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Viesītes novadā sveic simtgadnieku
Voldemāru Šleieru

Aicinājums uz
„Sudraba karotīšu svētkiem"!

Viesītes novada pašvaldība šogad turpina tradīciju –
novada jaundzimušo bērniņu un viņu vecāku
sveikšanu,
pasniedzot tiem novada piemiņas zīmes – sudraba
karotītes ar novada simboliku.
2015. gadā dzimušo mazuļu godināšanas
pasākums notiks š. g. 5. jūnijā plkst. 11.00
Viesītes kultūras pils Tradīciju zālē.
Uz pasākumu laipni aicināti mazuļi kopā ar saviem
vecākiem
(bērnam un vismaz vienam no vecākiem jābūt
deklarētiem Viesītes novada teritorijā).
Tālruņi informācijai: 65245179; 28680097.

9. maijā Viesītes novadnieks Voldemārs
Šleiers atzīmēja ievērojamu dzīves jubileju –
savu 100. dzimšanas dienu. 10. maijā sveikt
Šleiera kungu dižajā jubilejā pie viņa mājās
bija ieradušies Viesītes novada domes pārstāvji.
Voldemārs dzimis Jelgavā, bet dzīves
ceļi aizveduši uz Pļaviņām. Darba gaitas līdz
pat pensijai viņš aizvadījis Aiviekstes ZAET
(ziemeļaustrumu elektriskie tīkli), strādājot
par galveno grāmatvedi. Vēlāk Voldemārs ar
dzīvesbiedri pārcēlies uz dzīvi Viesītē, kur
nodzīvojis 10 gadus. Šobrīd Voldemārs dzīvo pie meitas Marutas Lonē. Jubilārs var lepoties ar divām meitām – Sarmīti un Marutu, četriem mazbērniem – Jāni, Elīnu, Ievu,
Kristīni – un mazmazmeitiņu Līnu.
Jubilārs pēc apsveikumu saņemšanas
pateicās par sirsnīgajiem vārdiem un noteica, ka esot laimīgs.
Viesītes novada pašvaldība vēl jubilāram veselību un nezaudēt humora izjūtu arī
turpmāk.
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību
speciāliste L. Liepiņa
Autores foto

Iedzīvotāju
zināšanai!

Viesītes novada domes
priekšsēdētājs
Jānis Dimitrijevs,
pašvaldības izpilddirektors
Alfons Žuks un
SIA „Viesītes komunālā
pārvalde” valdes priekšsēdētājs
Māris Blitsons
ar novada iedzīvotājiem
tiksies šī gada
6. jūnijā:
plkst. 10.00 Lonē;
plkst. 11.00 Saukā;
plkst. 12.00 Ritē;
plkst. 13.00 Elkšņos un
plkst. 17.00 Viesītē.
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Cienījamie Viesītes novada ļaudis!
Vēl mazliet, un klāt būs vasaras Saulgriežu
laiks. Tas nozīmē, ka gads ir pusē un laiks parunāt par to, kas izdarīts un kas paredzēts. Ir uzsākti vairāki nozīmīgi projekti, kas tā vai citādi
skar novada iedzīvotājus. Interesants pasākums,
manuprāt, bija kopā ar dabas pētnieku Gunti
Eniņu paveiktais darbs pie viena no novada dižākajiem ozoliem, kura apkārtmērs ir 7,30 m –
tas tika atsegts skatam no krūmiem un nevērtīgajiem kokiem. Paldies visiem, kas piedalījās
talkā! Ir uzsākts un arī pabeigts darbs pie Ezera ielas apgaismojuma rekonstrukcijas Lonē.
Turpinās darbs pie stadiona rekonstrukcijas
Viesītē, kas jābeidz 1. augustā. Tie, kas dodas
sakopt savu piederīgo atdusas vietas, būs ievērojuši, ka ir uzsākta kapličas būvniecība Viesītē,

kas, cerams, kļūs par cienīgu izvadīšanas vietu
aizgājējiem mūžībā. Ir uzsākta Sporta un Pavasara ielu rekonstrukcija un tiks veikta trotuāru
izbūve un asfaltēšana. Atvainojamies par neērtībām, kas tiek sagādātas būvdarbu laikā. Šobrīd
norit Dzelzceļnieku un Bērzu ielas kanalizācijas mezgla izbūve, kas, protams, bija jāizdara
jau sen, bet dažādu iemeslu dēļ vienmēr tika
atlikta. Dome izmantoja pirmpirkuma tiesības
un no privātīpašnieka iegādāsies īpašumu, kas
ir svarīgs kā domei, tā arī iedzīvotājiem. Tiks
noslēgts darījums par Riekstu meža un zemes
iegādi zem mājām, kas atrodas uz šīs zemes pie
Riekstu meža. Tas attiecas uz vairāk nekā 144
dzīvokļiem. Tuvākā mēneša laikā tiks uzsākts
meliorācijas projekts pie novadgrāvja tīrīšanas,

kas savieno pilsētu ar Viesītes ezeru. Tiek gatavoti vairāki projekti, kas skar ēku energoefektivitāti, kuri jāiesniedz tuvākajās nedēļās.
Turpinās darbs ar mūsu sadarbības partneriem Polijā un Baltkrievijā. Uz abām šīm valstīm jau jūnija pirmajā pusē dosies mūsu novada pārstāvji, lai runātu par sadarbību un sniegtu
koncertu sadraudzības pilsētā Čeladžā – Polijā.
Maijā beigās Jaunjelgavā notika 8. Sēlijas kongress, bet 18. jūnijā Aknīstē – IV. Sēlijas novadu
apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija rotā”.
Novēlu mums visiem skaisti sagaidīt vasaras Saulgriežus. Vasaru izmantot sev, kā arī
kopā ar saviem līdzcilvēkiem – darbam un labai
atpūtai.
Domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs

Oficiālās ziņas

Viesītes novada domes sēdēs
Viesītes novada domes ārpuskārtas sēde
notika š. g. 28. aprīlī, kad apstiprināja Viesītes
novada pašvaldības konsolidēto Finanšu gada
pārskatu par 2015. gadu, bet domes kārtējā sēde –
š. g. 18. maijā.
Informatīvie jautājumi – domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, pašvaldības izpilddirektors Alfons Žuks, Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja I. Svilāne – par muzeja darbu 2015. gadā.
1. Par Viesītes novada pašvaldības 2015.
gada publisko pārskatu – ar publisko pārskatu
var iepazīties pašvaldības kancelejā, Viesītes
bibliotēkā un pašvaldības mājaslapā.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu 1 personai.
3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma Viesītē, Peldu ielā 1A, atsavināšanu – pārdošanu pirmpirkuma kārtībā.
4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo cirsmu – Saukas pagasts, „Dūņupe”, „Dūņupe 1”, trešo izsoli un noteikumu Nr. 8/2016
apstiprināšanu, izsolei var pieteikties līdz 2016.
gada 30. jūnijam.
5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – Saukas pagasts, „Vidusstoli”, izsoli un noteikumu Nr. 9/2016 apstiprināšanu, izsolei var pieteikties līdz 2016. gada 7.
jūlijam.
6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – Elkšņu pagasts „Kristapu
Lauki”, izsoli un noteikumu Nr. 10/2016 apstiprināšanu, izsolei var pieteikties līdz 2016. gada
7. jūlijam.
7. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
uz nekustamo īpašumu – Smilšu iela 37A, Viesīte, Viesītes novads. Dome nolēma no privātpersonas par 50000 EUR pašvaldības īpašumā
iegādāties nekustamo īpašumu, uz kura atrodas
Viesītes novada pašvaldībai piederošas būves –
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viesītes pilsētā: Smilšu ielā 31, Smilšu ielā 33, Smilšu ielā
35, Smilšu ielā 37, Meža ielā 21 un Meža ielā 23,
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, siltumtrases, atkritumu savākšanas laukums, koplieto-

šanas laukumi, zaļā zona, kā arī īpašumā esošais
mežs atrodas Viesītes pilsētas rekreācijas zonas
teritorijā.
8. Par nekustamā īpašuma „Jaunbincāni”
(Saukas pagastā) nomas līguma pagarināšanu –
sakarā ar to, ka biedrība „Saukas dabas parka
biedrība” nesniedz projekta pieteikumu LEADER projektu konkursā, dome atstāja spēkā
nomas līguma termiņu līdz 2021. gada 1. jūnijam.
9. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma
izbeigšanu ar biedrību „Saukas sabiedriskais
centrs” – nomātās telpas izmanto M. Buclera
fotogrāfijas kabinetam.
10. Par filmu producenta SUA „Sī&Mī”
iesniegumu finansiālajam atbalstam dokumentālās filmas veidošanai (dome piešķīra 100,–
EUR).
11. Par finansiālo atbalstu labdarības akcijai
„Dzīvo vesels” (dome piešķīra 100,– EUR).
12. Par finansējuma piešķiršanu Viesītes
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remontdarbiem (dome piešķīra 4152,47 EUR).
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu SIA „LatRos Trans” – atteikts pārrēķināt
nekustamā īpašuma nodokli par piederošajām
inženierbūvēm (maģistrāliem naftas un naftas
produktu cauruļvadiem) Viesītes novadā par
2013., 2014., un 2015. gadiem līdz citas kadastrālās vērtības noteikšanai Valsts Zemes dienestā.
14. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, par īres līgumu pagarināšanu līdz 2016. gada 30. septembrim 58 īrniekiem
un īres līguma nepagarināšanu 2 īrniekiem.
15. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 3 personām.
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
1 personai, par zemes nomas līgumu slēgšanu
ar 2 zemnieku saimniecībām un 2 personām,
par zemes nomas tiesību izbeigšanu un jauna
nomas līguma slēgšanu ar 1 personu, par zemes
vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, „Liepas”, par zemes gabala atdalīšanu Viesītes novada Saukas pagastā, „Ceriņi 5”.
17. Par adreses piešķiršanu projektējamai
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jaunbūvei, par lauksaimniecības zemes apmežošanas atļauju 1 personai.
18. Par zemes nomas līgumu slēgšanu Rites
pagastā ar mazdārziņu lietotājiem.
19. Par nekustamā īpašuma Viesītes pagasta
„Augstuļi” atsavināšanas piedāvājumu.
20. Par Viesītes Sporta skolas nosaukuma
maiņu uz nosaukumu – Sēlijas Sporta skola,
skolas juridiskās adreses maiņu un skolas jaunā
nolikuma apstiprināšanu.
21. Par aizņēmuma 50000 EUR ņemšanu Valsts kasē Lauku atbalsta dienesta atbalstītā Viesītes novada pašvaldības projekta Nr.
15–05–A00403–000196 „Meliorācijas sistēmas
atjaunošana Viesītes pilsētā un Viesītes pagastā”
īstenošanai.
22. Par atbalstu SIA „Pērlīte” dalībai biedrības „Lauku partnerība Sēlija” izsludinātajā
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtā – jautājums tika atlikts.
23. Par atbalstu Viesītes novada pašvaldības
projektam „Sporta inventāra un aprīkojuma
iegāde Viesītes novada izglītības iestādēm”, projekta atbalsta gadījumā tiks nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums EUR 2977,23.
24. Par atbalstu Viesītes novada pašvaldības projektam „Radošās rezidences izveidošana
Viesītē” – jautājums tika atlikts.
25. Par atbalstu Viesītes novada pašvaldības
projektam „Rotaļu laukuma iekārtošana „Zaļā
tirgus” teritorijā sakārtotai un drošai dzīves
videi Viesītē”, projekta atbalsta gadījumā tiks
nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums EUR
4170,46.
26. Par atbalstu Viesītes novada pašvaldības
projektam „Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīves veida un vides izglītības veicināšanai”,
projekta atbalsta gadījumā tiks nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums EUR 2963,05.
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks
š. g. 15. jūnijā.
Informāciju sagatavoja pašvaldības
kancelejas vadītāja D. Vītola.
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi novada mājaslapā: www.viesite.lv
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Izsoles
*** Viesītes novada pašvaldība rīko
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
atklātu izsoli ar augšupejošu soli: nekustamajam īpašumam – Viesītes novada Elkšņu
pagasta “Kristapu Lauki”; zemes īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 19,9 ha platībā, īpašuma kadastra numurs 56580030137;
sākotnējā cena EUR 29209.00. 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 2016. gada 7. jūlijam plkst. 16.00
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads.
Ir personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.
Īpašuma tiesības uz īpašumu var iegūt
tikai persona, kas atbilst likuma “Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” prasībām.
Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas nepieteiksies uz īpašuma pirkumu, izsole sāksies 2016. gada 8. jūlijā plkst. 9.30 Viesītes
novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņa pa tālruni: 65245374 vai mob. t.
26424109.
*** Viesītes novada pašvaldība rīko
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma

atklātu izsoli ar augšupejošu soli: nekustamajam īpašumam – Viesītes novada Saukas
pagasta “Vidusstoli”; zemes īpašums sastāv
no 1 (vienas) zemes vienības 5,05 ha platībā,
īpašuma kadastra numurs 56880060176; sākotnējā cena EUR 8396.00. 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 2016. gada 7. jūlijam plkst. 16.00
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads.
Ir personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.
Īpašuma tiesības uz īpašumu var iegūt
tikai persona, kas atbilst likuma “Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” prasībām.
Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas nepieteiksies uz īpašuma pirkumu, izsole sāksies 2016. gada 8. jūlijā plkst. 9.00 Viesītes
novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņa pa tālruni: 65245374 vai mob. t.
26424109.
*** Viesītes novada pašvaldība rīko atkārtotu cirsmu trešo izsoli, izsolot cirsmas
kā atsevišķus objektus ar augšupejošu soli:
* Viesītes novada Saukas pagasta “Dū-

ņupe” ar apzīmējumu kadastrā 56880040160
kailcirtes (1. kvartāla 26, 27, 28, 19, 20, 52, 53
nogabali un 2. kvartāla 6. nogabals) 7,72 ha
platībā, krāja 1553,42 (viens tūkstotis pieci
simti piecdesmit trīs komats četrdesmit divi)
kubikmetri; sākuma cena EUR 39845,57;
* Viesītes novada Saukas pagasta “Dūņupe 1”' ar apzīmējumu kadastrā 56880040281
kailcirtes (1. kvartāla 01, 04, 06 nogabali)
4,01 ha platībā, krāja 1057,71 (viens tūkstotis piecdesmit septiņi komats septiņdesmit viens) kubikmetri; sākuma cena EUR
27130,27.
Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis): katru nākamo reizi EUR 200,00.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, cirsmām un to dokumentiem, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2016.
gada 30. jūnijam no plkst. 9.00 līdz 16.00
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2016. gada 1. jūlijā plkst.
9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
Izziņa pa tālruni: 65245374 vai mob.
t. 26424109.

Viesītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 3/2016
MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU TURĒŠANAS NOTEIKUMI
VIESĪTES NOVADĀ

APSTIPRINĀTS ar Viesītes novada domes 2016. gada 13. aprīļa sēdes lēmumu Nr.
22 (prot. Nr. 5).
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 10. punktu,
04.04.2006. Ministru kabineta noteikumu
Nr. 266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī
suņa apmācībai” 13. punktu, 21.06.2011.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”
11. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanas un klaiņošanas
novēršanas kārtību Viesītes novada administratīvajā teritorijā.
1.2. Noteikumos lietotais termins: Mājas
(istabas) dzīvnieki – ir suņi un kaķi.
1.3. Šo saistošo noteikumu mērķi ir:
1.3.1. reglamentēt Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu un identificēšanu;
1.3.2. samazināt Mājas (istabas) dzīvnieku
radīto traumu skaitu un novērst iespēju inficēties ar trakumsērgu un slimībām, kas kopējas
Mājas (istabas) dzīvniekiem un cilvēkiem;
1.3.3. novērst zaļo stādījumu bojāšanu,
sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri

higiēniskās situācijas uzlabošanu Viesītes novadā;
1.3.4. panākt vienotu Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju.
1.4. Saistošie noteikumi ir saistoši Viesītes
novada administratīvajā teritorijā visām fiziskām un juridiskām personām, kuras tur Mājas
(istabas) dzīvniekus.
1.5. Par klaiņojošiem Mājas (istabas) dzīvniekiem Viesītes novada administratīvajā teritorijā jāpaziņo Viesītes novada pašvaldības
policijai.
1.6. Par ievainotu dzīvnieku vai dzīvnieka
līķi sabiedriskās vietās Viesītes novada administratīvajā teritorijā jāziņo Viesītes novada
pašvaldības policijai vai Viesītes novada pašvaldības attiecīgajai pagasta pārvaldei.

II. Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība un
uzraudzība
2.1. Viesītes novada teritorijā esošo Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrāciju, ja dzīvniekam
ir implantēta mikroshēma, veic īpašnieks vai
turētājs Lauksaimniecības datu centra Mājas
(istabas) dzīvnieku datu bāzē.
2.2. Kontroli par Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un saistošo noteikumu
ievērošanu veic Viesītes novada pašvaldības
policija.
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III. Mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanas kārtība

3.1. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekam
un turētājam ir pienākums:
3.1.1. turēt tikai vakcinētus un reģistrētus
Mājas (istabas) dzīvniekus;
3.1.2. nodrošināt, lai sunim, atrodoties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā esošās
teritorijas, būtu pie kakla siksnas piestiprināts
žetons, kurā norādīts reģistrācijas numurs;
3.1.3. nepieļaut, ka suns vai kaķis piemēslo Viesītes novada sabiedriskās teritorijas,
daudzdzīvokļu māju vai sabiedrisko ēku telpas;
3.1.4. nepieļaut suņa peldināšanu publiskās peldēšanās vietās;
3.1.5. nepieļaut daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu un barošanu koplietošanas telpās (bēniņi,
pagrabi, kāpņu telpas), kā arī balkonos un
lodžijās;
3.1.6. nepalaist suņus bez pavadas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās.
3.2. Ārpus norobežotas teritorijas dzīvniekam – sunim, bez pavadas aizliegts atrasties
šādās teritorijās, izņemot, ja šajās teritorijās
notiek suņu izstāde vai suņu paraugdemonstrējumi:
3.2.1. bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;
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3.2.2. pirmsskolas izglītības iestāžu un
skolu teritorijās;
3.2.3. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos;
3.2.4. stadionos un sporta laukumos;
3.2.5. parkos un skvēros.
3.3. Pēc Mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas tā īpašnieks vai turētājs vienas diennakts
laikā informē Viesītes novada pašvaldības policiju vai attiecīgā pagasta pārvaldi.

IV. Klaiņojošo dzīvnieku
izķeršana
4.1. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu veic
persona, ar kuru Viesītes novada pašvaldībai
ir noslēgts līgums un kura ir tiesīga to veikt
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.2. Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.3. Visus izdevumus, kas saistīti ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu, transportēšanu
un uzturēšanu dzīvnieku patversmē, sedz
dzīvnieka īpašnieks vai turētājs, ja tas zināms.

V. Atbildība par saistošo

noteikumu neievērošanu
5.1. Par saistošo noteikumu neievērošanu
fiziskās un juridiskās personas tiek sauktas pie
administratīvās atbildības.
5.2. Administratīvo pārkāpumu protokolu par saistošo noteikumu neievērošanu sastāda pašvaldības policijas darbinieki.
5.3. Administratīvo pārkāpumu protokolus par Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas
pārkāpumiem izskata un sodu uzliek Viesītes
novada pašvaldības administratīvā komisija.
Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
5.4. Par šajos saistošajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem, par kuriem administratīvā atbildība nav paredzēta likumos,
uzliek sodu:
5.4.1. fiziskām personām – brīdinājums
vai naudas sods līdz EUR 20.00 (divdesmit
euro un 00 centi);
5.4.2. juridiskām personām – brīdinājuma vai naudas sods līdz EUR 40.00 (četrdesmit euro un 00 centi);
5.4.3. par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja

tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, var uzlikt naudas sodu:
5.4.3.1. fiziskām personām – naudas sods
no EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi)
līdz EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi);
5.4.3.2. juridiskām personām – naudas
sods no EUR 40.00 (četrdesmit euro un 00
centi) līdz EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi).

VI. Noslēguma jautājumi
6.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45. panta
noteikumiem.
6.2. Visiem Mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem Viesītes novada administratīvajā teritorijā ne vēlāk kā sešu mēnešu
laikā no šo noteikumu stāšanās spēkā reģistrēt
Mājas (istabas) dzīvniekus Lauksaimniecības
datu centra Mājas (istabas) dzīvnieku datu
bāzē atbilstoši šo noteikumu prasībām.
Viesītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs J. Dimitrijevs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
apstiprina izmaiņas sadales sistēmas
pakalpojumu tarifos
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 5. maijā apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” iesniegto elektroenerģijas sadales
sistēmas pakalpojumu tarifu (sadales tarifu)
līdzsvarošanas projektu. Plānots, ka līdzsvarotie tarifi varētu stāties spēkā ar 2016. gada
1. augustu, tādējādi pirmos rēķinus atbilstoši
SPRK pieņemtajam tarifu projektam klienti
no elektrības tirgotājiem saņems septembra
sākumā.
Līdzsvarotie sadales tarifi lielākajai daļai
mājsaimniecību par 22% samazinās elektroenerģijas piegādes maksu, vienlaikus ieviešot
fiksētu maksu par pieslēguma nodrošināšanu
neatkarīgi no elektroenerģijas patēriņa apjoma. Aptuveni 700 tūkstošiem mājsaimniecību šādas izmaiņas elektrības gala rēķinu
būtiski neietekmēs vai tas pat samazināsies.
Savukārt juridiskajiem klientiem sadales tarifu struktūra tiks līdzsvarota, samazinot elektroenerģijas piegādes maksu un palielinot no
pieslēguma jaudas atkarīgo fiksētās maksas
īpatsvaru. Rezultātā juridiskajām personām,
kas efektīvi izmanto pieslēguma jaudu, kopējais rēķins par elektroenerģiju nemainīsies vai
samazināsies.
“Regulatora lēmums apliecina, ka AS “Sadales tīkls” sadales tarifos iekļautās elektrotīklu uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas ir
ekonomiski izsvērtas un tarifu līdzsvarošana
ir nepieciešama un pamatota. Līdztekus bojājumu skaita un elektroenerģijas piegādes
pārtraukumu samazināšanai un pieslēguma
jaudas izmantošanas efektivitātes veicināšanai sadales tarifu struktūras līdzsvarošana
palīdzēs mazināt nevienlīdzību ikmēneša izmaksu ziņā starp klientiem. Tas nozīmē, ka
turpmāk tiem, kas tērē elektrību, vairs nebūs
jāmaksā arī par tiem, kas to netērē, bet ku-

riem tik un tā mums ir jānodrošina elektroenerģijas pieslēgums, nepārtraukta elektrības
piegāde un skaitītāju apkalpošana,” uzsver AS
“Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Andis
Pinkulis.
Šobrīd aptuveni 120000 klientu objektu
ir tā dēvētie „nulles” un ļoti zema patēriņa
pieslēgumi, turklāt pretēji mītiem un pieņēmumiem tie neatrodas tikai lauku reģionos –
puse no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās.
Gaisvadu elektrolīniju kopgarums līdz šiem
objektiem ir ap 3000 km. Lai nodrošinātu
efektīvu elektrotīklu un iekārtu darbību, arī
šīs elektrolīnijas līdz “tukšajiem” pieslēgumiem ir savlaicīgi jāatjauno un pastāvīgi jāuztur darba kārtībā. Tās ir būtiskas izmaksas
AS “Sadales tīkls”, kuras pašlaik sedz tikai tie,
kas patērē elektroenerģiju.
Esošajos sadales tarifos ir ietvertas elektroenerģijas piegādes izmaksas, un turpmāk
visiem iedzīvotājiem līdzšinējā pakalpojuma
cena par elektroenerģijas sadali veidosies no 2
daļām: nelielas fiksētas ikmēneša maksas par
pieslēguma nodrošināšanu un samazinātas
cenas par elektroenerģijas piegādi atbilstoši
patērētajām kilovatstundām. Lielākai daļai
mājsaimniecību kopējais rēķins par elektroenerģiju būtiski nemainīsies, lietotājiem, kas
elektroenerģiju patērē efektīvi, gala elektrības
rēķins pat samazināsies, savukārt tā sauktajiem „0” pieslēgumiem, kas elektroenerģiju
nepatērē, vai neefektīvajiem patērētājiem būs
rēķina pieaugums.
Piemēram, mājsaimniecībām vienfāzes
pieslēgumos, kurās elektroenerģija netiek
patērēta, turpmāk rēķins pieaugs par fiksēto
mēneša maksu 1,50 eiro (ietverot PVN). Savukārt pie salīdzinoši maza elektroenerģijas
patēriņa – 85 kilovatstundas (kWh) mēnesī –
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kopējais rēķins pieaugs par 0,13 eiro. Pie 115
kWh patēriņa mēnesī gala rēķins samazināsies par 0,21 eiro, bet ar patēriņu 300 kWh
mēnesī kopējais rēķins samazināsies par 2,97
eiro mēnesī.
Mājsaimniecībām trīsfāžu pieslēgumos
fiksētās ikmēneša maksas apjoms būs atkarīgs
no pieslēguma jaudas. Piemēram, 20A trīsfāžu pieslēgumos, kuros elektroenerģija netiek
patērēta, turpmāk rēķins pieaugs par fiksēto
mēneša maksu 4,84 eiro (ietverot PVN). Savukārt ar salīdzinoši mazu elektroenerģijas
patēriņu – 100 kWh mēnesī – kopējais rēķins
pieaugs par 3,35 eiro. Ar patēriņu 400 kWh
mēnesī gala rēķins samazināsies par 1,13 eiro,
bet pie elektrības patēriņa 600 kWh kopējais
rēķins samazināsies par 4,10 eiro mēnesī.
Sadales tarifiem, saskaņā ar kuriem iedzīvotāji un uzņēmumi norēķināsies atbilstoši
elektrotīkla pieslēguma jaudai un patēriņam,
ir jāsedz elektrotīkla uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas. Ilgtspējīga tīkla attīstības
minimālā prasība ir to modernizēt atbilstoši klientu vajadzībām un katru gadu pilnībā
atjaunot vismaz 2% no kopējā elektrotīkla
apjoma. Tādējādi tiek uzlabota valsts elektroapgādes kvalitāte un nodrošināta elektrības
piegādes nepārtrauktība. Ik gadu nepieciešams rekonstruēt un atjaunot elektrolīnijas
vidēji 1600 km garumā. Tas ir minimālais
apjoms, kuru AS “Sadales tīkls” ir izstrādājis
kā kompromisa variantu starp iedzīvotāju un
uzņēmumu maksātspēju un objektīvu nepieciešamību tīkla atjaunošanā, lai līdz 2024.
gadam sasniegtu ES vidējo elektroapgādes
drošuma un kvalitātes līmeni.
T. Smirnova, AS „Sadales tīkls”
komunikācijas speciāliste, tālr. 67728823,
tatjana.smirnova@sadalestikls.lv
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LATVIJAS CISTISKĀS FIBROZES BIEDRĪBAS ATBALSTA
CENTRA „VIESĪTEI” aktualitātes
No 2016. gada 1. maija biedrības Atbalsta
centrā „Viesītei”, Smilšu 31 – 25, Viesīte, tiek
īstenots a/s „Latvijas valsts meži” sociālās jomas projekts, kura ietvaros cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiek piedāvāti bezmaksas
ārstnieciskās fizioterapijas (masāžas) un
ergoterapijas pakalpojumi. Lai saņemtu šos
pakalpojumus, jāgriežas biedrības centrā ar
ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par veselības
problēmu un rehabilitācijas ieteikumiem. Atbalsta centrā Jūs informēs par pakalpojuma
saņemšanas iespējām, laiku, kā arī sniegs citu
Jūs interesējošu informāciju.
No šī gada pakalpojumus sniedz ergoterapeits, tādēļ sniedzam nelielu ieskatu ergoterapeita darba specifikā.
Ergoterapeita galvenais uzdevums ir
palīdzēt apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs.
Tāpēc ergoterapija vispirms tiek vērsta uz
zaudēto/traucēto spēju atjaunošanu. Bet, ja
traucējumi ir neatgriezeniski vai kamēr netiek pilnībā atjaunotas nepieciešamās spējas,
tiek ieteiktas kompensatoras veikšanas stratēģijas, palīgierīces un vides pielāgošana. Ergoterapeits palīdz cilvēkam pielāgoties jauniem
apstākļiem, mazinot vai novēršot vides šķēršļus. Ergoterapeiti apmāca pacientus lietot
tehniskos palīglīdzekļus ikdienas aktivitātēs,
pielāgo tos.

Uzsākot darbu ar pacientu, ergoterapeits
novērtē personas spēju veikt ikdienas nodarbes, fiziskās, izziņas un sazināšanās prasmes
(dažkārt, lai sazinātos, tiek izmantota kartiņu
sistēma).
Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar
kustību traucējumiem, pēc pārciesta insulta,
ar galvas traumām, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem, psihiskām
saslimšanām vai cilvēki, kuriem nepieciešamas konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas principu, locītavu aizsardzības un
enerģijas taupīšanas principu pielietošanu.
Ergoterapeits strādā arī ar rokas terapiju – pie
dažādām roku traumām, lūzumiem, nervu
un asinsvadu bojājumiem vai saslimšanām,
kad traucētas rokas funkcijas. Ergoterapeita
apmeklējumi īpaši ir ieteicami bērniem, kuri
savā attīstībā nedaudz aizkavējas – slikti runā
un lēni apgūst jaunas lietas.
Ergoterapeita padoms ļoti noder, ja jāaprūpē guļošs pacients, piemēram, pēc insulta.
Tiek apmācīts, kā pareizi pozicionēt un aprūpēt slimnieku, lai nenodarītu pāri ne sev, ne
arī guļošajam.
LĪDZTEKUS PAKALPOJUMIEM, KO
SNIEDZAM CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI, PĀRĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM ŠOS PAKALPOJUMUS IR IESPĒJA SAŅEMT PAR

MAKSU.
Fizioterapeits pieņem trešdienās un piektdienās (Artūrs Demidovs).
Ergoterapeite pieņem sestdienās (Kristīne
Rāviņa).
Ortopēds (Līga Beinaroviča) pieņem pirmdienās (tikai maksas pakalpojums).
ŠĪ PROJEKTA IETVAROS PAKALPOJUMUS VAR SAŅEMT ARĪ AKNĪSTES UN
NERETAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI.
Apmeklējumu pie speciālistiem ir jāpiesaka iepriekš, ierodoties centrā (pirmdienās,
otrdienās, ceturtdienās no 1000 – 1600, trešdienās un piektdienās no 1000 – 1800, pārtraukums no 1200 – 1300), vai telefoniski: 26761035,
29161629.
Cilvēka veselību veido fiziskā, garīgā un
sociālā veselība. Fiziskā veselība nozīmē orgānu sistēmu un visa ķermeņa netraucētu funkcionēšanu. Sociālā veselība izpaužas cilvēka
spējā adaptēties sociālajā vidē.
Veselības veicināšana ir katra paša spēja
pieņemt pareizos, tieši viņa veselību veicinošos lēmumus.
Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība cenšas
sniegt maksimālu palīdzību tiem, kam tas nepieciešams.
Būsim gandarīti, ja spēsim jums palīdzēt!
Biedrības priekšsēdētāja A. Beļinska
un atbalsta centra „Viesītei” komanda

Vasarā nometne ar dzīvošanu teltīs
Tāpat kā katru gadu, arī šovasar pusaudžus un jauniešus aicina āra dzīves nometne
„Ormaņkalns – 2016”.
Laiks: 21. – 27. jūlijs.
Vieta: Viesītes novada Elkšņu pagasta Mazormaņos Saukas dabas parka teritorijā.
Dalībnieku vecums: 12 – 20 gadi.
Nometnes piedāvājums dalībniekiem
✓ Gleznainas dabas ainavas ap Ormaņkalnu un Saukas ezeru.
✓ Darbs dabas takās un lauku sētā.
✓ Pārgājieni kājām, ekskursija, radošās darbnīcas.
✓ Nakšņošana teltīs, ēdiena gatavošana uz ugunskura.
✓ Izdzīvošana bez apkalpojošā personāla un modernām ērtībām.
✓ Norūdīšanās, grūtību pārvarēšana, fiziskas aktivitātes dabā.
✓ Demokrātiska dalības maksa; piesakoties līdz 20. jūnijam, 15% atlaide.
Organizētājs – biedrība „Vides un tūrisma attīstības klubs SĒLIJA”, reģ. Nr. 50008123451.
Sadarbības partneri – dāņu skauti.
Nometnes vadītāja Rudīte Urbacāne, apliecības Nr. JE 000009.
Informācija un pieteikšanās: e-pasts: rudite_ur@inbox.lv; telefons: 29273475.

