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25. aprīlī –
LIELĀ TALKA!
Novada lielā talka šogad notiks Saukas
pagastā, Saukas dabas parkā, Bincānos, sakarā ar vasarā gaidāmo festivālu „Zobens un
Lemess”.
No Viesītes būs nodrošināts transports plkst. 9:00 no Viesītes Kultūras pils. Talkas
sākums – plkst. 10:00.
Talkā būs: maisi, mūzika, Lielās talkas
zupa, aktivitātes bērniem, tikšanās ar patruļkuģa P - 07 „Viesīte” jūrnieku komandu.
Līdzi jāņem: darba rīki (grābeklis, cirvis, slota), cimdi, gumijas zābaki un darba
prieks.
Tāpat būs iespēja talkot arī Rites un
Elkšņu pagastos. Sīkāka informācija par talkošanas vietām Viesītes novadā būs pieejama Viesītes novada pašvaldības mājaslapā:
www.viesite.lv (pasākumu kalendārā).
Viesītes novada Lielās talkas koordinatora kontakti - 29334062 (Laura).

Šogad aprit 66 gadi, kopš no Latvijas
1949. gada 25. martā izsūtīti vairāk nekā
44 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Pieminot
traģisko deportāciju dienu, piemiņas vietās
Viesītes novadā aizvadīti klusuma un atmiņu brīži, piedaloties bijušajiem represētajiem, viņu tuviniekiem un arī skolēniem.
Ar tolaik izsūtītu jauniešu atmiņu stāstiem piemiņas brīdī Viesītē dalījās Viesītes
vidusskolas audzēkņi. Todien uz skolu neatnāca daudzi. Balstoties uz Latvijas Valsts arhīvā glabāto izsūtīto ģimeņu lietu dokumentiem, ir izdota liela grāmata „Aizvestie. 1949.
gada 25. marts” 2 sējumos, kurā ir uzskaitīti
visi cilvēki, kuri izsūtīti uz tālo Sibīriju. Pēc
šīs grāmatas datiem no Viesītes pilsētas ir
izvesti 10 cilvēki; no Elkšņu pagasta – 47 cilvēki un Rites pagasta – 35 cilvēki; no Saukas
pagasta – 150 cilvēki un Viesītes pagasta – 81
cilvēks. Kopumā no tagadējā Viesītes nova-

da deportēti 323 cilvēki.
Šogad novada kopīgais piemiņas pasākums aizvadīts Smiltaines kapsētā ar atceres
brīdi pie Induļa Damberga personīgi veidotā
un uzstādītā krusta „Kam atdusas vieta svešumā”.
Piemiņas dienas pasākumi Viesītes novadā noslēdzās ar atmiņu pēcpusdienu Lones Tautas namā, kur ar sevi iepazīstināja un
par tā laika atmiņām, kuras piedzīvotas bērna acīm, stāstīja Viesītes novada represētie:
Ērika Zīle Bērziņa, Zelma Graviņa, Vilma
Kovnacka, Aija Malnača, Elma Grīnvalde,
Indulis Dambergs, Aija Vija Rasmane, Elizabete Ratiņa, Ēriks Lukstenieks, Velta Ļahtiņina, Natālija Karziņina (attēlā).
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietuun Sabiedrisko attiecību
speciāliste L. Liepiņa
Autores foto

Plānotas iedzīvotāju tikšanās ar Viesītes novada pašvaldības
vadību un speciālistiem
Iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības vadību un speciālistiem notiks:
šī gada 13. aprīlī plkst. 10.00 Lonē; plkst. 11.00 Saukā;
plkst. 12.00 Ritē; plkst. 13.00 Elkšņos;
šī gada 27. aprīlī plkst. 17.00 Viesītē, Kultūras pils kino un konferenču zālē.
Piedalīsies domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs un izpilddirektors A. Žuks, kā arī
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs M. Blitsons.
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Viesītes novada domes kārtējā sēdē
šī gada 18. martā
• Tika pieņemts lēmums par Viesītes pilsētas ūdenssaimniecības projekta turpināšanu.
Saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības aktualizēto Viesītes novada Attīstības programmu 2014. – 2020. gadam un Viesītes novada
pašvaldības Investīciju plāna 2014. – 2020.
gadam 18. punktu uzdeva pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
gatavot dokumentāciju projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītes
pilsētā, II kārta”. Plānotās projekta izmaksas –
EUR 2400000, tai skaitā: centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1338810, centralizētajai ūdens apgādes sistēmai EUR 1061190.
• Izskatot SIA „Viesītes komunālā pārvalde” sagatavoto priekšlikumu par ūdenssaimniecības tarifu paaugstināšanu Viesītes
novadā, izvērtējot iesniegtos aprēķinus, dome
nolēma atbalstīt priekšlikumu un ar 2015. gada
1. jūniju noteikt šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Viesītes novadā (Viesītes
pilsētā, Viesītes, Elkšņu, Saukas, Rites pagastos):
– ar ūdens skaitītājiem: ūdens – 0,877
EUR/m3 (bez PVN); kanalizācija – 0,829 EUR/
m3 (bez PVN);
– bez ūdens skaitītājiem: ūdens – 3,17
EUR/1 cilvēkam mēnesī (bez PVN); kanalizācija – 2,99 EUR/1 cilvēkam mēnesī (bez PVN).
• No Viesītes novada pašvaldības vides
aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem piešķīra EUR 1112,40 ūdensvada izbūvei Elkšņu
pagasta Elkšņu ciema Dižozolu ielā.
• No Viesītes novada pašvaldības budžeta piešķīra pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA
„Pērlīte” avansu EUR 2000,00 saimnieciskās
darbības nodrošināšanai.
• Atbalstīja pašvaldības jaunatnes lietu
speciālistes sagatavoto projekta pieteikumu
„Dzimis Sēlijā” iesniegšanai Zemgales Kultūras programmas 2015. gada projektu konkursā
(projekta kopējā summa EUR 4713,00). Projekta atbalsta gadījumā tiks nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums EUR 2350,00.
• Atbalstīja Viesītes muzeja „Sēlija” sagatavoto projekta pieteikumu „Tērpi no Sēlijas
kā muzeja „Sēlija” vizītkarte” iesniegšanai
Zemgales Kultūras programmas 2015. gada
projektu konkursā (projekta kopējā summa
EUR 1830,00). Projekta atbalsta gadījumā tiks
nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums EUR
675,00.
• Atbalstīja Viesītes Mūzikas un mākslas
skolas projekta „Materiāltehniskās bāzes uzlabošana profesionālās ievirzes programmas
„Vizuāli plastiskā māksla” īstenošanai Viesītes mūzikas un mākslas skolā” iesniegšanu
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
„Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā (projekta kopējā summa EUR 5191,37).

Projekta atbalsta gadījumā tiks nodrošināts
pašvaldības līdzfinansējums EUR 500,00.
• Apstiprināja projektu konkursa „Jauniešu iniciatīvu konkurss Viesītes novadā” nolikumu ar mērķi finansiāli atbalstīt jauniešu
iniciatīvas, kas veicina Viesītes novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības
procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes,
vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību šajos
procesos.
• Apstiprināja Viesītes Mūzikas un mākslas skolas un Viesītes Sporta skolas konkursa
„Par Viesītes Sporta skolas logo izstrādi” nolikumu.
• Izvērtējot pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļā saņemtos projektu pieteikumus pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai saskaņā ar pašvaldības „Kārtību,
kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu
no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu
projektu konkursiem”, dome nolēma no pašvaldības budžeta 2015. gadā piešķirt finansējumu šādiem pretendentiem – sabiedrībām,
biedrībām, reliģiskām organizācijām un vietējās iniciatīvas grupām – sabiedriski nozīmīgu
projektu un pasākumu īstenošanai Viesītes
novada teritorijā: SIA „Štelmahera fotostudija” – filmas „Paaudžu sadarbība” izveidei
EUR 430,00; Saukas dabas parka biedrībai –
projektam „Vasaras Saulgriežu svinēšana pēc
senajām latviešu tradīcijām” EUR 396,30; vietējās iniciatīvas grupai „Rokdarbu un mākslas
pulciņš pieaugušajiem un bērniem” – projektam „Ritinām Sēlijas rokdarbu kamolu” EUR
400,00; biedrībai „Vides un tūrisma Klubs
„Sēlija”” – projektam „Bērnu un jauniešu vasaras nometne „Ormaņkalns – 2015”” EUR
430,00; vietējās iniciatīvas grupai „Vienmēr
kopā” – projektam „Domā! Dari! To tu vari!”
EUR 424,60; vietējās iniciatīvas grupai – projektam „Brīvā laika pavadīšana un aktīvās
atpūtas iespēju pilnveidošana Saukas pagasta
iedzīvotājiem” EUR 422,10; Viesītes Baptistu
draudzei – projektam „FALLOW UP” EUR
430,00; biedrībai „Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība” – projektam „Biedrības atbalsta
centrs „Viesītei”” EUR 430,00; biedrībai „Sēļu
klubs” – projektam „Sēlijas akadēmija – 1.
gads” EUR 426,93. NVO un vietējās iniciatīvas
grupām, kas saņēmušas pašvaldības atbalstu,
ir pienākums projektu realizēt līdz š. g. 1. septembrim un viena mēneša laikā pēc projekta
aktivitāšu noslēguma vai drukātā izdevuma
izdošanas iesniegt piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti.
• Nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 19. punktā noteikto
Viesītes novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo uzdevumu veikšanu – nodrošināt paš-
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valdības pedagoģiski medicīniskās komisijas
darbību un pieejamību bērniem ar speciālajām
vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot normatīvajos aktos noteiktos
komisijas pienākumus. Līgums stājas spēkā ar
tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz vienu
gadu.
• Reģistrēja A. DZ. dzīvokļu rindā un piešķīra dzīvokli „Māja Nr. 2” – 3, Sauka, Saukas
pagasts. Atteica reģistrēt I. M. dzīvokļu rindā,
jo ir dzīvesvieta un nav nomaksāts parāds par
komunālajiem maksājumiem (686,08 EUR).
Atļāva I. Z. pārslēgt īres līgumu dzīvoklim
„Deši” – 9, Viesītes pag., Viesītes nov.
• Pagarināja īres līgumu līdz š. g. 30. jūnijam 4 īrniekiem: īrniekam K. B. (dzīvoklis Aizkārļi – 5, Elkšņu pag.); īrniekam A. K.
(dzīvoklis Raiņa 42 – 6, Viesīte); īrniekam J. G.
(dzīvoklis Druviņas 2 – 7, Rites pag.); īrniekam
Ģ. S. (dzīvoklis Cīruļi 5 – 11, Rites pag.).
• Atļāva norakstīt pamatlīdzekļus Elkšņu
pagasta pārvaldē, kuru turpmākā lietošana
nav ekonomiski lietderīga: monitors P006008,
aka „Priednieki” P006098 (materiāli atbildīgā
persona – Elkšņu pagasta pārvaldes vad. D.
Černauskis).
• Nolēma uzņemt uzskaitē grāmatu fondu:
bibliotēkas fondu Saukas pagasta Lones bibliotēkā P004086 – par summu EUR 82,35 un grāmatu fondu Viesītes vidusskolā P001309 – par
summu EUR 2293,62.
• No pašvaldības budžeta sporta pasākumu organizēšanai paredzētajiem līdzekļiem
piešķīra EUR 400,00 autobraucēja Kristapa
Maševska administratīvo izdevumu segšanai
(licence, dalības maksa) dalībai autokrosā
VAZ Klasika klasē.
• Izskatot zemes nomnieku iesniegumu,
izvērtējot situāciju, pieņēma lēmumu nesamazināt zemes nomas maksu zemes gabaliem pie
Saukas ezera Viesītes novada Saukas pagastā.
• Nolēma slēgt zemes nomas līgumu laika
posmam no 19.03.2015. līdz 31.12.2019. ar V. S.
par zemes vienību Viesītes pagastā ar kadastra apzīmējumu 56350110146 (0,7 ha platībā),
ar kadastra apzīmējumu 56350110167 (0,2 ha
platībā) un 56350110108 (2,0 ha platībā) iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām.
• Pagarināja zemes nomas līgumus laika
posmam līdz 31.12.2019.:
– ar M. Z. uz zemes vienību Saukas pagastā 1,3 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
– ar I. V. uz zemes vienību Saukas pagastā
0,1 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
• Izskatot personu iesniegumus, izbeidza
nomas tiesības ar 2015. gada 1. aprīli:
– A. A. uz zemes vienībām ar apzīmējumiem kadastrā 56580060091 un 56580060204
Viesītes novada Elkšņu pagastā;
– S. N. uz zemes vienību ar apzīmējumu
kadastrā 56150010265 Viesītes novada Viesītē.
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• Izskatot personu iesniegumus, izbeidza
nomas tiesības ar 2015. gada 1. janvāri:
– I. E. uz zemes vienību ar apzīmējumu
kadastrā 56880060036 Viesītes novada Saukas
pagasta „Jaunsaukā”;
– A. V. uz zemes vienību ar apzīmējumu
kadastrā 56350120076 Viesītes novada Viesītes
pagastā, „Pie akmens”;
– G. P. uz zemes vienību ar apzīmējumu
kadastrā 56880060036 Viesītes novada Saukas
pagasta „Jaunsaukā”.
• Noteica par pašvaldībai piekritīgām sekojošas zemes vienības: zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56800040147 – 3,5 ha platībā; zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
56800040119 – 5,9 ha platībā; zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 56580070107 – 3,7 ha
platībā; zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580010033 – 3,5 ha platībā.
• Noteica par pašvaldībai piekritīgām un
noteica starpgabalu statusu sekojošām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem:
– 56350150123 – 3,0 ha (nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam);
– 56350110162 – 0,5 ha (platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala
platību);
– 56350010049 – 8,0 ha (nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam);
– 56800040226 – 1,0 ha (platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala
platību);
– 56580060178 – 1,5 ha (platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala
platību);

– 56580030137 – 19,6 ha (konfigurācija
nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu
atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam un nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam);
– 56580030135 – 1,9 ha (platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala
platību un nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam).
• Izskatot SIA „SAPRATIX” iesniegumu
un izvērtējot to, nolēma pagarināt līdz 2026.
gada 16. martam Zemes nomas līgumu ar SIA
„SAPRATIX” par nekustamā īpašuma „Piksteres ezers” iznomāšanu ar mērķi: derīgo izrakteņu (sapropeļa) ieguve.
• Izsniedza SIA „MIKOR”, juridiskā adrese: Brīvības iela 2, Ābeļu pagasts, Jēkabpils
novads, LV – 5201, „Bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju” līdz 2039. gada 18.
novembrim atradnei „Jaunāres”, kas atrodas
Viesītes novada Viesītes pagasta „Jaunārēs”.
• AS „Latvenergo” valdījumā esošai ēkai –
transformatora apakšstacijai TP – 6585 ar
kadastra apzīmējumu 56880040244005, kas
atrodas uz zemes vienības „Ķoniņi”, Lone,
Saukas pagasts, Viesītes novads, piešķīra adresi: TP – 6585, Lone, Saukas pag., Viesītes nov.
• Pieņēma lēmumu par izmaiņām Valsts
Adrešu reģistrā:
– piešķirt adresi funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 56800040197001, 5680004019702,
56800040197003 – „Stārķīši”, Rites pag., Viesītes nov.;
– piešķirt adresi funkcionāli saistītai būvei ar kadastra apzīmējumu 56580010122,
56580 0101220 02;
56580 0101220 03;

56580010122004; 56580010122005 – „Lielsīpoli”, Elkšņu pag., Viesītes nov.;
– likvidēt adresi „Kalnāji”, Viesītes pag.,
Viesītes nov., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5635015001 (uz zemes vienības nav
ēku un būvju.);
– likvidēt adresi „Būkas”, Saukas pag.,
Viesītes nov., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56880040235 (uz zemes vienības nav
ēku un būvju.);
– likvidēt adresi „Būkas”, Brieži, Saukas
pag., Viesītes nov., zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 56880060087 (uz zemes vienības
nav ēku un būvju.);
– likvidēt adresi „Birznieki 1”, Saukas pag.,
Viesītes nov. (adrese dabā neeksistē);
– mainīt adresi no „Birznieki 2”, Saukas
pag., Viesītes nov., uz „Straumes”, Saukas pag.,
Viesītes nov., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56880070055.
• Viesītes pagastā esošajām zemes vienībām ar sekojošiem apzīmējumiem kadastrā,
kurām nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam, noteica starpgabalu statusu: 56350060238 (2,4 ha platība); 56350060170
(5,1 ha platība); 56350120014 (3,5 ha platība);
56350150111 (2,3 ha platība).
• Atļāva 1 personai zvejot (pašpatēriņa
zvejai) ar zivju murdu ar sētu līdz 30 m (iekšējos ūdeņos) Viesītes novada Rites pagasta
Krīgānu ezerā 2015. gada zvejas sezonā.
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks š. g. 15. aprīlī.
Materiālu sagatavoja domes kancelejas
vadītāja D. Vītola.
Sīkāku informāciju varat saņemt domes
kancelejā.

Viesītes novada uzņēmēja
klients – globāla mēroga organizācija – NATO
Viesītes koka dizaina lietu uzņēmums
„RixWood” piegādā produktus gan uzņēmumiem Latvijā, gan ārvalstīs, tādā veidā
pastāvīgi paplašinot klientu loku gan lokāli, gan eksporta tirgos. Īpaši uzņēmums
lepojas ar pēdējā laikā nozīmīgāko pasūtījumu, kura klients ir globālā mēroga organizācija NATO.
„Šis bija gan izaicinājums, gan aplie-

cinājums, ka spējam izpildīt ļoti augsta līmeņa pasūtījumus un esam gatavi strādāt
ar globāliem klientiem,” tā šo pasūtījumu
komentē uzņēmuma līdzīpašnieks un vadītājs Kalvis Kārkliņš.
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
L. Liepiņa
Autores foto

Piešķirts finansējums biedrību, nodibinājumu, reliģisko
organizāciju un fizisko personu ieceru realizēšanai
Viesītes novada
pašvaldība jau otro
gadu
izsludināja
projektu konkursu
biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu ieceru realizēšanai. Tika iesniegti un
atbalstīti 9 projektu pieteikumi. Attīstības
un plānošanas nodaļas speciālisti tos izvērtēja pēc atbilstības ar pašvaldības domes
lēmumu noteiktajai kārtībai un tālāk virzīja

uz Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komiteju, kuras lēmums
par finansējuma piešķiršanu tad arī bija par
pamatu jautājuma apstiprināšanai Viesītes
novada domes sēdē šī gada 18. martā.
Pamatojoties uz Viesītes novada domes
2015. gada 18. marta lēmumu Nr. 16, pašvaldības finansējumu saņem: SIA „Štelmahera
fotostudija”, Saukas dabas parka biedrība,
vietējās iniciatīvas grupa „Rokdarbu un
mākslas pulciņš pieaugušajiem un bērniem”,
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biedrība „Vides un tūrisma Klubs „Sēlija””,
vietējās iniciatīvas grupa „Vienmēr kopā”,
Lones vietējās iniciatīvas grupa, Viesītes
Babtistu draudze, Latvijas Cistiskās fibrozes
biedrība, biedrība „Sēļu klubs”.
Projektu rezultāti tiks izvērtēti, un labākais projekts tiks virzīts tālākam konkursam
Latvijas pašvaldību apvienības „Sabiedrība
ar dvēseli – Latvija” ietvaros.
I. Vītola
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
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Viesītes novada pašvaldība veido
sadraudzību ar Baltkrieviju
Viesītes novada pašvaldība ir uzsākusi
sarunas ar Baltkrievijas Republikas Postavas
rajona pašvaldību par sadarbības veidošanu
šādās jomās: izglītībā un veselībā, lauksaimniecībā, rūpniecībā un transportā, ekoloģijā
un racionālā dabas resursu izmantošanā,
teritoriālajā attīstībā, kultūrā, tūrismā un
sportā, kā arī jaunatnes politikā.
Ar šī gada 21. janvāra lēmumu Nr. 34
„Par sadarbības līgumu ar Baltkrievijas Republikas Postavas rajona pašvaldību” Viesītes novada dome nolēma slēgt sadarbības lī-

gumu ar Baltkrievijas Republikas Vitebskas
apgabala Postavas rajona pašvaldību. Šobrīd
pašvaldība gatavojas Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala Postavas rajona izpildkomitejas pārstāvju uzņemšanai Viesītē,
lai stiprinātu sadraudzību, parakstot sadarbības līgumu, un vienotos par kopējiem potenciālajiem projektiem dalībai pārrobežu
sadarbības programmā ar Baltkrieviju.
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
L. Liepiņa

„Mīlestības saliņā” top „Mīlestības taka”

Ar 2014. gada 19. jūniju Viesītes novada
pašvaldība ir uzsākusi īstenot projektu Nr.
14–05–LL13–L413201–000007
„Mīlestības takas rekonstrukcija Viesītes pilsētā 1.
kārta”, kuru paredzēts realizēt līdz šī gada
30. aprīlim un kuru finansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Lauku
attīstības programmas pasākumā „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”.
Projekts ir orientēts uz atpūtas vietas –
takas izveidi gar „Mīlestības saliņu”, kas ir
viens posms no kopējās „Mīlestības takas”,
kuru plānojam sakārtot, piesaistot jaunus
finanšu resursus. Esam iecerējuši uzstādīt

soliņus, atkritumu urnas, informatīvo stendu, pārvietojamo āra tualeti un uzbūvēt gājēju tiltiņu, kurš būs kā viens no galvenajiem
akcentiem vides objekta labiekārtojumā –
„Mīlestības takas” vienā no 4 posmiem, kas
sākas no auto stāvlaukuma, kurš jau iepriekš
tika sakārtots par šī paša fonda līdzekļiem.
Jau ir pasūtīta informatīvā planšete, pārvietojamā āra tualete un atsākti būvniecības
darbi.
Realizējot projektā plānotās aktivitātes,
pašvaldībai izdosies īstenot iedzīvotāju izteikto vēlmi – labiekārtot iecienītu atpūtas
vietu Viesītes pilsētā sporta, brīvā laika pavadīšanai un vides izziņai.
Attīstības un plānošanas nodaļa

JAUNUMS! Pasūti fotogrāfijas internetā –
www.fotolukss.lv
un saņem tās Saimniecības
preču veikalā, Viesītē, Brīvības ielā 1.
Pasūtījumu piegāde notiek
otrdienās un piektdienās.
Fotolukss info tālrunis: 28664600.

