašval-
dības 2019. gada 20. jūnija saistošo noteikumu Nr. 2019/3 “Viesītes 
novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” 
apstiprināšanu”. Ar saistošajiem noteikumiem un Viesītes novada 
teritorijas plānojumu iespējams iepazīties https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_15134.

ZEMES NOMNIEKIEM lūdzam veikt zemes nomas maksājumu par 2019. gada nomu līdz 2019. gada 20. decembrim!
Tiem, kuri to jau izdarījuši, pateicamies par savlaicīgi veiktajiem maksājumiem!

Valsts svētku pasākumā Ritē sumina pagasta 
ļaudis par paveikto

15. novembrī Rites Tautas namā notika 
valsts svētkiem veltīts svinīgs sarīkojums. Pa-
sākumu ar svinīgo uzrunu atklāja Rites pagasta 
pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule. Suminājām 
mūsu pagasta ļaudis un teicām paldies par 

godprātīgi darītu darbu, par augstu atbildības 
sajūtu, par ģimenisko vērtību sargāšanu. Patei-
cības saņēma astoņi pagasta iedzīvotāji. Teicām 
paldies arī savai pārvaldes vadītājai Lilitai par 
sabiedrisko aktivitāti, atsaucību, iejūtību, cilvē-

cību un sirdsdegsmi.
Sarīkojuma turpinājumā Rites ļaudis ie-

priecināja Jānis Moisejs ar sirsnīgu koncertu.

Tautas nama vadītāja A. Guoģe
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Patriotiskās noskaņās aizvadīta Lāčplēša diena Viesītes novadā

Ik gadu Lāčplēša dienā visā Latvijā tiek 
iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvi-
jas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas 
brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta 
karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Pieminot 
šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti 
Latvijas brīvības cīnītāji. Šogad aprit tieši 100 
gadu kopš nozīmīgās uzvaras pār Bermonta 
karaspēku. Jau tradicionāli arī Viesītes nova-
dā 11. novembrī notiek lāpu un svecīšu gā-

jiens ar ziedu nolikšanu piemiņas vietās.
11. novembra vakarā Viesītes novada ie-

dzīvotāji pulcējās pie Viesītes katoļu baznīcas, 
kur pagājušajā gadā tika atklāta Lāčplēša Kara 
ordeņu kavalieru piemiņas stēla. Atmiņu ta-
kās caur patriotiskām dzejas rindām un stās-
tiem visus veda Viesītes vidusskolas skolēni 
Ilvija Aldiņa, Annija Skvarnaviča un Rodri-
go Lūsis. Uzrunu teica Viesītes vidusskolas 
direktors Andris Baldunčiks, aicinot ikvienu 

paņemt lāpu, iedegt svecīti un doties tradi-
cionālajā lāpu gājienā uz Viesītes Brīvības 
pieminekli.

Pie Brīvības pieminekļa notika piemiņas 
brīdis un aizdegto lāpu svecīšu nolikšana, 
godinot Brīvības cīņu varoņus. Patriotisku 
noskaņu muzikālā veidā radīja Viesītes vidus-
skolas skolotājas, kā arī uzrunas vārdus teica 
Viesītes novada priekšsēdētājs Alfons Žuks.

Arī Viesītes novada pagastos notika Lāč- 
plēša dienai veltīti pasākumi – tika aizdegtas 
svecītes un pieminēti kritušie Rites, Elkšņu 
pagastos un Smiltaines kapos Saukas pagastā.

Pateicība par svētku organizēšanu un no-
risi Viesītes Kultūras pils darbiniekiem, Vie-
sītes vidusskolai, kā arī svētku organizētājiem 
pagastos! Tāpat arī paldies Viesītes novada 
iedzīvotājiem, kuri piedalījās ikgadējā lāpu 
gājienā uz Viesītes Brīvības pieminekli un ci-
tos svētku pasākumos novadā!

Lai arī turpmāk mūsu ikdienas gaitās ne-
trūktu vienotības un gaismas! Saules mūžu 
Latvijai!

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Mažeika

Autores foto

Dienas centra atklāšanas pasākums

20. decembrī Viesītē, Smilšu ielā 39k, 
notiks jaunizveidotā Dienas centra atklāša-
nas pasākums. Dienas centrs tapis projekta 
“SocQuality” (LLI – 317) ietvaros. Ikvienam 
interesentam būs iespēja iepazīties ar centra 
telpām, uzzināt par realizēto projektu, plānota-
jiem pasākumiem un aktivitātēm centra telpās.

Plašākai informācijai par pasākuma laiku 
un programmu aicinām sekot līdzi pašvaldības 
mājas lapā: www.viesite.lv.

26. novembrī Dienas centra telpas ap-
meklēja Somijas labdarības organizācijas (Se-
condhand FYNDA för bistånd och mission) 
pārstāvji Viveca, Sorens un Jans, kuri atzinīgi 
novērtēja pašvaldības paveikto darbu, realizē-
jot šādu projektu.

Projekta īstenošanas laiks - 24 mēneši: no 
01.03.2018. – 29.02.2020. Šo projektu finansē 
Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets 

EUR 791256.19, tai skaitā ERAF finansējums – 
EUR 672567.73. Viesītes pašvaldības budžets 
projektā ir EUR 109732.96, tai skaitā ERAF fi-
nansējums EUR 93273.01.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savie-
nības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā 

atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekā-
dos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savie-
nības oficiālo nostāju.

Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja L. Zvirbule

Ritē Lāčplēša dienā godina Brīvības cīņu dalībniekus
11. novembrī arī Rites pagastā notika tradi-

cionālais Lāčplēša dienas lāpu gājiens. Gājienā 
vienojās Rites pamatskolas skolēni, skolotāji un 
vietējie iedzīvotāji, ar lāpām izgaismojot ceļu 

no pagasta pārvaldes ēkas līdz piemineklim 
“Tiem, kas nepārnāca”. Pie pieminekļa notika 
svinīgs piemiņas brīdis. Klātesošos uzrunāja 
vēstures skolotāja Sandra, atgādinot, cik patie-

sībā nozīmīgi bija notikumi pirms 100 gadiem, 
kad izšķīrās Latvijas valsts liktenis. Godinot 
Brīvības cīņu dalībniekus, tika iededzinātas 
svecītes un noliktas aizdegtās lāpas.
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Izstādes atklāšanas laiks bija novembris, 
kad svinējām 101. Latvijas proklamēšanas 
gadadienu. Latvijas valsts un latviešu kultūra 
ir cieši saistītas. Kultūra ir viena no cilvēka 
radošā potenciāla izpausmēm, viens no tau-
tas kodiem un cilvēka pamatvajadzībām; arī 
rokdarbi un amatniecība ir vērtīgs pienesums 
latviešu kultūrai un apliecina mūsu latvietību 
un patību.

No 19. novembra līdz 20. decembrim 
Paula Stradiņa skolā (Viesītes muzeja “Sēlija” 
nodaļā) skatāma rokdarbu izstāde, kurā eks-
ponēti biedrības “Zīle” un viņu ģimeņu skais-
tie darbi. Priecē krāsu daudzveidība un raksti 
cimdos, zeķēs, segās un sedziņās, galdautos 
un citos darbos dažādās tehnikās – adījumos, 

tamborējumos un izšuvumos. Tie ir rūpīgi un 
precīzi darbi. Rokdarbos ir plaša krāsu pasau-
le, smeļoties iedvesmu no dabas, no apkārt re-
dzētā un sevī atrastā. Darbi apliecina cilvēka 
dzīves emociju daudzveidību.

Rokdarbnieces savas prasmes pārmanto-
jušas un iedvesmu smēlušās no māmiņām un 
vecmāmiņām. Katra no viņām pārstāv savu 
laiku, parādot, ka austa sega, galdauts, izšūts 
dvielis vai tamborēta mežģīne nav tikai māj-
saimniecības priekšmets ar praktisku pielie-
tojumu. Dialogs ar iepriekšējām paaudzēm ir 
zelta vērts, tāpēc izstādes nosaukums “Paldies 
saku māmiņai” izsaka mūsu pateicību par 
dotajām gudrībām. Tas ir atmiņu un stāstu 
caurvīts ģimenes mantojums, kas nodots no 

paaudzes paaudzē. Ģimene – saknes, turpinā-
jums, atbalss, dzijas stiprais kamols, Latvijas 
tautas kodols un spēks.

Paldies mūsu novada čaklajām, talantīga-
jām un prasmīgajām rokdarbniecēm, kuras 
novērtējušas savu ģimeņu rokdarbus un tos 
glabājušas – Vijai Liepkalnei, Rasmai Lisec-
kai, Rutai Buiķei un Elitai Skadiņai!

Aicinām apskatīt rokdarbu izstādi un 
iegādāties praktiskas un skaistas dāvanas 
svētkiem! Izstāde apskatāma muzeja “Sēlija” 
nodaļā Paula Stradiņa skola no otrdienas līdz 
sestdienai (10.00 - 17.00). Bezmaksas ieeja.

Izglītojošā darba un 
darba ar apmeklētājiem speciāliste 

L. Levinska-Drozdova

Svinīgā gaisotnē aizvadīti Latvijas valsts svētki Viesītē
18. novembrī Viesītes Kultūras pilī svi-

nīgā un patriotiskā noskaņā noritēja Latvijas 
Republikas 101. gadadienai veltīts svinīgs sa-
rīkojums.

Pasākumu ar muzikāliem sveicieniem 
Latvijas dzimšanas dienā iesāka mākslinieki: 
Ieva Sutugova, Laima Miltiņa, Elīna Čampa-
re, Dainis Skutelis, Artis Robežnieks un Jura 
Kristona instrumentālā grupa. Svētku kon-
certprogrammā “Teic, kur zeme skaistākā!” 
tika izdziedāts stāsts par mūsu cilvēkiem, 
mūsu tautu, par ikvienu, kurš ir piederīgs 
Latvijai.

Pasākums turpinājās ar Viesītes baptistu 
draudzes mācītāja Jura Griga un Viesītes no-
vada pašvaldības priekšsēdētāja Alfona Žuka 
uzrunām un sveicieniem valsts svētkos. Tra-
dicionāli, kā katru gadu, klātesošajiem bija 
iespēja atcerēties gada laikā paveiktos darbus 
un piedzīvotos notikumus, noskatoties filmu 
par Viesītes novadu 2019. gadā. Pēc filmas 
noskatīšanās sekoja Viesītes novada domes 
vadības pašvaldības apbalvojumu pasnieg-
šana izvirzītajiem Viesītes novada iedzīvotā-

jiem. Šogad tika apbalvoti 27 Viesītes novada 
iedzīvotāji – 15 saņēma Goda rakstus, savu-
kārt 12 - Pateicības rakstus.

Paldies Kultūras pilij par radīto svētku 
noskaņu, paldies jauniešiem – Egīlam Skrūz- 
manim un Kristīnei Līcei – par pasākuma 
vadīšanu! Tāpat arī liels paldies visiem par 

skaisto svētku un kopības sajūtu! Saules mūžu 
Latvijai!

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Mažeika

Autores foto

Viesītes muzejs “Sēlija” aicina apmeklēt izstādi - 
pārdošanu “Paldies saku māmiņai”

Veiksmīgas karjeras ABC izaugsmei
29. oktobrī Viesītes vidusskolas 5. - 6. 

klašu 57 izglītojamie piedalījās profesionāļa 
lekcijā ar praktiskiem piemēriem “Atspēriens 
profesionālajā izaugsmē!”. Pasākums notiek 
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras at-
balsts izglītojamiem vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs” ietvaros. Aktivitātes 
mērķis bija sekmēt izglītojamo zināšanas par 
profesiju daudzveidību, darba specifikas īpat-
nībām, personīgajām īpašībām, izaicināju-
miem medijos, reklāmā, mārketingā u.c.

Profesionālis/žurnālists veica sekojošus 
uzdevumus:

* sniedza ieskatu mediju pasaules/žurnā-
lista, reportiera, fotogrāfa ikdienā: darba ins-
trumentos, aprīkojumā un vidē (apstākļos);

* uzturēja sarunu ar skolēniem par profe-
sijas pārstāvju pienākumiem, izaicinājumiem 
un panākumiem, kā arī veiksmes stāstiem;

* noskaidroja, kādi talanti būs aktuāli un 
pieprasīti globālajā nākotnes profesiju lokā 
un mediju jomas darbos;

* izglītojamos iesaistīja praktiskos pro-
cesos (raksta intervija, korekcijas process, 
foto sesija u.c.), lai ar piemēriem noskaidrotu 
interesējošos jautājumus. Karjeras pasāku-
ma sasniedzamais rezultāts bija izglītojamo 
iepazīstināšana ar profesiju daudzveidību 
konkrētā jomā, ikdienas pienākumiem, darba 
instrumentiem un apstākļiem, kā arī sakārtot 
sev aktuālās vērtības, uzzināt atbildes uz inte-
resējošiem jautājumiem.

30. oktobrī Viesītes vidusskolas 9. un 12. 
klašu 52 izglītojamajiem notika karjeras iz-
glītības atbalsta pasākums - praktiskais semi-
nārs izaugsmes trenera/kouča vadībā. Treniņš 
notiek projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 
atbalsts izglītojamiem vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Praktis-
kā semināra mērķis bija sekmēt izglītojamo 
prasmes pašvērtējuma veikšanā, karjeras lē-
mumu pieņemšanā un motivācijas veidošana 
savu talantu apzinātā izkopšanā.

Secīgi pakārtoti uzdevumi:
* veiksmīgas karjeras modeļu aplūkošana 

un ieskats, kā to veido dažādu profesiju pār-
stāvji;

Turpinājums 10.lpp.

Novada skolās
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* uzzināt, kā orientēties mūsdienu darba 
tirgū un progresīvajās nākotnes profesijās. 
Darba pasaules iespēju un izaicinājumu iepa-
zīšana;

* noskaidrot, kādi talanti būs aktuāli un 
pieprasīti globālajā nākotnes darba tirgū.

Sasniedzamais rezultāts bija aktivizēt jau-
niešus iesaistīties praktiskā darbošanās pro-
cesā karjeras modeļu izpētē un savas karjeras 
iespēju apzināšanā, rosināt domāt par darba 
pasaules iepazīšanu nākotnes profesiju kon-
tekstā, savu talantu apzināšanu un, iespējams, 
izkopšanu karjeras izaugsmei.