Viesītes novada pašvaldības policijas darbs
2016. gada aprīļa mēnesī
Viesītes novada pašvaldības policijā 2016.
gada aprīlī reģistrēti 11 iesniegumi no Viesītes novada juridiskajām personām un iedzīvotājiem, saņemti un apkalpoti 28 personu izsaukumi. Par saistošo noteikumu nepildīšanu
brīdinātas 22 personas. Viesītes pašvaldības

policijā ar dažādiem jautājumiem griezušies
39 Viesītes novada iedzīvotāji, 8 gadījumos
veikts darbs ar nepilngadīgām personām.
Sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju, Probācijas dienestu – 6 gadījumos, pārbaudīti 14

5

transportlīdzekļi un to vadītāju dokumenti.
Veiktas 22 alkohola pārbaudes, no kurām divās tika uzrādīti pozitīvi rādījumi.
Aprīļa mēnesī pašvaldības policija piedalījās ceļu stāvokļa apsekošanā 12 gadījumos,
3 gadījumos konstatēti ceļu bojājumi (pārkā-
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pumi novērsti), vienā gadījumā tika sniegta
palīdzība medicīnas darbiniekiem personas
nogādei uz Daugavpils psihoneiroloģisko
slimnīcu, viena persona nogādāta Jēkabpils
policijā.
Liels darbs aprīļa mēnesī veikts ar Viesītes novada domes nekustamo īpašumu
apsekošanas un sakārtošanas komisiju. Pēc
iepriekš iegūtas informācijas par nekārtībām
apsekoti 143 novadā esoši īpašumi, nosūtītas
un nodotas personīgi 54 brīdinājuma vēstules. Uzsāktas 16 administratīvās lietvedības.
Diemžēl vēl uz doto brīdi vairāki platību īpaš-

nieki nesakopj savus īpašumus, necīnās ar invazīvajiem augiem (latvāņiem). Vissliktākais
stāvoklis šobrīd ir Viesītes un Saukas pagastos. Liels paldies visiem īpašniekiem, kas sakopa savus īpašumus, radot patīkamāku vidi
savos dzimtajos pagastos un Viesītes pilsētā!
Patīkami dzirdēt no iebraucējiem, ka Viesīte
ir viena no sakoptākajām pilsētām Latvijā.
Sākušies vasaras siltie mēneši, drīz sāksies bērnu brīvlaiks, tāpēc lūgums vecākiem:
nelaidiet bērnus uz ielām ar velosipēdiem bez
vadītāju apliecībām! Sodi ir bargi, un, nepārzinot satiksmes noteikumus, var nokļūt nepa-

tīkamās situācijās. Cietējs vienmēr ir velosipēdists, pasargāsim savus bērnus!
Sakarā ar makšķerēšanas sezonas sākumu
maija mēnesī īpaša uzmanība tiks pievērsta
ūdens tilpņu apsekošanai, makšķerēšanas
noteikumu ievērošanas kontrolei. Ir saņemta
informācija no Viesītes komunālās pārvaldes
par novada cilvēkiem, kuri nav slēguši līgumus par atkritumu izvešanu, un par pakalpojumu nemaksāšanu. Tiks veikta kontrole,
vainīgās personas administratīvi sodītas.
Viesītes novada pašvaldības policijas
inspektors J. Pučinskis

Mīlot viens otru – Dimanta kāzu pāris
Valija un Francis Kozuļi
2016. gada 28. aprīlī 60. kāzu gadadienu,
Dimanta kāzas, svinēja viesītieši Francis un Valija Kozuļi. Svētku dienā kāzu jubilārus sveica
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daina Vītola un Sociālā dienesta vadītāja
Sarmīte Matačina. Pārim tika vēlēta veselība,
sirsnīgās sarunās atmiņā tika atsaukti kopīgi
nodzīvotie gadi.
Valija, pēc tautības lietuviete, bērnības posmu un jaunības gadus pavadīja starp Latviju un
Lietuvu, jo ģimene nemitīgi pārcēlusies. Viņa
uzaugusi 5 bērnu ģimenē. Savukārt Francis
dzimis Latgales pusē, bet uzaudzis un skolojies
Zalves pagastā 4 bērnu ģimenē.
Uz jautājumu, kā tad abi divi satikušies, Valija stāsta – nākamo vīru viņa esot nosapņojusi:
“Nebiju redzējusi viņu un nepazinu, bet vecgada vakarā sapnī redzēju, ka nāk pretī man vīrietis svītrainā kreklā. Vēl joprojām labi atceros to
sapni. Dzīvē satikāmies kādus mēnešus piecus
pēc tam, kad es biju redzējusi to sapni. Vienā
ballītē skatos, stāv puisis no mana sapņa. Francis uzlūdza mani dejot, bet mājās gan nepavadīja.” Valija nosmej, ka tā sākās viņu draudzība
mūža garumā.
Uz toreizējo dzimtsarakstu nodaļu Lones
ciema padomē jaunais pāris 7 kilometrus garo
ceļo mērojis kājām. Kavējoties atmiņās 60 gadus atpakaļ, jubilāri stāsta, ka tajā liktenīgajā
aprīļa dienā bija vasarīgi silts laiks, ceļmalās
ziedēja dzeltenās purenes. Tolaik lieciniekus
nācies meklēt tuvējā bibliotēkā un veikalā, arī
gredzenu neesot bijis. Jaunieši nāca no katoļticīgām ģimenēm, tāpēc laulību stiprināt bija
nolemts arī baznīcā – „jā” vārdu vēlreiz Valija
un Francis viens otram teica Līgo vakarā Jēkabpils katoļu baznīcā. Valija ar smaidu teic – toreiz bijusi gara ceremonija, bet salaulāja uz visu
mūžu. Laulībā dzimušas divas meitas – Edīte
un Silvija. Izauklētas divas mazmeitas un divi
mazdēli, bet tagad ģimenes luteklis ir mazmazdēls.
Francis visu darba mūžu nostrādājis mežniecībā, bet Valija vispirms kolhozā strādāja
par slaucēju, bet pēc tam, kad pasliktinājās veselība, pārgājusi darbā uz lauku brigādi, bet arī
tur darbs bija gana smags. Pat ģimenes pieaugums neatturēja Valiju no iešanas darbā – no
fermas uz slimnīcu un no slimnīcas atpakaļ
fermā. Kundze norāda, ka bija prieks “cīnīties”,

jo bija motivācija – savs mājoklis. Kad Valijai
parādījušās problēmas ar sirdi, ārsts Jēkabpilī
teicis – ja gribi dzīvot un bērnus audzināt, tad
izvairies no smaga darba. Tad nu arī ģimene
70. gadu sākumā pārcēlusies uz dzīvi Viesītē,
kur Valija strādāja par apkopēju šūšanas cehā.
Viesītē Francis savai ģimenei uzbūvēja jau otro
ģimenes māju, kur ģimene dzīvo vēl šodien.
Valija ar lepnumu stāsta – lai cik grūti būtu
gājis, ģimenes galva spējis uzcelt ģimenei divas
mājas – pirmo Lonē, otro Viesītē: “Tolaik darba
nedēļa bija sešas dienas, tāpēc mājas būvniecība tika organizēta pa naktīm un svētdienās. Tā
man vīriņš cēla māju.” Valija ar lepnumu novērtē dzīvesbiedra darbu. Mūžs Kozuļu ģimenei
pagājis darbos.
Francis ar asarām acīs un smaidu sejā par
savu kundzi teic: “Viņa pa šiem gadiem nepavisam nav mainījusies, tikpat mīļa, tikai tagad
vairāk runā. Saimnieciska ir vēl joprojām, bet
man liekas, ka viņa par daudz strādā. Tagad varētu daudz ko mazāk darīt.”
Viesītē ģimenei sekoja vēl viens pārbaudījums – Francis pārcieta infarktu. “Tad man sākās dubultā dzīve – darbs, slimnieks un saimniecība. Bet es paspēju, ar labu cilvēku atbalstu.
Kad devāmies mājās no slimnīcas Jēkabpilī,
dakteris teica, lai vedu viņu mājās un gādāju
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zārku, ilgāk par mēnesi nedzīvos. Viesītes daktere Nažinska Francim izrakstīja zāles, kuras
es izmeklējos Latvijā. Kad meklējumi šeit bija
neveiksmīgi, devos uz Lietuvu. Par laimi tur
aptiekās atradu vajadzīgās potes. Tā manu vīriņu sāka potēt, un ar katru dienu viņam palika
labāk un labāk. Tagad jau pagājuši 30 gadi, un
mēs esam pateicīgi, ka vēl joprojām esam kopā,”
tā par piedzīvotajām likstām stāsta Valija.
Šodien abi, nu jau būdami cienījamā vecumā, Francim 85 un Valijai 84 gadi, kā ilgas
laulības panākumu atslēgu min pacietību. “Vajag būt pacietīgiem, mīlēt vienam otru un pieciest tik daudz, cik vien iespējams. Grūti brīži
ir jāpārvērš par labiem, un, galvenais, vienam
ir jāpiekāpjas,” tā par laulības dzīvi stāsta Valija. Viņa smaidot noteic, ka ilgajā laulības mūžā
daudz sāls esot apēsts, bet ne reizi neesot domājuši par šķiršanos.
Jubilāri atplaukst smaidā, kad telpā ienāk
mazmazdēliņš Oskars. Abi steidz mīļot puisēnu un ar smaidu noteic, ka, lūk, tā ir laime,
piedzīvot mazmazbērnu – tas liek justies vareniem!
Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu
un sabiedrisko attiecību speciāliste
L. Liepiņa
Foto no Kozuļu ģimenes personīgā arhīva
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Miklavānu dižozolu atbrīvošana kopā ar
Gunti Eniņu un viņa draugiem

Tuvojoties Latvijas simtgadei, izveidota
akcija “Simtgade nāk, Latvijas dižkoki atbrī-

vošanu gaida!”, lai palīdzētu ozoliem būt staltiem, stipriem un vareniem. 14. maijā dabas
pētnieks Guntis Eniņš un viņa draugi bija
mērojuši ceļu no Rīgas, lai sakoptu Miklavānu ozolus. Viņiem pievienojās Viesītes novada pārstāvji – Jānis Dimitrijevs, Sanita Lūse,
Inta Malceniece, Ligita Levinska, Gunārs
Spīdainis un palīgi ar motorzāģiem –, lai tos
atbrīvotu, jo koki slāpst pēc saules gaismas.
Laika apstākļi bija mums labvēlīgi un saulaini, iespējams, ka mūsu pilskalni „aizdzina”
visus pērkonus un lietus prom uz tuvējiem
novadiem! Tika izmērīti arī ozolu stumbru
apkārtmēri – lielākais Miklavānu dižozols ir
7,2 metri, vidējais – 5,5 m, zibens cietušais –
3,75 un ceturtais ozols ir 4,06 m.
Kopā strādājām, diskutējām, filozofējām,
lasījām zāļu tējas, pīlādžu lapas un ziedus
aizsardzībai, tika vārīta zupa, kas dabā garšo
vislabāk. Pēc talkas muzejs „Sēlija” piedāvāja
ekskursiju, viesi bija ļoti ieinteresēti uzzināt
vairāk par Sēliju.
Gribētu
nedaudz
atgādināt par dižkoku
atbrīvošanas tradīciju.
1976. gadā Imants Ziedonis nodibināja savu
Dižkoku atbrīvošanas
grupu. Koku grupa turējās kopā divdesmit vienu
gadu. 2009. gadā, šīs idejas iedvesmots, Renārs
Kaupers sapulcināja savus draugus un izveidoja
Mazo kavalēriju – ceļojošu, darbīgu, muzikālu
un iedvesmojošu domubiedru grupu, kas apņēmusies sakopt Latvijas aizaugušos stūrīšus

un iedvesmot līdzīgiem darbiem visus citus.
Prieks, ka šī tradīcija ir atkal atdzimusi, gaidot Latvijas simtgadi!
Es teikšu paldies visiem entuziastiem un
interesentiem, kuri atbrauca! Paldies par šo
cēlo, svēto un dižo darbu! Tagad ozols beidzot
redzēs un jutīs saules gaismu! Putni un bites
arī noteikti ir priecīgi un līksmi! Mēdz sacīt,
ka katram dzīves laikā jāiestāda koks, taču es
vēlētos paturpināt šo ideju un sacīt, ka tas arī
ir jākopj. Viena diena gadā nepieciešama, lai
satiktos un kopā izdarītu tik cēlu darbu, jo
dižs ozols prasa dižu darbu!
Miklavānu ozols tiks arī iekļauts Viesītes
novada tūrisma objektu sarakstā. Mums ir ar
ko lepoties!
Talkas iedvesmots, Edgars Bukavs atsūtīja savas emocijas un pārdomas dzejas formā.
Manuprāt, mēs labi pastrādājām:
Zarus nesām, mīdījām un krāvām.
Un prieks par darbu paliek liels –
Tik liels kā vulkānam no savām lavām.
Lūk, baļķis sazāģēts, pie bluķa gulstas bluķēns,
Te pagastvecis, blakus strādīgs skuķēns.
Un arī puika strādā, meitene nes rungu,
Bet Rīgā pērkons tikmēr uzsit bungu.
Kas ozolam ir licis augt šai gravas malā,
Vai sīlis zīļu kravu atstājis vai vienu racis?
Lūk, rezultāts – aug stalts tas savā vaļā,
Un nav vairs viņš bez gaismas smacis.
Ekskursija, talka, sauc, kā gribi,
Un, ozolu šo redzot, domā, domā dziļi!
Tik dziļi, cik tā saknes, un vēl dziļāk;
Un apskauj to – šai brīdī viņš tev privāts.
(E. Bukavs)
Izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem speciāliste Ligita Levinska
Autores foto

