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FEBRUĀRIS –
Sveču un
mīlestības
mēnesis.
Viesītes novads 2014. gadā atzina Viktoru Ļahtiņinu par 1. kārtas uzvarētāju konkursā „Latvijas Labākais tirgotājs 2014” un
izvirzīja uz 2. – nacionālo – kārtu. Nu kļuvuši zināmi Latvijas Tirgotāju asociācijas
konkursa „Latvijas labākais tirgotājs 2014”
uzvarētāji. Viņu vidū - arī Viktors Ļahtiņins
no Viesītes novada. Viņš saņēmis Atzinības
rakstu.
„Paldies konkursa rīkotājiem, kas atzinuši, ka zemnieku saimniecībai „Assi” ir
lielākais autoveikalu tīkls, kas savā veidā

nodrošina arī sociālā darbinieka funkcijas,
iebraucot gandrīz katrā sētā visos apkārtējos
novados un piegādājot lauku cilvēkiem pirmās nepieciešamības preces,” sarunā laikrakstam „Ceturtdiena” saka V. Ļahtiņins.
Viņš piebilst, ka z/s „Assi” ne tikai nodrošina autoveikalu tīklu, bet arī tādā nelielā
ciematā kā Lone sniedz plašu klāstu citu pakalpojumu, kas tik mazā apdzīvotā vietā nav
nekur citur Latvijā.
Informācijas avots: radio1.lv
Foto no privāta arhīva

Par mājsaimniecībām bez
elektroenerģijas piegādes
pašvaldības teritorijā
Sakarā ar AS „Sadales Tīkli” aicinājumu apzināt objektus bez elektrotīkla
pieslēguma pašvaldības teritorijā, kuros
pastāvīgi dzīvo iedzīvotāji, lūdzam jūs
līdz 2015. gada 10. martam sniegt informāciju.

Sniedzot informāciju, jānorāda mājsaimniecību objekti, kuros vēsturiski
varētu nebūt ierīkots elektrotīkla pieslēgums, bet pastāvīgi dzīvo iedzīvotāji.
Informāciju sūtīt uz e-pastu: dome@
viesite.lv vai zvanīt pa tālr. 65245179.

Viesītes novada dome informē lai novērstu autoceļu bojājumus, pavasara
atkušņa laikā var tikt ierobežota kravas
transporta līdzekļu ar pilno masu virs 7
tonnām kustība pa pašvaldības autoceļiem Viesītes novadā. Pa atsevišķiem autoceļiem kravas transporta kustība var
tikt pilnīgi ierobežota.
Z. Avens,
Darba aizsardzības un Civilās
aizsardzības speciālists
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Viesītes novada pašvaldības
2015. gada saistošie noteikumi Nr. 2015/1

„Par Viesītes novada pašvaldības 2015. gada budžetu”
APSTIPRINĀTI Viesītes novada domes 2015. gada 28. janvāra sēdē (prot. Nr.
2; 1.#)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21.
panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta
pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 37. pantu, 38. pantu, 39. pantu,
40. pantu, likumu „Par budžetu un finanšu
vadību” un likumu „Par valsts budžetu 2015.
gadam”
1. sadaļa „Viesītes novada pašvaldības
pamatbudžets 2015. gadam”.
1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumus

3128125 EUR apmērā (saskaņā ar 1. pielikumu).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta izdevumus 3153798 EUR apmērā (saskaņā ar 2.
pielikumu).
3. Apstiprināt pamatbudžeta fi nansēšanu 2015. gadam (saskaņā ar 3. pielikumu).
2. sadaļa „Viesītes novada pašvaldības
speciālais budžets 2015. gadam”
4. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības 2015. gada speciālā budžeta ieņēmumus 191453 EUR apmērā (saskaņā ar 4.
pielikumu).
5. Apstiprināt Viesītes novada pašval-

dības 2015. gada speciālā budžeta izdevumus 205874 EUR apmērā (saskaņā ar 5.
pielikumu).
6. Apstiprināt speciālā budžeta finansēšanu 2015. gadam (saskaņā ar 6. pielikumu).
7. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa
programmu 2015. - 2017. gadiem (saskaņā
ar 7. pielikumu).
3. sadaļa - Apstiprināt paskaidrojumu par Viesītes novada pašvaldības 2015.
gada budžetu (saskaņā ar 8. pielikumu).
Novada domes priekšsēdētājs
J. Dimitrijevs

8. pielikums Viesītes novada pašvaldības
2015. gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1

„Par Viesītes novada pašvaldības budžetu 2015. gadam”
Paskaidrojums Viesītes
novada pašvaldības
budžetam 2015. gadam
Pašvaldības 2015. gada prioritātes, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nemainīsies, saglabājot uzsvaru uz drošas, kvalitatīvas un ilgtspējīgas dzīves vides radīšanu
Viesītes novada iedzīvotājiem.
Viesītes novada fi nanšu sistēmas galvenā sastāvdaļa ir pašvaldības budžets. Tas
ir pašvaldības darbības fi nansiālais pamats
un fi nanšu instruments, ar kuru pašvaldība nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo
vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības
fi nansiālajām iespējām. Budžeta atbildīga
plānošana ir nozīmīga pašvaldībā, jo, veidojot sabalansētu ieņēmumu un izdevumu
plānu noteiktam laika periodam, tiek nodrošināta ne tikai konkrētu funkciju, pasākumu un darbu veikšana, bet arī radīta
bāze stabilitātei un attīstībai.
Pašvaldības darbības pamatnosacījumus un kompetences reglamentē LR likums „Par pašvaldībām”. Budžets izstrādāts saskaņā ar šo likumu un pamatojoties
uz likumiem „Par pašvaldību budžetiem”,
„Par budžetu un fi nanšu vadību”, „Par
valsts budžetu 2015. gadam”, LR Ministru
kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, ekonomisko kategoriju un
funkcionālo kategoriju klasifi kāciju, kā arī
nodokļu likumos, pārējos MK noteikumos
un citos likumdošanas aktos paredzētajām
prasībām.

PAMATBUDŽETS
Budžeta ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus
veido nodokļu ieņēmumi – Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis; nekustamā īpašuma
nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ie-

tilpst pašvaldību nodevas; naudas sodi;
ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no
valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Viesītes novada pašvaldības budžeta
ieņēmumi 2015. gadā plānoti 3128125 euro
apjomā, t.sk. aizņēmums no Valsts kases
ES fi nansētā projekta „Publiskā interneta
pieejas punktu attīstība Viesītes novadā”
īstenošanai 15000 euro un naudas līdzekļu
atlikums uz gada sākumu 95000 euro. Pašvaldības 2015. gada ieņēmumi (bez fi nansēšanas) ir par 548355 euro mazāki nekā
iepriekšējā budžeta gadā, tas saistīts ar ES
fi nansēto projektu īstenošanas pabeigšanu
2014. gadā un mērķdotāciju (pedagogu atlīdzībai) piešķiršanas kārtību - 2015. gada
budžetā paredzētas astoņiem mēnešiem.
Nesadalītais līdzekļu atlikums uz gada
beigām plānots 12214 euro.
Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts
atbilstoši reāli prognozējamiem ieņēmumiem, kas paredzēti likumā „Par valsts
budžetu 2015. gadam” un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1032
„Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifi kāciju”.
Nodokļu ieņēmumi šogad plānoti
1722735 euro apjomā un ir 53.2% no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem. Salīdzinot
ar iepriekšējo gadu, nodokļu ieņēmumi
plānoti par 98187 euro vairāk.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi pašvaldības budžetā sastāda 1502678
euro jeb 46.41% no ieņēmumu kopējā apjoma, kas ir par 98974 euro vairāk nekā
iepriekšējā gadā. Šo nodokli administrē
Valsts kase un ieskaita pašvaldību budžetā
noteiktu tā daļu, proporcionāli attiecīgajā
pašvaldībā deklarēto nodokļu maksātāju skaitam (iedzīvotāju skaits novadā uz
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01.01.2015. ir 4197, kas ir par 129 iedzīvotājiem mazāk nekā 2014. gadā).
Nekustamā īpašuma nodokli pašvaldības teritorijā administrē pašvaldība, šajā
gadā plānots iekasēt 217654 euro, kas budžeta ieņēmumos veido 6.72%.
Nenodokļu ieņēmumi ir valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi, procentu
ieņēmumi no kontu atlikumiem, pašvaldības iestāžu papildus ieņēmumi, ieņēmumi
no īpašuma pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumi šogad plānoti 33580 euro, tas ir
1.04% no kopējiem ieņēmumiem. Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi 2015. gada budžetā
plānoti 42132 euro, tas sastāda 1.30% no
kopējiem ieņēmumiem.
Pašvaldību budžetā saņemtie transferti ir maksājumi, ko novads saņem no citām pašvaldībām un valsts budžeta. 2015.
gadā tie plānoti 1329678 euro apjomā, kas
sastāda 41.06%, kas ir par 517846 euro
mazāk nekā iepriekšējā budžeta gadā. Lielāko šo ieņēmumu daļu veido dotācija no
pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas fonda
632864 euro, kas ir par 105147 euro mazāk
nekā pagājušaja gadā. Finansējums novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos
ieņēmumus pēc pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas, fi nanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99% līmenī
sastāda 97460 euro.
Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 8 mēnešiem 317424 euro, mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēs
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām sastāda 30856 euro, mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības
programmu darba samaksai un valsts so-
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ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 13130 euro, kā arī dotācija 1., 2. un
3. klases skolēnu ēdināšanai 25366 euro,
mērķdotācijas vispārējās izglītības mācību iestāžu mācību literatūras un mācību
līdzekļu iegādei 8122 euro, mērķdotācija
pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1938
euro, fi nansējums asistenta pakalpojumu
apmaksai 15177 euro.
Projektu īstenošanai transfertu ieņēmumi plānoti 37524 euro. Transfertu
maksājumus veido arī ieņēmumi no citām
pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai bērniem, kuri apmeklē Viesītes
novada pirmsskolas izglītības iestādes un
mācās vispārizglītojošajās skolās, tie sastāda 33000 euro.

Budžeta izdevumi
Budžeta izdevumu plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 934 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifi kāciju atbilstoši funkcionālajām
kategorijām” un Nr. 1031 „Noteikumi par
budžetu izdevumu klasifi kāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām”.
Pamatbudžeta izdevumi 2015. gada
budžetā plānoti 3153798 euro apjomā (2.
pielikums), kas ir par 673070 euro mazāk
nekā pagājušā gadā. Uzturēšanas izdevumi sastāda 2957881 euro jeb 81.2% no kopējiem izdevumiem, kapitālie izdevumi
sastāda 195917 euro jeb 6.2% no kopējiem
izdevumiem.
Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši pašvaldības budžetu funkcionālajām
kategorijām.
01.110 Izpildvaras un likumdošanas
varas institūcijām – domes un pagastu
pārvalžu uzturēšanai paredzēts 348421
euro fi nansējums. Projekta „Lietpratīga
pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” izdevumiem paredzēti
4315 euro. Kapitālajiem izdevumiem kopā
plānoti 1900 euro. Līdzekļi paredzēti 2
portatīvo datoru iegādei un zibspuldzes
iegādei domes fotoaparātam. Vienu portatīvo datoru izmantos domes, komiteju
sēžu, sanāksmju un citu apspriežu attēlu
demonstrēšanas nodrošināšanai. Otrs dators paredzēts jaunatnes lietu speciālistam
ar integrētajām datorprogrammām, kuras
nodrošina kvalitatīvu foto un video materiālu apstrādi tālākai publicitātei.
01.890 Izdevumiem neparedzētiem
gadījumiem jeb rezerves fondā paredzēti
5115 euro.
03.100 Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai novadā budžetā 2015. gadā plānoti
20492 euro.
03.300 Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 34340 euro.
04.100 Attīstības un plānošanas nodaļas darbības nodrošināšanai plānoti
100736 euro.
Paredzēts apmaksāt Iedzīvotāju lojali-

tātes kartes izveides izdevumus, informatīvās tikšanās ar lauksaimniekiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām.
Paredzēti līdzekļi iedzīvotāju iniciatīvu
konkursa izdevumiem 4000 euro. Tehniskā projekta un energoaudita veikšanai bijušās Aizkraukles arodvidusskolas ēkām,
kuras nodotas pašvaldības īpašumā. Paredzēts izgatavot informatīvās planšetes
pagastu teritorijās, pabeigt projekta „Publiskā interneta pieejas punktu attīstība
Viesītes novadā” īstenošanu 38252 euro,
kā arī nodrošināt jauniešu projekta „Soļo
vesels” īstenošanas pabeigšanu 1460 euro.
04.900 Apvienotās Būvvaldes pakalpojumu un administrācijas uzturēšanai
paredzēti 8900 euro.
04.901 Pašvaldību budžeta parāda darījumiem paredzēti 13235 euro, šajā summā ietilpst kredītu procentu maksājumi
par saņemtajiem kredītiem un maksājumi
Valsts kasei par kredītu apkalpošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
06.100 Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai pašvaldības budžetā šogad plānots fi nansējums 467119 euro apmērā, t.
sk. LatLit projekta „Informāciju un komunikāciju tehnoliģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”
realizācijas pabeigšanai 6188 euro. Paredzēti izdevumi tehniskā projekta izstrādāšanai „Kapličai” Viesītes pilsētas Jaunajos
kapos. Turpināsies Elkšņu pagasta kapsētu
vārtu un žogu remonts. Paredzēts ierakstīt
Zemesgrāmatā bijušo Elkšņu pamatskolu un veikt Rites pagasta administratīvās
ēkas centrālo kāpņu remontu, iegādāties 2
videokameras Saukas pagasta drošības vajadzībām. Turpināsies pašvaldības īpašumu ierakstīšana Zemesgrāmatā, meža īpašumu plānu projektu atjaunošana, remonti
pašvaldības māju un dzīvokļu īpašumos.
06.400 Ielu apgaismošanas uzturēšanai paredzēti 23310 euro, no tiem 10000
euro Saukas pagasta Lones ciema Kalna un
Ezera ielu apgaismojuma sakārtošanai.
08.210 Piecu bibliotēku uzturēšanas izdevumi novada pašvaldībā plānoti
102257 euro. Turpinās grāmatu fonda papildināšana un datortehnikas atjaunošana
publiskās lietošanas telpās visās novada
bibliotēkās.
08.220 Viesītes muzeja „Sēlija” darbības nodrošināšanai paredzēti 73102 euro,
no tā 9542 euro projekta „Mīlestības takas rekonstrukcija 1. kārta Viesītes pilsētā” īstenošanai. Turpinās muzeoloģisko
priekšmetu iegāde, tradicionālo pasākumu
(Muzeju nakts, gleznotāju plenēra „Sēlijas palete”, Buclera lasījumi, Dzelzceļnieku svētki u. c.) rīkošana, muzeoloģisko
priekšmetu restaurācijas darbi.
08.230 Kultūras iestāžu izdevumiem
plānoti līdzekļi 283709 euro, tai skaitā
deju sadanču „Klaberjakts”, amatierteātru
festivāla „Maskas” nodrošināšanai, jauno
talantu konkursa „Homesick” organizēšanai, rokfestivāla „Selonia ROK” norisei,
„Stendera” atceres pasākumam, Pilsētas
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svētku pasākumiem, Pagastu svētkiem.
Kultūras pils konferenču zālē jāatjauno
konferenču galdi un krēsli, Tradīciju zālē
un vestibilā jānomaina aizkari un drapērijas, deju kolektīvam jāiegādājas 8 blūzes un
8 tautas tērpi korim, vestes un krekli pūtēju orķestra dalībniekiem. Nepieciešami
kora mikrofoni, mikrofonu radiosistēma.
Kultūras pilī paredzēts ierīkot ugunsdrošības sistēmas – balss izziņošanu, dūmu
detektorus un splinkleru sistēmu.
08.620 Sporta kluba uzturēšanai un
sporta pasākumu organizēšanai paredzēti 23991 euro. Plānots atbalstīt biedrības
L.A.M.A. rīkoto motokrosa sacensību
norisi Viesītē, skolēnu dalību orientēšanās sacensībās, novada stenda šaušanas
komandu sacensībās, Latvijas mēroga senioru volejbola sacensības „Sēlijas Kauss”
vīriešiem un sievietēm četrās vecuma grupās, papildināt kluba sporta inventāru.
09.100 Pirmskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” uzturēšanai un audzēkņu (108 bērni) izglītošanai 2015. gadā plānots 224875
euro, tajā skaitā mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 24761 euro,
pašvaldības līdzekļi pedagogu atlīdzības
nodrošināšanai 94641 euro, paredzēti
pirmskolas 5 - 6 gadīgo bērnu (57 bērni)
ēdināšanas izdevumi no pašvaldības līdzekļiem, paredzēts ierīkot siltummezglu,
lai nodrošinātu optimālo temperatūru
ēkas telpās. Plānots uzlabot un papildināt
bērnu rotaļu laukumus izglītības iestādes
teritorijā.
09.201 Norēķinos ar citu pašvaldību izglītības iestādēm par bērniem, kuru
dzīvesvieta deklarēta Viesītes novadā, bet
kuri apmeklē citu pašvaldību izglītības
iestādes, šogad plānoti izdevumi 70000
euro.
09.210 Kopējais plānotais finansējums pamatizglītības nodrošināšanai ir
716465 euro. 2014./2015. mācību gadā
novadā darbojas 2 vispārizglītojošās skolas (357 skolēni). Skolu uzturēšanas izdevumiem un darbinieku darba samaksai
plānoti līdzekļi 675132 euro, tajā skaitā
mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 330371 euro, mērķdotācijas mācību līdzekļu un literatūras iegādei 7040
euro, mērķdotācijas 1., 2. un 3. klašu skolēnu ēdināšanai, pašvaldības līdzekļi pedagogu atlīdzības nodrošināšanai 20592
euro, paredzēti ēdināšanas izdevumi 4. 6. klasei no pašvaldības līdzekļiem. Kapitālie izdevumi sastāda 41333 euro, no
tā datortehnikas un mēbeļu iegādei klašu
telpām un kabinetiem Viesītes vidusskolā. Rites pamatskolai - projektora, datoru,
iegāde, bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma
atjaunošana un siltummezgla ierīkošana,
lai nodrošinātu optimālo temperatūru
ēkas telpās.
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai paredzēts 216189 euro, tai skaitā
mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 96208 euro, pašvaldības līdzekļi pe-
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dagogu atlīdzības nodrošināšanai 33600
euro. Kapitālie izdevumi 6700 euro, no
tiem datortehnikas un mācību literatūras
iegādei Mūzikas un Mākslas skolai, datora
iegādei Sporta skolai un tehniskā projekta
izstrādei sporta zāles rekonstrukcijai.
09.600 Izglītības un kultūras pārvaldes pakalpojumu izdevumiem 2015. gadā
paredzēti 10500 euro.
10.700 Sociālajai palīdzībai paredzēti līdzekļi 230444 euro, no tiem GMI pabalstiem
naudā, dzīvokļa pabalstiem, pabalstiem ēdināšanai, pārējiem pabalstiem atbilstoši pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, norēķiniem par novada iedzīvotāju uzturēšanos
sociālās aprūpes iestādēs 111000 euro, skolēnu transporta izdevumu kompensācijas.
10.900 Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai paredzētas izmaksas 136071 euro.
Palielināts aprūpētāju skaits gados veciem
cilvēkiem. Palielinājies noslēgto līgumu
skaits par asistenta pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.
Kapitālajiem izdevumiem 560 euro - datortehnikas iegādei, 9340 euro veco ļaužu nama
uzturēšanai, 1950 euro sociālās mājas un sociālo dzīvokļu uzturēšanai.

Aizņēmumi
Novada infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai tiek piesaistīti kredītresursi, par kuriem pašvaldība norēķinās
saskaņā ar grafi ku, maksājumi tiek veikti
regulāri, noteiktajā laikā un apjomā. 2015.
gadā kredītlīdzekļi 15000 euro apmērā
nepieciešami projekta „Publiskā interneta
pieejas punktu attīstība Viesītes novadā”
īstenošanai. Šī gada budžetā ir iekļauts arī
fi nansējums aizņēmumu atmaksai 2015.
gadā saskaņā ar grafi ku 84327 euro. Uz
01.01.2015. neatmaksāts 2008724 euro aizņēmums Valsts Kasē.

SPECIĀLAIS BUDŽETS
Speciālā budžeta 2015. gada ieņēmumu
un izdevumu struktūra salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu nav mainījusies.
Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa
tiek plānoti 12000 euro. Līdzekļi tiks izlietoti ar vides aizsardzību saistītiem pasākumiem: latvāņu invāzijas apkarošanai,
pašvaldības teritorijā esošo rekultivēto
izgāztuvju monitoringa izdevumiem, atkritumu konteineru iegādei, lielgabarīta

atkritumu savākšanai, zivju resursu papildināšanai.
Autoceļu fonda ieņēmumi plānoti saskaņā ar Satiksmes ministrijas mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījumu. 2015. gadā plānots saņemt 177903
euro. Līdzekļu pieaugums (par 8523 euro)
vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Finansējums tiks izlietots pakalpojumu apmaksai par ielu un autoceļu uzturēšanu,
tehniskā projekta autoceļa rekonstrukcijai izstrādei, lai varētu iekļauties projektā
„Specifi ski atbalstāmo mērķu īstenošanai”. Paredzēts iegādāties nepieciešamās
ceļa zīmes.