Izdevumus par karjeras pasākumiem 
“Veiksmīgas karjeras ABC” un “Atspēriens 
profesionālajā izaugsmē” plānots segt no pro-
jekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 
izglītojamiem vispārējās un profesionālās iz-
glītības iestādēs” finansējuma.

Izglītojamie atzina, ka “sākumā šķita gar-
laicīgi, bet treneris ir prasmīgs un mūs aizrāva 
gan praktiskos procesos, gan lika par daudz 
ko aizdomāties! Noderīga aktivitāte ikvie-
nam”.

Sagatavoja pedagogs – 
karjeras konsultants S. Ratiņa.

12. novembrī Viesītes vidusskolas 5. a, 5. 
b, 6. a un 6. b klašu 54 izglītojamie iniciatīvas 
“Latvijas skolas soma” ietvaros piedalījās izglī-
tojošā muzikālā nodarbībā “Atklāj ģitāru”. Fi-
nansējums tika segts no programmas “Latvijas 
skolas soma”.

Šo aktivitāti nodrošināja SIA “DP GRUPA”, 
ko pārstāvēja talantīgs un profesionāls mūziķis 
Jānis Bērziņš. Nodarbībā bija dzirdami virtuo-
zi ģitāras spēles paraugdemonstrējumi. Izglī-
tojamie tika iepazīstināti ar mazāk redzētām 
un modernām ģitāras spēles metodēm. Tika 
aplūkotas un demonstrētas dažādas tehnoloģi-
jas, kuras ģitāristi šobrīd izmanto visā pasaulē, 
lai sasniegtu jaunus skaņu tembrus. Muzikāla-
jā nodarbībā varēja dzirdēt akadēmiskā, popu-
lārā, džeza, roka un citus mūzikas stilus. Ģitā-
ristam līdzi bija akustiskā, elektriskā, klasiskā 
un basa ģitāras, kā arī daudzi efektu pedāļi 
un skaņas pastiprinātāji. Tika demonstrēti arī 
vairāki paņēmieni, piemēram, divu ģitāru spē-
lēšana vienlaicīgi, skaņu ierakstīšana cilpās un 
ģitāras kā perkusiju instrumenta izmantošana. 
Izglītojamie varēja tuvumā apskatīt ģitāras un 
dažādas ierīces, kuras pastiprina un izmaina 
ģitāras skaņu (efektu pedāļus, pastiprinātājus), 

un drosmīgākajam bija iespēja tās izmēģināt 
pašam. Vienam drosminiekam bija iespēja uz-
spēlēt kopā ar profesionālu ģitāristu, uzklausīt 
ieteikumus un iedrošinājumus.

Izglītojamo atsauksmes
* “Bija ļoti foršs pasākums. Man patika, jo 

bija interesanti.” /Valters R., 6. kl./;
*“Kopumā bija labi. Arī paklausīties un 

satikt mūsu skolā slavenu ģitāristu.” /Niks Š., 
6. kl./;

* “Bija interesanti uzzināt tik daudz jauna 
par ģitāru atšķirībām. Jauki atskaņojumi. Man 

patika. Arī mūzikas stundām noderēs.” /Baiba 
C., 6. kl./;

* “Patika. Bija interesanti. Izmēģināt uz-
spēlēt bija forši. Apskatīt visas ģitāras tuvumā. 
Patika, kā ģitārists spēlēja un skaidroja. /Izglī-
tojamie no 5. kl./;

* “Patika, ka mūziķis aprunājās pēc nodar-
bības. Izskaidroja dažādas lietas, kas svarīgas 
mūziķiem.” /Elīna B., 6. kl./.

Materiālu sagatavoja pasākuma
koordinatore, 6. b klases audzinātāja

S. Ratiņa.

Mūzikas pasaules daudzveidība caur ģitāras skaņām

Veiksmīgas karjeras ABC izaugsmei

27. novembrī Viesītes vidusskolas 10. - 12. 
klašu skolēni devās mācību vizītē uz Rīgu. Pro-
jekta “Latvijas skolas soma” ietvaros Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā izglītojamie Imanta Zie-
doņa zālē noskatījās izrādi padsmitgadniekiem 
ar komiskām situācijām, kustībām un mūzi-
ku – “Brīnumu laiks”. Izrādes režisora Mārti-
ņa Vilsona iestudējuma galvenie vadmotīvi 
ir ētiskās, estētiskās vērtības un ticība saviem 

spēkiem.
Jauniešu atziņas
* Marta, 10. kl. – “Personīgi man šī izrāde 

patika, jo tā bija smieklīga, pamācoša un to bija 
viegli skatīties. Izrādes galvenā doma bija tā, ka 
tev pašam jātiek galā ar savām problēmām.”

Projekta ietvaros skolēni apmeklē izrādi “Brīnumu laiks”
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Dienās, kad tik daudz runājam par savu 
zemi, Latviju un latviešiem, gribu ticēt, ka 
mūsu tauta saglabās savas senās kultūras tra-
dīcijas, krāšņos tautas tērpus, mīlestību pret 
dziesmu un deju, ka latviskais zemnieka gars 
un cieņa pret zemi un darbu saglabāsies paau-
džu paaudzēs.

Īstā latvieša vieta ir laukos, lauku sētā. 
Tēvu tēvi, vectēvi ir bijuši zemes kopēji un da-
rījuši to ar lielu mīlestību un atbildību. Lai arī 
cik skaistas būtu mūsu pilsētas, tomēr dabas 
burvīgumu mēs varam izjust tikai laukos.

Pagātni savienojot ar tagadni un sagaidot 
Latvijas Republikas 101. dzimšanas dienu, 
Viesītes vidusskolā noslēdzās projekts “Mana 
lauku sēta”. Mājas darbs – izveidot 3D maketu 

lauku sētai, kas tika uzdots 6. - 8. klašu zēniem 
mājturības un tehnoloģiju stundā kā kopdarbs 
ar vecākiem, izvērtās par kārtīga projekta cie-
nīgu pasākumu, ko atzinīgi novērtēja gan sko-
las personāls un izglītojamie, gan skolas akre-
ditācijas komisija, kas skolā uzturējās divas 
dienas. Tagad skolas foajē pie sporta zāles iz-
stādi veido 33 darbiņi, kas veidoti no dažādiem 
mājās un dabā pieejamiem materiāliem. Tie 
visi ir interesanti, idejām un izdomas pārpilni. 
Vecāki ir darbojušies kopā ar saviem bērniem, 
ir ieguldīts ļoti pamatīgs un laikietilpīgs darbs. 
Piedāvājums, ko saņēmām no Viesītes muzeja 
darbiniekiem par bērnu darbu izstādes izvei-
došanu muzeja telpās, patīkami pārsteidza. 
Paldies viņiem! Izstāde “Mana lauku sēta” būs 

skatāma Viesītes muzeja “Sēlija” P. Stradiņa sko-
lā, Peldu ielā 2, no 2020. gada janvāra ar iespēju 
nobalsot par sev tīkamāko darbu.

Paldies bērniem un vecākiem! Visi intere-
senti tiks laipni gaidīti muzeja telpās apskatīt 
darbu izstādi.

Latvieša rakstura iezīmes - sirsnība, strādī-
gums un mīlestība pret dabu - nezudīs arī turp-
māk. Latvija un mēs, latvieši, esam viens liels 
veselums, viena maza, taču ļoti spoža zvaigzne 
pie pasaules debesīm. Es ticu, ka mēs nezaudē-
sim savas tautas vērtības un palīdzēsim viens 
otram arī nākotnē veidot Latviju.

Viesītes vidusskolas mājturības un teh-
noloģiju skolotājs G. Grieķeris

* Alīna, 11. kl. – “Izrāde bija interesanta. 
Man patika. Atveidotās situācijas bija gluži kā 
no mūsdienu jauniešu dzīves.”

Skolēni apmeklēja arī Ugunsdzēsības mu-
zeju. Dažiem bija jaunums, ka ugunsdzēsēju 
devīze ir: “Viens par visiem, visi par vienu!”. 
Noskaidrojām daudz faktu un būtisku gada 
skaitļu. Piemēram, to, ka pirms 150 gadiem 
ugunsdzēsēji izbrauca dzēst pirmo ugunsgrē-
ku. Arī skumju faktu, ka Latvijā ik gadu uguns-
grēkos iet bojā apmēram 100 cilvēku.

Pēcpusdienā jaunieši apmeklēja Rīgas 
Stradiņa anatomijas un antropoloģijas institū-
ta Anatomikuma muzeju. Tā bija iespēja no-
klausīties saistošu un detalizētu lekciju. Tika 
aplūkoti uzskates līdzekļi, eksponāti, preparāti, 
iebalzamēto ķermeņu daļu fragmenti ar pata-
loģijām un slimībām. Nodarbība bija smaga no 
emocionālā viedokļa, tomēr izglītojamajiem 
iegūtās zināšanas papildinās mācību procesa 
apguvi dabaszinātņu jomā.

Jauniešu atziņas
* Kristiāns, 12. kl. – “Es uzzināju to, cik 

daudz slimību mēdz būt cilvēkiem un kā tās 

var izpausties. Anatomikumā izstādē ir ap 2000 
preparātu.”

* Klinta, 10. kl. – “Šis muzejs, manuprāt, 
lika aizdomāties par to, cik bīstama cilvēkam 
var būt alkohola lietošana un smēķēšana. Uz-

zināju, ka pieaugušam cilvēkam ir 206 kauli.”

Mācību vizītes informāciju apkopoja 
skolotājas: S. Ratiņa, R. Ratniece, 

M. Kivleniece, V. Tutāne.

Mana lauku sēta

Futbols
16.11.2019. Rīgā norisinājās “Dzintara līga Baltijas kauss - 2019” 

U-14 audzēkņu grupām.
Mērķi un uzdevumi - futbola spēles popularizācija bērnu vidū, pie-

redzes apmaiņa starp dažādu futbolu skolām, jauno futbolistu meistarī-
bas celšana.

Sēlijas Sporta skolas komandai spēlē pret Dinamo komandu zau-
dējums 1:5, pret Garkalnes komandu zaudējums 0:2, Jelgavas komanda 
vinnēta ar rezultātu 1:0, RFS komandai piekāpšanās ar rezultātu 0:1. Pui-
ši ierindojās 4. vietā.

Vieglatlētika
No 02.10.2019. līdz 04.12.2019. Jēkabpils pilsētas Mežaparkā no-

risinājās Pusstundas skrējiena 36. sezona kopā ar “Fans Prosport”, sacen-
sības notiek 10 kārtās.

Skrējienā piedalījās četri Sēlijas Sporta skolas audzēkņi no Zasas:
Marta Grandāne - visu kārtu apļu summa 51 no 4 kārtām;
Gita Barovska - visu kārtu apļu summa 49 no 4 kārtām;
Mārcis Gaštols - visu kārtu apļu summa 67 no 5 kārtām;
Mārcis Gabranovs - visu kārtu apļu summa 63 no 5 kārtām.

18.11.2019. Līvānos norisinājās Līvānu novada Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltīto sacensību 4. Līvenhofas skrējiens.

Sēlijas Sporta skolas Zasas audzēkņu 1.4 km distances rezultāti:

VG  
gūtā
vieta 

Grupa Vārds 
Uzvārds Laiks +/- min/

km

12 Bērni, meitenes
2007. - 2008. dz. g

Amanda 
Radionova 0:05:48.7 +1:37.8 4.2

10 Bērni, zēni 
2007. - 2008. dz. g.

Mārcis
Gaštols 0:05:52.4 +1:41.5 4.2

11 Bērni, zēni
2007. - 2008. dz. g.

Mārcis
Gabranovs 0:05:53.5 +1:42.6 4.2

16 Bērni, meitenes
2007. - 2008. dz. g.

Gita
Barovska 0:05:58.2 +1:47.2 4.3

Kopumā 4. Līvenhofas skrējienā meiteņu grupā (2007. - 2008. dz. 
g.) piedalījās 29 dalībnieki, savukārt zēnu grupā (2007. - 2008. dz. g.) 
piedalījās 19 dalībnieki.

Rezultātus apkopoja Sēlijas Sporta skolas lietvede S. Prodniece.

Sēlijas Sporta skolas ziņas
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15. novembrī PII “Zīlīte” tika svinēti svēt-
ki – Latvijai 101! Visi bērni saposušies, ar sar-
kanbaltsarkanajām lentītēm rotājušies, šajā 
dienā neparasti klusi un svinīgi.

Svētku koncertu ievadīja kopīgi dziedāta 
valsts himna “Dievs, svētī Latviju!”, pēc ku-
ras sekoja katras grupas veltījums Latvijai, 
apdziedot gan tās dabas skaistumu, gan no-
vadu dažādību tajā, gan cilvēkus, kuri dzīvo 
un strādā mūsu zemē un jūtas laimīgi, kopjot 
un sargājot savu dzimto vietu, latviešu tautas 
kultūru un mājas. Grupas “Mārītes” bērni ar 
smaidu sejā, mazajā rociņā lepni plivinot Lat-
vijas karodziņu, koncertu bagātināja ar deju, 
it kā apliecinot piederību Latvijas valstij.

Koncertā uzstājās arī Ernests no grupas 
“Rūķīši” ar dzejoli, kas sacerēts kopā ar mā-
miņu Lauru Jēkabpils izglītības pārvaldes or-
ganizētajam daiļlasītāju konkursam “Rakstu 
dzejoli pats”.

Svētku koncerta noslēgumā visi vienojās 
kopīgā rotaļā par Latvijas novadiem, tādējādi 
simboliski apliecinot vienotību savai dzimta-
jai zemei. Un kas gan būtu dzimšanas dienas 
svinības bez saldumiem, tādēļ katram tika 
arī svētku kārums – konfekte Latvijas karoga 
krāsās.

Vadītāja vietniece izglītības jomā D. Medne
Autores foto

Latvijai 101!

Rudens svētki PII “Zīlīte”
Kad rudens darbi laukos jau pieklusuši, koki savus skaistos mēteļus 

novilkuši, pagraba plauktos kā karavīri rindojas ievārījuma, kompota, gur-
ķu un citu rudens velšu kārumi, bet apcirkņos glītās kaudzītēs klusi satu-
puši kartupeļi, burkāni un bietes – bērnudārzā tiek svinēti Rudens svētki. 
Tie ir kā noslēgums visiem rudens darbiem un pētījumiem, kuros bērni 
aktīvi piedalījušies jau no septembra.

