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Zināmi konkursa „Baltās mājas”
rezultāti.
Sveicam uzvarētājus!

Viesītes novada domes sēdē tika apstiprināts ikgadējā konkursa vērtēšanas komisijas
2015. gada 7. septembra sēdes protokols Nr.
2. Konkursa uzvarētājus saskaņā ar nolikumu
apbalvos ar pašvaldības Atzinības rakstiem un
balvām Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltītajā svinīgā pasākumā Viesītes kultūras pilī.

Uzvarētāji
1. Individuālo māju grupā –
Par vides sakoptību:
• Rites pagasts, „Aizupieši”,
Ingrīda un Jānis RAUPI;
• Saukas pagasts, „Bāliņi”,
Valija TIJEMETA un Elmārs FREIBERGS;
• Elkšņu pagasts, Klauce, „Ceriņi”,
Elvīra un Viktors MURĀNI;
• Viesīte, Kalna iela 3,
Ligita KASTAINE un Aigars RIMŠEVICS.
2. Lauku teritorijā esošo lauku sētu grupā –
Par lauku vides sakopšanu:
• Elkšņu pagasts, „Ezergravāni”,
Vija un Juris LŪŠI;
• Rites pagasts, „Gastalāni”,
Aina un Ainārs KAMPES;
• Saukas pagasts, „Vilciņi”,
Sabīne un Jānis ZUPAS;

• Viesītes pagasts, „Žievalti”,
Līga un Jānis LĪČI.
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas –
Par apkārtnes apzaļumošanu:
• „Rozes” – Lone, Saukas pagasts –
Alla Rudane.
4. Iestāžu un uzņēmumu grupa –
Par vides sakopšanu un
uzņēmējdarbības attīstību:
• Viesīte, A. Brodeles 34 a, kafejnīca
„Zaļā varde”, Gints un Indra BRIŠKAS.
Komisija nolēma apbalvot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā pasākuma laikā ar pateicības rakstiem par vides
sakopšanu:
1. Uldi un Mārīti GAILĪŠUS
(A. Brodeles iela 30, Viesīte);
2. Dzintru un Gunti CIŠUS
(Smilšu iela 17, Viesīte);
3. Evitu un Agri ČIBUĻUS
(Amatnieku iela 13, Viesīte);
4. Maiju LASMANI un Jāni KUDIŅU
(„Viesturi”, Elkšņu pagasts);
5. Benitu un Daini BITENIEKUS
(„Drīzumi”, Elkšņu pagasts);
6. „Cīruļi 3”, Rites pagasts;
7. „Cīruļi 4”, Rites pagasts.
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NOVEMBRIS – valsts
NOV
svētku mēnesis
11. NOVEMBRĪ 
LĀČPLĒŠA DIENĀ
aicinām visus novada iedzīvotājus
iedegt svētku svecītes ikvienā mājā,
ikvienā logā, radot svētku
noskaņu visā valstī.
Plkst. 11.00 piemiņas brīdis
Saukas pagasta Smiltaines kapsētā –
iedegsim sveces pie Lāčplēša ordeņa
kavalieru kapu kopiņām.
Plkst. 16.00 LĀČPLĒŠA DIENAI
veltīts pasākums Elkšņos. Visi kopā
pie pagasta pārvaldes izgaismosim
Latvijas kartes kontūras. Simboliski
sasildīsim savu zemi un savas sirdis!
Plkst. 17.00 lāpu gājiens
Rites pagasta centrā.
Plkst. 17.30 Viesītē –
SĒLIJAS GAISMA LATVIJAI
pulcēšanās muzejā „Sēlija”
• Lāpu gājiens (līdzi ņemsim gaismas
simbolus – lāpas un svecītes!)
• Piemiņas brīdis un ziedu nolikšana
pie Viesītes Brīvības pieminekļa.
LATVIJAS REPUBLIKAS
NEATKARĪBAS 97. GADADIENAI
VELTĪTIE PASĀKUMI NOVADĀ
16. novembrī plkst. 18.00
Latvijas valsts 97. gadadienai veltīts
pasākums Rites Tautas namā.
17. novembrī plkst. 16.00
svinīgs pasākums, veltīts Latvijas
Republikas neatkarības 97. gadadienai,
Elkšņu kultūras namā.
18. novembrī plkst. 13.00
Viesītes Kultūras pilī
SVINĪGS SARĪKOJUMS, veltīts LATVIJAS
REPUBLIKAS 97. gadadienai.
Svētku programmā:
• Viesītes novada pašvaldības
apbalvojumu pasniegšana;
• konkursa „Baltās mājas” laureātu
apbalvošana;
• SVĒTKU KONCERTS. Koncerta
programmā: mūziķis, dziesminieks
Kārlis Kazāks un kvintets „The
Sparkling 5” ar koncertprogrammu
“Pārkāp slieksni”.
SVINĒSIM MŪSU VALSTS
LSTS
SVĒTKUS KOPĀ!
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Viesītes novada domes sēdē š. g. 21. oktobrī izskatītie jautājumi
Domes sēdes informatīvajā daļā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese
Vītola informēja par Viesītes novada pašvaldības 2015. gada aktuālajiem projektiem.
1. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā
23, Viesītē, izsoles protokola apstiprināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma „Pīrāgi”,
Viesītes pagastā, izsoles protokola apstiprināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma „Meža Caunas”, Viesītes pagastā, izsoli.
4. Par nekustamā īpašuma „Sandras”,
Saukas pagastā, atkārtotu izsoli.
5. Par nekustamā īpašuma „Irbenāji”,
Rites pagastā, atkārtotu izsoli.
6. Par nekustamā īpašuma „Mazeņģelīši”, Viesītes pagastā, atkārtotu izsoli.
7. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
8. Par bezcerīgo debitoru (mirušo) parādu norakstīšanu.
9. Par Viesītes Sporta skolas audzēkņu
izmaksu apstiprināšanu, veicot pašvaldību
savstarpējos norēķinus.
10. Par līguma slēgšanu ar SIA „VR
Audits” par zvērināta revidenta pakalpojumiem 2015. gada fi nanšu pārskata revīzijai.
11. Par datorikas mācību priekšmeta

mācību aprīkojuma iegādi Viesītes vidusskolai.
12. Par finansējuma piešķiršanu ūdens
skaitītāju iegādei.
13. Par finansējuma piešķiršanu Rites
pamatskolai pagarinātās dienas grupai.
14. Par transporta izdevumu segšanu
novada senioru pieredzes apmaiņas braucienam.
15. Par grozījumiem Viesītes novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikuma Amatalgu sarakstā.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu.
17. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2015 „Par grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2013. gada
20. novembra saistošajos noteikumos Nr.
15/2014 „Par pabalstiem Viesītes novadā””
apstiprināšanu.
18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā.
19. Par īres līgumu pagarināšanu.
20. Par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2015. – 2020.
gadam apstiprināšanu.
21. Par zemes nomas līguma pagarinā-

šanu.
22. Par nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajam zemes
īpašumam un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz to Zemesgrāmatā.
23. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Ezerieši” Saukas pagastā.
24. Par Viesītes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
25. Par nosaukuma maiņu AS „Latvijas
valsts meži” piederošajam nekustamajam
īpašumam „Mežs” Viesītes pagastā.
26. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai.
27. Par zemes ierīcības projekta Peldu
iela 2, Viesīte, Viesītes nov., apstiprināšanu.
28. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam „Prauliņi” Elkšņu pagastā.
29. Par bibliotēku informācijas sistēmas
ALISE–i ieviešanu bez maksas.
Novada domes nākošā sēde notiks š. g.
17. novembrī.
Informāciju sagatavoja pašvaldības
kancelejas vadītāja D. Vītola.
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi
novada mājaslapā: www.viesite.lv

Viesītē darbu uzsācis Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Brīvības ielā 10 saskaņā ar
Grozījumiem Koncepcijā par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi darbu uzsācis Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs (KAC). Šajā centrā
tāpat kā līdz šim tiek sniegta informācija
un pieņemti iesniegumi saistībā ar Viesītes
novada pašvaldības darbu, papildus tam
iedzīvotājiem ir iespēja saņemt konsultāci-

jas par Uzņēmuma reģistra, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras, Nodarbinātības
valsts aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, (no 2016. gada
marta arī par Lauku atbalsta dienesta)
e – pakalpojumiem, izmantojot šo iestāžu mājaslapas un portālu: www.latvija.lv.
Klientu apkalpošanas centrā var saņemt arī
vispārīgo informāciju par iepriekšminēto

valsts iestāžu pakalpojumiem un darba laikiem, iesniegt iesniegumus atsevišķu valsts
pakalpojumu saņemšanai.
Pirmie centra apmeklētāji šādu iespēju
vērtē pozitīvi, jo tagad vienuviet var saņemt
atbildes par vairāku Valsts iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un ar pieredzējušu darbinieku palīdzību aizpildīt veidlapas, izprintēt dokumentus un ātri iegūt informāciju.
Kontakttālruņi: 65207294; 28680097.

Viesītes novada pašvaldības vadība un speciālisti
tiekas ar novada iedzīvotājiem
Šī gada 5. oktobrī Viesītes novada domes
priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, izpilddirektors
Alfons Žuks, Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja Inese Vītola un pašvaldības policijas
vecākais inspektors Indulis Surkulis apmeklēja
Saukas pagasta Sauku un Loni, Rites un Elkšņu pagastus, lai tiktos ar novada iedzīvotājiem
un pārrunātu pašvaldības aktualitātes, ikdienas
problēmas un pašvaldības plānoto dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos”.
Šī pasākuma ietvaros pašvaldība piedāvā
ar prioritāti Nr. 1 sakārtot ceļu V19 Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles 7,79 km garumā un ar
prioritāti Nr. 2 – ceļu S7 Ozoliņi – Ķeķāni – Zīlāni 3,04 km garumā. Minētie ceļi tika atlasīti,
pamatojoties uz Viesītes novada domes 2015.

gada 23. septembra lēmumu Nr. 21 (prot. Nr.
11) apstiprinātajiem atlases kritērijiem: 1. uzņēmuma ekonomiskā aktivitāte un ilgtspēja
(domāts uzņēmums, kuru tieši ietekmē sakārtotā ceļa infrastruktūra); 2. ceļa nozīmīgums
kopējā ceļu tīkla infrastruktūras attīstībā un sasniedzamības nodrošināšanā. Finanšu iespēju
robežās varētu tikt remontēti un rekonstruēti
arī citi ceļi vai ceļu posmi saskaņā ar „Viesītes
novada attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam” 4. pielikumu, balstoties uz iepriekš minētajām prioritātēm un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā”. Gatavojoties šīm sanāksmēm,
domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, Attīstī-
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bas un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola
kopā ar pagastu pārvalžu vadītājiem un lauku
konsultantiem apsekoja novada ceļus un tikās
ar novada uzņēmējiem, lai pārrunātu racionālāko veidu, kā izmantot novadam plānoto
finansējumu novada attīstībai un uzņēmēju
atbalstam.
Vēl viena sanāksme notika šī gada 8. oktobrī plkst. 17:00 Viesītes kultūras pilī. Visās
sanāksmēs novada iedzīvotāji atbalstīja pašvaldības priekšlikumu ar prioritāti Nr. 1 sakārtot
ceļu V19 Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles 7,79
km garumā un ar prioritāti Nr. 2 – ceļu S7 Ozoliņi – Ķeķāni – Zīlāni 3,04 km garumā. Turpmāk tiks veikta ceļu tehniskā stāvokļa apsekošana un iepirkums tehniskā projekta izstrādei.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
I. Vītola
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Par 2015. gada lauku saimniecību
apsekojuma norisi
Viesītes novada
Lauku attīstības konsultantu
pieņemšanas laiki 2015. gada
NOVEMBRĪ, DECEMBRĪ
VIESĪTES NOVADA DOME,
12. kabinets
(Brīvības iela 10, Viesīte)
10. novembrī (otrdiena)
no plkst. 9:00 līdz 12:00 Ligita Kadžule
25. novembrī (trešdiena)
no plkst. 9:00 līdz 12:00 Ligita Kadžule
8. decembrī (otrdiena)
no plkst. 9:00 līdz 12:00 Ligita Kadžule
15. decembrī (otrdiena)
no plkst. 9:00 līdz 12:00 Ligita Kadžule
SAUKAS PAGASTA PĀRVALDE
(Pagastmāja, Lone,
Saukas pagasts)
10. novembrī (otrdiena)
no plkst. 13:00 līdz 16:00 Ligita Kadžule
25. novembrī (trešdiena)
no plkst. 13:00 līdz 16:00 Ligita Kadžule
8. decembrī (otrdiena)
no plkst. 13:00 līdz 16:00 Ligita Kadžule
15. decembrī (otrdiena)
no plkst. 13:00 līdz 16:00 Ligita Kadžule
Ja ir kādi jautājumi, droši zvaniet –
26526895, Ligita.
ELKŠŅU PAGASTA PĀRVALDE
(Pagastmāja, Elkšņi,
Elkšņu pagasts)
5. novembrī
no plkst. 9:00 līdz 12:00 Irēna Butkus
19. novembrī
no plkst. 9:00 līdz 12:00 Irēna Butkus
3. decembrī
no plkst. 9:00 līdz 12:00 Irēna Butkus
17. decembrī
no plkst. 9:00 līdz 12:00 Irēna Butkus
RITES PAGASTA PĀRVALDE
(Pagastmāja, Rite,
Rites pagasts)
5. novembrī
no plkst. 13:00 līdz 16:00 Irēna Butkus
19. novembrī
no plkst. 13:00 līdz 16:00 Irēna Butkus
3. decembrī
no plkst. 13:00 līdz 16:00 Irēna Butkus
17. decembrī
no plkst. 13:00 līdz 16:00 Irēna Butkus
Telefons jautājumiem – 26102493, Irēna.

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir
uzsākusi 2015. gada Augkopības un Lopkopības apsekojumu organizāciju. Apsekojumu datu vākšana notiek sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru
(LLKC).
Latvijas Lauku konsultāciju centrs
(LLKC) piesaista intervētājus un veic iegūto
datu ievadi.
Augkopības apsekojumā iegūst informāciju par lauksaimniecības kultūru sējumu platībām, iegūto ražu un tās izlietojumu,
mēslojuma iestrādi 2015. gada ražai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
(EK) Nr. 543/2009 prasībām.
Lopkopības apsekojumā iegūst informāciju par lopkopības produkcijas ražošanu un
izlietojumu saimniecībās atbilstoši Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.
1165/2008 prasībām.
Statistika tiek vākta atbilstoši Ministru
kabineta Noteikumiem par Valsts statistis-

kās informācijas programmu 2015. gadam:
ht t p://w w w.csb.gov.lv/dok u ment i /
valsts–statistiskas–informacijas–programma–2015gadam–42039.html
Apsekojuma veidlapas atrodamas CSP
mājaslapā:
2–LS „Augkopība 2015. gadā”: http://
www.csb.gov.lv/veidlapas/2015/2–ls–0
3–LS „Lopkopība 2015. gadā”: http://
www.csb.gov.lv/veidlapas/2015/3–ls
CSP respondentiem piedāvā iespēju
iesniegt pārskatu 2–LS „Pārskats par augkopību 2015. gadā” elektroniski, izmantojot sistēmu CAWI (interneta aptauja),
pirms tam sazinoties ar CSP pa e–pastu:
Anita.Raubena@csb.gov.lv interneta adreses, lietotāja vārda un paroles saņemšanai.
Sistēma būs pieejama no šī gada 16. oktobra
līdz 10. novembrim.
Sagatavojusi CSP Lauksaimniecības
statistikas daļa,
A. Raubena