ZIEDOJUMU UN
DĀVINĀJUMU
BUDŽETS
Ziedojumi un dāvinājumi saskaņā ar
MK noteikumiem par budžeta pārskatiem
netiek plānoti. Uz 01.01.2015. šo līdzekļu
atlikuma nav.
Viesītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs J. Dimitrijevs

Viesītes novada domes kārtējā sēdē š. g. 18. februārī
Izskatīts 41 jautājums
• Apstiprināja 2015. gada 23. janvāra Izsoles protokolu par Viesītes novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada Viesītē, Kalēju ielā 2, ar kadastra numuru
56150010450, izsoli. Apstiprināja 2015. gada 6.
februāra Izsoles protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Viesītes novada Elkšņu pagasta „Lejas Baloži”,
ar kadastra numuru 56580060182, izsoli.
• Nolēma rīkot atkārtotu izsoli un atsavināt (pārdot) atklātā mutiskā izsolē Viesītes
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada Viesīte, Brīvības iela 20,
kas sastāv no vienas zemes vienības 1806 kv. m
platībā ar kadastra apzīmējumu 56150010775,
vienas dzīvojamās ēkas un 2 palīgceltnēm, nosakot atkārtotās izsoles sākotnējo cenu EUR
2600,00.
• Nolēma rīkot atkārtotu izsoli un atsavināt (pārdot) atklātā mutiskā izsolē Viesītes
novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Viesītes novada Viesītes pagasts,
„Jaunveldres”, ar kadastra Nr. 56350130076,
kas sastāv no divām zemes vienībām 1,949
ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumiem
56350120081 un 56350120088, nosakot atkārtotās izsoles sākotnējo cenu EUR 3476,00.
• Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē kā
atsevišķus izsoles objektus, Viesītes novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
cirsmas Viesītes pagastā: „Meža Dambrāni”,
„Vecromulīši”, „Jaunnomalnieki”, „Jaunmucenieki”.
• Apstiprināja Viesītes bibliotēkas maksas
pakalpojumu jaunos izcenojumus kā pielikumu Nr. 2 Viesītes novada Viesītes bibliotēkas
lietošanas noteikumiem.
• Apstiprināja izmaksas par viena skolēna

(audzēkņa) uzturēšanu novada pašvaldības izglītības iestādēs uz 2015. gada 1. janvāri (Viesītes vidusskola, Rites pamatskola, PII „Zīlīte”,
Viesītes Mūzikas un mākslas skola, Viesītes
Sporta skola), veicot pašvaldību savstarpējos
norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem.
• Ar 2015. gada 19. februāri mazvērtīgais
inventārs, kura vērtība ir līdz EUR 100,00, tiks
norakstīts ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, bet mazvērtīgais inventārs, kura vērtība
ir lielāka par EUR 100,00, tiks norakstīts, pamatojoties uz Viesītes novada domes lēmumu.
• Pieņēma lēmumu uzņemt Viesītes novada pašvaldības 2014. gada bilancē dzīvokļus, ēkas, būves, zemes vienības (saskaņā ar
galvenās grāmatvedes iesniegto sarakstu), kas
aktualizētas pēc Valsts zemes dienesta datiem
un Viesītes novada pašvaldības nekustamo
īpašumu speciālista veiktās salīdzināšanas ar
Zemesgrāmatas datiem uz 01.12.2014., kā arī
koriģēt 2014. gada bilancē zemes vienībām
platību saskaņā ar pievienoto sarakstu.
• Atļāva Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai dzēst nekustamā īpašuma nomas maksas parādu 2 mirušām
personām.
• Nolēma piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parāda summu un piedziņas izdevumus
bezstrīda kārtībā, vēršoties pret maksātājam
piederošo īpašumu vai naudas līdzekļiem no
16 fiziskām personām un 3 juridiskām personām.
• No Viesītes novada pašvaldības vides
aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem piešķīra EUR 480,00 divu atkrituma konteineru
iegādei.
• Atbalstīja projektus iesniegšanai Valsts
zivju fondā, lai saņemtu atbalstu zivsaimnie-
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cības attīstībai: biedrības „Saukas dabas parka
biedrība” projektu „Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā”, tā īstenošanai paredzot pašvaldības līdzfinansējumu EUR 780,00; Viesītes
novada pašvaldības projektu „Inventāra iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Viesītes novada ūdenstilpēs”, tā
atbalsta gadījumā piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu EUR 622,74; Viesītes novada pašvaldības projektu „Zivju resursu pavairošana
un atražošana Viesītes novada Viesītes ezerā”,
tā atbalsta gadījumā piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu EUR 393,25.
• Atteica zemes nomas maksas samazināšanu zemes gabaliem „Pie akmens”, Viesītes
pagasta Viesītes novadā.
• Atcēla precizētos Viesītes novada pašvaldības 2014. gada 17. decembra saistošos noteikumus Nr. 14/ 2014 „Par grozījumu Viesītes
novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu Viesītes novadā”” (21.01.2015., prot. Nr. 1; 42.#). Izdeva
jaunus saistošos noteikumus Nr. 2/2015 „Par
grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2013.
gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr.
16/2014 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Viesītes novadā””.
• Atļāva norakstīt un izslēgt no bilances
pašvaldībai piederošo vieglo automašīnu NISSAN ALMERA, nododot to utilizācijai.
• Nolēma atsavināt, pārdodot par naudu,
dzīvokli Nr. 5 un ar to saistītās 428/5225 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un
zemes gabala kopīpašuma, kas atrodas Viesītes novada Saukas pagasta Saukā, „Māja Nr.
4”, izmantojot dzīvokļa īrnieka pirmpirkuma
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tiesības.
• Nolēma slēgt zemes nomas līgumus laika
posmam no 19.02.2015. līdz 31.12.2019. par zemes vienību iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām: ar A. Z. – par zemes vienību Viesītes
pagastā (1,7688 ha); ar A. K. – par zemes vienību Rites pagastā (1,0 ha); ar I.V. – par zemes
vienībām Viesītes pagastā (1,8 ha un 1,35 ha);
ar z/s „Skalbes” – par zemes vienībām Viesītes
pagastā (2,0 ha un 3,9 ha).
• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības Zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai uz
nekustamo īpašumu – zemi Viesītes novada
Saukas pagasta Lonē, Ezera ielā 10, platība 1,3
ha.
• Nolēma slēgt līgumus par medību tiesību
izmantošanu par tiesībām organizēt medību
saimniecību pašvaldībai piekrītošajās zemes
platībās Elkšņu pagastā: ar Medību klubu SIA
„Zīļuks” un biedrību „Mednieku un makšķer-

nieku kolektīvs „Elkšņi””.
• Piešķīra adresi - Amatnieku iela 13A,
Viesīte, Viesītes nov., LV - 5237, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56150010723 un
piešķīra adresi - Biržu iela 24a, Viesīte, Viesītes
nov., LV - 5237, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56150010207.
• Atteica J. M iesniegumam par daļas (300
kv. m. platība) no zemes vienības Viesītē, Peldu
ielā 2, iegūšanu īpašumā.
• Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē ar
augšupejošu soli, Viesītes novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada Rites pagasta „Staburagi”, apstiprināja izsoles noteikumus.
• Atbalstīja biedrības „Cerību krustceles”
projektu „Zaļie un mīļie pirkstiņi” ar kopējo
summu EUR 4704,63 iesniegšanai Latvijas
vides aizsardzības fonda Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakš-

programmas „Vides aizsardzības projekti”
vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē
„Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t. sk. ar
īpašām vajadzībām)”. Projekta atbalsta gadījumā tiks piešķirts pašvaldības līdzfinansējums
EUR 470,46.
• Piešķīra Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Jānim Dimitrijevam no
š. g. 2. līdz 8. martam (ieskaitot) daļu no ikgadējā atvaļinājuma. Priekšsēdētāja prombūtnes
laikā viņa pienākumus pildīs vietnieks Andris
Baldunčiks.
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks š. g. 18. martā.
Materiālu sagatavoja domes kancelejas
vadītāja D. Vītola.
Sīkāku informāciju varat saņemt domes
kancelejā.

Viesītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2/2015
„Par grozījumu Viesītes novada pašvaldības
2013. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 16/2013

„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu Viesītes novadā”
APSTIPRINĀTI Viesītes novada domes
2015. gada 18. februāra sēdē (prot. Nr. 3; 18.#)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.
panta 6. daļu, Ministru kabineta 30.03.2010.
noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu.
1. Veikt grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 16/2013 „Par ģimenes vai atse***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
atkārtotu atklātu izsoli ar augšupejošu
soli nekustamajam īpašumam Viesītes
novads, Viesītes pagasts, „Jaunveldres”;
sastāv no zemes gabala 1,949 ha platībā;
apzīmējums kadastrā 56350130076; sākotnējā cena EUR 3476,00 (trīs tūkstoši četri
simti septiņdesmit seši euro). Izsoles solis
EUR 100 (viens simts euro).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var sešu nedēļu laikā no izsoles
izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” līdz pēdējās dienas
plkst. 16.00 Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā.
Izsole sāksies 2015. gada 10. aprīlī
plkst. 9.30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novadā.
Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai
mob. t. 26424109.

višķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
vai maznodrošinātu Viesītes novadā” 4. punktā un izteikt to šādā redakcijā:
4. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi (neto) uz katru
ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu periodā
nepārsniedz EUR 280.00 mēnesī un ja tai
nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, nepieder vērtspapīri; nav parādsaistību, izņemot parādsaistības vienīgā mājokļa
iegādei; studiju un studējošo kredīts; nepieder
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atkārtotu atklātu izsoli ar augšupejošu soli
nekustamajam īpašumam Viesītes novads, Viesītē, Brīvības ielā 20; sastāv no
zemes gabala 1806 kv. mtr. platībā; apzīmējums kadastrā 56150010775; un 3 (trim)
ēkām; sākotnējā cena EUR 2600,00 (divi
tūkstoši seši simti euro). Izsoles solis EUR
100 (viens simts euro).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var sešu nedēļu laikā no izsoles
izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” līdz pēdējās dienas
plkst. 16.00 Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā.
Izsole sāksies 2015. gada 10. aprīlī
plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novadā.
Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai
mob. t. 26424109.
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īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, izņemot viens transporta līdzeklis, kurš ir
vecāks par 10 gadiem un īpašumā nav mazāk
par 1 gadu; nav noslēgusi uztura līgumu; neatrodas pilnā valsts apgādībā, nav izsniegusi
aizdevumus.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes Novada Vēstis”.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs
J. Dimitrijevs
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu cirsmu izsoli ar augšupejošu soli:
Viesītes novada Viesītes pagasta „Meža
Dambrāni” ar apzīmējumu kadastrā
56350070061, sākotnējā cena EUR 7344,00;
Viesītes novada Viesītes pagasta
„Vecromulīši” ar apzīmējumu kadastrā
56350160038, sākotnējā cena EUR 10084,00;
Viesītes novada Viesītes pagasta „Jaunnomalnieki” ar apzīmējumu kadastrā
56350160037, sākotnējā cena EUR 43409,00;
Viesītes novada Viesītes pagasta „Jaunmucenieki” ar apzīmējumu kadastrā
56350070083, sākotnējā cena EUR 11264,00.
Nodrošinājuma apmērs 10%, reģistrācijas
nodeva EUR 30 (trīsdesmit euro).
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2015. gada 9. aprīlim no plkst.
9.00 - 12.00. Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā.
Izsole sāksies 2015. gada 10. aprīlī plkst.
10.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā.
Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t.
26424109.
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Viesītes novadniece atzīmē
102 gadu jubileju
Februāra sākumā Viesītes novada iedzīvotāja Anna Galvanovska atzīmēja savu
102. dzimšanas dienu. Jau vairāk nekā gadu
Annas kundze dzīvo Viesītes veselības un
sociālās aprūpes centrā. Nozīmīgajā jubilejā
Annu Galvanovsku sveica domes pārstāvji,
aprūpes centra darbinieki un bijusī Rites pagasta vadītāja Biruta Valaine.
Par spīti cienījamajam vecumam jubilāre ciemiņus sagaidīja mundrā un priecīgā
noskaņojumā. Kā norāda aprūpes centra
darbinieki, arī 102 gadu vecumā Annas kundze iztiek bez medikamentu kalniem.

Anna Galvanovska dzimusi un visu
mūžu nodzīvojusi Rites pagastā. Agrā bērnībā uzsākusi darba gaitas – vispirms par lopu
gani un meitu pie saimniekiem, tad - padomju saimniecībā „Druvas”. Darbs saimniecībā bijis saistīts ar lopkopību.
Annas kundze ir vecākā Viesītes novada
iedzīvotāja. Vēlam viņai veselību, mundrumu un apkārtējo sirds siltumu.
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
L. Liepiņa
Autores foto

Pašvaldība tiekas ar NVO un vietējām
iniciatīvas grupām

Šī gada 12. februārī Viesītes novada domē
pulcējās novada biedrību un vietējo iniciatīvas grupu pārstāvji. Tikšanās mērķis bija pārrunāt sadarbības un finansējuma piesaistes
iespējas. Par aktuālajiem novada plānošanas
dokumentiem un otro pašvaldības izsludināto projektu konkursu informēja Attīstības un
plānošanas nodaļa. Tika analizēta iepriekšējā
uzsaukuma projektu pieredze un rezultāti,
sniegtas atbildes uz jautājumiem par projektu
pieteikumu sagatavošanu, projektu ieviešanu
un atskaišu iesniegšanu. Par grāmatvedības
jautājumiem informāciju sniedza Grāmatvedības un finanšu nodaļas galvenā grāmatvede
Anita Maļinovska. Tika apspriesta arī iespēja
piedalīties kopējā novada stendā „Pārnovadu
uzņēmēju dienā” Aizkrauklē šī gada 28. martā.
Lielu interesi izraisīja biedrības „Vides
un tūrisma attīstības klubs „Sēlija”” pārstā-

ves Rudītes Urbacānes stāstījums par Līvijas
Levinskas veidotajiem oriģinālajiem rokdarbiem, kā, piemēram, aprocēm – „pulsa sildītājiem”, kuru pirmsākumi meklējami senajās
sēļu tradīcijās, un Brigitas Stepas iepazīstināšana ar savu aizraušanos – biškopību un sveču darināšanu.
Klātesošie vienojās par turpmāko sadarbību: meistarklašu organizēšanu Viesītes

Mākslas un amatniecības centrā, dzīvesziņas
nodošanu jaunajai paaudzei, savstarpēju informācijas apmaiņu un dalību kopīgos projektos.
Paldies tikšanās dalībniekiem par labajām idejām, radošumu un pozitīvismu!
I. Vītola,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja

Pārskats par Sociālā dienesta darbu 2014. gadā
Sarežģītu sociālo problēmu risināšanā
cilvēkiem vai ģimenēm bieži ir nepieciešama palīdzība, lai atrastu esošajai situācijai
piemērotāko un savām vajadzībām efektīvāko risinājumu. Lai palīdzētu cilvēkiem
noteikt, mazināt un risināt šīs problēmas,
galvenā nozīme ir sociālajam darbam, ko
veic pašvaldības sociālie darbinieki sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem
un atbalstošo profesiju pārstāvjiem.
Ģimenes un cilvēki, kuri pakļauti sociālajam riskam, vispirms nonāk sociālo darbinieku redzeslokā. Tālāk sociālie
darbinieki, piesaistot arī citus speciālistus, piemēram, psihologus, strādā, lai
palīdzētu ģimenēm un cilvēkiem risināt
dažādas krīzes situācijas, kas saistītas ar

alkoholismu, vardarbību ģimenē, līdzekļu
trūkumu, paaudžu nesaskaņām u. c. problēmām.
Kopumā Viesītes novada Sociālajā dienestā saņemti 1715 iesniegumi un pieņemti attiecīgi lēmumi par sociālās palīdzības
piešķiršanu, sociālo pakalpojumu, asistenta pakalpojumu, sociālās rehabilitācijas un
sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamību. Veikts sociālais darbs ar gadījumu
vairāk nekā 85 ģimenēs. Noslēgti līgumi
par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu
10 gadījumos. Izskatīti 28 gadījumi un pieņemti lēmumi par valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību. Izskatīti 3 gadījumi un pieņemti
lēmumi par sociālās rehabilitācijas pakal-
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pojumu saņemšanu bērniem, kuri cietuši
no prettiesiskām darbībām.
Lai vientuļie vecie cilvēki pēc iespējas
ilgāk savas vecumdienas varētu pavadīt
savā ierastajā vidē – mājās, tiek nodrošināts pakalpojums „Aprūpe mājās”. Uz
1. janvāri pakalpojumu „Aprūpe mājās”
saņem 38 personas.
Sadarbībā ar Viesītes baptistu draudzi
tiek nodrošināta Zupas virtuve, kurā katru
pirmdienu un piektdienu ir iespēja saņemt
siltu maltīti Viesītes trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
Kopumā 2014. gads ir bijis ražīgs ar
daudziem veiksmīgi padarītiem darbiem
un profesionāli atrisinātām situācijām.
Sociālā dienesta vadītāja S. Matačina
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Informatīvi konsultatīvā diena
lauksaimniekiem Viesītes novadā

10. februārī Viesītes kultūras pilī norisinājās informatīvi konsultatīvā diena
lauksaimniekiem, kuru organizēja Viesītes novada pašvaldības lauksaimniecības
konsultants Ivars Vingris.

Semināra mērķis bija sniegt informāciju par LAD aktualitātēm un pieejamajiem
mācību semināriem lauksaimniekiem.
Informatīvi konsultatīvajā dienā lauksaimniekiem bija iespēja saņemt viņus in-

teresējošo informāciju, ko sniedza dažādi
speciālisti. Viesītes novada domes nekustamo īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne informēja par izmaiņām likumdošanā
darījumos ar lauksaimniecības zemi. VID
NP Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore
Karīna Puriškeviča sniedza informāciju par izmaiņām nodokļu likumdošanā
2015. gadā. Par rīcību ar aizaugušajām
lauksaimniecības zemēm atbilstoši Meža
likumam un izmaiņām Meža likumā stāstīja Meža konsultāciju pakalpojuma centra
Madonas nodaļas vadītāja Mairita Bondare.
Plašāka informācija par lauksaimniekiem paredzētajām apmācībām pieejama
Viesītes novada pašvaldības mājaslapā:
www.viesite.lv, sadaļā - ekonomika.
Raksts tapis sadarbībā ar
Viesītes novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību speciālistes L. Liepiņas
ēnām - 9. klases audzēknēm
S. Grinciunu un I. Milakni.
L. Liepiņas foto

LAD lauku bloku kartē ir publicēti ainavu elementi – aicinām
iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams!
No šā gada 2. februāra Lauku atbalsta
dienests (LAD) LAD lauku bloku kartē ir
publicējis ainavu elementus (koku, krūmu
grupas un dīķus). Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un
iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus ainavu
elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus
ainavu elementus, ir jāiesniedz bloku precizēšanas pieteikums LAD E - Pieteikšanās
sistēmā (EPS). Gala termiņš bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 2015. gada 1.
aprīlis.
LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz
to, ka tikai ar ainavu elementiem ir grūti izpildīt prasību par ENP izveidošanu un/ vai
uzturēšanu, tāpēc katram lauksaimniekam ir
jāizvērtē tas, kas vēl ir saimniecībā jāpaveic,

lai tiktu ievērotas zaļināšanas prasības. Lai
lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanā, LAD ir sagatavojis
īpašu Zaļināšanas kalkulatoru, ko ir iespējams izmantot, lai veiktu aprēķinus par savu
saimniecību.
LAD atgādina - lai 2015. gadā saņemtu
platību maksājumus pilnā apjomā, ir jāievēro
zaļināšanas prasības. Tās jāievēro saimniecībās, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha.
Zaļināšana sastāv no:
• kultūraugu dažādošanas;
• ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) (papuves, pākšaugi, ainavu elementi, laukmalas) izveidošanas un/ vai uzturēšanas 5% no
aramzemes;
• esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.

Informatīvs seminārs

,,Platību maksājumu saņemšanas noteikumi,
zaļināšanas prasības Viesītes novada platību
maksājumu saņēmējiem 2015. gadā”

Plašāka informācija par zaļināšanas prasībām ir lasāma LAD mājas lapā, izvēlnē „Zaļināšana”, kur var noskaidrot to, kas jāievēro
katram lauksaimniekam, lai 2015. gadā platību maksājumus saņemtu pilnā apmērā, kā arī
ir publicēta informācija par izņēmuma gadījumiem, kuros minētās prasības nav jāievēro.
Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs jāievēro zaļināšanas prasības, uz platību maksājumiem būs jāpiesakās elektroniski, tāpēc
LAD aicina lauksaimniekus jau tagad kļūt
par LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas
klientiem.
Informāciju sagatavoja:
K. Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E - pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

PĀRDOD MALKU –

klucīšos vai skaldītu.

Vieta: Viesītes kultūras pils kino zāle
Laiks: 2015.10.03.

Laiks

Lektors

Tēma

10.00 - 11.30

LAD ES tiešo maksājumu daļas
vadītāja Anna Stiebriņa

11.30 - 12.00

Lauku att. spec. Ivars Vingris

MLA, tiešie maksājumi, zaļināšanas
prasības.
Informācija par Āfrikas cūku mēra
izplatību un cūku transportēšanas
nosacījumiem Viesītes novadā.
L/s konsultants I. Vingris - t. 26463352
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Tālr. 28972345
Pārdod 2 istabu dzīvokli
ar malkas apkuri
Meža 7 – 18, Viesītē.
Tālr. 26348050
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Tūrisma izstāde „Balttour 2015”
aizritējusi veiksmīgi

No 6.02. – 8.02. Ķīpsalas hallē tika aizvadīta nu jau 22. Starptautiskā tūrisma izstāde gadatirgus „Balttour 2015”. Šogad Viesītes novads bija plaši pārstāvēts. Viesītes novada pašvaldība deva iespēju vietējiem amatniekiem
un mājražotājiem pārdot un iepazīstināt apmeklētājus ar savu produkciju, nopērkot galda
vietu Latvijas labumu tirdziņā. Tajā piedalījās kafejas „Alīda” pārstāvji, amatnieks Inārs
Dreijeris un biedrība „Zīle” ar rokdarbiem, kā
arī progresīvie uzņēmumi: RixWood un Bug
Wooden Accessories, ļaujot iegādāties koka
smokingus Iphoniem un etvijas vizītkartēm,
kā arī koka tauriņus, aproču pogas vīriešiem
un matos liekamos koka tauriņus sievietēm.
Savukārt Zemgales stendā, Sēlijas pudurī,
visas trīs dienas aktīvi darbojās pārstāvji no
Viesītes muzeja „Sēlija”, atpūtas kompleksa
„Pērlīte” un Viesītes novada pašvaldības, atbildot uz apmeklētāju jautājumiem un iepazīstinot ar jaunajiem Viesītes novada bukletiem:
„Viesos Viesītē”, „Vecā Stendera gudrības pērles” un atjaunoto Saukas dabas parka bukletu.
Vislielākais cilvēku pieplūdums bija piektdienas vakarā un sestdien. Apmeklētāji interesējās par skolēnu un ģimenes ekskursijām,
velomaršrutiem, jaunajiem – 2015. gadā izdotajiem - bukletiem, kā arī par Viesītes novada
apslēptajiem dārgumiem un ievērojamajiem
cilvēkiem.
Liela interese bija arī par gaidāmajiem
Sēlijas pasākumiem, it īpaši par Starptautisko
mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu
festivālu „Zobens un lemess”, kas norisināsies 10. un 11. jūlijā Saukas dabas parkā, lauku

mājā „Bincāni”.
No 11.02. internetā ir iespējams iegādāties
ieejas biļetes uz
šo pasākumu pirmās 100 biļetes maksā tikai
15 EUR. Festivāla organizētāji
ziņo, ka visticamāk tās izpirks
dažu dienu laikā, jo jau pirmās dienas pusē ir nopirktas vairāk
nekā 50 biļetes. Nākamās biļetes būs pieejamas
par 19 EUR, taču, iespējams, cena var celties, ja
apstiprināsies vēl kādu ievērojamu grupu dalība.
Valdis Bērzvads, viens no pasākuma organizētājiem, min, ka „uz šāda veida pasākumiem cena parasti ir 30 EUR, tā kā pirmās
biļetes ir patiešām lētas, jo gaidām vēl dažu
ievērojamu grupu apstiprinājumu no Īrijas
un citām valstīm. Protams, uz vietas – pasākuma dienā - arī būs dārgākas biļetes, tā kā
ir vērts tās iegādāties savlaicīgi”. Dalību pasākumā apstiprinājušas jau vairākas grupas
no Latvijas, to skaitā grupa SKYFORGER,
Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas. Kopumā
plānots, ka uzstāsies apmēram 20 grupas no
dažādām pasaules valstīm, būs viduslaiku rekonstrukcijas un kara klubi, darbosies seno
amatnieku apmetne. Informācija par festivālu pavisam drīz sekos oficiālajā mājaslapā:
www.zobensunlemess.lv

Piektdien (06.02.) Viesītes novads tika
pārstāvēts arī Zemgales Plānošanas reģiona
rīkotajā konferencē, to pārstāvēja un apmeklētājus ar tūrisma piesaistēm un jaunumiem
iepazīstināja Izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem speciāliste Agnija Mutule. Savukārt sestdien ieskandināt Ķīpsalas halli bija
ieradušies Viesītes modernās mūzikas studijas
bērni Lienes Grīnhofas vadībā. Bērni ar savu
dzīvesprieku un skanīgajām dziesmām, ko sarakstījusi pati Liene, lika pasmaidīt ikvienam
skatītājam.
Saku LIELU paldies visiem, kas palīdzēja
plānošanā, organizatoriski sagatavoties izstādei, kā arī ikvienam, kas piedalījās! Milzīgs
paldies amatniekiem un mājražotājiem, šoferiem, kā arī Lienei Grīnhofai un Viesītes mūzikas studijas bērniem par lielo drosmi kāpt uz
Ķīpsalas halles skatuves! PALDIES!
Izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem speciāliste
A. Mutule