Daudzas nodarbības bērni pavadīja, darbojoties ārā, pētot dabas no-
rises gan mežā, gan pilsētā, gan dārzos. Lielu paldies vēlos teikt Evitai 
Kilbauskai, kura laipni uzņēma grupu “Mārītes” un “Rūķīši” bērnus savā 
dārzā, kur bērniem tika dota iespēja izpētīt visu, kas tur aug un kā aug, kā 
arī pēc tam bagātīgās dārza veltes arī nogaršot!

Visu rudeni bērni gatavoja dažādus radošus darbus, izmantojot dabas 
dāvātās veltes – koku lapas, ziedus, kastaņus, sēklas un citus dabas mate-
riālus. Mājturības nodarbībās bērni gatavoja gan vitamīniem bagātus sa-
lātus, gan augļu desertus. Tāpēc Rudens svētkos bērniem vairs nesagādāja 
grūtības atpazīt Rudentiņa līdzi atnestos augļus un dārzeņus un atminēt 
par tiem uzdotās mīklas. Dziedot, ejot rotaļās un dejojot ar Rudens Rūķi, 
tika iesaistīts un iepriecināts arī noskumušais Rudens Lietutiņš.

Svētku noslēgumā bērni grupās mielojās ar vecāku sarūpēto cienastu – 
pupiņām, zirnīšiem, burkāniem un citiem rudens kārumiem.

Paldies, mīļie vecāki, par atsaucību, jo, tikai sadarbojoties, mēs varēsim 
veidot skaistu un interesantu mūsu bērnu ikdienu un svētkus!

Paldies mūzikas skolotājai Ingai un sporta skolotājai Olgai par sarūpē-
tajām skaistajām galvas maskām bērniem, kā arī skolotājai Indrai, Ingunai 
un Olgai par iejušanos Lietutiņa, Rudentiņa un Rudens Rūķa lomās un 
ieguldīto darbu svētku norisē!

Mums ir visburvīgākie bērni, kuri katru dienu padara neaizmirstamu, 
interesantu un jaukiem pārsteigumiem pilnu!

Vadītāja vietniece izglītības jomā D. Medne
Autores foto
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Rakstu dzejoli pats!
Oktobra mēnesī tika izsludināts daiļlasītā-

ju konkurss “Rakstu dzejoli pats” pirmssko-
las izglītības iestāžu pirmsskolas vecuma (6 – 
7 gadus veciem) bērniem Jēkabpils pilsētā, Sa-
las, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes un Viesītes 
novados, kas notika 2019. gada 7. novembrī 
plkst. 10.00 Krustpils kultūras namā. Konkur-
su organizēja Jēkabpils Izglītības pārvaldes 
izglītības darba speciāliste sadarbībā ar Meto-
disko apvienību pirmsskolas skolotājiem.

Konkursa mērķis bija:
• attīstīt un pilnveidot pirmsskolas 

vecuma bērnu latviešu valodas runas kultūru, 
rosinot konkursa dalībniekus (ja ir nepiecie-
šams, kopā ar vecākiem) uzrakstīt dzejoli un 
censties pēc iespējas skaidrāk un precīzāk no-
dot to klausītājiem;

• sekmēt bērnu radošo pašizpausmi 
un interesi par uzstāšanos publikas priekšā;

• bagātināt savu pieredzi kā konkur-
santiem.

Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādes “Zīlīte” žūrija uz konkur-
su Krustpils kultūras namā izvirzīja 6 gadī-
go bērnu grupas “Rūķīši” audzēkni Ernestu 
Dambrānu, kurš kopā ar savu māmiņu Lauru 
Dambrāni bija uzrakstījis un iemācījies dzejoli

Sapnītī es visu varu!
Aizver acis – izplet spārnus!
Klāt ir nakts ar jauniem sapņiem…
Sapņi man ir vareni,
Milzīgi un svarīgi.
Sapnītī es visu varu,
Sapnītī es visu daru!

Sapnī esmu arhitekts,
Baņķieris un deputāts.
Dinozaurus dresēju,
Kosmosa kuģus būvēju.
Planētas es atklāju,
Lielu naudu nopelnu.
WI-FI problēmas es risinu,
Paroles es uzlaužu…
Sapnītī es visu varu!
Atnāk rīts – nodzēš sapņus…
Jauna nakts – jauni sapņi…
Paldies Ernestam un viņa māmiņai par 

uzdrīkstēšanos! Apsveicam Ernestu ar panā-
kumiem konkursā!

PII “Zīlīte” vadītāja A. Orbidāne

Mazpulkiem Latvijā - 90

Šogad novembrī Latvijas lielā Mazpulku 
saime svinēja savas pastāvēšanas deviņdesmi-
to dzimšanas dienu. Ikvienam mazpulcēnam 
tas ir ievērības cienīgs notikums, tāpēc gribas 
paveikt ko īpašu. Viesītes mazpulcēni izvei-
doja draudzīga aicinājuma akciju 45 Latvijas 
pierobežas novadiem “Ievij sava ozola zīli 
Latvijas vainagā!”. Tā domāta tiem pierobežas 
novadiem, kas piedalījās Iekšlietu ministrijas 
ozolu stādīšanas maratonā “Apskauj Latviju!”. 
Viesītiešu veidotais ozollapu vainags ar vienu 

ozola zīli un uzrakstu uz vienas lapas –Viesī-
tes novads, ir nonācis Neretas novadā. Cerot, 
ka viņi un visi pārējie pierobežnieki rīkosies 
tāpat, mēs no Aknīstes novada saņemsim 
atpakaļ vainagu ar 45 ozolzīlēm. Tas būs kā 
vēstures liecinieks šodienas novadu sistēmai.

Kā katru gadu, arī šogad Viesītes mazpul-
cēni piedalījās mazpulku rudens forumā. Šo-
gad tas notika Biržu pamatskolā. Mēs bijām 
sagatavojuši prezentācijai divus grupas pro-
jektus un divus individuālos projektus. Par 

visiem četriem projektiem saņēmām pirmās 
pakāpes sertifikātus, par ko liels gandarījums 
un vēlme darboties tālāk.

Noslēdzies arī z/s Ezerkauliņi un Maxima 
Latvija rīkotais biznesa projekts “Krāsainie 
burkāni”. No Viesītes mazpulka tajā piedalī-
jās un pašu izaudzētos burkānus pārdeva divi 
mazpulcēni - Daniels un Anta.

Mazpulcēni ir izveidojuši trīs vides spē-
les. Tās palīdzēs iepazīt mūsu zemi Latviju un 
pašiem savu pilsētu Viesīti. Jaunās spēles iz-
mēģināt varēs jaunajā Viesītes Dienas centrā.

Decembra mēnesi esam nolēmuši veltīt 
Ziemassvētku gaidīšanas priekam. Ikviens 
ir aicināts paviesoties Ziemassvētku vecīša 
darbnīcā, kas atrodas kultūras pilī. Pirmdie-
nās, trešdienās un piektdienās no14:30. līdz 
17:00 ir iespēja satikt Ziemassvētku vecīša 
palīgus, ar kuriem kopā var darboties Zie-
massvētku radošajās darbnīcās, nosūtīt vēs-
tules, kas gan iepriekš jāsaskaņo ar vecākiem, 
kā arī nodot dāvanas, ko Ziemassvētku vecītis 
nogādās pēc adreses vai norādīto dāvanas sa-
ņēmēju lūgs ierasties pasākumā 23. decembrī.

Lai visiem cerību un sapņu pilns šis Zie-
massvētku gaidīšanas laiks! Lai silti un mīļi 
svētki, aktīvs un panākumiem bagāts Jaunais 
gads!

Viesītes mazpulka vadītāja R. Feldmane

Biedrības “Latvijas Mazpulki” Zemgales – Latgales mazpulku projektu foruma “Zaļākai uzņē-
mējdarbībai laukos” apbalvošanas ceremonijā.

Novembrī Viesītes Jaunatnes iniciatīvu 
centrā valdīja patriotisks noskaņojums. Rado-
šajā nedēļā gatavojām gaismas dekorus Lāč- 
plēša dienai. Piedalījāmies arī Viesītes Kul-
tūras pils organizētajā lāpu gājienā par godu 
Lāčplēša dienai. Bija erudīcijas pēcpusdiena 
“Ko Tu zini par Lāčplēsi?”.

Neizpalika arī iemīļotās kino pēcpusdie-
nas. Šoreiz bija latviešu filmu kino pēcpus-
diena, kurā skatījāmies filmu “Rīgas sargi”, jo 

bērni nebija skatījušies šo filmu un nezināja, 
par ko tā ir.

Protams, neiztikām bez gardumiem - ga-
tavojām gardus “žagariņus”, ko bērnībā gata-
vojām kopā ar mammām un vecmammām.

Mēnesi noslēdzām ar radošo darbnīcu 
“Adventes vainagu gatavošana”, kur ikviens 
bija aicināts izveidot pats savu Adventes vai-
nadziņu, kurā ielikt svecītes un nosvinēt pir-
mo Adventi mājās kopā ar ģimeni. Padomus 

Adventes vainagu gatavošanā sniedza māks-
liniece Ligita Jonaste. Visiem ļoti patika. Pal-
dies visiem, kas piedalījās un izrādīja interesi!

Tiekamies decembrī! Lai Jums skaists 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Sekot informācijai varat: viesite.lv, face-
book.com mājas lapā: “Viesītes Jaunatnes ini-
ciatīvu centrs”.

Viesītes JIC jaunatnes darbiniece 
L. Liepiņa

Novembris Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā aizvadīts patriotiskā noskaņā
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Par godu Lāčplēša dienai tradicionāli 
notiek Lāčplēša kauss svaru stieņa spiešanā 
guļus uz atkārtojuma skaitu. Arī Viesītes at-
lētiem ir tradīcija piedalīties šajās sacensībās. 
Svaru stieņa spiešana guļus uz reižu skaitu no 
atlētiem prasa lielu izturību. Vīriešiem jāspiež 
savs personīgais svars, bet sievietēm 55% no 
sava personīgā svara.

Viesītieši cīnījās godam, lai iegūtu pēc ie-
spējas augstāku vērtējumu. Elīna Liepiņa izcī-
nīja 2. vietu savā kategorijā un uzstādīja jaunu 
personīgo rekordu, uzspiežot 31 reizi. Emīls 
Orlovs jauniešu vidū svara kategorijā – 66 kg – 
pārliecinoši izcīnīja 1. vietu, apsteidzot savu 
tuvāko konkurentu un uzspiežot par 9 reizēm 
vairāk. Emīlam jauniešu vidū absolūtajā vēr-
tējumā 1. vieta. Māris Orlovs seniori 1. grupā 
ieguva 2. vietu, izcīnot kausu un 2. vietu ab-
solūtajā vērtējumā.

No sirds priecājos par visu atlētu panāku-
miem. Vēlu arī turpmāk neatlaidību un panā-
kumus šajā sportā.

Sporta klubs “Viesīte” atlēts M. Orlovs

Sporta kluba “Viesīte” atlēti piedalās Lāčplēša 
kausā svaru stieņa spiešanā guļus

2. novembrī Rīgā norisinājās XXX Latvi-
jas universiādes sacensības svaru stieņa spie-
šanā guļus. Sacensībās pulcējās aptuveni 100 
studentu no daudzām Latvijas pilsētām. Arī 
Sporta kluba “Viesīte” atlēte, Rīgas Stradiņa 
Universitātes studente Elīna Liepiņa godam 
izcīnīja 2. vietu šajās sacensībās.

Man liels prieks par panākumiem! Studē-
jot daudz laika aiziet mācībām, tomēr Elīna 
atrod laiku savam hobijam powerliftingā. 
Vēlu panākums arī turpmāk.

Sporta kluba “Viesīte” atlēts M. Orlovs

Latvijas universiādes sacensībās piedalās sporta 
kluba “Viesīte” sportiste

22. novembrī Viesītes bibliotēkā uz tikša-
nos ar izstādes “Satikšanās” autoriem Saman-
tu un Kristu Murāniem bija ieradušies viņu 
klasesbiedri – Viesītes vidusskolas 4. a un 9. 
a klases skolēni un klases audzinātājas Ruta 
Davidāne un Ilze Martuženoka. Goda viesis 
bija arī abu jauno mākslinieku māmiņa.

Bibliotekāre I. Jančevska
I. Jodgudes foto

Izstāde 
noslēdzas
ar tikšanos
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Tikšanās ar novadnieku – dzejnieku, tulkotāju un 
atdzejotāju - Guntaru Godiņu Viesītē!

5. novembrī Viesītes kultūras pils Tradīciju 
zālē notika tikšanās ar novadnieku – dzejnie-
ku, tulkotāju un atdzejotāju - Guntaru Godiņu. 
To organizēja Viesītes bibliotēkas sadarbībā ar 
Viesītes vidusskolu un kultūras pili. Uz tikša-

nos tika aicināti vidusskolas 10. - 12. klašu au-
dzēkņi, kā arī ikviens interesents.

Tikšanās laikā G. Godiņš pastāstīja par 
paveikto tulkošanas un atdzejas jomā, par 
jaunākajiem tulkojumiem un atdzejojumiem, 

kā arī par nākotnes iecerēm. Viņš ir viens no 
aktīvākajiem latviešu atdzejotājiem un tulko-
tājiem no igauņu un somu valodas. Viņa tul-
kojumā un atdzejā iznākušo darbu skaits ir 
jau tuvu pussimtam. Milzīgs darbs ieguldīts, 
pārtulkojot igauņu tautas eposu “Kalevdēls”, 
kas nāca klajā 2018. gadā. Nupat izdoti vēl divi 
darbi – somu dzejnieces H. Lāksonenas dzejas 
grāmata “Soul. Burkans. Undens” un igauņu 
rakstnieces K. Lookas bērnu grāmata “Lidostas 
blaktis nepadodas”. Abas šīs grāmatas G. Go-
diņš uzdāvināja Viesītes bibliotēkai. Paldies!

Tikšanās aizritēja nemanot - ieklausījāmies 
G. Godiņa dzejas un atdzejas lasījumos, kā arī 
likās svarīgi noskaidrot, ko mūsu viesis domā 
par šodien mums ikvienam svarīgām tēmām – 
situāciju valstī, novadu reformu, Sēlijas, mūsu 
novada nākotni utml.

Visu pasākuma apmeklētāju vārdā paldies 
G. Godiņam par interesanto tikšanos! Paldies 
visiem, kas ar savu palīdzību vai klātbūtni at-
balstīja šo pasākumu!