“Brauciens” Muzeju nakts vakarā
Aizvadīta gadskārtējā Muzeju nakts. Šogad to veltījām Mazā Bānīša simtgadei, tāpēc
nosaukums bija “Uzmanību! Durvis atveras!”.
Mazais Bānītis ripo cauri Sēlijas mežiem,
pļavām, apbraucot vienu otru lielāku pauguru, piestājot ūdens uzņemšanas vietās un
pieturās. Muzeju naktī tas “apstājās pļavā”,
kas pilna zināmu un nepazīstamu augu. Citā
pieturā varēja grāmatu palasīt un uzrakstīt labus vārdus. Kad mūsu sapņu vilciens piestāja
bijušajā stacijas laukumā, varēja sasildīties pavingrojot. Mazā Bānīša parkā nonākušie, vilcienu gaidot, izgatavoja pīnītes Mazā Bānīša
rotāšanai, rakstīja Mazajam Bānītim īsziņas,
apciemoja jubilāru un aprunājās ar bijušajiem
dzelzceļniekiem, minēja krustvārdu mīklas,
spēlēja spēli “Ar Mazo Bānīti pa Sēliju”. Parkā varēja paspēt nofotografēties un padziedāt,
bet Sēlijas mājā izgatavot sev piemiņas vilcieniņu. Dzelzceļa bufetē uz taloniem, kā senās
dienās, bufetnieces laipni izsniedza preci.
Lai viss šis Mazā Bānīša “brauciens” un
nodarbes pieturās noritētu jauki un patīkami,

muzeja darbiniecēm palīdzēja pasākumu sagatavot un šajā vakarā bija klāt vēl 30 brīvprātīgie palīgi, kuriem mēs sakām lielu paldies
par šo vakaru!
Paldies Raisai Vasiļjevai, Aijai Rancovai,
Ligitai Vaivodei, Mārītei Bračai, Egonam
Malnačam, Artūram Goldbergam, Sarmītei
Milaknei, Ausmai Brūverei, Jānim Kudiņam,
Evelīnai Bantauskai, Eivai Dronkai, Ievai
Milaknei, Rutai Davidānei, Mirdzai Jēriņai,
Žannai Vērzemniecei, Ilonai Švarcai, Ritai
Ratniecei, Līvijai Levinskai, Rutai Buiķei,
Ārijai Jurkevicai, Līvijai Jakstevičai, Skaidrai
Griškenai, Lanai Aļohno, Rasmai Liseckai,
Vijai Liepkalnei, Ināram Dreijerim, Elitai
Skadiņai, Birutai Strautniecei, Anitai Libertei,
Agnesei Moisejevai, Ligitai Levinskai un Valijai Fišerei!
Īpaši sirsnīgs paldies farmaceitei Anitai
Libertei, kas dalījās ar savu bagāto pieredzi par
augu sagatavošanu un izmantošanu veselības
uzturēšanā un atbildēja uz daudzajiem klausītāju jautājumiem. Viesīte ir Anitas dzimtā pil-
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sēta, tāpēc viņa vienmēr laipni gaidīta mūsu
muzejā arī turpmāk.
Nedalītu Muzeju nakts apmeklētāju interesi un atzinību izpelnījās arī skaistumkopšanas speciāliste kosmetoloģijā Agnese
Moisejeva, demonstrējot ārstniecības augu
pielietošanu sejas procedūrās. Varam tikai ieteikt apmeklēt viņas salonu „Magnolia” Raiņa
ielā, jo tur jūs saņemsiet arī zinošas un prasmīgas speciālistes padomus.
Meistarklasi rokdarbos mums neatteica
arī Līvija Levinska, kas spēj no papīra lapas un
dzijas pavediena iemācīt izveidot jauku suvenīru. Lai izšūtais bānītis mums atgādina par
Mazā Bānīša simtgadi.
Paldies manām kolēģēm Ligitai un Valijai par paveikto un par izturību mūsu kārtējā
pasākuma sagatavošanā un norisē! Paldies
jautrajām balsīm Mazā Bānīša parkā un visiem Muzeju nakts apmeklētājiem! Ceram, ka
nebijāt vīlušies.
Šogad Viesītes Mazajam Bānītim (1916 –
1972), kas darbojās Sēlijā vairāk nekā pusgadsimtu un ietekmēja šī reģiona ekonomisko attīstību, kultūras dzīvi un iedzīvotāju sadzīvi,
atzīmējam 100 gadus. Tā laika mazbānīšu gal-

vaspilsēta Viesīte 1928. gadā kļuva par pilsētu,
pateicoties Mazajam Bānītim, un arī šodien
tas ir viens no Viesītes novada simboliem.
2016. gads izsludināts par Mazā Bānīša
gadu. Visa gada garumā uzsākta akcija “100
labie darbi Mazajam Bānītim, Latvijas simtgadi sagaidot”. Sīkāka informācija muzeja
“Sēlija” mājas lapā: www.muzejsselija.lv
Mazā Bānīša simtgadi svinam kopā ar
Viesītes pilsētas svētkiem 5., 6. un 7. augustā.
5. augusts – Mazā Bānīša svētku svinīgākā daļa, kad tiks atklāta piemiņas plāksne
bijušajā Stacijas laukumā, tiks godināti bijušie
šaursliežu dzelzceļa un Viesītes depo darbinieki un teiktas svinīgas uzrunas. Tiks sumināts pats jubilārs – Mazais Bānītis. Aicināti
viesi, būs skatāmas Mazā Bānīša simtgadei
veltītas izstādes.
6. augusts – Viesītes pilsētas svētki Mazā
Bānīša zīmē, kad svētki iziet ielās un laukumos, lai priecētu mūs pašus, esošos un bijušos
viesītiešus, tuvus un tālus ciemiņus un draugus.
7. augusts – Mazā Bānīša svētki ģimeniskā gaisotnē, kad kopā sanāks Mazā Bānīša bijušie darbinieki, viņu radinieki un atbalstītāji,

kas Viesītes muzeja “Sēlija” 16 pastāvēšanas
gados kļuvuši par daļu no muzeja kolektīva.
Esam bijuši kopā gan priekos, gan bēdās, vecā
darba rūķa – Mazā Bānīša – aicināti un iedvesmoti. Daudz laimes Tev dzimšanas gadā,
Mazo Bānīt!
I. Svilāne,
Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja
Foto no muzeja arhīva

Novada skolās

Ģimenes dienas koncerts Rites pamatskolā
Maija mēnesī kalendārā atrodamas divas atzīmējamās dienas – Mātes diena un
Starptautiskā ģimenes diena. Māmiņu diena Latvijā tiek atzīmēta jau daudzus gadus,
bet Starptautiskā ģimenes diena kalendārā
iekļauta tikai kopš 2007. gada. Ik gadu šo
dienu atzīmē 15. maijā, godinot ģimeni un
aicinot aizdomāties par tās nozīmi cilvēku dzīvē, kā arī vairāk laika un uzmanības
veltīt vecākiem, vecvecākiem un bērniem –
saviem ģimenes locekļiem.
Rites pamatskola šogad 6. maijā organizēja nevis Māmiņu dienas, bet Ģimenes dienas koncertu. Tas šķiet pareizāk,
jo mazuļa audzināšanā neviena māmiņa
nevar iztikt bez sava drošā atbalsta, bez
ģimenes un saviem vecākiem. Māte – tas
ir svarīgākais cilvēks bērnam, bet ne mazāk svarīgi cilvēki ir arī tētis un vecvecāki.
Mēs, mammas, tēti un arī vecmāmiņas un
vectētiņi, tikām mīļi aicināti apmeklēt šo
pasākumu. Ierodoties mūs gaidīja pārsteigums, jo šogad pasākums tika organizēts
savādāk nekā citus gadus. Tikām sirsnīgi
sagaidīti, sēdināti pie galdiņiem un pirms
bērnu koncerta varējām pacienāties ar
tēju, kafiju un kādu saldumiņu. Arī koncerts bija savādāks, jo skolas un bērnudārza skolotājas bija strādājušas kopā un
mazie bērnudārza bērni uzstājās kopā ar
skolas bērniem. Koncerts bija jauks, varējām vērot un priecāties par lielo meiteņu
jau drošajiem un pašu mazāko ķipariņu
pirmajiem dejas solīšiem, par lielo bērnu
skaistajām balsīm un mazo pirmsskolnieku nedrošajām un reizēm arī greizajām, bet tādēļ ne mazāk aizkustinošajām

balstiņām. Patīkami un aizkustinoši bija
tas, ka visi bērni, lieli un mazi, protams,
ne bez skolotāju palīdzības bija sarūpējuši
arī dāvanas vecākiem un vecvecākiem, ko
nu kurš – gan pašu gatavotas apsveikuma
kartiņas, gan pasakainas glezniņas, gan
pirmo pavasara ziedu pušķīšus. Brīdis,
kad lielie un mazie bērni sveicot pieglaudās, samīļoja un pat ierausās klēpī, bija tik
sirsnīgs, ka reti kuram acīs neparādījās
aizkustinājuma asaras.
Visi kopā priecājāmies, ka skolā un
bērnudārzā mums ir tik talantīgi bērni.

8

Prieks, ka skolotājas prot pamanīt šos talantus. Vecāku uzdevums būtu palīdzēt
saviem bērniem tos izkopt un nepamest
šīs nodarbes pie pirmajām grūtībām. Visu
vecāku vārdā gribu pateikt paldies lielo
bērnu skolotājām un klašu audzinātājām,
kā arī mazo bērnudārza ķiparu skolotājām
par ieguldīto darbu koncerta organizēšanā! Paldies, ka ļāvāt mums kādu brīdi aizmirst steigu, pavasara neatliekamos darbus un ikdienas rūpes! Jutāmies samīļoti
un līdz asarām aizkustināti.
Evijas mamma

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2016. gada maijs, Nr. 5 (155)

Projekta partneri pulcējas Viesītes vidusskolā
dalībai starptautiskajā sanāksmē
Erasmus+ programmas līdzfinansētā
skolu stratēģisko partnerību projekta „RECOGNIZE, REMEDY AND RE-ENGAGE” /
Apzināt, Labot un Atsākt/ ietvaros no 9. līdz
10. maijam Viesītē ieradās pārstāvji no visām
partneru organizācijām – Luxembourg Institute of Science and Technology (Luksemburga), Maria Regina College Mosta Boys
Secondary (Malta), St Benedict College Secondary School (Malta), Institut Sainte Marie (Beļģija), Lycée Technique Ecole Privée
Marie-Consolatrice (Luksemburga),
DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN, COMUNIDAD DE
MADRID (Spānija), ADEFIS ONG
(Spānija), lai piedalītos projekta
starptautiskajā sanāksmē. Šī jau ir
trešā no piecām plānotajām sanāksmēm. Viesītē katrs partneris informēja par savām aktivitātēm, kuras ir
notikušas saskaņā ar projekta aktivitāšu plānu. Sanāksmes galvenais mērķis bija izvērtēt
paveikto darbu un plānot nākamās aktivitātes. Kas attiecas uz Viesītes vidusskolu, esam
paveikuši visu plānoto, izveidojuši darbības
plānu turpmākajam pusgadam. Lielu darbu ir
ieguldījuši skolotāji, kuri piedalījās apmācībās
Madridē – M. Kivleniece, A. Bērziņa un A.
Vanaģele. Ir veiktas visas plānotās skolēnu un
skolotāju aptaujas, organizēta inovatīvo mācību metožu pielietošana, apkopoti aptauju
rezultāti. Skolotāji sekmīgi darbojas interneta
vietnē EDMODO, kur pieejami projekta materiāli un notiek pieredzes apmaiņa ar citiem
partneriem. Īpašu atzinību vēlos izteikt skolotājai Mārītei Kivleniecei par ieguldīto darbu
un uzdrīkstēšanos piedalīties starptautiskajās
aktivitātēs, kas prasa ne tikai laiku, bet arī papildus zināšanas; projektā piedāvātās aktivitātes paaugstina skolotāju profesionālo prasmju līmeni, dod iespēju paskatīties uz mācību
procesu no cita skatupunkta. Darbs kopumā
paaugstina mūsu skolas kapacitāti, kā rezultātā ieguvēji ir skolēni, kuriem, pateicoties
skolotāju zināšanām un prasmēm, uzlabojas
pieejamība mūsdienīgam, starptautiski aprobētam mācību procesam. Sanāksmes laikā
skolotājas demonstrēja prezentāciju par skolā
paveikto darbu un sastādīto turpmāko darba
plānu. Projekta partneri šo darbu novērtēja
atzinīgi, jo daudzi vēl tik tālu nav tikuši. Tātad esam radoši, zinoši un patstāvīgi. Ceru, ka
skolā pārējie kolēģi būs ieinteresēti savā darbā
pielietot inovatīvās mācību metodes. Trīs metodes kopējā saistībā – tie ir rīki skolotājam,
lai radītu interesi par mācību procesu; skolēni
paši mācītos, mācītu viens otru; lai uzlabotu
skolas vidi, tās mikroklimatu un kopīgi risinātu sociālos jautājumus (iepazīstot, izrunājot situācijas, kā palīgu izmantojot spēles),
viss vērsts uz to, lai skolēnam būtu vēlme atrasties skolā.

Kā vienu no projekta rezultātiem plānots izveidot
interaktīvo galdu, kas palīdzēs vienkāršotā
veidā mācību priekšmetu apguvē demonstrēt likumsakarības un secības, lai skolēniem
būtu iespēja mācīties interaktīvā veidā. Esam
veikuši iepirkumu un noslēguši divus pakalpojuma līgumus. Galda konstrukcija izveidota, gaidām aprīkojumu, savukārt vadošais
partneris no Luksemburgas atbildīgs par
programmatūras izstrādi. Cerams, ka nākamajā mācību gadā varēsim uzsākt šīs metodes
pielietošanu. Nākamajās skolotāju apmācībās
Maltā kā viena no tēmām būs interaktīvā galda pielietošana apmācību procesā un pilnveidošanā.
Sanāksmes laikā demonstrējām skolēnu
prasmes, kuras nodrošina ārpusskolas nodarbības. Tā kā projekta sanāksme notika tuvu
Mātes dienas gadskārtējam koncertam, arī
projekta partneriem bija iespēja redzēt mūsu
skolēnu sniegto koncertu. Vairāki skolu pārstāvji bija pārsteigti par mūsu bērnu degsmi
un aizrautību, kas viņu valstīs ne vienmēr ir
sastopama. Paldies vecākiem un skolotājiem
par darbu, lai bērnos attīstītu daudzpusējas
prasmes un skolas dzīvi padarītu skolēnam
interesantāku!
Bez darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem par projekta aktivitātēm, novērtēšanu,
turpmākā darba plānošanu nedaudz viesus
iepazīstinājām ar mūsu kultūrvēsturiskajām
vērtībām, apmeklējot Viesītes muzeju “Sēlija”.
Kafejnīcā “Zaļā varde” viesiem tika piedāvāti
mūsu nacionālie ēdieni. Sanāksmes otrās dienas vakarā iepazīstinājām partnerus ar mūsu
galvaspilsētu Rīgu. Tomēr kā viens no nozīmīgākajiem sanāksmes momentiem ir atzīmējama tikšanās, kas notika Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Tikšanās laikā notika
pieredzes un informācijas apmaiņa par darbu, kas tiek veikts Latvijā saistībā ar pāragri
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skolu pametušo
skolēnu
skaita
samazināšanu un
novēršanu. Mūsu
projekts risina nozīmīgu problēmu, un visas
aktivitātes ir vērstas uz to, lai skolēni skolu
nepamestu. Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā tika ievietota informācija: “Viesi
tika iepazīstināti ar kvalitātes dienesta mērķi,
funkcijām un darbības virzieniem. Sīkāku
informāciju kvalitātes dienesta Licencēšanas
un reģistru departamenta direktora vietnieks
Jānis Mihailovs un vecākā eksperte Jana
Veinberga sniedza par darbu priekšlaicīgas
mācību pamešanas risku novēršanā. Projekta
dalībnieki varēja iepazīties ar prezentāciju un
saņemt atbildes uz jautājumiem par prakses
izpēti neattaisnotu kavējumu daudzuma un
iemeslu apzināšanai, informācijas apkopošanu par skolās nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem, kā arī gatavošanos
specifiskā atbalsta mērķa 8.3.4. “Samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus” projekta īstenošanai.” Paldies Izglītības kvalitātes
valsts dienesta vadītājai Initai Juhņēvičai par
atsaucību uzņemt mūsu projekta dalībniekus
un dalīties pieredzē! Šī tēma ir aktuāla visā
Eiropā.
Projekta sanāksmes laikā paveicām visu
iecerēto, neskatoties uz limitēto laiku. Paldies
visiem skolotājiem un darbiniekiem, kuri
palīdzēja sagatavot visu nepieciešamo, piedalījās aktivitātēs, kā arī atbalstīja un turpinās
atbalstīt projekta īstenošanu!
Projekta īstenošanas periods ir no 2015.
gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. augustam. Kopējais projekta budžets ir EUR
231528.00, Viesītes vidusskolai paredzētais
finansējums 19850.00 EUR.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības
ERASMUS+ programma.
Viesītes vidusskolas direktors
A.Baldunčiks
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Viesītes vidusskolas skolēni mācās pie
partneriem Grieķijā
Erasmus+ programmas
stratēģisko skolu sadarbības
partnerību projekta “WORDS
UNITE US”, Nr. 2015–1–RO01–KA219–
015167_7, ietvaros četri Viesītes vidusskolas
skolēni – Marta Kristiāna Kāršeniece, Artūrs
Kovrigo, Rainers Kravčenko, Endija Grundmane – un divi pavadošie skolotāji – Līga
Blumbeka un Sarmīte Ratiņa – piedalījās
starptautiskajā skolēnu kopīgās mācīšanās sesijā, kura notika Heraklionā (Grieķijā) laikā
no 17. līdz 24. aprīlim. Mācību sesijas mērķis
ir kopīgās e – grāmatas nodaļu veidošana pa
tēmu blokiem.
Sākumā tradicionāli notika iepazīšanās,
bet šoreiz interesentā vietā – pludmalē un atraktīvā veidā – ar sporta spēļu palīdzību. Dalībnieki labprāt piedalījās piedāvātajās sporta
aktivitātēs un prezentēja savas tautas sportiskās rotaļas un spēles. Pēc aktīvām nodarbībām skolēni izmēģināja savas prasmes sienas
apgleznošanā. Uz iepriekš iesūtītu skiču variantiem tika izveidota pamata zīmējumu bāze –
interjera priekšmeti, aksesuāri u.c. Skolēnu
uzdevums bija krāsošana, un šo procesu arī
bērni izbaudīja. Grupās strādājot, tika sacerēta
projekta himna un mūzika. Himnu mācīsies
visu partnervalstu bērni. Ļoti aizraujošs un
atraktīvs pasākums bija dārgumu medības.
Patiesībā tās izpaudās kā orientēšanās spēle,
kuras mērķis bija atrast un iepazīt slavenākās
celtnes un svarīgākos objektus Heriklionā.
Labs komunikācijas veids, jo startējām jauktās
komandās. Vienotība un savstarpējā sapratne
palīdzēja visus punktus sameklēt un panākt
labus rezultātus finišā.
Īpaši aizraujoši bija apmeklēt Knosos arheoloģiskos izrakumus, kur saglabājušas vēs-

tures liecības par Minoanas civilizācijas pirmsākumiem. Arheoloģijas un mākslas muzejā
tika padziļināti iepazīta Grieķijas kultūra un
vēstures attīstības gaita. Iepazītas mitoloģiskas būtnes, dievības un leģendas. Noslēguma
darbnīcā bērni pagatavoja katrs sev suvenīru
ar nozīmīgu nospiedumu no Grieķu kultūras
simboliem. Sesijas laikā skolēni rādīja mūsdienīgas lugas par savas tautas kultūru, ticējumiem un ieražām. Tika organizēta ekskursija uz kalniem, kā arī uz iepakojumu ražotni
lauksaimniecības produkcijai. Pēdējā dienā
dalībnieki piedalījās radošajā darbnīcā Dabas
muzejā. Jauktās komandās darbojoties, tika
izveidoti stāsti ar ilustrācijām, meklēti un atpazīti muzeja eksponāti. Noslēguma nodarbībā dalībnieki aizpildīja izvērtēšanas anketas,
piedalījās deju maratonā, cienājās ar sarūpēto
svētku mielastu un dalījās ar jaunajiem draugiem ar saviem e-pastiem, lai saglabātu iespēju
sazināties arī turpmāk.
Ko par mācību sesiju Grieķijā saka dalīb-