Viesītes TIP papildināts ar jauniem bukletiem
Pateicoties Starptautiskajai tūrisma izstādei – gadatirgum „Balttour 2015”, kurā
vienmēr plaši pārstāvēti visi Latvijas novadi, bija iespēja iegūt jaunus bukletus un
papildināt Viesītes Tūrisma informācijas
punktu ar svaigu informāciju. Šobrīd Tūrisma informācijas punktā atrodama informācija no visiem Latvijas novadiem, it

īpaši no Zemgales un Latgales, jo par šiem
novadiem Viesītes muzeja „Sēlija”/ TIP
apmeklētāji interesējas visvairāk. Lielākā
daļa bukletu ir pieejami vairāk nekā vienā
valodā.
Šeit var iegūt arī Zemgales, Sēlijas, Vidusdaugavas, Valmieras novada, Gulbenes
novada un citu novadu pasākumu prog-
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rammas.
Viesītes muzejs „Sēlija” ir vieta, kur visai ģimenei atpūsties un saplānot nākamo
galamērķi!
Gaidīsim ciemos!
Izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem speciāliste
A. Mutule
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Kempings „Pērlīte” aicina Viesītes novada
iedzīvotājus atpūsties arī ziemas sezonā
Ziemas sezonā kempings nesteidz slēgt
durvis apmeklētājiem, bet tieši pretēji – miera un klusuma mīļiem, kā arī izklaides cienītājiem ir sagatavojis īpašus piedāvājumus,
lai ziemas vakaros ne tikai sasildītu, bet arī
iepriecinātu.
„Pērlītei” gadu gaitā ir izveidojusies
īpaša aura, ko veido stāsti un leģendas par
kāzām, brīvdabas ballēm, svinībām un vienkārši klusu atpūtu pie dabas krūts. „Pērlīti”
kā tīkamu galamērķi ir iecienījuši ne tikai
rūdīti makšķernieki, ģimenes ar bērniem,
bet arī jaunlaulātie un svinību rīkotāji. „Pērlīte” visa gada garumā piedāvā izklaides un
atpūtas iespējas dažāda vecuma apmeklētājiem – sākot ar naktsmītnes pakalpojumiem
līdz pirts īrei vai spēka un izturības trasei
mazākiem piedzīvojumu meklētājiem.
„Pērlīti” šobrīd skāris jaunu vēsmu un
pārmaiņu laiks, kas palīdzēs viesiem priecāties par daudz plašākām iespējām. Kempinga „Ziemas mājā” ir atjaunots inventārs,
iekārtota virtuve un uzstādīts aprīkojums,
lai sagatavotu svētku galdu gan ģimenei,
gan svinībām vismaz 30 personām. „Ziemas

mājā” ir uzstādīta audio un video tehnika,
tiek nodrošināta digitālā televīzija un bezvadu internets, lai pilnvērtīgi izmantotu izklaides iespējas. Paplašinātas arī nakšņošanas
iespējas, nodrošinot iespēju ziemas sezonā
nakšņot līdz pat 20 personām. Padomāts ir
arī par mazākiem apmeklētājiem, kuriem ir
iespēja izložņāt un izmēģināt izturību „Pērlītes” šķēršļu trasē.
Ziemas drēgnajos vakaros pēršanās
prasmes lieti noderēs „Pērlītes” omulīgajā lauku pirtiņā, kur norit aktīva inventāra
atjaunošana, piedāvājot audio tehniku un
papildus inventāru, lai jautrāka pasēdēšana
pirts priekštelpā. Pirts apmeklētājiem bez
papildu samaksas tiek nodrošinātas arī pirts
slotas un dvieļi. Ja pēc kārtīgas pēršanās ir
vēlme atveldzēties, tad to ir iespēja izdarīt
āliņģī, kas izveidots vien pāris soļus no pirts.
Protams, ir padomāts arī par makšķerniekiem, nodrošinot viņiem iespēju iegadāties Viesītes ezera dienas, nedēļas un gada
makšķerēšanas atļaujas uz vietas, kempingā.
Gan „Ziemas māju”, gan pirti iespējams
pasūtīt jebkurā nedēļas dienā, sazinoties ar

„Pērlītes” vadītāju un vienojoties par dienu,
laiku un cenu. Ja arī Jūs ir uzrunājusi „Pērlīte”, brauciet ciemoties, atpūsties kopā ar
ģimeni, draugiem vai kolēģiem!
Sekojiet līdzi jaunumiem un akcijām:
www.facebook.com/KempingsPerlite
www.perlite.lv
K. Kārkliņš
SIA „Pērlīte” vadītājs
Tālr.: 29452358
E-pasts: info@perlite.lv

NOVADA SKOLĀS

„Arkādija Kasinska balva - 2015”

RADOŠO DARBU KONKURSA NOLIKUMS
Moto: „Guļ mana dzimtene diendusā…
zil-saulainiem debešu palagiem.” /Rainis/

1. Konkursa dalībnieki: Sēlijas novadu
apvienības vispārizglītojošo skolu 5. - 12.
klašu skolēni.
2. Darbu iesniegšana.
2.1. A. Kasinska balvas pretendents iesniedz vismaz vienu savu radošo darbu vizuālajā mākslā vai vienu radošo darbu literatūrā, vai pētījumu novadpētniecībā.
2.2. Darbiem pievieno konkursa pieteikumu. Pieteikumu sagatavo un iesniedz
persona (-as), kas izvirza skolēnu balvai, vai
pats pretendents, sniedzot pamatojumu un
īsu skolēna raksturojumu.
2.3. Pieteikumu iesniedzēji var būt
priekšmetu skolotāji, audzinātāji, pulciņu
vadītāji, skolēnu vecāki, kā arī pats darbu
autors.
2.4. Balvas pretendents aktīvi darbojas
vizuālās mākslas, lietišķās mākslas pulciņos
vai citās radošās grupās, guvis atzinību konkursos, olimpiādēs, akcijās un ar mākslu un
jaunradi saistītās citās aktivitātēs savā novadā, pilsētā vai valstī.
2.5. Darbus jāiesniedz līdz 2015. gada 30.
aprīlim, nododot Viesītes muzejā „Sēlija” vai
sūtot pa pastu. Pasta zīmogs - ne vēlāk kā 23.
aprīlis.
Adrese: Viesītes muzejs „Sēlija”, Peldu

iela 2, Viesīte, Viesītes nov., LV - 5237.
3. Prasības iesniegtajiem darbiem.
3.1. Darbi atbilst konkursa tēmai.
3.2. Darbi tiek iesniegti kopā ar pieteikumu, kas rakstīts uz A4 lapas datordrukā.
3.3. Vizuālās mākslas darbiem jābūt
ne mazākiem par A3 lapu ar kreisajā pusē
piestiprinātu paskaidrojošu tekstu: autora
vārds, uzvārds, vecums, klase un skola, darba nosaukums, pamata materiāls, tehnika,
izpildes gads, konsultanta vārds, uzvārds.
3.4. Darbiem jābūt gleznotiem, zīmētiem
vai rakstītiem 2014./15. mācību gada laikā.
4. Vērtēšana un apbalvošana.
4.1. Arkādija Kasinska balva ir profesionāla mākslinieka darbs, kas tapis biedrības „Sēlijas palete” mākslinieku plenēru
„Sēlijas vasara” laikā.
4.2. Biedrība „Sēlijas palete” veido Balvas
piešķiršanas komisiju 5 cilvēku sastāvā, kas 3
nedēļu laikā izvērtē darbus.
4.3. Balvas piešķiršanas komisija piešķir
vienu galveno Arkādija Kasinska balvu, kā
arī var piešķirt veicināšanas balvas.
4.4. Balva tiek pasniegta mācību gada
noslēgumā skolas Pēdējā zvana dienā.
Informācija par konkursu
Viesītes muzeja „Sēlija” mājaslapā:
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www.muzejsselija.lv, Sēlijas novadu apvienības (Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novada) skolu
mājaslapās.
Kontakttālrunis - 27071996 vai
29116334, e-pasts: ilma.svilane@inbox.lv
Uzziņai.
Arkādija Kasinska balva dibināta 2008.
gadā pēc biedrības „Sēlijas palete” valdes
priekšsēdētājas mākslinieces Ligitas Caunes
ierosmes ar mērķi veicināt skolēnu radošo
darbību tēlotājā mākslā, ar to saistītās kultūras jomās, godināt Viesītes vidusskolas
skolotāja un mākslas zinātnieka Arkādija
Kasinska piemiņu.
Viens no biedrības mērķiem ir mākslas
popularizēšana sabiedrībā, radošu, talantīgu un mērķtiecīgu skolēnu apzināšana un
atbalstīšana.
Konkursu rīko biedrība „Sēlijas palete”
un Viesītes muzejs „Sēlija”.
Biedrība „Sēlijas palete” apvieno ar Sēliju saistītus māksliniekus, pedagogus un
kultūras darbiniekus. Viņu vidū ir gleznotāja Džemma Skulme, akadēmiķis Jānis Stradiņš, dzejnieks, tulkotājs Guntars Godiņš
un citi.
Vēlam veiksmi!
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Žetonu vakars, Sniega diena, konkursi,
olimpiādes un ēnu diena Viesītes vidusskolā
Janvāri steidzīgi nomainījis īsākais gada mēnesis - februāris! Kāds
tad īsti solās būt laiks Sveču, Puteņu un Ziemeļvēja mēnesī jeb februārī? Daudz tiek rakstīts un spriests, bet visu labo un radošo ienesam
mēs paši ar savām pozitīvajām domām un darbiem. Smaidīsim, un
pasaule smaidīs pretī!
Otrais semestris parasti piesātināts ar konkursiem, olimpiādēm
un dažādām aktivitātēm. Sākas tāds kā zemais starts rezultātu un
sasniegumu apkopošanai. Ieskats jau paveiktajam.
• 15.01. Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novadu vēstures olimpiādē
3. vieta M. Rencim, piedalījās M. Jaškovs (sk. M. Gabuža).
• 20.01. Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam LIDICE
2015 - „Gaisma” savus darbus iesniedza E. Bantauska (foto kolāža gaismas efekti dabā), P. Tīrumniece, A. Ļahtiņina, L. Bārbale,
T. Kosakovska un M. Ribakova (akvareļkrāsu un guašu darbi). Katra uzdrīkstēšanās reize ir laba pieredze un iespēja paplašināt savu
redzesloku un tehniskās prasmes. Konsultēja sk. S. Ratiņa. Šobrīd
skolēni gatavojas Polijas konkursam „Mani piedzīvojumi kosmosā”
un konkursam „Trejdeviņas saules lec”, Junior Ja - YE konkursam
„Biznesa pasaka + ilustrācija”, kā arī vizuālās mākslas konkursam
Terra Mariana 800 - gadei.
• 22.01. Norisinājās ZPD lasījumi, kuros savus pētījumus prezentēja 11. kl. jaunieši. Skolēnu sniegumu klausījās 9. - 10. kl. audzēkņi un vērtēja skolotāju žūrija. Skolēni bija izvēlējušies dažādas jomas. Sniegumu vērtējums arī dažāds. ZPD darbu koordinatore - S.
Stumbiņa.
• 23.01. Skola piedalījās Latvijas slēpošanas federācijas rīkotajā akcijā Pasaules Sniega diena 2015. Ļoti plašu pasākumu klāstu

noorganizēja 1. - 4. kl. bērni, kl. audz. un vecāki. Akcijas moto „Izvediet bērnus sniegā!” Tā bija jautra un sportiska pēcpusdiena.
Bērni saņēma mazas veltes no organizatoriem, kā arī varēja padzert
tēju un apēst pēc pasākuma kādu saldumu. Skolēniem bija prieks
un iespēja darboties svaigā gaisā, bet skolas godalgu stends papildinājās ar „Sniega dienas 2015” kausu. Organizatoriem tika nosūtīti
arī bērnu zīmējumi un foto par jauko pasākumu.
• 23.01. Skolas olimpiādē matemātikā piedalījās 23 audzēkņi no
5. - 11. klasēm. 1. vietu savā vecuma grupā ieguva J. Milaknis, J.
Berģis, A. Kovrigo, Z. Zaļakmene; 2. vietu - E. A. Skrūzmanis, B.
Zimeta, A. Ļahtiņina, A. Heislere, I. Aldiņa; 3. vietu - A. Līcis, K.
Ratnieks, A. Liepiņa. (sag. sk. I. Martuženoka un A. Brūvere).
• 29.01. notika Starpnovadu fi zikas olimpiāde, kurā 1. vietu ieguva A. Mucenieks, 3. vietu E. A. Skrūzmanis, atzinību - A. Līcis un
A. Kalniņa. Sag. sk. L. Blumbeka.
• No 2.02. - 13.02. klases organizēja Sveču dienas izstādi. Paldies
visām klasēm, kuras sarūpēja kompozīciju!
• 6.02. Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novadu matemātikas olimpiādē 2. vietu un uzaicinājumu uz valsts olimpiādi ieguva A. Līcis;
2. vietu E. A. Skrūzmanis (sk. I. Martuženoka). Piedalījās I. Milakne (sk. A. Brūvere).
• 6.02. Mazajā skolā norisinājās nu jau par tradīciju kļuvušais 1.
klašu pasākums „100 dienas skolā”. Līdzīgi deputātiem bija jāizvērtē 100 dienu veikums - ko iemācījos, cik biju vērīgs, vai pazīstu
cilvēkus sev apkārt? Mazie izpildīja dažus uzdevumus, atbildēja uz
āķīgiem jautājumiem par skolas dzīvi un saņēma sertifi kātus, kā
arī saldumu balvas. Bez sk. S. Ratiņas un Skolēnu Saeimas pārstāvja

šajā dienā pirmklasniekus sveica arī 2. klašu bērni, kuri ļoti rūpīgi
gatavojās šim pasākumam.
• 7.02. 12. kl. jaunieši un kl. audz. L. Blumbeka visus aicināja uz Žetonu
vakaru.
• 10.02. Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novadu 4. kl. matemātikas olimpiādē 1. vieta B. Dārziņai (sk. S. Milakne); atzinība D. Kivleniekam (sk.
I. Krivko). Savukārt 4. kl. latviešu valodas olimpiādē 3. vieta B. Dārziņai
(sk. S. Milakne); piedalījās K. Dzikoviča (sk. I. Krivko).
• Janvārī notika skolas latviešu valodas olimpiāde 5. klasēm. 1. vieta Z.
Zaļakmenei (86 p.), 2. vieta L. Luksteniecei (65 p.), 3. vieta K. Narkevičinai (55 p.). Meitenes piedalīsies Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē.
Veiksmi gatavojoties!
• Noticis arī Skatuves runas konkurss. 1. - 4. kl. grupā 1. vieta N. Kļaviņam, A. Maisakai, S. Dzikovičai, K. P. Pātagam un A. Tiļiņinai; 2. vieta S.
Betkerei, A. Bantauskai, E. Vecumniekam, V. Bruzgulei, R. Rozem, E. M.
Jevtušenko, B. Cīrulei un K. Čelnovai; 3. vieta T. Banderei, E. Popkovam
un E. Lācei. 4. - 6. kl. grupā 2. vieta G. Šēnbergam un Z. Zaļakmenei; 3.
vieta L. Luksteniecei, B. Dārziņai un A. Liepiņai. 7. - 9. kl. grupā 1. vieta
D. Balzerei; 2. vieta A. Kalniņai un K. Melderim; 3. vieta I. Donasevičai.
10. - 12. kl. grupā 1. vieta I. Mašinskai un S. Petraitei; 2. vieta L. Šķimelei
un S. Ašukai; 3. vieta K. Līcei.
• 16.02. Skolas Skatuves runas konkursa uzvarētāji devās uz Salas kultūras namu, lai piedalītos I kārtā. Rezultāti - ļoti labi. Pat žūrija atzina,

ka ļoti spēcīgs noslēgums konkursa dienai. 1. pakāpes diplomus pārveda
I. Mašinska, Z. Zaļakmene, G. Šēnbergs, kurš izvirzīts uz II kārtu valstī,
bet 2. pakāpe D. Balzerei, kā arī S. Petraitei (sk. R. Sirmoviča); 1. pakāpe
arī K. P. Pātagam un 2. pakāpe A. Tiļiņinai (sk. E. Kalnieša); 2. pakāpe A.
Kalniņai (sk. M. Lejiņa) un A. Skvarnavičai (sk. I. Daņiļeviča); 3. pakāpe
E. Vecumniekam (sk. B. Masuleviča). Skolotāja Baiba īpašu paldies saka
Endijam V., kurš konkursa dienā piekrita aizstāt saslimušo klasesbiedreni! Paldies visiem par ieguldīto darbu un radošo garu!
• 11.02. 9. - 12. kl. skolēni piedalījās Latvijas „Ēnu dienā 2015”.
• No 9. - 13.02. skolā norisinājās Valentīndienas aktivitātes: amorpasts,
sveicienu un muzikālas kompozīcijas radio mezglā, foto montāžas u. c.
• 27.02. 9. - 12. kl. jaunieši dosies mācību ekskursijā uz izglītības izstādi „Skola 2015” Ķīpsalā, lai iepazītu mācību iestāžu piedāvājumu un
karjeras izglītības iespējas. Tā ir laba iespēja jauniešiem klātienē saņemt
viņus interesējošo informāciju un izprast, kā turpmāk strukturēt savu
mācību darbu.
Direktora vietniece audzināšanas darbā S. Ratiņa
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Viesītes vidusskolas jaunieši piedalās
Ēnu dienā 2015
11. februārī 9. - 12. kl. jaunieši piedalījās Latvijas „Ēnu dienā 2015”.
9. kl. jaunieši ēnoja Viesītes novada organizācijās un iestādēs: Viesītes transportā, komunālajā pārvaldē, novada domē,
sporta skolā un trenažieru zālē, aptiekā
„Mana aptieka”, skolas ēdnīcā, ātrajā palīdzībā, privātuzņēmumos, firmās u. c.
Savukārt 10. - 12. kl. jaunieši savas
ēnas izvēlējās, piesakoties portālā: www.
enudiena.lv vai vienojoties individuāli.
Skolēni apmeklēja viņus interesējošās organizācijas un ēnoja visdažādāko profesiju pārstāvjus. Anete, Gaļina un Helmuts
izmantoja piedāvājumu un ēnoja Saeimā.
Uldis ēnoja mūsu novada deputātu un
Elkšņu pagasta pārvaldnieku D. Černauski. Karjeras jomu amplitūda bija izvēlēta
plaša, jauniešu izvēles – daudzpusīgas.
Viņi ēnoja Pļavnieku ģimnāzijas fitnesa
trenerus H. Janovski un R. Dribu, pārdevējas veikalā „Vesco” Aknīstē, MB Domeniks (Driba), Viesītes Kultūras pils skaņu
un gaismu operatoru E. Malnaču, klientu
konsultanti Swedbank filiālē Rīgā u. c.

Kā gan iespēju ēnot vērtē
jaunieši?
Sanija P. Patika iegūtā pieredze dienas
garumā. Interesanti bija uzzināt sīkāk, kā
paiet cilvēku darba diena. Mīnuss tam visam ir, ka tas notiek tikai vienu dienu un
ar to īsti nepietiek. Ēnoju savu mammu Viesītes novada deputāti no vēlēšanu saraksta „Strādāsim kopā!”
Amanda K. Ļoti patika iegūtā pieredze ēnu dienā. Iepazinu dažādas IT jomu
iespējas. Tas man palīdzēja izlemt tālākās
izglītības un dzīves soļus. Cilvēki, ko ēnoju, bija ļoti atvērti un interesanti izklāstīja
visu par savu darbu un to, ar ko nodarbojas ikdienā.
Helmuts Z. Mana ēnu diena Saeimā
bija ļoti interesanta un produktīva. Tiešām
iespaidīga. Laba pieredze.
Jānis M. un Māris Z. Mēs uzzinājām

daudz par autobusu šoferu ikdienu. Arī
to, kā policisti var visu izkontrolēt un
noskaidrot autobusa braukšanas ilgumu,
ātrumu utt. Mums patika visa tehnika,
ko redzējām, un bija interesanti. Savukārt
Vjačeslavam G. kopumā nepatika, jo neinteresē tehnika. Tomēr arī tā ir pieredze.
Signe A. Ļoti atsaucīgi cilvēki. Esmu
sajūsmā. Labāku ēnu dienu nevarēju vēlēties. Ēnoju fitnesa trenerus.
Kristers T. Ēnoju tēti Kultūras pils
katlu mājā. Uzzināju daudz par katliem un
to atmosfēras spiedieniem. Arī pastrādāju.
Nākamgad noteikti pamainīšu ēnojamo.
Iespējams, izvēlēšos kādu mūziķi, lai būtu
dažādība.
Amanda P. Nenožēloju, ka pieteicos
ēnot Swedbank. Tiešām bija jauka diena.
Nekad nebūtu domājusi, ka bankā ir tik
interesanti. Ēnoju vadošo klientu konsultanti. Viņas darbs ir zvanīt klientiem un
veikt aptaujas, intervēt klientus utt. Darbs
nav vienāds katru dienu, un tas man likās
ļoti interesanti.
Jeļena S. Sapratu, ka grāmatvedības
darbs nav domāts man. Bet kopumā ēnu
diena patika. Uzzināju daudz jauna. Žēl
tikai, ka ēnošanas laiks bija īss.
Ilva M. Viss ļoti patika. Ēnoju viesmīlīgu un atsaucīgu personību - Andri Eriņu.
Kopā ar vēl dažām meitenēm ierakstījām
dziesmu. Daudz runājām un smējāmies.
Lieliska ēnu diena.
Jānis Č. Laba pieredze. Uzzināju vairāk par programmēšanu un par to, ar ko
kopumā nodarbojas servera programmētājs. Neko negatīvu par ēnu dienu nevaru
teikt.
Diāna G. Manuprāt, ēnu diena ir ļoti
interesants pasākums un noderīgs. Īpaši
tiem skolēniem, kuri īsti vēl nezina, kur
un par ko iet mācīties tālāk.
Marika L. Man ļoti patika. Ēnoju Jēkabpils policijas iecirknī. Cerams, arī nākamgad varēs ēnot. Tā arī domā Krista U.
Viņa raksta, ka tas vienkārši būtu nepieciešams.