Bibliotēkas vadītāja L. Griškena
Autores foto

ZIEMEĻVALSTU LITERATŪRAS 
NEDĒĻA 2019 Viesītes bibliotēkā

Bibliotēku ziņas

Ziemeļvalstu Literatūras nedē-
ļas galvenais uzdevums bija Ziemeļ-
valstu literatūras un kultūras iepa-
zīšana. Šogad Nedēļa notika no 11. 
līdz 17. novembrim un pirmdiena, 
11. novembris, bija lielā lasīšanas 
diena visās Ziemeļvalstīs un Baltijas 
valstīs – no Grenlandes rietumos 
līdz Baltijai austrumos.

Šī gada lasīšanai izvēlētās grā-
matas vieno temats “Ziemeļval-
stu svētki”. Mūsu bibliotēkā kopā 
ar Viesītes vidusskolas 6. a klases 

skolēniem pārlapojām neaizmirs-
tamo Astrīdas Lindgrēnas grāmatu 
“Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz 
jumta” un paviesojāmies Brālīša jeb 
Svantes Svantesona dzimšanas die-
nas svinībās.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 
ar tēmu “Ziemeļvalstu svētki” vē-
las pievērst uzmanību kopienai un 
draudzībai.

Bibliotekāre I. Jančevska
I. Jodgudes foto

PASAKU RĪTI 
BIBLIOTĒKĀ TURPINĀS

2019. gads izsludināts par 
pasaku gadu, aicinot ikvienu 
pievērsties latviešu tautas pasa-
ku lasīšanai, stāstīšanai, pētīša-
nai un popularizēšanai.

Lietainā 5. novembra rītā 
Viesītes bibliotēkā atkal ciemo-
jās Viesītes vidusskolas 5. b kla-
se un latviešu valodas skolotāja 
Malda Lejiņa.

Šoreiz iededzām zaļo sveci. 
Tās gaismā bērni lasīja vai stās-
tīja izvēlēto interesantāko vai 

skaistāko latviešu tautas pasaku. 
Bija arī jāpaveic uzdevumi – 
jāatrod pasakām īstais nobei-
gums, pēc nolasītā fragmenta 
jāuzmin pasaka. Un vēl viens 
Pelnrušķītes cienīgs darbiņš - 
sašķirot pamātes kopā sajauktos 
kastaņus, riekstus, zīles un dažā-
du krāsu pupiņas.

Bibliotekāre I. Jančevska
I. Jodgudes foto
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Aicinām izmantot bibliotēkā pieejamo pakalpojumu – 
“3td e-GRĀMATU bibliotēka”!

Visās Latvijas pašvaldību publiskajās bib-
liotēkās no šā gada lasītājiem tiek piedāvāts 
jauns pakalpojums – “3td e-GRĀMATU bib-
liotēka”, ko nodrošina Kultūras informācijas 

sistēmu centrs sadarbībā ar SIA Tieto Latvia, 
apgādu Zvaigzne ABC un publiskajām bib-
liotēkām. Tā ir iespēja ikvienam interesentam 
bez maksas lasīt latviešu autoru un tulkotos 
darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā 
ierīcē vai datorā.

Bibliotēkas uzdevums - iepazīstināt ar 
šīm iespējām un pakalpojumiem savus lieto-
tājus. Šai nolūkā Viesītes bibliotēkā šī gada 4. 
decembrī notika pasākums, kurā bibliotekāre 
ar “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” iespējām un 
piedāvājumu iepazīstināja Viesītes vidusskolas 
6. a un 6. b klases un viņu audzinātājas.

Ikvienam interesentam gribam atgādināt – 
lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” 
lasītāju, jums jābūt publiskās bibliotēkas la-
sītājam. Bibliotēkā jums piešķirs e-kataloga 
autorizācijas datus (lietotājvārdu un paroli), 
sniegs plašāku informāciju, kā piereģistrēties 
vietnē: www.3td.lv. Ātri un ērti to iespējams 
izdarīt, ja atnāksiet uz Viesītes bibliotēku vai 
sev tuvāko novadā esošo pagasta bibliotēku. 
Jāpiezīmē, ka e-grāmatu lasīšanai ir noteikti 

arī ierobežojumi:
• paredzētais termiņš lasīšanai ir 2 

nedēļas, pēc tam termiņu iespējams pagarināt 
vēl uz 2 nedēļām,

• pēc paredzētā e-grāmatas lasīšanas 
termiņa beigām vai atteikšanās no e-grāmatas 
nav iespējams to saņemt atkārtotai lasīšanai,

• lasītājs nevar saņemt vienlaicīgai la-
sīšanai vairāk nekā 2 e-grāmatas,

• lasītājs nevar saņemt vairāk nekā 6 
e-grāmatas mēnesī (30 dienu periodā).

Viesītes bibliotēka no decembra piedāvā 
cilvēkiem ar redzes un lasīšanas traucēju-
miem iespēju pasūtīt audiogrāmatas un grā-
matas no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas. Tas 
ir bez maksas! Lai iegūtu plašāku informāciju 
par šo pakalpojumu, nāciet uz mūsu biblio-
tēku! Bibliotēka atvērta apmeklētājiem katru 
darba dienu no 10:00 līdz 18:00 un sestdienās – 
no 10:00 līdz 15:00.

Bibliotekāre I. Jodgude
I. Jančevskas foto

2. klases skolēni iepazina bērnu rakstnieces un ilustratores - 
mīļuma nesējas – Margaritas Stārastes daiļradi

6. novembrī bibliotēkā notika pasākums, 
veltīts bērnu rakstniecei un ilustratorei Mar-
garita Stārastei. Šī māksliniece, kurai šogad 2. 
februārī atzīmējām 105. jubileju, mums ir at-
stājusi vairāk nekā simts ilustrētu grāmatu, no 
kurām ap 70 viņa sarakstījusi pati. M. Stāraste 
ar savām mīļuma pilnajām grāmatām priecē-
jusi vairākas paaudzes. Līdz ar viņas došanos 
mūžībā 2014. gadā varam teikt, ka noslēdzies 
vesels laikmets latviešu bērnu grāmatniecībā.

Pasākuma laikā 2. klases skolēni un viņu 
audzinātāja noklausījās bibliotekāres stāstīju-
mu par mākslinieces un rakstnieces dzīvi un 
daiļradi. Tā turpinājumā bērniem tika stāstīts 
par rakstnieces uzrakstītajām grāmatiņām, 
kuras ir iespējams izlasīt bibliotēkā. Bija liels 
prieks, ka daudzas no tām skolēni bija jau lasī-
juši, tāpēc veidojās saruna. Katrs centās pēc ie-
spējas vairāk atcerēties par notikumiem un to 
varoņiem vienā vai otrā grāmatā. Kopīgi atce-
rējāmies mākslinieces radītos spilgtākos tēlus: 
ozolzīļu vīriņu Zīļuku, piparkūku Kraukšķīti, 
lācīti Rūcīti, Burtu meitiņu, lelli Tinci, rūķi 
Labrenci un daudzus citus. Arī pašu pasaku 
vide nav iedomājama bez rakstnieces tēlai-
nā teksta: aiz zālainiem klajumiem, pļaviņas 
malā, gundegu pakalnā, meža ielokā, zem 
koku nokarenajiem zariem… Šādā pasaku 
pasaulē visām dzīvajām radībām ir sava vieta, 
nodarbe un jēga. Pats galvenais, kā tās māca 
labestību, draudzību, čaklumu un neatlaidību. 
Autores grāmatas ar labestību liek mainīties 
palaidņiem, liekot viņiem pārvarēt pašu ra-

dītās nedienas. Tad bērniem tika parādītas tās 
grāmatas, kuras M. Stāraste ir tikai ilustrēju-
si. Arī to bibliotēkā ir daudz, un daudzas no 
tām – par bruņurupucēnu Diegabiksi, Ieviņu 
Āfrikā, čigānmeitēnu Ringlu u.c. – viņiem jau 
bija zināmas.

Pasākuma noslēgumā katrs bērns saņēma 
divas darba lapas. Vienā no tām bija uzrakstī-
ta pasaka, kuras tekstā paslēpušies rakstnieces 
uzrakstīto grāmatu nosaukumi. Uzmanīgi la-
sot, tie bija jāatrod un pēc tam jānolasa. Kopī-
giem spēkiem ar šo uzdevumu tikām galā un 
atradām pavisam divdesmit grāmatu nosau-
kumus. Otrajā darba lapā bija sajukuši daudzu 
mākslinieku zīmētie grāmatu varoņi. Starp 

tiem bija jāatrod M. Stārastes zīmētie varoņi 
un jāpieraksta to vārds, ja tas bija zināms vai 
to izdevās atrast grāmatās. Arī ar šo uzdevumu 
visi tika galā, jo tika šķirstīti un pētīti autores 
darbi, lai atrastu konkrēto varoni: sniegavīru, 
rūķi, saulīti un citus.

Pirms atvadīšanās skolēniem tika uzdots 
mājas darbs – katram izlasīt vienu no rakst-
nieces grāmatām un izveidot reklāmas afišu, 
iesakot lasīto grāmatu savam klasesbiedram.

Paldies 2. klases skolēniem un audzinātā-
jai par dalību šajā pasākumā!

Viesītes vidusskolas bibliotekāre 
G. Plēsuma
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8. novembrī Viesītes vidusskolā no pulk-
sten 12.00 valdīja liela rosība un kņada. Klāt 
Mārtiņdiena, kura mūsu skolā tiek atzīmēta 
katru gadu. Tā sākās ar Mārtiņdienas tirdzi-
ņu, kurā tirgotāji bija 1. – 4. klašu bērni, bet 
pārējie skolas klašu skolēni, skolotāji un skolas 
darbinieki - pircēji. Lai tirgošanās ritētu raitāk, 
tirgotājus apstaigāja Mārtiņdienas “saimnieks”, 

reklamējot tirgošanai sarūpēto preci. Tirgoties 
gribētājiem precei bija jābūt pašu gatavotai. 
Tāpēc uzreiz jāsaka liels paldies bērnu vecā-
kiem, jo bez viņu atbalsta nebūtu tik daudz 
brīnišķīgu, gardu un interesantu preču! Netrū-
ka arī pirkt gribētāju.

Kad lielā kņada bija norimusi un preces 
gandrīz iztirgotas, 1. – 4. klašu skolēni pulcē-

jās vienkopus, lai kopīgi pārrunātu šīs dienas 
raksturīgākās tradīcijas. Jau iepriekš katras 
klases kolektīvs bija saņēmis uzdevumu, kas 
jāsagatavo. Šogad liela uzmanība tika veltīta 
raksturīgākajām Mārtiņdienas maskām un 
maskotajiem gājieniem, uzsverot, ka šī ir viena 
no raksturīgākajām tradīcijām, sākoties Mārti-
ņiem, jo ir beidzies klusais Veļu laiks, kas aiz-
sākās pēc Miķeldienas svinībām.

Katra klase bija sagatavojusi kādu no Mār-
tiņdienas maskām. Tās iedalās vairākās lielās 
grupās: dzīvnieku, cilvēkveidīgās, priekšmetu 
un mitoloģiskās maskas. Skolēni par tām bija 
sagatavojuši stāstījumu. Viņi par attiecīgo 
tēmu skaitīja tautasdziesmas un iemācīja pārē-
jiem vienu rotaļu.

Paldies klašu skolēniem un viņu audzinā-
tājiem par atsaucību un atraktivitāti, gatavojo-
ties pasākumam!

Par muzikālo daļu un diplomiem “Skaistā-
kā un latviskākā maska”, un pateicībām klašu 
grupām par dalību pasākumā parūpējās sko-
lēnu saeima.

Materiālu apkopoja skolas bibliotekāre 
G. Plēsuma.

R. Orupa foto

Atsākam lasīšanas stafeti
“Uzdāvini grāmatai vēl vienu dzīvi!”

1. novembrī pēc vasaras brīvdienām tikā-
mies bibliotēkas pasākumā ar 4. a un b klašu 
skolēniem un to audzinātājām lasīšanas stafetē 
“Uzdāvini grāmatai vēl vienu dzīvi!”. Aicinā-
jums darboties šādā pasākumā ar šīm klasēm 
aizsākās jau pagājušajā mācību gadā, kad bērni 
mācījās trešajā klasē. Toreiz viņu uzdevums 
bija čakli lasīt grāmatas un par katru izlasīto 
grāmatu aizpildīt kādu no bibliotekāra dota-
jām darba lapām. Tikai no katra uzņēmības un 
apzinības bija atkarīgs, cik bieza bija katra lasī-
tāja mape. Pavasarī, kad beidzās mācību gads, 
čaklākie lasītāji saņēma veicināšanas balvas. 
Visi saņēma arī vēlējumu - visu garo vasaru cī-
tīgi lasīt, lai, atsākot skolas gaitas, varētu tikties 
jaunos pasākumos.

Pirmā mūsu tikšanās sākās ar bibliotekā-
res stāstījumu par to, kā skolēni paši patstāvīgi 
varētu izvēlēties bibliotēkā viņus interesējošu 
lasāmvielu. Lai bērnus ieinteresētu, bibliotekā-
re bija sagatavojusi arī grāmatu apskatu. Šoreiz 
tās bija grāmatas, kuru galvenie varoņi intere-
sējas par detektīva un izmeklētāja darbu. Šāda 
tēma tika izvēlēta, jo tā sasaucās ar iepriekšējo 
tēmu – kā sameklēt interesantu grāmatu un kā 
to izdarīt patstāvīgi. Tas taču ir kā īsts izmek-
lētāja darbs!

Skolēni iepazina vācu, zviedru un latviešu 
rakstnieku darbus, kuros aprakstīti ļoti dažā-
di atgadījumi un kur izmeklētāji ir bērni. Viņi 
atrisina noslēpumus, ar kuriem nav galā tikuši 

pat pieaugušie. Bērni ir uzņēmīgi, gudri un ne-
atlaidīgi, līdz sasniedz iecerēto mērķi. Skolēni 
iepazina J. Frīdriha, M. Vīdmarka, I. Zīgnera, 
J. Banšerusa, L. Vāczemnieka un citu autoru 
darbus.

