VIESITES
Jo lielāks ir cilvēks, jo mazāk viņam nepieciešams sevi pierādīt citiem.
R. Šarma

VIESĪTE ELKŠŅI RITE SAUKA

Viesītes novada pašvaldības informatīvais izdevums
Iznāk reizi mēnesī

Ielīgošana Viesītes novadā
Līgojati, līgojati,
Nav vairs tālu Jāņa diena:
Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņa diena!
Ievērojot tautas tradīcijas un paražas,
21. jūnijā Ormaņkalnā tika sagaidīta astroloģiskā Saulgriežu nakts. Pasākuma sākumā
viesi tika aicināti doties pļavās pēc Jāņu zālēm, no kurām vēlāk turpat, pasākuma vietā,
uz ugunskura tika vārīta zāļu tēja, pīti vainagi un sagatavoti pušķi. Pēc tam ar dziesmām,
dejām un rotaļām viesus priecēja, kustināja

griežu ugunskuru. Savukārt pēc tam nakts
garumā dančus spēlēja Dvinskas muzikanti.
Saulgriežu līgošanu neiztraucēja arī laika
apstākļi, kas sākumā gan nobiedēja dažu labu
līgotāju, tomēr vakara gaitā laiks noskaidrojās un Ormaņkalnā izdevās varena līgošana!
2016. gada 21. jūnijā 01:34 iestājās vasaras
Saulgrieži, kas ir svarīgs punkts gadā. Tieši šis
ir tas posms, kad daba ir pilnbriedā un gatava
mums dāvāt visu to labāko, ko ir sarūpējusi,
tāpēc šajā laikā ir īpaši vērtīgi atrasties dabā
un ņemt tās labumus. Šī ir labākā diena gadā,
lai vāktu ārstniecības augus gan veselības uz-
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VASARAI
Zied dārzi, pļavas un meži,
Zied zeme un debesis.
Ar tvanīgu jasmīna zaru,
Jūnijs vasarai vārtus ver.
Nāk vasara, dalot mums balvas,
Ko daba devīgi sniedz.
Te liepziedu medus šūnās
Un zemenes groziņā tvīkst.
Nes Jēkabs rupjmaizes šķēles,
Tam Anna pavalgu sniedz,
Ar ābolu maisu plecos
Drīz augusts pār kalnu nāks.
Tik pārkliedzot vakara lēpi,
Druvā skanīgi izkaptis griež.
Un vakarā miglas vāli
Pār pagalmu svētību nes…
B. Masuleviča

un lustināja Ilūkstes novada folkloras kopa
„Ritam”, pūtēju orķestris „Sēlija” un Bebrenes amatierteātris. Vēlāk vakara gaitā kalnā
tika iedegtas lāpas un pasākuma dalībnieki,
sapulcējoties aplī ap ugunskura vietu, vienojās kopīgā uguns rituālā, lai iedegtu lielo saul-

labošanai, gan enerģijas iegūšanai, jo tie visa
gada garumā saglabā savu maģisko spēku.
22. jūnijā Jāņi tika ielīgoti arī Viesītes
muzeja “Sēlija” teritorijā. Dienas pirmajā
pusē pirkt un pārdot gribētāji tikās Viesītes
Zaļā tirdziņa teritorijā uz Jāņu dienas zāļu
tirgu. Vakarā visus klātesošos priecēja divu
teātru saspēle – „Es bij’ meita, man bij vara...”
izspēlēja Viesītes un Zīlānu amatierteātri.
Starpspēlēs Līgo dziesmas spēlēja folkloras
kapela „Karikste” no Jaunjelgavas.
Pasākumā arī tika suminātas klātesošās
Līgas un Jāņi, tostarp tika noteikts stiprākais
Jānis un jestrākā Līga. Kā ik gadu, sanākušie
Jāņu bērni tika cienāti ar Jāņu sieru un alu.
Teksts: A. Niķe un L. Liepiņa
L. Liepiņas, I. Svilānes foto