Rites pamatskolas skolēni
Tērvetē
11. maija rītā pa saules pielieto ceļu autobuss Rites pamatskolas skolēnus veda uz
Tērveti. Satraukums valdīja visu ceļu, un mazāko klašu skolēni nevarēja vien sagaidīt ekskursijas galapunktu. Pie rakstnieces A. Brigaderes muzeja mūs vispirms sagaidīja putnu
dziesmas un rasotie zāles stiebri, kuru vidū
jau pavīdēja mazie āboliņa ziediņi. Pirms
muzeja apskates gide vispirms eksaminēja
mūsu bērnus. Mēs patiešām varējām justies
lepnas, jo bērni bija ļoti zinoši un uz visiem
jautājumiem spēja sniegt pareizas atbildes.
“Visinteresantākais man likās, ka pārsvarā
visas mēbeles bija baltā krāsā un pie griestiem nebija lustras, un istabas visas varēja
iziet kā pa apli,” sacīja Marta. Muzejā uzzinājām daudz interesanta, arī to, ka rakstniece
ļoti mīlēja mūziku un pati spēlēja klavieres.
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nieki? Marta Kristiāna Kāršeniece: “Man ļoti,
ļoti patika visi projekta skolotāji un bērni, jo
bija jautri un draudzīgi. Protams, arī daba.
Laika apstākļi bija burvīgi. Ģimene, kura mūs
uzņēma, bija sirsnīga. Man patika mācību sesija un iespēja pilnveidot savas angļu valodas
zināšanas.” Endija Grundmane: „Man patika
siltais laiks, palmas un apelsīnkoki ielu malās.
Ļoti skaista pludmale ar krāsainiem akmentiņiem un gliemežvākiem. Vēl man patika spēles
un dejas. Es dzīvoju ļoti jaukā latviešu ģimenē,
kura jau četrus gadus dzīvo Grieķijā.”
Artūrs Kovrigo: “Pieredze, ko ieguvu Grieķijā, ir neaizstājama. Kopumā mācību sesija
Grieķijā ļoti patika.” Rainers Kravčenko: „Laba
iespēja saprast, cik daudz varu, kā arī iemācīties kaut ko jaunu. Man patika daba un cilvēki.”
Nākamā mācību sesija notiks Lietuvā no
6. – 11. jūnijam. Dalībnieki ir uzsākuši mājas
darbu izpildi, lai visu paveiktu laikā un spētu
sekmīgi piedalīties mācību sesijā.
Materiālu sagatavoja skolotāja S. Ratiņa.
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Mūsu Lindai Sasai arī tika tas gods uzspēlēt
uz rakstnieces A. Brigaderes klavierēm. Taustiņi viegli iegūlās zem pirkstiem un sāka skanēt “Kur tu teici, gailīti”, kuras laikā varējām
dziedāt līdzi. Kristiānu izbrīnīja, ka “mazajai
Annelei vajadzēja šķērsot lielo mežu, lai nonāktu skolā. Tas bijis tāls ceļš. Un interesanti,
ka māja, kurai viņa gāja vienmēr garām un
viņai ir patikusi, laika gaitā tai tika uzdāvināta kā vasaras darba māja”. Jauki būtu bijis
mieloties ar lielajām un saldajām meža zemenēm Sirseņu pļavā, bet tās vēl slēpās pavasarīgajā zālē un nebija pat uzziedējušas.
Tālāk ceļš veda pāri jaunajam tiltam, kas
ir atvests no Lietuvas jau pilnīgi izgatavots.
Niks brīnījās, ka “tiltā ir iebūvētas kapsulas,
kas uztver visas vibrācijas un aprēķina cilvēku un vides ietekmi uz pašu tiltu”. Mūs visus
sagaidīja jaukā rūķu meitene Zuze. Jaukais
stāstījums visu bērnu acīm un ausīm lika
informāciju uztvert nopietni. Rūķu lūgšana,
lai daba un viss dzīvais tiek sargāts un lolots,
lika bērniem aizdomāties par savu rīcību ikdienā. Mazākie ļoti vēlējās redzēt rūķus, kas
paslēpušies mežā, un centās izturēties klusi

Viesītes Mākslas
un mūzikas
skolas
aktualitātes

30. aprīlī Meirānu Kalpaka pamatskolā
notika zēnu vokālistu konkurss „Aiviekstes
lakstīgalas 2016”. Konkurss veltīts operdziedātāja Jāņa Zābera piemiņai. Tā mērķis ir
attīstīt un veicināt jauno zēnu vokālistu profesionālo izaugsmi, aktivizēt bērna balss dabisko skanējumu, neizmantojot pastiprinošus līdzekļus, kā arī saglabāt un popularizēt
tenora Jāņa Zābera muzikālo mantojumu.
Dziedošie zēni bija sabraukuši no dažādām Latvijas vietām – Rīgas, Madonas, Lielvārdes, Jēkabpils, Vecpiebalgas, Tukuma,
Alūksnes, Līvāniem un Viesītes.
Konkursa dalībniekus vērtēja žūrija,
kuras sastāvā bija Dainis Kalns (komisijas
priekšsēdētājs), Dainis Skutelis, Ilze Liepiņa,
Ieva Zepa un Aigars Noviks.
Mūsu skolu šajā konkursā pārstāvēja 5.
klases audzēknis Dāniels Kivlenieks (sk. Agnese Levinska, kcm. Jekaterina Haļiullina),
iegūstot 2. vietu. Sveicam Dānielu ar iegūtajiem panākumiem!

un mierīgi. Beigās Aleks tomēr jutās nedaudz
vīlies, jo sacīja: “Mēs laikam tomēr uzvedāmies par skaļu, jo neredzēju nevienu rūķi un
pat viņa cepures dzelteno bumbuli ne.” Pēc
nelielas pastaigas nonācām rūķu ciemā, kur
rūķu tētis mūs iepazīstināja ar to, kā top rūķu
mājas un visas tur nepieciešamās lietas. “Man
patika lielā lustra, ko Rūķu tētis bija iztaisījis
no egles saknēm,” atzīmēja Elvijs. Rūķu mājiņu apmeklējumi un Rūķu gides Zuzes dotā
atļauja izlodāt visus namiņus bērniem deva
papildus enerģiju. Tika izlodāti visi namiņi,
kuros varēja ietilpt “lielie” cilvēku ķermeņi.
Pasaku mežā visus gaidīja brīnumu lietas.
Sastinguši sikspārņi, melnie kaķi un pūces
gaidīja saulrietu, lai varētu doties savās gaitās un satikt savu saimnieci raganu. Kad tika
uzēsti raganas zaķkāposti, sākās lielais eksāmens pie raganas. Bērni bija zinoši un uz visiem jautājumiem atbildēja pareizi, saņemot
uzslavu no raganas, kas sen uz visām atbildēm nebija saņēmusi pareizas atbildes. Visu
gardums bija īpašās zaķu spiras. “Tās tak bija
šokolādes končas!” apgalvoja Daniela un neticēja raganas teiktajam, ka tās tikai garšojot

kā šokolādes konfektes.
Rūķu pilsētiņā arvien no jauna paceļas
namiņi, un nākotnē tur būšot vesela namiņu pilsētiņa – tā rūķu meitene Zuze. Ārā no
pasaku meža mūs sagaidīja zirdziņi, kas tā
vien mīņājās uz vietas vēlmē visus izvizināt.
“Man ļoti, ļoti patika vizināties ar zirdziņu
ratos, bet vislabāk bija jāt uz zirga,” sacīja Sanija, nokāpusi no zirga muguras. Kā pēdējo
visi gaidīja vizināšanos sapņu bānītī. Atkal
un atkal bānītis izvizināja pa līkumaino ceļu
augšup un lejup jau pa ietajām takām. Smaidi
nenozuda no bērnu sejām vēl ilgi, un atpakaļ ceļā visi dalījās iespaidos par piedzīvoto.
“Liels, liels paldies skolotājai Maijai un Sandrai par piedāvāto ekskursiju,” bija lasāms vairāku bērnu aprakstos par ekskursiju. “Man
tagad ir saprotamāks un skaidrāks stāsts par
Sprīdīti un Anneli, jo esmu bijusi tajās viņu
īstajās mājās,” sacīja 5. klases skolniece Diāna.
Piekrājuši iespaidus un noguruši no garā
ceļa, tomēr apmierināti un laimīgi arī mēs
devāmies uz savu laimes zemi – uz mājām.
Skolotājas M. Ūdre, S. Tuča V. Liepiņa

14. aprīlī Līvānos noslēdzās interešu izglītības vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas pulciņu pedagogu
metodisko darbu izstādes – konkursa „Manas mājas” II kārta Latgalē.
Viesītes Mūzikas un mākslas skolas
pedagoģe Inga Kovaļevska (pulciņš
„Otiņas”) izstrādāja metodisko materiālu „Pastmarka LATVIJAI – 100”,
kurš tika novērtēts ar Valsts izglītības
satura centra I pakāpes diplomu.

13. maija pēcpusdienā Viesītes Mūzikas un mākslas skola vēra savas durvis, lai uzņemtu ciemiņus. Atvērto durvju dienas pasākums iesākās ar mākslas skolas audzēkņu vadītajām radošajām
darbnīcām, kurās varēja gan uz tāfeļsienas uzzīmēt lielus brīnumziedus, gan no kartupeļiem izgatavot zīmodziņus, gan izmēģināt roku, zīmējot pie molberta ziepju burbuļus. Cits labprāt atklāja
savus sapņus zīmējumā vai ļāvās sejiņu apgleznošanai, iejūtoties kādā tēlā. Pasākuma noslēgumā
mūzikas skolas audzēkņi klātesošos priecēja ar sagatavoto koncertu. Ar prieku gaidīsim jaunus
audzēkņus savā pulkā!
Informāciju apkopoja skolas direktore I. Bartkeviča.
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Valsts sporta medicīnas centra speciālistu
vizīte Viesītes Sporta skolā

11. maijā Viesītes Sporta skolā viesojās
Valsts sporta medicīnas centra direktore Sabīne Vaska – Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela
Gudre un Sporta medicīnas departamenta
direktore Santa Viltere. Viesošanās laikā
tika apspriesti līdzšinējās sadarbības problēmjautājumi un Centra vadība informēja
par izmaiņām, kas gaidāmas medicīnisko
pārbaužu veikšanā. Tikšanās laikā Sporta
skolas direktors Jānis Osis un VSMC direktore Sabīne Vaska – Epnere parakstīja jaunu
sadarbības līgumu.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 195
“Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko
slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība” paredz, ka padziļinātās
medicīniskās pārbaudes bērniem – sportistiem jāveic vienu reizi gadā, taču finansējuma un kapacitātes dēļ VSM centrs to nevar
nodrošināt. Paredzēts, ka šā gada septembrī

stāsies spēkā MK noteikumu izmaiņas. Tiks
noteikts, ka turpmāk pārbaudes tiks veiktas
bērniem – sportistiem, sākot no desmit gadu
vecuma. Jaunākiem bērniem medicīniskās
pārbaudes būs jāveic ģimenes ārstiem.
No 16. līdz 18. maijam skolā viesojās
Latvijas Sporta medicīnas centra darbinieki,
lai veiktu veselības aprūpi (padziļināto profilaktisko pārbaudi) sporta skolas audzēkņiem. Šogad VSMC speciālisti profilaktisko
medicīnisko pārbaudi veica 93 sporta skolas
audzēkņiem. Kaut arī MK noteikumu izmaiņas varētu stāties spēkā septembrī, jau
šis vizītes laikā bija izmaiņas:
1. padziļinātai medicīniskai pārbaudei
varējām pieteikt tikai 100 bērnus (audzēkņu
skaits skolā – 207),
2. vizīte ilga trīs dienas (iepriekšējos gados – 5 dienas),
3. Eirofit (fiziskās sagatavotības novērtējuma testi) testus veica audzēkņiem, kuri ir

SESTĀ TEĀTRA IZRĀDE PII “ZĪLĪTE”

sasnieguši 10 gadu vecumu.
Nepieciešamības gadījumā Sporta skolas audzēkņi pie speciālistiem var griezties
VSMC Rīgā, Raiņa bulvārī 27, iepriekš pierakstoties (reģistratūras tālr.: 67226002;
27839556). Konsultācija sporta skolas audzēkņiem tiek sniegta bez maksas.
Pēc VSMC statistikas datiem no 2015.
gadā pārbaudītajiem sportistiem – no bērniem līdz 25 gadu vecumam 28,03% ir noteikti ierobežojumi treniņiem; 68,87% var
trenēties bez ierobežojumiem. 97,16% ir
konstatēta nepareiza stāja. 75,98% bija praktiski veseli ar nelielām veselības novirzēm;
0,74% bija veseli, fiziski attīstīti un funkcionāli sagatavoti; 23,14% bija veselības novirzes, funkcionāli vāji sagatavoti.
Viesītes Sporta skolas direktora vietniece
G. Klibiķe
Raksta tapšanā izmantota VSMC
informācija.

Teātra dienas
pirmsskolas izglītības
iestādē “Zīlīte”
Katrā no pirmsskolas izglītības iestādes
grupām šogad tika iestudētas bērnu un skolotāju pašu izvēlētas ludziņas. Vispirms jauno
aktieru veiksmes vērtēja citu grupiņu bērni un
bērnudārza darbinieki. Tika nolemts bērnu
sniegumu parādīt arī māmiņām, tētiem un citiem interesentiem, tāpēc nolēmām organizēt
teātra dienas pirmsskolas izglītības iestādē, kuras norisinājās 17., 18. maijā. Visus kopā aicināja un ar programmu iepazīstināja lauku pelīte
Lonija (Daiga Medne) un pilsētas pelīte Rozālija (Evita Štāka). Pirmajā svētku dienā skatītāji
vērtēja “Mārīšu”, “Taurenīšu” un “Bitīšu” grupu
izrādes, bet nākamajā – “Zaķīšu”, ”Rūķīšu” un
“Ķiparu” teātra uzvedumus. Paldies visiem, kas
atrada laiku, lai pie mums paciemotos un gūtu
pozitīvas emocijas!