Turpinās Publisko
interneta pieejas
punktu projekta
ieviešana

Kā jau iepriekš tika informēts, Viesītes novada pašvaldība īsteno projektu Nr.
3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/019 „Publisko interneta pieejas punktu attīstība
Viesītes novadā”, kura ietvaros plānots
izveidot 9 jaunus un pilnveidot 5 esošus
publiskos interneta pieejas punktus.
Saskaņā ar plānotajām projekta aktivitātēm šobrīd 3 publiskajos interneta
pieejas punktos ar pieeju datortehnikai:
Viesītes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte; Viesītes muzejā „Sēlija”, A. Brodeles iela 7,
Viesīte, un Lones Tautas namā, „Medņi”,
Lone, Saukas pagasts, ir iegādātas un uzstādītas daudzfunkcionālās iekārtas. Tāpat Viesītes novada dome 2015. gada 21.
janvāra domes sēdē ir apstiprinājusi Viesītes novada pašvaldības noteikumus Nr.
1/2015 „Viesītes novada publisko interneta pieejas punktu ar pieeju datortehnikai lietošanas noteikumi Viesītes novada
publiskajos interneta pieejas punktos ar
pieeju datortehnikai”, kas nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmantos datorus,
daudzfunkcionālās iekārtas un internetu Viesītes novada publiskajos interneta
pieejas punktos ar pieeju datortehnikai
projekta ietvaros.
Ņemot vērā Elektroniskās iepirkumu
sistēmas piedāvājumu, šobrīd tiek izvērtēta atbilstošākās datortehnikas iegāde.
Projekta vadītāja A. Kalniņa

Viesītes novada pašvaldības policijas
darba atskaite par 2015. gada februāri
Viesītes novada pašvaldības policijā 2015.
gada februārī reģistrēti 8 iesniegumi no Viesītes novada juridiskajām personām un iedzīvotājiem. Saņemti un apkalpoti 12 personu
izsaukumi, t. sk. 7 izsaukumi par konfliktiem
ģimenē. Aizturēta un Viesītes novada pašvaldības policijas iecirknī nogādāta 1 persona.
Aizturētas un Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknī nogādātas
2 personas.
Viesītes novada pašvaldības policija par
izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem Viesītes novadā sastādījusi 3 administratīvā pārkāpuma protokolus, t. sk.:
– par makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu – 2 personām (pēc Latvijas APK 80.
p. pazīmēm; protokoli nosūtīti izskatīšanai

Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei);
– par sīko huligānismu 1 personai (pēc
Latvijas APK 167. p. – protokols nosūtīts izskatīšanai Valsts policijai).
Par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu 4 personas brīdinātas.
Par saistošo noteikumu nepildīšanu brīdinātas 11 personas (transportlīdzekļu mazgāšana pie ūdenstilpnēm, zālāju bojāšana, nepiedalīšanās pašvaldības rīkotājā atkritumu
apsaimniekošanā u. c.); par citiem pārkāpumiem – 22 personas (pasu derīguma termiņu
pārkāpšana un nedeklarēšanās, vecāku pienākumu nepildīšana).
2 gadījumos (Saukas, Viesītes ezeros) izņemti nelikumīgi zvejas rīki – 34 ūdas, pārbaudītas 19 personas.
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2 gadījumos veikts darbs ar nepilngadīgajām personām.
Sadarbība ar citiem dienestiem (bāriņtiesu, sociālo dienestu, tiesu, Valsts policiju,
Valsts Robežsardzi) 3 gadījumos, 2 gadījumos
piedalījos notikumu vietas apskatēs.
Rakstiski brīdinājumi par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu – 2 (uzsākta
1 administratīvā lieta), par ceļu bojāšanu un
nokraušanu ar kokiem – 3 (pārkāpumi novērsti).
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana – 4
publiskajos (atpūtas, sporta) pasākumos.
Piedalījos ceļu stāvokļa apsekošanā – 14
gadījumos.
Viesītes novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors I. Surkulis
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Viesītes novada pašvaldības noteikumi Nr. 1/2015
„Viesītes novada publisko interneta pieejas punktu
ar pieeju datortehnikai lietošanas noteikumi Viesītes
novada publiskajos interneta pieejas punktos ar pieeju
datortehnikai” Viesītes novada Viesītē
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā
apmeklētāji izmanto datorus, daudzfunkcionālās iekārtas (ja tādas ir uzstādītas) un
internetu Viesītes novada publiskajos interneta pieejas punktos ar pieeju datortehnikai
(turpmāk – PIPP) projekta „Publisko interneta
pieejas punktu attīstība Viesītes novadā” Nr.
3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/019 ietvaros.
2. PIPP pakalpojumi pieejami: Viesītes
novada pašvaldības administrācijas ēkā, Viesītes muzejā „Sēlija”, Viesītes bibliotēkā, Lones
Tautas namā, Saukas pagasta Lones bibliotēkā,
Saukas pagasta Saukas bibliotēkā, Elkšņu bibliotēkā un Rites bibliotēkā iestāžu darba laikos.
3. Par PIPP lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.
4. PIPP lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un
ugunsdrošības noteikumi:
4.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;
4.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk
dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes,
skavas u. c.);
4.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru
daļu savienojošos vadus u. c.;
4.4. konstatējot bojājumus datortehnikai
vai daudzfunkcionālai iekārtai, nepieciešams
pārtraukt darbu un par to informēt atbildīgo
iestādes darbinieku (pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora 2015. gada 13. janvāra rīkojumiem nr. 2 – 3/11 un 2 – 3/12);
4.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru;
4.6. darba laikā sekot datora darbībai un,
ja pēkšņi mainās datora darba režīms (parādās
trokšņi, dūmi, nodziest monitora ekrāns u. c.)
vai arī rodas programmu kļūmes, tad par to
nekavējoties ziņot atbildīgajam iestādes darbiniekam (pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora 2015. gada 13. janvāra rīkojumiem nr.
2 – 3/11 un 2 – 3/12).
5. Lietotājam jāiepazīstas ar PIPP izmantošanas noteikumiem, kā arī ar Darba drošības
instrukciju darbā ar datoru, daudzfunkcionālo iekārtu (ja tāda ir uzstādīta) un jāparakstās.
6. Uzsākot darbu ar datoru, daudzfunk-

cionālo iekārtu lietotājs tiek reģistrēts PIPP
lietotāju žurnālā. Viņam jānorāda datums,
vārds, uzvārds, lietošanas mērķis, lietošanas
laiks – cikos uzsācis un cikos beidzis darbu, kā
arī jāparakstās.
7. Lietotājam, reģistrējoties PIPP lietotāju
žurnālā, jāinformē atbildīgais iestādes darbinieks (pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora 2015. gada 13. janvāra rīkojumiem Nr.
2 – 3/11 un 2 – 3/12) par pakalpojuma veidu, kā
arī par to, ka tiks izmantoti personīgie pārnēsājamie datu nesēji (CD, USB iekārtas, digitālās kameras u. c.).
8. Ja lietotāja darbā tiek izmantoti pārnēsājamajos datu nesējos saglabāti vai pa e – pastu
atsūtīti faili, viņam tie jāpārbauda pret vīrusiem, izmantojot uz datoriem instalēto antivīrusu programmatūru. Ja failos tiek atrasts vīruss, jāgriežas pie atbildīgā iestādes darbinieka
(pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora
2015. gada 13. janvāra rīkojumiem Nr. 2 – 3/11
un 2 – 3/12).
9. Ja lietotājam nepieciešams veikt izdrukas vai kopijas, tad viņam par to jāinformē
atbildīgais iestādes darbinieks (pamatojoties
uz pašvaldības izpilddirektora 2015. gada 13.
janvāra rīkojumiem nr. 2 – 3/11 un 2 – 3/12).
Par veiktajām izdrukām lietotājs norēķinās
saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības noteiktajiem izcenojumiem, pretī saņemot kvīti
(pamatojoties uz Viesītes novada domes 2015.
gada 21. janvāra lēmumu Nr. 9; prot. Nr. 1).
10. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta
un jāpiesakās pie atbildīgā iestādes darbinieka
(pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora
2015. gada 13. janvāra rīkojumiem nr. 2 – 3/11
un 2 – 3/12).
11. Lietotājiem aizliegts:
11.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pašiem to
pārstartēt, kad traucēta tā darbība, pieslēgt vai
atslēgt kādu datoriekārtu;
11.2. mainīt datora konfigurāciju, datora
parametrus vai uzstādīt programmas;
11.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;
11.4. bez atļaujas bojāt PIPP uzstādīto teh-

nisko nodrošinājumu;
11.5. atrasties pie datora vai daudzfunkcionālas iekārtas ar pārtikas produktiem;
11.6. pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās
drēbēs un ar mitrām rokām;
11.7. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā
vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt iestādē
esošo personu un tās darbinieku darbu;
11.8. spēlēt vardarbīgas datorspēles.
12. Ierobežojumi:
12.1. izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt
interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u. c.);
12.2. datoru izmantošanas galvenais mērķis ir informācijas meklēšana, nevis datorspēles;
12.3. izdrukas vai kopijas drīkst veikt tikai
ar atbildīgā iestādes darbinieka (pamatojoties
uz pašvaldības izpilddirektora 2015. gada 13.
janvāra rīkojumiem nr. 2 – 3/11 un 2 – 3/12)
atļauju;
12.4. datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar atbildīgā
iestādes darbinieka piekrišanu (pamatojoties
uz pašvaldības izpilddirektora 2015. gada 13.
janvāra rīkojumiem nr. 2 – 3/11 un 2 – 3/12);
12.5. datoru administratoram ir tiesības
jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai
veiktu datora tehnisko pārbaudi;
12.6. ikviens telpas, inventāra, datu un
programmatūras lietotāja izraisītais bojājums
ir jākompensē pašam lietotājam. Viņam pēc
atbildīgā iestādes darbinieka (pamatojoties
uz pašvaldības izpilddirektora 2015. gada 13.
janvāra rīkojumiem nr. 2 – 3/11 un 2 – 3/12)
ieskatiem (PIPP tehniskā aprīkojuma bojājumu gadījumā – pieaicinot speciālistu) jāsedz
radītie zaudējumi atbilstoši to apmēram.
13. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie atbildīgā iestādes darbinieka (pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora 2015.
gada 13. janvāra rīkojumiem nr. 2 – 3/11 un
2 – 3/12).
Viesītes novada domes priekšsēdētājs
J. Dimitrijevs

24. aprīlī, 6. jūlijā, 29. septembrī, 7. decembrī
no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00
Viesītē, P. Stradiņa ielā 1A (Zaļā tirgus teritorijā)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma – 20,00 EUR
PIERAKSTS uz noteiktu laiku pa tālruni 25431313
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100–64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA

5

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2015. gada marts, Nr. 3 (141)

Biedrības „Sēļu zīle” īstenotais projekts dod augļus

Biedrība „Sēļu zīle” turpina darbu Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta
„Fostering lOcal Learners Knowledge &
Artistical Rural Treasure” /FOLK&ART/,
Nr. 20131LV1GRU0605446 1, ietvaros – šis
ir projekta noslēguma un gala produkta apkopošanas gads. No gada sākuma joprojām
turpinās pagājušā gadā iesāktās angļu valodas sarunu klubiņa nodarbības, kuras reizi
mēnesī vada projekta starptautiskā koordinatore G. Dimitrijeva. Viņa uz katru nodarbību ir sagatavojusi interesantus un praktiskus tematus ar sarunu valodas dialogiem un
vingrinājumiem. Nodarbību apmeklētāji ir
ieguvuši zināšanas par viesnīcu rezervāciju,
nepieciešama ceļa virzienu un objektu atrašanu. Februārī nodarbību vadīja Laura Liepiņa, un sarunu tēma bija sociālo tīklu lietošana. Šī tēma ir nepieciešama ikvienam,
kurš aktīvi izmanto sociālos tīklus, kā arī
projektā ir plānots pievērst īpašu uzmanību
moderno tehnoloģiju pielietošanai.
Marta mēnesī notika biedrības „Sēļu
zīle” valdes sēde, kurā izskatījām biedrības
paveiktos un plānotos darbus un svarīgākos
jautājumus saistībā ar projekta īstenošanu
šajā gadā. Tā kā aprīļa beigās notiks projekta starptautiskā sanāksme, tad darba daudz,
lai nodrošinātu kvalitatīvu darba kārtību.
Daudz vēl jāstrādā, lai nodrošinātu kopīgo rezultātu izstrādi – kopīgs disks ar visu

partneru tautas deju demonstrējumiem,
diska noformējums, virtuālā izstāde, prezentācijas, projekta bloga papildināšana ar
informāciju un uzmetums gala atskaitei. Sanāksme notiks Hvaras salā Horvātijā laikā
no 29.04. – 4.05.2015. Uz sanāksmi dosies
G. Dimitrijeva, I. Elberte un G. Grinbergs –
dalībnieki, kuri ir iesaistīti projekta rezultātu izstrādē.
Projekta īstenošanas laikā laba sadarbība ir izveidojusies ar Viesītes kultūras pils
direktori R. Vasiļjevu, kura ir ieinteresēta
mūžizglītības pasākumu norisēs un aktīvi
iesaistās arī pasākumu organizēšanā. Viņa
vienmēr ir atvērta jaunām idejām un projekta aktivitātēm, atbalsta biedrības pasākumus.
Satraukums un darba pilnas rokas būs
jūnija mēnesī, kad projekta dalības valstu

pārstāvji ieradīsies Latvijā un viesi būs jāuzņem pie mums, Viesītē. Te notiks projekta noslēguma konference, kurā būs jāatspoguļo projektā gūtās iemaņas, pieredze,
tiks novērtēts projekta darbs, apkopotas
visās aktivitātēs gūtās zināšanas un prezentēti gala produkti. Manuprāt, milzīgs
gandarījums un patiess prieks par projektā iegūto ir katram dalībniekam, kurš sevi
pilnveidojis un līdzdarbojies. Ikvienam
interesentam, kurš vēlas uzlabot savas
angļu valodas prasmes, iesaku apmeklēt
biedrības „Sēļu zīle” mājaslapu, kur mūsu
biedrības izveidotajā vebinārā var atraktīvā veidā apgūt prasmes angļu valodā.
Esiet laipni aicināti mūsu mājaslapā, saitē:
http://seluzile.lv/?page_id=512
I. Elberte,
biedrības „Sēļu zīle” valdes locekle

Viesītē aizvadīta akcija „Vislielākā dāvana”

8. martā Viesītes Kultūras pilī jau 13.
gadu pēc kārtas aizvadīta Baptistu draudzes
koordinētā akcija ,,Vislielākā dāvana”. Tās
ietvaros ikviens novada bērns vecumā no 2
līdz 14 gadiem saņēma dāvanu.
Pārsteigumus ik gadu gatavo ģimenes no
ASV (projekta „Samarieša soma” ietvaros),

kastē ieliekot dažādas dāvaniņas – krītiņus,
zīmuļus, bumbas, spēļu mašīnas, lelles, grāmatiņas u. tml. Pirms dāvanu saņemšanas
visus klātesošos iepriecināja Viesītes Baptistu draudzes svētdienas skolas audzēkņu
priekšnesumi. „Tā ne tikai ir iespēja iepriecināt bērnus ar dāvanu, bet arī parādīt un pa-
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stāstīt viņiem par garīgām vērtībām. Mūsu
draudze ir viena no retajām, kas tik ilgstoši
turpina šo aktivitāti. To iespējams realizēt,
tikai pateicoties komandas darbam. Paldies
jāsaka Viesītes novada sociālajam dienestam, Sandrai Nikolajevai, Viesītes Kultūras
pils kolektīvam, Raisai Vasiļjevai, Viesītes
novada pašvaldībai, priekšsēdētājam Jānim
Dimitrijevam un izpilddirektoram Alfonam
Žukam! Ik gadu mums tiek sarūpēti bērnu
saraksti, nodrošinātas telpas pasākumam un
transports ģimenēm,” saka Baptistu draudzes mācītājs E. Grigs.
Bez šīs tradīcijas Viesītes Baptistu draudzes paspārnē notiek ne mazums aktivitāšu
novada bērniem un jauniešiem – nometnes,
svētdienas skolas nodarbības, apmācības,
sporta spēles un Bībeles skola vasaras mēnešos. Tiek domāts arī par to sabiedrības
daļu, kam neklājas viegli – pateicoties Viesītes Baptistu draudzes iniciatīvai, pilsētā jau
otro gadu strādā zupas virtuve.
Viesītes novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību speciāliste L. Liepiņa
Autores foto
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Pavasara svētki – sieviešu diena
Sagaidīta un nosvinēta marta jaukākā diena – sieviešu diena. Arī SIA „Viesītes VSAC” sievietes tika suminātas. Jauku
pārsteigumu sarūpēja centra vadība, noorganizējot labdarības koncertu, ko sniedza
viesītieši – dziedātājs, aktieris un režisors
Pēteris Draņevičs un mūziķis Aleksandrs
Gors. Koncerts bija mīlestības un dziļu jūtu
pārpilns. Liels paldies jāsaka abiem māksliniekiem par īpaši pārdomāto koncerta
programmu, kurā skanēja gan tautā sen zināmas, iemīļotas, gan arī mākslinieka Pētera Draņeviča sacerētas dziesmas. Koncerta
noslēgumā, mūzikai skanot, centra vīrieši
pasniedza sievietēm pirmos pavasara ziedus. Liels paldies māksliniekiem par sniegto

emocionālo dāvanu, kas aizkustināja ne tikai sievietes, bet arī vīriešus!
Centra klientu un darbinieku vārdā sveicam mūsu novadnieku –
aktieri, mūziķi, režisoru Pēteri Draņeviču – skaistajā dzīves un darba jubilejā!
SIA „Viesītes VSAC” vadītāja S. Geduša

Viesītes vidusskolas sociālais pedagogs
izstrādājis metodisko materiālu par mobingu
2014. gadā Viesītes vidusskolas sociālais pedagogs Vita Safanova kopā ar Liliānu
Kašu izstrādāja un izdeva metodisko līdzekli „Sociālā pedagoga profesionālās lomas,
strādājot ar mobinga izpausmēm skolā”.
Kā stāsta Vita, izdevums tapis, balstoties uz darba pieredzi Viesītes vidusskolā:
„Rakstot diplomdarbu sociālajā darbā, bija
jāveic pētījums par kādu skolu, pētot skolas vidi. Tāpēc radās iecere par mobinga
vides pētīšanu Viesītes vidusskolā, jo šis ir
arī problēmjautājums izglītības iestādēs,
pie kura novēršanas ir nopietni jāstrādā.
Paldies jāsaka Viesītes novada pašvaldības
bāriņtiesas priekšsēdētājai Sandrai Grigorjevai un Viesītes vidusskolas direktoram
Andrim Baldunčikam par komandas darbu
šajā jomā!”
Paveiktā darba rezultātā Vita Safanova
cer, ka šis materiāls būs arī kā iedrošinājums
sociālajiem pedagogiem nenolaist galvu un
turpināt strādāt – viņasprāt, šī profesija bieži
netiek novērtēta.
Metodiskajā palīglīdzeklī skatīta skolu
praksē bieži sastopama parādība – mobings,
fiziska un emocionāla aizskaršana. Izdevumā autores iepazīstina lasītāju ar mobinga
būtību, veidiem, cēloņiem un sekām, atspoguļo sociālo pedagogu un citu profesionāļu
iespējas mobinga atpazīšanā un novēršanā.
Izdevuma ietvaros tiek piedāvāts izsmeļošs

un praktiski pielietojams materiāls darbam
ar dažādu klašu skolēniem, skolēnu vecākiem un citiem profesionāļiem.
Mācību metodisko līdzekļi savā profesionālajā darbībā varēs izmantot sociālie
pedagogi, psihologi, skolotāji, sociālie darbinieki, bāriņtiesu darbinieki, kā arī citi palīdzošo profesiju speciālisti. Izdevums pieeja ms tirdzniecībā, grāmatas cena: 4,50 eiro.
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Viesītes novada pašvaldība izsaka pateicību Viesītes vidusskolas sociālajam pedagogam Vitai Safanovai par iniciatīvu un
ieguldīto darbu mācību metodiskā līdzekļa
izstrādē.
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
L. Liepiņa
Autores foto
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Informatīvā diena lauksaimniekiem Viesītes novadā

10. martā Viesītes Kultūras pils kino zālē
notika seminārs lauksaimniekiem par tēmu
„Platību maksājumu saņemšanas noteikumi, zaļināšanas prasības, Āfrikas cūku mēra
izplatība Latvijā”. Semināru vadīja Viesītes
novada pašvaldības Lauku att. spec. Ivars
Vingris un kā lektori piedalījās Viduslatvijas
RLP vadītāja vietnieks Valdis Mežsargs, ES

tiešo maksājumu daļas vadītāja Anna Stiebriņa un vecākā referente Aiva Ivanova. Sakarā ar to, ka tuvojas iesniegumu iesniegšanas
laiks LAD platību maksājumu saņemšanai,
tika rīkota atkārtota informatīvā diena, kuras
ietvaros Lauku atbalsta dienesta speciālisti
informēja par jaunākajām izmaiņām likumdošanā platību maksājumu saņemšanai. Tika

izskatīta lauku attīstības programma 2014. –
2020. gadam, kurā tiek norādīts, kāds atbalsts
ir paredzams lauku saimniecību attīstībai,
pārstrādei, jaunu uzņēmumu radīšanai, atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem, mazajām
lauku saimniecībām, tiešo maksājumu un zaļināšanas prasības, LEADER atbalsta apmēri
un intensitāte projektu pieteikšanā. Tāpat nosacījumi bioloģiskajām lauksaimniecībām un
elektronisko datu ievade platību maksājumu
saņemšanai.
Šogad lauksaimnieki, kuri apsaimnieko
vairāk par desmit hektāriem lauksaimniecības zemes, Lauku atbalsta dienestam datus
iesūtīs elektroniskā veidā.
Cūku turētāji tika informēti par biodrošības noteikumiem cūku novietnēs. Viesītes
novadā nav reģistrētu saslimšanas gadījumu
ar Āfrikas cūku mēri.
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
L. Liepiņa
Autores foto