Izdevuma veidotāji
novēl visiem lasītājiem
skaistu un darbīgu
vasaru!
Uz tikšanos augustā!
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Viesītes novada domes kārtējā sēdē
šī gada 15. jūnijā skatītie jautājumi
Informatīvie jautājumi par pašvaldības
darbu – domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, pašvaldības izpilddirektors Alfons Žuks,
galvenā grāmatvede Anita Maļinovska.
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu nekustamajam īpašumam Viesītes novada
Viesītē, Smilšu ielā 37A (pašvaldība ir nekustamā īpašuma pircējs).
2. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā 2016. gadam – tiks mainīta amata alga no
456,00 EUR uz 600,00 EUR labiekārtošanas
darbu amata 1 vienībai un mainīta kapsētas
pārziņa (Viesītes Jaunie kapi) amata slodze no
0,6 uz 1,0.
3. Par finansējuma piešķiršanu no vides
aizsardzības speciālā budžeta Viesītes pilsētas
Sporta ielas ūdensvada remontdarbiem un
pieslēguma ierīkošanai (5000,00 EUR), lielgabarīta atkritumu izvešanai (525,84 EUR).
4. Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu.
5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada
Elkšņu pagasta „Silakrogs” – trešo izsoli un
noteikumu Nr. 11/2016 apstiprināšanu.
6. Par saskaņojumu Viesītes Mūzikas un

mākslas skolas mācību klašu atvēršanai Salas novadā – ar 2016. gada 1. septembri tiek
atvērtas jaunas mācību klases mūzikas un
mākslas programmu apguvei Biržu pamatskolā un Salas vidusskolā.
7. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā – 2 personas reģistrētas dzīvokļu rindā un piešķirti dzīvokļi, 4 personām
pagarināti īres līgumi līdz 20.09.2016., anulēta
deklarētā dzīvesvieta 1 personai.
8. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes pagasta „Švēriņi”.
9. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Saukas pagasta „Ausuļi”.
10. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Saukas pagasta „Mazausuļi”.
11. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
12. Par medību platību lietošanas līguma
slēgšanu uz 5 gadiem ar Mednieku un makšķernieku kolektīvu „Druvas” par tiesībām
organizēt medību saimniecību pašvaldībai
piekrītošajās zemes platībās Rites pagastā – 7
zemes vienībās.
13. Iepazinās ar Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas sagatavoto informāciju
par novada teritorijā esošajām degradētajām

teritorijām un apstiprināja Viesītes novada
pašvaldības degradēto teritoriju sarakstu.
14. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības sadalīšanu Rites pagastā
2 atsevišķos īpašumos.
15. Par zemes ierīcības projekta „Balceri”,
Saukas pagasts, un zemes ierīcības projekta
„Balceri”, Rites pagasts, apstiprināšanu.
16. Par zemes ierīcības projekta „Majori”,
Saukas pagasts, apstiprināšanu.
17. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu
domes priekšsēdētājam un aizvietošanu atvaļinājuma laikā – domes priekšsēdētājs būs
atvaļinājumā no 27.06.2016. līdz 10.07.2016.
Viņa pienākumus atvaļinājuma laikā pildīs
domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Baldunčiks
18. Par SIA „Ziņas TV” iesniegumu projekta atbalstam – no pašvaldības budžeta piešķīra 150 EUR projektam „Lai dzīvo bērni”
(2016. gada filmai par bērnu drošību).
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks
š. g. 13. jūlijā.
Informāciju sagatavoja pašvaldības
kancelejas vadītāja D. Vītola.
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi
novada mājaslapā: www.viesite.lv

(viens simts eiro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2016. gada 4. augusta plkst.
16.00 Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības
ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Īpašuma tiesības uz īpašumu var iegūt
tikai persona, kas atbilst likuma “Par zemes

privatizāciju lauku apvidos” prasībām.
Izsole sāksies 2016. gada 5. augustā 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. Izziņas pa tālr.: 65245374 vai mob. t.
26424109.