IZSOLES
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atklātu
atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli:
*nekustamajam īpašumam Viesītes
novada Rites pagasta „Irbenāji”, zemes
īpašums sastāv no vienas zemes vienības
7,9 ha platībā, īpašuma kadastra numurs
56800040236; sākotnējā cena EUR 10000.00
(desmit tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi);
*nekustamajam īpašumam Viesītes
novada Saukas pagasta „Sandras”, īpašums
sastāv no zemes gabala 1,54 ha platībā, īpašuma kadastra numurs 56880060189; sākotnējā
cena 2750.00 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis EUR
100.00 (viens simts euro un 00 centi);
*nekustamajam īpašumam Viesītes
novada Viesītes pagasta „Mazeņģelīši”, īpašums sastāv no zemes gabala 1,64 ha platībā,
īpašuma kadastra numurs 56350090124; sākotnējā cena 1750.00 (viens tūkstotis septiņi
simti piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).
Nekustamie īpašumi tiek izsolīti atsevišķi.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Izsolē nodotie nekustamie īpašumi tiks
pārdoti tikai personām, kas drīkst noslēgt
darījumu par lauksaimniecībā izmantojamo
zemi atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” izvirzītajiem noteikumiem.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumiem, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2015. gada 3. decembra plkst.
16.00 Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības
ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2015. gada 4. decembrī:
nekustamajam īpašumam Viesītes novada
Rites pagasta „Irbenāji” plkst. 9.00, nekusta-
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majam īpašumam Viesītes novada Saukas pagasta „Sandras” plkst. 9.30 un nekustamajam
īpašumam Viesītes novada Viesītes pagasta
„Mazeņģelīši” plkst. 10.30 Viesītes novada
pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atklātu
izsoli ar augšupejošu soli:
*nekustamajam īpašumam Viesītes
novada Viesītes pagasta „Meža Caunas”,
zemes īpašums sastāv no 2 (divām) zemes
vienībām 7,54 ha platībā, īpašuma kadastra
numurs 56350060069; sākotnējā cena EUR
12562.00 (divpadsmit tūkstoši pieci simti
sešdesmit divi euro un 00 centi). Izsoles solis
EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2015. gada 3. decembra plkst.
16.00 Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības
ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Ir personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz Īpašumu.
Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas
nepieteiksies uz īpašuma pirkumu, izsole
sāksies 2015. gada 4. decembrī plkst. 10.00
Viesītes novada pašvaldības administrācijas
ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
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Viesītes novada pašvaldība pārstāvēta jauno
ģimeņu konkursā Baltkrievijā

No 25. līdz 26. septembrim Viesītes novada pašvaldības delegācija apmeklēja sa-

draudzības pilsētu Baltkrievijā, lai
piedalītos jauno ģimeņu konkursā
„Ciema meistars”. Viesītes novadu
braucienā pārstāvēja Jaunatnes lietu
speciāliste Laura Liepiņa, Viesītes
vidusskolas direktors Andris Baldunčiks, Kancelejas vadītāja Daina Vītola
un Maisaku ģimene – Liene, Andris
un Adrians.
Vizītes mērķis bija pārstāvēt Viesītes novadu apaļā galda diskusijās
par jaunatnes tēmu un piedalīties
jauno ģimeņu konkursā „Ciema meistars”.
Konkurss notiek jau ceturto gadu, ikreiz kādā

citā no 10 apgabala ciemiem. Šogad konkursā
piedalījās divas vietējās komandas un divas
ģimenes no Latvijas – Rēzeknes novada un
Viesītes. Konkursā ģimenēm bija jāprezentē
sevi ar 5 minūšu vizītkarti, jāmizo dažādi
dārzeņi, jānes kartupeļu maisi, jāprezentē ģimenes ēdiens un jānosaka dažādi graudaugi.
Maisaku ģimene braucienu un dalību konkursā Baltkrievijā raksturo kā pozitīvu piedzīvojumu: „Mūsu ģimene bija priecīga par
iespēju aizbraukt un pārstāvēt savu novadu
konkursā Baltkrievijā. Tā kā šis bija pirmais
gads, kad novads piedalījās, tad bijām iesācēji un dažām aktivitātēm nebijām gatavi, bet
tas netraucēja sacensību garam. No visiem
uzdevumiem mūsu ģimenei visvairāk patika
pēdējais, kurā kopīgiem spēkiem bija jāataino
sava ģimene. Tāpat konkurss ļāva mums iepazīties ar jaunajām ģimenēm no Baltkrievijas.
Paldies Viesītes novada pašvaldībai par doto
iespēju izrauties no ikdienas darbiem!” Konkursa kopvērtējumā Maisaku ģimene ieguva
3. vietu.
Apaļā galda diskusijās abām pusēm bija
izdevība uzzināt vairāk par darbu ar jaunatni
Viesītē un Postavā. Šajā vizītē aizsāktas diskusijas par abu pušu kopīgu projektu realizēšanu jaunatnes jomā un iespējamo jauniešu
līdzdalību citos abu valstu organizētajos konkursos un pasākumos jau nākošgad.
Sadarbības līgums Viesītes novadam ar
Postavas rajona izpildkomiteju (Vitebskas
apgabals, Baltkrievija) noslēgts š. g. 13. jūnijā.
Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu
speciāliste L. Liepiņa

Valsts probācijas dienestam aprit 12 gadi
7. oktobrī apritēja divpadsmit gadi, kopš Latvijā izveidots Valsts probācijas dienests
(VPD). Atzīmējot VPD jubileju, visā Latvijā tika sveikti labākie VPD darbinieki un sadarbības partneri. VPD Jēkabpils teritoriālā nodaļa šogad svinīgo pasākumu
organizēja Krustpils novada Krustpils pagasta kultūras namā, kur pulcējās Latgales reģiona VPD teritoriālo nodaļu darbinieki. Par veiksmīgu
sadarbību ar probācijas dienestu pasākumā tika sveikti divi Viesītes novada pašvaldības darbinieki – Viesītes novada pašvaldības Bāriņtiesas
priekšsēdētāja Sandra Grigorjeva un Pašvaldības policijas vecākais inspektors Indulis Surkulis.
Viesītes novada pašvaldība sveic Sandru Grigorjevu un Induli Surkuli ar saņemto apbalvojumu!
Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste
L. Liepiņa

Notikuši semināri Viesītes novada trūcīgajām personām
28. septembrī un 5. oktobrī notika semināri Viesītes novada trūcīgajām personām, kuras piedalās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām darbības programmā „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām”. Semināru tēma bija „Drošāka
rītdiena” un „Plašāka rītdiena”, kuros tika sniegta informācija par palīdzības dienestiem, rīcības plānu un pirmās palīdzības sniegšanu dažādās
situācijās, kā arī neliels ieskats stresa situāciju pārvarēšanā.
Semināri notika Viesītes novada Sociālā dienesta telpās (zālē) Brīvības ielā 8, Viesītē, Viesītes novads, sadarbībā ar Daudzbērnu ģimeņu
apvienību „Dzīpariņš”.
Sociālā dienesta vadītāja S. Matačina
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Viesītes novada
pašvaldības policijas
darba atskaite
par 2015. gada
septembra mēnesi
Viesītes novada pašvaldības policijā
2015. gada septembrī reģistrēti 6 iesniegumi no Viesītes novada juridiskajām
personām un iedzīvotājiem. Saņemti un
apkalpoti 18 personu izsaukumi, t. sk. 7
izsaukumi par konf liktiem ģimenē.
Viesītes novada pašvaldības policija
par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem Viesītes novadā sastādījusi 9
administratīvā pārkāpuma protokolus, t.
sk.:
– par sīko huligānismu 2 personām
(pēc Latvijas APK 167. p. – protokols nosūtīts izskatīšanai uz Valsts policiju);
– par nepilngadīgo iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā 2 personām
(pēc Latvijas APK 172. p. – protokoli nosūtīti izskatīšanai uz Valsts policiju);
– par dzīvnieku labturības noteikumu
pārkāpšanu 1 personai (pēc Latvijas APK
106. p. – protokols nosūtīts izskatīšanai
Viesītes novada pašvaldības Administratīvajai komisijai);
– par kūlas un invazīvo augu (latvāņu)
nepļaušanu 4 personām (pēc Latvijas APK
51. p. – protokoli nosūtīti izskatīšanai Viesītes novada pašvaldības Administratīvajai komisijai).
Par saistošo noteikumu nepildīšanu
brīdinātas 2 personas (nepiedalīšanās pašvaldības rīkotajā atkritumu apsaimniekošanā u.c.); 4 personas – par ugunskuru
kurināšanu mazdārziņos.
10 gadījumos veikts darbs ar nepilngadīgajām personām.
Sadarbība ar citiem dienestiem (bāriņtiesu, sociālo dienestu, tiesu, Valsts policiju, Probācijas dienestu) – 7 gadījumos,
3 gadījumos piedalījos notikumu vietas
apskatēs.
Rakstiski brīdinājumi par dzīvnieku
labturības noteikumu pārkāpšanu – 3 (uzsākta 1 administratīvā lieta).
Drošības mēneša ietvaros nolasītas 9
lekcijas mācību un sākumskolas mācību
iestādēs.
Piedalījos īpašumu un ceļu stāvokļa
apsekošanā 4 gadījumos.
Viesītes novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors I. Surkulis

Pārdod kartupeļus
(šķirnes „Vineta”, „Santa”,
„Ināra”),
svaigus un skābētus
kāpostus, burkānus un
sīpolus. Iespējama
piegāde mājās.
Edgars, mob. t. 26173122.

Par siltumenerģiju Viesītē
Siltumenerģijas tarifs 40,72 EUR apmērā
par MWh bez pievienotās vērtības nodokļa
Viesītes pilsētai apstiprināts 2008. gada 20. oktobrī. Šis tarifs jau vairākus gadus ir viens no
zemākajiem Latvijā (skat. pievienoto tabulu).
Arī 2015./2016. gada apkures sezonā tas nemainīsies.
Tarifā iekļautas izmaksas, kas saistītas ar
siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un
realizāciju.
Galvenās izmaksas ir kurināmais (šķelda un
malka), elektroenerģija, strādnieku darba alga,
nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts
sociālās apdrošināšanas nodoklis, dabas resursu
nodoklis, uzņēmuma ienākuma nodoklis), pamatlīdzekļu nolietojums, iekārtu uzturēšana un
remonts, administrācijas izdevumi un citi ražošanas izdevumi. Pēdējo gadu laikā pieaugušas
vairāku izdevumu pozīcijas. Vairāk maksājam
par elektroenerģiju, palielināta minimālā alga.
Realizēts projekts par siltumtrašu nomaiņu no
katlu mājas līdz dzīvojamo māju ievadiem, kas
samazināja siltuma zudumus trasē, bet palielināja pamatlīdzekļu nolietojumu.
Maksa par apkuri dzīvoklim tiek aprēķināta, pamatojoties uz siltumtrašu ievados dzīvojamās mājās uzstādītajiem siltuma skaitītājiem.
Tiek nolasīti skaitītāja rādījumi, aprēķināts patērētais siltumenerģijas daudzums mājā un sadalīts, ņemot vērā dzīvokļa platības.
Kāpēc maksājam atšķirīgas summas?
Tāpēc, ka:
1. mājas celtas no dažādiem materiāliem un
māju plānojums atšķirīgs (sienas, durvis, logi,
ventilācijas kanāli, jumta pārsegumi);
2. mājas celtas dažādos laikos. Ar laiku visas
konstrukcijas nolietojas. Logu un durvju stāvoklis pasliktinās;
3. iedzīvotājiem ir dažādi paradumi. Vieni
dzīvokļus vēdina 5 minūtes, atverot logus, citi –
stundu. Vienā mājā ieejas durvis regulāri aizvērtas, citā pat mīnus grādos stāv puspavērtas.
Vienā dzīvoklī radiatoriem brīvi gaiss piekļūst,
citā radiatori apkrauti ar dažādām lietām, konvektoriem noņemtas plāksnes vai tie aizauguši
ar putekļiem.
Dzīvokļu īpašniekiem uzlabojot mājas stāvokli, uzstādot siltummezglus un uzstādot dažādas regulēšanas sistēmas, var tikt samazināti
siltuma zudumi un efektīvāk izmantota saņemtā siltumenerģija. Līdz ar to iespējams maksāt
salīdzinoši mazāk par citiem.
Septembrī uzstādīts siltummezgls Smilšu
ielā 26. Oktobrī uzstādīs siltummezglu PII „Zīlīte”.
Siltummezgli uzstādīti, saņemot Viesītes
novada pašvaldības atbalstu. Arī iepērkot kurināmo, par kredītu galvojusi Viesītes novada
pašvaldība. Diemžēl, daļai iedzīvotāju savlaicīgi neveicot norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem, nav iespējams veikt visus iekārtu
regulēšanas darbus savlaicīgi un atbilstošā
kvalitātē.
Vēlreiz atgādinu, ka maksājumi jāveic katru
mēnesi atbilstoši izrakstītajiem rēķiniem.
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes
priekšsēdētājs M. Blitsons
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uz 09.2015 EUR/MWh
Aizkraukles siltums
(Aizkraukles pagastā)
Viesītes komunālā pārvalde
Aizkraukles siltums
Ludzas apsaimniekotājs
Viļānu siltums, SIA
Maltas dzīvokļu – komunālās
saimniecības uzņēmums, SIA
Rīgas siltums
Dobeles enerģija
Ogres Namsaimnieks
Sabiedrība Mārupe
Mārupes komunālie pakalpojumi
(Skultes ciemā)
Kokneses komunālie pakalpojumi
Norma K– Mālpils
Valmieras ūdens, SIA
Brocēnu siltums
Olaines ūdens un siltums
Kuldīgas siltumtīkli
Iecavas siltums
Pļaviņu komunālie pakalpojumi
Ozolnieku KSDU
Madonas siltums
Daugavpils siltumtīkli
Balvu enerģija
Vangažu namsaimnieks
Ādažu namsainieks (Kadagā)
Mārupes komunālie pakalpojumi
(Tīraines ciemā)
Aizputes komunālais uzņēmums
Fortum Jelgava
Līvānu siltums
Preiļu saimnieks
Rēzeknes enerģija
Ādažu namsaimnieks (Ādažos)
Bauskas siltums
Rūjienas siltums
Tukuma siltums
Salaspils siltums
Vidzemes enerģija – Gulbene
Babītes siltums
Liepājas enerģija
Limbažu siltums
Naujenes pakalpojumu serviss
SM Energo (Smiltene)
Ķekavas nami, SIA
Jēkabpils siltums
Talsu namsaimnieks
Krāslavas nami
Saldus siltums
Talsu bio-enerģija
Mārupes komunālie pakalpojumi
(Mārupes ciemā)
Jūrmalas siltums
Simone (Alūksne)
Ciemats, SIA (Mucenieku ciemā)
Ventspils siltums
Jauntukums
Ikšķiles māja, SIA
Grobiņas siltums
Lielvārdes remte (Lielvārdē)
Auces komunālie pakalpojumi
Zeiferti, SIA
Ciemats, SIA (Silakroga ciemā)
Cēsu siltumtīkli, SIA
Ciemats, SIA (Ēdelveisi, Akācijas,
Varavīksnes, Ropažu ciems)
Saulkrastu komunālserviss
Baložu komunālā saimniecība
Wesemann – Sigulda
Lielvārdes remte (Lēdmanē)

39,20
40,72
45,30
46,06
46,14
46,43
47,18
47,21
47,22
47,32
47,42
47,92
48,35
48,51
48,76
49,40
49,80
50,01
50,20
50,40
50,68
51,31
51,51
51,88
52,25
52,66
53,49
53,73
53,93
54,40
54,40
54,42
54,54
54,57
54,88
55,52
55,71
55,82
55,96
56,02
56,16
56,34
56,45
56,53
56,55
56,66
56,81
57,09
57,12
57,13
57,75
57,98
58,30
58,68
58,91
59,22
59,53
59,69
60,30
62,70
62,93
63,69
64,33
65,54
65,92
77,73
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Zivju resursu pavairošana Viesītes ezerā
Šī gada 21. oktobrī, realizējot
projektu „Zivju resursu pavairošana un atražošana Viesītes
novada Viesītes ezerā”, kuru finansē Lauku atbalsta dienests,
Zivju fonds un Viesītes novada
pašvaldība, Viesītes ezerā tika
ielaisti 2500 līdaku mazuļi. Lai nodrošinātu
līdzsvarotu un ilgtspējīgu Viesītes ezera zivju
resursu attīstību, Viesītes novada pašvaldība
ik gadus veic zivju resursu papildināšanu.
Tā 2012. gadā sadarbībā ar biedrību „Vārava” ezerā tika ielaisti 20000 zandartu, 2013.