Pasākuma turpinājumā vārds tika dots pa-
šiem skolēniem. Katrs no tiem bija sagatavojis 
reklāmas plakātu par kādu no vasarā izlasīta-
jām grāmatām. Plakātam vajadzēja būt lasā-
mam un arī skatāmam. Tā mērķis - grāmatu 
ieteikt izlasīt arī saviem klasesbiedriem. Bērnu 
stāstījumu vērtēja komisija, vērtējumu atzīmē-

jot vērtēšanas lapās. Komisijā darbojās skolas 
bibliotekāre, Viesītes bibliotēkas vadītāja un 
katras klases audzinātāja. Prieks, ka skolēni 
ļoti nopietni bija gatavojušies un interesanti 
stāstīja par savu izvēlēto grāmatu.

Pasākuma noslēgumā vienojāmies par nā-
košo tikšanās reizi.

Paldies bērniem un audzinātājām par pa-
veikto darbu!

Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma
A. Bērziņas foto

“Mārtiņš bija labs vīriņš…”
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Rites pagasta bibliotēka bija skatāma izstāde “Atrastais Kuzņecovs”
Neretas pagastā kādas lauku sētas dārzā 

zemē atrasti II pasaules kara laikā paslēpti 
trauki, kas visu novembri bija apskatāmi 
Rites pagasta bibliotēkas izstādē “Atrastais 
Kuzņecovs”.

2019. gada oktobrī Neretas pagastā no 
zemes izraktas kara laikā paslēptas ģimenes 
vērtības, starp kurām atrastas gan cara laika 
un pirmskara Latvijas laika monētas, gan seni 
trauki. Atrastie trauki aplūkojami Rites pa-
gasta bibliotēkā.

Trauki, starp kuriem daudzi ražoti slave-
najā Kuzņecova porcelāna un fajansa fabrikā 
Rīgā, piederējuši Robežnieku ģimenei Nere-
tas pagastā. Otrā pasaules kara laikā, dodoties 

bēgļu gaitās, ģimene vērtīgākās lietas ierakusi 
zemē. Pēc kara mājai radušies jauni saimnie-
ki, bet iepriekšējais īpašnieks, atgriežoties no 
bēgļu gaitām, tomēr izstāstījis par aprakta-
jiem dārgumiem. Tā kā vecais saimnieks vairs 
nespēja atcerēties, kur tieši lietas noglabātas, 
Robežnieku ģimenes vērtības zemē glabāju-
šās vairāk nekā 70 gadu.

Tā laika jauno mājas saimnieku mazmaz-
dēls Arnis, zinot iepriekšējo īpašnieku stās-
tu, vēlējies pārliecināties, vai tā ir patiesība. 
Un patiesi, ļaujoties piedzīvojumu garam, šī 
gada oktobrī apslēptie dārgumi atrasti. No 
zemes izraktas gan Krievijas Impērijas rub-
ļu monētas, gan sudraba lati no pirmās Lat-

vijas Neatkarības laika, gan II pasaules kara 
vācu okupācijas monētas. Bet īpaši vērtīgi un 
skaisti atradumi ir ģimenes trauki. Starp tiem 
ir greznas Kuzņecova porcelāna un fajansa 
fabrikā ražotas tējas tasītes ar apakštasītēm, 
tējkannas, šķīvji, kā arī dažādu dzērienu glā-
zes un kristāla trauki. Ļoti ticams, ka šie nav 
vienīgie paslēptie priekšmeti mājas dārzā, un 
meklējumi noteikti tiks turpināti. Traukus 
ģimene nolēmusi paturēt piemiņai, taču, ie-
spējams, kāda daļa tiks dāvināta arī Viesītes 
muzejam “Sēlija”.

Sagatavoja J. Dzimtais,
janis.dzimtais@gmail.com

2019. gadu aizvadot 
Saukas bibliotēkā darbīgi un piepildīti 

ritējis 2019. gads. Ik mēnesi bez bibliote-
kārajiem darbiem, plauktu izstādēm, jauno 
grāmatu dienām, lasītāju apkalpošanas tika 
organizēti dažādi pasākumi.

2019. gada janvārī notika Barikāžu atce-
res ugunskurs, februārī – Starptautiskā pro-
jekta “Lai lido stāstu putns” noslēguma pa-
sākums, martā – pasākumu cikls 1949. gada 
komunistiskā terora upuru piemiņai, aprīlī – 
Bibliotēku nedēļas pasākumi, maijā – dze-
jas stunda “Tev, māmiņ!”, jūnijā – koncerts 
“Dziesmotā diena Saukā” komponista Arvīda 
Žilinska dzimtajās mājās “Lejas Arendzāni”, 

augustā – foto izstāde “Baltijas ceļam - 30”. 23. 
augusta vakarā veidojām Baltijas ceļu ciema-
tiņa centrā, septembrī – Dzejas diena, notika 
arī makulatūras vākšanas akcija, oktobrī – 
jau ceturto gadu bibliotēka piedalījās konkursā 
novadpētniecības krājuma aktualizēšanai, sa-
ņemot Jēkabpils Galvenās bibliotēkas pateicī-
bu, piedalījāmies 2. Latvijas pagastu Vietvārdu 
dienā, novembrī, svinot Brīvības cīņu simtga-
di, organizējām dažādus atceres un izglītojo-
šos pasākumus, decembrī – stunda lasītājiem 
“Veiksmīgu Jauno gadu!”

Gada izskaņā vēlos pateikties par atbalstu 
Elkšņu un Lūšu ģimenēm. Paldies par sadar-

bību Valdim Lukaševicam, Dzintrai Kazā-
kai, Austrai Daukstei, Birutai Beķerei, Irmai 
Šmitei, Dainai Dzikovičai, Sanitai Dzikovičai, 
Ainai Pikurei, Jurim Veiriham, Indulim Dam-
bergam, Andrim Drēviņam, Kristīnei Zālītei, 
Velgai Grišānei, Valentīnai Kostjukovai, Astrī-
dai Zālītei un Jurgitai Garolei; viscentīgākajiem 
mazajiem bibliotēkas lasītājiem – Evertam un 
Dominikam! Paldies ikvienam bibliotēkas lie-
totājam un sadarbības partneriem!

Priecīgus Ziemassvētkus! Veselīgu,
mīlestības un prieka pilnu 2020. gadu!

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce.

Paaudžu tikšanās

“Laime ir laiks. Piepildīts laiks. Laime 
ir skaņām, krāsām un smaržām piepildīts 
laiks”(I. Ziedonis)

Mūsu laiks nevar piederēt citiem. Saukas 
bibliotēkā 4. un 15. novembrī bija divi skaisti 
paaudžu tikšanās brīži. Brīdis, kad Everts sāk 
iepazīt grāmatas, rotaļas… brīdis, kad Biruta 
var dalīties savā dzīves pieredzē. Mēs viņus 
sveicām - vēlot labu veselību, prieku, ar la-
biem darbiem piepildītu laiku.

V. Lāce
J. Garoles foto

Biruta Beķere (92) sveic Evertu gada jubilejā, 
Everts (1) sveic Birutu 92. dzimšanas dienā.

Svinot Latvijas Brīvības cīņu simtgadi Saukā

Saukas pagastā dzimuši deviņi Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieri. Mums ir ko atcerēties, 
mācīties, izzināt… Bibliotēkā plaukta izstādē 
bija skatāma arī 1919. gada “KARAVĪRA RO-
KAS GRĀMATA”.

Smiltaines kapsētā atdusas Krišjānis 
Malcenieks. “Trešās rotas strēlniekiem gājis 
līdzi klusais, drūmais Malcenieks, kam Sau-
kas pusē tēva mājas un Sēļu zemes dēļ deg 
sirds.”(A. Grīns “Dvēseļu putenis”) Tagad 
mājā saimnieko dēls Gundars ar dēla un maz-
dēla ģimenēm. Saukas ciematiņā dzīvo dēls 
Ainis ar ģimeni. Kupla un stipra ir Malcenie-

ku dzimta. Prieks, ka atceres brīdī piedalījās 
dēls Gundars un mazdēls Māris.

Godinot Lāčplēša ordeņa kavalierus, sa-
kot paldies visiem, kas cīnījās par Latvijas 
Brīvību, par viņu drosmi cīņās par Latviju, 
11. novembra rītā nolikām ziedus, aizdedzām 
svecītes Smiltaines kapsētā pie Krišjāņa Mal-
cenieka un mums zināmo Latvijas brīvības 
cīnītāju atdusas vietām.

Vakarā ar lāpām, sveču liesmiņām izgais-
mojām Saukas ciematiņu.

Informāciju sagatavoja Saukas
bibliotēkas vadītāja V. Lāce.
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Saukas bibliotēkā
No 5. līdz 20. novembrim bibliotēkā bija 

skatāma Viesītes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde. Skola darbojas no 
2008. gada. Skolā strādā radoši, kvalificēti 
pedagogi. Skolas audzēkņi ar panākumiem 
piedalās dažādos Latvijas mēroga, kā arī 
Starptautiskos konkursos. Mācību procesā 
viņi pilnveido savas zināšanas, attīsta savas 
radošās spējas. Prieks, ka bērniem ir iespēja 
mācīties šādā skolā! Paldies pedagogiem par 
darbu un sadarbību!

V. Lāce
Autores foto

“Rītu jau pirmie Ziemassvētki un mana dzimšanas diena...”
Tas ir teikums no mūsu novadā dzimušā 

Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Jāņa Lapiņa 
ieraksta personīgajā dienasgrāmatā 1920. g. 
24. decembrī.

Jānis Mārtiņa dēls Lapiņš (1895 - 1938), 
virsleitnants 4. Valmieras kājnieku pulkā, Lāč- 
plēša Kara ordeņa kavalieris nr. 3/670. Viņa 
vārds iekalts piemiņas plāksnē 17 Viesītes 
novada Lāčplēšu sarakstā. Šādas plāksnes pēc 
Aizsardzības ministrijas iniciatīvas “Atcerēsi-
mies Lāčplēšus” valsts simtgades svinību gadā 
uzstādītas visos Latvijas novados.

Latvijas armijas uzvara pār bermontie-
šiem 1919. gada 11. novembrī simboliski ie-
zīmēja pirmā militārā apbalvojuma – Lāčplē-
ša Kara ordeņa (LKO) – dibināšanas dienu. 
1919. gada 21. novembrī Latvijas armija guva 

izšķirošo uzvaru, atbrīvojot Jelgavu. Tas bija 
pēdējais trieciens, kas pilnībā salauza P. Ber-
monta komandētās armijas pretestību.

Jānis Lapiņš ordeni saņēmis par kauju 
1919. gada 20. novembra naktī pie Grāven-
dāles muižas Zemgalē. Viņš pirmais ar savu 
vadu šķērsoja Lielupi, ieņēma tās kreiso kras-
tu, izsizdams pretinieku no pozīcijām un sek-
mēdams visa bataljona pārcelšanos pāri upei. 
Tā bija viena no rūpīgi sagatavotajām kaujām, 
kas nodrošināja Jelgavas atbrīvošanu 23. no-
vembrī. Viņš ir to 100 brīvības cīnītāju vidū, 
kam ordeni pasniedza 1921. gada 10. aprīlī. 
Tālāk citāts no J. Lapiņa pašrocīgi rakstītās 
dienasgrāmatas:

“Svētdiena, 10. aprīlis. Pulksten 10 no rīta 
uz parādi Esplanādes laukumā Rīgā bija no-
stājušās visas karaspēka daļas. Sāka ierasties 
dažādi ārzemju priekšstāvji un ministri. Ap-
balvošana vilkās ļoti ilgi, bija vairāk kā 100 
apbalvojamie. Tika piesaukti pie galda, kur 
Satversmes Sapulces priekšsēdētājs piesprauda 
Lāčplēša ordeni, pēc tam sākās parāde. Orde-
ņa izdalīšanā piedalījās Satversmes Sapulces 
prezidents Čakste un divīzijas komandieris 
pulkvedis Apinis. Parādē piedalījās kājnieku 
daļas, ložmetēji, artilērija, kavalērija, bruņotie 
automobiļi un beidzot tanki.

Pēc parādes visi jaunie Lāčplēši ar Satvers-
mes Sapulci priekšgalā gāja uz Bruņinieku ie-
las namu, kur bija sagatavots gards mielasts. 
[..] Pēc tam visi kopā nofotografējāmies. Plkst. 
7 (vakarā) visi jaunie Lāčplēši bija ielūgti 
operā uz “Eleju”. Pēc operas, mēs, valmierie-
ši, salasījāmies Metropoles restorānā uz slēgtu 
vakaru, kur piedalījās tikai jaunie Lāčplēši. Es 
pārnācu mājās pēc pusnakts. Laiks šodien bija 
sevišķi skaists.”

Biogrāfijas dati
Jānis Mārtiņa dēls Lapiņš dzimis 1895. 

gada 25. decembrī Jaunjelgavas apriņķa Ilzes 
pagastā. Studējis Tērbatas universitātes Fizi-
kas un matemātikas fakultātē, pēc tam Mas-
kavas Lauksaimniecības institūtā. 1915. gada 
16. novembrī iesaukts krievu armijā, 1916. 
gada 1. februārī beidzis Vladimira karaskolu 
Petrogradā, paaugstināts praporščika pakāpē, 

dienējis Sibīrijas strēlnieku pulkā, rezerves 
latviešu strēlnieku pulkā, piedalījies kaujās, 
demobilizējies.

1919. gada 10. oktobrī Rīgā brīvprātīgi ie-
stājies Latvijas armijā, piedalījies kaujās pret 
bermontiešiem, pēc tam Latgales atbrīvoša-
nā. 1920. gadā bijis rotas komandieris, vada 
komandieris ložmetēju rotā, saimniecības ko-
mandas priekšnieks Latgales artilērijas pulkā.

1924. gadā atvaļināts, dzīvojis Kārsavas 
pagastā, izceļojis uz PSRS. Tur 1937. gadā ap-
cietināts, atradies Novgorodas cietumā. Jānis 
Lapiņš 1938. gadā 43 gadu vecumā nošauts. 
Apbedīts Novgorodā.