25. MARTS – KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA

Genocīdam nekad nebūs attaisnojuma,
nekad nebūs noilguma
Pirms 66 gadiem 24. marta diena atnāca pavasarīgi silta un saulaina. Nekas
neliecināja, ka tuvojas „tumši negaisa mākoņi”.
Pagasta skolā, kurā es strādāju, bija
liela rosība – bija jānoslēdz skolēnu sekmju vērtējums un jāuzraksta liecības, jo 25.
martā sākas pavasara brīvdienu laiks.
Skolas direktore Milda Ritmeistere apstaigāja klases un pavēstīja, ka skolotāji pēc
mācību stundām nedrīkst iet uz mājām,
bet visiem ir jāsapulcējas skolas internāta
mazajā zālē (tagad domes nams).
Neizpratnē aizgājām uz norādīto telpu,
kurā jau bija sapulcināti darbinieki no Viesītes pilsētas iestādēm – no dzelzceļa stacijas, depo, pasta, milicijas u. c. Joprojām
nebija zināms, kas mums jāgaida.
Ap pulksten 22.00 – 23.00 vakarā internāta pagalmā viena pēc otras iebrauca smagās kravas mašīnas, kurās sēdēja apbruņoti
krievu armijas karavīri un virsnieki. Visi
sagāja norādītajā telpā, un sākās sapulce –
visi te esošie cilvēki bija iedalīti līdzbraukšanai – pie katras mašīnas pa divi, trīs. Visi
aizbrauca, pagalms palika tukšs.
Mani nekur nenozīmēja, un es paliku
viena ar diviem bruņotiem apsargiem.
Kas notiek? Kāpēc es paliku? Nekādas
atbildes ne no viena. Tuvojās nakts. Bija
nojauta, ka notiek kaut kas traģisks. Nakts
likās gara un satraucoša. No rīta sāka atgriezties cilvēki, kas bija aculiecinieki notikušajam – deportācijai. Cilvēki tika izvesti no savām mājām Viesītes pilsētā un

apkārtējos pagastos.
Viesītiete Aija Malnača (dzim. Kliņģere) bija viena no šo traģisko notikumu
aculieciniecēm, kas pati kā mazs bērns piedzīvoja deportāciju.
Viņa atceras, ka naktī uz 25. martu
svešinieki iebruka Viesītes pagasta Siņķeļu
mājā un uzmodināja saimnieku Mārtiņu
Upelnieku, Aijas vectēvu, kurš nebija atveseļojies no traumas, ko bija ieguvis meža
cirsmā no uzkritušā koka. Siņķeļu saimnieks bija ļoti satraukts un nesaprata, kas
notiek. Kāpēc viņu izdzen no mājām, kāpēc viņam ātri jāsagatavojas prombraukšanai. Viņa saimniecība un lauki bija sakopti, tik daudz darba viņš tajā bija ieguldījis.
Kaklā stājās kamols, acīs riesās asaras.
Saimniece Ieva Upelniece bija pie meitas Almas Kliņģeres. Pēc brīža mašīna devās turp. Kājās sacēla arī šo ģimeni ar trīs
maziem bērniem – Aijai bija 6 gadi, viņas
māsai Elmai – 3 gadi, bet mazajai Rutai tikai 9 mēneši. Abas ģimenes tika savietotas
mašīnā, vecaistēvs Mārtiņš noguldīts, jo
nespēja sēdēt. Aija stāsta: „Mašīna devās
ceļā – vispirms uz Daudzevas staciju, kur
mūs iesēdināja lopu vagonā. Sākās tāls, nezināms ceļš uz austrumiem. Ilgais, grūtais
ceļš noslēdzās Omskas apgabala Kruķinskas sādžā, kur arī tikām nometināti.
Smaga dzīve iesākās svešumā. Mūsu ģimeni piemeklēja vēl viens smags zaudējums –
mazā māsiņa Rutiņa saslima ar plaušu karsoni – zāļu nebija, palīdzības nekādas, un
viņa nomira.
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Pēc pusotra gada mūsu ģimene saņēma
no Maskavas atbildi uz mana tēva pieprasījumu – tajā bija norādīts, ka mūsu ģimene
ir izsūtīta nelikumīgi, tā esot bijusi kļūda.
Mēs varējām atgriezties Latvijā. Bet kā tad
mēs varējām atstāt vienus vecos saimniekus Upelniekus Sibīrijā? Nolēmām palikt
un atgriezties dzimtenē kopā.
1956. gadā mēs atgriezāmies Latvijā,
bet ne savās mājās Siņķeļos – tur bija iekārtota labības noliktava, tā kā mums visiem
bija jāmeklē jaunas mājas, kur dzīvot.”
1949. gadā 25. marta naktī no Latvijas
tika deportēti vairāk nekā 40000 cilvēku,
tajā skaitā no Viesītes pilsētas un no Viesītes pagasta – 91, kopā no novada – 323
cilvēki.
Ir pagājuši 66 gadi – toreiz pieaugušie
cilvēki jau ir aizgājuši mūžībā. Ir palikuši
bērni – tagad daudzi no tiem, kas izcieta
Sibīriju, ir jau cienījamā vecumā.
Bet kāpēc līdz šim laikam Krievija, kas
ir staļinisma režīma laikmeta mantiniece,
nenosoda šo baiso noziegumu pret nevainīgiem cilvēkiem, arī neatvainojas cietušajiem, kā to izdarīja Vācija?
Daudzu cilvēku dzīves tika izpostītas,
daudzi neatgriezās mājās.
Genocīdam nekad nebūs attaisnojuma,
nekad nebūs noilguma. Tas ir ierakstīts
Latvijas vēstures visdrūmākajās lappusēs.
Tas neizgaisīs no latviešu tautas atmiņas
nekad.
Savās un Aijas atmiņās ielūkojās
Ģ. Godiņa.
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Toreiz aizveda, šodien aizbrauc
Garā rindā slīd tūkstošiem uzvārdu un
vārdu izsūtīto sarakstos. Kā senu, sadauzītu mozaīku pa gabaliņam saliekot kopā,
izdodas atjaunot kādu dzīves stāstu. Kam
tas šodien vajadzīgs? Varbūt nevienam.
Bet man gribas pateikt paldies novadpētniecei Mirdzai Lazdiņai (Rites pag.), vēsturniecei Mārītei Pērkonei (Kalna pag.),
bibliotekārei Līgai Jevtušenko (Elkšņu
pag.), Jēkabpils zonālā valsts arhīva darbiniekam Pēterim Klišam – no katra iegūts
pa mozaīkas gabaliņam un izveidojusies
vēl vienas ģimenes – Minkeviču no Elkšņu
pagasta Upītēm – izvešanas aina.

Arhīva dati, atmiņu zibšņi
Minkevičs Konrāds Kriša d., dzim.
1889. Policists Elkšņu pagastā. Apcietināts, ienākot padomju armijai 1944. g. augusta sākumā. Ieslodzījumā 29.08.1944. –
29.08.1954., Dubravlagā, pēc tam specno-

Minkeviču ģimene 1926. g. Elkšņu pagasta
Upītēs. Tēvs Konrāds, māte Minna un
pirmdzimtā meita Velta. Izvesti, pēc
atbrīvošanas atgriezties dzimtajā mājā
nebija ļauts.

metinājumā Omskas apg. Nazivajevkas
raj., atbrīvots 30.12.1956., Lieta Nr. 785,
15087*, K. Latvijā atgriezies 1957. g. Pēc
tā laika likumiem izsūtītajiem savās mājās
atgriezties nebija atļauts, miris pansionātā
Susēja 1962. g.
Minkeviča (dzim. Liniņa) Minna Jurģa m., dzim. 1896., izsūtīta 25.03.1949.,
Omskas apg. Nazivajevkas raj., kolhozs
Strunkinskij, atbrīvota 22.11.1956., Lieta
Nr. 785. Latvijā atgriezusies 1957. g., mirusi Leimaņos (tagad Jēkabpils novadā)
1964. g.
Minkeviča Velta Konrāda m., dzim.
1926., mācīdamās Elkšņu pamatskolā,
aktīvi darbojās mazpulku organizācijā.
Izsūtīta 25.03.1949., Omskas apg. Nazivajevkas raj., kolhozs Strunkinskij, atbrīvota
22.11.1956., Lieta Nr. 785. Latvijā atgriezusies 1957. g. Apmešanās vietu atradusi Leimaņu pagastā, precējusies ar Jāni Vilcānu,
dēls Andris (dzim. 1963. g.), precējies, 3
meitas.
Minkevičs Jānis Konrāda d., dzim.
1933. Izcilākais skolēns mācībās savā klasē

Latviešu kāzas izsūtījumā Sibīrijā.

Dēls Jānis Minkevičs izveidoja ģimeni
Krievijā – sieva Tatjana, dēls Vladimirs. Latvijā
neatrada ne mājvietu, ne darbu, atgriezās Krievijā,
strādāja par
dzelzceļnieku Omskā.

Izsūtīto latviešu Minkeviču ģimene pie pašu
uzceltās mājās Omskas apgabalā 1952. g. No
kreisās: dēls Jānis, māte Minna, meita Velta.
Tēvs Konrāds Minkevičs vēl nebija atgriezies no
lēģera Mordovijā.

Elkšņu pamatskolā. 1949. gada 25. marta
rītā paņemts tieši no skolas sola, izsūtīts
uz Omskas apg. Nazivajevkas raj., kolhozs
Strunkinskij, atbrīv. 22.11.1956., Lieta Nr.
785. Sibīrijā apguvis vilciena mašīnista
profesiju. Latvijā atgriezās ar ģimeni – sievu un dēlu, bet neatrada ne dzīves vietu
(tēva mājas Upītes bija atdotas mežniecībai, tur iemitināti citi cilvēki), ne darbu.
Latvijā juzdamies nevienam nevajadzīgs,
devies atpakaļ uz Omsku.

Satraukuma vilnis pārņēma skolu.
Dažs pat caur logu no piebūves jumtiņa
nolaidās lejā un aizmuka. Nākošajā stundā
klasēs bija tikai daži skolēni. [..] Mūsu klasē Jāņa, Miervalda un Cildas vietas solos
palika tukšas...”
To dienu notikumus atgādina Jāņa
skolas lasāmgrāmata „Altaja maize”, kuru
no upes 1949. g. pavasarī izvilkusi kaimiņu meitene Līga. Jaunajiem Minkeviču
ģimenes mājā ieliktajiem iemītniekiem
grāmatas nav likušās nekāda vērtība, tās
samestas upē. Līga Jevtušenko (dz. 1934.
g.) visu mūžu glabājusi šo piemiņu no
skolasbiedra, līdz 2014. gadā izlēmusi grāmatu nodot Elkšņu pagasta Atmiņu istabai. Šķirstu nodzeltējušās lappuses, izlasu
diezgan patētisku, bet sižetiski aizraujošu
romānu par kolhozu dibināšanu Altajā.
Lūkojos Jāņa glītajā parakstā uz grāmatas iekšējā vāka un aizdomājos, vai viņš,
lasīdams šo grāmatu, spēja nojaust, ka pēc
pusotra gada pašam nāksies izbaudīt tālā
Altaja maizes garšu?

Paņēma no skolas sola
Mirdza Lazdiņa (dz. 1933. g.) atceras:
„Tajā 25. marta dienā skolā mācības notika
kā parasti. No rīta uz skolu neatnāca Mirdza Prodniece, Ivars Vanags (Bitenieks),
Ervīns Zvaigzne, Cilda Zvaigzne, Miervaldis Indāns, jo viņu ģimenes jau bija savāktas no mājām. Trešās stundas laikā skolā
ieradās kareivji pēc Jāņa Minkeviča, kurš
bija atnācis uz skolu. Viņa māte un māsa
jau bija paņemtas un atradās pagastmājas
šķūnī Mežlaukos. Dežūrskolotājs pasauca
Jāni: „Nāc, dēls, tevi jau gaida.”
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Dziesmas par Dzimteni
atstāj Latvijā
Pretrunīgas ir izjūtas, saņemot līdzīgu
atmiņu apliecinājumu no draugiem šodien.
Vija Runcīte (dz. 1937. g.), mūzikas skolotāja,
ilgus gadus strādājusi Elkšņu pagastā, vadījusi
vairākus korus, ansambļus, deju kolektīvus,
šuvusi tērpus pašdarbniekiem. Nu atstājusi
Atmiņu istabai savu nošu krājumu, to starpā
daudzas pašas sacerētās dziesmas. Tās mācītas
un dziedātas neskaitāmos pasākumos. Aizvadītā gada rudenī mēs, neliela draugu grupiņa,
atvadījāmies no skolotājas, viņai uz neatgriešanos pārceļoties uz Angliju, jo šeit veselības
dēļ vairs nevar izkāpelēt pa kāpnēm uz savu
3. stāva vienistabas dzīvoklīti. Bet sēdēt četrās
sienās skolotājas radošais gars nespēj. Aizbrauc kopā ar meitu invalīdi, labu rokdarbnieci, kurai dzimtenē jau gadiem nav darba, nav
cerību. Turpretī mazmeita jau sen iekārtojusies
Anglijā, veido veiksmīgu karjeru labi atalgotā
darbā, nodibināta ģimene, iegādāta māja. Vecmāmiņai tur atsevišķa istaba, no kuras durvis
ved tieši dārzā. Mamma Ingūna varēs pašas
adītās zeķes un cimdus tirgot ciemata tirdziņā,
angļi augstu vērtē un labprāt pērk roku darinājumus. Bet pats galvenais – visa ģimene dzīvos kopā. Vecmāmiņa pieskatīs mazbērnus, tie
savukārt klausīsies vecmāmiņas dziesmas un
stāstus par tālu, viņiem nezināmu Latviju.
No vēstures mēs nemācāmies neko. Sen
jau vairs nevienam, kas izvēlas aizceļot, neizsaku nekādus pretargumentus. To vienkārši nav.
Daudzsološu vadlīniju, sarežģītu stratēģiju,
programmu un reformu tīklos ir aizmirsta vieta cilvēkam. Un katrs meklē risinājumu savai
dzīvei, kā māk. Taisnība senajiem romiešiem –
ubi bene, ibi patria (kur labi, tur dzimtene).
R. Urbacāne
Rakstam izmantoti materiāli no Elkšņu
pagasta Atmiņu istabas.

Baudot ziepju
rašanās burvību
Sieviešu dienas priekšvakarā, 7. martā,
Saukas pagasta pārvaldes zālē katrs, kurš vēlējās, varēja izzināt ziepju rašanās burvību! Mēs
Evitas Kielbauskas vadībā, sagādāto materiālu
reibinātas, sākām darboties. Vispirms bija jāizzina ziepju rašanās pamati – tāpat kā mājai
ir pamati, tā arī mazajam ziepju gabaliņam! Ir
smaržīgās un krāsainās ziepes. Uzzinājām, kas
un cik jāpievieno, lai ziepes iznāktu tādas, kā
vēlies. Visam ir jābūt tā, lai cilvēkam patiktu!
Divas stundas aizritēja, darbojoties, griežot
ziepju „rosolu”. To ūdens peldē izkausējot, izveidojās caurspīdīgs ķīselis. Tad pievienojām
krāsu, augu aromātu, lējām formiņās, un pēc
12 stundām ziepes derīgas mazgāšanai. Katra
dalībniece sev līdzi aiznesa sārtas lūpiņas, zaļu
ābolīti, violetu sirsniņu. Kādas izlēja arī Viesītes novada ģerboņa simbolu – zaļu zīli.
Mums šī nodarbība patika, tāpēc sakām
uz tikšanos vēl kādu reizi!
Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece

Marta kaleidoskops
Snauž marts…

25. marts 1949. g.

tīrums guļ mierā, –
tas vēl nav arts.
Marts, parasti auksts,
bet dažreiz pat karsts.

„Vecā, taisies, pusstunda laika!”
Dreb rokas,
kur atrast somiņu?
Ko ņemt, ko neņemt –
ak, jā, kādu maizes doniņu.
Vēl alumīnija krūzīti,
kādu lakatu,
cimdiņus,
un savu balstu –
ozola ķūzīti.
Palika māja,
tukša un mēma,
smilkstēdams Kāravs,
vēl pakaļ skrēja.
Aizveda māti,
kam astotais desmits, –
līdz Omskai pat netika…
apraka viņu dzelzceļa malā.
Tautiņas gars
vēl pateikt spēja:
„Dzimtenes smiltainē,
Šūšānu kapos,
atdusēt gribēja.”
Tālāk vilciens ar pārējiem skrēja,
un nāve tam līdzi –
paņemt vēl kādu
nepaspēja…

5. marts 1953. g.
Pie mirēja gultas
ārsts gaida un netic,
vai tiešām šis briesmonis
beidzot ir nosprādzis!
Izdzisa necilvēks
ar drausmīgu pagātni,
līdz ar to izbeidzās
drūmākā nakts.
Lēģeros visos sudraba zvani
skanēja ausīs
mocekļu tūkstošiem.
Pasaule uzelpoja…

8. marts
Daba mostas,
Aļņi gaisu osta.
Pirms gadsimta gara
Sievas lasījās barā,
Par tiesībām savām
Gāja līdz galam.
Mūsdienās vīri veikalos drūzmējas,
Par tiesībām cīnās uz savu tulpīti:
Nevar jau savas daiļavas priekšā
Palikt par nūģi vai pilnīgu „ulpīti”.

16. marts
Kur latvju zēniem toreiz likties:
Gan paņēma „Fricis”, gan paņēma
krievs.
Vai bija vidusceļš, kur iet?
Un tā nu sita utainos tos,
Pēc tam ar’ zili pelēkos…
Ne par vieniem jau negāja asini liet!

17. marts
Ģertrūdes, Ģērtas, kustoņu diena,
Čūsku un vilku, un mošķu diena.
Lācis beidz savu ķepu zīst,
Sāks atkal uz svešām dravām klīst.
Nelaid, māte, bērnus mežā…
Guļ čūska Melnās jūras malā,
Cer mūžīgi valdīt šinī salā.
Kas apturēs čūsku trīskrāsaino,
Drīz baltu, drīz zilu, drīz sarkano?
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Kā Viesītē
gaidām pavasari
Krīt koki un bērzu zari, –
„Kam, cilvēk, tu to dari?!”
Stāv bērzs, it kā bez rokām,
Tek sulas, tas mirst un mokās.
Sals cenšas bērzam līdzēt,
Garas lāstekas no rētām stīdzē.
Bet sildīs saule, asaras sāks birt,
Un atliks bērzam tikai mirt.
P.S. Vai tas kāds zinātnes sasniegums, idiotisms, vai vienkārši –
bums?
Jurmis Kurmis
(Juris Misiņš)
2015. gada marts.
J. Miezānes foto
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Skolā turpinās olimpiāžu laiks un
pavasarīgas aktivitātes
Pavasara saule spīd un silda, jo tā gadalaiku ciklā vienkārši ir dabā. Vējš necenšas būt maigs vai postošs, bet reizēm dabā
tā notiek. Lietus necenšas līt. Tas vienkārši
līst, jo tas notiek dabā, un tieši ar to lietus
ir tik saistošs un fascinējošs. Saule, vējš un
lietus necenšas kādam izpatikt vai neizpatikt. Puķes necenšas ziedēt un smaržot –
tās to dara. Zirgi necenšas izrādīt savu
grāciju kustībās – tas ir dabīgs process un
tikai izpauž to būtību – līdz ar to viņi izpelnījušies priviliģētākās vietas uz miljoniem
fotokartiņu. Necentieties kādam patikt un
izdabāt! Atļaujiet izpausties savai būtībai,
un tas būs lielākais un neticamākais jūsu
dzīves brīnums. Jūs būsiet daudz pārāki
par saviem iluzorajiem mērķiem. Jūs būsiet
situācijas noteicēji un veidotāji, nevis tikai
tās aizpildītāji. Izbaudiet pavasara elpu un
burvību! Izgaršojiet pirmās bērzu sulas!
Krājiet spēkus jauniem darbiem un lieciet
savām domām ritēt straujāk!
Latvijas ornitologu biedrība februāra mēnesī izsludināja konkursu – putnu
barotavu gatavošana, kura galvenais nosacījums bija izmantot darbam otrreizējās izejvielas. 3. a klases audzinātājai ar
folkloras kopas dalībniekiem radās ideja.
Bērni sanesa tukšas litrīgās „Cido” sulu
pakas, kastīti no augļiem, atradās arī putuplasta gabals, un kopā tapa putnu barotava. Sulu pakas kalpo kā barības tvertnes,
kuras piepildījām ar rīsiem, graudiem,
putraimiem. Kad putni noēd izbirušo,
graudi un putraimi piebirst klāt.
Darbiņu veica: Rainers, Jānis, Edgars,
Egija, Ērika un Artis. Paldies sk. S. Milaknei un S. Ratiņai par sniegto palīdzību
darbošanās procesā! Darbu koordinēja 3.
a klases audz. B. Masuleviča. Tiek gaidīti
konkursa rezultāti.
• 20. februārī 3. un 4. klašu skolēni devās uz muzeja telpām, lai kopīgi atzīmētu
Meteņdienu. Cits vilka ragavas, cits kādu
šļūcamo no kalna nesa padusē, cerībā, ka
saulīte nebūs visus sniega kalnus izkausējusi. Visi apsēdās ap gariem galdiem, un
skolas bibliotekāre Gunta Plēsuma izstāstīja metenīša vēsturi. Sendienās šie svētki
iezīmēja ziemas beigas un pavasara darbu
sākšanu, tādēļ, kamēr vēl brīvāks, brauca
ciemos pēc iespējas tālāk.
Ļoti svarīga šajos svētkos bija ēšana,
tādēļ arī pasākuma dalībnieki sēdās pie
galda un nobaudīja biezputru, dzēra pienu, kakao un ēda bulciņu, kas tiešām atgādināja mazu saulīti – dzelteni brūna maliņa un vidū biezpiens. Paldies mūsu skolas
saimniecēm!
Kad punči pilni, varēja ķerties pie īstām zemnieku rotaļām – pupu, zirņu sa-

šķirošanas, olas nešanas karotē, mīklu
minēšanas.
Protams, izmēģināta tika arī šļūkšana
no kalniņa ar lielīšanos: „Manam tēvam
gari lini, manam vēl garāki, manam tēvam –
garas ūsas, manam – vēl garākas” u. c.
Starp klasēm notika spraiga, draudzīga sacensība, kurā uzvarēja 3. b klase (sk.
A. Prokofjeva), 2. vietā ierindojās 3. a klase
(sk. B. Masuleviča), savukārt 3. vietu sadalīja 4. a un 4. b klases (sk. I. Krivko un sk.
S. Milakne). Rotaļās gāja un putru saldināja sk. B. Masuleviča.

grupā 2. vietu ieguva A. Ļahtiņina un 9. –
12. klašu grupā atzinību – L. Šķimele (sk.
S. Ratiņa).
8. a, b klases un sk. S. Stumbiņa šajā
dienā devās uz karjeras dienām, kuras
norisinājās Jēkabpils Tautas namā. Skolēniem bija iespēja klātienē tikties ar profesionālo skolu pārstāvjiem un noskaidrot
viņus interesējošos jautājumus.
12. martā skolā notika vecāku kopsapulce, kurā tika ievēlēts Skolas padomes
jaunais sastāvs: Ingrīda Zariņa Roze, Kristīne Revizore, Inga Kāršeniece, Jurgita
Mola, Pēteris Līcis, Sanita Bantauska, Vilnis Zaļakmenis. Lai daudz radošu ideju un
veicas sadarbojoties! Vecāki aizpildīja aptaujas anketas, kuru rezultāti tiks apkopoti un izmantoti skolas darba uzlabošanai.
Paldies visiem par ierosinājumiem!
• 13. martā skolas 5. – 9. kl. koris pieredzes uzkrāšanai un sadraudzības veidošanai ciemojās Salā. Pasākumu koordinēja
sk. Z. Pomjalova un M. Zariņa.