gadā – 3000 divgadīgo līņu un 2014. gadā –
6000 līņu. Zivju mazuļi tika iegādāti no zivju
audzētavas SIA „Oskars”. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 150 „Kārtība,
kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpnēs
ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasības
attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu” zivju mazuļu ielaišana dabiskajā ūdens tilpnē notiek
ūdenstilpnes īpašnieka, kā arī audzētavas,
dienesta un Valsts vides dienesta pārstāvja
klātbūtnē. No pašvaldības puses komisijas

darbā piedalījās Viesītes novada domes izpilddirektors Alfons Žuks, Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Viesītes iecirkņa inspektors Aivars Lūsis, Viesītes novada
pašvaldības policijas vecākais inspektors
Indulis Surkulis, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes pārstāvis
Edvīns Gasperovičs un SIA „Oskars” zivkopis
Aivars Krastiņš. Šajā dienā zivju resursi tika
papildināti arī Saukas ezerā.
I. Vītola
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Darbu uzsāk interešu/atbalsta grupas
16. oktobrī Viesītes novada Sociālā dienesta telpās (zālē) pulcējās pirmā interešu
grupa, kurā piedalījās gan bezdarbnieki,
gan personas ar invaliditāti, gan māmiņas,
kuras atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi
par šādu interešu grupu nepieciešamību,
ar dažādām psiholoģiska rakstura spēlēm
grupas dalībnieces tika iedrošinātas darboties un izteikt savas idejas turpmākajām
nodarbībām. Grupu vadīja sociālā darbiniece Iveta Matačina un sociālā darbiniece
darbam ar ģimeni un bērniem Sandra Nikolajeva.
Plānots, ka interešu/atbalsta grupas

tiks organizētas vienu reizi
mēnesī. Nākamā tikšanās
notiks 20. novembrī. Tās
tēma būs ēdienu gatavošana
no auzu pārslām. Darba procesā būs iespēja dalīties gan
ar savām receptēm un pagatavošanas iemaņām, gan
apgūt jaunas pagatavošanas
receptes.
Aicinām pieteikties interesentus, kuriem ir vēlme darboties grupā,
lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku un iepazīt tuvāk jau varbūt pazīstamos cilvēkus.
Pieteikties nodarbībām var Viesītes novada

Sociālajā dienestā, Brīvības ielā 8, Viesītē, Viesītes novads, vai pa tālr.: 65245460,
65207388.
Sociālā dienesta vadītāja S. Matačina

SENIORU PIEREDZES BRAUCIENS UZ RĒZEKNI
18. oktobra rīts raisījās miglains, bet
diena izvērtās pasakaini saulaina un mīlīga šim rudens laikam. Un tieši šajā rītā
Rites, Saukas, Elkšņu, Viesītes un Lones
pensionāri izkāpa no saviem pieradumiem, no ērtas un sakārtotas ikdienas,
nebeidzamajiem lieliem un maziem darbiņiem, lai dotos ekskursijā pa Latgali.
Pats skats caur autobusa logiem raisīja
mūsos saviļņojumu – cik skaista ir Latvijas daba rudenī, gar acīm zibēja rudens
krāsu plejāde, priecēja arī sakārtotā ceļu
infrastruktūra.
Uz mirkli piestājām Varakļānu pilsētiņā. Tā priecē ar tīrību, pati pilsētiņa
stiepjas kā krāšņa josta. Pirmā nopietnā
pieturvieta mums bija Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca Viļānos. Apskatījām Sveču kapelu, kur katrs apmeklētājs
var nolikt svecīti, Svētās Terēzes no Bērna
Jēzus kapelu, rožu dārzu, kurš diemžēl bija
zaudējis savu vasaras krāšņumu, Krusta
ceļu, Fatimas Dievmātes godam veltīto
grotu, Rožukroņa dārzu ar Sv. bīskapa
Meinarda – Latvijas pirmā misionāra –
skulptūru, draudzes aizbildņa Sv. Miķeļa
skulptūru. Visas dārza skulptūras praktiski ir tapušas Polijā. Interesants ir baznīcas pagrabs ar savām velvēm – arī šeit
ir ierīkots Krusta ceļš. Pagrabā ir kapela,
veltīta nedzimušajiem bērniem, un to apmeklē ļoti daudz laulāto pāru, izlūdzoties

bērniņu.
Šeit ir M. Rika atdusas vieta ar piemiņas plāksni, kur nekad netrūkst ziedu.
Viļānu baznīca un tās apkārtne mūsdienās ir kļuvusi par ievērojamu svētceļojuma vietu.
Priecājoties par skatiem aiz loga un
jautri čalojot, iebraucam Latgales sirdī –
Rēzeknē. Mūsu šoferītis Valters ir zinošs,
un mēs bez jebkādas aizķeršanās piestājam pie izcilas Latgales celtnes – GORS –
Latgales vēstniecības. Rēzekne ir pirmā
pilsēta Latvijā, kur no pašiem pamatiem
uzcelta pilnīgi jauna koncertzāle. Šī ir vieta, kur dzied un dejo, kur dzirksteļo un
dzimst idejas, kur savijas latgaļu un citu
novadu kultūras mantojums, tradīcijas un
jaunrade. Te sanāk jauni un veci, saimes
un dzimtas, savējie un aicinātie.
Vēstniecības sirds ir divas akustiskās
koncertzāles – Lielā zāle ar 1000 sēdvietām un Mazā zāle ar 220 sēdvietām. Abu
telpu skanīgumu nodrošina īpašā uzbūve,
kas ļauj mainīt akustiskās īpašības atkarībā no koncerta veida.
Mēs kļuvām par GORS vēstniekiem, jo
devāmies emocionālā un izzinošā ekskursijā pa vēstniecības telpām, kā arī baudījām skaisto ainavu, kas paveras no jumta
terases.
Tālāk turpinājām pilsētas apskati.
Gide mūs iepazīstināja ar pilsētu, vēstu-
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riskajām un vecajām mājām un ielām.
Devāmies tieši uz pilsētas sirdi, kur
atrodas Latgales atbrīvošanas piemineklis.
Un tas arī ir Rēzeknes simbols. Bronzā veidota pieminekļa kompozīcija atklāj brīvības cīņu ideju pret svešām varām.
Uzkāpām pilskalnā, kur ir saglabājušās pilsdrupas, un tās ir senākais pilsētas
vēstures piemineklis. Savu ekskursiju pa
Rēzekni pabeidzām, apmeklējot pareizticīgo baznīcu, kur pašreiz notiek rekonstrukcijas darbi. Neskatoties uz to, mums
bija iespēja ieiet dievnamā. Lielākai daļai
tā bija pirmā reize un viss šķita interesants.
Mājupceļš paiet sarunās par redzēto,
ik pa brīdim autobusu pieskandina Intas
skanīgā balss. Lai arī noguruši, jo neesam
vairs jauni, bet jūtam gandarījumu, ka
esam pavadījuši vienu skaistu dienu kopā
ar brīnišķīgiem cilvēkiem.
Gribu pateikties organizētājiem: Viesītes novada pašvaldībai, mūsu gidei Maijai,
kura mūs stingri uzskaitīja un pieskatīja,
lai nenoklīstam un nepazūdam!
Šoferītim Valteram paldies par raitu
busiņa vadīšanu, sapratni un iecietību!
Paldies Brigitai par palīdzīgu roku un
plecu! Paldies visiem, visiem pagastu cilvēkiem par kopā pavadītu dienu!
Ceru, ka visi vēlreiz kopā tiksimies
GORA koncertzālē.
Ekskursijas dalībniece Ingrīda
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Atpūtas pēcpusdiena Viesītes novada
pensionāriem, senioriem un vecākajai paaudzei
26. septembrī notika Viesītes novada pensionāru, senioru un vecākās paaudzes atpūtas
pēcpusdiena. Pasākumu aktīvi apmeklēja Viesītes pilsētas un pagasta, kā arī Saukas, Rites un
Elkšņu pagastu iedzīvotāji.
Uz pasākumu sanākušos ar saviem priekšnesumiem priecēja radošās apvienības „Maska”
(Jēkabpils) dalībnieces Linda un Sarmīte Veigures. Jau iedibinājusies tradīcija no iepriekšējiem
gadiem – visu mīlēto mākslinieku Pētera Draņeviča un Aleksandra Gora klātbūtne, kuri visa

vakara gaitā rūpējās par raitu dejas
soli un jautru noskaņojumu.
Visiem paldies, kas atrada laiku
un iespēju apmeklēt šo jauko pasākumu!
Paldies par sadarbību Viesītes kultūras pils darbiniekiem, z/s
„Assi”, paldies par darbu sociālā dienesta darbiniekiem!
Sociālā dienesta vadītāja
S. Matačina

Noslēdzas Sēļu kluba projekts
„Sēlijas akadēmija – 1. gads”
Aizvadīts Sēlijas akadēmijas pirmais
gads, realizēts neliels, bet saturā bagāts projekts. Tik lepnā vārdā nosaukti biedrības
Sēļu klubs organizētie neformālās izglītības
pasākumi. Tā ir iespēja pašiem Sēļu klubā un
citiem interesentiem paplašināt savu redzesloku, uzzināt vairāk par mūsu kultūrvēsturisko novadu, kas nu jau ceturtdaļgadsimtu
atguvis savu seno vēsturisko nosaukumu –
Sēlija. Jau 2013. – 2014. gadā, kad notika VII
Sēlijas kongress, aizsākās šie pasākumi ar
mērķi uzzināt, pētīt, stāstīt citiem un popularizēt mūsu novada savdabību, interesanto,
skaisto un labāko, kas mums ir. Katra tikšanās reize nes atklājumus un pārsteigumus,
kas dod prieku, gandarījumu un lepnumu
par mūsu novadu.
Šī gada nodarbību cikls sākās ar pasākumu Dvietē, kur slavenā vīnogu audzētāja
Paula Sukatnieka māju „Apsītes” saimniece,
muzeja vadītāja Vanda Gronska mūs aicināja
iepazīt Raini, kas dzimis tepat Sēlijā, Jēkabpils novada Tadenavā. Pasākuma dalībnieki
varēja apskatīt arī Sēļu kluba pagājušajā gadā
sarūpēto ceļojošo fotoizstādi „Pilskalnu sasaukšanās”.
Otrs šīs vasaras pasākums, kurā piedalījās arī prāvs viesītiešu pulks, bija brauciens
pa Neretas novada rakstnieku piemiņas vietām. Tā bija vienreizēja iespēja vienā dienā
gūt ieskatu tādu izcilu personību dzīvē kā
Jūlijs Dievkociņš, Jānis Veselis, Lūcija Ķuzāne, Zenta Liepa, Skruzīšu Mikus, Velta Toma
un Jānis Jaunsudrabiņš. Tikpat liels prieks
un gandarījums par mūsu gidēm, kas, sīki
pārzinādamas savus pagastus, ar aizrautību
un lepnumu stāsta vietu un dzīvesstāstus.
Mums tās bija Zalves vēstures zinātāja Ilga
Cera, pilkalniete Lidija Ozoliņa un Jāņa
Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” vadītāja
Ilze Līduma.
Trešais notikums – dalība glezniecības
plenēra „Sēlijas vasara 2015” organizēšanā
un noslēguma sarunās. Tās vadīja Sēļu kluba
dalībniece māksliniece Ligita Caune un valdes priekšsēdētājas vietniece, mākslas vēstures maģistre, VEF muzeja vadītāja Zanda Zībiņa. Viņas ziņojums „Mākslinieki no Sēlijas

un Sēlijai” papildinājās
ar diskusiju par mākslas
kvalitātēm, ar sarunu par
piemirstiem Sēlijas māksliniekiem.
Projekta noslēguma
pasākums bija brauciens
pa Viesītes novada svētvietām – pilskalniem. Pagājušajā gadā pēc jaunjelgavietes Ilgas Bruņenieces
ierosinājuma devāmies
Baltu vienības dienā, 22.
septembrī, uz savai dzīves
vietai tuvāko pilskalnu un
rīkojām pilskalnu sasaukšanos. Šogad aicinājums
bija „sasaukt pilskalnus!”,
apceļojot tos, dodoties no Mirklis no brauciena pa Viesītes novada svētvietām – pilskalniem.
viena pie otra. Tika izsludināts konkurss par veiksmīgāko pilskalna desmitus tepat līdzās. Kalns ezera krastā ar
fotogrāfiju. Šogad „pilskalnus sasauca” Ne- sauli virs ezera, dziesma pilskalnam, pirmā
retas, Aknīstes, Jēkabpils un Viesītes novads. skaistākā rudens diena starp citām drēgnām
Viesītiešu pilskalnu „sasaukšanu” vadīja dienām, iespaidu pilna galva un sirds... AtRudīte Urbacāne, kurai tuva ne tikai viņas pakaļceļā uzkāpām arī Mazajā Kūliņu pilsElkšņu pagasta vēsture, bet pazīstama arī kalnā, pastāvējām uz upurakmens pie Lielā
blakus pagastu apkārtne. Uzaicinot viņu par Kūliņu pilskalna, vērojām to no attāluma,
gidi pilskalnu apceļošanai, bijām „trāpījuši jo tas pārāk aizaudzis, lai varētu baudīt tā
desmitniekā”. Izrādās, ka tā ir viņas viena no spēku. Vai ļausim pilskalniem kļūt nepieejamīļākajām tēmām, par ko daudz domāts, la- miem? Lai daļa no tiem ir uz privātīpašniesīts un izzināts. Braucienu sākām ar pilskal- ku zemēm, tie tomēr ir kaut kas vairāk nekā
niem, kas vistālāk no mums un kuri grūtāk zeme, zāle, krūmi un koki. Tie ir valsts vai
sasniedzami. Tā ir Krīgānu ezera apmetne vietējas nozīmes kultūrvēstures pieminekļi,
ar Bašu pilskalnu līdzās, tas ir Margas kalns kas prasa saglabāšanu un kopšanu.
un Stupeļu pilskalns ar upurakmeni. RāpjoNolemts šī gada projektu turpināt. Prakties pa stāvajām pilskalnu nogāzēm, redzot tisks šīs vasaras ieguvums un rezultāts – top
to saglabājušās terases un stāvot enerģētiski apkopojošs materiāls – Sēlijas kalendārs,
stiprās vietās pašā kalna galā, šodiena li- tiek sagatavots Sēļu kluba Aicinājums par
kās nebūtiska seno ļaužu vēstures gadsimtu pilskalniem pašvaldībām, tiek plānots Sēlipriekšā. Par to spriedām, sasēdušies aplī uz jas akadēmijas 2. gads – veltīts Sēlijas pilsvarenā Kņāvu kalna. Katram bija kas sakāms kalniem, noskaidroti veiksmīgāko pilskalnu
par pašiem pilskalniem, par šī brauciena fotogrāfiju autori.
turpinājumu – Sēlijas akadēmijas nākošo
Tuvāk par šīs vasaras projekta rezulgadu. Tikpat iespaidīgs skats no Līgo kalni- tātiem varēsiet lasīt Sēļu kluba mājaslapā:
ņa, mīklainā svētakmens apkārtne un pats www.seluklubs.lv
Ormaņkalna centrs ar vecā torņa vietu. Vai
I. Svilāne,
zināt Saukas pilskalnu? Mēs lielākā daļa
Sēļu kluba valdes priekšsēdētāja
nezinājām, kaut arī esam nodzīvojuši gadu
A. Mutules foto
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Sveicam skaistajos 70!
15. oktobra rītā sveicām mūsu aktīvo novada cilvēku, novadpētnieku, M. Buclera fotogrāfijas kabineta vadītāju Gunāru Spīdaini viņa skaistajā dzīves jubilejā.
Savos 70 Gunārs vēl joprojām ir enerģisks un darbīgs, prasīgs un izpalīdzīgs, brīžiem
apkārtējiem var šķist haotisks, bet tas tikai tāpēc, ka galva viņam dažādu ideju pilna, kuras
visas gribas realizēt dzīvē.