Laikabiedru atmiņās
Stāsta Valija Ovčiņņikova (dz. Kastena, 

1940. g.), kas visu mūžu dzīvojusi Lietuvas 
pierobežā Elkšņu pagastā, labi pazinusi pa-
gasta iedzīvotājus, saglabājusi dokumentus 
un atmiņas par Rošānu - Lapiņu dzimtas ļau-
dīm: “Jānis Lapiņš pēc brīvības cīņām saņēma 
zemi Rites (bijušajā Ilzes) pagastā pie robežas 
ar Elkšņu pagastu, kur veidoja savu saimnie-
cību “Smilgas”. 20. gs. 30.-jos gados viņš devās 
uz Krieviju, kur bija notikusi revolūcija. J. La-
piņa māsas Bertas vīra tēva Mārtiņa Rošāna 
brāļi jau dzīvoja Maskavā, iespējams, ka tas 
bija iemesls, kāpēc Jānis Lapiņš izceļoja uz 
PSRS. “Smilgās” līdz 1949. g. dzīvoja viņa mā-
sas Marija un Berta ar vīru Jāni Rošānu.”

No pazušanas izglābtā dienasgrāmata
Tautas vēsturi veido ikviena tās cilvēka 

mūža veikums. Tāpēc jo svarīgas rakstiskās 
un dokumentālās liecības, kas brīnumainā 
kārtā saglabājušās. Tā šoruden, pateicoties 
Siguldas novada Mores kauju muzeja vadī-
tājai Antai Bračai un viņas darbam mūsu 
valsts tapšanas vēstures pētniecībā, atklātībā 
nonākusi ziņa par LKO kavaliera Jāņa Lapiņa 
dienasgrāmatas vienas burtnīcas un dažu do-
kumentu kopiju atrašanos Mores kauju mu-
zeja krājumā. Dienasgrāmata atrasta aptuveni 
pirms 50 gadiem pamestā mājā, kuras pēdējā 
iedzīvotāja bijusi kāda veca sieviete.

Turpinājums 20.lpp.

Jānis Lapiņš 1923. gadā, īsi pirms došanās 
uz Padomju Savienību – jauns, stalts vīrie-
tis, Latvijas armijas formastērpā, galvā pa-
rādes cepure, pie krūtīm Lāčplēša Kara or-
denis. No Latvijas Kara muzeja krājuma.
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Veltas Kirkilas, dzīvo Mores pagas-
tā (Siguldas nov.), atmiņu stāsts: “Ap 1967. 
gadu mēs braucām uz Elkšņiem pie saviem 
paziņām. Tur skaisti meži, gāju gan ogās, gan 
sēnēs. Kādu dienu, izgājusi no meža, smilšu 
kalna galā ieraudzīju gaišu baļķu mājiņu, baļ-
ķi tik zeltaini kā tikko cirsti, durvis līdz galam 
vaļā. Iegāju mājā, nekādas pazīmes, ka tur 
kāds dzīvotu, ne mēbeles, ne trauki, tukšas sie-
nas, uz grīdas izgāztas grāmatas, papīrus vējš 
dzenā pa istabu. Paceļu vienu fotogrāfiju, tā 
ir virsnieku fotogrāfija, un zem tās vēl pulka 
bilžu, dokumenti. Redzu vienu kladi, paceļu – 
tā ir dienasgrāmata, kuru virsleitnants La-
piņš rakstījis no 1920. gada 28. novembra līdz 
1921. gada maijam. To nevar atstāt, ņemu 
līdz. Apjautājos vietējiem, kas tā par māju. Ve-
cie mājas iedzīvotāji jau bija miruši, jaunie tik 
zināja pastāstīt, ka tā māja bijusi Latvijas virs-
niekam, kurš ticis izsūtīts, sieva palikusi viena, 
veca un slima. Kaimiņi gājuši viņu apraudzīt 
un vienu ziemu atraduši mirušu un sasalušu 
“izpostītā ligzdā...”.

Palasīsim dažus ierakstus J. Lapiņa die-
nasgrāmatā, kas izdarīti no 1921. gada 9. 
februāra līdz 9. aprīlim: “Pienāca vēsts no ze-
mes komitejas par mana zemes pieprasījuma 
saņemšanu, kā arī raports – paziņojums, ka 
man piešķirtas 50 pūrvietas zemes. [..] Šodien 
Paula Pētera ielā (Rīgā) bija protesta mītiņš 
par šķīrējtiesas nepareizi priekš Latvijas nozī-
mēto robežu ar Lietuvu.[..] Pēc tiesas lēmuma 
Latvijai tiek atņemtas Ilzes, Elkšņu, Valdenes 
muižas. Tātad mana zeme Ilzes muižā “ka-
put”. Neko darīt, būs jāpieprasa citā vietā. 
[..] Šodien dabūju priekš manis ļoti patīkamu 
ziņu. Mani iecēla par Carnikavas muižas pār-
valdnieku. Muiža atrodas 26 verstis no Rīgas, 
uz Carnikavu būs kuģīša satiksme. Uz muižu 
man dos 16 karavīrus, 6 zirgus, darba ratus. 

Muižas zemi apstrādāsim priekš mūsu pašu 
armijas vajadzībām. Mums būs jāstāda kartu-
peļi, kāposti, burkāni un citi dārzeņi. Dabūšu 
vairākus tūkstošus avansu, tad varēšu nopirkt 
sēklas kartupeļus, lai varētu apsēt 26 pūrvietas. 
Galvenais labums, ka būšu ārā no Rīgas svaigā 
gaisā un pie veselīga darba, kuru pirms kara 
mācījos un biju nodomājis ar to pastāvīgi no-
darboties. Karš piespieda mācīties citu zinātni, 
kuru nekad nebiju iedomājies un kura man 
bija riebīga, tomēr pēc panākumiem uz to tā 
neskatos un varbūt, ka es visu mūžu palikšu 
karavīrs.”

Mūžīgi karavīrs
Ordeņa mūžs ir noslēdzies. Pat viena 

dienasgrāmatas burtnīca šodien sniedz ne-
novērtējamu, dziļi personisku ieskatu Varoņa 
dzīvē, kura bijusi trauksmaina, piepildīta un 
ļoti īsa, kā arī faktus par konkrētiem notiku-
miem valsts veidošanas procesā. Elksniešiem 
un ritiešiem šodien interesanti izlasīt tā laika 
aculiecinieka redzējumu, ka tagadējā pagastu 
dienvidu robeža nosprausta netaisnīgi, iedzī-
votāju protesti 1921. gadā nav uzklausīti.

Daudz kas palicis neuzrakstīts vai pazu-
dis laika gaitā. Tāpēc aicinām atsaukties cilvē-
kus, kas zina vairāk par Jāni Lapiņu, dalīties 
atmiņās, pastāstīt kādu epizodi, sniegt kaut 
vismazāko informācijas kripatiņu, kas palī-
dzētu atjaunot pāragri izpostītās dzīves stās-
tu. Sevišķi vērtīgas būtu atmiņas, kas saistītas 
ar mūsu pusi – pirmā skola, kur dzīvojis bēr-
nībā, kas un kā uzcēla māju “Smilgas”, kurā 
pats saimnieks, šķiet, nav dzīvojis. Ikviens 
fakts palīdzētu nedzīviem, akmenī iekaltiem 
vārdiem pārtapt dzīvā līdziniekā ar miesu un 
asinīm, un cilvēciskām kaislībām.

Paldies par ieguldījumu šī raksta tapšanā 
elksnietei Valijai Ovčiņņikovai, sniedzot pir-

mās ziņas, kas nu atradušas vietu grāmatas 
“Tēva skola” 2. daļā, Mores kauju muzeja va-
dītājai Antai Bračai, kura ieinteresēta izpētīt 
un parādīt muzeja ekspozīcijā LKO kavaliera 
virsleitnanta Jāņa Lapiņa dienasgrāmatā do-
kumentēto laiku! Ikvienam iesaku iepazīties 
ar interesantiem rakstiem par Jāni Lapiņu 
internetā, kas tapuši Latvijas Kara muzeja, 
Valsts arhīva, Latvijas radio sadarbībā.

Jaunā gada gaidas lai ievada J. Lapiņa die-
nasgrāmatā 31. decembrī ierakstītais 1920. 
gada, kura simtgades svinības mums priek-
šā, vērtējums: “Gada pēdējā diena. Ko nesīs 
mums jaunais gads – to nezinu un neviens to 
nevar pateikt. Arī 1920. gads priekš mums ko 
atnesa. Viņā mēs dabūjām to, kas mums bija 
tik nepieciešams, pēc kā ilgojāmies. Tas ir sen 
gaidītais miers. Es neceru, ka mums jau būtu 
panākts ilgstošs miers. Vēl daudz kas notiks, 
vēl daudz asinis plūdīs. Tomēr mēs varam pa-
teikties arī par to, ka kaut uz laiciņu apstāju-
šās drausmīgās kaujas, kuras prasīja tik daudz 
upurus...”

Adventes laikā apciemodama savu jau-
nības dienu zemi - Elkšņus, pensionētā sko-
lotāja Ausma Rubļevska (dz. 1942. g., dzīvo 
Slatē) atgādināja brīvības cīnītāju iemīļoto 
dziesmu “Mirdzot šķēpiem...”, kuras pēdējo 
pantu 2019. gada simtgades svinību sajūsmā 
vairs neviens nedzied… Vai esam aizmirsuši? 
Tāpēc rodas sajūta, ka mūsu cīnītāji atgriežas, 
lai atgādinātu:

Var aizmirst visu virs zemes,
Var aizmirst zvaigznes kā mirdz;
Tikai Latviju – Dzimteni savu,
Latviets mīlēs, līdz apklusīs sirds...

Tas ir cauri laikiem skanošs aicinājums - 
neaizmirst savus varoņus, neaizmirst nevienu 
cīņu dziesmas pantu.

Rakstā citētie J. Lapiņa dienasgrāmatas un 
V. Kirkilas atmiņu fragmenti ir pirmpublicēju-
mi no Mores kauju muzeja krājuma.

R. Urbacāne Elkšņos; tel. 29273475

“Rītu jau pirmie Ziemassvētki un mana dzimšanas diena...”

Kara biedru apsveikums Jānim Lapiņam sakarā ar ordeņa saņemšanu – kartīte ar tekstu 
“Tos sirsnīgākos sveicienus jaunajam Lāčplēsim sūta P.P., J.P. 10/IV 21.”. Pirmpublicējums no 
Mores kauju muzeja krājuma.

Lēni, lēni sniedziņš snieg,
Lēni laimes māte brien
No ciemiņa ciemiņā,
No sirsniņas sirsniņā.
(T. dz.)

Viesītes bibliotēkas novēl saviem lie-
lajiem un mazajiem lasītājiem, grāmatu 
dāvinātājiem un ikvienam atbalstītājam 
priecīgus un sirsnīgus Ziemassvētkus!

Radošu, labām domām un darbiem 
bagātu Jauno gadu!
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Turpinājums. Sākums izdevuma oktobra 
numurā.

Atmiņas steidz tālāk. Ir četrdesmit trešā 
gada vasara - Bauska, pilsdrupas, Mūsa, Mē-
mele. Zeltīti rudzu lauki, karsta augusta saule. 
Meitene lielām, zilām acīm. Mīlestība? Sēžu 
pilskalnā, raugos romantiski kaut kur tālēs, un 
zilās acis atgādina druvās rudzu puķes. Nāk 
prātā dziesmiņa: “Rudzu puķu zilas ir acis tev, 
meitenīt mīļo…”

Pēkšņi cauri priedēm pavīd kuģu mastu 
ugunis. Dzirdama top arī kuģu ceļamo krānu 
metāliskā šķindoņa. Izgaist un pārtrūkst atmi-
ņas. Turpat aiz krastmalas priedēm no kuģiem 
nākošajā vājajā gaismā ir jaužami sacelti liel-
gabalu stobri. Rūja pārsteigts iesaucas: “Lūk, 
zēni, esam atkal pie savas vecās baterijas.” Jā, 
patiešām tikai tagad acis atšķir tik bieži redzē-
tas un pierastas apkārtnes kontūras. Kas par 
sagadīšanos! Mums paredzētais kuģis stāv, 
piebraucis krastmalā, tieši pretī mūsu pēdējai 
baterijai. Kolona apstājas. Priekšā ir redzams – 
stāv prāvs karavīru pulks, kas, kā redzams, 
gaida savu kārtu, lai varētu kāpt kuģī. Gar 
ierindu ar lielajiem bleķiem pār krūti staigā 
lauku žandarmi. Ir redzams, kā kuģa ceļa- 
mie krāni strādā ar lielu veiklību. Brīžiem gai-
sā tiek uzrauti lieli tīkli, piepildīti ar visādām 
mantām. Starpās tie gaisā uzrauj arī zirgus. 
Nabaga lopiņi – tie ar izbaiļu pilnām acīm iz-
misīgi noraugās tumšajā ostas ūdenī, kad tie 
slaidā lokā tiek uzrauti gaisā un ielaisti kuģa 
lielajā vēderā. Gausi iesāk virzīties kolona pa 
šauro kuģa laipu. Žandarmi ar lielu rūpību 
pārbauda vienību braukšanas papīrus. Gaidot 
un stāvot uz vietas, ostas drēgnais gaiss sāk 
vilkties cauri mūsu drēbēm un mēs sākam 
salt. Zēni dauza zābakus pret sasalušo zemi 
un sit rokas gar sāniem, mēģinādami kaut cik 
sasildīties. Izrādās, šeit ir tā paša vieta un tās 
pašas priedes, kur kāda krievu mesta bumba 
bija trāpījusi latviešu bēgļu pajūgus un kur pēc 
tam ilgi smiltīs bija redzamas asinis un priedes 
zaros uzmestas sasalušas zirgu iekšas.