Skolā turpinās skolēnu starti mācību
priekšmetu olimpiādēs. Viena maza atkāpe jeb labojums par 6. februārī notikušo
Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novadu matemātikas olimpiādi, kurā 3. vietu ieguva
J. Berģis (sk. I. Martuženoka). Paldies par
darbu un rezultātu!
• 5. martā Viesītes Kultūras pilī notika Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadu tautas deju kolektīvu skate. Deju kolektīvs
„Augšzemīte” ieguva 1. pakāpes diplomus
(sk. A. Kivlenieks un M. Kivleniece). Paldies par ikdienas pamatīgo darbu, lai nonāktu līdz labam rezultātam!
• 11. martā Jēkabpilī notika skolēnu
skatuves runas un mazo formu uzvedumu
konkursa 2. kārta, kurā skolu pārstāvēja
G. Šēnbergs (5. b). Gustavs ieguva 3. pakāpi (sk. R. Sirmoviča). Paldies!
• 12. martā notika Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novadu vizuālās mākslas olimpiāde. Tika izstrādāta ilustrācija
akvareļu un grafikas tehnikā izlozētam
Raiņa vai Aspazijas dzejolim. 7. – 8. klašu
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• Nu jau vairākas nedēļas skolas divas
komandas fizmix ietvaros piedalās „eXperiments” – Latvenergo koncerna erudīcijas
konkursā 8. un 9. klašu skolēniem. Dalībniekus konsultē sk. L. Blumbeka. Jaunieši
risina un izstrādā uzdevumus, atbild uz
jautājumiem un seko aktualitātēm. Drīzumā būs zināmi arī finālisti. Novēlam mūsu
komandām tikt veiksminieku un Latvijas
zinošāko jauniešu vidū.
• 16. – 17. martā 12. klases jaunieši
kārtoja centralizēto eksāmenu angļu valodā. Tagad atliek pacietīgi gaidīt rezultātus.
• No 16. līdz 20. martam norisinājās
skolēnu pavasara brīvdienas. Cerams, visiem izdevās aktīvi atpūsties un izbaudīt
pavasara priekus, lai ar pilnu sparu uzsāktu mācību darbu.
• 19. martā notika 14. Zemgales novada matemātikas olimpiāde 6. – 9. klasēm.
Mūsu skolas audzēkņu rezultāti: *2. vieta
I. Aldiņai (6. kl.); piedalījās B. Zimeta (8.
kl.) un A. Kalniņa (9. kl.). Sagatavoja sk.
A. Brūvere. *Atzinība A. Heislerei (6. kl.).
Sagatavoja sk. A. Prokofjeva. *3. vieta A.
Muceniekam (9. kl.); atzinība Z. Zaļakmenei (5. kl.), A. Kovrigo (7. kl.), A. Ļahtiņinai (7. kl.); piedalījās K. K. Jaškova (7. kl.)
un A. Līcis (9. kl.). Sagatavoja sk. I. Martuženoka.
Paldies visiem par ieguldīto darbu un
aktīvu dalību!
Informāciju apkopoja direktora
vietniece audzināšanas darbā S. Ratiņa.
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VIESĪTES SPORTA SKOLAS ZIŅAS
Vieglatlētika

• Ziemas čempionāts šķēpa mešanā
7. martā Rīgā, Daugavas stadionā, notika
Ziemas čempionāts šķēpa mešanā. Viesītes

C grupā 2. vietā augstlēkšanā ar personīgo
rekordu (1,35 m) ierindojās Vladislavs Pupeļs.
Šajā reizē tika apkopoti rezultāti pa visiem
četriem posmiem un kopvērtējuma 1. vietas ieguvējs katrā disciplīnā saņēma kausu, otrās un
trešās vietas ieguvēji – medaļas. D grupas zēniem 1. vietu un kausu kopvērtējumā pildbumbas mešanā izcīnīja Alekss Čelnovs. 3. vietu un
medaļu 30 m barjerskrējienā izcīnīja Imants
Kokorevičs. C grupas zēniem medaļu par 2.
vietu augstlēkšanā un medaļu par 3. vietu 30 m
barjerskriešanā izcīnīja Vladislavs Pupeļs.

Futbols

Sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēja divas
audzēknes – Laine Donāne un Ance Kalniņa.
Abas startēja A grupā (1999. – 1998. dz. g.).
Abas meitenes nostartēja ļoti labi, uzrādot savus personīgos rekordus. Laines raidītais šķēps
aizlidoja līdz 55,71 m atzīmei. Viņa ierindojās 1.
vietā un saņēma kausu. Ance, pirmo reizi startējot ar 500 g šķēpu, spēja to aizmest 29,30 m un
uzrādīja sesto labāko rezultātu sacensībās.
Laine ar šo rezultātu ir kvalificējusies 2015.
gada Pasaules čempionātam savā vecuma grupā, kas jūlijā norisināsies Kolumbijā.
• Noslēgušās Draudzības kausu Ābeļi –
Jēkabpils – Jersika – Līvāni izcīņas sacensības vieglatlētikā
10. martā Viesītes Sporta skolas vieglatlētikas C un D vecuma grupu audzēkņi startēja ceturtajā, pēdējā posmā Draudzības kausu Ābeļi –
Jēkabpils – Jersika – Līvāni izcīņas sacensībās
vieglatlētikā.
D grupā (2004./2005. dz. g.) 1 kg pildbumbas mešanā savu personīgo rekordu (15,76
m) uzrādīja un pārliecinošu 1. vietu ieņēma
Alekss Čelnovs. 1. vietu 30 m skrējienā izcīnīja
Imants Kokorevičs. Viņš ierindojās 2. vietā arī
30 m barjerskriešanā.

NBJSS (1:2) pārākumu.
• 28. februārī un 1. martā Preiļu BJSS
zālē risinājās Latgales jaunatnes čempionāts
telpu futbolā U–9 grupā (2006. dz. g.).
Viesītieši 8 komandu konkurencē izcīnīja
bronzas medaļas. Savā apakšgrupā puiši izcīnīja četras uzvaras un bija pārāki par Rēzeknes
FA–1 (2:0), Preiļu BJSS (5:4), Rēzeknes NSS–2
(20:0) un Rēzeknes FA–2 (5:0) komandām.
Cīņā par 1. – 4. vietu mūsējiem uzvara pār
Rēzeknes FA–3 (6:1), neizšķirts ar Jēkabpils SS
(2:2) un zaudējums Preiļu BJSS (2:3).

Volejbols

• 21. un 22. februārī Jēkabpilī aizvadīts

• 7. februārī Rīgā 2. līgā divas noslēdzo-

Latgales jaunatnes čempionāts telpu futbolā
U – 10 grupā (2005. dz. g.)
Viesītes SS jaunie futbolisti astoņu koman-

šās spēles aizvadīja B1 zēni. Cīņā ar Rūjienas
NSS komandu viesītieši izrādījās stiprāki un
uzvarēja (3:1). Otrajā spēlē pārāka bija Rīgas
VS komanda (1:3). Līdz ar to Viesītes SS komanda 2. līgas apakšgrupā ierindojās 3. vietā
un tālākajās spēlēs cīnīsies par Latvijas Jaunatnes čempionāta 10. – 12. vietu.
• 14. februārī Rīgā 2. līgā divas spēles aizvadīja B1 meitenes. Viena uzvara ar Rīgas VS/
Mārupe un zaudējums Rīgas VS komandai.
• 15. februārī Rīgā 2. līgā trīs noslēdzošās apakšgrupas spēles aizvadīja C1 meitenes.
Meitenes spēlē ar Talsu NSS/ Dundaga komandu bija spēcīgākas un uzvarēja ar rezultātu 3:1, bet piedzīvoja zaudējumus spēlēs ar
Rīgas VS–2 (0:3) un Limbažu/ Salacgrīvas NSS
(0:3). Līdz ar to ierindojās 5. vietā apakšgrupā
un cīnīsies par 11. – 13. vietu Latvijas Jaunatnes čempionātā.
• 18. martā Rīgā tika aizvadītas trīs 2. līgas spēles C1 zēniem. Mūsu jaunie volejbolisti
uzvarēja Jelgavas NSS (3:0) un piedzīvoja divus
zaudējumus – ar Rīgas VS (1:3) un ar Talsu
NSS/Dundaga (0:3).
Viesītes Sporta skolas direktora vietniece
G. Klibiķe

U–10 komanda un treneri
I. Siliņš un J. Osis. Foto J. Stumbiņa

du konkurencē izcīnīja 3. vietu un bronzas
medaļas. Mūsu audzēknis Mārcis Prodnieks
ieguva čempionāta labākā spēlētāja titulu un
kausu.
Savā apakšgrupā puiši izcīnīja 2. vietu,
uzvarot Jēkabpils SS komandu ar 3:1 un Rēzeknes FA–2 ar 5:1 un piekāpjoties Rēzeknes
FA–1 spēlētājiem (0:6). Spēlēs par 1. – 4. vietu
mūsējie uzvarēja Rēzeknes FA–3 komandu ar
4:0 un atzina Rēzeknes FA–1 (0:6) un Preiļu

KONKURSA „PAR VIESĪTES SPORTA SKOLAS LOGO IZSTRĀDI” NOLIKUMS
Viesītes novada Viesītē

APSTIPRINĀTS Viesītes novada domes
2015. gada 18. marta sēdē (prot. Nr. 4; 15.#)
I. Vispārīgā informācija:
1.1. konkursu organizē Viesītes Mūzikas un
mākslas skola sadarbībā ar Viesītes sporta skolu;
1.2. konkursa mērķis – veicināt Viesītes sporta
skolas atpazīstamību, veidot vienotu vizuālo
tēlu, izstrādāt Viesītes sporta skolas simboliku
un saukli (turpmāk tekstā – logo);
1.3. konkursā var piedalīties mākslas skolas vecāko klašu audzēkņi;
1.4. vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne
vairāk kā 2 logo darbus, katrs piedāvājums jānoformē un jāiesniedz atsevišķi šajā nolikumā
noteiktā kārtībā;
1.5. konkursa darbu pēdējā iesniegšanas diena – 2015. gada 15. maijs, konkursa darbi, kas
saņemti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti. Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ
neizsniedz;
1.6. logo jāveicina Viesītes Sporta skolas atpazīstamība.

2. Viesītes Sporta skolas logo jāatbilst šādām
prasībām:
2.1. formā – vienkāršs, vienlaikus uzmanību
piesaistošs, inovatīvs, pievilcīgs un
lietojams dažādos mērogos, kā arī viegli uztverams;
2.2. jāizmanto uzraksts „Viesītes sporta skola”;
2.3. logo dizainā jāizmanto ne vairāk par 4 krāsām;
2.4. logo izveidē izmantojami visi grafiskie un
glezniecības līdzekļi;
2.5. darbi iesniedzami uz A4 formāta lapas;
2.6. darbam jāpievieno darba īss paskaidrojošs
apraksts (ne vairāk kā puse A4 lapas).
3. Logo vērtēšana – konkursa darbu izvērtēšanai tiek izveidota vērtēšanas komisija.
4. Vērtēšanas kritēriji:
4.1. idejas oriģinalitāte;
4.2. logo vizuālā pievilcība un uztveramība;
4.3. logo vizuālais noformējums, krāsu salikums un saistība ar vārdiem „Viesītes
Sporta skola”;
4.4. logo pielietojamība (iespieddarbos, suvenī-
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ros, izstādēs, digitālajā formātā);
4.5. trīs vislabāk novērtētos darbus publicēs
Viesītes novada mājas lapā: www.viesite.lv
5. Konkursa vērtēšanas komisijas tiesības un
pienākumi:
5.1. konkursa komisija var lūgt paskaidrojumus
darba autoram par iesniegto piedāvājumu, ja
tas nepieciešams;
5.2. konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt no
pretendenta ar parakstu apstiprinātu apliecinājumu, ka iesniegtie darbi ir oriģināli un nav
plaģiāts;
5.3. konkursa komisija pēc darbu izvērtēšanas
nosaka konkursa uzvarētāju vai uzvarētājus;
5.4. konkursa komisijai ir tiesības noraidīt visus
piedāvājumus un izsludināt jaunu konkursu.
6. Konkursa noslēgums un apbalvošana:
6.1.visi konkursa dalībnieki saņem pateicību
par piedalīšanos konkursā;
6.2. visi konkursa laureāti saņem diplomu un
piemiņas balvu.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs
J. Dimitrijevs
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Pasākumi Mūzikas un mākslas skolā

Š. g. 16. martā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā norisinājās Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas
un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkurss. No Viesītes
Mūzikas un mākslas skolas uz konkursu devās Enija Grundmane (2.
kl.), Adriāna Juškeviča (2. kl.), Paula Tīrumniece (4. kl.), Līva Kielbicka
(5. kl.) un Eiva Krista Dronka (6. kl.). Par dalību konkursā visi audzēkņi
saņēma pateicības.
Konkursa darbi, kuru tēma – „Kustības attēlojums zīmējumā”, tiks
vērtēti trijās vecuma grupās atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem: izvēlētā
kustības momenta izteiksmīgums, kompozīcijas atbilstība idejai, kā arī
prasmīgs tehnikas pielietojums.
Gaidot konkursa izvērtējumu, pie darba ķersies arī pedagogi, izstrādājot metodiskos materiālus par šo tēmu. Konkursa noslēguma pasākums – audzēkņu konkursa darbu izstāde un skolu eskspozīciju izstāde –
notiks 24. un 25. aprīlī Siguldas Mākslas skolā „Baltais flīģelis”.

12. martā Viesītes Mūzikas un mākslas skolā notika jau par
tradīciju kļuvušais skolotājas Ingas Bartkevičas klavieru klases
audzēkņu koncerts vecākiem. Koncertā piedalījās visi audzēkņi,
kuri apgūst klavierspēli, un atskaņoti tika brīvas izvēles skaņdarbi,
kas patīk pašiem audzēkņiem. Lai padarītu interesantāku mācību
procesu, bērni tika aicināti vizuāli attēlot savu izvēlēto muzikālo
priekšnesumu.
Savukārt 13. martā notika skolotājas Jekaterinas Haļiullinas audzēkņu koncerts vecākiem.
Skolotāja Inga

PII „Zīlītes” pedagogi viesojas Rokišķos
Piešķirot savai ikdienai jaunus iespaidus, pozitīvas un patīkamas emocijas, 26.
februāra rītā PII „Zīlītes” pedagogi devās
pieredzes apmaiņā uz Rokišķu PII „Nykštukas”. Šī brauciena mērķis bija bagātināt savu
pieredzi ar jaunām idejām ikdienas darbā
un sveikt Lietuvas kolēģus viņiem tik nozīmīgajā pasākumā. Izglītības iestādē „Nykštukas” darbojas pašu veidots leļļu teātris,
kuram šogad tika svinēta 15 gadu jubileja.
Par saviem iespaidiem un emocijām – kā izdevās šis brauciens un cik nozīmīgs tas bija,
pastāstīja katra brauciena dalībniece.
Sanita – Pozitīvas, atraktīvas, atvērtas
audzinātājas. Bērnudārza grupiņas krāsainas, spilgtas, radoši iekārtotas. Lieliska uzņemšana, lietuviešu sirsnība spraucās ārā
caur katru mata galiņu.
Olita – Tikšanās ar Rokišķu PII „Nykštukas” kolektīvu atstāja ļoti pozitīvu iespaidu. Sirsnība, vienkāršība, labestība, viesmīlība staroja no Lietuvas kolēģiem, bērniem
un viņu vecākiem. Pārsteidza Rokišķu
domes sabiedrisko attiecību speciālistu un
izglītības nodaļas vadītāja sadarbība, līdzdalība un atbalsts šajā pasākumā. Līdz pat
mūsu mājās braukšanai šie cilvēki bija kopā
ar mums. Tā kā tika parakstīta vienošanās
par savstarpējo sadarbību arī turpmāk, tad
jāteic – labprāt vēlētos satikt šos cilvēkus, lai
turpinātu sarunas. Šajā reizē redzētais, dzirdētais un izjustais lika pārdomāt, izanalizēt
un izprast mūsu ikdienas darbu. Ja mūsu sadarbība turpināsies – noteikti iegūšu kaut ko
jaunu no Lietuvas kolēģiem un ceru, ka arī
viņi iegūs no mums.

Liliāna – Vēlos pateikt lielu paldies lietuviešu kolēģiem par to, ka mūs uzaicināja
ciemos, un paldies visiem, kas šo braucienu
īstenoja! Līdz šim esmu bijusi Neretas un Jēkabpils bērnudārzos, taču bērnudārzā ārpus
valsts biju pirmo reizi. Jāatzīst, ka Rokišķu
bērnudārzs pārāk neatšķiras no mūsējā.
Gan grupu, gan darbinieku skaits ir līdzīgs,
atšķirības vērojamas vizuālajā izskatā. Bija
patiess prieks, ka mēs aizbraucām ne tikai
ciemos, bet parādījām arī sevi. Noskatījušies lietuviešu bērnu leļļu izrādi, arī mēs
sniedzām savus priekšnesumus – deju uzvedumu un leļļu izrādi ar pašdarinātām roku
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lellēm, kuras pēc tam uzdāvinājām lietuviešu bērniem. Ļoti iepriecināja lietuviešu kolēģu sirsnīgā sagaidīšana un laipnība. Pirms
braukšanas uz Lietuvu nemitīgi domāju, kā
gan mēs sapratīsimies, bet šajā ziņā noteikti
nebija nekādu problēmu, jo visi (vairāk vai
mazāk) komunicē krievu valodā. Valdīja
tāda atmosfēra, it kā mēs jau sen būtu pazīstami. Mūsu starpā jaušamas abpusējas simpātijas, ne velti jaunie draugi mūs nākamajā
gadā aicina atkal ciemos uz bērnudārza 50
gadu jubileju, taču pirms tam gaidīsim ciemiņus savā bērnudārzā.
Turpinājums 14. lpp. »»»
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««« Sākums 13. lpp

Larisa – Latviešu sakāmvārds saka:
„Mūžu dzīvo, mūžu mācies.” Apmaiņas
braucieni ir apsveicama lieta, kuros mēs pašas bagātināmies un iegūstam jaunus draugus.
Inguna – Ļoti sajūsmināja Lietuvas kolēģu viesmīlība un sirsnīgā uzņemšana, brīvā
atmosfēra. Šāda pieredzes apmaiņa ir ļoti
noderīga.
Daiga – Atskatoties uz pavadīto dienu
Rokišķu pirmsskolas izglītības iestādē, varu
teikt – kārtējo reizi pārliecinājos par to, ka
cilvēki, kas strādā ar bērniem, vai tas ir Latvijā, Lietuvā vai kaut kur citur, vienmēr ir
smaidīgi, labsirdīgi, lustīgi, kustīgi, radoši
un atsaucīgi. To, acīmredzot, pieprasa mūsu
darba specifi ka, kas kļūst par ieradumu.
PII „Nykštukas” nākošgad aprit jau 50
gadi kopš pastāvēšanas. Bērnudārzs ir ar
leļļu teātra novirzienu. Viņi paši gatavo dažāda veida lelles un izmanto tās, iestudējot
izrādes. Pēc vadītājas vietnieces Raimondas
stāstītā iestāde par tādu kļuvusi laikā, kad
pilsētā bijis ļoti daudz bērnudārzu un katram bijusi nepieciešamība kaut kādā veidā
piesaistīt bērnus savai iestādei. Tad nu viņiem tas bija – leļļu teātris. Tad kādu laiku
viņi šo nodarbi bija atstājuši novārtā, līdz
atkal „iecēluši saulītē” – nu jau 15. gadu. Domāju, ka leļļu teātris arī šobrīd ir viņu stiprā
puse, jo tādējādi bērniem tiek veidota pras-

me uzstāties, gaume, vērtības, kā arī skatījums uz pasauli kopumā.
Domāju, ka mūsu skolotāji guva vērtīgas idejas no Lietuvas kolēģiem, kuras varēs
izmantot savā ikdienas darbā ar bērniem.
Varu teikt, ka jutos gandarīta par sastaptajiem cilvēkiem, par redzēto, dzirdēto un
draudzīgo uzņemšanu.
Anita – Došanās uz Rokišķu pirmsskolas izglītības iestādes „Nykštukas” leļļu teātra „Nykštukas Pykštukas” 15 gadu jubilejas
pasākumu izvērtās par jauku piedzīvojumu.
Uzzinājām, ka izglītības iestādē darbojas pašiem savs leļļu teātris, kura aktieri ir bērni
un darbinieki. Gadu gaitā sakrājusies vesela
leļļu kolekcija, kuras glabājas atsevišķā leļļu
istabā. To varētu nosaukt arī par pašdarināto leļļu muzeju.
Jutāmies kā patiešām gaidīti un mīļi ciemiņi, jo, jau iebraucot pilsētā, mūs sagaidīja
bērnudārza metodiķe, lai mums nenāktos
maldīties, meklējot ceļu uz bērnudārzu. Ieejot bērnudārzā, mūs laipni sagaidīja vadītāja un citi darbinieki, kuri izrādīja grupas un
pastāstīja par plānoto svētku norisi.
Svētku koncertā ar iepriekš sagatavotiem priekšnesumiem piedalījāmies arī mēs.
Bijām sagatavojuši apsveikuma deju un leļļu teātra izrādi. Pēc uzstāšanās pašgatavoto
leļļu teātri un tā rekvizītus kopā ar citiem
suvenīriem no Viesītes dāvinājām Lietuvas
kolēģiem, kuri jau pēc nepilnas stundas pre-

zentēja ciemiņiem savu priekšnesumu, izmantojot mūsu darinātās lelles.
Svētkos piedalījās un mūsu bērnudārza
darbiniekus sveica arī Rokišķu Izglītības
pārvaldes vadītājs un pārstāvji no Rokišķu
pašvaldības, kā arī bērnu vecāki. Dienas
gaitā tika svinīgi noslēgts sadarbības līgums
starp Viesītes novada pirmsskolas izglītības
iestādi „Zīlīte” un Rokišķu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi „Nykštukas”. Mājās
atgriezāmies gandarīti par kopā pavadīto
dienu ar lietuviešu kolēģiem.
Laura – Brauciens uz Rokišķu bērnudārzu, manuprāt, bija izdevies. Iepazināmies ar
atbildīgiem, pozitīvi noskaņotiem un radošiem kolēģiem. Smēlāmies daudz jaunu ideju, ko varētu īstenot savā ikdienas darbā ar
bērniem. Ceru uz ilgstošu sadarbību.
Evita – Patiess prieks par viesošanos pie
Lietuvas kolēģiem. Vislielāko iespaidu uz
mani atstāja laipnā un sirsnīgā sagaidīšana
un pavadīšana atpakaļceļā. Manu uzmanību
piesaistīja interesanti un radoši iekārtotās
bērnu grupas, kurās valdīja pozitīva gaisotne un staroja prieks gan no audzinātājām,
gan no bērniem. Mans lielākais ieguvums ir
redzētās idejas un sarunās gūtās pieredzes
bagāto pedagogu atziņas. Pozitīvas emocijas
atstāja arī nelielā ekskursija pa pilsētu. Lai
mums visiem kopā izdodas turpmāk viss
iecerētais!
PII „Zīlīte” kolektīva vārdā – E. Štāka