Jubilāru sveikt bija ieradušies novada priekšsēdētājs, kancelejas vadītāja, galvenā grāmatvede, kā arī Saukas pārvaldes darbinieki. Teicām
Paldies Gunāram par ieguldīto darbu un vēlējām veselību, spēku realizēt visas radošās ieceres, iecietību, mīlestību pret sevi un citiem!
Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece
S. Jancukovičas foto

NOVADA SKOLĀS

Viesītes novada pašvaldība sveic novada
pedagogus Skolotāju dienā
2. oktobrī Viesītes Kultūras pilī aizvadīts svinīgs sarīkojums, veltīts Skolotāju
dienai. Pasākumā tika sveikti Viesītes novada pedagogi darba jubilejās un godināti
pensionētie pedagogi.
PII „Zīlīte”
Benita Paupere – 40 gadi
Solvita Liepiņa – 30 gadi
Larisa Bravacka – 30 gadi
Ināra Betkere – 20 gadi
Viesītes vidusskola
Andris Baldunčiks – 30 gadi

Iveta Daņiļeviča – 30 gadi
Andris Kivlenieks – 30 gadi
Ligita Liepiņa – 10 gadi
Rites pamatskola
Natālija Dirda – 10 gadi.
Koncerta daļā pedagogi varēja baudīt
koncertprogrammu „Edīte Piafa. Atmiņu
nakts”. Piafas lomā – LNO soliste Baiba
Berķe. Uz skatuves mūziķi ar krāšņo un
savdabīgo tembru instrumentiem: vijoli
(Indulis Cintiņš, LNSO), akordeonu (Arturs Noviks) un kontrabasu (Viktors Veļič-

ko, LNSO). Visu programmu kopā sasaistīja
muzikoloģes Karinas Bērziņas stāstījums.
Viesītes Kultūras pils kolektīvs saka
lielu paldies Emīlijai Jodelei un Gentai
Vecumniecei par sarūpētajiem rudens ziediem pasākuma noformēšanai!
Viesītes novada pašvaldība novēl, lai
Skolotāju dienā saņemtie rudenīgie ziedi
un labie vārdi dod spēku visam mācību gadam!
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Karjeras diena Viesītes vidusskolā
Karjeras nedēļas noslēguma dienā – 16.
oktobrī, skolā viesojās Jēkabpils Agrobiznesa
koledžas audzēkņi un tikās ar skolēniem no 8. –
12. klasei. Tikšanās mērķis bija iepazīstināt
skolēnus ar piedāvātajām izglītības programmām koledžā un mudināt skolēnus izvēlēties
savu profesiju, karjeras ceļu. Skolēni tika ie-

saistīti komandu darbā, kuras tika izveidotas
pēc nejaušības principa. Komandas vadītāju
jeb līderi komandas dalībnieki izvēlējās paši.
Spēle „Savējie” bija labs mārketinga paraugs
komandas darbam un ideju realizācijai. Jaunieši tika aizrauti interesantā komandas darbā.
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Paldies koledžas audzēkņiem un skolotājai Silvijai Strušelei! Jauks bija koledžas audzēkņu apsveikums. Vēlam arī turpmāk radošas idejas un neizsmeļamu enerģiju dažādām
aktivitātēm!
Pasākumu organizēja karjeras darba vad.
J. Grunte.
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Viesītes vidusskolas jaunieši apmeklē
Ministru kabinetu
Valsts kanceleja sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām šogad, 9. oktobrī, visā
Latvijā organizēja Atvērto durvju dienu.
Šajā dienā valsts pārvaldes iestādes bija atvērtas ikvienam interesentam un piedāvāja
ekskursijas, izstāžu ekspozīcijas, konkursus, seminārus, prezentācijas un klātienes
tikšanās ar amatpersonām un valsts pārvaldē strādājošajiem speciālistiem.
Šo piedāvājumu izmantoja arī Viesītes vidusskolas 10. – 12. klašu 26 jaunieši.
Skolēnu karjeras mācību izpētes braucienu
koordinēja skolotāja S. Ratiņa un psiholoģe J. Grunte. Jaunieši apmeklēja Satiksmes
ministriju, Ārlietu ministriju, Kultūras ministriju, Ministru kabinetu u.c. pēc savas
izvēles un interešu loka.
Jauniešu domas:
Līva – Ministru kabinetā bija interesanti. Man patika klausīties, ko runāja gide,
jo stāstīja saprotami un interesanti. Varēja
daudz fotografēties. Patika arī tas, ka pēc
tam dabūjām dāvaniņas. Tas bija mīļi un
pārdomāti.

Ieva, Eiva Krista un
Evelīna – Mums patika
Kultūras ministrijā, jo
uzzinājām jaunus faktus
par to, kas tiek plānots uz
Latvijas simtgadi. Varējām izteikt savas domas
un priekšlikumus.
Egīls un Andris –
Bija labs pasākums, bet
varēja būt vēl labāks, jo
īsti nepaguvām uz tām
ministrijām, kur vēlējāmies. Piemēram, Ārlietu
ministrijā
noklausījāmies tikai divas lekcijas,
un bija jādodas uz Ministru kabinetu. Kopumā
patika.
Karjeras izglītības ietvaros Atvērto
durvju dienas pasākums ir nepieciešams
un atbalstāms, jo lauku reģionu jauniešiem
bieži nav īsti priekšstata par to, ko konkrētajās pārvaldes institūcijās speciālisti dara.
Reāli pastāv iespēja apmeklēt ministrijas
un noskaidrot. Arī šoreiz, pajautājot, kāpēc
vēl neapmeklējāt to ministriju vai citu, jau-

nieši atbildēja, ka īsti nezina, ko tur dara,
un šķita – būs neinteresanti. Aktualizējas
arī teicamas izglītības nepieciešamības jautājums. Tāpat darba tirgus piedāvājums un
pieprasījums, kā arī profesiju daudzveidība.
Jauniešiem ir nopietni jāapdomā un kārtīgi
jāapsver visas iespējas attiecībā uz saviem
nākotnes plāniem.
Materiālu sagatavoja S. Ratiņa.
J. Gruntes foto

Dažādi pasākumi un aktivitātes
7. oktobrī 10. – 12. klašu jaunieši piedalījās Swedbank rīkoto lekciju ciklā –
„Uzņēmējdarbības uzsākšana” un „Droša
e–vide”, kā arī notika diskusija par citiem
jauniešiem aktuāliem jautājumiem par
banku sektora piedāvājumiem un iespējām.
Paldies Swedbank lektorēm par mūsu skolas apmeklējumu un jauniešiem radīto iespēju klātienē uzdot savus jautājumus!
No 12. – 15. oktobrim norisinājās 5.
a, b klašu (kl. audz. I. Martuženoka un
L. Blumbeka) uzņemšana pamatskolā. 9.
klašu (kl. audz. S. Stumbiņa un I. Daņiļeviča) jaunieši bija izdomājuši aktīvas un
sportiskas nodarbes, lai 5. klases varētu
sevi pierādīt kā erudītus, atraktīvus, sportiskus un saliedētus klašu kolektīvus. Neizpalika arī uzņemšanas pasākums, 5. klašu
priekšnesums un ballīte.
Skola pieteikusi dalību makulatūras
vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!” Aici-

nām visus, kam sakrājusies makulatūra
(avīzes, žurnāli, grāmatas u.c.), atbalstīt
mūsu skolu un papildināt makulatūras kilogramu skaitu labam rezultātam un tīrākai videi. Paldies jau iepriekš!
Nu jau trešo gadu iesaistāmies arī Vislatvijas Putras programmā „Putrings”. Šogad dalību konkursā pieteicām no 1. – 8.
klasei līdz 8. novembrim. Sākumā skolēni
kopā ar klašu audzinātājām skatīsies un
analizēs prezentācijas, iepazīsies ar teoriju,
kā arī zīmēs un, iespējams, rakstīs savus
stāstus Grauda kungam. Noslēgumā būs
putras vārīšanas un degustācijas pasākums.
21. oktobrī skolā norisinājās volejbola
mači 8. – 12. kl. grupai. Tos organizēja 11.
Skolēnu Saeimas sporta dzīves organizatori –
Aigars Cišs un Melānija Jaksteviča.
Katrs no mums bērnībā klausījies, bet
skolas gados pats lasījis mīļo grāmatiņu –
K. Skalbes „Kaķīša dzirnaviņas”. Tādēļ arī

mūsu skolas 3. – 4. klašu skolēni pagājušā
mācību gadā piedalījās vēstuļu un zīmējumu konkursā „Vēstule K. Skalbes „Kaķīša
dzirnaviņu” varoņiem”. Četru mūsu skolas
bērnu darbi iekļuva laureātu skaitā un tiks
publicēti grāmatā. 9. novembrī notiks noslēguma pasākums – grāmatas atvēršanas
svētki Nacionālajā bibliotēkā. Apsveicam
dalībniekus – Beāti Dārziņu un Lanu Aļohno (5. b); Edgaru Popkovu un Alisi Maisaku
(4. a); sk. B. Masuleviču un S. Milakni.
Notikušas vairākas klašu vecāku sapulces. Daudzas klases arī pabijušas rudens
mācību ekskursijās. Visus pasākumus, lekcijas un aktivitātes pat grūti uzskaitīt, jo to
ir bezgala daudz. Paldies visiem par aktīvu
piedalīšanos un aktivitāšu organizēšanu!
Sportiskas, saulainas un aktivitātēm
piepildītas skolēnu rudens brīvdienas! Lai
ar jauniem spēkiem un atbildību spējam gatavoties Latvijas valsts svētku pasākumiem!

Paldies vecākiem!
2014./2015. mācību gada 9. a, b klašu absolventu vecāku dāvana
bija domāta tieši zēnu mājturības kabinetam. Dāvinājuma rezultātā kabinetā ir iegādāts un uzstādīts skaidu nosūcējs pie ripzāģa, kas
nodrošina veselībai un darbam drošu vidi. Paldies par dāvanu saka
sk. G. Grieķeris, kl. audz. – S. Berģe un S. Ratiņa, kā arī zēni, kam
reāli mājturības stundās un fakultatīvajās nodarbībās jādarbojas
pie ripzāģa!
Materiālu apkopoja un sagatavoja direktora vietniece
audzināšanas darbā S. Ratiņa.
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Miķeļdiena
Ja Miķeļa diena un nakts ir miglaina –
būs laba vasara; ja sausa un auksta – slikta
vasara (L. t. ticējums). 29. septembris – gana
jauka un saulaina Miķeļdiena, kas pēcpusdienā noslēdzās ar varenu lietus gāzi. Bērni nu
priecājās, ka gaidāma skaista un balta ziema.
Iepazīties ar apjumībām, rudenājiem, Miķeļdienai raksturīgo 3. un 4. klašu skolēni devās
uz muzejmāju – P. Stradiņa skoliņu. Jaukās
skoliņas telpas ar cienījamā mākslinieka A.
Godiņa svečturiem mūs sagaidīja ar īsti senlaicīgu elpu. Jumaliņa (sk. S. Milakne) bija
rudens saulītē iesnaudusies, kad to no miega
iztraucēja Miķelis (sk. B. Masuleviča), kurš
dziedādams nāca ciemoties, nesa rudens veltēm pilnu grozu. Jumaliņa bija nesaprašanā,
ko iesākt, ja darbi vēl pusratā. Bet skolēni – 4.

a klase – ar tematisko uzvedumu par rudenājiem, bibliotēkas
darbinieces G. Plēsuma un I.
Jodgude ar stāstījumu apgaismoja un izglītoja Jumaliņu. Tad
3. klasēm sākās konkursiņi –
dārzeņu minēšana pēc taustes,
pupu un zirņu lasīšana un šķirošana, tautas dziesmu salikšana, ticējumu pabeigšana un vēl,
un vēl. 4. klases tikmēr sacentās
stafetēs veiklībā un gāja rotaļās
ar Miķeli. Tad klases mainījās
vietām un uzdevumiem. Gandarīti bija visi – gan skolēni, gan skolotāji, gan
bibliotekāres un muzeja darbinieki. Uzzināt
kaut ko jaunu un bagātināties no senču gara

mantu pūra ir gana vērtīgi. Paldies visiem,
kas kuplināja mūsu Miķeļdienu!
Sagatavoja skolotāja B. Masuleviča.

Viesošanās Cesvainē
16. oktobrī Viesītes vidusskolas 3. un
4. klašu skolēni devās mācību braucienā uz
Vidzemes pusi, lai viesotos Cesvainē. Jau
desmitos mēs ieraudzījām no laukakmeņiem un sarkanajiem ķieģeļiem celto, skaisto Cesvaines luterāņu baznīcu. Gide mūs
iepazīstināja ar baznīcas vēsturi un atklāja
ērģeļu dzīves stāstu. Bērniem bija daudz
jautājumu, jo pavisam nesen mūzikas stundās bija runāts par šo unikālo mūzikas ins-

trumentu, bet šeit to varēja apskatīt pat no
iekšpuses, jo ērģelēm, pārvedot no Rīgas Sv.
Jāņa baznīcas, noņemti instrumenta greznie
prospekti.
Pēc baznīcas devāmies uz vareno Vulfu
dzimtas pili – Cesvaines pili. Bērni gidu pavadībā izpētīja pili no pagraba līdz tornim. Uzzināja par pils spoku, pagrabā dziedāja dziesmas,
zālē dejoja un tornī priecājās par neatkārtojamo rudens krāšņumu Vidzemes pakalnos.

Visvairāk mazos ceļotājus sajūsmināja
pēdējais objekts – sporta klubs „Pakavs”.
Katrs varēja apmīļot poniju, pabarot zirdziņus ar līdzpaņemtajiem kārumiem – āboliem un burkāniem – un trenera pavadībā
izmēģināt izjāt vienu apli īsta sporta zirga
seglos. Vēl ilgi bērnu sejās mirdzēja smaids
par jauko dienu un brīnišķīgo piedzīvojumu.
Iespaidus apkopoja sk. Sarmīte M.

,,Labo darbu nedēļa” turpinās
Blakus dārzam atrodas Viesītes sociālās aprūpes centrs. Ko tad lai cienā, ja
ne šīs mājas iemītniekus – vecos ļaudis,

Šogad ābeles skolotājas Nellijas Ribickas
dārzā līkst no ābolu pārpilnības, it kā lūdzoties – ,,Nāc, pacienājies!”

kuriem pašiem ne ābeļu, ne spēka tās novākt?
Tāpēc 22. oktobra pēcpusdienā, kad skolas
darbi beigušies, 1. – 2. klašu skolēni ar savām
audzinātājām – Aiju, Elitu un Nelliju,
devās veikt labu darbiņu – atbrīvot ābeļu zarus no smagās nastas un šo bagātību
atdāvināt VSAC iemītniekiem. Iestādes
grāmatvede Gaida laipni sagaidīja mazos
talciniekus. Bērni ar aizrautību un prieku ķērās pie ābolu lasīšanas. Ātri vien
pildījās kaste pēc kastes. Savāktie āboli
noderēs centra iemītniekiem vitamīnu
uzņemšanai gan svaigā veidā, gan kompotos, gan ievārījumos.
Viesītes vidusskolas 1. a klases
audzinātāja N. Ribicka
E. Kalniešas foto

Izīrē uz ilgāku laiku 2–istabu
dzīvokli Viesītē, Meža ielā 23 – 14.
Tālrunis: 27401779

VEIKALĀ MEŽA IELĀ 17, VIESĪTĒ „ĀRĪTES”
plašā sortimentā –
kancelejas preces, dāvanu maisiņi, papīrs.
Iespējams pasūtīt dažādu krāsu un
formātu krāsainos kartonus.
Plašā izvēlē – zeķes un zeķubikses.
Sveces – krāsu, formu un
smaržu dažādība.

Pārdodu ābolus Viesītes pagasta
„Meža Kūleņos”.
Viesītiešiem iespējama piegāde mājās.
J. Būka, tel. 26593406.

Noderīgas lietas ikdienai un svētkiem!
BŪSIET MĪĻI GAIDĪTI!
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Ar rudens lapu ciemos ejam
Septembra nogalē, vasarīgi siltā dienā,
mēs, neliela Viesītes vidusskolas skolēnu grupiņa, devāmies mācību izpētes braucienā uz
kaimiņu novadiem, lai iepazītos ar šo novadu
interesantākajām vietām un cilvēkiem, iegūtu jaunas zināšanas, vērotu dabas pārvērtības
rudenī, ieklausītos gājputnu smeldzīgajās atvadu dziesmās. Bet pats galvenais šī mācību
izbrauciena mērķis – būt kopā, draudzēties,
izpalīdzēt viens otram un gūt tikai pozitīvas
emocijas.
Maršruts: Viesīte – Leimaņi – Kaldabruņa –
Svente – Viesīte.