Ir pienācis pavasaris, bet laika apstākļi mūs
īpaši nelutina. Arī 20. aprīļa rīts atausa lietains
un drēgns, ietinies pelēkā un drūmā lietusmētelī, taču tas it nemaz netraucēja būt priecīgā noskaņojumā gan maziem, gan lieliem PII “Zīlīte”,
jo šajā dienā visi ar lielu interesi un kārtējo saldumiņu rokās devās baudīt nu jau sesto teātra
izrādi, kuru piedāvāja “Taurenīšu” grupa.
Muzikālā izrāde “Vistiņa Raibīte un runcis
Francis” stāstīja par skaistu draudzību starp vistiņu un runci, kuru ar viltību un meliem mē-

ģināja izjaukt nejaukā meža viltniece – lapsa.
Runcis ar savu draugu – taurenīša, lāča, putniņa, zaķa, eža un vāveres – palīdzību atguva savu
draudzeni un atkal varēja būt kopā laimīgi.
Izrāde bija interesanta, muzikāla un ar pamācošu raksturu – gan par draudzību, gan paklausību, kas liek pildīt dotos solījumus. Liels
paldies Annai, Olitai, Taņai, kā arī bērniem par
skaisto izrādi un dejām!
“Ķiparu” grupas audzinātāja L. Dambrāne
E. Štākas foto

Veicu visu veidu santehnikas darbus –
ūdens, apkure, kanalizācija.
Tālr. 26062716
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Sagatavotie priekšnesumi bija tiešām interesanti un aizraujoši. Bērni priecājās gan par
savu, gan par draugu sniegumu. Visu sirdīs
iemājoja prieks un gandarījums par lielo, labi
paveikto darbu. Sirsnīgs paldies visiem lielajiem
un mazajiem aktieriem, kā arī pārējiem, kas piedalījās šī pasākuma sagatavošanā, organizēšanā
un vadīšanā! Lai izdodas arī turpmāk!
PII “Zīlīte” vadītāja A. Orbidāne
A. Brīvules – Kastaines foto
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Aprīlis Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā
Aprīlis Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā iesākās ar darbnīcu jauniešiem “Naida
runai NĒ”, kurā katram bija iespēja iejusties
dažādās sociālās lomās un izprast, kā stereotipi ietekmē mūsu viedokli par apkārtējiem.
Sīkāka informācija par šī pasākuma norisi jau iepriekš bija publicēta novada mājas
lapā, Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra
facebook lapā, kā arī Viesītes novada vēstīs,
atspoguļota Latgales televīzijā.
Aizraujošākā aprīļa nodarbe bija dambretes sacensības, kas pulcēja lielākos spēlēt gribētājus. Paldies Oskaram, Romānam,
Tomasam, Rendijam, Justam, Kristoferam
un Kristiānam par aktīvo piedalīšanos dambretes sacensībās! Plānots arī nākotnē centrā
rīkot līdzīga veida sacensības.
Saldākā aktivitāte bija pankūku cepšana. Katram bija iespēja pašam izcept pankūkas, tās dekorēt. Lai process būtu interesantāks, vienu pankūku cepa apaļu, bet otru
zvaigznes formā. Starp cepējiem bija arī tādi,
kas pirmo reizi cepa pankūkas paši. Ēst gatavošanas reizēs Viesītes Jaunatnes iniciatīvu
centrā pulcējas daudz jauniešu, kuri labprāt
iemācās gatavot kaut ko jaunu un labprāt nodegustē savu meistardarbu.
Aprīlī, sadarbojoties ar Viesītes bibliotēkām un Viesītes vidusskolu, radījām iespēju
Viesītes vidusskolas 3. a un 3. b klasei iepazīt
un izprast klases vakaru dažādošanas ie-

spējas, spēlējot spēles un labi pavadot laiku.
Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā šīs klases iemācījās spēlēt dažādas spēles, piemēram, “Karstais kartupelis”, “Ķīnieša čuksts”
u.c., kā arī iepazina Jaunatnes iniciatīvu
centru. Starp šo klašu skolēniem tikai retais
nebija iepriekš bijis centrā. Aicinām arī citus
dažādot klases vakaru aktivitātes un izmantot centra sniegtās iespējas, lai klases vakaru
padarītu atšķirīgāku no ierastajiem.
Ikmēneša filmu pēcpusdienā skatījāmies
multfilmu “Gardēdis”. Paldies Evelīnai, Nilam un Jānim par filmas izvēli un piedalīšanos! Aicinu ikvienu interesentu piedāvāt

savas idejas turpmākajām filmu pēcpusdienām.
Aprīļa mēnesī arvien biežāk sapratām,
ka Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrs ir laba
alternatīva, kur bērniem pavadīt laiku, kamēr vecāki strādā. Aicinām to izmantot, jo
centra telpās vienmēr var atrast sev vēlamu
nodarbi un komunicēt ar citiem bērniem un
jauniešiem.
Arī maijā centrs piedāvāja dažādas aktivitātes.
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes darbiniece Līvija Levinska
Foto no Jaunatnes iniciatīvu centra arhīva

Viesītes novada jaunieši piedalās
starptautiskā projektā Īrijā
No 25. aprīļa līdz 2. maijam seši Viesītes
novada jaunieši piedalījās starptautiskā jauniešu apmaiņas projektā “Open Mic–focus of
YOU(th)” Īrijā, kas bija šī projekta otrā mobilitāte. Projekts kopumā pulcēja 35 jauniešus no
Īrijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Latvijas, Portugāles un Spānijas. Projekta mērķis bija radīt telpu
un laiku, lai strādātu ar jauniešu idejām, un
atbalstīt viņu personīgo izaugsmi un attīstību,
izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes. Viesītes novadu jauniešu apmaiņas projektā pārstāvēja Henrijs Zālītis, Kristīne Līce, Edgars Grava, Ilva Mašinska, Kristiāna Lisecka un
grupas vadītāja Agnija Mutule. Šī paša projekta
pirmā daļa notika 2016. gada martā Lietuvā.
Agnija Mutule, jauniešu grupas vadītāja: “Šī
nedēļa bija ļoti intensīva. Šī bija otrā daļa projektam par sociālo uzņēmējdarbību, kas iesākās
jau martā Lietuvā, tāpēc turpinājām iesākto
darbu. Projekta dalībnieki prezentēja to, ko
praktisku pa šo mēnesi bija paveikuši savas biznesa idejas labā. Vairāki dalībnieki bija veikuši
aptauju, vai viņu ideja ir lietderīga, citi – tirgus
un cenu izpēti. Kopīgi pārrunājām, kas izdevies,
ko vajadzētu uzlabot, kā arī nospraudām nākamo soli, kas tiks īstenots, atgriežoties mājās. Šajā
projektā piedalījās tās pašas valstis, kas pirmajā
projekta daļā Lietuvā – Latvija, Lietuva, Īrija,
Portugāle, Spānija, un Lielbritānija. Nodarbības
vadīja visu valstu līderi, kā arī sociālie uzņēmēji
no Lielbritānijas, Lietuvas un Spānijas. Jaunie-

šiem bija iespēja arī uzzināt par brīvprātīgo
darbu Eiropā. Visas nodarbības notika angļu
valodā ļoti skaistā, kalnu ieskautā vietā netālu no Dublinas. Viena diena tika pavadīta arī
Dublinā, kurā dalībniekiem bija jāveic konkrēts
uzdevums. Vēlos pateikt paldies Viesītes novada
pašvaldībai, it īpaši Laurai Liepiņai, par iespēju piedalīties šajā projektā, kā arī komandai no
Latvijas! Bez labas komandas šis projekts nebūtu iespējams, paldies par Jūsu visu centību un
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augsto atbildības sajūtu!”
Kristīne Līce: “Šis projekts man deva vēl
dziļāku ieskatu par sociālo uzņēmējdarbību un
tās iespējām. Iegūtas lieliskas un neaizmirstamas emocijas, jauni iespaidi, kā arī draugi. Liels
paldies Latvijas komandai, ar ko kopā pavadījām šo lielisko nedēļu, un par iespēju piedalīties
šajā projektā!”
Henrijs Zālītis: “Paldies par šo iespēju – atkal doties starptautiskā jauniešu apmaiņas pro-
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jektā! Esmu 100% pārliecināts, ka katra diena,
ko pavadīju šajā projektā, man ir devusi jaunas
zināšanas, pieredzi un emocijas. Katrs šis projekts ir solis pretī kaut kam jaunam. Liels prieks
par paveikto. Liels paldies visai latviešu grupai
un it īpaši Agnijai! Noteikti vēlētos doties vēl
kādā apmaiņas projektā.”
Ilva Mašinska: “Ņemot vērā, ka šī bija projekta otrā daļa, esmu ļoti apmierināta. Cilvēki
bija ļoti atsaucīgi un, ja kaut kas nebija saprotams, vienmēr palīdzēja un paskaidroja. Braucot uz projekta otro daļu, bija nepieciešams
izveidot plānu savam sociālajam uzņēmumam,
kas bija izaicinājums. Protams, neapšaubāmi
labs treniņš angļu valodai, kas man kā topošajai
studentei ir ļoti svarīgi. Pieredze, treniņš, jauni

draugi un emocijas ir tas, ko es noteikti paņemšu līdzi savās turpmākajās gaitās. Paldies par
doto iespēju!”
Edgars Grava: “Man ir tikai pozitīvas atsauksmes par tieši šo un vispār par šādiem
projektiem, uzskatu, ka tie ir ļoti noderīgi jauniešiem – tie vairo ne tikai zināšanas un pieredzi, bet arī pieaug kontaktu un paziņu loks.
Šī projekta laikā es sastapos ar interesantiem
cilvēkiem no dažādām valstīm ar dažādām kultūrām un atšķirīgu mentalitāti. Ļoti noderīgi ir
saprast to, ka cilvēki ir dažādi, un mācīties ar
tiem komunicēt, un nonākt pie vienota mērķa, kas mūsdienās ir ļoti aktuāli, kad tik daudz
cilvēku visā pasaulē emigrē un imigrē. Arī paši
savu kultūru parādām citiem un parādām, cik

Latvija patiesībā ir bagāta. Projektā dziedājām
latviešu dziesmas, un visiem ļoti patika. Arī
daudz jauna un noderīga tika apgūts šī projekta
laikā, sadarbojoties ar dalībniekiem un pašiem
paplašinot savu komforta zonu.”
Kristiāna Lisecka: “Esmu ieguvusi ļoti
daudz! Ja no sākuma mans sapnis tika glabāts
manī, tad nu esmu smēlusies idejas, spēkus un
iedvesmu to celt gaisā. Šis projekts man sniedza
ne tikai profesionālo izaugsmi, bet arī iekšējo!
Komunicēju ar dažādiem cilvēkiem, cīnījos ar
negaidītiem pārbaudījumiem, bet esmu patiesi
apmierināta ar paveikto! Tiešām liels paldies!
Noteikti piedalīšos vēl šāda veida projektos, ja
būs tāda iespēja.”
Viedokļus apkopoja L. Liepiņa.

Pagastu ziņas

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
Jēkabpils nodaļas rīkotais seminārs

Tēma: Uzņēmējdarbības uzsākšana un ražošanas efektivitātes celšana; Nosaukums: Cāļu diena Viesītes novadā
Norises vieta: Lones Tautas nams, Saukas pagasts, Viesītes novads. Datums: 01.06.2016. Gr. Nr. 6Jp–S
Stundu
Saturs
skaits
11:45 – 12:00
0,25 Par gūto pieredzi brīvos apstākļos turētām „laimīgām” vistām
Vācijā
12:00 – 13:30
1,5
Mājputnu olu marķēšanas un higiēnas prasības pārtikas apritē.
Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā
realizē vietējā tirgū
13:30 – 14:30
1
Putnu audzēšanas pieredze ZS „Vilciņos”
Laiks

14:30 – 14:45 Kafijas pauze
14:45 – 15:00
0,25 Mājputnu audzēšana kā ieņēmumu gūšanas avots
Kopā st.

Lektors
Ziedīte Bimšteine, LLKC Jēkabpils biroja
lopkopības konsultante
PVD Austrumzemgales pārvaldes
speciālisti
Zane Rostokina,
uzņēmēja Saukas pagastā
Ligita Kadžule, Viesītes un Saukas
pagasta lauku attīstības konsultante

3,0

Cāļu diena Viesītes novadā – īstie cāļi un
cilvēkbērni Bērnu aizsardzības dienā! Laipni aicināti pulcēties pie Lones Tautas nama
pulksten 11:00. Būs maza iekustēšanās dienas
darbiem!
Ārpusē, pie Lones Tautas nama, mājputnu
izstāde: „Vilciņu” cālīši un mīļdzīvnieki, „Moderno dārzu” vistu punduršķirnes, lielās šķirnes. Cāļu un vistu produktu tirdziņš (barotavas,

dzirdnes, apgaismojums u.c. putniem). Tie būs
brīvdienu sākuma svētki bērniem kopā ar vecākiem un vecvecākiem.
Bērnu drošība un uzmanība vasarā – tikšanās ar Viesītes pašvaldības policijas inspektoru
Jāni Pučinski. Tikšanās ar Zemessardzes kājnieku bataljona kapteiņleitnantu, 1. rotas komandieri Guntaru Rožlapu. Dažādas aktivitātes
un konkursi bērniem Viesītes sporta kluba un

kultūras darbinieku vadībā. Būs sejiņu apgleznošana (EUR 1,50 - 3,00).
Sīkāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās pa t. 26526895 vai e-pastu: ligita.kadzule@
llkc.lv
Semināra moderators: L. Kadžule, lauku
attīstības konsultante
Nodaļas vadītājs: Z. Bimšteine, LLKC
Jēkabpils biroja vadītāja

Lones stacijā ir ieripojis
Mazais Bānītis!
Arī mēs, Saukas pagasta ļaudis. esam labi pastrādājuši, un Lones stacijā
ir ieripojis Mazais Bānītis, kas priecē ikvienu garām braucēju un Viesītes
novada 1. Cāļu dienas semināra apmeklētājus, kā arī bērnus – Bērnu aizsardzības dienā! Lai top daudz skaistu foto! Augusta beigās mēs varētu visi
kopā izveidot Mārtiņa Buclera foto kabinetā izstādi “Mana bilde pie “Mazbānīša” Lonē”. Uz tikšanos!
I. Malceniece
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Baltā galdauta svētki Saukas bibliotēkā

4. maija rītā pie balti klāta tējas galda, ņemot līdzi svētku cienastu, pulcējās
bērni un pieaugušie.

3. maija vakarā Evelīna Mutule, Sintija Dzikoviča, Sanita Lūse, Rodrigo
Lūsis, Velta Lāce izveidoja no ziediem svētkiem rotājumu.

Pirms 26 gadiem mēs atguvām mūsu valsts neatkarību. 1990. gada 4.
maijā Augstākā Padome balsoja par neatkarības Deklarāciju. Plkst. 19.00
Daugavmalā saplūda tauta – gaidīja balsošanas rezultātu. Kad skaļruņi zi-

ņoja – 138 ”par”, sākās gaviles – vajadzīgais balsu skaits bija savākts. Vēsturiskajā brīdī Rīgā, Daugavmalā, bija arī saucieši, kas par šo neaizmirstamo
brīdi tagad stāsta bērniem… Katru gadu ciematiņā šo dienu svinam ar
labiem darbiem, dziesmām, dzeju, rotājam pagalmu ar ziediem, mācāmies vēsturi.
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
Foto no bibliotēkas arhīva

Lones SOMA ieteikumi pircējiem
Daudzu gadu garumā sniedzot pakalpojumus Jums, apkārtējo novadu iedzīvotāji,
esmu vērojis iepirkšanās tradīcijas, pircēju
gaumi. Tādēļ vēlos iepazīstināt Jūs ar saviem
secinājumiem:
1. nepērciet pārtiku, ja Jums ļoti gribas
ēst. Tad cilvēkam liekas, ka uzreiz varētu
apēst LĀCI, bet rezultātā tiek iegādāta prece
krietni vairāk nekā faktiski vajadzētu;
2. atkarībā no tā, cik bieži ģimene iet uz
veikalu, kārtīga saimniece kopā ar ģimenes
locekļiem saplāno, ko ģimene ēdīs brokastīs,
pusdienās, vakariņās, pieraksta, kādi produkti un cik daudz to būs nepieciešams ēdienu pagatavošanai plānotajās dienās. Konkrēto preču saraksts ir neatņemama iepirkšanās
sastāvdaļa;
3. pirms veikala apmeklējuma ledusskapim jābūt gandrīz tukšam. Pozitīvais moments – lietojam svaigāku produkciju, jo,
ilgi uzglabājot produktus ledusskapī, zūd to
vērtība.
Un vēl – cilvēks pēc savas dabas ir ļoti
slinks, VECAIS SOMS – it īpaši. Tā ir laba un
reizē arī slikta īpašība. Laba – cilvēks, pirms
uzsāk darbu, izdomā, kā to izdarīt un kā šim
darbam patērēt mazāk laika. Slikta – straujais
tehnikas progress rada cilvēkam mazkustīgu
dzīvesveidu, līdz ar to samazinās fiziskā slodze.