Viesītes vidusskolas žetonu vakars
7. februārī Viesītes Kultūras pilī notika 12. klases žetonu vakars, kas ir viena
no vidusskolas tradīcijām. Skolēni, kam
attiecīgais gads ir pēdējais mācību gads
vidusskolā, allaž parūpējas par šī pasākuma oriģinalitāti.
Pasākuma pirmajā daļā Viesītes vidusskolas divpadsmitie saņēma savus žetongredzenus, savukārt otrajā daļā klātesošos iepriecināja ar iestudētu izrādi.
Izklaidējoši atraktīvais priekšnesums
tapa, pateicoties klases audzinātājai Līgai
Blumbekai, Dacei Kamišovai un, pro-

tams, pašiem divpadsmitajiem. Kā norāda 12. klases audzēkņi, paldies jāsaka
arī Viesītes Kultūras pils darbiniekiem,
Kristīnei Līcei, Melānijai Jakstevičai un
Ingaram Malnačam.
Šogad Viesītes vidusskolas 12. klasē
mācās 17 skolnieki. Pirmais eksāmens
divpadsmitajiem gaidāms jau marta mēnesī angļu valodā. Vēlam veiksmi eksāmenos!
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
L. Liepiņa
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Kristīne L. Uzskatu, ka ēnu diena
ir ļoti laba iespēja iepazīties ar profesiju,
kura, tavuprāt, ir piemērota tieši tev. Ņina
C. piekrīt Kristīnes teiktajam un saka paldies cilvēkiem, kuri pieņem jauniešus ēnu
dienā!
Sintija G. un Daiga B. Ēnu diena nākamgad noteikti nepieciešama, jo tas ir
interesanti un ir iespēja padomāt, ko vēlies darīt nākotnē. Mums patika, jo patīk
gatavot dažādus ēdienus un ir interese par
šo profesiju.
Kristiāna M., Ieva M., Eiva Krista
D. un Evelīna B. Ēnu diena bija lieliska.
Daudz uzzinājām par darbu domē un rīkotajām jauniešu aktivitātēm. Patika, ka
varēja izmēģināt kādu darbu. Tas palīdz
izdarīt izvēles un visu izvērtēt. Nākamgad
arī vēlamies piedalīties ēnu dienā.
Ne vienmēr viss, arī ēnu dienu aktivitātes norit tikai pozitīvā gaisotnē. Negatīvāka reakcija un vieglprātība pret notiekošo ir izvērtējuma sastāvdaļa. Tā ir normāla
situācija. Cilvēka domās viss sakārtojas ar
laiku. Jauniešu pārdomas šādā kontekstā.
Dmitrijs S. Domāju, ka ēnu dienu vajag, jo ir brīva diena.
Rihards K. Nenoderīgs pasākums, jo
traucējam citiem strādāt savu ikdienas
darbu.
Markuss J. Man patika iepazīties ar
tēva darba specifiku. Un fakts, ka nebija
jāapmeklē stundas, bija patīkams.
Jevgēnijs G. Man ir vienalga, vai šis
projekts ir vai arī nav.
Lūk, mūsu jauniešu viedokļi par ēnu
dienas norisi. Tajā piedalījās 74 skolēni.
Bija iespēja izmēģināt savus spēkus un papildināt praktiskās iemaņas dažādos darbos, kā arī izvērtēt profesiju ikdienas specifiku. Nākamgad turpināsim dalību ēnu
dienā. Cerams, kādam tas tomēr palīdzēs
izdarīt pareizo izvēli savas tālākās izglītības ceļā un karjeras plānošanā.
Informāciju apkopoja direktora
vietniece audzināšanas darbā
S. Ratiņa.

Lones
bibliotēkas
ziņas
Jau trešo gadu šogad piedalījāmies makulatūras vākšanā. Šoreiz savācām vienu pilnu
jo pilnu konteineru ar nevajadzīgajām grāmatām, laikrakstiem un citu izlietoto papīru.
Atkal mums iznāks paka zīmēšanas papīra.
Paldies čaklajiem Lones iedzīvotājiem! Mājas no nederīgajiem papīriem attīrīja Buiķu,
Skrupsku, Graviņu, Kancīšu, Butānu ģimenes, Ā. Gureviča, R. Stare un z/s ASSI.
Lones bibliotēkas vadītāja L. Lejiete
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Viesītes jaunsargi atjauno
Pirmā pasaules kara
piemiņas vietu
Viesītes pagastā,
paggas
a tā pie Cīrulīšu kapiem
kapiem,
3. februārī Viesītes vidusskolas jaunsargi
veica piemiņas vietas sakopšanas darbus.
Šajā vietā 1916. gadā, Pirmā pasaules kara
laikā, vācu armijas karavīri nošāva trīs
krievu armijas dragūnu izlūkus.
Koka krustu piemiņas vietai izgatavoja
Arnis Revizors, bet informatīvo plāksni,
kuru uzstādīja jaunsargi, izgatavoja Viesītes vidusskolas darbmācības skolotājs
Guntars Grieķeris. Pēc labi paveikta darba
bērni kopā ar Jaunsargu vadītāju Induli
Surkuli sarūpēja ugunskuru, cepa desiņas
un baudīja siltu tēju.
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
L. Liepiņa
Autores foto

PAVASARĪGAS AKTIVITĀTES
MĀKSLAS SKOLĀ
Kā ik pavasari, brīvlaikā notiek Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas
programmu audzēkņu Valsts konkurss.
Šī gada konkursa tēma – „Kustības attēlojums zīmējumā”. Arī mūsu skolas
audzēkņiem zīmēšanas stundās pastiprināta uzmanība tiek veltīta šai tēmai.
Jaunākajās klasēs notiek radoši eksperimenti, pētot dažādus procesus (ziepju
burbuļi lidojumā, ūdens izmaiņas, dūmi
utt.), vecākajās klasēs – cilvēka figūras
kustību studijas. Audzēkņi pētnieciskā
zīmējuma uzdevumus veic, strādājot ar
dažādiem grafiskajiem materiāliem –
melnajiem f lomāsteriem un pildspalvām,
parastajiem zīmuļiem, melno tušu, savukārt radošajā uzdevumā tiek pielietota
ogle, sangīna, melnie krītiņi. Darba procesā, strādājot gan ar zīmuli, gan ogli, audzēkņi iepazīst daudzveidīgās tehniskās
iespējas, iemācās veidot gan plānas, gan
biezas, gan smalkas un rupjas līnijas, kā
arī tās var būt lauztas, vienlaidus, tumšas un gaišas. Bez līnijas nav iedomājams
zīmējums. Šveicē dzimušais mākslinieks
Pauls Klē teicis: „Zīmēšana ir līnijas izvešana pastaigā...” Lieti noder arī kompozīcijas principu pielietojums – gan izstrādājot pašu zīmējumu, gan darba procesā.
Vecāko klašu audzēkņi savos darbos jau
var izpausties pilnīgāk, jo ir apguvuši arī
zināšanas par gaismēnām, praksē izmēģinājuši dažādas tehnikas un atraduši, kura
no tām ir pašam tuvāka. Vēlēsim veiksmi
tiem 5 audzēkņiem, kuri pavasara brīv-

laikā no mūsu skolas tiks izvirzīti uz II
kārtu!
Arī interešu izglītības pulciņu „MIXLIS” un „Otiņas” audzēkņi gatavojas Valsts
konkursam „Rakstu darbi”. Nodarbībās
tiek pārrunāta konkursa tēma, notiek ideju ģenerēšana un skiču izstrāde. Pētot latvju rakstus, mūsu tautas nacionālās bagātības, audzēkņos dzimst patriotisma jūtas
un mīlestība uz savu zemi, kas šobrīd tik
ļoti nepieciešama. Skumji, ka Latvijā daudzi ciemi izzūd no kartes un cilvēki pamet
valsti. Mēs mācāmies no Sprīdīša, ka „Laimes zeme ir tepat – mājās!”
Gaisā jau smaržo pēc pavasara, arī
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Mūza lidinās biežāk... Mazajiem un lielākajiem māksliniekiem rodas daudz un dažādas idejas, kuras gribas realizēt. Viena
no tām bija netradicionālās modes skate –
fotosesija „Meklējam miesassargus!”, kurā
piedalījās 5. un 6. kl. audzēkņi. Mācību
priekšmeta Darbs materiālā ietvaros tika
darināti tērpi un aksesuāri no avīzēm, piedomāts pie grima un frizūras.
Neikdienišķas lietas un idejas iekrāso
mūsu ikdienu, vairo pozitīvas emocijas un
ļauj radoši izpausties. Lai mums visiem iedvesmas pilns un darbīgs pavasaris!
Mākslas skolotāja
I. Kovaļevska
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Mēs nedrīkstam aizmirst...

Janvāris Latvijas skolās un visā sabiedrībā
tiek atzīmēts kā barikāžu aizstāvju ugunskuru
laiks. Tas ir mēnesis, kad mēs skaudri apzināmies, ka toreiz viss varēja būt citādāk. Tieši tāpēc šodien mums jābūt pateicīgiem ikvienam
cilvēkam, kuram Latvija bija tik dziļi sirdī, ka
viņi bija gatavi likt savu dzīvību kā brīvības
augstāko cenu.
Jau tradicionāli Rites pamatskolā barikāžu aizstāvju atceres pasākums tiek apvienots
ar skolas ierindas skati, kurā norisinās cīņa
par lielā un mazā kausa izcīņu. Katrai ierindas
skatei skolēni un audzinātāji gatavojas īpaši.
Šajā gadā tika ieviesti daži jauninājumi, kuru
iniciatores, galvenokārt, bija klašu audzinātājas. Žūrijas sastāvu veidoja pieaicinātie viesi,
kuriem ikdiena cieši saistīta ar militāru darbību - Neretas 513. jaunsargu vienības instruktors kaprālis Klāvs Bajinskis, Rites pamatskolas jaunsargu instruktors dižkareivis Mārtiņš
Umbraško un Viesītes vidusskolas jaunsargu
instruktors, pašvaldības policijas vecākais inspektors Indulis Surkulis. Šiem trim vīriem
bija jāvērtē Rites pamatskolas skolēnu sniegums.
Laiks, ko ierindas skates vērtētāji veltīja
punktu summēšanai un uzvarētāju noskaidrošanai, tika piepildīts ar informatīvu Neretas
513. jaunsargu vienības pārstāvju uzstāšanos.
Evija, Līga, Artūrs un Henrijs demonstrēja
jaunsargu ekipējumu. Interesi un izbrīnu radīja
tas, ka katram jaunkareivim sev līdzi jānēsā tik
daudz nepieciešamu lietu. Pirmās palīdzības
aptieciņa, ieroči, kartes - tikai neliela daļa no
vajadzīgā. Prezentācijas slaidos skolēni varēja

pārliecināties, ka apmācības neaizņem visu
jaunsargu brīvo laiku. Sporta spēles, ekskursijas, zināšanu uzkrāšana mijās ar pārgājieniem,
sevis pārvarēšanas iespējām. Tieši neatlaidība
un atbildība, kā arī mīlestība pret Dzimteni ir
liels motivējošs spēks, kas liek jaunietim izdarīt
pareizo izvēli un pierādīt sev, ka „es taču varu!”
Skolēnu brašais solis spēja tikt galā ar
uztraukumu, un attieksme tika novērtēta iegūtajos punktos. Ar viena punkta pārsvaru
„Mazo kausu” ieguva 5. klase (audz. I. Vavere), aiz sevis atstājot ierindas skates jaunākos
debitantus - 2. klasi (audz. S. Tuča). Goda
trijnieku noslēdza 4. klases soļotāji (audz.
N. Dirda). „Lielā kausa” izcīņa vecākajās klasēs nebija tik spraiga. Pārliecinoši uzvarēja 7.
klases skolēni (audz. I. Vavere). Triju punktu
deficīts žūrijas vērtējumu tabulā ar otro vietu
lika samierināties 8. klases audzēkņiem (audz.

D. Černauska), bet trešā vieta 9. klases skolēniem, kas krietni atpalika no pirmās un otrās
vietas ieguvējiem.
Paralēli klašu demonstrējumiem tika vērtēti arī klašu komandieri. Liels pārsteigums
un prieks bija par komandiera kausa ieguvēju
mazo klašu grupā. Uzvarētāja kausu ieguva
2. klases skolniece S. Strumska (audz. S. Tuča).
Lielo klašu grupā nepārspējama (ar divu
punktu pārsvaru) bija 7. klases komandiere
A. Briede (audz. I. Vavere).
Ikvienam tika dota iespēja būt labākajam,
un katrs var sev godīgi atbildēt, cik no sevis viņš ieguldījis kopīgā mērķa sasniegšanā.
Janvāra mēnesis pagājis, tomēr paliek vēlēšanās, lai Barikāžu aizstāvju 1991. gadā iekurtie
ugunskuri mūsu sirdīs nenodziest nekad.
Sporta skolotāja V. Liepiņa
S. Tučas foto

Projektu nedēļa Rites pamatskolā
No 9. līdz 13. februārim Rites pamatskolā notika projektu nedēļa. Šajā mācību gadā
viens no skolas gada uzdevumiem ir veicināt
skolēnu lasītprasmi, tādēļ arī projektu nedēļas tēma „Grāmata, kuru es ieteiktu izlasīt”.
Skolēnu darbi tika vērtēti trīs vecuma grupās,
un katrai grupai bija savs uzdevums.
2. - 4. klases skolēniem bija jāizlasa grāmata, jāaizpilda izstrādāta darba lapa, jāuzzīmē ilustrācija grāmatai un jāprezentē paveiktais. Prieks, ka mazie savu darbu bija veikuši
ar lielu atbildības sajūtu, tomēr, kā izrādījās,
stāties žūrijas un skolas biedru priekšā nav
nemaz tik vienkārši - bija gan satraukums,
gan aizmirsti teksti. Zīmētās grāmatu ilustrācijas skolēni varēs vērot skolā izveidotajā
izstādē. Īpaši gribam atzīmēt skolēnu D. Stažeckas, M. K. Klibiķes, L. Sasas, L. Strumskas,
S. Strumskas darbus.
5. - 7. klases skolēni projektu nedēļas laikā gatavojās konkursam „Lasītprieks”. Šogad
viņiem apjomīgs darbs - jāizveido sava grāmata, kurā jāiekļauj dažādu dzejnieku dzejoļi
par gadalaikiem, jāuzzīmē tiem ilustrācijas
un jāizmēģina savi spēki dzejoļa sacerēšanā.
Dzejolis jāsacer par vienu gadalaiku un jāuzzīmē tam ilustrācija. Skolēni iesniedza izvērtēšanai savas izveidotās grāmatas un prezentēja savu sacerēto dzejoli. Izveidotās grāmatas

liecina par ieguldītu lielu un nopietnu darbu.
Kā labākās var minēt L. Kampes, A. Geroimovas, E. Kalniņas un K. Vaveres izveidotās
grāmatas. Žūrija izvirzīja labākos skolēnus,
kuri dosies pārstāvēt Rites pamatskolu „Lasītprieks” konkursa noslēgumā Jēkabpilī.
8. - 9. klases skolēniem uzdevums pēc
noteiktiem kritērijiem izveidot PowerPoint
prezentāciju par izlasītu grāmatu. Skolēnu
grāmatu izvēle bija ļoti dažāda - no E. Virzas
„Straumēni”, J. Jaunsudrabiņa „Baltā grāmata” līdz mūsdienu rakstnieku darbiem -
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D. Ozoliņas „Atmaskot direktori”. Ļoti kvalitatīvas un pārdomātas prezentācijas E. Zandbergai, E. Liepiņai, V. Geroimovai. Skolotājus
īpaši pārsteidza 9. klases skolēna N. Kampes
prezentācija par grāmatu „Straumēni” un
viņa izpratne par tās saturu un būtību.
Izvērtējot projektu nedēļas norisi, varam
secināt, ka skolēnu darbs projektu nedēļas ietvaros vērtējams pozitīvi. Darbu kvalitāte un
prasme uzstāties ar katru gadu uzlabojas. Paldies skolēniem par ieguldīto darbu!
Skolotāja S. Tuča
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„Divas pasaules satikās…
nešķirami savijās…”
Šī gada 23. janvārī uz 55 kopā
nodzīvotajiem gadiem atskatījās Lilija
un Ludvigs Livčāni Viesītes pagasta
„Noriešos”. Smaragda pāri apciemojam
neilgi pēc jubilejas un tiekam sagaidītas
ļoti viesmīlīgi un sirsnīgi. Ātri vien
sajūtam, ka Lilija un Ludvigs lieliski
papildina viens otru. Un kā gan citādi –
abi dzimuši vienā gadā un vienā mēnesī pērnajā rudenī nosvinētas 80 gadu jubilejas. Runājot par raksturu saderību,
saimniece teic: „Esam īpatnēji vienādi pēc
rakstura. Uzliesmojam, bet dusmas ātri
pāriet. Laikam jau es esmu tā aktīvākā, kas

komandē, vada darbus.”
Dzīvi un kopā aizvadītos gadus viņi
atceras ar vieglumu un gaišumu, un
abiem šķiet – tas bijis vien tāds mirklis,
kas paskrējis ļoti ātri.
Jo ilgāk cilvēks dzīvo, jo bagātāka ir
viņa uzkrātā pieredze, biezāks savērpjas
atmiņu pavediens, bet visspilgtāk atmiņā
ikvienam tomēr paliek bērnība. Lilijai un
Ludvigam tā aizritējusi kara gados. Arī
viņu dzīvē tas bijis tikpat pretrunīgs laiks
kā visā mūsu tautas vēsturē – skaistie,
priecīgie brīži mijušies ar pieredzētajām
kara šausmām, tāpēc abi saka – labāk, lai

Pirms 30 gadiem "Mazjāņos"
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kara nav, lai tas nekad vairs neatkārtotos.
Lilija un Ludvigs nākuši no dažādām
Latvijas pusēm. Lilijas dzimtā vieta ir
Līvānu rajona Turku ciems, tur aizritējusi
viņas bērnība un jaunības gadi, savukārt
Ludvigs ir no Krāslavas puses. Abi auguši
lielās ģimenēs. Viņu dzīves ceļi pirmoreiz
krustojās 1953. gadā Madonas rajona
Ērgļos, kur vietējā kolhozā nācās strādāt
siena sagatavošanas darbos. Ludvigs tad
jau bija iesaukts armijā un šeit ieradās
komandējumā kopā ar dienesta biedriem.
Arī Lilija kopā ar citiem komjauniešiem
tika atsūtīta piedalīties siena vākšanā.
Viņa saka - autobusu tolaik vēl nebija, uz
Ērgļiem viņus aizveda ar vaļēju kravas
mašīnu, kurā salikti soli. Ludvigs atceras:
„Mūs, zaldātiņus, izvietoja Jumurdas
skolā, gulējām zālē uz skatuves. Bet katru
vakaru lauku šķūnī bija danči…”
Pārsteidz un apbrīnu izraisa fakts,
ka pēc tam abi jaunieši daudzus gadus apmainījās tikai ar vēstulēm. Ludvigs trīs gadus nodienēja armijā - pirmo gadu Latvijā, bet pēc tam divus
gadus Kaļiņingradā, un pēc tam atgriezās
dzimtajā Krāslavā, kur strādāja ceļu remontdarbos, Lilija dzīvoja dzimtajā Turku
ciemā: „Strādāju pienotavā par palīgu
un reizē arī par fermas pārzini kolhozā.
Zootehniķu tad nebija. Brīvajā laikā darbojos pašdarbībā, braucām uzstāties. Biju
liela dziedātāja, dejoju deju kolektīvā, man
nācās arī pārējiem ierādīt deju soli.” Lilija
atzīst, ka visu mūžu - gan jaunībā, gan arī
vēlāk - bijusi mērķtiecīga un zinātkāra.
Padomju gados bijuši dažādi kursi, tā viņa
apguvusi gan pavāra, gan zootehniķa profesiju. Iegūtās zināšanas un prasmes vēlāk
lieti noderējušas.
Pēc vairākus gadus ilgušās sarakstes
Ludvigs 1959. gada Ziemassvētkos ieradās
pie Lilijas, lai viņu bildinātu. Viņu kāzu
diena - 1960. gada 23. janvāris – bijusi
auksta. Abi sarakstījušies Turku ciema
padomē, kas no Lilijas tēva mājām atradās
pusotra kilometra attālumā, tāpēc uz turieni abus aizvizinājis līgavas brālēns ar
mašīnu ZIL, kas tautā saukta par samosvalu. Diemžēl nav nevienas bildes, kurā
redzami jaunlaulātie, nekādu īpašu kāzu
arī nav bijis. Lilija saka – neviens cits jau
nezināja, ka precamies.
Jau otrā dienā pēc kāzām jaunais pāris
devās ceļā uz Ukrainu. Par iespēju doties
peļņā uz Donbasa ogļu raktuvēm Ludvigs uzzināja armijā, kur bija atbraukuši
strādnieku vervētāji. Tur varēja labi
nopelnīt. Tā nu jaunais pāris nonāca
svešā pusē, 40 km no Doņeckas. Abi ar
saviļņojumu atceras, cik labi viņi uzņemti.
Lilija teic: „Cilvēki tur bija ļoti sirsnīgi.
Uzreiz dabūjām darbu, dzīvokli. Donbasā
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vietējo nebija daudz, pārsvarā iebraucēji,
kas arī bija atbraukuši strādāt – poļi,
latvieši, vācieši un citi dažādu tautību
cilvēki. Tagad, klausoties un redzot, ka
tur karo – žēl šīs tautas.” Lilija vispirms
iestājās darbā ēdnīcā. Viņu nozīmēja pie
porciju dalīšanas ogļračiem. Sākumā bijis grūti, jo Lilija nesaprata ne krieviski,
ne ukrainiski, bet mēneša laikā valodas
iemācījusies. Vēlāk viņa strādājusi par
pavāri bērnu namā, kur izveidojies labs
kontakts ar bērniem – tie viņai bijuši labi
palīgi. Ludvigs krieviski runāja labi, jo aiz
muguras bija armija. Viņam sākumā bija
divu nedēļu apmācības instruktora vadībā,
bet pēc tam jāsāk strādāt par ogļraci. Tā
nu 4 gadus viņš veidoja tuneļus, urba un
spridzināja - ogļu slānis neesot biezs, bet
jāstrādā bijis dziļi zem zemes. Pierast
nebija viegli – vietā, kur pusaizgruvušas
raktuves, pārvietoties varēja tikai lienot.
Ludvigs ar smaidu atceras – kad izlīdis no
raktuvēm, bijis melns kā ogle, tikai zobi
un acis spīdējuši.
Ukrainā Ludvigs un Lidija sagaidīja
arī savu pirmdzimto – meitu Skaidrīti. Pēc
četru gadu darba svešatnē Livčānu ģimene
izlēmusi atgriezties Latvijā, jo mainījušies
darba apstākļi un arī meitiņai Ukrainas
klimatisko apstākļu dēļ sākušās veselības
problēmas. Saikne ar Ukrainu abiem
tomēr nepārtrūka – tur iepazītie cilvēki
vēl daudzus gadus braukuši ciemos. Tagad
gan jau daudzi miruši, tomēr sarunas laikā
Lilija un Ludvigs ne reizi vien pauž satraukumu par Ukrainā notiekošo šodien –
sirds sāp par reiz iepazītās zemes un tautas
likteni.
Atgriežoties Latvijā, viņi vispirms
apmetās uz dzīvi Kūkās, Zīlānu kolhozā,
bet tad pārcēlās uz Zilkalni. Lilija atceras: „Sunākstē māsīcas vīrs bija kolhoza priekšsēdētājs, viņš aicināja pie sevis – vajagot tādu strādnieku kā Ludvigs.
Izvēlējāmies vecu, pussagruvušu mājiņu
„Mazjāņi” ļoti skaistā vietā – Piksteres
ezera krastā. Tur nodzīvojām gandrīz
30 gadus. Kolhozs palīdzēja, un Ludvigs
mājiņu paša rokām atjaunoja.”
Atceroties darba gadus Zilkalnē, Ludvigs saka: „Strādāju celtniecībā – cēlu
mājas, mūrēju krāsnis, veicu apmetēja darbus – varēju māju uzbūvēt no pamatiem
līdz jumtam.” Amata prasmes apgūtas
darbā no meistariem, skatoties un pašam
iemēģinot roku. Ludvigs saka – kas tik nav
darīts, kur tik nav būts…Lilija savukārt
strādāja kolhozā par individuālā sektora uzskaitvedi, kā arī pienotavā. Tagad,
atmiņās kavējoties pie šā dzīves posma,
Lilija teic – gadi paskrēja darbā un rūpēs
par ģimeni un saimniecību. Jau Sunākstē
dzīvojot, ģimenē piedzima meita Līga un
vēlāk arī dēls Jānis. Livčāniem vienmēr
bija sava saimniecība – govis, pāris
buļļi, arī cūciņas, bijusi pat sivēnmāte.
Lilija saka - arī bērni radināti pie darba,
vienubrīd kopuši teļus fermā, lai nopelnītu
brīvpusdienas. Izaudzētas skaistas teles,