Leimaņi
Leimaņos mēs vēlējāmies apskatīt Latvju
zīmju parku. Ceļa malā, pretī Leimaņu Tautas namam, no koka izgatavotas un uzstādītas
senlatviešu spēka zīmes: Jumis, Austras koks,
Dieva, Laimes, Zvaigznes un Saules zīmes, Mā-

ras krusts un Zalktis.
Zalktis ir viens no interesantākajiem objektiem, jo šī zīme, kura simbolizē gudrību un
spēku, ir izveidota kā garš sols, uz kura omulīgi pasēdēt, lai vēlreiz aplūkotu visas rakstu
zīmes, bet Zalkša piemīlīgo galviņu tā vien
gribējās noglaudīt. Vēlējāmies vēl uzkavēties
Leimaņos, bet laiks steidzināja. Mūs gaidīja
Kaldabruņā.

Kaldabruņa
Neviens no mums nebija bijis Kaldabruņā, bet bijām dzirdējuši, ka Kaldabruņas
vecās skolas ēkas telpās ļoti aktīvi darbojas
biedrība „Ūdenszīmes”. Pateicoties biedrības
realizētajiem projektiem, vecā skola kļuvusi
par novadpētniecības un mākslas centru. Zinājām arī to, ka pie vecās Kaldabruņas skolas
ir izstādītas brīnišķīgas siena figūras. Sazinājāmies ar biedrības vadītāju Ievu Jātnieci un
pieteicāmies ciemos, jo vēlējāmies visu apskatīt savām acīm.
Autobusa šoferītis lēnām ripināja autobusu, bet mēs vērīgi lūkojāmies apkārt. Un
tur tālumā mēs ieraudzījām dīvainus, bet ļoti
skaistus putnus, kuri, satupuši uz kārts žoga,
sagaidīja un pavadīja ciemiņus. Putni bija veidoti no siena, bet pa gabalu tie izskatījās tik
dabīgi un bezbēdīgi!
Iebraucām vecās skolas pagalmā un sasveicinājāmies ar Ievu Jātnieci, kura mūs ļoti laipni
uzņēma. Jutāmies kā mājās. Sākām lūkoties

apkārt. Un ko mēs ieraudzījām!
Kaķus, kas laiski rāpās kokos un jautri
skraidīja pa pļavu, putnu, kurš omulīgi sēdēja savā ligzdā, dažādus eksotiskus dzīvniekus,
pasaku tēlus. Protams, ka tie visi bija veidoti
no siena. Starp visiem šiem tēliem pašā pļavas
vidū slējās celtne – baznīca. Protams, arī baznīca bija veidota no siena. Baznīca bija tik liela,
ka mēs visi satilpām iekšā. Sajūtas bija neaprakstāmas. Baznīcai bija arī savs zvans. Izrādās,
ka šajā baznīcā ir noturēts arī dievkalpojums.
Mums ļoti patika koka lapenīte, kura omulīgi gozējās pagalma vidū. Lapenītes iekšpusē
iekārtajā sēdeklī zēni izšūpināja meitenes. Uzkāpām terasē, kura bija izveidota kokos zem
pašām galotnēm. Apskatījām ekspozīciju
Šķūņa mākslas galerijā.
Ievas vadībā izsmaržojām un pat izgaršojām dažādas garšvielas speciāli izveidotā ārstniecības augu un garšvielu dārziņā. Ievērību
no mūsu puses izpelnījās divi augi – stēvija un kaķumētra. Stēviju (dabisko saldinātāju) mēs nodegustējām un secinājām,
ka šī auga lapas patiešām ir ļoti saldas,
bet kaķumētras zariņus Ieva mums atļāva aizvest uz mājām kaķiem. Un tā
kā mēs visi esam lieli kaķumīļi un kaķu

saimnieki, tad šī dāvana iepriecināja gan mūs,
gan mūsu mīluļus. Pēc apkārtnes apskates Ieva
mūs aicināja telpās, lai parādītu novadpētniecības ekspedīcijās savāktos materiālus.
Vecās skolas otrajā stāvā starp senlietām
izvietoti mākslas darbi un uzskates materiāli.
Vēsture un mūsdienas viena otru papildināja
un veidoja savdabīgi māksliniecisku noskaņu.
Jāatzīmē, ka mākslai šajās telpās ir noteicoša
loma. Arī mēs paši radījām mākslas darbus,
jo piedalījāmies radošajās darbnīcās – apgleznojām stiklu. Pienāca laiks atvadīties no Kaldabruņas, lai dotos uz Sventi.

Svente
Ceļš uz Sventi veda caur Ilūksti. Ilūksti
mēs aplūkojām caur autobusa logu. Šoferītis
lēnām vadīja autobusu caur Ilūkstes ielām un
parādīja pilsētas galvenos objektus: skolu, ārstniecības iestādi, pilsētas domi, baznīcas.
Svente mūs sagaidīja patiesi majestātiski.
Neatvairāmu šarmu piešķīra greznā „Sventes
Muiža” un iespaidīgais Militārās kara tehnikas
muzejs.
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Tanki, pašgājēji, lielgabali, kravas mašīnas,
visi eksponāti, kurus apskatījām Kara tehnikas
muzejā, ir atrasti kaujas laukos pēc 2. pasaules
kara, pilnīgi atjaunoti, atrodas darba kārtībā
un ir privātīpašums. Skolēni pēc šis ekspozīcijas apskates teica, ka viņus ir pārsteidzis tehnikas lielums un svars. Līdz šim šādu tehniku
viņi bija redzējuši tikai filmās. Filmās tanki un
lielgabali izskatījušies daudz mazāki.
Blakus Militārās kara tehnikas muzejam
atrodas nelielā, bet ļoti labi uzturētā Sventes
muiža, kurā tagad atrodas viesnīca ar nosaukumu „Sventes Muiža”. Muižas telpās mēs
apbrīnojām skaisto podiņu krāsni un kamīnu, dekoratīvās kāpnes, aplūkojām muižas
sakopto pagalmu. Priecājāmies par grezno
strūklaku, baseinu, ziedu kompozīcijām. Šajā
sakoptajā un greznajā vidē jutāmies patiesi labi
un atbrīvoti. Gribējās izbaudīt silto atvasaras
sauli un klusumu. Šķita, ka laiks ir apstājies, un
mūs visus pārņēma miers un neliels sagurums.
Izbaudījām mums visiem tik vajadzīgo relaksāciju pēc steidzīgajām un saspringtajām ikdienas gaitām. Pienāca laiks doties uz mājām.
Mājupceļš veda caur Aknīsti. Pilsētu, kura
kā gara šalle izlocījusies no viena pakalna uz
otru. Sakopta pilsēta. Tikpat maza un jauka
kā Viesīte. Aknīstē mēs sailgojāmies pēc mājām, jo nekur nav
tik labi kā mājās. Aiz autobusa
loga slīdēja rāma ainava, vietām

rudens bija iekrāsojis koku lapas.
Bērni draudzīgi čaloja savā starpā un pētīja
karti. Izrādījās, ka šajā dienā mēs bijā ceļojuši
pa Jēkabpils, Ilūkstes, Daugavpils un Aknīstes
novadiem. Mēs, skolotājas un Karīnas māmiņa, pārrunājām dienas gaitu, priecājamies par
bērnu draudzīgo attieksmi vienam pret otru,
neskatoties uz vecuma starpību. Pateicīgus
vārdus veltījām skolas direktoram, kurš atrada
līdzekļus, lai sponsorētu šo braucienu. Domās
vēl un vēl atgriezāmies pie vecās Kaldabruņas
skolas. Mums likās, ka šī ēka ir tik skumja, jo
tajā ikdienā vairs neskan bērnu čalas un soļi.
Dalījāmies sajūtās par Kara tehnikas muzejā
redzēto ekspozīciju. Labi, ka šim draudīgajam
spēkam blakus atrodas trauslā, baltā un tik
skaistā Sventes muiža.
Autobuss pieripoja pie skolas. Bijām atgriezušies mājās. Skanēja bērnu smiekli un
balsis. Nedaudz noguruši, bet ļoti apmierināti
par gūtajiem iespaidiem, vienbalsīgi nolemjam, ka pavasarī atkal dosimies nelielā mācību
izpētes braucienā tepat, ciemos pie kaimiņiem.
Iespaidos dalījās skolotāja Vita.
Foto no autores personīgā arhīva
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Apsteidzot Olimpisko dienu!
Katru gadu septembra pēdējā piektdiena pieder Olimpiskajai dienai. Šajā dienā tiek
atskaņota Olimpiskā himna, uzvilkts olimpiskais karogs, sagaidīti viesi – augstas klases
sportisti, kas kuplina sportot gribētāju rindas. Katru
gadu Olimpiskā diena pievēršas kāda sporta veida
popularizēšanai – šoreiz
tas bija basketbols. Šogad
ar Rites pamatskolas direktores ieteikumu tika
pieņemts lēmums Olimpisko dienu Rites pamatskolā aizvadīt ceturtdien.
Lai arī izpalika olimpiskā
karoga uzvilkšana un izcilu sportistu viesošanās,
skolēni plkst. 10.00 pulcējās mazajā sporta laukumā uz kopīgu Olimpiskās dienas vingrojumu kompleksu. Pēc
nelielas sporta skolotājas uzrunas svinīgā dienas kulminācija – kopīgā vingrošana – varēja
sākties. Skolotājas, kas bija ieradušās uz Olimpiskās dienas pasākumu, labprāt iesaistījās kopīgā vingrošanā un harmoniski iekļāvās skolas
kopīgajā aktivitātē. Pēc vingrošanas lielāko
klašu skolēni sevi pārbaudīja basketbola spēlēs, kurās neiztika arī bez kurioziem. Bumba

tika raidīta pāri visam laukumam un veiksmīgi izkrita cauri basketbola groza stīpai. Lai arī
tika „pieprasīti” 5 punkti, basketbola spēles
noteikumi paredz – jebkurš metiens aiz 6,50
metru robežas komandai „nes” 3 punktus.
Mazāko klašu skolēni sevi pārbaudīja, piedaloties stafetēs ar basketbola spēles elementiem.
Reizēm tas sagādāja grūtības, jo bumba šķita te
par smagu, te par lēnu, te par tik patstāvīgu, ka
muka prom. Tomēr bērni ar uzdevumu veik-

smīgi tika galā. Prieks, ka basketbols Rites pamatskolā gūst arvien lielāku cieņu, un pagājušā mācību gadā uzstādītie jaunie grozi vientuļi
negozējas saulē, bet ir nodarbināti. Īpaši liels
paldies Rites Tautas nama dīdžejam Silvestram, kurš skaistajam kopīgajam pasākumam
spēja nodrošināt kvalitatīvu skaņu! Paldies ikvienam skolēnam, kas aktīvi piedalījās svētku
sarīkošanā un norisē!
Skolotāja V. Liepiņa

Viesītes novada pašvaldība realizēja
starptautiskas apmācības jaunatnes jomā
No 19. līdz 27. oktobrim Viesītes novada
pašvaldība realizēja starptautiskas apmācības
„Youth exchanges for beginners” jaunatnes
darbiniekiem un jauniešu līderiem Eiropas
Savienības Erasmus+ programmas ietvaros.
Projekts uz deviņām dienām Latvijā pulcēja 35 dalībniekus no 8 valstīm – Portugāles,
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Anglijas, Polijas, Itālijas un Rumānijas. Viesītes novadu
apmācībās pārstāvēja 6 dalībnieki – projekta
vadītāja Laura Liepiņa, Jaunatnes darbiniece
Līvija Levinska, Signe Plīte, Raivis Strumskis,
Uldis Ziņkovskis un Baiba Kellere.
Starptautiskās apmācības vadīja pieredzējuši lektori no Lietuvas „Politikos tyrimų
ir analizės institutas” – Marius Ulozas un Nerijus Miginis.
„Ar šo projektu mēs vēlējāmies aktivizēt
un stiprināt vietējās pašvaldības un to jauniešus, jaunatnes darbiniekus, lai darbs ar
jaunatni vietējā mērogā kļūtu aktīvāks. Mūsu
mērķis ir arī parādīt iespējas, kādas sniedz
Erasmus+ programma jaunatnes organizācijām, pašvaldībām un jauniešu līderiem.
Esam gandarīti par izveidojušos sadarbību ar
Viesītes novada pašvaldību,” tā par projekta
mērķiem stāsta projekta lektors Marius Ulozas, „Politikos tyrimų ir analizės institutas”
direktors.
Starptautisko apmācību mērķis bija
sniegt dalībniekiem zināšanas par to, kā atbalstīt jauniešus personīgajā izaugsmē, nodrošināt piemērotu neformālās izglītības vidi,

kā iedrošināt jauniešus no lauku reģioniem
pilnveidot savas zināšanas uzņēmējdarbības
jomā. Tāpat apmācību laikā dalībniekiem bija
iespēja iemācīties rakstīt jauniešu apmaiņas
projektus – kādi ir veiksmīga jauniešu apmaiņas projekta pamatfaktori un kā veicināt
starpkultūru mācīšanos jauniešu apmaiņu
projektos.
Mācību procesā dalībnieki ģenerēja reālas projektu idejas, iepazinās ar projektu pieteikumu formām – kā pareizi aizpildīt, kam
jāpievērš uzmanība – un strādāja arī pie projektu pieteikumu rakstīšanas procesa.
Apmācību rezultātā dalībnieki ne tikai
saņēma sertifikātus, bet arī uzrakstīja pro-
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jektu pieteikumus, pie kuriem plānots turpināt iesākto darbu, lai uz nākamo projektu
iesniegšanas termiņu, 2016. gada 1. februāri,
jau varētu iesniegt gatavus projektus. Tāpat
ikvienam apmācību dalībniekam ir iespēja
saņemt lektoru konsultācijas līdz pat projekta
iesniegšanai.
Ikvienam interesentam ir iespēja apskatīt projektā realizētās metodes, aktivitātes un apmācību materiālus projekta Facebook lapā: https://www.facebook.com/
events/596343693837338/
#ErasmusPlus #Viesite #strategic #IYE
Projekta vadītāja L. Liepiņa
Autores foto
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Ekskursija novada sirdī
8. oktobra pusdienlaikā, kad saule jau bija
aizbiedējusi ziemas pirmo vēstnesi – salnu,
Rites pamatskolas mazo klašu skolēni devās
iepazīt Viesītes novada kultūrvēsturisko mantojumu. Pirmā autobusa pietura bija pie Viesītes muzeja „Sēlija” vārtiem. Bērnu čalošanu
pārtrauca mūsu gides, Izglītojošā darba un
darba ar apmeklētājiem speciālistes Agnijas
parādīšanās. Patiesais smaids un laipnais aicinājums „atvēra” bērnu sirdis nezināmajam.
Iepazīšanās ar muzeju izvērtās gana interesanta, jo 3. klases bērni daudzas lietas jau zināja,
gan par Sēliju, gan pilskalniem, arī to, ka senāk to dēvējuši par Augšzemi. Lielais pilskalna
makets ar seno sēļu sētu deva ieskatu tā laika
dzīvesveidā un laika ritējuma maiņā. Liels pārsteigums viesiem bija jaunā mednieka istaba.
Tik daudz medību trofeju vienuviet neviens
nebija redzējis. Paceltām galvām bērni raudzī-

jās uz putniem un dzīvnieku ragiem. Vismīļākā visiem šķita lūša āda, jo tās spalva bija tik
mīksta kā kaķim. Toties vilka āda, pēc bērnu
teiktā, vairāk atgādinājusi cūku sarus. Visvairāk uzjautrināja „bebra kunga” ne visai baltie
zobi, tas mudināja domāt, cik daudz melu ir
reklāmās. Bērni uzzināja par pērlītēm uz briežu ragiem, tas bija jaunums arī skolotājām.
Tekstildarbnīcā uzzinājām, kā darbojas
stelles un kāda pacietība nepieciešama, lai
uzaustu kaut vai nelielu paklājiņu. Skatoties
amatnieču darinājumus, tie tika augstu novērtēti, un lielais puzuris „uzrunāja” – dzirdējām
sakot: „Mājās vajadzētu pamēģināt arī tādu
uztaisīt.” Nākamā apstāšanās bija seno lietu
klētiņā. Kokapstrādes darbnīcā viss likās interesants. Tur valdošā krēsla lika sajust pagātnes elpu. Vairākas lietas bērni zināja, vairākas
ne. Tomēr vislielākais pārsteigums bija bērnu
rotaļlieta, kas pagatavota no koka, kuras galā
tiek iesprausts vienkāršs kartupelis. To „lietu”
katram noteikti vajadzēja izmēģināt. Un ikviens raustīja plecus, apgalvojot, ka tas neesot
iespējams: „Nu kā tas nekrīt lejā?” Agnijas un
skolotāju mudinājums bija labi mācīties, tad
arī atbildes atnāks pašas.
Mazā Bānīša parkā uzmanība tika pievērsta šaursliežu ceļam. Atšķirīgais tajā esot tieši