Beidzot pēc ilgas gaidīšanas un salšanas 
mūsu ceļa pavadoņi uzrāda žandarmiem vie-
nības komandējuma zīmes. Žandarmi māj ar 
roku un skubina ātrāk doties uz priekšu. Kāds 
diezgan pretīga izskata žandarms ar lielu, 
apaļu seju kā pilnu mēnesi, katram piedūris 
pirkstu pie krūts, noskaita katru dvēseli. Drīz, 
lielo nastu saliekti, esam uz kuģa klāja. Gaidot 
rindā, nemanot ir uzausis pelēcīgs rīts. Blāva 
migla, viegla jūras vēja pūsta, kā rotaļādamies 
lēni slīd pāri ostas ūdenim, brīžiem atklādama 
tumšas dzelmes. Uz augšējā klaja sasniedzam 
kādas durvis, kas ir aizklātas ar brezenta gaba-
lu. Pastumot lielo brezenta gabalu sānis, gaisā 
pretī sitas balti tvaiki. Baltais tvaika mākonis 
neciešami smird pēc zirgu izkārnējumiem. 
Tālāk kuģa iekštelpas ir piesātinātas ar šo 
smirdoņu. Kravas telpas pašā apakšā ir no-
vietoti zirgi, kuru mēslu un urīna smaka ceļas 

augšup un izplatās pa visu kuģi.
Kuģa telpas sāk pildīties ar dažādākām 

armijas daļām. Ar nopietniem un ziņkārīgiem 
skatiem ienācēji lūkojas riņķī. Tikai kara flotes 
matroži, cepuru bantēm plīvojot, staigā riņķī, 
juzdamies kā mājās. Nolikuši savas mugur-
somas, steidzam atpakaļ uz klāja jo ir grūti 
pierast pie stallim līdzīgās smakas. Pār ostu 
uzaust diena, miglas vāli izgaist. Tikai pelē-
cīgi tumši mākoņi, no jūras nākdami, lēnām 
aizslīd tālēs. No kāda matrožu kabīnes atvērta 
loga ārā plūst radio mūzikas skaņas un “erzac” 
kafijas aromāts. Radio spēlē kādu kara laikā 
iecienītu dziesmiņu: “Auf dem Weltdach da 
steht ein Storch alein...” – Uz pasaules jumta 
stāv kāds vientuļš stārķis…

Paceļot acis uz augšu, ir redzami divi kuģa 
zenītlielgabali, kas stāv, saslējuši stobrus pretī 
pāri slīdošajiem mākoņiem. Pie lielgabaliem 
stāv sargs, sarāvies lielajā sardzes mētelī. Vēl 
aizvien bez pārtraukuma strādā kuģa vinčas. 
Uz kuģa klāja tiek novietoti arī daži triecien-
lielgabali un ar Kurzemes māliem aplipuši 
zirgu trosa rati. Kad drēgnums sāk atkal spies-
ties cauri drēbēm, kāpjam zemē kuģa vēderā. 
Lejā karavīri sākuši novietoties. Citi sēd un 
ēd melno karavīra maizi, auksto rīta kafiju 
piedzerdami. Citi jau paspējuši iemigt un ar 
plaši atvērtām mutēm iesākuši pat krākt. Stūrī 
uz lielas ķēžu kaudzes ir samesta liela kaudze 
glābšanas jostas. Iekšā sēdētāji jau pa lielākai 
daļai ir apjozušies ar šīm glābšanas jostām. 
Kāds matrozis pamet dažas arī mums un pie-
kodina tās noteikti valkāt. Ar tām apjozušies, 
mēs visi izskatāmies nedabīgi resni.

Zēns no bijušās baterijas blakus lielgabala – 
Jaunzems nez kur rāvis akordionu un tagad, 
mēteli nometis un akordionu plecā uzlicis, ie-
sācis to neganti čīgāt. Nelīdz mūsu jokošanās 

par viņa spēli, nedz apsaukšana, lai izbeidz. 
Laikam viņam pašam, pēc savas muzikālās 
dzirdes spriežot, ir radies iespaids, ka viņš 
pēkšņi ir kļuvis par kādu akordiona virtuozu. 
Brīnums par vācu karavīriem, kas pacietīgi 
panes Jaunzema nesakarīgo čīgāšanu. Beidzot 
tomēr no Jaunzema mūzikas mūs atbrīvo kāds 
vācu tanku grenadieris. Grenadieris, brīdi no-
raudzījies Jaunzema muzicēšanā, draudzīgi ie-
runājas, ka viņš arī reiz esot spēlējis šādu rīku. 
Mēs mudinām dot akordionu grenadierim, lai 
mēģina viņš, jo nekas ļaunāks par Jaunzema 
muzicēšanu nevarētu būt. Jaunzems neceļ ne 
ausi un, lepni uzpūties, spaida kauliņus tikai 
tālāk. Beidzot Rūja piecēlies noņem akordionu 
no Jaunzema pleciem un ieliek to grenadiera 
rokās. Mūsu piekrītošie skati un vārdi iedroši-
na grenadieri, un viņš uzliek akordionu plecā. 
Grenadiera slaidie pirksti rotaļīgi pārstaigā 
akordiona klaviatūru. Rotaļīgos pirkstus pa-
vada ausij patīkamas akordu sērijas. Mēs esam 
pārsteigti par grenadiera veiklajiem pirkstiem. 
Pēc īsas akordu virknes telpā atskan dzirdēta 
melodija: “Tur augšā, kur kalns ar mirdzošām 
zvaigznītēm tiekas…” Pamožas aizmigušie un, 
acis izberzējuši, ar priecīgi pārsteigtām sejām 
noraugās spēlētājā. Nobeidzis dziesmu, gre-
nadieris tā kā kautrīgi atzīstas, ka kādreiz esot 
spēlējis akordeonu kādā Hamburgas jūrnie-
ku krodziņā. Ap mums un mūsu muzicētāju 
pēkšņi sāk rasties mūzikas cienītāji. Kāds gara 
auguma kara flotes matrozis lūdz grenadieri, 
lai viņš uzspēlē “Dejojošos pirkstus” un veikli 
aizbāž pa cigaretei aiz grenadiera ausīm. Ne-
esmu nekāds lietpratējs mūzikas lietās, bet tik 
daudz zinu, ka “Dejojošie pirksti” ir ļoti grūts 
gabals, bet ļoti iecienīts starp vācu karavīriem. 

Turpinājums 22.lpp.

Bruno Naumanis

Cīruļu ielas kazarmes un ardievu, dzimtene*

Stāsta autors Bruno Naumanis ASV.
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Bruno Naumanis. Cīruļu ielas kazarmes un ardievu, dzimtene*
Grenadiera veiklajiem pirkstiem, izrādās, 

nekas nav par grūtu.
Pēc pabeigtā gabala visi aplaudē un pra-

sa piedevas. Par izrādīto piekrišanu spēlētājs 
kautri pasmaida.

Pēkšņi cauri kuģa korpusam ir manāma 
viegla drebēšana. Tās ir kuģa mašīnas, kas ir 
iesākušas strādāt. Mēs steidzamies augšā uz 
klāju, jo negribam nokavēt kuģa atiešanu no 
krastmalas. Izpalīgi cits aiz cita steidzas aug-
šā pa stāvajām kāpnēm. Sasnieguši klāju, mēs 
redzam, kā, kuģim drebot un ķēdēm metāliski 
šķindot, ārā tiek celts lielais kuģa enkurs. Mel-
nas dūņas un dubļi mutuļodami veļas augšup, 
lielajam enkuram paceļoties. Kāds maziņš 
ostas velkonīts, piesējies tauvā, mēģina lie-
lo kuģi dabūt nost no krasta. Beidzot viegli, 
gandrīz nemanot, mēs sākam slīdēt prom no 
krasta. Mazais kuģītis gari un skaļi nopūšas – 
pī, pī, un vaļā atlaista tiek tauva. Mēs saleca-
mies gaisā, kad negaidot mazajam kuģītim 
atbild mūsu lielais ar it kā piesmakušu rīkli, 
gari vilkdams - vūūū, vūūū. Kuģa taure tālu 
izskan pāri klusajai ostai, atnesdama atbalsis. 
Mēs lēni iesākam slīdēt pāri mierīgajam ostas 
ūdenim.

Mūsu acu priekšā aizslīd pie krasta pie-
saistīti mīnu traleri, torpēdlaivas un kute-
ri. Jā, var redzēt, ka mūsu kara osta nes sev 
pienācīgu vārdu. Drīz skatam atveras jūra, 
zila, mierīga un plaša. Acu priekšā ir reids. 
Visapkārt, enkurus izmetuši, pelēki un raibi 
maskoti, stāv preču kuģi. Drusku tālāk ir re-
dzami nogremdētu kuģu skursteņi un masti, 
kas, it kā kādu apsūdzot, ver melnos skursteņu 
caurumus pretī debesīm. Mums visiem par 
vislielāko pārsteigumu atkal iekaucas enkuru 
ķēde un, gaitu samazinājis līdz pēdējam, kuģa 
enkurs ieslīd atkal dzelmē. Kuģis brīdi raustās 
un dreb, tad apstājas un paliek nedzīvs stāvot. 
Kāds vācu kara jūrnieks, garām ejot vaicāts, 
pasaka, ka tā mēs šeit paliksim līdz vakaram. – 
Līdz vakaram? Tā ir traka lieta šeit, reidā, gaišā 
dienas laikā, gaidīt līdz vakaram. Tās nav labas 
ziņas, ja debesis pieturēsies skaidras, būs uz-
lidojums Liepājai. Stundas sāk vilkties gausi. 
Laiku pavadām kuģa telpās, tad atkal kāpjam 
augšā uz klāja. Viegla vēsma brīžiem no jūras 
atnes stindzinošu aukstumu. Vienmērīgā rit-
mā motoriem strādājot, no jūras iznāk dažas 
zvejnieku laivas. Atspiedušies pret kuģa bortu, 
vērojam un brīnāmies par šiem drosmīgajiem 
vīriem, kas dienišķo maizi pelna, braukdami 
kara laika draudīgajos ūdeņos.

Laiks ir iegriezies jau pēcpusdienā, kad at-
skan trauksme, ir gaisa uzlidojums. Trauksmei 
atskanot, ir daļa mūsu zēnu, kas grib steigties 
augšā uz klāja, bet kāds jūras virsnieks viņus 
aiztur un norāda palikt kuģa iekšienē. Tālāk 

virsnieks paskaidro arī pārējiem, ka uz kuģa ir 
atšķiramas divas dažādākas trauksmes. Gaisa 
uzlidojuma trauksmē visi paliek kuģa iekš-
telpās, turpretī zemūdeņu uzbrukuma laikā 
visiem ir jābūt ārā uz klāja. Pasacījis sakāmo, 
virsnieks aizsteidzas tālāk. Uz blakus telpām. 
Mūsu telpā ir iestājies klusums. Pat vecie fron-
tes vīri ir palikuši klusi, un tie sēž un uzmanīgi 
klausās. Mūsu telpas tālākajā stūrī iesāk zibs-
nīt trauksmes signāla sarkanās ugunis. Drīz 
sadzirdama ir it kā tāla dunoņa. Tie laikam ir 
smagie lielgabali, kas pār Liepāju ir uzsākuši 
kauju. Tālumā ir sadzirdami arī dobji grāvie-
ni, tās laikam ir bumbu detonācijas.

Podziņš, atsēdies blakus Jansonam, bēr-
nišķīgi ievaicājas: “Ei, Janson, vai tev ar ir 
bailes?” Jansons, paskatījies Podziņā, mierīgi 
atbild: “Ko tur baidīties, ja labi trāpīs, tad būs 
beigas, ja nē, tad rīt skatīsim vācu zemi.” Un 
vēl tālāk Jansons piemetina: “Ja trāpīs, nebūsi 
jau tu vienīgais, kas būs pagalam. Būsim visi 
kopā, pat veči ar tām spožajām pogām, kas 
šeit šiverējas riņķī.” Jansons laikam domā kara 
flotes virsniekus, kam ir ļoti spožas pogas.

Mums nav nekāda laika izjūta, tomēr, 
šķiet, trauksme velkas sasodīti ilgi, līdz bei-
dzot to atsauc. Atviegloti uzelpojam un stei-
dzamies ārā uz klāja. Debesis virs jūras ir 
dzidri zilas, tikai pāri Liepājai zenitartilērija 
ir piešāvusi debesis mākoņainas. Nekādi pos-
tījumi nav saskatāmi, izņemot tālumā dažus 
ugunsgrēkus. Esam pateicīgi liktenim, ka šeit, 
reidā, stāvēdami, esam tikuši vaļā bez bumb-
vežu uzbrukuma. Lēnām tālāk velkas stundas, 
līdz beidzot saule iesāk slīdēt lejup no sala 
stindzinātā zilā debess loka.

Reidā sākas rosība. Garām lēnām aizslīd 
kāds mīnu meklētājs, traleris. Tam cieši pēdās 
sāk sekot preču kuģi. Ir pienācis lielais brīdis. 
Uz klāja metāliskā šķindā iesāk darboties en-
kura vinča, kuģa korpuss viegli dreb. Kuģa 
klājs sāk pildīties ar vācu karavīriem un mūsu 
zēniem. Starp mums un viņiem šajā brīdī ir 
liela starpība. Viņi atstāj tikai kādu kaujas 
lauku, mēs savu mīļo dzimteni. Melnas, tālas 
dūmu grīstis iezīmē konvoja ceļu. Kuģi, viens 
aiz otra sekodami, mīnu meklētāja pēdās lēni 
slīd pretī zeltītai vakara saulei, kas lēni sākusi 
grimt jūrā pie apvāršņa. Ir pienācis pēdējais 
brīdis sacīt dzimtenei ardievas. Mēs, savas ce-
pures rokās turēdami, pagriežamies pret lēni 
zūdošo dzimtenes krastu un dziedam mūsu 
tautas lūgšanu: “Dievs, svētī Latviju”. Ir arī 
vācu karavīri, kas brīdi pieņem miera stāvokli 
un sveicina zūdošo krastmalu. Kad dziesma ir 
izskanējusi, kaut kur skata gaistošajā piekras-
tē, it kā pēdējās atvadas sūtot, iemirdzas un 
nodziest ostas bākas ugunis.

Garām, baltus viļņus šķiezdamas, aiztrauc 

ātrās torpēdu laivas. Tās atgādina it kā kādus 
ganu suņus, kas uzticīgi stāv sardzē un apsar-
gā savu ganāmpulku. Tumšajā debesu lokā sāk 
atmirdzēt pirmās vakara zvaigznes. Tās mirgo 
tik tālu un izskatās tik vientuļas. Vai tik pat 
vientuļi mēs būsim svešumā? Viss tagad ir lie-
lā likteņa lēmāja, Dieva, rokās.

No austrumiem, kas ietīts jau krēslā, iz-
nirst kāds garš, tumšs un pelēcīgs koloss. Tas 
ir kāds vācu kara kuģis. Krēslā kā milzīgi iz-
stiepti kulaki iezīmējas tā izslietie lielgabalu 
stobri. Podziņš, kas, aukstumā sarāvies un 
pieķēries borta malai, skaļi ierunājas: “Ei, 
zēni, ja šitas kuģis seko mums līdz Vācijai, tad 
es jums varu pateikt, ka man vairs baiļu nav. 
Paskataties tikai, kas par kuģīti…” No kara 
kuģa komandtilta atmirdz zignālugunis. Tā 
ir gaismas morze, jo tūdaļ tam atbild mūsu 
kuģis, sākdams mirkšķināt lielu gaismas aci. 
Ilgi lielais kara kuģis seko mūsu kuģim līdzās. 
Viņa klātbūtne tik tiešām rada drošības sajūtu, 
tumšās un draudošās jūras skavās esot.