Kurā veikalā iegādāties
vajadzīgo pārtikas preci?
AKNĪSTĒ, VIESĪTĒ, RITĒ, SAUKĀ vislētākie veikali ir z/s „ASSI” veikali. Daudzi
klienti par šo informāciju jau pārliecinājušies,
bet pārējiem – apkārtējo novadu un ciemu iedzīvotājiem – piedāvāju katram pārliecināties
pašam.
Ja Jums sastādīts vajadzīgo preču saraksts, apmeklējiet apkārtējos veikalus, salīdziniet cenas. Tiks izgatavotas veidlapas,
kuras būs pieejamas z/s „ASSI” veikalos, lai
fiksētu to produktu cenas, kurus Jums nepie-

ciešams iegādāties konkrētajā dienā. Tad arī
būs iespēja izdarīt secinājumus, kurā veikalā
visizdevīgāk iepirkties. Par objektīvu informāciju veidlapās būs iespēja saņemt balvas.
Sabiedrībā valda uzskats, ka pilsētu lielveikalos iepirkties izdevīgāk. Ja Jums ir sastādīts vajadzīgo preču saraksts, pirms došanās
uz lielveikaliem ienāciet jebkurā z/s „ASSI”
veikalā, pierakstiet plānoto pirkumu cenas izsniegtajā veidlapā. Tad, iepērkoties lielveikalā,
arī atzīmējiet tās veidlapā, izdariet izvēli, kuru
preci tomēr nepirkt lielveikalā, bet nopirkt z/s
„ASSI” veikalā. Aizpildīto veidlapu nododiet
atpakaļ veikalā, uzrakstot savu vārdu, uzvārdu. Lai pārliecinātu pircējus, dažus piemērus
publicēsim presē, nenorādot autoru.

Kāpēc z/s „ASSI” veikali ir
LĒTĀKIE?
Z/S „ASSI” ir tikai viens īpašnieks, kuram
nav maksājami kredīti, nav parādu piegādātājiem. Abi ar sievu saņemam valsts piešķirto
pensiju. Arī dēli strādā un nodrošina sev iztiku. Man 70 gadu vecumā izklaides un tālas
ekskursijas vairs nav prātā. Pensijas pietiek
ikdienas tēriņiem.
Gribētu Jūs aicināt pievērst uzmanību
milzīgajām REKLĀMAS kampaņām, kurās
tiek ieguldīti milzīgi finansiālie līdzekļi. REKLĀMA, kura domāta „aitām un auniem” –
visvientiesīgākajiem mājas dzīvniekiem. Ja
viena aita lec no kraujas, pārējās lec pakaļ.
ŠĪ LIELVEIKALU REKLĀMA IR KRAUJA
PIRCĒJIEM, nedomājot par sekām, ko izraisa
lielie kredītu procenti.
Atlikušās dzīves mērķis – NODROŠINĀT SAVA UZŅĒMUMA DARBINIEKIEM
VISMAZ MINIMĀLO ALGU. Ar katru gadu
pircēju skaits samazinās – lielākais vairums
lauku iedzīvotāju ir pensionāri, kuri pamazām aiziet mūžībā. Diemžēl tāda ir Latvijas
lauku statistika. Ja manos veikalos pircēju
skaits palielinātos, tad būtu iespēja precēm
vēl samazināt pārdošanas cenas.
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Kur meklēt informāciju par
z/s „ASSI”?
Par z/s „ASSI” informācija pieejama mājas lapā: www.assi.lv. Tur pieejama informācija arī par LATA akcijām. Taču informācija
dažreiz ir nepilnīga; lai precizētu, lūgums
zvanīt uz konkrētu veikalu.

Kā varam Jums palīdzēt
atpūtas pasākumu, ģimenes
svētku rīkošanā?
Z/s „ASSI” sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, lai atvieglotu rūpes atpūtas
pasākumu, ģimenes svētku rīkošanā. Tiek
piedāvāts plašs konditorejas un kulinārijas
izstrādājumu sortiments. Daļa no izstrādājumiem pieejama veikalos, bet ar visu
sortimentu iespējams iepazīties pasūtījumu
lapā, kas atrodama katrā veikalā. Ja plānojat
svētkus, tad laicīgi z/s „ASSI” veikalos aizpildiet pasūtījumu lapu, nododiet pārdevējām, kuras rūpēsies par pasūtījuma izpildi.
Uzņēmums garantē, ka pasūtījumu kvalitāte
un cenas Jūs iepriecinās. Par to, lai ēdieni
būtu garšīgi, gaumīgi noformēti un laicīgi
pasniegti, rūpējas trīs pavāres: Vita Laškova,
kurai ir 35 gadus ilga darba pieredze, Maija
Zana – gatavo maltītes 13 gadus, un Ainārs
Upe. Viņa dzīves aicinājums ir pavārmāksla, jo ēdienu gatavošanas prasmes uzsācis no
sešpadsmit gadu vecuma, bet uzņēmumā –
divus gadus.
Svētku galdā neiztikt bez rupjmaizes,
smalkmaizītēm un kūkām. Par to z/s „ASSI”
rūpējas Alla Rudane un Tatjana Ļezaņina.
Vēl daudzi atceras, kā smaržoja šī uzņēmuma
siltā, svaigi ceptā maizīte, kura tika nogādāta
lauku iedzīvotājiem. Es lepojos ar savu darbinieku komandu, katrs savā jomā ir profesionālis, un visi kopā mēs rūpējamies par lauku
iedzīvotāju labklājību.
Patiesā cieņā – z/s „ASSI” īpašnieks,
„Vecais SOMS” V. Ļahtiņins
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Saukas luterāņu draudzē
Saukas luterāņu draudzē – kristību un iesvētību vasaras kursi!
Saukas luterāņu draudzē notiks kristību un iesvētību vasaras kursi. 12 nodarbībās varēs iegūt
teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas
kristīgajā ticībā. Mūsdienu pasaulē ir pieejamas
ļoti dažādas garīgas skolas un skolotāji. Tomēr
vēsts par Jēzu Kristu ir unikāla. Satikšanās ar
Dievu lūgšanās, dievkalpojumā, ikdienas gaitās,
Bībeles vārdos, dabā un cilvēkos ir fantastiska
pieredze. Tā ir arī droša. Mēs varam būt pārliecināti, ka esam Dieva klātbūtnē. Tas, manuprāt,
sabiedrībā, kas ir pārņemta ar zīlēšanu, horoskopiem, maģiskiem priekšmetiem, buršanos,
lāstiem, pārdabiskām spējām, astroloģiju, vārdošanu un citām okultām lietām, ir ļoti nozīmīgi. Kursi dod iespēju kristīties un kristīt savus
bērnus, būt par krustvecākiem, iesvētīties un
laulāties.
Kursu noslēgumā 28. augustā paredzēts
Kristību un iesvētību dievkalpojums. Kursu
beidzēji saņems svētību, apliecinās savu ticību
un tiks uzņemti Latvijas evaņģēliski luteriskās
Baznīcas Saukas draudzē. Tas dod iespēju kristīt
savus bērnus, būt par krustvecākiem, laulāties
un piedalīties Baznīcas un draudzes dzīvē.
Kristību un iesvētību vasaras kursi 18.07. –
26.08. Nodarbības otrdienās un piektdienās
plkst. 18.30 Saukas luterāņu baznīcā. Pieteikties pie draudzes mācītāja Alda Pavloviča, tālr.:
26315219.

10. jūnijā – Baznīcu nakts
Saukas ev. lut. baznīcā
17:00 – Pulcēšanās
17:30 – Viesojas
Guntars un Aigars
Godiņi. Mūzika, dzeja,
lasījumi, sarunas
19:00 – Svētbrīdis – vada
evanģēlists Agris Pilsums
Kopdziedāšana, ērģeļu mūzika
Kafijas, uzkodu pauze
21:00 – Baznīcu nakts
iezvanīšana, kāpšana tornī, zvaniņu
ieskandināšana
21:30 – Iepazīstam dievnamu un
cilvēkus tagad un agrāk – ceļojums
dievnamā
Stāstījumi, atmiņas, sarunas, foto
Ņemiet līdzi zvaniņu un lukturīšus,
siltu apģērbu, var arī cienastus.
Saukas ev. lut. draudze

Dievkalpojumi Saukas evaņģēliski
luteriskajā draudzē katra mēneša
2. un 4. svētdienā plkst. 14.00

Kapusvētki Saukas
evaņģēliski luteriskajā
draudzē 2016. gadā:
2. jūlijā
11.00 – Dešu
13.00 – Smiltaines
15.00 – Galvānu
16. jūlijā
12.00 – Klauces
14.00 – Svaru
16.00 – Visdarbu
6. augustā
11.00 – Pormaļu
13.00 – Melderišķu
14.30 – Ilzu
16.00 – Tiltiņu
Saukas evaņģēliski luteriskās
draudzes sapulce – 10. jūlijā,
pēc dievkalpojuma. Gatavosimies
draudzes padomes vēlēšanām, kas
notiks 9. oktobrī.
Saukas luterāņu draudzes
mācītājs A. Pavlovičs

Satiekas divu novadu rokdarbnieces

Viesītes novada Elkšņu pagasta rokdarbu
pulciņa „Savam priekam” dalībnieces 11. maijā
devās uz radošu tikšanos ar pulciņa „Adatiņas”
rokdarbniecēm Aknīstē.
Pasākums notika projekta „Zvaigžņu sega
Latvijai” ietvaros ar mērķi, saglabājot un popularizējot seno sēļu rakstus, iesaistīt kopīgās
radošās nodarbībās dažādu vecuma dalībniekus no tuvākajiem novadiem. Izbraukumā
uz Aknīsti piedalījās 7 pulciņa dalībnieces no
Elkšņiem, kurām bija iespēja iepazīt Aknīstes
rokdarbu pulciņa “Adatiņas” paveikto un arī
iemācīt ko jaunu. Šoreiz pavasarīgās noskaņās
ar dekoratīvu putnu darināšanu meistarklasi
Aknīstē vadīja Elkšņu pulciņa „Savam priekam”
skolotāja Līvija Levinska.
Tāpat abu pulciņu rokdarbnieces apmainījās pieredzē. Ilze Liepiņa no Elkšņiem, Anna
Žindiga no Aknīstes ar prieku pastāstīja par
pulciņa darbību, ar ko nodarbojas, par izstādēm un labajiem darbiem. Arī katra dalībniece
varēja izteikties par savu ieguldījumu. Aknīstes
rokdarbu pulciņa „Adatiņas” dalībnieces kā
galveno akcentē labdarībai darinātos darbus,
piemēram – ada mazus zābaciņus jaundzimušajiem, ko nodod Dzimtsarakstu nodaļai. Jaunās māmiņas, ierodoties reģistrēt savu bērniņu,
saņem mīļu roku darinātu dāvaniņu. Patiešām
pārsteidzoši plašu dažādu rokdarbu izstādi izveidojušas aknīstietes! Arī mēs aizvedām savu
darinājumu paraugus. Abu novadu pulciņiem
patīk doties ekskursijās pie tuvākajiem kaimi-

Līvija Levinska no Elkšņiem (1. no kr.) vada dekoratīvo putnu darināšanas meistarklasi
aknīstietēm. R. Urbacānes foto.

ņiem. Abiem pulciņiem rūp bērnu un pusaudžu iesaistīšana kopīgās radošās nodarbībās.
Jaunie aknīstieši seniorus iepriecina ar dziesmām, elksnieši klāj galdu kafijas pauzēm un
vada veselību veicinošus vingrojumus. Noslēgumā tikām cienātas ar gardiem pašgatavotiem
ēdieniem, tēju un augļiem. Tas viss jautrā, uzmundrinošā noskaņā, ar sirsnīgiem smiekliem
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un labiem vēlējumiem.
Ir izveidojusies sadarbība ar vienu no tuvākajiem novadiem, kur popularizēt Sēlijai raksturīgos rakstus, krāsas, ir radusies interese par aušanu ar pērlītēm. Šādas interešu grupu tikšanās
ir ļoti vērtīgas – tāda mūsu visu kopējā atziņa.
R. Ratniece, rokdarbu pulciņa
„Savam priekam” dalībniece
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Elkšņu pagastā noskaidrots Gada „Erudīts 2016”
Šī gada 12. maijā Elkšņu kultūras nama
Mazajā zālē norisinājās ikgadējais krustvārdu mīklu konkurss „Erudīts”. Omulīgā
un pavasarīgā gaisotnē, uz brīdi atlikdami
malā dārza darbus un ikdienas rūpes, deviņi Elkšņu pagasta erudītākie iedzīvotāji –
Dzintra Orlova, Ilze Liepiņa, Velta Saleniece, Laila Jase, Ilona Pavāre, Zelma Osma,
Dace Bārdule, Ārijs Bārdulis un Ruta Lejniece sacentās spēkos par Gada Erudīta titulu.
„Erudīta” patronese un organizatore,
kaislīga krustvārdu mīklu minētāja Lilita Levinska konkursantiem pirmajā kārtā
bija sarūpējusi 6 krustvārdu mīklas. Simtprocentīgi pirmo kārtu pārvarēja vien trīs
dalībnieces, kuras tālāk kvalificējās otrajai
kārtai un lielajam finālam. Finālā katrai
dalībniecei priekšā tika celts atjautības uzdevums „Kas kazām vakariņās?”. Tā, kura
pirmā varēja skaļi nosaukt pareizo atbildi,
kļuva par konkursa uzvarētāju – „Erudītu
2016”!
Šī gada konkursa rezultāti ir sekojoši: 1.
vietu, Gada Erudīta titulu un Supermezgla

abonementu pusgadam ieguva Velta Saleniece. 2. vietu un Supermezgla abonementu
3 mēnešiem ieguva Zelma Osma, bet 3. vie-

tā ierindojās Ruta Lejniece. Apsveicam uzvarētājas! Paldies visiem par piedalīšanos!
Elkšņu kultūras nama vadītāja A. Niķe

ĢIMENES DIENAS PASĀKUMI RITES PAGASTĀ
14. maijā Rites pagastā notika divi ĢIMENES DIENAI veltīti pasākumi. Pusdienlaikā,
kad modušies arī mazie ģimenes locekļi, ģimenēm bija iespēja kopīgi pavadīt pāris stundas
aktīvā darbībā. Pasākums sākās jau tradicionāli ar RATU PARĀDI, pēc tam ģimenes mērojās spēkiem dažādās atrakcijās. Pasākuma no-

Maija mēneša
notikumi Rites
pagasta bibliotēkā!
4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena – literāra izstāde
par godu Latvijai – mūsu Tēvzemei!
5. maijs – pasākums, veltīts Mātes dienai. Bērni gatavoja dažādus apsveikumus
savām māmiņām, vecmāmiņām, skolotājām, Rites pagasta pārvaldes un Viesītes novada domes darbiniecēm. Tika izgatavotas
dažāda veida piespraudes, grāmatzīmes un
apsveikumi ar mīļiem, siltiem vārdiem! Paldies visiem, kas piedalījās!
26. maijs – Imantam Kalniņam 75 gadi –
literāra izstāde, ar atjautības uzdevumiem
ikvienam, kas ienāk bibliotēkā.
30. maijs – Vizmai Belševicai 85 gadi –
literāra izstāde.
S. Raupe