kas Vissavienības izstādē Maskavā dabūja
godalgu. Saņemt naudas prēmiju un par
labajiem sasniegumiem piešķirto balvu –
motociklu ar blakusvāģi, t. s. emku – bijis
jābrauc uz rajona centru – Stučku (tagad –
Aizkraukle – aut. piez.). Motocikls darbā
noderējis - Lilijai bijis jābraukā pa fermām –
jātaisa analīzes, jāpārbauda slaucējas.
Livčānu pāris ar humoru atceras reizes,
kad nevarējuši motociklu sadalīt, jo braukt
gribējuši abi... Tad Lilija braukusi ar ķēvīti
Danu. Tā gan bijusi niķīga, ar raksturu,
nodzīvojusi 34 gadus.
Bērni bija jālaiž skolā, tāpēc papildus
valsts darbam un saimniecībai Lilija vēl
piepelnījusies, pa naktīm šujot kleitas, ejot
godos - gan kāzās, gan bērēs - par saimnieci.
Sunākstē sagaidīti pensijas gadi un
pārmaiņu laiki, kad īpašumi tika atdoti to likumīgajiem īpašniekiem. Arī
Livčānu atremontētajiem „Mazjāņiem”
atradās saimnieks, un ģimenei nācās māju
atstāt. Lilija teic: „Mums tā vieta patika.
Tur vienmēr ziedēja puķes…”, un var tikai mēģināt iedomāties, ko pārdzīvojuši
cilvēki, kuri bija spiesti atstāt mājas, kas
bija kļuvušas sirdij tuvas un dārgas, pamest vietu, kur aizritējis darba mūžs, un
meklēt jaunu pajumti.
Livčānu ģimene devās atpakaļ uz Turkiem – uz Lilijas tēva mājām. Mājā dzīvoja citi cilvēki. Lilija stāsta: „Mums iedeva
nelielu istabiņu, kur bija dzīvojis tētis ar
mammu, jo pārējās bija aizņemtas. Istaba
bija liela, bet mūsu krietns pulciņš – dēls
ar sievu un mazu meitiņu, atbrauca meita,
mēs, tēvs, kurš jau bija vecs un kopjams –
katram istabā bija savs kaktiņš. Gāju pie
priekšsēdētāja runāt, lai mums atdod māju
un pārējiem iedzīvotājiem ierāda citas dzīvošanas vietas, bet viņš ironiski noteica,
lai gaidām 7 gadus. Arī mājas iedzīvotāji
nebija kārtīgi ļaudis – dzēra, sāka indēt
mums lopus. Pārgājām turpat netālu dzīvot uz ļoti vecu māju, to nedaudz atremontējām, bet, kad uznāca ziema un visi saslimām, jo salām nost, sapratām, ka jāmeklē
cits dzīvošanas variants. Dēls pēc sludinājuma avīzē atrada šo māju, un tā nu mēs to
nopirkām.”
Vai nu likteņa ironija, vai Dieva
pirksts, bet tad, kad jau bijuši nopirkti
„Norieši”, radās iespēja atgriezties tēva
mājās Turkos. Lilija saka - tur viss bija izpostīts, lielie koki apzāģēti, sirds vairs nevilka uz to pusi.
Nu jau vairāk kā 20 gadus Lilija un
Ludvigs par savām mājām sauc „Noriešus”. Tās atrodas skaistā vietā, un te patiešām jūtama laba aura. Tas noteikti ir
mājas saimnieku nopelns. Māju saimnieki
pašu spēkiem pārbūvējuši. Lilija ar Ludvigu stāsta, ka mājas iepriekšējie īpašnieki – vācieši, kas pārcēlās dzīvot uz Vāciju,
katru gadu brauc ciemos, jo te apglabāts
viņu tēvs. Nu jau Lilijas un Ludviga ikdiena kļuvusi rimtāka – visu mūžu pierastās
saimniecības ar lopiem vairs nav, tikai
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suns un kaķis. Lilija gan ada un lasa grāmatas. Viņai vairāk patīk lasīt par seniem
laikiem, bet Ludvigam tuvāka tēma - kara
laiki, kaut arī viņš vairs nevar lasīt sliktās redzes dēļ. Lilija cep garšīgus pīrāgus,
viņas aizraušanās ir arī puķes - ļoti patīk
lilijas.
Tagad, kad mājā palikuši divi vien, Lilija ar Ludvigu ļoti gaida ciemos bērnus un
mazbērnus ar ģimenēm. Kopā pārlapojam
albumus un klausāmies Lilijas stāstījumā
par bildēs redzamajiem cilvēkiem dažādos
laika posmos, sākot no Lilijas un Ludviga bērnības līdz mūsdienām. Skatāmies
fotogrāfijas, kurās Livčānu saime ir kopā
ikdienā un svētkos. Lilija atzīstas, ka laiku
pa laikam albumus pāršķirsta un kavējas
atmiņās.
Mūsu ciemošanās noslēgumā sakām
paldies viesmīlīgajai namamātei ar namatēvu. Tik pārsteidzoši ātri pagājušas
vairākas stundas, esot kopā ar šo jauko
pāri un ieklausoties viņu atmiņās par laiku 55 gadu garumā. Paldies viņiem par
mums dāvāto iespēju dzirdēt viņu dzīvesstāstu, par drosmi, atvērtību un uzticēšanos mums! Lai viņiem veselība un daudz
skaistu gadu abiem kopā arī turpmāk!

***
Februārī savu Zelta kāzu jubileju atzīmēja Vija un Gunārs Mutuļi
no Elkšņu pagasta „Jučiem”. Viņi
viens otram „jā” vārdu teikuši 1965. gada
18. februārī. Pie Zelta pāra ciemojamies
īsi pirms viņiem tik nozīmīgā datuma
un jubilejas svinībām, kad ciemos tiks
gaidīta visa kuplā saime - Gunāra un Vijas ģimenē uzaudzināti seši bērni – trīs
dēli un trīs meitas, un nu jau viņu sirdis
priecē septiņpadsmit mazbērni un septiņi
mazmazbērni.
Šobrīd Gunārs un Vija dzīvi vada
divatā, un viņu aprūpējamie „Jučos” ir
divi suņi, kuri ciemiņus sagaida samērā
draudzīgi, un divi kaķi – runcis Brunis,
kurš, mums ienākot istabā, omulīgi snauž
uz dīvāna, un kaķenīte Zuze. Šeit Mutuļu
ģimene dzīvo jau apmēram 27 gadus. „Kad
nāca privatizācija, privatizējām šeit pusi
mājas – „Jučus”,” saka Vija. „Tagad mājas
otras puses īpašniece mirusi, viņas dēls
dzīvo Aizkrauklē un par īpašumu neliekas
zinis - viss tajā galā jūk un brūk,” Vija un
Gunārs ir bažīgi par mājas tālāko likteni.
Viesistabā uz galda esošais portatīvais
dators ar interneta pieslēgumu tā vien
gaida, lai kāds pie tā apsēstos un sāktu
strādāt, un vedina uz domām, ka mājas
saimniekus bieži apciemo bērni un
mazbērni. Izrādās – tā ir dāvana no dēla
Jura, kas jau 8 gadus dzīvo un strādā
Īrijā. Visvairāk datoru izmanto kaimiņos
dzīvojošais dēls Māris un viņa bērni, kā
arī dēls Pēteris ar ģimeni. Dators pieejams
ikvienam - kas atbrauc, tas izmanto.
Turpinājums 16. lpp. »»»
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Kad esam apsveikuši Zelta pāri –
Viju un Gunāru Mutuļus, ar interesi
ieklausāmies viņu stāstījumā par sevi un
kopā nodzīvoto laiku.
Vija dzimusi tepat netālu – Druvās.
Viņa augusi lielā ģimenē – arī viņi vecākiem
bijuši seši – trīs brāļi un trīs māsas.
Bērnība nebijusi viegla. Mamma daudz
slimoja un bieži bija prom no mājām –
slimnīcā, tādēļ viņām, trīs māsiņām, vēl
mazām meitenēm, nācās kopt lopus, darīt
citus mājas darbus un pat cept maizi. Kad
Vija mācījusies 3. klasē, ģimene pārcēlusies
uz Apserdi, kur tētis sācis strādāt
Apserdes pienotavā. „Esmu pieņēmusi
arī savai mammai dzemdības - tad man
bija apmēram 13 gadiņi. Pieņēmu savu
brāli Juri. Nosēju nabassaiti un nogriezu.
Mamma tik teica: „Sien, meitiņ, stingri!”
Piedalījos visā procesā, piedzīvoju to, cik
grūti mammai bija, un visu palīdzēju, un
izdarīju, ko mamma teica. Viss izvērtās
veiksmīgi, bet viegli nebija. Tā nu es esmu
bijusi arī vecmāte,” smej Vija.
Pēc pamatskolas beigšanas viņa uzsāka
darbu pienotavā pie tēva par sezonas
strādnieci. Darba bijis daudz. Vija atceras:
„Kamēr beidz pienu pieņemt, traukus
nomazgā, vēl vajadzēja ražot kazeīnu pienu lēja baseinā, novārīja un gaidīja,
kad sarūgst. Pa to laiku skrējām uz kino
Elkšņos. Tad atskrienam – taisām biezpienu, bet 4.00 no rīta atkal jāceļas. Sākumā
jau nebija ar elektrību, bet ar benzīnu
griežams motors, ko arī man nācās griezt,
jo tētim trūka elpas - viņš slimoja ar astmu. Reiz man motors pat aizdegās.”
Gunārs nāk no Rēzeknes, kā pats saka –
no Čangalienas, bet kara laikā, kad viņam
bija 3 gadi, liktenis atvedis šajā pusē Saukā. Ģimenē bez Gunāra vēl auga brālis
un māsa. Arī viņam bijusi grūta bērnība –
tēvs ticis notiesāts par pret padomju
varu vērstu darbību un apcietinājumā
pavadījis astoņus gadus, līdz pēc Staļina
nāves amnestēts, atgriezies mājās un sācis
strādāt „Tiltiņos” par feldšeri.
Gan Vija, gan arī Gunārs mācījušies
Saukā - viņa vecajā – Ķesterskoliņā, bet
Gunārs – baltajā, Mācītājmuižas skolā.
Vija teic: „Varbūt skolas laikā kā bērni
esam tikušies, bet prātā tas nav palicis.
„Tiltiņos”, kur dzīvoja Gunāra vecāki,
bija feldšerpunkts, viņa mamma tur
bija sanitāre.” Vija gājusi vienā klasē ar
Gunāra brāli. „Tiltiņos” dzīvojusi arī Vijas
mammas mamma.
Abi viens otru tuvāk iepazinuši daudz
vēlāk – satikušies ģimenes svinībās pie Vijas onkuļa, sagaidot 1964. gadu. Vija tad jau
strādāja pienotavā, bet Gunārs pēc 3 gadu
dienesta padomju armijā Samarkandā 4
gadus bija nostrādājis Magadanā un atbraucis mājās. Vija stāsta, ka viņas radi un
Gunāra vecāki jau sen bijuši pazīstami un
draudzējušies. Tā nu pie svētku galda viņi
viens otrā ieskatījušies. Vecgada vakaru
svinējuši pie Vijas onkuļa, bet Jaungadu -

1. janvāri – pie Gunāra vecākiem. Uz
Magadanu Gunārs vairs neaizbraucis,
un pēc gada abi sarakstījušies. Laulība
reģistrēta Saukas ciema padomē. Pēc
sarakstīšanās pasēdējuši „Tiltiņos” pie
Gunāra vecākiem. Vijas mamma ar tēti
dzīvoja Apserdē – viņi par notikušo
uzzināja vēlāk - tad, kad jaunais pāris
viņiem parādījis laulību apliecību.
Vija smaidot saka: „Un tad pieteicās
bērniņi – strīpiņā viens pēc otra – pavisam
trīs dēli un trīs meitas: vecākais – Māris,
tad Elita, Mairita, Ineta, Juris, Pēteris.
Sākumā dzīvojām Apserdē, bet tur mums
bija maza vietiņa - saimnieces mājā,
2. stāvā, tāpēc pārcēlāmies uz mājiņu
Elkšņos, pie Kņāvu kalna.”
Vija ar Gunāru neatceras, ka kādreiz
būtu bijis laiks vienkārši tāpat pavaļoties –
daudz un smagi strādāts gan sovhozā, gan
mājās, kur vienmēr bijusi pašiem sava
saimniecība – govis, cūkas, kaza, aita,
vistas. Rūpējoties par bērniem, Vija 10
gadus nodzīvojusi mājās, bet tad atgriezusies darbā – sākusi strādāt „Kristūžu”
fermā par slaucēju. Sākumā bijis jākopj arī
grūsnās teles – darbs nebija viegls. Lai arī
pensijā kā daudzbērnu mamma aizgājusi
no 50 gadiem, vēl tomēr turpinājusi
strādāt.
Gunārs darba gaitas uzsācis 1957. gadā
Aknīstes MTS. Pēc armijas, Magadanā,
strādāts celtniecībā, uz buldozera, tad - par
mehāniķi. Sezonu braucis uz seinera (zvejas kuģa) par motoristu. Darba bijis daudz.
Pēc tam Latvijā nedaudz strādājis pie HES
celšanas, bet no Magadanas neatsūtīja
karaklausību, citus dokumentus - bez tiem
strādāt nedrīkstēja, tāpēc aizgāja strādāt
uz meliorāciju Koknesē, tad strādājis
Viesītes, Jēkabpils meliorācijā. „Pēc tam,
kā atnācu uz padomju saimniecību, tā
līdz pensijai. Neilgu laiku vēl strādāju arī
privātajā fermā,” saka Gunārs: „Visu mūžu
uz traktora esmu nostrādājis. Vispirms uz
lielajiem simtniekiem Magadanā, vēlāk,
līdz pensijai - uz riteņtraktoriem.”
Vijas un Gunāra dzīves lielākā laime,
prieks un bagātība ir viņu seši bērni un nu
jau arī kuplais mazbērnu un mazmazbērnu
pulks. Gunārs saka: „Vai!... Šajā istabā
visi nesaietu.” Paši smej – nu jau pulciņš
kļuvis tik kupls, ka grūti paturēt prātā, kad
kuram dzimšanas, kad vārda dienas svinamas. Vismazākais no jaunākās paaudzes ir
mazdēls Īrijā, kuram ir tikai 3 mēneši, bet
no mazmazbērniem visjaunākie ir mazmeitas Signijas dvīņi Tīna un Tomass, kuriem drīz būs 2 gadi.
Sarunājoties pārcilājam vecākas un arī
pavisam jaunas fotogrāfijas – žēl, ka starp
tām nav atrodamas Vijas un Gunāra kāzu
bildes, jo tādu nav. Nav arī jaunības dienu
foto, kur abi būtu kopā. Lielajā bilžu klāstā
redzami bērni, mazbērni un mazmazbērni
dažādos nozīmīgos dzīves brīžos - daudz
skolas gadu foto, arī bildes no izlaidumiem, kāzām, citām svētku reizēm.
Kā tad bija audzināt bērnus toreiz,
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padomju gados? Vija saka: „Vīrs pelnīja,
arī es pēc 10 mājās pavadītajiem gadiem
aizgāju strādāt uz fermu – puikas vēl mazi
bija – visjaunākajam 2,5 gadiņi. Ņēmu
līdzi. Gadījās, ka bērni kūtī pazuda. Kamēr
atrodi, satraucies. Bērnus audzināju pati.
Palaikam Gunāra mamma palīdzēja
pieskatīt. Mana mamma dzīvoja pie māsas
un palīdzēja viņai audzināt mazos, bet tētis
nomira, kad mani jaunākie bērni vēl nebija
dzimuši.” Viņa arī piebilst: „Tagad laikam
izputētu, netiktu ar tādu bērnu pulku galā,
bet tad bijām jauni.” Bērni bijuši diezgan
patstāvīgi, lielākie pieskatīja mazākos, kad
vecāki kaut kur aizbrauca – uz veikaliem
vai uz Lietuvu pēc desām. Lielas blēņas
vecāki neatceras. Kad jautājam, ko vieglāk
audzināt – meitenes vai puikas, Mutuļu
pāris teic, ka māte audzinājusi dēlus, tēvs –
meitas. Audzinājuši stingri, radinājuši pie
darba un kārtības, bet mācībās bērni pārāk
kontrolēti neesot. Visi beiguši Elkšņu
pamatskolu, un tad jau tālākais dzīves
ceļš tos aizvedis kur nu kuro – katru savā
dzīvē. Vistuvāk vecākiem, kaimiņmājā,
dzīvo vecākais dēls Māris, kurš viņus
var apraudzīt, un jaunākais dēls Pēteris,
kurš ar ģimeni dzīvo Saukā, Vistālāk,
Īrijā, dzīve aizvedusi Juri ar ģimeni. Tēvs
ciemojies pie viņa divas reizes – pavisam
divus mēnešus, un atzinīgi izsakās par
tur valdošo kārtību - dzīve Īrijā nav lēta,
tomēr cilvēkiem ir iespēja nopelnīt pietiekami, lai varētu nodrošināt ģimeni.
Runājot par kopā nodzīvotajiem 50
gadiem, Vija saka – visādi ir gājis, bet, lai
šķirtos, ietu prom – tādas domas nekad
nav bijis. Kā jau visi - pastrīdējušies un
dzīvojuši tālāk.
Lai arī tagad palikuši divi vien un katrs
ar savām veselības problēmām, Vija ar Gunāru rokas nenolaiž un ir pozitīvi noskaņoti. Vēl joprojām vasarās abiem ir savs
dārziņš, kuru apstrādāt palīdz dēls Māris.
Vija teic: „Viņš saka – vai tad tev, mammu,
vajag, bet man gribas – tas ir mans, aizeju,
parušinu - tur bietītes, burkāns, sīpoliņš,
gurķītis. Prieks par pašu izaudzēto.”
Ikdienā Vija un Gunārs labprāt skatās televizoru. Viņu intereses atšķiras,
taču konf liktu nav, jo vajadzības gadījumā mamma var ieslēgt savu televizoru, ko
tai uzdāvinājis Īrijā dzīvojošais dēls Juris.
No televīzijas pārraidēm abi iecienījuši
ziņas. Tās tiek vērotas pa visiem Latvijas
kanāliem, lai veidotos daudzpusīga aina.
Gunārs interesējas arī par politiku un ir
bargs mūsu televīzijas kanālu kritiķis, sakot – latviešiem nav ne labu filmu, ne humora raidījumu. Arī raidījums „Viens pret
vienu” tad, kad to vada žurnāliste Spriņģe,
nav skatāms - gan korespondentam sarunājoties ar cilvēku, gan divu cilvēku sarunā
principam ir jābūt tādam – ja es pateicu, tu
klausies, ja tu runā, man ir jānoklausās, ko
tu runā. Vija saka – abi skatoties „Sastrēgumstundu”, žēl, ka no ekrāniem pazudusi
„Dombura studija”. Viņa labprāt skatās arī
pašmāju seriālu „Ugunsgrēks”. Pa nakti
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Kuplais mazbērnu pulciņš ar radu bērniem 1999.gadā.

Kopā ar bērniem 1999.gadā.

skan arī Radio 2, jo klusumā Vija nespēj
aizmigt. Vakaros, kad nenāk miegs, viņa
bieži pārskata fotogrāfijas, kuru gadu gaitā
sakrājies daudz. Bieži atmiņā nāk bērnība.
Mutuļu ģimenē vienmēr svinēti svētki.
Gadu gaitā saime sakuplojusi, tāpēc sanākt
kopā visiem reizē kļūst aizvien sarežģītāk.
Ikdienā vecākus visbiežāk apciemo dēls
Māris ar ģimeni, Pēteris ar sievu Agnesi
un mazo Evelīnu, ko vecmāmiņa mīļi sauc
par dūdiņu, kā arī mazmeita Agnija, kura
strādā Viesītes muzejā „Sēlija”. „Nākamie
svētki, ko ģimenē svinēsim, būs dēla Māra
un viņa sievas Anitas 50 gadu jubilejas,”
saka Vija.

Lai arī Mutuļu ģimenes atvases ir prom
no mājām, Vija un Gunārs ir tas vienojošais spēks, kas lielo ģimeni satur kopā te ikvienam no lielās dzimtas ir mājas, kur
viņus vienmēr mīļi gaida ciemos, kur par
viņiem domā, viņu gaitām seko tēva un
mātes mīlošās sirdis.
Mūsu tikšanās noslēgumā Vija saka:
„Vēlos pateikt milzīgu paldies visiem saviem bērniņiem. Katrs no viņiem palīdz
mums savā veidā - cits ved uz Rīgu, cits
izgulda, kāds malku sazāģē, kāds ar naudiņu palīdz, cits dārza darbus padara, un
tā es varētu turpināt un tupināt. Paldies
Jums liels, bērniņi! Jūs esat tie, kuru dēļ
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mēs vēl dzīvojam, bez Jūsu palīdzības nekas nebūtu iespējams!”
Kad ciemojies šādās ģimenēs, saproti, ka
Latvijas vislielākais spēks ir cilvēkos – sīkstos, izturīgos, tādos, kas nav padevušies dzīves grūtībām un kuru uzkrātās dzīves gudrības tālāk nesīs viņu bērni, bērnubērni un
nākamās paaudzes. Paldies Mutuļu ģimenei
par mums izrādīto viesmīlību un uzticēšanos! Lai Zelta pārim spēks un veselība, vēl
daudzus, daudzus gadus kopā dzīvojot!
Kāzu jubilārus apciemoja
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
D. Vītola un L. Griškena.
Foto no ģimeņu personīgā arhīva,
L. Griškenas foto
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Rites pamatskolas akreditācija

Rudens periods Rites pamatskolas kolektīvam izvērtās ļoti darbīgs un noslogots. Kopš
iepriekšējās skolas akreditācijas nemanot „paskrējuši” seši gadi. Jāveic sava darba izvērtē-

jums un jāsagatavo skolas pašvērtējuma ziņojums Izglītības kvalitātes valsts dienestam.
Pašvērtējuma veikšanā tika iesaistīti skolēni, vecāki, skolas darbinieki un skolotāji.
Aptaujās iegūtie dati ļāva uzzināt skolas stiprās
puses un „ieraudzīt” arī to, ko ikdienas steigā
var nepamanīt. Ierosinājumi un norādījumi
mums ir vajadzīgi, lai plānotu skolas turpmāko darbu, jo, tikai kaut ko darot, izvirzot sev
arvien jaunus un jaunus mērķus, ir iespējams
sasniegt vislabākos rezultātus.
Esam priecīgi un gandarīti, ka mūsu kopīgais viedoklis par skolu bija ļoti līdzīgs un
pats galvenais - pozitīvs. Skolas sniegums
visos kvalitātes rādītājos ir novērtēts ar vērtējumiem - ļoti labi un labi. Ar prieku un lepnumu varam paziņot, ka Rites pamatskola un
tajā īstenotās pamatizglītības programmas
ir akreditētas uz sešiem gadiem bez ekspertu komisijas ierašanās skolā. Gribam pateikt
paldies skolēniem un viņu vecākiem par objektīvu skolas darba novērtējumu! Paldies
skolas darbiniekiem par ieguldīto darbu skolas labā! Paldies novada pašvaldībai par atbalstu un sadarbību!
Īpašu paldies visa kolektīva vārdā gribam
pateikt skolas direktorei Ivetai Maševskai! Saprotam, ka skolas darba kvalitāte ir atkarīga no
mūsu katra ieguldītā darba, bet apzināmies,
ka vislielākā atbildība gulstas uz direktores
pleciem. Ikdienas steigā bieži vien labie vārdi
netiek pateikti, tādēļ ar skolotājas Vitas Liepi-

Rit stundas, sekundes un gadi,
Un visam tam mēs skrienam līdz It visu pienākumu gūzmā
Caur sirdi kāda stīga stīdz.
Cik reizes pazūd vienkāršs „Labrīt!”
Un sirsnīgs „Paldies” netiek teikts.
Vien krietnumu ar laiku mēra Ir visa alga - kvēlojoša sirds.
Mums mācīties, kā cīnīties ar stipro,
Gan to, kā nepagurt, kad jūties sīks.
Ar atbildību sevi stutēt,
Kad augums nespēkā grib slīgt.
Tev reizēm acīs lielas sāpes pavīd,
Bet tuvojoties tās kā varavīksne zūd.
Jo tikai stiprais sevī var bez naida
Nest akmeni, kas nepelnīti mests.
Mēs negribam skriet steigā garām,
Bet klusi nostāties un jaust Sirds siltumu, ko mīlestība glabā
Mēs tagad gribam pasacīt „PALDIES!”
Lai vārdi neteiktie kā straumes
No mūsu sirdīm tavā plūst,
Lai dažos paguruma brīžos
Tu zini - atbalsts vienmēr būs!
ņas vārdiem no visas sirds sirsnīgs Tev, Iveta,
paldies!
Rites pamatskolas kolektīva vārdā skolotāja S. Tuča

Ielu jaunatnes darbs – nozīmīgs resurss
darba ar jaunatni īstenošanai vietējā līmenī
Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste
Laura Liepiņa no 17. līdz 23.
janvārim piedalījās starptautiskās apmācībās par ielu
jaunatnes darbu „Improving
youth work across Europe:
sharing detached youth work
practices”, kas norisinājās
Daugirdiške, Lietuvā.
Apmācību mērķis bija
dot iespēju Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas jaunatnes darbiniekiem gūt priekšstatu par
ielu jaunatnes darbu (detached youth work) kā nozīmīgu resursu darba
ar jaunatni īstenošanai vietējā līmenī. Ar savu
pieredzi šajā jomā dalījās eksperti no Lielbritānijas un Norvēģijas. Ielu jaunatnes darbs ir
jauns, vēl neizvērsts virziens Latvijā. Ir vairākas pieejas darbam ar jaunatni, kas viena otru
papildina. Viena no redzamākajām un visplašāk pielietotajām ir jauniešu centros realizētais
darbs. Tur jaunieši var lietderīgi pavadīt savu
brīvo laiku, apgūt patstāvīgai dzīvei tik nepieciešamās sociālās prasmes, iegūt sev būtisku
informāciju u. tml. Savukārt ielu jaunatnes
darbs ietver darbu ar jaunatni ārpus jauniešu
centriem (outreach youth work) un uz ielām
(detached youth work).