PII „Zīlīte” aizvadīta metodiskās
apvienības sanāksme
Jaukā, saulainā pavasara dienā pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” darbinieki uzņēma ciemiņus no Jēkabpils pilsētas,
Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un
Viesītes novadiem. 12. martā bērnudārzu
apmeklēja 34 pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības sanāksmes dalībnieki.
Ir ļoti patīkami uzņemt kolēģus, kuri
pārzina mūsu darba specifiku, ar kuriem
varam dalīties domās un izjūtās, kurus
tiešām interesē mūsu darbs, mūsu ikdiena,
telpas, to iekārtojums, kā mēs šeit dzīvojam un strādājam ar bērniem. Prieks, ka
arī mēs varam lepoties ar glīti iekārtotām
telpām, bērniem piemērotām, glītām, krāsainām mēbelēm, jaunu sporta un mūzikas inventāru.
Vispirms kolēģi apskatīja pirmsskolas
izglītības iestādes telpas, to iekārtojumu,
tad tika aicināti uz mūzikas zāli, lai vērtētu skolotāju Sanitas Ziemānes un Solvitas Liepiņas sagatavoto konkursu „Bitīšu”
grupas bērniem „Dziedošās ģimenes”.
Dienas gaitā ciemiņiem tika piedāvāta
iespēja skatīties matemātikas nodarbības,
kuras vadīja skolotājas Sanita Ziemāne – 5
gadīgiem bērniem un Liliāna Siņicina – 4
gadīgo bērnu grupā. Kolēģes skolotājām
teica sirsnīgu paldies par patieso strādātgribu un strādātprasmi, dzīves un darba
pieredzi, kura, strādājot ar bērniem, tiek

likta lietā ik brīdi. Daudzas skolotājas izteica atzinību gan par bērnudārza vizuālo
noformējumu, gan par atbilstoši programmai labi sagatavotiem bērniem, gan par
mājīgi iekārtotajām telpām un par daudzveidīgo attīstošo spēļu klāstu. Protams, ir
patīkami dzirdēt labus vārdus, jo tikai tad,
kad tas tiek izteikts vārdos, tu saproti – jā,
tas patiešām ir izdarīts, jo ikdienā jau nedomā par atzinību, dari to, kas jādara, un
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viss.
Noslēgumā viesus pacienājām ar pašu
darbinieku sagatavotu cienastu – ābolu plātsmaizēm, biezpiena bumbiņām ar
„bērnības garšu” (kā atzina paši garšotāji)
un citiem pašceptiem mājas gardumiem,
kas liecina par to, ka mūsu darbinieces ir
arī prasmīgas saimnieces.
PII „Zīlīte” vadītāja A. Orbidāne un
metodiķe D. Medne
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Izsludināts
Viesītes novada
jauniešu
iniciatīvu
konkurss
Viesītes novada pašvaldība no 30.
marta izsludina jauniešu iniciatīvu konkursu, kurā var piedalīties Viesītes novada
jaunieši vai jauniešu grupas vecumā no 15
līdz 29 gadiem un gūt finansiālu atbalstu
līdz 500 € apmērā.
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt
jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Viesītes novada jauniešu iekļaušanos novada
kultūras, sporta un izglītības procesos,
sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.
Konkursa ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
1. neformālās mācīšanās aktivitātes un
pasākumi;
2. āra dzīves aktivitātes;
3. jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā;
4. fiziskās aktivitātes, kas neprasa
mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram,
atklātie treniņi, amatierturnīri utt.);
5. radoša pašizpausme (piemēram, radošās darbnīcas, improvizācijas teātra nodarbības, izstāžu veidošana).
Iniciatīvu projekti iesniedzami Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā
10, Viesītē, LV – 5237, līdz 2015. gada
30. aprīlim (plkst. 16.00). Vienlaikus to
elektroniskā kopija jānosūta uz e–pastu:
laura.liepina@viesite.lv. Konkursa nolikums pieejams: www.viesite.lv sadaļā Jauniešiem.
Sīkāka informācija par projekta realizāciju un nosacījumiem, zvanot pa tālr.
29334062 (Laura Liepiņa).
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un Jaunatnes lietu
speciāliste L. Liepiņa

Viesītē aizvadīts jau otrais jauno
grupu konkurss „HOMESICK 2015”

21. martā Viesītes Kultūras pili pieskandināja jauno mūziķu grupas no visas Latvijas un kaimiņzemes Lietuvas. Otro gadu pēc
kārtas aizvadīts Viesītes novada jauniešu
organizētais jauno grupu konkurss HOMESICK 2015.
Otrajā gadā konkurss ievērojami izaudzis ne vien dalībnieku skaita ziņā, bet arī
muzikālo priekšnesumu kvalitātē. Jau otro
gadu žūrijā mūziķu sniegumu vērtēja viens
no Latvijas labākajiem bundziniekiem Gundars Lintiņš. Tāpat žūrijas rindās šogad varēja redzēt grupas COLT solistu Ati Ieviņu,
festivāla „Sinepes un Medus”, Madonas ģitāristu sesijas organizatoru Imantu Pulksteni
un Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktori Ingu Bartkeviču. Kā norādīja Gundars Lintiņš, konkursā ir vērojams progress
un pērn izteiktais vēlējums par dalībniekiem no visas Latvijas ir piepildījies.
Rezultāti:
1. vieta – Crystallize (Rīga),
2. vieta – SOLITE (Daugavpils),
3. vieta – Arsenāls (Ogre).
Labākais ģitārists – Klāvs Kalnāre

Viesītes novadam sava kērlinga
komanda Latvijas III Ziemas
Olimpiādē
No 6. līdz 8. martam Tukuma ledus hallē aizritēja Latvijas III Ziemas Olimpiādes
kērlinga sacensības, kurās piedalījās 10 vīriešu un 9 sieviešu komandas. Ar Viesītes
novada vārdu sacensībās startēja Jelgavas
kērlinga kluba komanda, kuras sastāvā spēlē Viesītes novadniece Līga Avena.
Pēc spraigas cīņas Viesītes komanda
kopvērtējumā palika 6. vietā. Komandā
zem Viesītes vārda startēja – skips (kapteinis) Ieva Rudzīte, vice skips (vice kapteinis) Līga Avena, second Daina Barone, lead
Rasa Brūna, treneris – Artis Zentelis. Līga
Avena komandas vārdā izsaka pateicību

Viesītes novada domei par iespēju pārstāvēt
novadu Latvijas ziemas olimpiādē un saka
paldies par fi nansiālo atbalstu!
Kopumā startam Latvijas III Ziemas
Olimpiādē bija pieteikušies 556 ziemas
sporta veidu pārstāvji no 39 Latvijas novadiem un pilsētām. Viesītes novada pašvaldība izsaka pateicību sportistēm par novada atpazīstamības veicināšanu Latvijas III
Ziemas Olimpiādē. Vēlam panākumus arī
turpmāk!
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
L. Liepiņa
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(Wild Pride, Nereta).
Labākais vokālists – Rasa Lielpētere
(Crystallize, Rīga).
Labākais bundzinieks – Kristaps Pucens (The Highlights, Liepāja).
Labākais autordarbs – Mana Sirds, Lāsma Prikule (La’n’Si, Preiļi).
Labākais video – Девушка группы
„Oттенков” (Rokišķi).
Žūrijas specbalva – DATL (Gulbene).
Skatītāju simpātija – Melns uz Balta
(Madona).
Rasa Lielpētere, grupas Crystallize pārstāve: „Mēs esam ļoti apmierināti! Konkurss
bija ļoti labi noorganizēts. Organizatori darbojās profesionāli, un uzņemšana bija ļoti
laipna un patīkama. Par savu uzvaru bijām
patiesi patīkami pārsteigti, jo neko tādu nebijām gaidījuši.”
Jauno grupu konkursu organizē Viesītes
novada jaunieši sadarbībā ar Viesītes novada
pašvaldību un Kultūras pili.
Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes
lietu speciāliste L. Liepiņa
Autores foto
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Noslēdzies atklātais Viesītes turnīrs novusā

No 1. līdz 15. martam notika atklātais
Viesītes novusa turnīrs, kas norisinājās 2 kārtās un fināla kārtā. Uz 1. kārtu, kas notika 1.
martā, ieradās un pieteicās spēlēt 20 dalībnieki. Spēles ieilga līdz vēlam vakaram, jo katrs
izspēlēja ar katru dalībnieku. Vienu spēli – 6
partijas, spēlēja līdz 4 punktu uzvarai vai neizšķirtam. Pēc 1. kārtas jāsaka paldies jaunākajiem novusa dalībniekiem, kas piedalījās

pirmo reizi un nenobijās stāties
pretī novusa „veterāniem” –
Aigaram Cišam, Signei Annai
Ašukai, vienīgajai meitenei,
kura piedalījās turnīrā.
Uz 2. kārtu, kas notika 8.
martā, dalībnieku bija mazāk,
jo ne visi varēja ierasties. Kad
dalībnieki izspēlēja 2. kārtas
spēles, tika noskaidroti labākie
12, kas ieguva tiesības piedalīties fināla kārtā. Šogad uz fināla
kārtu tika palaisti 12 spēlētāji,
nevis 8 dalībnieki, kā tas bija
vienmēr. Kaut dažiem dalībniekiem tas ne visai patika, organizatori lēmumu
nemainīja.
15. martā uz fināla kārtu ieradās 11 spēlētāji, jo Rihards Šadeika (Viesīte) slimības dēļ
nevarēja ierasties un aizstāvēt Viesītes godu
novusa fināla kārtā. Fināla kārtā arī spēle ilga
6 partijas – līdz 4 punktu uzvarai vai neizšķirtam. Izspēlējot visas spēles, tika sadalītas
vietas:

1. vieta – Ārijs Bārdulis (Elkšņi) – Viesītes
novads,
2. vieta – Juris Jaudzems (Rite) – Viesītes
novads,
3. vieta – Vladimirs Glods (Pļaviņas),
4. vieta – Oļegs Šadeika (Viesīte),
5. vieta – Māris Aldiņš (Pļaviņas),
6. vieta – Vladimirs Ribakovs (Viesīte),
7. vieta – Edvīns Stumbiņš (Viesīte),
8. vieta – Rimants Osipausks (Pļaviņas),
9. vieta – Gints Uskurs (Viesīte),
10. vieta – Normunds Ozoliņš (Viesīte),
11. vieta – Māris Zvaigzne (Viesītes novads).
Paldies Danielam Orlovam un Gintam
Uskuram par spēļu tiesāšanu! Paldies Pļaviņu pārstāvim Vladimiram Glodam par borskābes piegādi (novusa galdu sagatavošanai)
novusa turnīram!
Ja būs iespēja un viss izdosies, tad š. g. aprīļa mēnesī būs vienas dienas novusa turnīrs
„Broņislava Rusiņa piemiņas kauss novusā”,
kas būs ceļojošs kauss. Bet, ja aprīļa mēnesī
tas neizdosies, to noteikti rīkosim rudenī!
Viesītes sporta klubs

PAGASTU ZIŅAS

Zolītes mači Elkšņos
Šī gada 21. februārī Elkšņu kultūras namā notika
gadskārtējie
„Zolītes
mači”. Prieks, ka ar katru gadu šīs spēles dalībnieku pulks kļūst arvien
lielāks. Šogad mačos
piedalījās 22 šīs spēles
entuziasti no Elkšņiem,
Viesītes, Aknīstes, Rites,
Rīgas.
Mači
norisinājās
visas dienas garumā.
Spraigā cīņā godpilno 1. vietu ieguva Jānis Raups, 2. vietu
Daivis Kalpaks, bet 3. vietu – Jānis Grīnbergs.
I. Saturiņa

Kā tu, meitiņ, dzīvosi, ja aust nepratīsi
Zenta Cīrule (1920. – 1999.) ir viena no
slavenajām Ormaņkalna audējām, viņas mūžs
ritējis grūtā darbā, tomēr ik dienas atrasts
mirklis skaistumam. Tieši šie mirkļi, audeklos
ieausti, aizvadīja viņu līdz Tautas daiļamata
meistares nosaukumam (apliecība izsniegta
1960. g. 17. martā), atpazīstamībai valsts mērogā un aiz tās robežām.

Jādod ordenis par to, ka
stelles nesazāģēja
Audējai Zentai Cīrulei aizejot mūžībā,
zuda tēva celtā un pašas koptā sēta Vanagi
Ormaņkalna pakājē, zuda vērtīgi dokumenti,
mūža vākums novadpētniecībā, daudzi radītie
darbi. Vien stelles izjauca, atveda uz Pagastmāju, sameta kaudzē kādā neizmantotā telpā.
Daudzsološajām sociālekonomiskajām pārmaiņām līdzi tās tika cilātas no viena kakta uz
otru 16 gadus. Jau zaudējām cerības, ka stelles

jebkad saliksim, lūdzām celtniekus, kas remontēja Atmiņu istabu, sazāģēt, lai izmantotu
izteiksmīgos koka gabalus kā sienas dekoru.
SIA „Ārītes” būvdarbu vadītājs Pēteris Līcis saprata mūsu vēlmi, bet neatbalstīja zāģēšanu –
uzliksim tāpat pie sienas!
Šī gada sākumā Rokdarbu un mākslas
pulciņa dalībnieces, kas nu darbojas Atmiņu
istabā, izteica vēlēšanos atjaunot stelles un
mācīties aust. Vēlēšanās tika uzrakstīta uz lapiņas, pielīmēta uz sienas pie citām vēlmēm,
un kādu laiku nenotika nekas, līdz kādu dienu
mūsu enerģiskā un radošu ideju pilnā Natālija
Bārdule teica – atbrauks mana māsa, audēja no
Jūrmalas, un mēģinās uzstādīt stelles!
7. martā daudzus gadus klusējušās stelles
tika krietni sapurinātas. Uzstādīšanas darbus
ar padomu un profesionālām zināšanām vadīja audēja, bijusī Bulduru dārzkopības vidusskolas skolotāja Marta Ence, dzīvesbiedram
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Andrejam un Mazormaņu saimniekam Jurim
Rusiņam piepalīdzot. Marta Ence, uzklausot
priekšvēsturi un novērtējot mūsu stelles, bija
sajūsmā – tam Pēterim jādod ordenis par to,
ka stelles nesazāģēja!
Pēc steļļu uzstādīšanas meistare „uzbūra”
izstādi. Tā patiešām notika – īsā laika sprīdī
pārliecinoši un iespaidīgi – līdzatvestās segas
un grīdceliņi ar krāsainiem rakstiem, dvieļi un
galdauti lina daudzveidīgo pelēko toņu mirdzumā izkārtojās lielajā telpā. Par katru pašas
austo darbu īpašs stāsts, atmiņas par dzīves
ceļā satiktajiem cilvēkiem. Patiess pārsteigums
Martas kundzei, Atmiņu istabā ieraugot citas
Ormaņkalna audējas – Lienes Sirmovičas –
segu. Tai tāds pats raksts kā Martas Ences austajam dvielim. Kad, ar kādām domām abas audējas audušas šos rakstus un cik brīnumainā
kārtā abi audumi nu satikušies! Skatāms un
taustāms apliecinājums, kā raksti agrāk ceļo-
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šiem ir gaišāka šķiedra. Agrāk palagus, linu
kreklus velēja ar vāli, lai tie pēc mazgāšanas
būtu mīkstāki. Vienmēr jau gadās arī kādas
kļūmes. Nedrīkst jaukt dažādu struktūru
dziju, mala veidosies nelīdzena. Visu var izmantot vairākkārt. Latviešu sievietes māk
apģērbu pat trīs reizes pārstrādāt. Ne mēs
pirmās, ne pēdējās tā darām. Bet nedomājiet,
ka lupatsegu uzaust ir vienkārši. To var darīt
tikai tad, kad jau esi iemācījusies aust!”

Krāsas un rakstus
meklē dabā
Jau bērnībā iemācījusies dziju krāsot ar
dabīgām izejvielām. Pelēcīgu krāsu iegūst
no ozolzīļu novārījuma, piparmētras dod
zaļganzilu, bet valriekstu mizas – zaļganu
nokrāsu.
Ja rokdarbniecēm paliek pāri dažādu
krāsu dziju gali, tos satin kamolā, tad tamborē pīnītes, tās ieauž grīdas celiņos. Tā top
fantastiska krāsu mozaīka. Te dzeltenīgās

Elkšņu pagasta Rokdarbu un mākslas pulciņa
dalībnieki apņēmības pilni iepazīt un apgūt
aušanas mākslu. Priekšplānā A. Vinters, 1. rindā
no kreisās: M. Klibiķe, N. Bārdule, A. Ence,
audēja M. Ence, J. Rusiņš, 2. rindā no kreisās:
pulciņa vadītāja L. Levinska, V. Kovnacka,
E. Roģis, I. Liepiņa, R. Ratniece.

ja no viena novada uz otru, no mājas uz māju.
Sievas un meitas tos pārzīmēja savās burtnīcās. Ornamenti ar tautiskajām zīmēm jumi,
auseklīti, saulīti, dārziņu, dreļļu rakstu no
Kurzemes, bet Latgalē iecienīts ielasītais skalu raksts, Vidzemē noskatīts trīnīšu raksts un
šatieris – viena krāsu toņa pāreja no tumšāka
uz gaišāku.

Pasaule ir kā tīrums,
un mūsu darbi ir sēkla,
ko kaisām tajā (V. Lāms)
Aušanas pirmsākumi meklējami senajā
Ēģiptē, no kurienes nākusi atziņa, ka aušana
ir pasaules simboliska radīšana. Sākotnēji tas
bija vīriešu darbs. Senlatviešu valodā audējus
sauca par vēveriem.
Latviešu tautas dziesmās simboliskā pasaules radīšana sākas ar ģimeni, ar mātes iemācītajām prasmēm: Māci mani, māmuliņa,/
Visādam darbiņam;/ Māci aust, māci vērpt,/
Māci cimdus darināt.
Martas Ences (dz. Rimša) šūpulis kārts
Latgalē 1928. g. 20. jūnijā. Pirms kara aušana
un stelles bijusi ierasta lieta katrā lauku mājā.
Arī Martas mamma un vecmamma audušas.
Auda segas, galdautus, linu kreklus, dvieļus,
audumus, kur bērniem dīdīties: „Esmu izaugusi starp audekliem, ikdienā vajadzēja mammai palīdzēt,” atceras Martas kundze.
Pēc Rēzeknes pamatskolas beigšanas 1945.
gadā māte teikusi: „Bet kā tu, meitiņ, dzīvosi
tālāk, ja aust neproti?” Marta kļuvusi domīga.
Katrai meitai Latgalē bijis jāprot 16 nīšu audekls, tikai tad varēja iziet pie vīra. Taču gribējās mācīties arī daudz ko citu, tāpēc iestājās

Otru mūžu atguvušas slavenās Ormaņkalna audējas Zentas Cīrules stelles. Priekšplānā audēja
Marta Ence, aizmugurē viņas māsa Natālija Bārdule, pulciņa dalībniece, steļļu uzstādīšanas
iniciatore un organizētāja.