sliežu platums. Tie bērni, kuri bija braukuši
ar vilcienu, sacīja, ka šīm sliedēm varot pārlēkt pāri, toties šā laika vilcienu sliedes esot
ļoti platas. Kad līdz galam tika noskaidrotas
vilcienu atšķirības, protams, neizpalika arī
atgādinājums par drošību dzelzceļa tuvumā.
Bērni izlodāja gan pirmās klases vagonu bagātākiem ļaudīm, gan arī iekāpa kravas vagonā,
kur uzreiz šķita „ciets un tumšs”. Apskatījuši
dzelzceļnieku apģērbu, cepures un citus piederumus, bērni tika sadalīti četrās komandās,
lai spēlētu spēli „Pa „Bānīša” pēdām”. Uz depo
grīdas bija uzzīmēta karte ar bānīša maršrutiem. Nelielu vilšanos bērniem sagādāja
fakts, ka vilcieniņš caur Riti nemaz nav gājis.
Tomēr tas nemazināja azartu uzsākt spēli. Ikviens meta metamo kauliņu, skaitīja un gāja
uz priekšu noteiktos lauciņus. Taisni un pa
apkārtceļiem, ja nepaveicās, bet distance tika
veikta. Kā uzmundrinājums ikvienam bija
Agnijas sarūpētās balviņas, un priecīgu sirdi
varējām doties tālāk.
Pa ceļam izbrīnu radīja lielais ūdens pumpis. Arī tas noteikti bija jāaptausta. Garām
ejot, tika pamanīts priedītēs noslēpies lācis, un
priekšā, lepni izslējies, mūs sagaidīja Viesītes
āzis. Tam tika apstaigāts visapkārt, un viss tika
kārtīgi izpētīts. Kad visi bija noklausījušies
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stāstu par „Āžu miestu”, tālāk devāmies uz P.
Stradiņa skolu. Tā kā Stradiņu dzimta, galvenokārt, ir mediķi, visi tika cienāti ar „drapēm”,
kas ļoti garšoja pēc piparmētru konfektēm.
Kāds pamanījās tikt pat pie divām „drapēm”.
Medicīniskais aprīkojums, vecais portfelis
un plašais Stradiņu dzimtas ciltskoks ikvienā
viesa bijību pret vēsturi un šīm mūsu novada
personībām. Kādā telpā vislielākais brīnums
bērniem bija īsta lāčāda. Tā tika izcilāta, pārcilāta un aptaustīta, tika saskaitīti pat ķepas
nagi. Liels piedzīvojums bērniem bija veco
laiku skolas soli. Tie likās tik pamatīgi, ka nekur sprukt – jāmācās. Mūs sagaidīja smaidošā
„skolotāja”, muzeja „Sēlija” krājuma glabātāja
Valija Fišere, kas viesiem jau bija sagatavojusi
tinti un spalvaskātu. Tas nu gan bija liels brīnums. Pēc aicinājuma rakstīt ar šo brīnuma
rīku ne visi varēja mierīgi sākt darboties. Kādam seja jau savilkās uz raudāšanu, un tad jau
palīgā steidzās skolotājas un ierādīja, kā tad
īsti šis darbiņš darāms – uzmanīgi un lēnām!
Tas arī visiem izdevās. Lindas secinājums bija:
„Tas ir baigi grūti, un var tak nosmērēties!”
Kāds teicās aiznest darbiņu mājās un parādīt
mammai, jo, „viņa neko tādu neesot redzējusi”. Pēc grūta uzdevuma katram tika ļauts sev
izvēlēties ezīša emociju medaļu. Redzējām, ka
lielākā daļa izvēlējās priecīgo ezi, kas brauc ar
velosipēdu. Un katra bērna kaklā tika uzkārta
medaļa.
„Kāpēcīšu” istaba, kas paredzēta mazākiem bērniem, tika uzņemta ar sajūsmu. Tajā
tika noskaidrots ceļš, pa kuru jādodas muzeja
zirneklim. Pēc šī uzdevuma arī mūs gaidīja
mājupceļš. Vēl, izejot no ēkas, kāpnēs mūs pavadīja pletīzeru kolekcija, kas, uz mirkli piestājot, iztēlē rosināja ainu, ka viņi jau nu noteikti
gribētu atvadīties ar ogļu tvaika sveicienu.
Liels paldies Viesītes muzeja darbiniecēm,
kas tik aizraujoši un bērniem interesantā veidā var pasniegt informāciju par mūsu novada
vēsturi! Ceram, ka tas ir pirmais solis ne tikai
mūsu novada, bet arī mūsu valsts vēsturiskā
mantojuma apzināšanas virzienā.
Skolotājas S. Tuča, V. Liepiņa
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Mākslas skolas audzēkņi apmeklē Marka
Rotko mākslas centru

Rudens ir gan krāsām bagāts, gan apcerīgs un radošs laiks. Lai klātienē redzētu lielo mākslinieku dauzveidīgo veikumu, mākslas skolas audzēkņi devās mācību ekskursijā
uz Daugavpils Marka Rotko mākslas centru.
Sagadījās tā, ka mūsu ekskursijas dienā – 14. oktobrī, Rotko mākslas centrā tika
atklāta IV Starptautiskā Latgales grafi kas
simpozija izstāde „NAUDA”, Latvijas Laikmetīgā mākslas centra izstāde „Pazudis arhīvā” un Matiasa Jansona „Skulptūras”, un
mums bija iespēja klātienē satikt un redzēt
pašus māksliniekus.
Jau ceturto gadu pēc kārtas šeit kopā
pulcējas spilgtākie grafi ķi no visas pasaules.
Izstādes atklāšanā tika sveikti un godināti
11 mākslinieki no Dānijas, Indijas, Itālijas,
Latvijas, Lietuvas un Šveices: Anne Louise

Blicher, Ann Kerstina Nielsen, Prasad Nikumbh, Alberto Balletti, Ieva Caruka, Dārta
Hofmane, Jānis Murovskis, Rūdolfs Matīss
Trops, Oksana Vronska, Žaneta Jasaitytė,
Senso.
Audzēkņi ar interesi arī līdzdarbojās
LLMC izstādes „Pazudis arhīvā” piedāvātajā izglītojošajā programmā, ko veido piecas
sadaļas: Lupas spēles, darba lapas, lielais
dators, mazo pētnieku darbnīca un video
programma.
Mākslas zinātnieks Aivars Leitis par
tēlnieku Matiasu Jansonu saka: „Matiass
Jansons savus darbus kaļ granītā, cērt kaļķakmenī, dolomītā, līmē un griež no kūdras
klucīšiem un vēl citiem materiāliem. Mākslinieks ļaujas arī fotogrāfijas valdzinājumam.
Viņa radīto darbu izteiksmes galvenais vad-

motīvs ir forma un kustība, abstrahētu sievietes un zivs tēlu formu plastiskā saspēlē.
Skulptūras ikvienam skatītājam atbilstoši
sajūtām sniedz iespēju brīvam interpretējošas fantāzijas peldējumam starp sievietēm
un zivīm.”
Mākslas centrā apskatījām arī bagātīgo
Latvijas laikmetīgās keramikas izstādi un
vairākas kolorītas glezniecības izstādes. Ne
velti, atgriežoties nākamajā dienā mākslas
skolā, Marta Frīda teica: „Es tagad gleznošu
kā Rotko centrā!”
Ekskursijas ir ne tikai izzinošas, bet tās
arī saliedē un sniedz daudz pozitīvu emociju, priecē ar kopā pavadīto laiku! Dienas
noslēgumā apmeklējām boulingu, lai dzīvespriecīgi un enerģiski atgrieztos mājup.
I. Kovaļevska

Sadraudzības pasākums
Jaunatnes iniciatīvu centrā

29. septembrī Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā tika rīkota sadraudzības
pēcpusdiena. Pasākuma mērķis bija ļaut

bērniem un jauniešiem labāk vienam
otru iepazīt ar dažādu komandas saliedēšanas spēļu palīdzību.
Divu stundu garumā bērni un jaunieši
spēlēja dažādas spēles, kuras sadraudzī-
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bas pēcpusdienai bija
sagatavojusi Jauniešu
dome un Jaunatnes darbiniece Līvija Levinska.
Plānots, ka šāda veida
aktivitātes centrā notiks regulāri, lai dažāda
vecuma apmeklētājiem
būtu iespēja iepazīt vienam otru un mācīties
strādāt komandā.
Oktobra
nogalē,
30. oktobrī, Jaunatnes
Iniciatīvu centrā, Viesītes Kultūras pilī, notiks Helovīnam veltītas
aktivitātes – kopīga masku izgatavošana,
spocīgo gaiteņu aktivitātes un sadraudzības spēles ar viesiem no Salas, Aknīstes un
Krustpils novadiem.
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa
Autores foto
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Viesītes mazpulcēnu rudens 2015

Mazpulcēnu tikšanās veikalā MAXIMA Rīgā.

„Darbā cilvēks varens top” – tā teikuši
gudri cilvēki. Kas tad ir šī teiciena pamatā?
To katru rudeni cenšas noskaidrot mazpulcēni, izvērtējot savus padarītos darbus. Pavasara apņemšanās ir nopietns pieteikums
čaklam, neatlaidīgam un arī grūtam darbam
visas vasaras garumā. Ja tu esi mazpulcēns,
tas nozīmē, ka uzsāktais darbiņš jāpadara
līdz galam, rūpīgi plānojot un organizējot savu laiku, mācoties gan teorētiski, gan
praktiski apgūt vajadzīgās zināšanas un
iemaņas. Svarīgi par savu veikumu mācēt
pastāstīt citiem, izanalizēt veiksmes un arī
neveiksmes darbā, izdarīt secinājumus.
Pie darbiem ar šādiem nosacījumiem
pavasarī ķērās Viesītes mazpulcēni. Bērni
apņēmās audzēt avenes, sīpolus, magones,
ķirbjus, burkānus, labiekārtot mājas pagalmu, pētīt lopbarības sagādi ziemai un
piedalīties tās sagatavošanā. Šogad vasara

Dažs paņēmis līdzi kādu varenu augli vai
dārzeni, kas šķitis ievērības cienīgs. Kopīgi
apspriežoties, nolemjam, kurš ir nopelnījis
par savu veikumu pastāstīt ikgadējās Latvijas Mazpulku rīkotajās novadu skatēs.
Šogad tā notika tepat – Jēkabpilī. Viesītes mazpulku ar savu darbu prezentāciju
pārstāvēja Anta Narkevičina, Valdemārs
Brūveris, Annija Liepiņa un Gustavs Šēnbergs. Darbu vērtēšanas komisija īpaši atzīmēja Gustava Šēnberga projektu, īpaši izceļot viņa teorētiskās un praktiskās zināšanas.
Gustavs arī ieguva pirmo vietu savā grupā
un Jēkabpils NVO resursu centra specbalvu.
Labi veicās arī sarkano sīpolu audzētājai
Annijai Liepiņai, kura ieguva pirmo vietu
savā darba grupā par izstrādāto projektu un
pirmo vietu par visvairāk izaudzētajiem un
pārdotajiem sīpoliem.
Par saviem sasniegumiem mazpulcēni – laureāti izsaka mīļu paldies Viesītes vidusskolas skolotājam
Robertam Orupam, kas palīdzēja
vizuāli pievilcīgāku padarīt darbu
prezentāciju! Par izcilajām praktiskajām zināšanām Gustavs grib
pateikt paldies Jānim Vēsmam, Ingusam un Guntim Kukļiem!
13. oktobrī veikalu tīkls MAXIMA uzsāka realizēt Mazpulcēnu
izaudzēto un z/s Ezerkauliņi piegāViesītes mazpulcēni Latvijas novadu forumā Jēkabpilī.
dāto sīpolu ražu. Uz atklāšanu tika
mūs nelutināja ar augu augšanai labvēlīgiem
aicināti arī Viesītes sīpolu audzētāji
apstākļiem, tāpēc dažiem vasaras sākumā Annija Liepiņa un Ieva Donaseviča, kas konosala iestādītie augi, citiem augustā izkalta. pumā nodeva vislielāko sīpolu daudzumu.
Bija arī veiksmīgāki mazpulcēni, kuri vasa- Pasākumā meitenēm bija liels prieks un ganrā, prognozējot savu ražu, noslēdza līgumu darījums tikties ar Latvijas zemkopības miar z/s Ezerkauliņi par izaudzēto dārzeņu nistru un MAXIMA pārstāvjiem.
pārdošanu.
Apkopojot un izvērtējot 2015. gada mazKā veicies ar pavasara apņemšanos, pulcēnu čaklo darbošanos, man jāsaka, ka
mums mazpulkā vēsta Miķeļdienas pasā- pasaules gudrajiem ir taisnība – viņi tiešām
kums, kur katrs mazpulcēns stāsta, rāda fo- ir vareni malači.
togrāfijas un pierakstus par savu veikumu.
R. Feldmane

BIBLIOTĒKU ZIŅAS

Viesītes bibliotēkā oktobrī norisinās
lasīšanas sprints bērniem
„Es izvēlos
Raini”
Viesītes bibliotēkā
oktobrī notiek grāmatu lasīšanas sprints
bērniem „Es izvēlos
Raini”, kurš iesākās
1. oktobrī un ilgs līdz
1. novembrim. Dalībnieki ar interesi
lasa Raiņa dzejoļus
un iepazīst dzejnieka
biogrāfiju. Veicamie
uzdevumi nav grūti – jālasa Raiņa grāmatas bērniem, jāizvēlas dzejolis, kurš
iepaticies visvairāk, kā arī sprinta nobei-

gumā jāpiedalās izzinošā konkursā par
Raini un viņa darbiem.
Bibliotekāre I. Jančevska
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UNESCO NEDĒĻA 2015
UNESCO NEDĒĻA 2015
norisinājās no 12. – 18. oktobrim. Šajā nedēļā visā Latvijā
notika dažādi pasākumi. Bibliotēkas un muzeji tika aicināti savstarpēji sadarboties ar mērķi vairot bērnu un jauniešu zināšanas par
vietējo kultūras mantojumu. Saukas pagasta Saukas
bibliotēkā tika izveidota izstāde, veltīta šī gada jubilāriem – Aspazijai, J. Rainim – 150, novadniekam,
komponistam Arvīdam Žilinskim – 110. Bija iespēja
noskatīties amatiera filmiņas par komponistu „No
Tēva akas”, „A. Žilinskim 70 Saukā”, „A. Žilinskim
75. Svētku reportāžas”, ko filmējis Francis Sokolovskis, digitalizējis Artūrs Goldbergs. Skatīt foto attēlus,
lasīt dažādus materiālus. Ielūkoties operas izrādes
„Zelta zirgs” izrāžu programmās. Pirmā programmiņa 1965. gada 7. februārī, 200 izrādes – 1987. gada
5. aprīlī, 201. izrāde 2015. gada 1. augustā…
Bibliotekāre V. Lāce
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Viesītes bibliotēkā izskanējusi dzejas stunda
„Viss pāriet, – viss, bet nezūd it nekas…”
7. oktobrī Viesītes bibliotēkā izskanēja
dzejas stunda „Viss pāriet, – viss, bet nezūd
it nekas…”, kurai nosaukumā Raiņa dzejas
rinda, un arī pasākums bija veltīts Raiņa un
Aspazijas 150 gadu jubilejām, Dzejas dienu
50–gadei.
Vispirms dzejas stundu ieskandēja Viesītes vidusskolas 3. – 4. klašu skolēnu radošā
konkursa „Autorkrēsls” uzvarētāji ar saviem
priekšnesumiem – viņi skaitīja pašu sacerētos dzejoļus. Tā bērniem bija jauna pieredze,
mācoties uzstāties ārpus skolas, citā vidē,
bet skatītājiem – iespēja novērtēt,
kāda dzeja, tematika ir godā mūsu
jaunākās paaudzes vidū. Izrādās –
tematika ir ļoti daudzveidīga un
dzejas formas – demokrātiskas un
novatoriskas.
Pasākumā turpinājumā ieklausījāmies mūsu pašu līdzcilvēku,
laikabiedru dzejā. Ar savu liriku
iepazīstināja un dzejoļus lasīja Juris Misiņš, Anita Orbidāne, Irēna,
Krastiņa, Baiba Masuleviča un
Daina Vanaga. Viņu dzeja uzrunāja
klausītāju sirdis ar savu emocionalitāti un jūtu dziļumu.
Tālākajā pasākuma gaitā visiem klāteso-