Valsts līmenī darbu ar jaunatni nosaka
Jaunatnes likums un valsts jaunatnes politikas
plānošanas dokumenti. Ir definēts, ka jaunatnes politika ir visās valsts politikas jomās
īstenojamu mērķtiecīgu darbību kopums, kas
veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Tomēr joprojām aktuāls ir
jautājums, kādēļ būtu jāveic darbs ar jaunatni?
Atbildi uz šo jautājumu palīdzēja gūt darba
ar jaunatni eksperts no Norvēģijas Pål Isdahl
Solberg. „Mūsdienu sabiedrībā jauniešiem tiek
piedāvāts milzum daudz iespēju. Mums kā
jaunatnes darbiniekiem ir jāpalīdz jauniešiem
šajā informācijas un iespēju gūzmā orientēties.
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Mēs runājam par jauniešu konkurētspēju un ātrāku iekļaušanos
darba tirgū. Tas nav iespējams, tikai un vienīgi apgūstot teorētiskas
zināšanas. Būtiskas ir tieši prasmes
un vērtības, kas visveiksmīgāk ir
apgūstamas tieši neformālās izglītības ceļā, kur būtiskākie spēlētāji ir
jaunatnes darbinieki.”
Jaunieši, kuri ir jaunāki par 18
gadiem, ir ierobežoti lēmumu pieņemšanā – viņi nevar piedalīties
vēlēšanās. Ja mēs esam viņus ierobežojuši, tad mums arī ir jāuzņemas atbildība par viņu labklājību.
Darbā ar jaunatni jāmeklē iespējas sekmēt
ikviena jaunieša līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos. Bez šī darba sabiedrībai nav
tiesību gaidīt pēkšņu jaunieša līdzdalību līdz
ar astoņpadsmitās dzimšanas dienas sasniegšanu.
Apmācību laikā pašvaldībai iegūti arī
jauni kontakti turpmāku projektu realizācijā.
Jau šī gada martā jauniešu grupa no Viesītes
piedalīsies jauniešu apmaiņas projektā Lietuvā, kas pulcēs vairāk nekā 30 dalībniekus no
sešām valstīm.
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu spec. L. Liepiņa
Autores foto
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Viesītes jaunieši piedalījās strukturētā dialoga
Zemgales reģionālajā konferencē Jelgavā
12. februārī Viesītes novada jaunieši Helmuts Zālītis, Renāte Krišjāne un Anna Paula
Kuzņecova kopā ar jaunatnes lietu speciālisti
piedalījās strukturētā dialoga Zemgales reģionālajā konferencē. Tajā tika pārstāvētas pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, jauniešu
organizācijas un jaunieši no Zemgales novadiem.
Helmuts Zālītis par dalību konferencē:
„Strukturētajā dialogā ieguvu daudz labu atziņu par jauniešiem. Pieslīpēju prasmes strādāt
grupās un dalīties ar iespaidiem un atziņām.
Ļoti noderīgs seminārs, palīdz pilnveidot komunikācijas prasmes un prasmi likt lietā savas
idejas, kopā tās ģenerējot ar citu idejām!”
Konferences galvenā tēma bija jauniešu
iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai. Tās
laikā tika apskatīti jauniešu politiskās līdzdalības piemēri Zemgales pašvaldībās un attīstītas
idejas no notikušajām strukturētā dialoga diskusijām „Kafija ar politiķiem”. Zemgales reģionālo konferenci organizēja Zemgales NVO
Centrs (ZNVOC).
Strukturētā dialoga nacionālā konference
notiks Rīgā no š. g. 26. līdz 27. februārim.
Viesītes novada pašvaldības jaunatnes lietu
speciāliste L. Liepiņa
Foto no autores personīgā arhīva

Tapis kalendārs –
piezīmju grāmatiņa
jauniešiem
Šī gada februārī ir
noslēdzies projekts nr.
LV-12-E227-2013-R3
„Soļo vesels!”, kuru ieviesa Jauniešu neformālā grupa „Solis” sadarbībā ar Viesītes novada pašvaldību.
Projekta mērķis - maksimāli aktivizēt
sporta dzīvi jauniešu vidū, iesaistot neaktīvos,
krievvalodīgos un ar ierobežotām iespējām
esošus jauniešus; popularizēt veselīgu dzīvesveidu vienaudžu vidū, akcentējot neveselīgā
dzīvesveida un atkarību izraisošo vielu sekas.
Projekta ietvaros jaunieši organizēja sporta dienas: „Solis pavasarī”, „Solis vasarā”, „Solis rudenī” un „Solis ziemā”, semināru „Solis
atklātībai”, pieredzes braucienu „Solis pārdomām” un jauniešu forumu „Solis uz priekšu!”
Noslēdzošais projekta rezultāts ir izdales
materiāls „Soļo vesels - esi zinošs!”, kas ir kā kalendārs – piezīmju grāmatiņa. Tā izdota un sagatavota, jauniešu neformālajai grupai „Solis”
sadarbojoties ar Viesītes novada pašvaldību.
Materiāls atspoguļo projektā iesaistīto jauniešu dalību aktivitātēs, idejas un priekšlikumus
veselīgam un sportiskam dzīvesveidam. Izdales materiāls tiks izplatīts Viesītes vidusskolā,
Rites pamatskolā, novada bibliotēkās, tūrisma
informācijas punktā un jauniešiem aktuālos
novada un plašāka mēroga pasākumos.
Projektu administratore A. Kalniņa

Sēlijas kauss 2015
31. janvārī Viesītē, Neretā, Aknīstē un
Daudzesē notika tradicionālās un volejbolistu
aprindās ļoti gaidītās Republikas nozīmes senioru volejbola sacensības „Sēlijas kauss 2015”.
Arī šogad četrās vecuma grupās - sievietēm
35+ un 45+ un vīriešiem 40+ un 50+ grupās.
Kopā par kausiem cīnījās 28 volejbolistu komandas no visas Latvijas un no Rokišķiem
Lietuvā.
Rezultāti:
Dāmu grupā 45+ pirmo vietu izcīnīja
Saulkrastu komanda, 2. vietā palika Burtnieki,
trešajā – Cēsis, aiz sevis atstājot Madonas, Aknīstes, Bauskas un Rokišķu komandas. Vīru
grupā 40+ pirmajā vietā komanda no Litenes,
2. vietā Saulkrastu puiši, 3. vietā Lubānas ko-

manda, aiz sevis atstājot Červonkas, Preiļu,
Krāslavas un Gaujas komandas. Dāmu grupā
35+ bija vismazākais komandu skaits. 1. vietu
izcīnīja Jelgavas komanda, aiz sevis atstājot Litenes, Daugavpils novada, Rīgas un Rēzeknes
komandas.
Viesītēs vidusskolas sporta zālē par uzvaru cīnījās vīri 50+ grupā, arī Viesītes komanda pilsētas vārdu aizstāvēja šajā vecuma grupā. Rezultāti: 1. vietā - Irši, 2. vietā - Bauska,
3. vietā - Valmiera, aiz sevis atstājot Neretas,
Talsu, Daugavpils novada, Rokišķu un Viesītes
komandas.
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa

Pateicības
Izsakām Viesītes novada domes priekšsēdētājam Jānim
Dimitrijevam, deputātiem pateicību par sniegto finansiālo atbalstu
maznodrošinātajiem.
Paldies Saukas pagasta pārvaldes vadītājai Sanitai Lūsei, sociālajai
darbiniecei Viesītes un Saukas pagasta pārvaldē Ņinai Sarancevai
par iejūtību, cilvēcību, risinot veco ļaužu sasāpējušos jautājumus!
Esiet un palieciet tādas!
Skaidrīte Grieķere, Raisa Kņevinska,
Marta Jermuša, Herberts Jandavs,
Antons Vorobjovs, Velta Grīsle u. c.
Paldies par labi sakopto teritoriju un apzinīgo attieksmi pret savu
darbu mūsu pilsētas sētniecēm Anitai Druļkalnei un Ņinai Strodei!
Pateicīgie iedzīvotāji
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VIESĪTES SPORTA SKOLAS ZIŅAS
Volejbols. Jau no 2014. gada 30. novembra norisinās Latvijas Jaunatnes čempionāta 1. posma spēles dažādās vecuma
grupās. Šajā mācību gadā Latvijas Jaunatnes
čempionātā Viesītes Sporta skolu pārstāv piecas komandas - A zēni (1996. - 97. dz. g.), B1
meitenes, B1 zēni (1998. dz. g.), C1 zēni un C1
meitenes (2000. dz. g.).
Divas spēles 2. līgā pirmie aizvadīja B1
zēni (treneris Jānis Kokins) 30. novembrī Zasā.
Cīņā ar Liepājas Sporta spēļu skolas komandu
viesītieši izrādījās stiprāki un uzvarēja (3:0).
Otrajā spēlē pārāka bija Viļakas Sporta skolas
komanda (1:3). 7. februārī Rīgā uzvara spēlē ar
Rīgas Volejbola skolas komandu (3:1) un zaudējums Rūjienas novada Sporta skolas komandai (1:3).
6. decembrī Cēsīs 2. līgas spēles aizvadīja
C1 meitenes (treneres Olita Treine un Iveta
Aišpure). Meitenēm divi zaudējumi - Cēsu
pilsētas SS (0:3) un Balvu SS (0:3). 15. februārī
Rīgā meitenes bija pārākas par Talsu novada
SS/ Dundaga (3:1), bet zaudēja Rīgas VS - 2
(0:3) un Limbažu un Salacgrīvas novadu SS
(0:3).
7. decembrī Daugavpilī 2. līgas divas spēles aizvadīja B1 meitenes (trenere Olita Treine). Meitenes atzina Rīgas VS un Daugavpils
BJSS pārākumu, abās spēlēs zaudējot ar 0:3. 24.
janvārī Platonē spēlē ar Jelgavas novada SC zaudējums (0:3), ar Liepājas rajona SS - uzvara
(3:2). 14. februārī – uzvara spēlē ar Rīgas Volejbola skolu - 3/ Mārupe un zaudējums Rīgas
VS - 5.
18. janvārī Jelgavā 2. līgas divas spēles aizvadīja C1 zēni (treneres Olita Treine un Iveta
Aišpure). Viesītes SS komanda bija pārāka gan
par Ropažu SC, gan Liepājas Sporta spēļu skolu (3:0 abās spēlēs).

31. janvārī Rīgā 3. līgas divas spēles izspēlēja arī A zēni (treneris Gints Treinis). Uzvara
abās spēlēs - ar Jūrmalas SS (3:1) un ar Minusas
Volejbola Skolu (3:2).
Latvijas Jaunatnes čempionāta spēles norisināsies līdz maijam.
Futbols. 7. un 8. februārī Bērzgales
pagasta Nautrēnu vidusskolā tika izspēlētas
Latvijas čempionāta Latgales līgas spēles telpu futbolā U - 12 (2003. dz. g.) grupai. Spēlētāji bija sadalīti divās apakšgrupās pa piecām
komandām. Viesītieši pirmajā spēlē tikās ar
Preiļu NBJSS un bija pārāki (5:2). Otrajā spēlē
uzvara pār Rēzeknes BJSS (3:0) un trešajā – pār
Rēzeknes NSS (Kaunata) (6:3). Ceturtajā spēlē
ar Rēzeknes FA - 1 jaunie futbolisti piedzīvoja zaudējumu (3:6). Spēlē par 3. vietu diemžēl
zaudējums Rēzeknes NSS (Bērzgale) (2:3) un 4.
vieta Latgales Jaunatnes telpu futbola čempionātā U - 12 grupai.
14. un 15. februārī Preiļos tika izspēlētas
Latvijas čempionāta Latgales līgas spēles telpu
futbolā U - 11 (2004. dz. g.) grupai. Astoņas
komandas bija sadalītas divās apakšgrupās un
spēlēja apli. Mūsējie savā apakšgrupā cieta trīs
zaudējumus - ar Jēkabpils SS (0:5), ar Rēzeknes BJSS (2:4) un ar Rēzeknes FA - 1 komandu
(0:8). Tālāk, cīņā par 5. - 8. vietu, veicās nedaudz labāk. Neizšķirts spēlēs ar Preiļu NBJSS
(1:1) un Rēzeknes BJSS (2:2) un zaudējums Rēzeknes FA - 2 (0:3). Kopvērtējumā iegūta 6. vieta Latgales Jaunatnes telpu futbola čempionātā
U - 11 grupai.
21. un 22. februārī Jēkabpilī tiks aizvadītas
Latvijas čempionāta Latgales līgas spēles telpu
futbolā U - 10 (2005. dz. g.) grupai, bet 28. februārī un 1. martā Preiļos - Latvijas čempionāta
Latgales līgas spēles telpu futbolā U - 9 (2006.
dz. g.) grupai.

Vieglatlētika. 17. janvārī norisinājās
Kuldīgas Katrīnas Kauss vieglatlētikā, kurā
1000 m distancē, pārstāvot Viesītes Sporta
skolu, startēja Baiba Ažušele. Ļoti spēcīgā konkurencē Baiba ar rezultātu 3:25,39 min. ierindojās 17. vietā.
21. janvārī Jēkabpilī notika ziemas sacensības U - 16 grupai (2001. - 2000. dz. g.).
Šajās sacensībās startēja četri sporta skolas
audzēkņi. Labākais rezultāts Ludmilai Sebežai - 8. vieta 1000 m skrējienā (04:06.19
min.).
1. februārī Rīgas Sporta manēžā notika
Latvijas čempionāts vieglatlētikā U - 14 grupai. Kristaps Krodzinieks 1000 m skrējienā ar
rezultātu 03:37.53 min. ierindojās 21. vietā, bet
tāllēkšanā ar rezultātu 4.14 m – 16. vietā. Naurim Mutulim neveiksmīgs starts 60 m/ barjerskrējienā un 17. vieta ar rezultātu - 11.56 s un
arī tāllēkšanā, veicot tikai vienu sekmīgu 4.12
m tālu lēcienu, 18. vieta. Dmitrijs Stoļerovs lodes grūšanā ar rezultātu 7.76 m ierindojās 16.
vietā.
12. februārī Jersikā tika aizvadīts Draudzības kausa sacensību 3. posms. D grupā 1000 m
skrējienā 1. vietu izcīnīja Viktorija Bruzgule.
Viņai arī 2. vieta 30 m/ barjerskrējienā. Beātei Dārziņai 3. vieta 1000 m skrējienā. Sanitai
Bindemanei 2. vieta 1 kg pildbumbas mešanā.
C grupā trīs 1. vietas - 30 m/barjerskrējienā,
augstlēkšanā un trīssoļlēkšanā - izcīnīja Nauris Mutulis. Vladislavs Pupeļs izcīnīja 2. vietu
30 m/ barjerskrējienā un 3. vietu augstlēkšanā.
Kristers Bruzgulis ierindojās 3. vietā 30 m/
barjerskrējienā.
Paldies audzēkņiem un treneriem par
startiem un vecākiem par atbalstu!
Viesītes Sporta skolas
direktora vietniece G. Klibiķe

Ceļojums krāsu pasaulē
Janvāris PII „Zīlīte” aizvadīts kā Krāsu mēnesis. Mazie krāsu pazinēji devās ceļojumā pa Krāsu pasauli, veicot dažādas aktivitātes, kas
veltītas īpašajam mēnesim. Laikā, kad dabā dominē baltā krāsa, pirmsskolnieki centās savu ikdienu padarīt košāku četrās krāsainās nedēļās.
Katru nedēļu akcents tika likts uz citu krāsu. Griešanās krāsu karuselī
aizsākās ar sarkanās krāsas noskaņu, tai sekoja dzeltenā, zaļā un zilā.
Katrai nedēļai raksturīgā krāsa bija pamanāma gan mazo pirmsskolnieku, gan pieaugušo apģērbā un aksesuāros. Katras grupas bērni kopā
ar savām audzinātājām iepazina krāsu pasauli gan nopietnos uzdevumos, gan rotaļās, spēlēs un dziesmās. Krāsaino nedēļu ietvaros bērni eksperimentēja ar krāsām, tās jaucot. Spēlējoties ar to toņiem, tika
radīti brīnumi mākslas pasaulē. Krāsaina noskaņa bija jūtama ikvienā nodarbībā. Noslēdzot Krāsu mēnesi, uz kopīgu pasākumu bērnus
aicināja Velniņš un Sniedzīte, kuri kopā ar bērniem piedalījās jautrās
dejās, interesantās spēlēs un citās aizraujošās aktivitātēs, kas mazajiem
krāsu pazinējiem nostiprināja gūtās zināšanas, prasmes, iemaņas,
sniedza pozitīvas emocijas un gandarījumu par paveikto.
Liels „PALDIES!” visu grupu bērnu vecākiem, kas aktīvi sekoja
informācijai un atbalstīja savus bērnus! Paldies par jaukajām idejām
un lielo darbu pasākuma tapšanā metodiķei Daigai! Bērni pārliecināja,
ka pasaule nav tikai melna vai tikai balta, bet tā ir krāsaina, un mūsu
ikdiena iekrāsosies tādās krāsās, kādas paši spēsim saskatīt sev apkārt.
Lai krāsaini sapņi izrotā katru dienu! Lai krāsainām domām piepildīts
pavasara gaidīšanas laiks ikvienam!
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Atvadas no ziemas
Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties
garākas, kad saules staru pieskārieni kļūst maigāki, PII „Zīlīte” bērni jau ar nepacietību gaida
pavasari. Kaut arī zemi vēl klāj sniegs, gaisā arvien biežāk jūtama pavasara elpa. 13. februāra
rītā „Zīlītes” bērni svinēja atvadas no ziemas,
pēdējo reizi no sirds baudīja ziemas priekus „Zīlītes” pagalmā, kur viņus uz jautrām izdarībām
sagaidīja vilks Žipčiks un lapsa Capsa. Bērni ar
„Zaķīšu” grupas bērni ceļ
sniega kalnu

„Ķipari” kopā ar Žipčiku un Capsu pēc jautrajām nodarbēm.

lielu interesi un aizrautību veica jauno draugu
sagatavotos uzdevumus, iejūtoties hokeja spēlētāju lomā, mēģinot nodauzīt krāsainās lāstekas,

rokot sniegu un veidojot sniega kalnu,
metot krāsainas pikas mērķī, lēkājot pa
sniega salām un meklējot krāsainos ziemas cimdiņus. Ikviens uzdevums prasīja no bērniem īpašu uzmanību un pacietību, veiklību un izveicību.