IK "Valdis J"
veic kravas pakalpojumus
ar busiņu līdz 1,5 tonnām.
Tālr. 29995941

slēgumā pirms diplomu saņemšanas visi tikai
aicināti uz kopīgo pikniku. Par šo pasākuma
daļu gribu pateikt paldies biedrības “Cerību
krustceles” pārstāvei Kristīnei Verečinskai, kas
šo pasākumu organizēja un sarūpēja piknikam
cienastu!
Vakarā tika godinātas Rites pagasta Stip-

rās ģimenes, kā arī pasākuma apmeklētājiem
labu noskaņu nodrošināja radošās apvienības
“KRELLES” kolektīvs ar ļoti burvīgu koncertu.
Paldies visiem tiem, kas rada iespēju pavadīt laiku kopā ar savām ģimenēm un ar savu
ierašanos atbalstīja mūsu pasākumus!
Rites Tautas nama vadītāja A. Guoģe

5. jūnijā – ĢIMEŅU DIENA VIESĪTĒ
„Krāsaina, krāsaina vasara”
Kultūras pils tradīciju zālē
plkst. 11.00 SUDRABA KAROTĪŠU SVĒTKI –
novada 2015. gada jaundzimušo mazuļu godināšana
Kultūras pils koncertzālē
plkst. 11.30 PII „ZĪLĪTE” grupas „Bitītes” uzvedums „Apaļš gads”
Pie Kultūras pils
plkst. 12.30 Bērnu ratiņu PASTAIGA – PARĀDE
✓ Aicinām visus svētku dalībniekus pulcēties pie kultūras pils.
✓ Īpaši gaidīsim jaunās ģimenes ar izpušķotiem bērnu ratiņiem un visi
kopā dosimies uz muzeju „Sēlija”.
Muzeja „Sēlija” teritorijā
plkst. 12.45
✓ Deju koncertiņš „Juku jukām...”
(Kultūras pils skolēnu dramatiskais pulciņš, Viesītes,
Rites un Variešu mazie dejotāji)
✓ Pēc koncerta – „Riti raiti rotaļā!”
Mobilās piepūšamās atrakcijas, velokarti, radošās darbnīcas, izklaides
atrakcijas, sporta spēles ģimenēm u.c.
NĀCIET, ATBALSTIET, PIEDALIETIES – KOPĀ JAUTRĀK!
Slikta laika apstākļos pasākums notiks Kultūras pilī.
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Kā ozols tēvu zemē

Saulainā 18. maija dienā sveikt Vili Budenu raženā jubilejā ieradās Elkšņu pagasta
pārvaldes pārstāvji.
Vilis Budens, dz. 1931. g., lielāko daļu
no 85 bagātā mūža gadiem aizvadījis Viesītes novadā, strādājot Saukas tehniskajā
skolā par meistaru. Sagatavoti tūkstošiem
jauniešu tautsaimniecībā vajadzīgām specialitātēm. Neraugoties uz dažādām dzīves
likstām, visu mūžu uzticīgs tēva, Latvijas
brīvības cīņu dalībnieka, celtajām mājām.
Arī dzīves nozīmīgo jubileju garā stiprais
vīrs kopā ar dzīvesbiedri Rasmu sagaida
Elkšņu pagasta Kūdrās pie Sūpes ezera.
Kūdras ir viena no Sūpes purva malas
saimniecībām, ko, apņēmības pilni, neatkarību izcīnījušās valsts iedzīvotāji sāka
veidot pēc 1. pasaules kara. Lielākā daļa šo
māju un to saimnieki zuduši vēstures griežos. Vien Viļa Budena pierakstītās atmiņas
glabā ziņas par cilvēkiem un notikumiem.

Svētku reizē kopā ar saviem tuvākajiem cilvēkiem – vedekla Vanda ar bērniem Jāni un
Ilzi, centrā Vilis Budens ar dzīvesbiedri Rasmu Pakuli.

Vilis Budens – vīrs kā ozols.

Manuskripts nodots Viesītes novadpētniecības muzejam „Sēlija” tāpat kā daudzi
etnogrāfiski vērtīgi sadzīves priekšmeti un
darba rīki no Kūdrām. Tai skaitā tēva Pētera Budena pašrocīgi darinātā kūdras plucināmā mašīna, kas 20. gs. 30–jos gados darbināta kūdras ieguves procesā Sūpes purvā.
Tēvs jaunībā apguvis traktorista prasmes
un savulaik strādājis uz pirmā traktora
Klauces pusē, Aizkārkļu saimniecībā, kas

piederējusi Jānim Kaminskim
(1878 – 1942), Latvijas valsts
kontrolierim, pēdējās Kārļa
Ulmaņa valdības finanšu ministram.
Bet Viļa dzīves stāstu iezīmē skolas gaitas zem 2. pasaules kara bumbu sprādzieniem,
3 gadu dienests padomju armijā Pamira un
Tjanšana kalnos pie Afganistānas robežas,
mūža darbs – meistars Saukas tehniskajā
skolā, vasaras prakses ar audzēkņiem gan
tepat, apkārtnes kolhozos, gan neskartajās zemēs Kazahstānā. Audzēkņiem daudz
dots no bagātās dzīves pieredzes, kopā būts
dienas un nakts stundās – runājot, uzklausot, atbildot uz jautājumiem. Nenobriedušiem, plašajā pasaulē svešos ļaudīs izgā-

jušiem jauniešiem tik ļoti vajadzīgs kāds
vairāk pieredzējis savējais blakus. Viss tas
izsakāms īsā vārdā – meistars, darbaudzinātājs. Pārdzīvoti arī smagi likteņa triecieni un personīgi zaudējumi, ko caurvij
no senčiem mantotais sīkstums, pacietība,
darba mīlestība un apziņa, ka nav lielākas
vērtības par ģimeni un tēva mājām.
Šos un daudzus citus notikumus jubilārs nesteidzīgi stāsta ciemiņiem, kas
iegriežas klusajā sētā skaista meža ielokā.
Pats būdams kā varens Tēvzemes ozols, kas
sīksti turas dzimtajā zemē.
Sveicot jubilejā, vēlam Vilim Budenam
stipru veselību un možu garu!
R. Urbacāne, novadpētniece
Fotogrāfijas no V. Budena personīgā
arhīva

“Hortenzijas” Lonē

Šī gada 31. janvārī Saukas pagasta Lonē
sāka darboties interešu klubiņš “Hortenzijas”. “Hortenzijas” tāpēc, ka tās ir skaistas gan pavasarī, gan ziedu laikā, gan arī
rudenī. Tāpat kā cilvēka dzīve – katram
mūža posmam ir savs skaistums. Klubiņa
darbības mērķis ir kopā sanākšana, parunāšanās, padarbošanās, kopīga atpūta.
Klubiņa dalībnieces ir bijušā vokālā
ansambļa “AVIA” dziedātājas un vēl dažas
pagasta iedzīvotājas. Pagaidām esam deviņas, bet ļoti ceram, ka atnāks vēl kāda.
Pagasta vadība ir ļoti atsaucīga un ļauj
mūsu nodarbībām izmantot pagastmājas
zāli. Sanākam kopā katra mēneša pēdējā
svētdienā. Ja ir kāda ārpuskārtas tikšanās
vai nodarbība, nākam biežāk. Esam piedalījušās sveču liešanas un ziepju vārīšanas nodarbībās, kuras vadīja Viesītes SIA

Puķu Dobe “Tatija” meitenes, klausījušās
Viesītes vidusskolas meiteņu dzejas lasījumus skolotājas Ritas Sirmovičas iestudējumā, apguvušas pērļošanas iemaņas, kuras
mums parādīja Viesītes vidusskolas skolniece Indra Brutāne. Apmeklējam arī Saukas draudzes mācītāja A. Pavloviča vadītās
Bībeles stundas divreiz mēnesī. Iespēju robežās atbalstām kultūras nama rīkotos pasākumus. Idejas rodam kopējās diskusijās,
izlasot kaut ko interesantu presē vai internetā. Kopīgi apspriežam, kas mums varētu
derēt, par kādiem tematiem runāt. Savu
padomu un ieteikumus mums neliedz kultūras nama vadītāja Inta Malceniece. Interesanta saruna mums bija par astroloģiju,
par vienkāršiem vingrojumiem organisma
stiprināšanai, par garšvielām kā ārstniecības līdzekļiem, par Lieldienu tradīcijām
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un svinēšanu, kā arī citas.
Kopīgi atzīmējam jubilejas, arī uzdziedam, jo nevar tā uzreiz aizmirst dziedāšanu. Latvieši taču ir dziedājuši visos laikos
un visādos dzīves gadījumos – dziedot
dzimuši, dziedot auguši, dziedot mūžu
nodzīvojuši.
Aktīvi “Hortenziju” klubiņā darbojas
Ruta Lavrova, Sarmīte Kvitkova, Zelma
Graviņa, Maija Vaivariņa, Erika Vilka,
Velta Lahtiņina, Aina Pērkone, Skaidra
Grieķere.
Ja kādai (kādam) rodas interese vai
vēlme darboties mūsu klubiņā, varat zvanīt 28730155 (Ainai) vai parunāties ar jebkuru klubiņa dalībnieci. Būsim priecīgas,
ja mums piepulcēsieties. Ticiet man, ar
mums ir interesanti!
A. Aišpure, “Hortenziju” vadītāja
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Sporta deju sacensībās
Jelgavā iegūst 1. vietu!
Šī gada 15. maijā Jelgavas pilsētas Sporta
hallē norisinājās starptautiskās sporta deju
sacensības „Zemgales Kauss”,
kas vienkopus pulcēja
vairāk nekā 150 dejotāju
pāru dažādās vecuma
grupās no Latvijas un
ārvalstu deju klubiem.
Starp daudzajiem dejotājiem bija arī deju kluba „Alianse” (Jēkabpils)
pārstāvji – deju pāris
Sofija Bokāne (Jēkabpils) un Artūrs Baleišis
(Viesīte). Mazie dejotāji
parādīja izcilu sniegumu, iegūstot savā vecuma grupā (iesācēji,
2009. dz. g.) 1. vietu, un tika
apbalvoti ar medaļām un diplomiem.
Dažādu deju klubu pāri katru
mēnesi startē Latvijas čempionāta kausa izcīņas posmos, dažādās sacensībās, Starptautiskajos
sporta deju festivālos Latvijā un
ārzemēs, tā izkopjot savu meistarību un uzstāšanās prasmes. Arī
Sofija un Artūrs 17. aprīlī piedalījās starptautiskajā sporta deju festivālā „Daugavpils kauss - 2016”,
kur startēja divās vecuma grupās
(2008. un 2009. dz. g.), abās grupās ieņemot 2. vietas.
Prieks mazo dejotāju acīs,
bet, protams, īpaši gandarīti par
bērnu sniegumu ir arī viņu vecāki, kas ir lielākie mazo sacensību dalībnieku līdzjutēji. Tieši
pateicoties vecāku palīdzībai un
atbalstam, mazais Artūrs Baleišis

sporta deju klubā „Alianse” dejo jau pusotru
gadu, pie tam nebūt ne īsais ceļš uz mēģinājumiem Jēkabpilī jāmēro trīs reizes nedēļā.
Sporta dejas ir ļoti skaists, bet arī grūts
sporta veids, tomēr ar regulārām fiziskām nodarbībām, mūzikas pavadībā sporta dejas palīdz attīstīt ķermeni, darba spējas, muzikalitāti un
deju kultūru.
Lai mazajiem dejotājiem veicas
arī turpmāk!
L. Griškena
Foto no Baleišu ģimenes arhīva

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…
Es jau nekur neaiziešu,
Tikai citu veidu gūšu,
Un kā klusa, zila zvaigzne
Tumsā ar jums kopā būšu.

Velta Aukšpole

01.07.1932. – 26.04.2016. Viesīte

Anna Baranova

04.11.1923. – 02.05.2016. Viesīte

Valentīna Raupe

07.06.1930. – 03.05.2016. Viesīte

Žeņa Cerkova

26.03.1947. – 12.05.2016. Viesīte

Valdis Dābols

12.09.1944. – 13.05.2016. Viesīte

Velta Spārniņa

24.10.1920. – 16.05.2016. Viesīte

Vera Groda

02.09.1932. – 21.05.2016. Viesīte

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Romas katoļu
draudzes kapusvētki
Viesītes kapsētās:
5. jūnijā
Viesītes Jaunajos kapos plkst. 15.00
19. jūnijā
Cīrulīšu kapos plkst. 15.00
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Kultūras afiša
4. jūnijā plkst. 18.00 Viesītes Kultūras pilī
Viesītes vidusskolas 12. klašu IZLAIDUMS
5. jūnijā – ĢIMEŅU DIENA VIESĪTĒ
„Krāsaina, krāsaina vasara”
10. jūnijā – BAZNĪCU NAKTS
no plkst. 18.30 Sunākstes Baltajā baznīcā
Programmā:
– jauktā kora „Viesīte” koncerts,
– lekcija un pastaiga pa Sunākstes baznīcas
un draudzes vēsturi,
– orientēšanās dabā ar uzdevumiem, kaligrāfijas un citas smalkas darbnīcas,
– Tezē dziedājumi,
– ceļojums zirga pajūgā,
– sviestmaižu bārs,
– vakara noslēgums ar gaismas laternām un
Sunākstes pašdarbnieku priekšnesumiem.
Kursēs autobuss: plkst. 18.00 Viesītes KP – Sunākste, pēc pasākuma: Sunākste – Viesīte.
Sīkāka informācija pa tālr. 26582074 /Jolanta/; www.baznicunakts.lv
11. jūnijā plkst. 16.00 Viesītes Kultūras pilī
Viesītes vidusskolas 9. klašu IZLAIDUMS
14. jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienā – plkst. 11.00 ziedu nolikšana pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem Viesītē
18. jūnijā IV Sēlijas Tautas mākslas svētki
„Sēlija Rotā” Aknīstē
Piedalās: jauktais koris “Viesīte”, deju kolektīvi “Augšzeme” un „iDeja”

NĀCIET LIELI, NĀCIET MAZI
JĀŅU DIENU IELĪGOT!

22. jūnijā plkst. 9.00
Viesītē, „Zaļā tirgus” teritorijā,
JĀŅU DIENAS ZĀĻU
TIRGUS
Aicināti amatnieki un
mājražotāji ar saviem
izstrādājumiem.

plkst. 19.00

muzeja „Sēlija” teritorijā
 VIESĪTES un ZĪLĀNU
AMATIERTEĀTRU SASPĒLE
„Es bij’ meita, man bij’
vara...” –
fragments no R. Blaumaņa
„Īsa pamācība mīlēšanā”,
J. Jaunsudrabiņa
„Ansis Auns” u.c.
 STARPSPĒLE – folkloras
kapela „KARIKSTE” no
Jaunjelgavas

Ar ilgām un cerībām gaidīts
Tu, jaunās dzīvības dzimšanas rīts.
Caur mīlestību saņemts mazs bērniņš
Kā tikko uzplaucis ilgu zieds.
Viesītes novada dzimtsarakstu
nodaļa mīļi sveic Viesītes novada
jaundzimušos – Raienu, Tomu,
Undīni, Daniilu un Madaru!
Vēlam vecākiem izturību, pacietību,
sirds siltumu un mīlestību, bērniņus
audzinot!

No mīlestības visa zeme zied,
Un daba klusi viļņojas – tā savu dziesmu
dzied.
No mīlestības – debesis un zeme,
No mīlestības tava maigā sirds.
Tā Dievs ir lēmis mums –
Lai sirdīs mīlestība mirdz…
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa
sirsnīgi sveic Zelta kāzu jubilejā Saukas
pagasta iedzīvotājus
Liliju un Pāvelu Dzikovičus!
Laulība reģistrēta 1966. gada 3. maijā
Saukas pagasta dzimtsarakstu nodaļā.
Vēlam veselību, mīlestību un saticību arī
turpmāk!

23. jūnijā plkst. 22.00

3. jūnijā
plkst. 14.00
komponista A. ŽILINSKA
dzimtajās
mājās “Lejas Arendzānos”
“DZIESMOTĀ
DIENA SAUKĀ”.
Būsiet mīļi gaidīti!

Mīlestības saliņā
LĪGO SVĒTKU
ZAĻUMBALLE

Pateicība

Sakām paldies novada pašvaldības
policijas inspektoram J. Pučinskim
un novada domes izpilddirektoram
A. Žukam par atbalstu un palīdzību
bezsaimnieku kaķu jautājuma
risināšanā!
Dzelzceļnieku ielas
iedzīvotāji
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