Rēzeknes pedagoģiskajā skolā. Pēc tās beigšanas nosūtīta darbā par skolotāju Bulduru
dārzkopības vidusskolā. Tur satikusies ar izcilu rokdarbnieci Ernu Liniņu (dz. Iraida), kura
nākusi no Zasas. No Ernas Liniņas mācījusies
daudz, īpaši aušanas sarežģītās tehnikas un
citus rokdarbus. Erna savā laikā beigusi Biržu
2–gadīgo lauksaimniecības skolu ar mājturības, rokdarbu, agronomijas un lopkopības novirzienu. Šāda skola pilnībā sagatavoja jaunieti
turpmākajai dzīvei laukos. No skolotājas Ernas Liniņas Martai piemiņai palikusi aušanas
mācību grāmata. Nu šī grāmata, dzīvesbiedra
Andreja salabota un no jauna iesieta, atgriezusies atpakaļ Sēlijā – uzdāvināta Atmiņu istabai, papildinot tās unikālo stāstu krājumu.
Aušana ir fiziski smaga nodarbe, tā prasa
pacietību. Tātad – fizisks un garīgs treniņš,
vispusīgs personības veidošanās process visa
mūža garumā. Varbūt tāpēc Martas kundze
joprojām sprigana, ņipra un darbīga, lieliska
stāstniece, kas aizrauj ar savām atziņām: „Lins
ir visizcilākais materiāls – skaists, izturīgs, veselīgs. Neskaitāmos krāsas toņus nosaka vieta
un augsne, kur lini auguši. Saules pusē augu-
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nokrāsās vizuļo gaisma un saule, te brūnganzaļais tonis aicina būt piezemētākai. Daba ir
vislieliskākā skolotāja, jāprot tikai ievērot dabas zīmes gadskārtu ritmos. Mācību darbam
aužamajā segā nav varējusi izdomāt krāsu
salikumu. Agrā pavasarī, braukdama autobusā, pa logu vērojusi apkārtnes ainavu – zaļš
mežs, aparts lauks, nodedzinātas kūlas strīpa.
Un vajadzīgie toņi iespiedušies atmiņā. Krāsu
salikums segas rakstos izdevies labs, skolotāja
uzslavējusi.
Viedā, rosīgā amata pratēja tikšanās reizē
Elkšņos iedevusi ikvienam klātesošajam pa
košam dzīpariņam no sava cilvēciskā sirds siltuma, skaistuma mīlestības un zināšanu pūra,
kuru gribas salīdzināt ar lielu, krāsainu kamolu. Ritinot šo kamolu, mēs arvien ieraugām
kaut ko jaunu un tā vien gribas teikt: „Atveries
pasaulei, tad pasaule atvērsies tevī!”
Paldies Martai Encei, ka vecās stelles Elkšņos ieguvušas otru mūžu!
R. Ratniece, rokdarbu un mākslas pulciņa
dalībniece
R. Urbacānes foto
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Šovasar Sēlijā notiks pirmais folkmetāla
mūzikas festivāls „Zobens un Lemess”
Viesītes novada Lonē, Saukas dabas parkā
Sēlija, 10. un 11. jūlijā tiks iedibināts festivāls
„Zobens un Lemess”. Tas ir jauns pasākums,
kura formātā rodamas divu senāku festivālu
tradīciju atskaņas un kurš jau šogad piedāvās
starptautisku programmu.
„Zobens un Lemess” apvienos autentisko
un postfolkloru, smago mūziku un seno cīņu
rekonstrukciju klubus. Saukas ezera krastā
būs seno amatnieku un karotāju apmetnes, kā
arī uzstāsies četru valstu vadošās folkmetāla
apvienības un daudzi citi.
Norises vieta – ainaviskā un kultūrvēsturiski bagātā vide (arī ar daudziem arheloģiskiem objektiem) – ir pateicīgs fons tam, lai
mūzikas cienītājiem šis kļūtu par piesātinātu
vasaras piedzīvojumu.
Kopumā festivālā uzstāsies vairāk nekā
20 muzikālie kolektīvi, no kuriem līdztekus
pašmāju „Skyforger” vieni no galvenajiem būs
Harkivas (Ukraina) pagan black metal lielmeistari „Nokturnal Mortum”. Šī grupa, jau
gandrīz 25 gadu garumā sakausējot ukraiņu
tautas melodijas ar mūsdienīgi eksperimentālu blekmetālu, ieguvusi kulta statusu.
„Pagājušajā gadā mēs spējām sniegt tikai
vienu koncertu ārpus Ukrainas,” stāsta gru-

pas līderis Jevhens Hapons. „Piedalījāmies
vietējā Eiromaidanā, kur mūsu Harkivā katru
dienu stāvēja piecus tūkstošus liela demonstrācija par Ukrainas vienotību – un tikpat
liels Antimaidans. Pašam reizes trīs nācies
bēgt no tituškām (prokrieviski noskaņoti huligāni), kuri man dzinās pakaļ ar mietiem un
armatūras stieņiem. Arī vēlāk mēs nevarējām
doties tūrēs, jo kuru katru brīdi pilsētā varēja
iebrukt separātisti – tobrīd bija jābūt gataviem
katru dienu aizstāvēt savu ģimeni, pilsētu un
valsti. Šobrīd kā brīvprātīgie palīdzam apgādāt armiju un Nacionālo gvardi, rūpējamies
par bēgļiem. Tagad, kad pamazām stājas
spēkā Minskas vienošanās, mums radusies
cerība, ka vardarbība atslābs un mēs varēsim
domāt arī par mūziku.”
Šobrīd „Nokturnal Mortum” pabeidz noslīpēt jauno albumu „Istina”, taču Sēlijā skanēs arī dziesmas no ļoti pieprasītā iepriekšējā
albuma „Holos Staļi”, kā arī senākajiem ierakstiem „Ņehrist”, „Mirovozzreņije” un citiem.
Savā ziņā „Zobens un Lemess” turpinās
leģendārā Blomes metāla festivāla tradīcijas
(šis festivāls pirms 5 gadiem beidza darbību nelabvēlīgas ekonomiskās situācijas dēļ).
Vienlaikus jaunais pasākums kalpos kā turpi-

Lekcija Lones Tautas namā
pulcē kuplu klausītāju pulku

21. februārī Lones Tautas nama telpās
notika interaktīvs pasākums „Radošums
un sevis pieņemšana kā ceļš uz personības
harmoniju un profesionālo kompetenču
pilnveidošanu”. Sanācām 26 klausītājas.
Gan zemnieces un bērnu dārza skolotājas,
gan mājsaimnieces, kultūras darbinieces
un pārvalžu vadītāji – tik raiba bija lektores Ineses Zīles auditorija. Atvēlētais laiks
nodarbībām aizritēja nepiespiestā gaisotnē, jo starplaikos mūs ar dvēseliskām
dziesmām iepriecināja sieviešu vokālā ansambļa „Rites Balsis” dziedātājas skolotājas Margaritas Moisejevas vadībā.

Paldies visām klausītājām! Ja šī lekcija mums visām dos kaut mazliet spēka,
mīlestību, gudrību, iecietību, savstarpējo
sapratni, tikšanās vēlmi radošai darbībai,
tad es būšu ļoti priecīga!
Jūsu labās atsauksmes par šo nodarbību tika nodotas lektorei, kura saka lielu
paldies dziedošajām meitenēm par sievišķīgo dziedāšanu, kā arī pateicas par iespēju iepazīt mūsu novada cilvēkus!
Lones Tautas nama vadītāja,
klausītāja un apliecības
ieguvēja I. Malceniece
S. Jancukovičas foto
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nājums sākotnējai festivāla „Baltijas Saule” iecerei vienā pasākumā pulcēt etniskās mūzikas
un folkmetāla cienītājus.
Festivālā vēl spēlēs tādas grupas kā „Skyforger”, „Gods Tower” (Baltkrievija), „Obtest”
(Lietuva), „Ūkanose” (Lietuva), kā arī pašmāju „Frailty”, „Green Novice”, „Obscurus Orbis”, „Urskumug”, „Wagars”, „Darrva”, „Sovvaļnīks” un citas (saraksts tiek papildināts).
No Rīgas uz festivāla norises vietu būs
speciāli autobusi, kā arī abās festivāla dienās
kursēs vietējie autobusi – gan no Jēkabpils
autoostas, gan Krustpils dzelzceļa stacijas.
Biļešu iepriekšpārdošana – ticketshop.lv, šobrīd biļetes cena – no 19 eiro, vēlāk tās kļūs
dārgākas.
Papildinformācijai
• Festivāls: www.zobensunlemess.lv
• „Nokturnal Mortum” koncerta video
dziesmai „Україна”: https://www.youtube.
com/watch?v=2T2H–YGmHSM
• Biļetes: https://www.ticketshop.lv/site/
events/view/1454
Ar cieņu,
V. Bērzvads,29645264,
valdis.mp@gmail.com
www.zobensunlemess.lv

Sporta aktivitātes
Lonē
28. februārī Lonē notika sportiskās aktivitātes bērniem un pieaugušajiem. Tās bija paredzētas gan ārā, gan telpās, bet laika apstākļi
nebija atbilstoši, lai bērni sportotu ārā, tāpēc
visas aktivitātes tika pārceltas uz telpām.
Pasākumā piedalījās 30 dalībnieki. Pieaugušie uzspēlēja dambreti, domino, galda hokeju, mazākie pasākuma dalībnieki gan komandās, gan individuāli piedalījās stafetēs, kur bija
vajadzīga veiklība, ātrums, precizitāte – spēlēja
boulingu, piedalījās viktorīnā „Zini vai mini”.
Visi bija ļoti aktīvi un sportiski noskaņoti, bet
daži bija nedaudz ātrāki un veiklāki, kas ļāva
noskaidrot arī uzvarētājus bērnu un pieaugušo
starpā. Dalībnieki saņēma medaļas un diplomus.
Paldies visiem, kuri atnāca, nepaslinkoja
un piedalījās! Sadarbībā ar Lones Tautas namu
šādas sportiskas aktivitātes paredzētas vismaz
reizi mēnesī, lai bērnus un arī pieaugušos piesaistītu veselīgākam dzīves veidam, iesaistītu
sporta aktivitātēs un lai būtu iespēja visiem
kopā sanākt un sportot, jauki pavadot laiku.
Viesītes sporta klubs

KATOĻU DRAUDZES DIEVKALPOJUMI NOTIEK
katra mēneša pirmajā un
trešajā svētdienā plkst. 15.00
Viesītes ev. lut. baznīcā.
LIELDIENU VIGĪLIJA ar ūdens un produktu
svētīšanu notiks 4. aprīlī plkst. 15.00.
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Atceries, ka laime ir dzīvas jūtas!

Koncertā Lones Tautas namā uzstājas
viesi no Dunavas

Ar prieku sākās šī svētdiena, jo jutu, ka
būs laba tikšanās! Pie mums 22. februārī ciemojās Dunavas kultūras nama pašdarbnieki – senioru deju kopa „Cielavas”, kas līdzi
atveda savu pūru – austos plecu lakatus, linu
sedziņas, apgleznotās šallītes. Lai Jums rokas klausa un gaišs prāts vēl daudzus, daudzus darbīgus gadus!
Un kas tad nezina „Čaukstenes”? Dramatiskais kolektīvs „Sateka” no Dunavas izspēlēja šo lugu, kas veidota pēc A. Brigaderes
lugas motīviem.
Man jau gribas teikt, ka pasākuma īpa-

šā rozīnīte bija mūsu dziedošie bērni (mēs
izsludināsim kolektīva nosaukuma konkursu), kuriem šī bija pirmā uzstāšanās – uguns
kristības, kā latvieši teiktu. Milzīgu Paldies
saku skolotājai Sintijai Leimanei, dziedātāju Amandas, Viktorijas, Kristera Bruzguļu
mammai Dzintrai, dziedātājām Evijai un
Indrai, kā arī viņu abu vecākiem par tik
jauku balsu īpašnieču audzināšanu! Mums
drošību palīdzēja nodrošināt dažādi mūzikas instrumenti, kurus sagādājusi burvīgā
skolotāja Sintija!
Paldies Dunavas kultūras nama vadītā-

Lones jaunieši aktīvi atpūšas
brīvajā laikā
Mēs, Lones jaunieši, izdomājām, kā atraktīvi pavadīt savu brīvo laiku.
18. martā devāmies izbraucienā ar velosipēdiem gar Saukas ezeru. Sasniedzām
Ormaņkalna virsotni, aplūkojām apkārtējo
dabu, atpūtāmies, tad devāmies tālāk un lieliski pavadījām dienu.

Diena bija ļoti silta un saulaina. Kopā
nobraucām 30 kilometrus. Paldies Santai
Jancukovičai, kas devās mums līdzi!
Domājam arī turpmāk ieviest šādu aktivitāti, jo sportot ir veselīgi!
L. Kielbicka
Autores foto

jai Anitai Ozoliņai, kura atbalstīja un aktīvi
organizēja šo draudzības koncertu! Lai kādi
šķēršļi arī bija, mēs tikām galā, jo vienmēr
no bezizejas ir izeja!
Man ausīs palikuši vārdi no atvadu brīža, kad atbraukušās sievas teica: „Satikām
savus jaunības dienu kolēģus, kaimiņus, paziņas!” Vai tas nav satikšanās vērts brīdis?!
Katram savs ceļš, ejams, savs darbs darāms, tā arī mums jauni plāni, diena un
prieks, ka spējam citiem prieka sieku dāvāt!
Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece
S. Jancukovičas foto

*** 17. marta pēcpusdienā Rites pagasta
bibliotēkā norisinājās
Erudītu
pasākums,
kuru atbalstīja Elīna,
Silvija un Andželika.
Liels paldies Rites pamatskolas meitenēm par atsaucību! Viņas aktīvi sacentās savā starpā un
projām devās ar skaistām balviņām.
*** 20. martā Rites bibliotēkā notika
radošā darbnīca – kopā ar Rites pamatskolas audzēkņiem gatavojām skaistas dāvanu
kastītes. Sirsnīgs paldies tiem, kas radoši
darbojās kopā ar Rites pagasta bibliotekāri
un rokdarbnieci Larisu!
Rites pagasta bibliotēkas
vadītāja S. Raupe

IK „Kalla & V” kancelejas preču veikalā Viesītē,
Smilšu ielā 31, sākot ar
aprīļa mēnesi –
preču izpārdošana! Labas
atlaides! Laipni lūdzam!
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Darba deju skate Viesītes Kultūras pilī

5. martā Viesītes Kultūras pilī notika
darba deju skate, kurā piedalījās 22 skolēnu deju kolektīvi no Jēkabpils, Krustpils,
Salas, Aknīstes un Viesītes novadiem. Viesītes novadu skatē pārstāvēja MMS 1. – 4.

klašu TDK „Danceri”, MMS 5. – 6. klašu
TDK „Danceri” un Viesītes vidusskolas 10.
– 12. klašu TDK „Augšzemīte”. Visi trīs kolektīvi skatē ieguva pirmo pakāpi.
1. – 4. klašu un 5. – 6. klašu TDK „Dan-

ceri” vadītāja ir Lana Ķirse, Viesītes vidusskolas 10. – 12. klašu TDK „Augšzemīte”
vadītāji ir Andris un Mārīte Kivlenieki.
Katrs kolektīvs skatē izdejoja divas dejas no obligātā skolēnu dziesmu un deju
svētku repertuāra. Šī skate dejotājiem un
to vadītājiem bija kā ģenerālmēģinājums
pirms lielās deju skates, kas notiks 1. aprīlī
Viesītes Kultūras pilī. Tajā tiks sadalītas ceļazīmes uz Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem.
Darba deju skatē dejotāju sniegumu un
gatavību deju svētkiem vērtēja Jēkabpils
deju apriņķa skolēnu tautas deju kolektīvu
virsvadītājs Andris Kivlenieks, Aizkraukles deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja
Una Stakle un Jēkabpils novada pašvaldības
speciāliste kultūras un interešu izglītības
jautājumos Ludmila Bērziņa. Kā norādīja
žūrija, visiem kolektīviem vēl ir jāpieslīpē
dejas un cītīgi jāstrādā visu mēnesi līdz lielajai skatei aprīlī.
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
L. Liepiņa
Autores foto

Kino mēnesis 100 Latvijas novados
No 19. marta līdz 25. aprīlim vairāk
nekā 100 Latvijas novados tiks demonstrēta
dokumentālā filma „Laimes ekonomika”.
Filmu visā Latvijā izrādīs sociālās kampaņas
par atbildīgu pārtikas patēriņu „Beidz spēlēt
pārtikas cirku!” ietvaros, un ieeja šajos seansos ir bez maksas. Kā viena no mērķauditorijas grupām uz seansiem tiek aicināti pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā
arī ikviens interesents, kuram rūp un interesē
pasaulē, tai skaitā Latvijā notiekošais saistībā
ar globālo attīstību, vidi, ekonomiku un sabiedrību. Noteiktās vietās (Zemgalē un Sēlijā
tās ir Tukums, Jelgava, Bauska, Vecumnieki,
Iecava un Aknīste) uz diskusiju par pārtikas
ražošanas un patēriņa aktualitātēm pēc filmas noskatīšanās aicinās „Latvijas Zemnieku
federācija”.
Seanss Viesītes novadā: Viesītes Kultūras pilī, 9. aprīlī plkst. 17.00
Filma iezīmē mūsdienu globālās krīzes – klimata pārmaiņas, terorismu, finanšu
krahu, savijot tos ar ļoti personīgiem stāstiem
par cilvēkiem, kuri jūtas depresīvi un tukšās
patērētāju sabiedrības nomākti. Iemesls? Globālo korporāciju radīta pasaule, kurā pirmajā
vietā vienmēr ir peļņa un patēriņa palielināšana, nevis cilvēks. „Vientuļi cilvēki nekad
nav laimīgi, un globalizācija rada ļoti vientuļu planētu,” saka aktīviste un filmas autore Vanda Šiva (Vanda Shiva). Risinājums šai

problēmai ir lokalizācija – atgriešanās pie kopienu sabiedrības, kurā cilvēki zina, kā klājas
kaimiņam, un pārtiku iegādājas pie tuvumā
dzīvojošā zemnieka, nevis lielveikalā.
Kampaņu organizē biedrība Latvijas
Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) kopā
ar tās biedriem vides organizāciju „homo
ecos:” un „Latvijas Zemnieku federāciju”.
Informāciju par seansiem citos pagastos un
pilsētās var meklēt mājas lapā: kinopunkts.lv,
sadaļā „Kur un kad”.
Vairāk par kampaņu:
Kampaņas „Beidz spēlēt pārtikas cirku!”
laikā Latvijas iedzīvotāji tiks informēti par
lokā lās rīcības ietekmi uz globā lo attīstību,
vidi, ekonomiku un sabiedrību Latvijā un pasaulē, izmantojot atbildīga pārtikas patēriņa
piemēru. „Atbildīgs pārtikas patēriņš – tā ir
gudra un pārdomāta pārtikas izvēle. Kampaņas ietvaros mēs skaidrosim, kāpēc būtiski izvēlēties veselīgu, sezonā lu vietējo
pārtiku, priekšroku dodot neapstrādātiem
produktiem; samazināt gaļas patēriņu
uzturā; iegādāties pārtiku tieši no zemniekiem, izvēloties ģimenes saimniecības; neizmest pārtiku atkritumos; atbalstīt godīgu
tirdzniecību,” stāsta biedrības „homo ecos:”
vadītāja Santa Krastiņa.
Pārtikas patēriņš ir cieši saistīts ar individuālās rīcība ietekmi uz globālo attīstību, veidojot saikni starp cilvēkiem dažādās valstīs.
„Globalizētajā pasaulē mēs visi esam saistīti.
Pat, ja mēs to nesaredzam ik uz soļa, saikne pastāv. Mēs pērkam apģērbu, kas ražots
Bangladešā, ēdam banānus no Kostarikas un
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dzeram Etiopijā audzētu kafiju, bet, cik bieži
mēs uzdodam jautājumu, kā tas viss radies un
nonācis pie mums?” papildina LAPAS vadītāja Inese Vaivare.
Savukārt no 19. marta līdz maija beigām Latvijas lielākajās pilsētās – Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Valmierā, Rēzeknē
un Daugavpilī – varēs apskatīt „National
Geographic” ceļojošo fotoizstādi, kurā atspoguļota pārtikas produktu audzēšana jaunattīstības valstīs.
Plašāka informācija par kampaņu atrodama biedrības „homo ecos:” interneta mājas
lapā: www.homoecos.lv
Kampaņa norisinās projekta „Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai. Eiropas gads attīstībai 2015 un ES Prezidentūras
projekts Latvijas ES Prezidentūrai 2015”
ietvaros. Projektu 90% apmērā finansē Eiropas Savienība, to īsteno Latvijas Platforma
attīstības sadarbībai (LAPAS) kopā ar trim
biedru organizācijām – „homo ecos:”, Latvijas Zemnieku federāciju un Latvijas Lauku
forumu. Projekta ietvaros paredzēta virkne
pasākumu, lai vairotu iedzīvotāju izpratni
par attīstības sadarbības jautājumiem un
jo īpaši par individuālās rīcības ietekmi uz
globāliem procesiem. Vairāk informācijas –
www.lapas.lv
Projekta īstenotājs: LAPAS. Projektu
līdzfinansē: Eiropas Komisija, LR Ārlietu
ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds un
Latvijas Vides aizsardzības fonds. Projekta aktivitāšu ieviesēji: homo ecos:, Latvijas
Zemnieku federācija, Latvijas Lauku forums.
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Izskanējis
koncerts
„Saplūdīsim
kopā”
Svētdien, 15. martā, Viesītes Kultūras pils Tradīciju
zālē izskanēja koncerts „Saplūdīsim kopā”. Dziesmās vienojās kolektīvi, kuri aizvadītajā gadā aizsāka veiksmīgu
sadarbību, izveidojot kopīgu koncertprogrammu: Viesītes jauktais koris „Viesīte”, Ogresgala vokālais ansamblis,
Jaunjelgavas jauktais koris, Grīnhofu ģimene no Ogres un
šī koncerta īpašie viesi no Rīgas – kamerkoris „Matejs”.
Pirms koncerta Rīgas Mateja baptistu draudzes kamerkoris „Matejs”, kas ir Pasaules koru olimpiādes sudraba medaļas laureāti, muzicēja Viesītes Baptistu draudzes dievkalpojumā.
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa
E. Griga foto