Dzimtenes krasts ir izgaisis skatam. Mēs 
vēl ilgi stāvam un veram skatus atpakaļ tumsā. 
Ir skumji, bez gala skumji, un, paceļot skatu 
pret debesīm, kur mirgo vientuļas zvaigznes, 
acīs iezogas asaras. Mēs viens pēc otra lēnām, 
it kā svaigi aizbērtu kapu atstādami, kāpjam 
atkal zemē, kuģa vēderā.

Kuģa iekšiene ir vāji apgaismota. Neskato-
ties uz piesmirdušo gaisu, šeit tomēr ir daudz 
siltāk nekā ārā uz klāja. Grenadieris, akordio-
na spēlētājs, kara jūrnieku un citu ieroču šķiru 
pārstāvju ielenkts, turpina muzicēšanu. Dažu 
karavīru rokās jau redzamas stiprāku padzē-
rienu pudeles, kas atraisa viņu mēles un jūtas 
līdzi dziedāšanai. Kad no grenadiera veikla-
jiem pirkstiem spēlēta iesāk izskanēt tik bieži 
dziedātā un pazīstamā dziesma “Mazā kaija”, 
arī mēs, latviešu zēni, pievienojamies dzies-
mai līdzi un sparīgi iesākam dziedāt: “Tur, 
kur baltās kāpu smiltīs staltas priedes šalc, tur, 
kur, vētrai plosot, zvejnieks jūrā brauc, Rīta 
vējš kurp atnes mīļus sveicienus, tur ir mana 
mīļā, dārgā dzimtene.” Ir grūti iedomāties vēl 
citu laiku vai vietu, kur šī dziesma varētu iede-
rēties vēl labāk. Kuģa mašīna vientuļi dūc. Ku-
ģis viegli dreb, un ar katru vilni, ko šķeļ kuģa 
smaile, mēs dodamies arvienu tālāk svešumā.

Jansons, Podziņš un es - mēs uzlienam uz 
kādu stūrī samestu ķēžu kaudzi un, iekārto-
jušies starp pamestām glābšanas jostām, do-
damies nakts guļā. Vēl ilgi vientuļi dūc kuģa 
mašīna, skan dziesmas, un visapkārt valda sta-
ļa smirdoņa. Tad nemanot viss ir izgaisis - ir 
tikai dziļš miegs.

* Tekstā saglabātas autora valodas stila 
īpatnības.

Nav bijis vēl neviens tāds gads,
Kas tikai laimi nestu,
No bēdām, rūpēm sargātu
Un laimes kalnā vestu,
Bet laimīgs tas, kas smaidot prot
Ņemt pretī to, ko dzīve dod.

Bagātu gada nogali un svētīgu, veiksmīgu, radošu Jauno gadu!
Tiekamies pasākumos Lones Tautas namā arī 2020!

Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece
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23. novembra vakarā Lones Tautas namā 
pulcējās Saukas pagasta ābolu audzētāji no KS 
“Poceri” un Zīlānu saimniecības. Paldies šiem 
optimistiem, kuri vēlas saviem cilvēkiem un 

sev svētkus!
Katru gadu Latvijas valsts dzimšanas die-

nas mēnesī notiek šīs balles, tādēļ šajos darba 
rūķos ir tik daudz enerģijas, spēka un gribas. 

Saimnieki teica, ka gads nav bijis ražas bagāts, 
neesot tik skaisti āboli, kā citus gadus. Uz gal-
diem atvēlētie āboli un bumbieri bija ļoti gardi – 
to apliecināja ikviens, kurš baudīja šo augli.

Ābolu audzētājus bija ieradušies sveikt 
Neretas novada Mazzalves, Pilskalnes pagastu 
pašdarbnieki. Paldies par jauko, sirsnīgo kon-
certu! Mūs lustināja un kustināja muzikants 
Arturs Lapa no Ilūkstes. Spēka vārdus teica 
lauku konsultācijas speciāliste Irēna Butkus. 
Vakara gaitā dalībnieki saņēma nominācijas 
par kopā pavadīto laiku, Zinošākais ābolu pa-
zinējs un citas, kā arī speciāli gatavotus koka 
ābolīšus ar uzrakstu Sauka – 2019.

Paldies Modrim, Inārai, Aldim par atbal-
stu!

Vēlam, lai labi glabājas raža, lai veselība, 
drosme nebaidīties no grūtībām un lai rodas 
jaunas ieceres!

Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece

Aizvadīta ābolu balle Lones Tautas namā

Pavisam drīz Ziemassvētki…
Ir pienākusi gada nogale, kas ļauj mums at-

skatīties uz paveikto un ieplānot veicamo. Pa-
visam drīz pienāks 2020. gads, tomēr vieni no 
svarīgākajiem un gaišākajiem mūsu dzīves no-
tikumiem vēl ir priekšā, un tie ir Ziemassvētki. 
Baznīcas gada kalendārs nedaudz atšķiras no 
laicīgā, jo tas noslēdzās ar Mirušo piemiņas 
dienu un iesākās ar Adventes laiku, kurā mēs 
katru svētdienu aizdedzinām pa vienai svecītei, 
tā apliecinādami savu gaidīšanu un sagatavo-
šanos šim lielajam notikumam – Kristus pie-

dzimšanas svētkiem. Arī šogad, kā katru gadu, 
mūsu baznīca, jūs visus gaida uz šo brīnišķīgo 
svētku sagaidīšanu 24. decembra vakarā plkst. 
17:00, lai pateiktos Dievam par Viņa bezgalīgi 
lielo žēlastību un mīlestību, kas ir piepildījusies 
Viņa Dēlā – Jēzū Kristū.

Tāpat arī gribu atgādināt, ka dievkalpoju-
mi mūsu baznīcā notiek katru otro un ceturto 
svētdienu plkst. 14:00, kā arī to, ka Svētdienas 
skola notiek ceturtajā svētdienā, baznīcā, diev-
kalpojuma laikā, uz kuru ir aicināti visi bērni 

ar saviem vecākiem. Trešajā mēneša sestdie-
nā plkst. 13:00 Lones pagastmājā ir mācītāja 
pieņemšanas laiks un iesvētes mācība, kā arī 
plkst.14:30 lūgšanas svētbrīdis un Bībeles stun-
da, kura sākas plkst. 15:00. Esiet visi laipni gai-
dīti!

Svētīgus jums gaidāmos svētkus!

Saukas ev. lut. draudzes mācītājs
Aleksandrs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

   

    

   

 

  

   

      

                               

 

.. tvert 
Tīrā sniega nokrišanas mirkli, 
Kad katrai pārslai 
 spārnos mirgo prieks! 
Tvert labo dienu, 
Stundu, 
Mirkli sīkāko, 
Kas saprast liek, 
Lūk, kādēļ vien ir dzīvot vērts! 
                             /O. Vācietis/ 
 

Ziemassvētku laikā ticību brīnumam, svētītam 
priekam un baltai cerībai!  
Jaunā gadā - smelties spēku veiksmei, jauniem 
panākumiem un radošiem darbiem! 

 

Rites pagasta pārvaldes kolektīvs 
 

Krīt sniegs un egļu zaros sienas,
Pat zvaigznes staro savādā k,
Mūs svētot, Ziemassvētku die na
Kā brīnums atkal sirdī nā k.

Viesītes vidusskolas administrācija

Gaišus, miera un labestības  
piepildītus Ziemassvētkus! 
Radošām iecerēm un panākumiem 
bagātu 2020. gadu! 
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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 „Latgales Druka”

VIESĪTES KULTŪRAS PILĪ
19. decembrī plkst. 17:00 ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE pirmsskolas vecu-

ma bērnu deju kolektīvam “Danceri”
22. decembrī plkst. 17:00 Koncertzālē muzikālā apvienība “LA” aicina uz 

ZIEMASSVĒTKU KONCERTU “Caur sniega pārslām raugoties”
Piedalās: Linda Upmale, balss, Arvīds Keinis, balss, klavieres,
Annija Grīna, vijole, Pēteris Tīss, basģitāra.
Ieeja uz pasākumu - bez maksas

28. decembrī plkst. 11:00 ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE pirmsskolas vecu-
ma bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes Viesītes nova-
dā
Uz svētku eglīti ielūgumus bērniem Ziemassvētku vecītis nosūtīs pa pastu.
Ja ielūgums nav saņemts, lūdzam griezties Viesītes novada Sociālajā dienestā.

1. janvārī plkst. 01:00 SVĒTKU SALŪTS un GADU MIJAS BALLE
Spēlē grupa “Vietu nav” /Varakļāni/. Biļetes cena: EUR 5,00
Galdiņus lūdzam rezervēt līdz 30. decembrim, tālr. 26513349

KINO ZĀLĒ
26. decembrī plkst. 15:00 romantiska komēdija “Jaungada taksometrs 2”

Pagājis gads, un “Jaungada taksometrs” varoņi atkal skaita stundas līdz Jauna-
jam gadam. Andrejs pavada to kopā ar savu mīļoto Ilzi, gaidot atbraucam viņas 
mammu, lai beidzot iepazītos un paziņotu par gaidāmo mazuli. Ilzes daudzo 
iegribu dēļ viņš neviļus kļūst par salaveci neparastā pasākumā, kas var mainīt 
ne tikai viņa paša, bet arī jaunās ģimenes nākotni.
Režisors: Māris Martinsons. Lomās: Lauris Reiniks, Anete Krasovska, Nauris 
Brikmanis, Ieva Florence, Zane Dombrovska, Andris Bulis, Valters Krauze, 
Baiba Sipeniece-Gavare, Anna Lieckalniņa.
Biļetes cena: EUR 3,00

LONES TAUTAS NAMĀ
25. decembrī plkst. 21:00 Ziemassvētku ballīte “VIEN MAZLIET PRETĪ JĀ-
PASNIEDZAS”. MUZICĒS E. J. Elf no Madonas
Galdiņu rezervēt un biļetīti iegādāties var, sazinoties ar Intu (29356839, 
26313739), līdz 22. decembrim (darba laikā) – EUR 3,50, pēc 22. decembra un 
pasākuma dienā – EUR 5,00.

ELKŠŅU KULTŪRAS NAMĀ
25. decembrī plkst. 19:00 Ziemassvētku koncerts “Šis brīnumu laiks” – 

uzstāsies Elkšņu kultūras nama pašdarbnieki un viesi. Ieeja – BRĪVA.
Plkst. 21:00 SVĒTKU BALLE kopā ar Jāni un Lauru. Ieejas maksa – 
EUR 5,00. Galdiņus rezervēt iepriekš, līdz 23. decembrim (26405134 – Indra)

Pasākumu laikā var tikt fotografēts. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt pub-
licēti novada mājaslapā, informatīvos izdevumos vai citos sociālos tīklos.

KULTŪRAS AFIŠA

VIESĪTES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 

NODAĻA SIRSNĪGI SVEIC
Smaragda (55 gadu) kāzu jubilejās:

Guntu un Ivaru Stādus (Viesīte)
(laulība reģistrēta 1964. g. 10. oktobrī);

Zaigu un Jāni Gunāru Januševicus 
(Viesītes pagasts)

(laulība reģistrēta 1964. g. 4. decembrī);
Levuti un Aleksandru Jevdokimovus 

(Viesīte)
(laulība reģistrēta 1964. g. 19. decembrī).

Novēlam saticību un veselību arī 
turpmākajos kopdzīves gados!

Šīs dienas rīts tev atgādinās klusi,
Ka skaists ir laiks, kas rudenī jau rit.
Un tas nekas, ka izskats kļuvis prātīgs,
Ja sirdī zelta pulkstenītis sit.
Un pēkšņi sadzirdēsi tu, kā runā vēji
Par visu to, kas dzīvē tev ir svēts.
Un liksies tad, ka visi mūža gadi
Kā gājputni uz tava pleca sēž.

(A. Orbidāne)

DIEVKALPOJUMI
Saukas ev. lut. draudzē
24. decembrī plkst. 17:00 
Ziemassvētku dievkalpojums

Viesītes ev. lut. draudzē
24. decembrī plkst. 18:00 
Ziemsvētku dievkalpojums

Sunākstes ev. lut. draudzē
25. decembrī plkst. 12:00 
Ziemsvētku dievkalpojums

Viesītes Romas katoļu draudzē
25. decembrī, trešdien, plkst. 15:00
Ziemassvētki – Kristus piedzimšana
5. janvārī, svētdien, plkst. 15:00
2. svētdiena pēc Ziemassvētkiem

Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 5 jaundzimušie. 
Sveicam vecākus!

Dzintra Naudiņa 
1949. - 10.11.2019.
Viesītes pagasts
Jekaterina Sorokina 
1940. – 14.11.2019. 
Viesīte
Ritma Škutāne
1948. – 20.11.2019.
Saukas pagasts

Jānis Kivlenieks 
1985. – 25.11.2019. 
Viesīte
Rita Caune
1938. – 01.12.2019.
Viesīte
Ilona Eglone
1980. – 05.12.2019.
Viesītes pagasts

Uzsnidzis sniedziņš pūkains un mīksts.
Diez vai to aizskart vispār drīkst?
Pārsliņas sīkas cita pie citas
Rokās saķeras, lido bez mitas.
Skatos, kā sētmalā kupenas aug,
Vilina mani un klusiņām sauc
Iekrist mīkstās un baltās dūnās,
Paslēpties sniegā kā laimīgās domās.

Uzsnidzis sniedziņš tik pūkains un mīksts,
Tādā iebrist bērni vien drīkst.
Sapņot laimīgus sapņus tiem ļauts,
Audz, manu mīļo mazulīt, audz!

Baltas domas, baltus sapņus, baltus ce-
ļus un gaišus smaidus! Lai vecajā gadā paliek 
rūpes, skumjas un strīdi! Mīlestību, saticību 
un veselību Jūsu ģimenēs! Ziemassvētkos būt 
kopā ar saviem mīļajiem, visiem kopā aizdegt 
visspožākās svecītes eglē un sagaidīt mīļu 
Ziemassvētku vecīti!

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno gadu!

PII “Zīlīte” darbinieku vārdā - 
A. Orbidāne.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Pieminam aizsaulē aizgājušos…