Svētku izskaņā „Zīlītes” bērni bija prieka
pilni un gandarīti par piedzīvoto. Žipčiks un
Capsa vēlēja, lai visiem kopā izdodas ātrāk sagaidīt pavasari!
E. Štāka

PAGASTU ZIŅAS

Uzsākta projekta
„Aiz apvāršņa” īstenošana

Apgūstam sveču liešanu no
dabīgiem materiāliem

5. februārī biedrības RITTEN telpās notika projekta „Aiz apvāršņa”
(Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/099) pirmā nodarbība ciklā „Vērtības”. Vēlmi darboties tika izteikuši 20 Rites pamatskolas skolēni. Šajā nodarbībā
projekta koordinatore Gunta projekta dalībniekiem stāstīja par pagastu,
tā vēsturi, nosaukumu izcelšanos un maiņu. Nodarbību gaitā dalībnieki
aizpildīja aptaujas anketu, kurā atklāja to, kas ir visskaistākais un vislabākais ciemā, kādas celtnes vislabāk patīk. Domāja arī par to, kā visvairāk pietrūkst (pasākumi, nodarbības, brīvā laika pavadīšanas iespējas).
Dalībnieki atļāvās pasapņot par to, ko viņi varētu dot vai uzbūvēt savam

24. janvārī Saukas pagasta pārvaldes zālē ikvienam interesentam tika dota iespēja apgūt sveču liešanu no dabīgiem materiāliem. Uz šo nodarbību ieradās vienpadsmit cilvēki. Paldies ziedu
veikala „Tatija” darbiniecēm par iespēju apgūt šāda veida darbus,
iegūt zināšanas, kāpēc darīt tā un ne savādāk! Visiem tika izdalīti
materiāli, un darbi sākās.
Lones Tautas nams kopā ar Evitu ir iecerējis radošo darbnīcu
ziepju vārīšanā un Lieldienu dekoru veidošanā.
Aicinu sekot informācijai vai interesēties personīgi (Inta, tālr.
29356839)!
Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece

pagastam, kad izaugs lieli.
Nodarbības turpinājumā skolēni sadalījās grupiņās un kluba vadītājas Ainas vadībā zīmēja pagasta vai novada karti, atzīmējot uz tās šī
brīža situāciju. Katram dalībniekam tika dots arī mājas darbs – zīmējums, dzejolis vai eseja - „Mana velte pagastam”.
G. Dobrovska
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Pēta sēļu rakstus un iepriecina ar
pašgatavotām dāvanām
Pat prātā nebija nācis, ka Valentīndienā šī
nodarbība izvērtīsies tik latviskās noskaņās –
rakstainu dūraiņu pārcilāšana vecmāmiņu
pūra lādēs, kladēs un grāmatās savākti cimdu
raksti, ar projektoru palielināti attēli uz ekrāna,
stāstījumi par nopietniem sēļu rakstu pētījumiem, ciemiņi no kaimiņu pagastiem un citiem
novadiem, apmainīšanās ar pašgatavotām dāvaniņām, garšīgs cienasts no pašu audzētā un
saražotā, sarunas, iepazīšanās, daudz smieklu.
Elkšņu pagasta Atmiņu istabā viesojās
Krustpils rokdarbniece un novadpētniece Vizma Lejiņa, iepazīstinot ar dūraiņu rakstu tradīcijām un daudzveidību. Cimdu ornamenti
vien vairāk nekā 30, no kuriem saprotamākie punktiņi un strīpiņas, bet vārnu kājas, vēzīši,
cūkactiņas, zāģa zobiņi, aļņragi prasījās pēc paskaidrojumiem. Sarežģītākos rakstos veidojas
etnogrāfiskās zīmes, piem., Māras krusts, Auseklītis, Zalktis u. c., kas slēpj dziļu simbolisku
jēgu un uzdevumu.
Uz nodarbību par dūraiņu rakstiem, kas
reizē ir arī apgāda „Zinātne” izdotās Aijas Jansones grāmatas „Austrumvidzemes rakstainie
dūraiņi” prezentācija, ieradušās pārstāves no
kaimiņu pagastiem un Aknīstes novada rokdarbnieču grupa „Adatiņas”: „Cik labi, ka mēs
dzīvojam 10 minūšu braucienā no jums! Brauksim biežāk!”
Elksnietes izrāda savus krājumus. Natālijas
Bārdules mūžā noadīti un izdāvināti daudzi
cimdu pāri. Tie valkātājam silda rokas un priecē sirdi. Labāka dāvana nekā veikala plastmasas
nieki. Daiga Černauska šoziem uzadījusi uzmaučus pērlīšu tehnikā meitām, ar ko rotāties
Rīgā. Senie sēļu tautas tērpa elementi šobrīd
piedzīvo īstu atdzimšanu.
Brigita Stepa pārsteidz ar pašas veidotām
vaska svecēm, aizdedz simbolisku Valentīndie-

Elkšņu, Saukas, Aknīstes rokdarbnieces, tiekoties ar Vizmu Lejiņu (centrā), uzzināja daudz jauna par
cimdu rakstiem.

nas sveci, kas darināta kā mīlestības apgarota
sievietes un vīrieša figūra - sadegot tā sasilda
apkārtējos.
Vilmas Kovnackas pagatavotā „Alīdas kafeja” lieliski garšo un kļuvusi ne vien par Elkšņu
pagasta, bet visas Sēlijas zīmolu.
Kaimiņu, sauciešu, atvestie āboli garšo kā
tikko dārzā plūkti! Paldies ražotājiem par lielisko šķirni un labas garšas saglabāšanas noslēpumiem!
Andris un Egons pulciņā ne tik daudz aizraujas ar rokdarbiem, cik ar savu uzmanību un
klātbūtni iepriecina mūs – uzklājot mielasta

galdu, uzvārot kafiju, nomazgājot traukus. Paldies, zēni! Ar jums kopā ir jauki.
Pulciņa dalībnieces šogad iecerējušas izdot
bukletu, kurā apkopos pašu pētījumos savāktos senos rakstus, stāstīs par nodarbībās iegūto
pieredzi un ievietos savu darbu paraugus. Tāpat
atziņas par šāda pulciņa nepieciešamību laukos.
Projektu iesniegs pašvaldības rīkotajā iniciatīvu
grupu konkursā, cerot saņemt līdzfinansējumu.
L. Levinska,
pulciņa „Rokdarbi un māksla pieaugušajiem
un bērniem” vadītāja
Autores foto

Spēļu pēcpusdiena Elkšņos

Saulainā janvāra pēcpusdienā bibliotēkas
un kultūras nama vadītājas aicināja bērnus un
viņu vecākus uz spēļu pēcpusdienu.
Bērni vienmēr ir ļoti atsaucīgi un radoši,

labprāt iesaistās rīkotajās aktivitātēs. Šajā pasākumā tika izspēlētas daudzas un dažādas
galda spēles, bet vislielāko sajūsma izraisīja
vārdu spēle Aliass.
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Aiz loga sāka jau krēslot, bet aktivitātes
nerimās, tāpēc tika nolemts, ka pēc neilga laika
tiksimies vēlreiz un turpināsim iesākto.
Indra, Ingrīda, autoru foto
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Ormaņkalns senās fotogrāfijās
Ormaņkalns ar plašiem skatiem uz dūmakā tīto leišmali un Zemgales lielāko ezeru –
Saukas ezeru - vienmēr vilinājis fotogrāfus.
Nesen mūsu redzeslokā nonākušas vairākas 1958. gadā no kalna virsotnes uzņemtas
fotogrāfijas. To īpašnieks Laimonis Šteinbergs
raksta: „Dzīvoju Rīgā, esmu bijušais RTU pasniedzējs, tagad pensionārs. Kopš jaunības
laikiem patīk fotografēt. Skatu uz Saukas ezera pusi fotografēju maza ceļojuma laikā 1958.
gadā no koka vējdzirnavu augšas: priekšplānā
rudzu lauks, notiek pļaušana, statiņi, tālumā
redzams ezers. Bet neesmu pārliecināts, ka
zinu, kurā vietā tas bija. Vēlētos šo retro foto
lietderīgi izmantot, bet jāzina precīza vieta. Vai
tagadējais Ormaņkalna skatu tornis uzcelts uz
bijušo vējdzirnavu pamatiem? [..] Pateicoties
Jums, esmu beidzis to vējdzirnavu meklējumus. Uzzināju daudz interesanta par
Ormaņkalnu. Līdz šim nebiju speciāli
interesējies, kamēr vēlēšanās izlemt šī rudzulauka fotogrāfijas likteni lika Googlī
pētīt Saukas ezera apkārtni. Man liekās,
ka šī fotogrāfija ir pietiekami unikāla un
atbilst „Zudušās Latvijas” tematikai. Ar
prieku nosūtu Jums šo fotogrāfiju un vēl
pāris, kuras varētu likties interesantas,
piemēram, vējdzirnavu koka zobrati. Ir
vēl viena bilde - spēlējoši tauru muzikanti vējdzirnavu pakājē. Toreiz, tajā siltajā
vasaras sestdienas vakarā, tas skanēja tik
jauki, ka klausījāmies līdz tumsai. Knapi
paspējām sameklēt naktsmājas ezera tuvumā, jo naktī peldējāmies. Žēl, ka maz
toreiz safotografēju.”
Jāteic, ka arī šīs fotogrāfijas ir
paliekoša liecība par zudušo Latviju Latviju, kuras skaistākās vietas bija
apdzīvotas, zeme apstrādāta, tīrumos
brieda graudi, kas turpat vietējā uzņēmumā - Vaļenieku vējdzirnavās - tika
pārstrādāti miltos un putraimos. Vējdzirnavas šodien būtu ierindojamas
kategorijā „industriālais mantojums”,
kurš diemžēl zudis... Tāpēc vēl jo vairāk jāpriecājas par fotogrāfijas brīnumaino spēju saglabāt mirkļus, kas sen
jau izgaisuši pagātnes dzīlēs. Paldies
fotogrāfiju autoram par interesi kaut
vai virtuāli atgriezties jaunības ceļojumu maršrutos un vēlmi dalīties ar
savām bagātībām!
Zīmīgi, ka šīs pašas takas pagājušā gad-

Ormaņkalna virsotne ar Vaļenieku vējdzirnavām 1958. g.
Apkārt lauki ar nopļauto rudzu statiņiem.

L. Šteinbergs ar tēva motociklu ceļojumā gar
Saukas ezeru.

Vējdzirnavu koka zobrati.

simta septiņdesmitajos gados minis dzejnieks
Imants Ziedonis ar draugiem - slaveno koku

Februāris – sveču mēnesis
Pēc latviešu tautas ticējumiem
2. februārī svinama Sveču diena.
Latvieši pat visu februāri izsenis
dēvējuši par Sveču mēnesi. Sveču
diena saukta arī par ziemas Māras
dienu. Šī diena iezīmē ziemas vidu,
kad senie latvieši parasti lēja sveces.
Tas ir laiks, kad kopā ar bērniem varam taisīt vai gatavot dažādas interesantas sveces. Arī mēs

Elkšņos šogad par godu šai dienai
rīkojām pasākumu, kurā veicām
sveču dekupāžu.
Pie darba bērni ķērās ar lielu
entuziasmu - citam darbiņš veicās
raitāk, citam ne tik raiti, bet gala
rezultāts visus iepriecināja, un bērni uz mājām devās ar pašizgatavotu
sveci.
Indra, Ingrīda, autoru foto
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atbrīvotāju grupu. Ormaņkalnā viņi no krūmiem atbrīvoja senās Kalna skolas vietu, par
savu klātbūtni atstājot skolas pamatu akmenī
iecirstu grupas simbolu – eglītes zīmi. Vēl pusgadsimtu agrāk skolotājs Klāsons tur iestādījis
divus ozolus - nu tie izauguši par vareniem
milžiem. Stiprās zīmēs Ormaņkalns glabā
daudzu paaudžu stāstus.
R. Urbacāne,
biedrības „Vides un tūrisma attīstības klubs
Sēlija” valdes locekle
Fotogrāfijas no L. Šteinberga personīgā
arhīva. Fotografētas 1958. g.
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Mūsu novadniekam, komponistam
Arvīdam Žilinskim – 110!

Pēc koncerta (1975) komponists silti pateicās visiem, kas sveica viņu jubilejā ar dziesmu.

(31.03.1905., Saukas pag. Lejas Arendzāni 31.10.1993., Rīga; apbedīts Rīgā, 1. Meža
kapos, Mākslinieku kalniņā)
2015. gada 31. martā - komponista 110.
dzimšanas diena. Atceroties komponistu,
pianistu, J. Vītola LVK/LMA ilggadīgo klavieru spēles profesoru šajā jubilejā, ielūkosimies nedaudz viņa veikumā.
Sakomponējis apmēram 1500 lielāka un
mazāka apjoma skaņdarbus. Bērnu dziesmas, operas un baleti, kora un solo dziesmas. Koncertus nav iespējams saskaitīt, jo
komponists bija tautā gājējs. Koncertēja gan
lielās koncertzālēs, gan visattālākajos lauku
kultūras namos, skolās. J. Raiņa saulgriežu
pasakas rosināto operu „Zelta zirgs” no 1965.
gada 7. februāra pirmizrādes Latvijas Nacionālajā Operā skatījuši tūkstošiem skatītāju
200 reizes. Bērnu baleti „Sprīdītis”(1968),
„Lolitas brīnumputns”(1979) guva apmeklētāju atzinību. Operetes teātrī – dziesmu spēlei „Seši mazi bundzenieki” sekoja muzikālā
komēdija „Dzintarkrasta puiši”, piedzīvojot
250 reizes, „Zilo ezeru zemē”, kultūras kanonā iekļauta režisora I. Krauklīša, scenārija
autora H. Franka fi lma „Baltie zvani”, kurai
mūziku komponējis komponists un vēl, un
vēl…
Mūsu steidzīgajā dzīves ritmā un mūzikas iespaidiem pārbagātajā šodienas mūzikas pasaulē mums ik pa brīdim jāieskatās
mūzikas vēstures lappusēs, lai iepazītu, atcerētos.
Savā mūža gājumā A. Žilinska personības gaišais starojums vienmēr apņēma
ikvienu, kurš ar viņu sastapās. Visi, kas pazina komponistu, sajuta, ka viņa uzmanības
centrā gan dzīvē, gan mūzikā ir CILVĒKS vienkāršs, skaidrs, emocionāli bagāts un
mīlošs. Tāda ir arī viņa mūzika. Komponists

„Skanošo dienu Saukā” (1975) dalībnieku gājiens no Saukas arodskolas uz Saukas brīvdabas
estrādi Būku siliņā.

1987. gadā Saukas astoņgadīgās skolas izlaidumā kopā ar skolotājiem, viesiem un absolventiem
(pirmajā rindā ceturtais no kreisās - komponists, blakus dzīvesbiedre Milda).

ļoti mīlēja savu dzimto pusi. Viņš tai veltījis
patiesi sirsnīgas dziesmas - „Dzimtā puse”
ar Saukas astoņgadīgās skolas skolotājas V.
Līces vārdiem, „Ormaņkalns”, F. Zīriņa, no-
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vadnieka, veterinārijas zinātņu kandidāta
vārdi, „Saukas jauniešu dziesma”, J. Vanaga
vārdi, „Saukas ezers”, jēkabpilieša E. Krūmiņa vārdi, kas veltīta p/s Lone dārzniecēm…
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Savas 70. dzimšanas dienas un 50 darba
gadu jubilejas gadā komponists savā dzimtajā pusē iedibināja koncertu „Skanošās
dienas Saukā”. Koncerti pulcēja tūkstošiem
dziedātāju no visas Latvijas. Tradīcija aizvien dzīvo - nav lielo koncertu, bet ik vasaru
komponista mājās, darbistabā, skan komponista dziesmas.
Sagaidot komponista 110. dzimšanas
dienu, Viesītes novada pašvaldība rada iespēju izdod grāmatu - dziesmas bērniem
„Melnkaķītis baltķepītis”, kurā ir 65 dziesmas. Patiesu komponista dzīves gājuma
stāstu žurnālā „Ievas stāsti” (Nr. 25, 2014)

„Melodiju burvis - Arvīds Žilinskis” uzrakstījusi muzikoloģe un mūzikas žurnāliste
Daiga Mazvērsīte, vairākās Latvijas skolās
notiek bērnu dziesmu vokālie konkursi.
28. martā Saukas pagasta Lones Tautas
namā notiks komponista 110. jubilejas koncerts. Piedalīsies A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi, Viesītes
Mūzikas un mākslas audzēkņi un pedagogi,
8. Pasaules koru olimpiādes Zelta diploma
ieguvējs, Krustpils Kultūras nama senioru koris „Atvasara” (diriģenta Sk. Pugača,
koncertmeistare Antra Korņejeva). Koru
olimpiādē koris izpildīja arī dziesmu „Mana

dzimtene jaukā” ar E. Zālītes vārdiem.
„Ja jubilārs būtu dzimis uz pilsētas akmeņiem, bet nevis skaistā Saukas ezera
krastos, tad noteikti nebūtu viņa mūzikā un
dziesmā tik daudz jauka dabas lirisma, tik
daudz brīnišķīgu ainavu. Nebūtu ne viļņu
čalas ap ezeru meldriem, ne Ormaņa kalna
cīruļu.
Bet mīlēt dabu, tas nozīmē – mīlēt dzīvi un cildināt visu labo, daiļo un taisnīgo.
Tas viss skan Arvīda Žilinska mūzikā…”
(A. Brodele).
V. Lāce
J. Lāča foto

Paldies Neretas aktieriem par teātra izrādi!
30. janvāra vakarā plkst. 19.00 Lones
Tautas nama durvis bija atvērtas teātra apmeklētājiem. Pie mums viesojās Neretas kultūras nama amatierteātris ar M. Hordas lugu
„Ļaujies un viss” /režisore Aija Kalnāre/.
Paldies aktieriem par brīnišķīgo saspēli, kas mūs aizveda prom no ikdienas
steigas, rutīnas! Paldies visiem, kuri atnāca un ļāvās smiekliem, aplausiem un
izsaucieniem!
Aktieri teic, ka Lonē ir atsaucīgi skatītāji.
Lones Tautas nama vadītāja
I. Malceniece

Šim laikam ir viena priekšrocība pār
visiem citiem - tas atvēlēts mums (Č. K. Koltons)

Kādā no sanitāro posteņu sacensībām Saukas arodskolas aktu zālē, 1968.
gads. Pirmā no labās - ārste Z. Haitova.

26. februāris - ārstes Zojas Haitovas
dzimšanas diena. Saucieši, kas atceras
ārsti, mīļi sveic viņu dzimšanas dienā.
Vēlam veselību, možumu un tos nelielos
priekus, ko sniedz ikdiena!
35 gadus kopā ar ārsti strādāja medmāsa Marija Malceniece. Viņa atceras:
„Ir 1957. gada 15. augusts. Viesītes
slimnīcā sāku strādāt kā jaunā medmāsa
Marija Deņeško. Saukas lauksaimniecības mehanizācijas arodskolā Nr. 9 nav

Pirmā no kreisās - medmāsa M. Malceniece.

medmāsas. Protams, uz laiku tur nozīmē
mani, jo kam ir ģimenes, tos nesūtīja. Tā
no 1958. gada 1. janvāra strādāju skolā.
Kopā ar dakteri organizējām veselības
pārbaudes jauniešiem, kas vēlējās mācīties
skolā. Toreiz liela uzmanība tika vērsta
uz sanitāro posteņu sagatavošanu. Organizējām lekcijas, praktiskās nodarbības,
sacensības. Veicām uz vietas darbinieku
veselības pārbaudes, pieaicinot dažādu
profilu ārstus.
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Tuvojas 60 gadi, kopš pagaidām mani
nosūtīja darbā uz Sauku…”
Par Marijas veikumu Saukā mēs, daudzi ciematiņa iedzīvotāji, varam teikt:
„Māsiņ, Tu kā cerība balta!” Paldies! Neskaitot darba stundas, jebkurā diennakts
laikā viņa palīdzēja ikvienam, kam bija
nepieciešama palīdzība. Arī tagad medmāsiņas padoms noder.
V. Lāce
J. Lāča foto
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Kas paliek atmiņās, tas dzīvs…
Arī šajā izdevuma numurā turpinām
bijušo Viesītes slimnīcas darbinieku atmiņu publicēšanu. Šoreiz par medicīnā un

mūsu mazpilsētas slimnīcā aizvadītajiem
darba gadiem atmiņās dalījušās trīs bijušās medmāsas – Elga Bulava, Genta Ve-

cumniece un Genovefa Viļuma. Paldies viņām par mums doto iespēju tajās ielūkoties
un tās publicēt!

Labdien, Viesītē!
Esmu pateicīga iespējai atmiņās atgriezties pie viesītiešiem un izstaigāt agrāk ietos
ceļus un takas.
1961. gada rudenī atgriezos dzīvot un
strādāt Viesītē. Ārsta Enoka Biķa vadīta un
apmācīta, tapu par bērnu patronāžas māsu.
Ambulances kolektīvs bija labi zināms, jo
gadu šeit strādāju par medicīnas statistiķi
un medicīnas skolas prakses pildīju Viesītes
slimnīcā un ambulancē.
Kādu laiku, bērnu izrakstot no dzemdību nodaļas, patronāžas māsai vajadzēja
kopā ar jaunajiem vecākiem mazuli saņemt
un vest mājup. Pirmajās trīs dienās zīdainis
bija jāapmeklē arī mājās. Vēlāk, katrā nākamajā satikšanās reizē, mazulis bija mainījies:
pirmie smaidi, viens pēc otra parādījās zobi,
sākās šļūkšana uz viena sāna un rāpošana.
Pats apveļas no vienas pozas uz otru. Sāk
patstāvīgi sēdēt un re – jau protu spert pirmos soļus!
Lūdzām vecākus ar mazuli nākt uz kabinetu, lai izdarītu profi laktiskās potes (noteiktos laikos).
Bez darba kabinetā vēl bija apkalpojamais iecirknis 3 – 4 – 5 km rādiusā. Lielāko
tiesu lauku ceļi neizbraucami un pie mājām
nepiebraucami (sākumā nebija medicīniskā
transporta – reizēm izlīdzēja kolhozs). Lēkājam kā zaķi pār grambām un ūdeņu pilniem
grāvjiem. Vai patlaban to dara – nav māju,
nav bērnu…
Pēc kāda laika ārstu Biķi pārcēla uz rajonu par galveno pediatru. Viņa uzsākto
darbu turpināja ārstes Kazilaite, Soma un
Semjonova.
Rudeņos skolās notika kompleksās pārbaudes (acu ārsts, neirologs, un pediatrs).

Medmāsas Elga (no kreisās) un Marija.

Bez darba kabinetā notika darbošanās
saimniecībā (malkas skaldīšana). Slimnīcas
zirgam vācām sienu. Un kur tad vēl izbraucieni – kolhoza biešu vagas pārvērtās ceļojumos uz Viņņicu Ukrainā, Tartu Igaunijā,
Kauņu Lietuvā, pabijām arī pašu mājās –
Tērvetē un Cēsīs. Gada nogalēs – groziņvakari ar runām, dziesmām un asprātībām. Tā
aizritēja mani 10 darba gadi Viesītē.
1971. gadā ģimenes apstākļu dēļ mainījām dzīves un darba vietas – aizbraucām

uz Rīgu. Turpmākos darba gadus strādāju
Rīgas republikāniskajā psihoneiroloģiskajā
slimnīcā – 10 gadus nodaļā un 30 gadus –
funkcionālās diagnostikas kabinetos, reģistrējot EKG un EEG pierakstus, izpildot arī
vecākās medicīnas māsas pienākumus.
Patlaban esmu uz pilnu slodzi pensionāre.
Ar patiesu cieņu – medicīnas māsa
Elga Bulava.
Foto no Dr. E. Biķa personīgā arhīva