NOVADA BIBLIOTĒKĀS

Viesītes novada bibliotekāri un lasītāji
apmeklē Neretas novada Grāmatu svētkus
Š. g. 13. martā Viesītes novada bibliotekāri
un lasītāji devās uz Neretas novada Mazzalves
pagasta Ērberģes muižu, kur Mazzalves pamatskolā notika nu jau 6. Novada Grāmatu
svētki. Šis ir ikgadējs, tradicionāls pasākums,
kurš gadu no gada pulcē rakstniekus, bibliotekārus, grāmatu mīļotājus, skolēnus, skolotājus un apkārtējo novadu iedzīvotājus. Svētki sniedz iespēju uzzināt ko jaunu, iegādāties
kādu grāmatu vai vienkārši citam ar citu satikties, pārrunāt aktuālo un iegūt jaunus
paziņas. Mazzalves pagastā šos svētkus
atzīmēja trešo reizi.
Svinības iesākās ar Mazzalves pamatskolas skolēnu koncertu. Tam sekoja Neretas novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša uzruna. Mazzalves
pamatskolas direktors Aivars Miezītis
visiem klātesošajiem novēlēja, lai katrā
ģimenē grāmata būtu godā vietā.
Pēc svētku uzrunām un laba vēlējumiem diskusijā ar pasākuma apmeklētājiem iesaistījās Saeimas deputāts Imants Parādnieks un grāmatas „Latvieši ir visur” autors
Otto Ozols, īstajā vārdā Mārtiņš Barkovskis.
Šoreiz sarunas tēma – „Dzīve laukos – kāda
tā ir un kāda var būt”. Viesi uzsvēra – laukiem
„jādzīvo”. Viena no lielākajām problēmām
laukos dzīvojošajiem ir darba vietu trūkums.
Jaunieši darba meklējumos aiziet uz pilsētām
vai aizbrauc prom no Latvijas. Ja situācija uzlabotos, varētu cerēt, ka daļa to cilvēku, kas ir
pārcēlušies uz dzīvi citviet, atgrieztos. Imants
Parādnieks atzīmēja to, ka noteikti būtu jāsakārto autoceļi un jānodrošina interneta sakari.
Otto Ozols uzsvēra – mums ir jābūt lepniem

par to, ka esam latvieši – lai arī maza tauta,
tomēr stipra un izturīga.
Savu jauno grāmatu „No kurienes
nākam” šajos svētkos
vēra rakstniece, publiciste Lūcija Ķuzāne.
„Šo grāmatu veltīju

senļaužu piemiņai,” tā par nesen izdoto grāmatu teica autore. Šī grāmata ir kopsavilkums
par viņas dzimto pusi – Gricgali, arī Mēmeli,
viņas ģimeni un tā laika cilvēkiem.
Kamēr pieaugušie klausījās diskusijas,
tikmēr 5. – 9. klašu skolēni tikās ar rakstnieku, dramaturgu un literatūrzinātnieku Valdi
Rūmnieku. Viņš raksta stāstus, dzejoļus un
pasakas dažāda vecuma bērniem.
Dienas otrajā pusē skolēni varēja doties uz
Ērberģes sporta halli, lai vērotu ielu vingrotājus „Street Warriors” no Ogres.
Paši mazākie svētku apmeklētāji dienas
centra „Vālodzīte” telpās iepriecināja gan sevi,
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gan arī citus ar muzikālu priekšnesumu „Brēmenes muzikanti” un Aijas Dārziņas vadībā
minēja mīklas.
Grāmatu svētku noslēgumā visus apmeklētājus priecēja jauniešu muzikālie priekšnesumi. Divi čellisti no Rīgas 6. vidusskolas
pieskandināja Ērberģes muižas kamīnzāli.
Vēlāk muzicēja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas jauno mūziķu grupa „Wild Pride”.
Šī grupa, pateicoties Zigurda Kalnāres iniciatīvai, izveidojās pagājušā gada septembrī.
Visas dienas garumā interesentiem bija
iespēja iegādāties grāmatas komercizstādē.
Svētku noslēgumā visi tie, kas nopirka kādu no
grāmatām, piedalījās jaunāko grāmatu izlozē.
Līdz ar izlozes nobeigumu svētki arī noslēdzās.
Domāju, ka ikviens apmeklētājs, kas atrada laiku, lai ierastos uz šiem svētkiem, izjuta
gandarījumu un prieku. Paldies Viesītes novada pārstāvju vārdā svētku rīkotājiem!
G. Plēsuma
Viesītes vidusskolas bibliotekāre
L. Lejietes foto
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Bibliotēkā ciemojas 1. klases

26. februārī Viesītes bibliotēkā ciemojās
Viesītes vidusskolas 1. a un 1. b klases ar audzinātājām D. Vanagu un A. Bērziņu.
Bibliotekāre pastāstīja par bibliotēkas
lielāko bagātību – grāmatu krājumu. Lai iepazītos ar tā apjomu un izvietojumu, kā arī
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interesantas lietas, bērni „sēdās vilcienā” un
devās ekskursijā. Vilciens apstājās vairākās
pieturās – Lasītava, Grāmatas vismazākajiem
lasītājiem, Grāmatas 2. – 4. klasei, Grāmatas 5.
– 6. klasei, Vadītāja, Datorlasītava. Bibliotekāre
sīkāk paskaidroja par katrā pieturā redzēto.
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uz Lasītavu un tur visi kopā atkārtoja Jautro alfabētu. Lai lasītu grāmatas, jāpazīst taču katrs
burts! Ar alfabētu un burtiem bērniem veicās
ļoti labi. Tomēr bibliotekāre vēlējās pārliecināties pavisam droši, ka bērni mācēs šos burtiņus likt kopā, lai varētu lasīt grāmatas. Tāpēc
bērnus gaidīja vēl vairāki uzdevumi. Vispirms
vajadzēja atlasīt kastaņus, pupiņas, čiekurus,
akmentiņus, kas bija sajaukti kopā vienā lielā
kaudzē. Ar kādu prieku un cik ātri mazie pirkstiņi paveica šo, kā likās, sarežģīto darbiņu!
Bet gaidīja jau nākamais – no šiem materiāliem salikt bibliotēkai raksturīgos terminus –
BIBLIOTĒKA, BIBLIOTEKĀRS, GRĀMATU
KRĀJUMS, LASĪTAVA, DATORLASĪTAVA,
LASĪTĀJS. Kad tas bija paveikts, visi kopā pārrunāja, vai ir saprotams, kas ar šiem vārdiem ir
domāts. Pirmklasniekiem gudras galvas – viņi
to visu zināja.
Tad vēl daži vieglāki uzdevumi, kurus bērni paveica ātri
un ar prieku. Un tad jau pirmklasnieki gribēja izteikties paši.
Viņi nolasīja skaistākos pašu sacerētus dzejoļus un stāstiņus, kā
arī uzdeva pašu sacerētas mīklas.
Te nu bija ko palauzīt galvas! Tomēr beigu beigās visas mīklas
tika atminētas.
Pēc lielā darba bērni bija
pelnījuši atpūtu, un atpūtai bibliotēka bija noorganizējusi kādas
jaukas multiplikācijas filmas–
„Velniņi”– skatīšanos. Bibliotēkā ir arī grāmata,
pēc kuras motīviem uzņemta šī multiplikācijas
filma, – Rūdolfa Blaumaņa „Velniņi”. Bibliotekāre rosināja katru bērnu izlasīt šo grāmatu.
Viesītes bibliotēkas bibliotekāre
I. Jančevska
I. Jodgudes foto

2015. – Raiņa un Aspazijas gads!

No labās – R. Lūsis, G. Zālītis, S. Zālīte.
Plaukta izstāde.

16. martā – Aspazijas 150. dzimšanas dienā – Saukas bibliotēkā notika dzejas
pusstunda, veltīta dzejniecei. Tajā piedalījās Ginters Zālītis, Sanija Zālīte, Sanija,
Krista un Sintija Dzikovičas, Iveta Elksne, Andžela un Alīna Heisleres, Rodrigo
Lūsis. Mājīgā atmosfērā pie tējas tases kopā ar bibliotekāri atcerējāmies dzejnieces
radītos darbus. Pēc izvēles bērni un jaunieši lasīja dzeju.
Pēc tam visi pasākuma dalībnieki iepazinās ar izstādi, kas veltīta mūsu novadnieka, komponista Arvīda Žilinska 110. dzimšanas dienai.
G. Zālītis
Sanijas Dzikovičas foto
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Saruna.
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„Mazliet mīļuma no sirds…”,
atnākot pavasarim
20. martā dzejas un mūzikas
mīļotāji pulcējās Viesītes kultūras
pils Izstāžu zālē uz muzikālu dzejas pēcpusdienu „Mazliet mīļuma
no sirds”. Šoreiz pie mums viesojās
dzejnieces un mūziķes Elga Svilo
un Inga Krauze no Jaunjelgavas.
Abas viešņas ir radošas un daudzpusīgas personības, Jaunjelgavas
literātu apvienības „Dardedze”
biedres, arī Jaunjelgavas jauktā
kora dalībnieces, tāpēc mūsu pilsētā jau vairākkārt uzstājušās kora
koncertos.
Zīmīgi, ka dzejas pēcpusdiena
notika dienā, kad tika piedzīvots
saules aptumsums, tik tuvu bija
astronomiskā pavasara sākums,
bet dabā ziema pēdējiem spēkiem
centās pierādīt pretējo. Uz šī tik
pretrunīgā fona pasākums izvērtās
ļoti sirsnīgs un pilnībā attaisnoja
savu nosaukumu. Dzejnieces klātesošos uzrunāja gan ar dzeju, gan
dziesmu. Elga Svilo par sevi saka: „Dzeja
man ir dzīves svētdiena, kas paceļ mani pāri
ikdienas rūpēm.” Viņas dzeja bija tikpat sie-

višķīga, prieka pilna, starojoša kā viņa pati.
Tajā pāri visam dominēja gaišās notis: dzīvesprieks, ticība dzīvei un labajam cilvēkos
un pasaulē, kas mums apkārt. Ingas Krauzes dzejā ietverto pārdzīvojumu dziļumu,
emocijas mums bija iespēja sadzirdēt viņas
izpildītajās dziesmās – visu pasākuma laiku Ingas rokās bija ģitāra. Pati autore teic:
„Caur dziesmu vieglāk izteikt domas, jūtas, dabas skaistumu un Dieva klātbūtni it
visā… Caur dziesmu cilvēki vieglāk un asāk
uztver manu domu.”
Domāju, ka abu dzejnieču sniegums,
kurā izjutām viņu atvērtību, humoru un neviltoto sirsnību, sasniedza ikviena klātesošā
sirdi un ļāva kaut uz laiku pabūt dzejas pasaulē un aizmirst ikdienas rūpes.
Paldies dzejniecēm par uzburto gaišo,
pavasarīgo noskaņu, par milzīgo pašatdevi!
Pasākuma rīkotāju – kultūras pils un bibliotēkas – vārdā – pateicība visiem, visiem, kas
atrada laiku, lai pabūtu kopā ar mums šajā
pasākumā! Īpašs paldies par atbalstu kolēģiem no Neretas novada un mūsu novada
pagastiem!
Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena
S. Raupes, I. Dreijera foto

Sveču mēnesi aizvadot!
Sveču mēneša ietvaros Rites pagasta bibliotēkā notika divi pasākumi. 13.
februārī Rites pamatskolas vecāko klašu skolēni savu radošumu un izdomu parādīja sveču veidošanā no vaska.
27. februāra rīta pusē Rites pagasta bibliotēku pieskandināja Rites pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulīši” bērni. Viņi iepazinās ar Rites pagasta bibliotēku, grāmatām, noskaidrojot, kura ir vislielākā, smagākā, mazākā un pati
skaistākā un krāšņākā. Bērni domāja vārdiņu Skudriņai, kura sargā bērnu grāmatu plauktu, izskanēja visdažādākie minējumi vārdam, kas katram tuvs un
mīļš. Ar lielu atsaucību un vēlēšanos mazie veidoja svecītes, kā arī zīmēja to, kas
katram patika bibliotēkā.
Tāpēc sirsnīgs paldies vecāko klašu skolēniem par atsaucību un atbalstu,
jo katra bibliotekāra prieks ir redzēt tieši pusaudžu aktīvu darbību bibliotēkā,
kā arī liels paldies pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulīši” bērniem un audzinātājām Lilitai, Vandai un audzinātāju palīdzei Valijai par skaisto mirkli, ko
pavadījām kopā Rites pagasta bibliotēkā, atvadoties no Sveču mēneša!
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja S. Raupe

Radošā darbnīca Rites pagasta
bibliotēkā – apsveikumi
māmiņām Starptautiskajā
sieviešu dienā!

Tuvojoties pavasara skaistākajiem svētkiem – Starptautiskajai Sieviešu dienai – arī Rites pagasta bērni gribēja sarūpēt skaistus mirkļus
šajā dienā savām māmiņām, tāpēc Rites pagasta bibliotēkā bija aicināts
ikviens, kas vēlējās sagatavot pārsteigumu māmiņai.
Tā kā Rites pagasta pārvaldē notika remontdarbi, mums ar telpām
palīdzēja Rites Tautas nama vadītāja Aina.
Nodarbībā valdīja radoša atmosfēra, katrs dalījās ar savu ideju, acīs
bija liels prieks par skaisti darinātu dāvanu māmiņai.
Ar radošajām idejām dalījās rokdarbniece Larisa Poriete, tāpēc visi
mēs viņai sakām īpašu paldies!
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja S. Raupe
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Kas paliek atmiņās, tas dzīvs…
Jau ceturtajā avīzes numurā turpinām Viesītes slimnīcas bijušo darbinieku atmiņu stāstu publicēšanu. Šoreiz divi stāsti – grūtais un
ļoti vajadzīgais ātrās palīdzības feldšera darbs
Jevgēnijas Gailes atmiņās un Janīnas Repšas
atmiņas par slimnīcas fizioterapijas kabinetā nostrādātajiem gadiem. Abi interesanti un
saistoši. Paldies to autorēm! Par fizioterapiju
īpaši ieinteresējāmies tāpēc, ka šis medicīnas
pakalpojums ir tik aktuāls šodien, bet diemžēl
Viesītei tas vairs ir tikai vēsture. Šis kabinets pēc
pēdējās tā darbinieces atmiņām beidza pastāvēt 2004. gadā. Aparāti bija novecojuši, tāpēc

tika nodoti utilizācijai.
Vai turpināsim slimnīcas stāstu, vēl pateikt
nevaram, bet atmiņu stāsti noteikti būs. Ar
atmiņām ir tā – jo dziļāk tajās ielūkojamies,
jo vairāk atceramies… Atmiņā ataust dažādi
notikumi un cilvēki. Daudzus no viņiem satikt
varam vairs tikai atmiņās, bet viņi tik daudz ir
devuši līdzcilvēkiem, savai pilsētai… Daudzi
ir pametuši mūsu kluso pilsētiņu un mīt citur,
vēl citi dzīvo mums līdzās, bet ikdienas steigā
neatrodam laiku šos cilvēkus apciemot, ieklausīties viņos… Bet viņi ir pelnījuši mūsu uzmanību. Katra cilvēka dzīve un darba mūžs to ir

pelnījis. Tā ir maza daļiņa no tās iestādes vēstures, kur viņš strādājis, bet atsevišķu iestāžu,
organizāciju vēsture palīdz ieraudzīt kopainā
pilsētas seju noteiktā laika posmā. Atmiņas nepretendē uz vēsturisku faktu precizitāti, bet tās
saviļņo mūsu sirdis ar tām piemītošo emocionalitāti, palīdz iepazīt mūsu dzimto pusi, cilvēkus
ar viņu laikabiedru acīm. Tās parāda arī vēl
vienu neapstrīdamu patiesību, par ko ikdienā
aizmirstam – pati galvenā vērtība šajā pilsētā,
novadā ir un paliek cilvēks. Bez cilvēkiem šī vieta zaudēs savu nozīmi un vērtību, mēs esam tie,
kas veido savu pilsētu, novadu šodien.

Feldšeres Jevgēnijas Gailes atmiņas
par AP dienestu
Es kā AP feldšere Viesītē sāku strādāt no
1965. gada aprīļa un nostrādāju 45 gadus.
Šajos gados ir ļoti daudz pieredzēts, piedzīvots, iegūts, un tagad, esot pensijā, gribas
padalīties savās atmiņās. Sākot darbu pie
feldšera pamatpienākumiem, bija jāveic vēl
arī citi darbi: jākārto dispanserizācija, jāizsauc pie ārstiem dispanserizēties slimnieki, jātaisa gada atskaites par saslimšanām,
arī sieviešu apskates. Braucot izsaukumos,
rakstījām receptes, vedām līdzi uz laukiem
medikamentus. Saprotams, bija daudz, ko
nest. Izsaukumos slimajiem varēju izrakstīt
darba nespējas lapu uz trim dienām. Daudz
darba bija gripas laikā, kad darba diena nekad nebeidzās kā parasti – 17:00, bet ieilga
līdz 20:00 – 21:00, kamēr apkalpojām visus
izsaukumus, jo terapeitam arī bija daudz
cilvēku uz pieņemšanu. Pēc izsaukumiem
vajadzēja veikt visus ierakstus slimnieku
ambulatorajās kartēs, lai otrās dienas rītā reģistratore varētu slimniekam izrakstīt darba
nespējas lapu. Tad dažreiz darba diena beidzās pāri pusnaktij. Tagad viss ir savādāk:
dispanserizācijas vairs nav, izsaukumos
brauc divi mediķi un sniedz tikai neatliekamo palīdzību. Priecē, ka atcēla maksu par
izsaukumiem.
Līdz 1972. gadam Viesītē bija viena AP
brigāde, par šoferiem strādāja R. Lejiņš, O.
Freimanis, J. Nitcis un K. Žikars. Nāk prātā
dziļi piesnigušās ziemas, kad bieži izsaukumos pie slimniekiem vajadzēja doties kājām,
mašīnu atstājot uz galvenā ceļa, vai turpināt
ceļu zirga pajūgā. Atceros izsaukumu uz
Aizkārkliem Klaucē. Bērnam esot ļoti augsta
temperatūra. Ar mašīnu tikām līdz Klauces
bijušajam pansionātam, tālāk jābrien kājām.
Sāk tumst, bet taciņa šaura. Ja no tās nokāpi nost, tad līdz ceļa locītavai sniegā iekšā.
Kamēr izvelku vienu kāju, otra iekšā. Gan
smiekli, gan dusmas pārņem reizē, jo mani
taču gaida slims bērns. Aizbrienu un redzu –
bērni ap eglīti dejo un spēlējas. Prasu: „Kur
tad slimnieks?” Viņš smaidot man saka: „Es
jau vesels!”
Atceros izsaukumu, kad ar šoferi K. Žikaru braucām uz Saukas pusi. Vienā līkumā
cilvēks guļot grāvī ar motociklu. Aizbrau-

Māsu skolā kopā ar kursa biedrenēm.

Dakteres S. Nažinskas 50 gadu jubilejā 2006. gadā. Trešā no kreisās – J. Gaile.

cām un atradām viņu bezsamaņā, bet cietušais ļoti apaļīgs – ap 120 kilogramiem.
Apkārt tumsa, neviena cita nav, arī nebrauc
neviens. Jāizceļ cietušais no grāvja, jāieveļ
vai jāuzceļ uz nestuvēm, tad jāieceļ mašīnā, un visu to jāizdara mums abiem. Ceļā
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uz Jēkabpili vēl jāsniedz neatliekamā palīdzība. Jā, cik cilvēki ir celti, velti, vilkti gan
pēc avārijām, gan citos smagos gadījumos.
Paldies tiem cilvēkiem, kas palīdzēja! Toreiz
jau nevarējām izsaukt glābējus, jo mobilo
telefonu nebija. Arī parastais telefons nebija
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Vienā no ekskursijām kopā ar kolektīvu.

katrā mājā.
Ļoti bieži nācās vest psihiski slimos pacientus uz Daugavpili vai Gārseni. Labi, ja
līdzi varēja atbraukt milicis vai kāds kārtībnieks, jo nebija jau vienkārši šos pacientus
savaldīt. Dažreiz bija nepieciešami vairāki
cilvēki, lai viņu pierunātu un iesēdinātu
mašīnā, un ne visi tuvinieki vēlējās braukt
līdzi un palīdzēt pieskatīt slimnieku ceļā.
Tad nu galā bija jātiek pašai. Arī savas bailes
un nevarību nedrīkstēju izrādīt. Šoferim bija
jāstūrē, bet man bija jāuztraucas, lai veiksmīgi visi trīs nokļūstam galā. Stresa pilni
un neprognozējami bija izsaukumi pie iereibušiem skandālistiem. Arī šeit bija jācīnās ar

savām bailēm un bezspēcību.
Atmiņā gadījums, kad braucām no izsaukuma Saukā un pie PMK pagrieziena bija
avārija – autobuss saskrējies ar taksometru
un YA3 – tā saucamo „bobiku”. Četri cietušie, visas mašīnas signalizē, lai tikai vispirms skrien pie viņiem. Labi, ka autobusā
brauca medicīnas māsa, kas varēja palīdzēt
pie saitēšanas.
No 1972. gada sāka strādāt otra feldšere –
R. Vaļivačova. Strādājām maiņās no 9:00 –
21:00. No 1990. gada strādājām jau četras
feldšeres. Mums pievienojās I. Kalniņa un
L. Krišjāne. Sākuma gados strādājot, bija arī
patīkami brīži. Piemēram, braucot izsauku-

mā uz „Muceniekiem”, kur slimoja veca māmuļa, mūs pēc slimnieces apskates pacienāja
ar pašceptu maizīti, pienu un medu. Bija ļoti
garšīgi un patīkami. Spēku turpināt strādāt
deva arī katrs sirsnīgi pateiktais paldies.
Papildus tiešajiem darba pienākumiem
es pildīju arī arodbiedrības priekšsēdētājas
un kultorga pienākumus. Ar aizrautību organizēju ekskursijas u. c. izklaides pasākumus. Domāju, ka visiem ir palikušas mīļas
atmiņas par braucieniem gan pa Latviju, gan
uz Lietuvu, Pečoriem, Aizkarpatiem. Slimnīcā bijām draudzīgs un saliedēts kolektīvs.
Varējām sagatavot koncertprogrammu, jo
mums bija savs sieviešu ansamblis, kuru
vadīja I. Rozalinskis. Pie klavierēm bija dakteris Biķis. Neaizmirstamus skečus gatavoja
M. Čermaka un K. Visnoliņš. Viņš gan bija
tikai mūsu statistiķes radinieks, bet nekad
neatteica piedalīties. Slimnīcai bija arī vidējās paaudzes deju kopa, kuru apmācīja
kultūras nama deju skolotājs. Visiem viesītiešiem patika mūsu koncerts, un bijām
patīkami pārsteigti, ka kultūras nama (tagadējās Mūzikas un mākslas skolas) zāle bija
pilna skatītājiem. Vakaros gājām uz vidusskolas sporta zāli spēlēt volejbolu.
Laiki mainās, dzīve kļuvusi savādāka,
tagad glābēji ir ātrās palīdzības sabiedrotie,
bet viens gan nav mainījies. Slimnieki un
izsaukumi. Gribu novēlēt visiem stipru garu
un veselību, kolēģiem izturību smagajā darba ikdienā, un paldies sk. Ģertrūdei Godiņai, kura kūrēja šī raksta tapšanu un mudināja dalīties atmiņās!
J. Gaile
Foto no autores personīgā arhīva.