šajiem bija iespēja iesaistīties Raiņa un Aspazijas
dzejas lasījumos – ikkatrs
varēja izvēlēties īpaši sagatavotas atklātnes krāsainu
rudens lapu formā, uz kurām – Raiņa vai Aspazijas
aforisms, kā arī cipars, kas
noteica, kādu Raiņa vai
Aspazijas dzejoli katrs no
viņiem saņēma nolasīšanai. Pasākuma dalībnieki

lasīja sagatavotos dzejoļus, atsauca atmiņā
sev tuvas dzejas rindas no abu dzejnieku

daiļrades, izteica savas domas par
aforismiem, ko katrs bija saņēmuši.
Noslēgumā – diskusijas pie tējas tases par dzeju kopumā, Raiņa
un Aspazijas dzejas nozīmi šodien.
Vai jūtam sev tuvus motīvus, aktuālo pirms vairāk nekā 100 gadiem
tapušās dzejas rindās? Vai to lasīs
un izpratīs nākamās paaudzes?
Pasākuma dalībnieki iepazinās
ar izstādi, kas visu gadu skatāma
bibliotēkas lasītavā, ar tādu pašu
nosaukumu kā Dzejas stundai – „Viss pāriet, – viss, bet nezūd it nekas…”

PII „Zīlīte” grupiņas „ĶIPARI” bērni
pirmo reizi ciemojas Viesītes bibliotēkā un
iepazīst Raiņa bērnu dzeju

8. oktobrī Viesītes bibliotēku pirmo reizi apmeklēja PII „Zīlīte” grupiņas „ĶIPARI”
bērni. Vispirms bibliotekāres mazajiem ciemiņiem pastāstīja par to, kas ir bibliotēka, kādi ir
tās lietošanas noteikumi, iepazīstināja ar bērnu
literatūru pašiem mazākajiem – bilžu grāma-

tām, jo bērniem ir jau 5 gadi un tie pavisam
drīz sāks lasīt.
Tā kā bibliotēkas pasākumi šogad aizrit
Raiņa un Aspazijas zīmē, bērniem tika pastāstīts arī par dzejnieku Raini, kuram šogad
apaļa jubileja, un viņa sarakstītajiem dzejoļiem

bērniem, parādītas Raiņa bērnu dzejas grāmatiņas.
Mazie bērni vēl
neprot lasīt, tāpēc bibliotekāres lasīja viņiem
priekšā Raiņa bērnu
dzejoļus, pārrunāja ar
mazajiem dzejoļu varoņu nedienas un priekus.
Pasākuma noslēgumā bērni noskatījās
multfilmu „Joka pēc
alfabēts”, kā arī pēc Raiņa dzejoļa motīviem
uzņemto „Mākonis un
Mākonīte”.
Par atmiņu no pirmā bibliotēkas apmeklējuma „Ķipari” saņēma
no bibliotekārēm mazas grāmatzīmītes; viņas
izteica cerības drīz redzēt bērnus bibliotēkā
atkal.
Bibliotēkas vadītāja L. Griškena
Foto no bibliotēkas arhīva

SIA „Invito” – saimniecības preču veikala un veikala
Elkšņos kolektīvs apsveic savus klientus Latvijas valsts svētkos!
Solvita, Ainārs, Anita, Tatjana, Ingrīda
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Īstās universitātes mūsdienās ir grāmatu krātuves
Saukas bibliotēkai šogad 70 gadi
Jēkabpils
zonālā
valsts arhīva izziņa apliecina – 1945. gada Saukas
pagasta sēžu protokolos
redzams, ka bibliotēka
jau darbojās. To vadījuši
Vallija Toms (1946.15.12 –
1947.30.04.),
Mirdza
Sicovs (1947.01.05. –
1948.15.11.),
Pēteris
Krumbergs (1948.16.11. –
1949.30.04.), Velta PormaPašreiz bibliotēka atrodas ciematiņa dzīvojamajā
Šajā ēkā ilgus gadus bija Saukas pagasta padome un
lēns (1949.01.05. – 1949.
mājā Nr. 3 – 7
bibliotēka.
gada decembris). Par
dažiem gadiem ziņu nav. Tad Skaidrīte Bagā- 2005.03.). Paldies par viņu veikutā. Astrīda – Skaidrīte Beķere (1959 – 1968). mu bibliotēkas darbā, jo katram
Viņa atmiņu stāstu par Saukas bibliotēku jau laikam ir sava elpa!…
no bērnības un savu 41 darba gadu bibliotēku
No 2005. gada 1. aprīļa bibliodarbā uzticējusi Saukas bibliotēkas vadītājai tēku vada Velta Lāce. Nav pagastā
Inesei Vilcānei. To pārlasot, ir viena atziņa – vairs skolu, nav ciematiņā pat pasbibliotēka vienmēr bija un ir svarīga kultūras ta… Šis ir jauno tehnoloģiju laiks.
dzīves daļa iedzīvotājiem. Vija Dābola (1968 – Bibliotēkā ir septiņi datori, mul1973), Dzintra Ostrovska (1973 – 1975). Viņa tifunkcionālā iekārta, var kopēt,
savā atmiņu stāstījumā atceras gan ciema pa- skenēt, printēt vajadzīgo infordomes vadītāju Irmu Rusku, sekretāri Dzidru māciju, var ielaminēt materiālus,
Danenbergsoni, izbraukumus pie kolhoza var izmantot savāktos novadpēt- 1931. gads. Pirmā ēka no labās Patērētāju biedrības māja,
„Ezerkrasts” grāmatu lasītājiem. „Ļoti jauks niecības materiālus. Būt kopā
otrā Saukas pagastmāja.
un labām atmiņām pilns laiks,” teic Dzintra. mūsu Latvijas svarīgos vēstures
Dzidra Danenbergsone (1975. sept. – 1979. g. notikumos, piedalīties dažādos pasākumos. raidījumus. To visu arī izmanto bibliotēkas
okt.), Sandra Bogdanova (1979. okt. – 1980. Bērniem vasarās ir iespēja saturīgi pavadīt lietotāji. Prieks, ka ir ģimenes, kur visi ir lajūl. – aug.), Vanda Kalačinska (1980. jūl., aug. – brīvo laiku. Bibliotēkā ciematiņa iedzīvotāji sītāji – gan vectētiņš, gan vecmāmiņa, gan
1981. g. apr., maijs), Anita Krūmiņa (1981. vienu reizi mēnesī var nomaksāt komunālos tētis, māmiņa, bērni, mazbērni… Paldies ikapr., maijs – 1981. g. okt.), Vanda Budena maksājumus, kad atbrauc no pagasta pārval- vienam dāvinātājam, kas bibliotēkai dāvina
(1981. okt. – 1983. maijs), Inese Daukste – des kasiere, arī tikties ar ģimenes ārsti. Ska- žurnālus, grāmatas! Paldies visiem, kas atbalSproģe (1983.04.05. – 1992.01.07.), biblio- tīt dažādas plauktu izstādes, lasīt žurnālus, sta, palīdz, ziedo!
tēka laiku slēgta, Inese Vilcāne (1993.03. – laikrakstus, grāmatas, skatīties filmas, TV
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

SĒLIJAS DIMANTI

Zelmārs Cīrulis – staļinisma krustā sists mācītājs
Š. g. 7. oktobrī apritēja 43 gadi, kopš miris
Viesītes Brīvības baznīcas celšanas rosinātājs un
tās pirmais mācītājs Jānis
Zelmārs Cīrulis.
Ir 1905. gads. Baltijas
guberņās sākas vētraini notikumi. 1905. gada
13. janvārī Rīgā apšauj
Mācītājs Jānis
Zelmārs Cīrulis strādnieku demonstrāciju.
pirmskara 30. Pavasarī sākas demokrāgados.
tiskā inteliģences petīciju
Mārtiņa Lapiņa kampaņa: prasība sasaukt
(Rīga) foto
Satversmes sapulci, atļaut
biedrošanās brīvību utt. Galvenie revolucionārie notikumi notiek pilsētās, un tikai vasaras sākumā revolucionārā kustība pārvietojas
uz laukiem. Un tieši šajā laikā 29. maijā Vidzemes guberņas Cēsu apriņķa Liezeres teritorijā – Lubejas „Pečos” dzimst Jānis Zelmārs
Cīrulis. Z. Cīruļa māte ir 1879. gadā Viesienas
muižā dzimusī Līna Rozālija Kabruka (vēlāk
Cīrule), bet tēvs ir ap 1849. gadu dzimušais Jēkabs Cīrulis. Tēvs ir zemnieks, un Zelmāram

visa bērnība paiet laukos, palīdzot ģimenei
lauku darbos. Zelmārs tiek sūtīts pamatskolā,
bet nav nekādu ziņu par skolu.
1914. gadā sākas Pirmais Pasaules karš.
Tā kā Krievijas impērija tieši robežojās ar
Vāciju, tad Latvija kļuva par tiešu karadarbības lauku. Latviešu sabiedrībā valda sajūsma
un cīņa pret Vāciju tiek uztverta kā karš pret
vācbaltiešiem. 1915. gada sākumā Austrumprūsijā Krievijas armija zaudē vairākas kaujas
un ap 20000 Krievijas armijā karojošo latviešu iet bojā, tiek ievainoti un sagūstīti. Vācu
armija okupē Kurzemi, un ap 800000 cilvēku
no Latvijas dodas bēgļu gaitās. Tā kā Cīruļu
ģimene dzīvo Vidzemes guberņā, tā nebrauc
projām. 1917. gadā notiek Oktobra apvērsums
Krievijā, un no oktobra mēneša līdz 1918.
gada pavasarim liela daļa latviešu strēlnieku ierodas Krievijā un cīnās lielinieku pusē.
Kopš 1918. gada februāra lielākā Latvijas daļa
nonāk Vācijas armijas pakļautībā. 1917. gada
rudenī Latvijā veidojas jaunas politiskās organizācijas, un no 1918. gada sākas latviešu
cīņa par savu valsti. 1918. gada 18. novembrī
Rīgā tiek proklamēta Latvijas valsts, un sākas
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Brīvības cīņas. Šajā laikā Zelmāram ir pusaudžu gadi, un viņš redz latviešu cīņu par savu
valsti Latviju.
Turpinājums 18. lpp. »»»

Zelmāra Cīruļa LU studenta karte. Autora foto
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««« Sākums 17. lpp

Milzīgās grūtības, cilvēku ziedošanās
Latvijas valsts idejas vārdā un cīņas degsme –
tas paliek neizdzēšami viņa atmiņā, un vēlāk
Zelmārs Cīrulis kļūst par īstu savas valsts
patriotu.
1919. gada 15. septembrī Cesvainē tiek
atvērta privātā vidusskola. To dibina luterāņu
baznīcas mācītājs Alberts Vītols. 1920. gadā
tā tiek pārdēvēta par Cesvaines valsts vidusskolu, un tajā 1922. gadā tiek nodibināta pedagoģijas klase un praktiskā klase meitenēm.
Šajā laikā Zelmārs dzīvo Madonas apriņķa
Lauteres – Viesienas pagasta „Duriņos” un
iestājas Cesvaines valsts vidusskolā.
Vidusskola ir ar humanitāro novirzienu,
un Zelmārs mācās latīņu valodu. 1926. gadā
Zelmārs Cīrulis pabeidz Cesvaines valsts vidusskolas neoģimnāziju un vienlaikus noliek
eksāmenu latīņu valodā.
Tajā pašā gadā pēc vidusskolas pabeigšanas 31. jūlijā Zelmārs Cīrulis raksta Latvijas
Universitātes (LU) rektoram iesniegumu par
uzņemšanu teoloģijas fakultātē. Sakarā ar izglītības turpināšanu 1926. gada 24. jūlijā Z.
Cīruli atbrīvo no iesaukšanas obligātajā aktīvajā kara dienestā. Interesants fakts, ka, iestājoties LU, Zelmāram ir jāpiestāda ārsta izziņa
nevis par savu veselības stāvokli, bet gan par
to, ka viņš neslimo ar kādu infekcijas slimību,
īpaši tuberkulozi, lipīgā formā. Z. Cīrulis sekmīgi mācās LU un 1931. gada 20. maijā beidz
universitāti, iegūstot teoloģijas kandidāta
grādu. Ir labi apgūtas arī divas valodas: latīņu
un vācu. Jāatzīmē fakts, ka laikā, kad mācījās
universitātē Zelmārs Cīrulis, Latvija bija Eiropas galvgalī studentu skaita ziņā uz 10000
iedzīvotāju. Nekur Eiropā studentu skaits uz
10000 iedzīvotājiem nesasniedza 45 studentus. 1932. gada janvārī Z. Cīrulis Rīgas Doma
baznīcā svētdienā, 17. datumā, tiek ordinēts
mācītāja amatā. Un tā sākas Jāņa Zelmāra
Cīruļa mācītāja ceļš – cerību, prieka brīžu,
mīlestības un ērkšķu ceļš.
Tūlīt pēc ordinācijas Z. Cīrulis 1932. gada
24. janvārī tiek apstiprināts par Sunākstes
evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāju.
Draudze bija liela, un 1930. gadā tajā bija reģistrēti 800 draudzes locekļi. Z. Cīrulis sāk
dzīvot Sunākstes mācītājmuižā un no 1933.
gada 22. janvāra kļūst arī par Sēlpils evaņģēliski luteriskās draudzes vikāru. E. Ķiploks
savā grāmatā „Taisnības dēļ vajātie. Luterāņu
mācītāji ciešanu ceļā” (Latviešu Ev. Luteriskās Baznīcas Amerikā izdevums, 1993. gads)
raksta: „... šīs Piedaugavas draudžu baznīcas I