Atmiņa – puse no dzīves,
Kas mēs bez viņas būtu?
1961. gads ir mans pirmais darba gads
māsiņas darbā. Šajā gadā uz Viesītes slimnīcu bijām nosūtītas trīs medicīnas māsas.
Sākumā mēs vēl nezinājām, kurai no mums
vajadzēs doties strādāt uz „Sīļu” pansionātu. Biju priecīga, kad daktere Haitova mani
un Ēriku Zabiņako atstāja Viesītē. Mana
pirmā darba vieta bija slimnīcas infekciju
nodaļa. Šeit jau strādāja māsiņas A. Jaksteviča, L. Freimane, G. Viļuma un sanitāres
A. Račila, A. Ārgule, H. Čipaite un V. Lase.
No ārstiem vizītēs nāca dakteris Biķis, ļoti
akurāts. Vēlāk atklāju, ka viņš ir arī vienkāršs un atklāts. Atceros arī nelielu kuriozu
sakarā ar dakteri. Kādu rītu pēc nakts dežūras slimnīcā viņš, atnācis vizītē, steidzīgi
izvilcis halātu, ieraugot to bez pogas, strauji

griežoties, ieskrēja atvērto virtuves durvju
malā. Tobrīd sanitārītes nodaļā nebija. Ko
darīt? Ārsts satraukts, pie slimniekiem viņš
šādā izskatā neies. Sameklēju visu nepieciešamo un pogu piešuvu. Šobrīd mēs droši
vien pasmietos par radušos situāciju, bet
tobrīd smiekli mums ne vienam, ne otram
nenāca ne prātā.
Mēs bijām neliels, bet draudzīgs kolektīvs. Bija ļoti žēl, kad nodaļu likvidēja.
Bijām kā sava „republika”. Kolēģi no slimnīcas un ambulances mūs sauca par indiāņiem (no vārda infekcija). Tas, protams,
jokojot, jo infekcijas nodaļa atradās otrā
pilsētas malā, Ezera ielā 4. Nodaļas tuvumā
bija liels ābeļdārzs. Kā smaržoja visa nodaļa, kad tika vārīti āboli!
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Taču ar infekcijas
nodaļu
un ābeļdārzu vēl
saistīts kāds notikums, kad vēl
nodaļa Ezera ielā
4 nebija slēgta.
Infekcijas
slimniekus vairs uz
Viesīti neveda, bet
gan smagi slimos
no visām malām.
Genta 1967. gadā.
Kāda vēža slimniece izkāpa pa otrā stāva logu uz piebūves
jumta, pa vīteņiem nolaidās zemē un skrēja
prom. Par to man pateica palātas kaimiņiene, vēdertīfa baciļu nēsātāja, kura nodaļā
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dzīvoja vairākus gadus. Es panācu bēgošo
slimnieci ābeļdārzā. Ar grūtībām viņu dabūju nodaļā. Nebija jau kam prasīt palīdzību. Sanitārīte bija aizgājusi pēc vakariņām
uz slimnīcu Raiņa ielā 35.
Pēc infekcijas nodaļas slēgšanas kādu
gadu pastrādāju slimnīcā.
Tad – 1972. gadā, uzsāku darbu bērnu
konsultācijā kā bērnu patronāžas māsiņa.
Darbs man nebija svešs, jo iepriekš tiku
aizvietojusi bērnu māsiņu un strādājusi pie
daktera Biķa. Tiku arī nosūtīta uz bērnu
māsu kursiem. Jāsaka paldies ārstei Haitovai - viņa mums neļāva „iesūnot”. Pašiem
vajadzēja aizvietot kolēģus atvaļinājumu
un slimību gadījumos. Tā arī man nācās
pastrādāt gan par skolas māsiņu, gan vecmāti, gan terapeita nozīmētajās patronāžās,
gan ķirurga kabinetā māsiņas atvaļinājumu
laikā.
Manā laikā strādājuši tādi bērnu ārsti
kā E. Biķis, M. Semjonova, V. Soma, R. Dilba, J. Ročāns, E. Helms un Z. Štegmanis.
Katrs no viņiem ir palicis atmiņā ar kaut
ko īpašu. Viens ar vienkāršību, cits ar sirsnību un atklātību, vēl kāds - ar nosvērtību
un milzīgu atbildības sajūtu. Taču visiem
viņiem bija viena kopīga īpašība - mīlestība pret bērniem un savu darbu. Grūti bija
šķirties, kad, nostrādājuši obligātos gadus,
ārsti devās prom.
Patronāžas māsiņas darbs man patika.
Dienas darbs man ļāva apmeklēt deju mēģinājumus, kori, ansambli, pildīt slimnīcas
kultordzes un pilsētas padomes deputātes
pienākumus.
Neaizmirstams fakts manā patronāžas
māsas darbā bija tas, kā man, braucot parastā patronāžā, nācās pieņemt dzemdības.
Nobraukuši dažus kilometrus pa Viesītes – Sunākstes ceļu, pirms Ikšķiles upītes
nogriezāmies pa kreisi uz Ņordāniem, kas
bija mūsu mērķis. Pretī skrien puisēns pa
pašu ceļa vidu un māj ar roku. Es zināju, ka
šajā ģimenē gaida mazuli. Puisēns pastāstīja, ka mammai slikti. Nospriedām abi ar
šoferi Dzintaru Āboliņu, ka droši vien tūlīt
būs jāved grūtnieci uz dzemdību nodaļu.
Taču viss bija neparedzēti, un dzemdības
bija jāpieņem tūlīt! Viss noritēja veiksmīgi,
un māmiņu ar dūšīgo puisīti nogādājām
slimnīcā. Atceļā ar Dzintaru jokojām, ka,
cerams, mūs pieaicinās par krustvecākiem.
Veiksmīgi, ka šinī reizē es braucu ar sanitāro mašīnu. Ne vienmēr to varēja dabūt tad tika lūgts transports no iestādēm. Uz
Ārītēm, kas bija mūsu apkalpē un atradās
vistālāk – nevienam negribējās braukt. Reiz
Oškalna mežniecība man iedeva šoferi,
kurš vairākkārt pa ceļam iemiga. Vēlāk uzzināju, ka tas neesot nekas jauns. Mani gan
viņš izbiedēja ne pa jokam, kad es gandrīz
izlidoju pa durvīm.
Atmiņā gadi, kad es strādāju kopā ar
Regīnu Dilbu – Gricāni. Ziema. Ceļi līdz
mājām neizbraucami. Sanitārā mašīna paliek uz ceļa, bet mēs abas brienam pa neiztīrītiem lauku ceļiem. Vārnavas pusē, lai
nokļūtu pie kādas daudzbērnu ģimenes,

Ansamblī no kreisās – Zoja Haitova, Sarmīte Šulberga, Jevgēnija Gaile, Ārija Pīrāga, Ausma
Auciema, Daina Daņiļeviča, Lūcija Freimane, Valija Dārzniece.

No kreisās – Genta, slimnieki Jānītis un Bonis, pavāre Lidija Zemniece.

mums vajadzēja ceļā pavadīt gandrīz stundu. Toreiz tas nelikās nekas briesmīgs. Galvenais – mērķis sasniegts. Bērni izmeklēti
un vakcinēti. Kad atgriežamies pie sanitārās mašīnas, Kārlis priecīgi paziņo, ka esot
pusi grāmatas izlasījis, mūs gaidīdams.
Tajos gados, kad Viesītē nebija dzemdību nodaļas, grūtnieces veda uz Jēkabpili, Madonu, Aizkraukli, Līvāniem, pat uz
Rokišķiem u. c. Tas bija tad, kad Jēkabpilī
nebija vietu jeb nodaļa tika slēgta uz laiku
pēc SES rīkojuma.
Atceros kādu laimīgo tēvu, sagaidot
savu divpadsmito atvasi. Man bija jābrauc
viņam līdzi uz Aizkraukli. Tādi toreiz bija
noteikumi, ka māsiņai jābūt pie bērniņa izrakstīšanas no dzemdību nodaļas. Pārbraucot Viesītē, bērna tēvs lika šoferim apstāties
pie galantērijas veikala. Viņš nopirka garu,
svītrainu šalli un uzdāvināja man. Es jutos
pavisam apmulsusi, bet dāvanu pieņēmu.
Man vēl tagad šī šalle ir saglabājusies kā
piemiņa no šīs kuplās un sirsnīgās ģimenes.
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To tika nēsājuši arī mani mazbērni.
60. gados gandrīz visās lielākajās iestādēs bija kāds pašdarbības kolektīvs. Slimnīcā bija savs ansamblis, kurā dziedāja desmit
darbinieces. Mums bija arī labi aktieri. Kā
režisori lūdzām skolotāju Almu Bagāto.
Uzvedām skečus un viencēlienus. Ar labām aktiera dotībām izcēlās M. Zagerte,
D. Goba, Ģērķis, Vītols u. c. Braucām uz
tuvākiem lauku klubiem ar koncertiem.
Ansamblis dziedāja arī manās kāzās 1968.
gada 15. jūnijā (augšējā attēlā).
Ir daudz skaistu atmiņu. Gribētos tās
atdzīvināt, pagriežot laika ratu par daudziem gadiem atpakaļ.
Atmiņa – spārni un spieķis,
Kas tevi vēl uznes kalnā!
Lai redzētu: dzīvots nav lieki,
Kaut mūža riets ietinas salnā.
(A. Vējāns)
Genta Vecumniece
Foto no autores un Dr. E. Biķa
personīgajiem arhīviem
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Genovefas Viļumas atmiņas par Viesītes
slimnīcā, infekciju nodaļā, nostrādāto laiku
(1962. g. - 1969. g.)
Šie gadi vērtība, kas tev ir doti,
To vajag novērtēt, jo tas tavs mūžs.
Un tavā mūžā skaistākā no rotām
Ir sirsnība, kas tavā sirdī mīt.
(S. Zviedre)
1962. gada 16. aprīlī daktere Haitova
mani pieņēma darbā Viesītes slimnīcā un
norīkoja strādāt par medicīnas māsu slimnīcas infekciju nodaļā. Man bija liels satraukums, jo biju tikko atgriezusies no Sibīrijas
izsūtījuma. Viesīte man bija pilnīgi sveša, jo
agrāk dzīvoju Preiļu rajonā. Mācījos Daugavpils pedagoģiskās skolas 3. kursā, kad
mani izsūtīja uz Sibīriju. Medicīnisko izglītību ieguvu Sibīrijā – 6 mēnešu medmāsu
kursos (specialitāte – „медицинская сестра
запаса с незаконченым медицинским
образованием”). Tur strādāju Isiļkula rajonā
par patronāžas māsu tuberkulozes dispanserā, jo biju saslimusi ar šo slimību. Nodaļā biju
strādājusi tikai mācību prakses laikā. Protams,
medmāsas darbs bija saprotams un pazīstams,

Viss infekciju nodaļas kolektīvs bija draudzīgs,
atsaucīgs. Es ātri tajā iejutos, nesaņēmu nekādus
pārmetumus par to, ka esmu no Sibīrijas izsūtījuma, nejutu arī nekādu citādu nelabvēlīgu
attieksmi pret sevi. Mani ļoti iespaidoja bērnu
ārsts Biķis, kurš strādāja arī infekciju nodaļā,
kad tur ārstējās bērni ar dažādām infekcijas slimībām: masalām, skarlatīnu, gripu, dažādām
zarnu infekcijām u. c. Dakteris Biķis strādāja
ar lielu atbildības sajūtu pret savu darbu. Kaut
gan viņš bija jauns speciālists pēc institūta beigšanas, tomēr profesionāls savās zināšanās un
centās no visas sirds palīdzēt slimajiem bērniem. Ja nodaļā ienāca ļoti slims bērns vai ar sarežģītu diagnozi, viņš nepaļāvās tikai uz savām
zināšanām, bet nekautrējās lūgt konsultāciju no
ārstiem Viesītē un zvanīja dakterēm Haitovai
vai Dzenei. Sarežģītākos gadījumos zvanīja uz
Jēkabpili vai Rīgu. Parasti viņš pateica bērna
diagnozi un to, kādus medikamentus ir nozīmējis, un jautāja, vai pietiek, vai vajag kaut ko
pamainīt. E. Biķis bija ļoti cilvēcīgs, viņš cen-

2 gadus. Tajā piedalījās dažādi Viesītes slimnīcas darbinieki – Haitova, Šileiko, Freimane,
Ārgule, es, Vecumniece u. c. (visus neatceros).
Dziedājām slimnīcas pasākumos, braucām uz
Saukas profesionāli tehnisko skolu, uz Jēkabpils slimnīcas medicīnas darbinieku svētkiem.
E. Biķis sameklēja repertuāru, mācīja dziedāt,
pavadīja mūsu dziedāšanu un pats arī uzstājās
ar klavierspēli. Klavieru slimnīcā nebija, bet
mēs gājām mācīties dziedāt gan uz bērnudārzu, gan kultūras namu. Kolektīvs tajā laikā bija
aktīvs, atsaucīgs, draudzīgs.
Kad Jēkabpilī slimnīcai uzcēla jauno korpusu ar infekcijas nodaļu, tad Viesītes infekcijas
nodaļu slēdza un līdz ar to arī mans medicīnas
māsas darbs beidzās. Sagadījās tā, ka Viesītes
bērnudārzā bija vajadzīga vadītāja, un Viesītes
izpildkomiteja mani uzaicināja strādāt uz turieni. Jēkabpils rajona izglītības nodaļa mani
pieņēma darbā Viesītes bērnudārzā par vadītāju, kur nostrādāju līdz aiziešanai pensijā 1991. gadam. Protams, strādājot par vadītāju,

tās, lai bērns būtu pareizi ārstēts un atveseļotos
(toreiz visas telefonsarunas bija dzirdamas, jo
telefons nodaļā bija viens – medmāsu kabinetā.
Dakterim atsevišķa kabineta nebija). Ārsts Biķis
savu darbu darīja apzinīgi, ar lielu atbildību, tā
uzkrājot darba pieredzi. Viņš bija mērķtiecīgs
un to pierādīja, iegūstot profesora grādu.
Viņš bija sabiedrisks. Ar viņa līdzdalību
un vadību Viesītes slimnīcā tika noorganizēts
sieviešu ansamblis, kas darbojās neilgi – tikai

neklātienē mācījos un beidzu Ļeņingradas pedagoģiskā institūta Pirmskolu nodaļu.
P.S. Arī, strādājot Viesītes slimnīcā, laika
posmā no 1964. – 1968. gadam neklātienē beidzu Stradiņa medicīnisko skolu, kur ieguvu
vidējo medicīnisko izglītību – apguvu medmāsas profesiju.
G. Viļuma
Viesītē, 2014. gada nogalē
Foto no Dr. E. Biķa personīgā arhīva

Viesītes slimnīcas infekciju nodaļa Ezera ielā 4.

jo iepriekš strādāju Isiļkula rajona slimnīcas
kantorī par sekretāri.
Pirmo dežūru infekciju nodaļā pieņēmu no
medicīnas māsas Lūcijas Freimanes. Ātri nomierinājos, jo viņa ļoti sīki visu pastāstīja – kādi
noteikumi nodaļā, un parādīja, kas un kur atrodas, kas un kā darāms. Es viņu visu laiku ļoti
cienīju. Lūcija darbā bija prasīga kā pret slimniekiem, tā arī pret maiņas darbiniekiem. Viņa
bija cilvēks, kas savu darbu pildīja profesionāli.
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14. martā Viesītē - režisores
Ditas Balčus komēdija
„Padomi precētiem pāriem”
Februārī un martā turnejā pa Latviju
dodas aizraujoša komēdija „Padomi precētiem pāriem”, kas Rīgā, teātrī „Austrumu
robeža”, 2014. gadā nospēlēta 55 reizes,
kļūstot par 2014. gada spēlētāko izrādi
Latvijā, un turpina slavas laurus plūkt arī
šogad. Iestudējuma režisore Dita Balčus
izrādē apvienojusi divas tēmas – laulības
krīzi un televīzijas glorificēto spēku, bet
Kārlis Anitens radījis skatuves versiju speciāli turnejai, vēl vairāk paverot televīzijas
aizkulises.
Izrāde veidota pēc populārā itāļu satīrista un dramaturga, Nobela prēmijas
laureāta Dario Fo un viņa sievas, aktrises
un sabiedriskās darbinieces Frankas Ramē
kopīgi sarakstītās lugas motīviem par pāri,
kas nodzīvojis laulībā 18 gadus un nu, pēc
vīra iniciatīvas, sāk eksperimentēt ar „brīvajām” attiecībām. Vai laulība var būt brīva? Ja var – no abām pusēm vai no vienas?
Asprātīgos dialogos un itāliskās kaislībās
pāris izdzīvo savas laulības dzīves ainas
TV realitātes šovā, kuru vada šarmanta
un pieredzējusi laulības dzīves eksperte.

Izrādi caurstrāvo gan greizsirdības radīta
ekspresija, gan labs humors un populāra
itāliešu mūzika.
Kā izrādē teiks laulības krīzes skartā
Antonija, „televīzija sniedz 28 idiotiskus
padomus 3 sekunžu laikā”. Sarunu šova
forma izrādei izraudzīta ar mērķi ironizēt
par glorificēto televīzijas spēku un palīdzīgās rokas sindromu. Lai kodi darbotos
vēl precīzāk, Dita Balčus aktierdarbus uzticējusi veikt trim, ar televīziju un teātri
cieši saistītiem cilvēkiem, kuri pazīst televīziju un teātri no „iekšpuses”. Izrādē –
šovā piedalās populārā televīzijas „balss”,
filmu un teātra aktrise Zane Burnicka
(Antonija), TV raidījumu vadītājs, scenārists, režisors, teātra dramaturgs, topošais
teātra aktieris un režisors Kārlis Anitens
(Luidži) un psihoterapeite, „Ainas šova”
vadītāja, arī diplomēta teātra režisore Aina Poiša (TV šova vadītāja Marija Moreno). Kārlis Anitens izbraukuma versijai
radījis arī skatuves ietērpu un kostīmus.
Uz tikšanos izrādē - 14. martā plkst.
18.00 Viesītes Kultūras pilī!

25. martā - KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU
PIEMIŅAS DIENĀ aicinām politiski represētos, viņu ģimenes un visus
interesentus uz atceres pasākumiem mūsu novadā
VIESĪTĒ
plkst. 12.00 atceres pasākums, ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana pie
piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem
plkst. 12.30 izbraukšana uz Smiltaines kapsētu.
RITES PAGASTĀ
plkst. 11.00 Komunistiskā genocīda atceres pasākums Ritē, pie piemiņas
akmens
ELKŠŅU PAGASTĀ
plkst. 12.00 piemiņas brīdis Elkšņos, pie piemiņas akmens Komunistiskā
genocīda upuriem
SAUKAS PAGASTĀ
plkst. 13.00 atceres pasākums Smiltaines kapsētā pie Induļa Damberga
personīgi veidotā un uzstādītā krusta „Kam atdusas vieta svešumā”
~ plkst. 14.00 aicinām visus novada politiski represētos, viņu ģimenes un
visus interesentus uz atmiņu pēcpusdienu Lones Tautas namā!

Viesītes tirdziņā katra mēneša
otrajā sestdienā – Baldones
mājas kūpinājumi!
Aicinām iepirkties!

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…
Aizbridās saulīte – noslīdēja
Debess malā;
Izira cerība sārti zaļā.
Nu es stāvu ceļa galā.
(J. Poruks)

Pēteris Baronaitis
17.08.1964. - 20.01.2015. Rites pagasts

Edvīns Caune
14.07.1960. – 26.01.2015. Viesīte

Uldis Ratnieks
10.05.1962. – 31.01.2015.
Elkšņu pagasts

Jūlija Upe
22.08.1927. – 04.02.2015.
Saukas pagasts

Valentīna Brālīte
20.01.1938. – 06.02.2015.
Viesītes pagasts

Gunārs Čibulis
09.09.1947 – 09.02.2015.
Elkšņu pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
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KULTŪRAS AFIŠA MARTĀ
Viesītes Kultūras pilī
5. martā plkst. 11.00,
gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem Tautu deju kolektīvu SKATE
Piedalās: Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils,
Salas un Viesītes novadu izglītības iestāžu
tautu deju kolektīvi
8. martā plkst. 14.00 Viesītes Baptistu
draudzes organizēta akcija
„Vislielākā dāvana”
14. martā plkst. 18.00
IZRĀDE - ŠOVS
„Padomi precētiem pāriem”
Iestudējuma režisore D. Balčus,
piedalās fi lmu un teātra aktrise
Zane Burnicka (Antonija),
TV raidījumu vadītājs, scenārists,
režisors Kārlis Anitens (Luidži),
psihoterapeite, teātra režisore Aina Poiša (TV šova vadītāja
Marija Moreno).
Ieejas maksa: EUR 5,00; 6,00; 7,00
Biļetes iepriekšpārdošana Kultūras pilī, tālr.
26513349 un www.bilesuparadize.lv
20. martā plkst. 15.00
Tradīciju zālē
muzikāla dzejas pēcpusdiena
„Mazliet mīļuma no sirds…”
Piedalās dzejnieces un mūziķes Elga Svilo
un Inga Krauze (Jaunjelgava)
Ieeja: BRĪVA
21. martā plkst. 15.00
jauno izpildītāju un grupu konkurss
„HOMESICK” 2015
28. martā no plkst. 20.00
Viesītes jauniešu organizēta akcija
ZEMES STUNDA
Programmā: nakts orientēšanās, karsta tēja
pie ugunskura un citas aktivitātes

KINO AFIŠA
17. martā plkst. 13.30 un 17.30
Konferenču/kino zālē
Arvīda Krieva dokumentālā fi lma
„Freimis. Mārtiņš Freimanis”
Filmā apkopoti spilgtākie
fragmenti no aizraujošākajiem un
emocionālākajiem brīžiem Mārtiņa dzīvē.
Dokumentālās fi lmas
galvenais fi lmas mērķis bija iemūžināt
Mārtiņa Freimaņa piemiņu fi lmā,
kas atspoguļotu ne tikai viņa
personību un dzīvi, bet arī
Latvijas mūzikas vēsturi,
kuras sastāvdaļa ir Mārtiņš.
Pusotru stundu garā fi lma
ļauj iepazīt
mūziķi no jauna.
Biļetes cena: EUR 2,00

25. martā plkst. 13.30 un 17.30
Konferenču/kino zālē
Dzintras Gekas 2014. gadā uzņemtā
dokumentālā fi lma „Kur palika tēvi”
1941. gadā uz Sibīriju aizvestie bērni
savus tēvus nav redzējuši, savās atmiņās
viņi stāsta: „Tēvu arestēja, viņu ievietoja
Vjatlaga nometnē.
Viņš tur miris 1942. gada martā.
Viņš nebija notiesāts.
Tēvu tiesāja 1942. gada rudenī, kad viņš jau
bija miris, Maskavas troikas spriedums: 10
gadi ieslodzījumā ar mantas konfiskāciju.
Vienīgais iemesls, ka dzīvojam turīgi,
turīgas lauku mājas bija, liela saimniecība,
dzirnavas, mājlopi...”
Drezīna brauc pa aizaugušo dzelzceļu.
Divpadsmit brauciena dalībnieki 70 gadus
ir domājuši par braucienu uz Soļikamskas
un Vjatlaga nometnēm, ka gribētu nokļūt
vietās, no kurienes tēvi neatgriezās.
Vizuāli redzama skarbā daba,
sasprindzinājums cilvēku sejās,
foto kolāžas un īsi atmiņu mirkļi.
IEEJA BRĪVA

Rites Tautas namā
6. martā no plkst. 22.00 līdz 03.00
BALLE
SPĒLĒ „dj GUNČS”
(dzīvā mūzika + diskotēka)
Ieeja: līdz plkst. 23.00 - EUR 3,00;
pēc plkst. 23.00 - EUR 4,00
21. martā plkst. 9.00
Rites TN mazajā zālē ZOLĪTES MAČI
Interesentus pieteikties pie Miervalda
(mob. tel. 26494707)

Lones Tautas namā
6. martā plkst. plkst. 22.00
atpūtas vakars
„Sieviete, sieviete, lūk, mana sirds!”
kopā ar grupu „Ginc un Es”.
Galdiņus rezervēt savlaicīgi, tālr. 29356839,
26313739. Ieeja vientulim - EUR 5,00;
ar meiteni (ja ierodas un izpērk biļeti) katram EUR 4,00; vientulei – EUR 3,00
28. martā plkst. 16.30
komponista Arvīda Žilinska
110. jubilejas koncerts.
Piedalās senioru koris „Atvasara”,
A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas
audzēkņi un pedagogi, Viesītes mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi un pedagogi.

Kā mazs pūpolzariņš,
Kā mazs saules stariņš,
Mirdzi saviem vecākiem!
Šajā laika posmā Viesītes novads ir
papildinājies ar 4 jaundzimušajiem pasaulē nākuši:
Dans, Madara, Nikola un Romāns.
Viesītes novada dzimtsarakstu
nodaļa sveic vecākus un
novēl veselību, dzīves gudrību
un izturību, bērniņus audzinot!

Saimniecības preču veikalā,
Viesītē, Brīvības ielā 1 jauns preču pievedums!
• Ziedu un dārzeņu sēklas.
• Augsne un kūdra.
• Lustras.
• Dažādi katli un pannas.
Gaidīsim Jūs mūsu veikalā!
Darba laiks
darba dienās: 8:00 – 17:00,
sestdien: 8:00 – 16:00.
Tālrunis: 26624390.
Saimniecības preču veikalā Viesītē un
veikalā Elkšņos iespējams veikt
norēķinus par komunālajiem
maksājumiem, zemes nodokli, elektrību,
apmaksāt telefona un citus rēķinus.

PIEDĀVĀJU VIESĪTĒ
(RAIŅA ielā 24, 2. stāvā):
GĒLA NAGU PIEAUDZĒŠANU,
GĒLA LAKAS PĀRKLĀJUMU,
KLASISKO MANIKĪRU
Strādāju pēc pieraksta arī sestdien un svētdien.
TĀLR. 22031887 - IEVA

Elkšņu kultūras namā
12. martā plkst. 12.00
Erudīts
27. martā plkst. 19.00
humora vakars
„Dzīve nav rožu dārzs”
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