Darbs medicīnā un fizioterapijā – sirdslieta
Slimnīcā darbu uzsāku 1966. gadā kā
medicīnas māsa nodaļā. Kamēr vēl nestrādāju fizioprocedūru kabinetā, slimnīcai iedeva aparātu elektrokardiogrammu veikšanai – no Jēkabpils atveda lielu, smagu kasti.
1969. gada februārī aizbraucu pie daktera
Hercbaha uz Jēkabpili mācīties kardiogrammu uzņemšanu. Šie aparāti bija sarežģīti,
kardiogramma tika uzņemta fi lmiņā, ko vajadzēja attīstīt. Aparāts bija smags, bet ar to
kāpa arī augšā pie slimniekiem uz palātām.
Kamēr slimnīcā bija remonts, kardiogrammas ņēmu ambulancē un tad gāju uz atsevišķu telpu rentgena kabinetā, kur fi lmiņas
attīstīju. Kardiogramma tika uzņemta kā
fotogrāfija – fi lmiņā, un to vajadzēja tumšā
telpā pie sarkanās gaismas attīstīt. Aparātu,
kas darbojas ar tinti, pierakstot kardiogrammu uz papīra, iedeva daudz vēlāk. Tad strādāšana likās kā svētdiena. Ar fi lmiņām līdz
attīstīšanai bija tā, ka nevarēja redzēt, vai
kardiogramma pareizi uzņemta, bet uz papīra šo procesu varēja redzēt un pēc vajadzības atkārtot.
Es šo darbu sākumā veicu viena, otram
to bez zināšanām nebija viegli ierādīt. Kardiogrammu aprakstu, izejot no fi ksētajiem
rādītājiem, veica dakteris Hercbahs Jēkabpi-

lī – slimnīca tolaik atradās pretī universālveikalam.
Fizioterapijā es sāku strādāt 1970. gada
rudenī. Pirms manis fizioterapijā strādāja
Ārija Šileiko (Pīrāga), viņa man ierādīja pirmās darba iemaņas šajā kabinetā, arī vēlāk
aizvietoja, kad slimoju.
1974. gada sākumā daktere mani nosūtīja uz divu mēnešu specializācijas kursiem
Rīgā. Arī 1979. gadā biju Rīgā uz mēnesi ilgiem kvalifi kācijas celšanas kursiem.
Sākumā man fizioterapijā bija tikai
pusslodze, otra puse – elektrokardiogrammu veikšanā. Vēlāk, pieaugot darba apjomam, man iedeva pilnu slodzi. Elektrokardiogrammu veikšanu uzticēja Ivetai
Demjanovai.
Sākotnēji fizioterapijas procedūrām bija
atvēlēta viena telpa – ieejot slimnīcā Raiņa
ielā 35, 1. stāvā pa labi bija dakteres Haitovas
kabinets, kurā bija arī viena kušete procedūrām, galvanizācijas aparāts un atsevišķā
telpā – UVČ aparāts.
Gadu gaitā aparātu skaits pieauga. Istabiņa palika par šauru, un daktera kabinets
pārcēlās uz blakustelpu. No Rīgas brauca
pārbaudes – tika pateikts, ka tik šaurā telpā
ar tik daudziem aparātiem nedrīkst strādāt.
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Daktera kabinetu pārcēla vēl tālāk – uz telpu, kur agrāk bija statistiķa kabinets, dokumentus pārnesot uz rentgena kabinetu. Līdz
ar to tika atbrīvota vēl viena istaba, un fizioterapijas procedūrām tādējādi tika atvēlētas
divas telpas ar četrām kušetēm.
Kādi tad aparāti bija fizioterapijas kabinetā? Bija divi UVČ aparāti – bērniem
un pieaugušajiem. Tā ir sildīšana ar elektrisko lauku. Tad bija divi DKV aparāti –
tie nodrošināja dziļu sildīšanu. Pie pneimonijām sildīja plaušas, arī krustus. Katrā
no telpām bija pa galvanizācijas aparātam,
ar ko veica arī elekroforēzi. Daudz tika
izmantots arī ultraskaņas aparāts, kas ārstēja ar vibrāciju – labi palīdzēja pie plecu,
elkoņu locītavu vainām, arī mugurai. Tas
bija maigs. Sāpošām mugurām ļoti labi
palīdzēja diadinamikas aparāts. Uz procedūrām nāca daudz meliorācijas šoferīšu.
Bija arī darsonvalizācija – nozīmēja pie
sprandas vainām, galvai, pie migrēnām –
asinsrites veicināšanai. Tubus kvarcu lietoja pie sāpošiem kakliem, bet ar lielāko
kvarca aparātu, ko varēja pārbīdīt – kvarcoja muguras pie ekzēmām, alerģijām, furunkuliem.
Turpinājums 26. lpp. »»»
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Slimnīcas kolektīvs, 70. gadu sākums. Priekšplānā – sētniece Anna Bandere, Antonija Kāpostiņa,
1. rindā no kreisās Maija Rudzīte, Jevgēnija Gaile, daktere Zoja Haitova, Janīna Repša, Ārija
Šileiko, Helēna Čipaite, dakteres Irina Galkina un Regīna Dilba, 2. rindā no kreisās – Helēna
Butāne, Hilda Upīte, Jānis Dārznieks, Maija Čermaka, Rita Vītola, Genta Vecumniece.
««« Sākums 25. lpp

Vēl bija inhalācijas aparāts, tas ļoti tika
izmantots ziemās, kad bērni slimoja. Bērniņiem pēc pneimonijām, kā arī ceļu locītavu
iekaisumu gadījumā liku arī parafīnu kopā
ar ozokerītu (parafīns ir trausls, ozokerīts –
vijīgāks, tāpēc abus sajauca kopā).
Aparātu bija daudz, bet strādāšana nebija viegla, jo nebija mazas veļas mašīnas,
kam jābūt pie šāda veida kabinetiem. Blakus
fizioterapijas kabinetiem bija vannas istaba,
uz kuru visu laiku staigāju, lai mazgātu lupatiņas no zālēm. Kad beidzu procedūras,
lupatiņas vārīju, kaut arī prasība ir tāda, ka
jāvāra pēc katra pacienta – to izdarīt nebija
iespējams.
Fizioterapeita darbu un fizioterapijas
kabineta atbilstību visām prasībām regulāri
pārbaudīja – pārbaudes brauca ne tikai no
Rīgas, bet arī no Jēkabpils – tās veica daktere
Skrodele.

Pacientu bija daudz, noslogotība liela,
taču mans darbs man ļoti patika – uz darbu vienmēr gāju ar prieku. Patika saskare
ar pacientiem. Bija prieks, gandarījums, ja
cilvēkiem palika labāk – īpaši jau procedūras palīdzēja šoferīšu, traktoristu sāpošajām
mugurām. Ziemas sezonās lielu pacientu
daļu veidoja bērni, kas slimoja ar apaukstēšanās slimībām – viņiem liku elektroforēzi.
Procedūras bija par brīvu, arī cilvēku
pilsētā tolaik bija daudz vairāk. Pacienti uz
procedūrām brauca arī no tuvākās Viesītes
apkārtnes – Lones, Elkšņiem, Saukas, Klauces, Vārnavas. Protams, bija pacienti arī no
slimnīcas. Procedūrām atvēlētais laiks bija
stingri sadalīts – ambulatoros pacientus
nedrīkstēja jaukt kopā ar stacionāra iemītniekiem. Pacienti ar ārsta norīkojumu nāca
un pierakstījās vai zvanīja, katram bija savs
laiks – rindā nebija jāgaida.
Darba gadi paskrēja ātri. Visvairāk iznā-

Traktortehnikas apskates 2015. gadā
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
atgādina – lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk.
arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt
Novads

Viesītes
novads

Pagasts Datums

Laiks

traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas
reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta
pie inspektora.
Uzziņām
tālrunis
65231698
vai
25639642, vai www.vtua.gov.lv

Datums

Laiks

Vieta

Viesītes

17.04.

10:00

15.05.

10:00

Viesīte, Smilšu 2

Saukas

17.04.

13:00

15.05.

13:00

Lone, „Ritenis”

20.04.

11:00

18.05.

11:00

Klauce, „Klauces krejotava”

20.04.

12:00

18.05.

12:00

Elkšņi, „Pagastmāja”

20.04.

13:00

18.05.

13:00

„Spodri”

Elkšņu
Rites

LIELDIENU DIEVKALPOJUMS 5. aprīlī

ca sastrādāties ar dakteri Haitovu, arī dakterēm Broniču, Nažinsku. Ar visiem dakteriem labi sapratos, par visiem saglabājušās
vislabākās atmiņas.
No slimnīcas braucām ekskursijās –
lielākie braucieni bija uz Pečoriem, Kijevu,
braucām arī pa Latviju. Tie neizmaksāja
dārgi, jo ceļa izdevumi tolaik bija nelieli.
Slimnīcai bija pašai sava saimniecība –
zāģējām, krāvām malku, zirgam gādājām
sienu. To darīja paši darbinieki – ne tikai
saimniecības daļa, bet arī dakteri. Bieži vien
pēc pieņemšanām daktere Haitova krāva
malku – kā pati teica – lai izvēdinātu galvu.
Atceroties darba gadus kopā ar ārsti
Haitovu, jāpiekrīt Gentas Vecumnieces atmiņās minētajam faktam – daktere mums
uzticējās un ļāva izmēģināt kaut ko jaunu –
iepazīt arī citu kolēģu darba specifi ku, liekot
tos aizvietot atvaļinājumu, kursu laikā. Tā
arī es esmu vienu mēnesi aizvietojusi vecāko
māsu Āriju.
Pensijā aizgāju 1992. gadā. Darbs bija
sirdslieta, bet, sasniedzot pensijas vecumu,
neturpināju strādāt veselības dēļ. Fizioterapeita darbā skaitījās arī kaitīgi apstākļi –
starojums no UVČ aparātiem, vibrācija no
ultraskaņas aparāta, darbs uz kājām.
Manu darbu neilgu laiku turpināja Ārija, pēc tam, līdz fizioterapijas kabineta likvidēšanai – Kristīne Martinsone (Brūvere).
Slimnīcai pārceļoties uz Kārļa ielu 5/7, uz turieni tika pārcelts arī fizioterapijas kabinets.
Tas atradās 1. stāvā. Kristīnei bija labi iekārtots kabinets, arī maza veļas mašīna.
Savos darba gados izjutu, cik ļoti fizioterapijas procedūras bija nepieciešamas cilvēkiem šeit, Viesītē. Žēl, ka to visu likvidēja. Šī
brīža apstākļos, kad rocība laukos ir kā nu
kuram, fizioterapijas procedūras uz vietas
arī par maksu būtu lētākas nekā tās ir, braukājot uz Jēkabpili.
Janīna Repša
Foto no G. Vecumnieces
personīgā arhīva.

Valodu mācību centrs aicina
pieteikties maksas grupā angļu
valodas regulārajiem kursiem
VIESĪTĒ.
Nodarbību biežums: 2 reizes nedēļā
pa 2 akadēmiskajām mācību stundām
1 reizē (1 māc. st. = 45 min.)
Pieteikšanās:
zvanot uz tālruni 29433040 vai
rakstot uz e-pastu: jekabpils@vmc.lv
Papildus informācija mājas lapā:
www.vmc.lv

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

plkst. 12.00 Viesītes Brīvības baznīcā
plkst. 15.00 Sunākstes Baltajā baznīcā.
Pēc dievkalpojuma īsa draudzes sapulce.
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KULTŪRAS AFIŠA APRĪLĪ
Viesītes Kultūras pilī

Kīno afiša

1. aprīlī plkst. 11.00 Ceļā uz XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt”
tautu deju kolektīvu SKATE
Piedalās: Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas
un Viesītes novadu izglītības iestāžu tautu
deju kolektīvi

9. aprīlī plkst. 17.00 dokumentālā filma
„Laimes ekonomika”

12. aprīlī plkst. 17.00 SKATE – KONCERTS
Piedalās: Aknīstes, Krustpils, Salas, Viesītes,
Jēkabpils novadu un pilsētas tautas deju
kolektīvi
IEEJA BRĪVA
18. aprīlī plkst. 18.00
Tautas deju ansamblis „LĪGO” ielūdz uz 70
gadu jubilejas koncertu
„LĪGO GODI”. Piedalās: TDA „Līgo”, VPDK
„Līgo”, „Sen Līgo”, bērnu studija.
Mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš
IEEJA BRĪVA
22. aprīlī plkst. 9.30 leļļu mūzikls
„KIPLOCIŅS OKEĀNĀ” – Ēriks Balodis
un RIKKO lelles
Iekritis Okeānā, Ķiplociņš ierauga zemūdens
skaisto un „ideālo” pasauli. Drīz vien viņš
pārliecinās par pretējo – visus Okeāna
iemītniekus savā varā tur milzu Astoņkājis.
Ķiplociņš sadraudzējas ar Delfīnu, kurš
izstāsta leģendu par Astoņkāji.
Visi kopā viņi atdod Astoņkājim spēju sajust
mīlestību... Ķiplociņš pēkšņi saprot, ka viņš
ir vajadzīgs draugiem uz zemes, un dodas
atpakaļ uz mājām. Izrādē skartās tēmas – arī
ideālajā pasaulē ir nepilnības... – draudzība
ir arī pienākums... – mīlestība ir vajadzīga
visiem... Darbojas 9 roku lelles: Ķiploks –
Ķiplociņš, Astoņkājis, Delfīns, Vardīte, Jūras
Zirdziņš, Zelta Zivtiņa, Pērļu Gliemežnīca,
Koraļļu Karalis, Melnā Haizivs.
Biļetes cena: EUR 1,50
25. aprīlī plkst. 18.00 jaunā
koncertprogrammā – BRĀĻI AUZĀNI un
slavenais JERSIKAS ORĶESTRIS
Ieejas maksa: EUR 5,00; 6,00; 7,00
Biļetes iepriekšpārdošanā Kultūras pilī, tālr.
26513349, un www.bilesuparadize.lv

Izstāžu zālē
16.04. – 15.05. izstāde „Dzejas brauciens”

Lones Tautas namā
2. aprīlī plkst. 16.00 radošā darbnīca
„Iešūposim Lieldienu”. Aicināti gan lielie,
gan mazie! Kopā ar ziedu veikala
„Tatija” darbiniecēm veidosim ziedus no
pudelēm, kreppapīra, veidosim
galda dekoru, krāsosim olu, veidosim
dekoratīvu grozu.
Līdzi jāņem viena tukša
plastmasa pudele, vārīta ola, šķēres un
naudiņa, jo nodarbība ir maksas:
bērniem – EUR 1,50, lielajiem – EUR 2,00.
5. aprīlī plkst. 22.00 Oliņballe ar olu
dižošanos. Palīdzēs dižoties „Dvinskas”
muzikanti no Ilūkstes.
Galdiņus lūdzam rezervēt savlaicīgi!
Biļetes cena iepriekšpārdošanā: EUR 3,00,
pasākuma dienā – EUR 5,00.
25. aprīlī plkst. 10.00
dodamies talkā!
1. maijā plkst. 14.00
Viesītes novada senioru, draugu saiets un
sieviešu vokālā ansambļa
„Avia” 15 gadu jubileja!
Muzicē Andris Priedītis

Rites Tautas namā
5. aprīlī LIELDIENU JAMPADRACIS
Līdzi ņemt skaistākās, stiprākās olas.

Elkšņos
5. aprīlī plkst. 11.00 Elkšņu brīvdabas
estrādē, lietus gadījumā kultūras namā
visi mīļi aicināti uz pasākumu
„Lieldienas – Saules svētki”
Noskaidrosim skaistāko, stiprāko
olu, meklēsim zaķa paslēptās olas un
piedalīsimies dažādās aktivitātēs,
ko sarūpēs Viesītes sporta
skolas pārstāvji!

5. aprīlī no plkst.
9.00 līdz 13.00
VIESĪTĒ,
laukumā pie
Kultūras pils un
Viesītes „Zaļā tirgus”
teritorijā

LIELDIENU
TIRGUS

Aicināti amatnieki,
mājražotāji, pārtikas
un rūpniecības preču
tirgotāji!
Informācija pa tālr.
26513349

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.

Antons Nautrāns
19.09.1922. – 23.02.2015. Viesīte

Elkšņu skolas draugu tikšanās
4. aprīlī plkst. 12.00
Elkšņu kultūras nama zālē

Jānis Roļa
05 01.1951. – 02.03.2015. Viesīte

Rita Batņa

PROGRAMMĀ
• Diskusijas par bijušās Elkšņu skolas ēkas izmantošanu.
• A. Eglīša mantojuma – latviešu trimdas gleznotāju gleznu
kolekcijas – apskate.
• Rokdarbu un mākslas pulciņa izstāde Atmiņu istabā.
• Kafijas starpbrīdis skolas ēdnīcā.
Gaidīsim visus, kam rūp skolas ēkas
tālākais liktenis, ar radošām idejām!
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06.10.1936. – 04.03.2015. Viesīte

Ojārs Baltbārzds
16.11.1943. – 17.03.2015. Viesīte

Anna Skrūzmane
12.07.1937. – 24.03.2015. Elkšņu pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
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Šī varbūt skaistākā no dienām,
Kas mūžā bijušas un būs;
Tā upes kopā satek vienā
Un viena straume tālāk plūst.

Viesītes novada
dzimtsarakstu
nodaļā marta mēnesī
laulību reģistrēja 1 pāris:
Valdis Krembergs un
Nadežda Vērdiņa.
Vēlam saticību un
mīlestību kopīgajā dzīves ceļā!
Vakaros, kad miedziņš tālu,
Lūdzu māmuliņu
Stāstīt manim garu, mīļu,
Gaišu pasaciņu.
/V. Kokle – Līviņa/

Mūžs bērzu sulu krūze,
Un dārgumiem pilns kauss,
To šodien dzīves vēji
Tev līksmi dzied pie auss.
Tev nolemts pavasarī
Ar sirdi būt arvien,
Jo tās ir palu straumes,
Ko laiks Tev apkārt sien…
Sirsnīgi sveicam
Mildu Plederi 90 gadu jubilejā!
Saukas pagasta pārvalde
Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsiet,
Būs laime tad, ja pratīsiet to dot,
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsiet –
Vien dodot citiem, varam laimi gūt!
Aigar, Māra un Juri!
Sirsnīgi sveicu Jūs skaistajās dzīves
jubilejās!
Inga

Viesītes novada
dzimtsarakstu nodaļā
martā reģistrēta 1 dzimšana:
pasaulē nācis Dans.
Sveicam vecākus un vēlam mīlestību,
pacietību un gudrību, bērniņu audzinot!
Caur gadiem skan vēl kāzu maršs,
Skan svinīgs, aicinošs kā todien,
Jūs atskatoties zināt šodien,
Cik daudz kas kopā jāpārvar.
Viesītes novada
dzimtsarakstu nodaļa
sveic Elkšņu pagasta
iedzīvotājus
Elzu un Jāni Barkovskus
Zelta kāzu jubilejā!
Vēlam veselību, dzīvesprieku
un saticību arī turpmākajos gados!

Saimniecības preču veikalā,
Viesītē, Brīvības ielā 1 –
jauns preču pievedums:
• plašā izvēlē ziedu un
dārzeņu sēklas;
• sīksīpoli;
• augsne un kūdra;
• plēve;
• vaska drānas;
• viss dārza un pagalma
sakopšanai – grābekļi,
lāpstas, darba cimdi un tml.
Gaidīsim Jūs mūsu veikalā!
Darba laiks
darba dienās 8:00 – 18:00,
sestdien 8:00 – 16:00.
Tālrunis: 26624390.

Nāc iepirkties, nāc atpūsties,
Nāc Lieldienās šūpoties...
5. aprīlī VIESĪTĒ
plkst. 11.00 muzeja
„Sēlija” teritorijā
Viesītes amatierteātris aicina uz
pamācošu un jautru uzvedumu
„MĀCĪBAS MEŽA SKOLĀ”
LIELDIENU TRAKUMI ar
atraktīvām un jautrām
izdarībām gan lieliem un
maziem
plkst. 22.00 Kultūras pilī
LIELDIENU BALLE.
Muzicēs grupa „Zenīts”
Ieejas maksa: EUR 3,00
Galdiņus rezervēt līdz 2.04.
(T. 26513349)

Liels paldies visiem,
kas mani atcerējās manā jubilejā!
Vissirsnīgākie sveicieni un
pateicība sauciešiem un Marijai
Malceniecei!
Z. Haitova

16. aprīlī plkst. 15.00
izstādes „Dzejas brauciens”
ATKLĀŠANA un
tikšanās ar dzejnieku,
tulkotāju un izstādes idejas
autoru GUNTARU GODIŅU
„Dzejas brauciens” ir daudzvalodu literārs projekts, ko rīko dzejnieks un tulkotājs
Guntars Godiņš un projekta koordinatore
no Somijas Jenni Kallionsivu. Pasākuma
ideja radās 2006. gadā, un projekta iniciatori
bija Somijas Institūts un Latvijas vēstniecība
Tallinā. Somijas Institūts darbojās kā „Dzejas brauciena” barvedis, bet šajā projektā tiek
iesaistīti arī citi sadarbības partneri.
No 2006. līdz 2010. gadam mobilais dzejas festivāls noticis Igaunijā, Latvijā un Somijā, braucienos piedalījušies dzejnieki no trim
Baltijas valstīm. Bet kopš 2011. gada „Dzejas
brauciens” ir paplašinājies, jo kā dalībvalsts
tika uzaicināta Zviedrija. 2014. gadā Zviedriju nomainīja Norvēģija.
2012. gadā tika izveidota ceļojošā „Dzejas brauciena” izstāde. Tā sniedz informatīvu
un vizuālu ieskatu šajā interesantajā projektā. Izstādes apmeklētāji var apskatīt mākslinieces Alisas Javitsas fotogrāfijas un video
filmu no 2011. gada brauciena, izšķirstīt
albumu, kurā apkopotas fotogrāfijas no iepriekšējo gadu braucieniem.
Ekspozīcijas apmeklētājiem tiek piedāvāta unikāla iespēja noklausīties „Dzejas
brauciena” dalībnieku dzejoļus oriģinālvalodā. Apskatei izliktas arī dzejnieku grāmatas
oriģinālvalodā un tulkojumos „Dzejas brauciena” dalībvalstu valodās.
Izstādi sagatavojuši: Jenni Kallionsivu,
Guntars Godiņš (ideja, administrācija,
teksts), Alisa Javitsa (foto un video),
Jorens Godiņš (dizains).
No visas sirds pateicamies ģimenes
ārstei S. Broničai,
medicīnas māsām I. Demjanovai
un I. Kalniņai
par smagi slimā Jāņa Roļas ārstēšanu,
atsaucību un iejūtību.
Liels paldies visiem radiem, draugiem
un kaimiņiem no Pavasara 4 a 1. kāpņu
telpas, kas sēroja līdzi, izvadot mūsu dārgo
tēvu un vīru pēdējā gaitā!
Dēls Edvīns, sieva
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