Mācītājs Z. Cīrulis pēc iesvētībām pie Viesītes Brīvības baznīcas
1940. gada maijā. Foto autors – nezināms

pasaules karā bija stipri izpostītas, tā kā mācītājam Cīrulim nācās daudz piestrādāt, lai
baznīcas savestu kārtībā.” Abas baznīcas kara
laikā bija stipri bojātas. Sunākstes baznīcu
atjaunoja ātrāk, bet Sēlpils baznīcā remonti
notika līdz pat 1937. gadam. Līdz pat šodienai saglabājusies Sunākstes baznīcā ievērojamā baltvācu mākslinieka Johansa Lēberehta
Eginksa (1784. – 1867.) 1844. gadā gleznotā
altārglezna „Kristus debesbraukšana”. Tā ir
vienīgā saglabājusies J.L. Eginksa altārglezna
Latvijā.
1933. gadā un 1934. gada sākumā Eiropā
krasi izmainījās situācija. 1933. gada 14. jūlijā Vācijā nacistu partija tika pasludināta par
valsts partiju, un sākās Trešā reiha ēra. Notika pagaidu izlīgums starp Vāciju un Poliju.
Latvijā nopietnas problēmas radīja daudzo
partiju nekonstruktīvā politiskā darbība,
sabiedrībai trūka demokrātiskās pieredzes,
Saeimai bija pārāk lielas pilnvaras, Valsts prezidenta un valdības vara bija vāja. Tas viss lika
Kārlim Ulmanim 1933. gada augustā sākt
gatavot valsts apvērsumu, ko realizēja 1934.
gada 15. maijā ar Vidzemes divīzijas, aizsargu
un policijas vienību palīdzību. Pēc valsts apvērsuma 1934. gada 27. jūnijā Zelmārs Cīrulis
iestājas aizsargu organizācijā un 4. Jēkabpils
aizsargu pulkā. Viņš kļūst par pulka 4. rotas
mācītāju un vēlāk 1939. gadā tiek iecelts par 2.
bataljona mācītāju. Z. Cīrulis nav precējies un
dzīvo viens pats kopā ar vecākiem. Visu savu
laiku mācītājs velta baznīcu draudžu garīgās

dzīves vadīšanai un kalpošanai Dievam.
Viesītes pilsēta un pagasts ietilpst Sunākstes evaņģēliski luteriskās draudzes jurisdikcijā. Jau no 1874. gada Sunākstes draudzes mācītājs notur dievkalpojumus Viesītes
pagasta skolā. Telpas ir šauras, un uz katru
dievkalpojumu tiek izcelta siena starp divām
klasēm. Pēc pilsētas tiesību piešķiršanas Viesītei 1928. gadā sāk strauji pieaugt iedzīvotāju skaits un rodas akūta nepieciešamība pēc
savas baznīcas. Mācītājs Z. Cīrulis rosina
viesītiešus vākt līdzekļus baznīcas celšanai.
Uzcelt Viesītē baznīcu uzņemas Sunākstes
evaņģēliski luteriskās draudzes Viesītes novada sieviešu komiteja, kuru nodibina 1932.
gada rudenī Ievas Lucas vadībā. 1933. gadā
sieviešu komiteja reorganizējas, tās vadību pārņem Elza Krieva. Neatlaidīgā darbā,
iesaistot lielāko daļu viesītiešu, izdodas savākt tik daudz naudas, ka 1937. gadā Brīvības cīnītāju piemiņas dienā iesvēta jaunajai
baznīcai pamata akmeni. Pamata akmens
iesvētīšanas runā Z. Cīrulis saka „... Tam
Dieva vārdam nebūs rimt. Lai trako, kam tīk
trakot. Dievs neļaus savai laivai grimt, glābs
to...” Būvdarbi norit raiti, un jau 1939. gada
3. decembrī, pirmajā Adventē, notiek uzceltās baznīcas iesvētīšana. No šī brīža Zelmārs
Cīrulis kļūst par Viesītes Brīvības baznīcas
pirmo mācītāju.
Turpinājums sekos nākamajā numurā.
Viesītes evaņģēliski luteriskās
draudzes priekšnieks J. Miezeris

SAIMNIECĪBAS PREČU VEIKALĀ VIESĪTĒ, BRĪVĪBAS IELĀ 1  JAUNS PREČU PIEVEDUMS!
• Ziedi podos (krizantēmas, virši, alpu vijolītes)
• Auto preces
• Mežizstrādes tehnikas piederumi Stihl
• Motorzāģi Husqarna un to piederumi
• Logu līmlentas, termometri
• Dažādas aromātiskas sveces
• Suvenīri Latvijas svētkiem (dāvanu maisiņi, aproces, lentītes).

Gaidīsim Jūs veikalā!
Darba laiks darba dienās 8:00 – 18:00, sestdien 8:00 – 16:00. Tālrunis: 26624390.
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Viņi dejā spēku un mīlestību rod

Jau 30 gadus Viesītes deju kolektīvā „Augšzeme” pulcējas cilvēki, kas mīl deju un rod tajā
prieku, kas savu brīvo laiku velta latviešu tautas

No 9. novembra Viesītē,
Raiņa ielā 5, darbu uzsāk
salons „Magnolia”
SALONA PAKALPOJUMI:
Sejas procedūras:
– sejas ādas manuālā tīrīšana;
– sejas ādas mitrināšana;
– sejas ādas barošana;
– sejas ādas balināšana;
– pretgrumbiņu aktīvo ingredientu
ievadīšana sejas ādā Optima Q10;
– sejas un dekoltē masāža.
Vaksācija – liekā apmatojuma
noņemšana ar vaska palīdzību. Efekts
saglabājas līdz pat trīs nedēļām.
Matiņi ataug lēnāk, ir trauslāki un
retāki. Vaksācijas zonas: virslūpa;
uzacis; kakls un tā zona; rokas līdz
elkonim vai visā tā garumā; paduses;
pirkstu falangas; kājas līdz celim vai
visā garumā; vēders un tā zona; bikini
(maliņas vai pilnais – ar cieto vasku);
mugura.

dejas izkopšanai un līdz ar to nes Viesītes vārdu
tuvā un tālākā apkārtnē. Gadu gaitā ir mainījušās dejotāju rindas, bet nemainīgi saglabājusies

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…
Ziedi reiz nobirst – un to vairs nav.
Tikai smarža saglabājas stipra
Mūsu atmiņu dārzos.
(P. Vīlips)

Imants Upīts
08.10.1929. – 01.10.2015. Viesīte

Akuļina Reppo
21.06.1929. – 09.10.2015. Elkšņu pagasts

Elza Smeķe
27.03.1929. – 16.10.2015. Viesīte

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Uzacu un skropstu krāsošana.
Salona darba laiks:
otrdienās un trešdienās
no 9.00 līdz 18.00
pēc iepriekšēja pieraksta.
Klienti bez iepriekšēja pieraksta
netiek apkalpoti!
Tālrunis: 22478864.

jaukā, draudzīgā un darbīgā atmosfēra un kolektīva augstais mākslinieciskais līmenis.
Atzīmējot savu apaļo jubileju, šoruden
„Augšzemes” dejotāji paši sev sponsorēja
skaistu ceļojumu uz Austrijas Alpiem, bet nu ar
koncertu vēlas sagādāt prieku arī viesītiešiem,
saviem tuviniekiem un līdzjutējiem. Koncertu, kā jau ierasts jubilejas reizēs, vadīs mūsu
kolektīva draugi - mīļie un omulīgie Valentīna Korsiete un Ivars Vingris. Šoreiz skatītājus
priecēs kapella „Kreicburgas ziķeri” un vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Augšzeme” izdejos
pēdējo piecu gadu savas iemīļotākās latviešu
tautas dejas.
Deju kolektīva vadītāji - Andris un Mārīte Kivlenieki - un dejotāji aicina visus dejas
mīļotājus, interesentus un bijušos dejotājus
uz deju kolektīva „Augšzeme” 30 gadu jubilejas koncertu „Ar gaismu un mīlestību”,
kas notiks Viesītes kultūras pilī šī gada 28.
novembrī plkst. 15.00.

Viesītes Kult ūras pilī
top izstāde

„Ziemassvētkus gaidot...”
Tuvojas Ziemassvētki. Tas ir laiks, kad
varam atskatīties uz visu gadu – pavasari, kas nāk ar jaunu apņemšanos, jauniem
mērķiem, vasaru, kad daba mūs priecē visā
savā krāšņumā, rudeni, kas nāk ar darbiem
un rosību. Beidzot ziemā ir vairāk laika gan
sev, gan saviem tuvākajiem. Adventes laiks,
kas ir klusuma un miera pilns, ļauj sakārtot mūsu domas, novērtēt cilvēkus, kas ir
mums līdzās, un apzināties, ka tieši līdzās
esošo cilvēku sirdīs mīt tas brīnums, kas
dara mūs laimīgus. Tāpēc rodas vēlme iepriecināt savus mīļos un tuvos cilvēkus ar
kādu dāvaniņu, sagādāt kādu pārsteigumu.
Izstāde „Ziemassvētkus gaidot...” ir iespēja ikkatram parādīt savus darbus, iegādāties kādu mīļu dāvaniņu un smelties jaunas idejas adventes vainagu, Ziemassvētku
apsveikumu, sveču, smaržīgo ziepju, dažādu rokdarbu un citu ziemassvētku rotājumu pagatavošanā.
Aicinām visus interesentus piedalīties
izstādes veidošanā, priecēt citus ar interesantām, brīnumainām idejām un smelties
iedvesmu savam Ziemassvētku pārsteigumam!
(Informācija pa tālr. 26513349).

Izstāde „Ziemassvētkus gaidot...”
tiks atvērta
28. novembrī plkst. 14.00
Viesītes Kultūras pils izstāžu zālē.

Tiekamies salonā „Magnolia”!

Mirušo piemiņas dienā, 22. novembrī, plkst. 16.00
Viesītes Jaunajos kapos SVECĪŠU VAKARS
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Kultūras afiša novembrī
Viesītes kultūras pilī

KINO ZĀLĒ

3. novembrī plkst. 9.30 LEĻĻU MŪZIKLS
„Ķiplociņš uz Pirātu kuģa” –
RIKKO LELLES un Ēriks Balodis
Okeānā Ķioplociņš atrod zemūdens draugus.
Sadraudzējies ar Astoņkāji, viņš uzzina, ka uz
zemes to gaida draugi – dārzeņi. Viņš atvadās
no okeāna iemītniekiem un nokļūst uz pirātu
kuģa... Pirāti ir sagūstījuši Ziemassvētku vecīti,
viņiem padomā vēl kas briesmīgāks – atņemt
bērniem Ziemassvētkus. Darbojas 9 roku lelles:
Ķiploks – Ķiplociņš, Delfīns, Zelta zivtiņa,
Pirāts Kapteinis, Kapteiņa Papagailis, Pirāts
Bocmanis, Čipši, Ziemassvētku vecītis.
Biļetes cena: EUR 1,50

12. novembrī plkst. 17.00 un 19.00
dokumentālā filma
„MANS TĒVS BAŅĶIERIS”
(2015, Latvija). Režisores Ievas Ozoliņas filma
„Mans tēvs baņķieris” ir ne tikai aizraujošs
trilleris, bet arī psiholoģiska drāma. Tas ir
autobiogrāfisks dokumentāls „detektīvstāsts” –
režisore meklē savu tēvu, bankrotējušas bankas
prezidentu Borisu Osipovu, kurš 1994. gadā
pazuda bez vēsts ar 6 miljoniem noguldītāju
naudas. Visus šos gadus viņa liktenis un
atrašanās vieta nebija zināma, līdz pirms trim
gadiem Interpols paziņoja, ka kāds vīrietis ar
meklējamā personas datiem uzradies Malaizijā,
psihiatriskajā klīnikā…
Biļetes cena: EUR 2,00

7. novembrī plkst. 17.00 IVO FOMINA
koncerts „NEKAS JAU NEBEIDZAS”
Leģendārais Ivo Fomins viesojas ar jauno
dubultalbumu „Nekas jau nebeidzas”. Koncerta
pirmā daļa būs ieturēta klusinātās noskaņās,
bet otra – klasiskā Ivo Fomina stilā.
Biļešu cenas: EUR 5,00; 6,00; 7,00. Biļešu
iepriekšpārdošana Kultūras pilī, t. 26513349.
20. novembrī plkst. 19.00 Jānis Lūsēns un
muzikālā apvienība „PROMENĀDE” –
KONCERTĀ „Dāvana”
Koncertā ikviens būs liecinieks īstā estrādes
žanra atdzimšanas brīdim, jo, kā saka pats
komponists Jānis Lūsēns: „Latviešu estrādes
mūzikā allaž ir bijuši spilgti dueti, un vēl
aizvien savu šarmu tie nav zaudējuši. Faktiski
„Promenāde” – tā ir muzikāla koķetērija ar
dažādiem stiliem, raksturiem, vieglu humora
devu un rotaļīgumu.” Šajā vakarā ikviens varēs
ļauties bezbēdīgam noskaņojumam, par kuru
gādās divu lielisku, vitāli spēcīgu un šarmantu
balsu īpašnieki – Anmary un Uģis Roze,
pie taustiņiem un konferensjē lomā – pats
komponists Jānis Lūsēns, bass –
Jānis Lūsēns (juniors), ģitāras pavēlnieks –
Rihards Goba un ritma meistars – Harijs
Gūtmanis.
Biļešu cenas: EUR 5,00; 6,00; 7,00. Biļešu
iepriekšpārdošana Kultūras pilī, t. 26513349
26. novembrī plkst. 10.00 Jaunās
Liepājas teātra izrāde bērniem
„SVĒTKUS MEKLĒJOT”
Teātris piedāvā izrādi, kas liks iemirdzēties
bērnu sirsniņām. Ja bērni neklausa vecākus
un visu laiku strīdas, tad dāvanu nav. Bērni
aiziet katrs uz savu pusi, bet tomēr draudzību
atjaunot palīdzēs ceļā sastaptie tēli –
Sniega Rūķis un lielā meža iemītnieks Jupis. Kā
vienmēr – uzvarēs draudzība... Izrādē piedalās
arī īpaši apmācīts suns. Biļetes cena: EUR 1,50
28. novembrī plkst. 15.00 JUBILEJAS
PASĀKUMS „AUGŠZEMEI – 30”
Deju koncerts „Ar gaismu un mīlestību...”.
IEEJA BRĪVA

IZSTĀŽU ZĀLĒ
01.11. 2015. – 21.11.2015. IZSTĀDE –
mākslinieka Valērija Dičkovska darbi.

Rites Tautas namā
21. novembrī plkst. 19.00 Rites Tautas namā
viesojas Gārsenes amatierteātris ar
M. Mikulāna lugas „Muļķis” izrādi,
režisore A. Brakovska
29. novembrī plkst. 17.00 Pirmā Advente.
Egles iedegšanas pasākums

Brīnumu pasaulē neesot…
Bet kā gan citādi nosaukt tevi?
Brīnums uz mūžu mums rokā dots –
Mirklis, kas pelēkos rudeņos nevīst…
(D. Avotiņa)
Šajā laika posmā Viesītes novads ir
papildinājies ar 6 jaundzimušajiem –
Katrī, Danu, Agati, Alisi, Edgaru un
Viktoriju.
Sirsnīgi sveicam vecākus un novēlam
mīlestību, pacietību, izturību un
sirds siltumu, bērniņus audzinot!
Viesītes novada
dzimtsarakstu nodaļa

Šodien savā dzīves kausā
Klāt vēl baltu gaismu lej –
Tur viss smago gadu sudrabs,
Tur viss prieka mirkļu zelts.
(I. Puidze)
Sirsnīgi sveicam Natāliju Bārduli
lielajā dzīves jubilejā!
Daudz baltu dieniņu vēlot –
rokdarbu un mākslas pulciņa
„Savam priekam” dalībnieki.

Lones Tautas namā
14. novembrī plkst. 12.30 lekcija
„Kā pretoties manipulācijām un
pateikt – Nē” (pieteikties pa mob. 26313739
līdz 5. novembrim), lektore Inese Zīle
(Madona).
21. novembrī plkst. 15.00 M. Mikulāna
lugas „Muļķis” izrāde Gārsenes amatierteātra
sniegumā, režisore
A. Brakovska. Lūgums sekot reklāmai!
28. novembrī plkst. 19.00 Ābolu balle
„Un tikai, kad galdi kļūst smagi,
Tad zariem ir vieglums dots –
Tāds vieglums, ka, uzpūšot vējam,
Varētu ābeles aizlidot.”
5. decembrī plkst. 19.00
VIESĪTES KULTŪRAS PILĪ
novada zemnieku, uzņēmēju un
lauksaimnieku ZIEMASVĒTKU BALLE
o koncertēs „Latgales Dāmu pops”
o par romantisku, patīkamu atpūtu un
raitu dejas soli gādās „Kreicburgas ziķeri”
Dalības maksa (vienam cilvēkam) –
EUR 7,00. Lūdzam pieteikties līdz
27. novembrim pie pagastu pārvaldniekiem
vai saviem lauksaimniecības konsultantiem.
Līdzi ņemsim gaišas domas, labu omu un
jestru dejas soli!!!

Ar gadiem mainās viss uz zemes,
Daudz lielāks un daudz skaistāks kļūst.
Vērš visu apkārt laika lemess,
Tik mīlestība ir un būs.
(A. Auziņš)
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa
sirsnīgi sveic Zelta kāzu jubilejā viesītiešus
Mariju un Viktoru Basovus
(laulība reģistrēta
1965. gada 16. oktobrī).
Vēlam veselību, dzīvesprieku un saticību
arī turpmākajos gados!
Sirsnīgi pateicos veikala „Monēta” pārdevējai Annai Kateivai, kura palīdzēja man
atgūt veikalā atstātos dokumentus un naudu. Paldies viņai par godprātību, izrādīto
atsaucību un rūpēm!
Pensionāre I. Ķīkule
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