IZSOLES
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma trešo
atklātu atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli:
nekustamajam īpašumam – Viesītes novada Elkšņu pagasta “Silakrogs”, nekustamais
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības
1,44 ha platībā un 2 (divām) būvēm, īpašuma
kadastra numurs 56580030151; sākotnējā
cena EUR 2569.00. Izsoles solis EUR 100.00

Iepazīt Viesītes novadu aicina jaunās
informatīvās planšetes
Viesītes novada pagastos un pie degvielas
uzpildes stacijas Viesītē ir uzstādītas jaunas
informatīvās planšetes. Viena planšetes puse ir ar novada kopējo informāciju, bet otra ar katrai teritorijai būtiskāko – tūrisma objektiem,
vietējo produktu iegādes iespējām, foto, kartogrāfisko materiālu un
praktisku informāciju. Tās aicina iepazīt Viesītes novadu un uzturēties ilgāk Viesītes pilsētā un katrā pagastā, apskatot objektus, tiekoties
ar interesantiem cilvēkiem, izbaudot dabas skaistumu un iegādājoties
vietējos labumus.
Paldies pagastu pārvalžu vadītājiem par atbalstu un ieinteresētību
informatīvo planšetu sagatavošanā!
Gribas cerēt, ka šis mārketinga pasākums atvieglos ceļošanu pa
mūsu novadu un dos savu ieguldījumu tūrisma attīstībai.
I. Vītola
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
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Viesītē tiek realizēti dažādi projekti un tiek veikti
saimnieciskie darbi
1. Viesītes vidusskolas un Sēlijas sporta
skolas sporta kompleksa jaunbūve. Tiks izveidoti 2 volejbola laukumi, basketbola laukums, mākslīgā seguma futbola laukums,
lodes grūšanas sektors, automašīnu stāvvieta. Kopējās projekta izmaksas sastāda
324896,36 EUR. Objekta nodošanas datums –
01.08.2016.

2. Jauno kapu kapličas jaunbūve. Projekta kopējā summa 236587,74 EUR. Objekta
nodošanas datums – 01.11.2016.

3. Pavasara ielas un Sporta ielas atsevišķu posmu seguma un ietves būvdarbi. Darbu
beigšanas datums – 18.07.2016. Kopējās izmaksas – 105995,03 EUR.

4. Kanalizācijas tīkla izbūve Viesītes
pilsētas Bērzu un Dzelzceļnieku ielas daudzdzīvokļu mājām. Darbu kopējās izmaksas
30225,36 EUR. Darbi jāveic līdz 05.08.2016.
5. Meliorācijas sistēmas atjaunošana
Viesītes pilsētā un Viesītes pagastā. Tiks
atjaunots grāvis no Viesītes ezera gar bijušo
arodskolu, Riekstu mežu līdz Zaļajai ielai.
Darbi jāveic līdz 15.11.2016. Projekta kopējās
izmaksas – 45881,18 EUR.
6. Meža un Smilšu ielas krustojumā zaļajā zonā saimnieciskā kārtā ir izveidots Vie-

sītes pilsētas ģerbonis no ziediem.
7. Maija mēnesī no saimniecības nodaļas
budžeta līdzekļiem ir iegādāts jauns traktors
Belarus 320 ar aprīkojumu (sniega lāpstu,
birsti, pļaujmašīnu, traktora piekabi).
8. Jūnija sākumā tika atjaunots krāsojums sociālajai mājai Brīvības ielā 13.
9. Viesītes kultūras pilī ir izremontētas
vīriešu tualetes un pie galvenās ieejas izveidota uzbrauktuve invalīdiem.
10. Atsaucoties iedzīvotāju iesniegumam
par putekļiem P. Stradiņa ielā, tika iestrādāts
pretputekļu maisījums P. Stradiņa ielas posmā un krustojumos ar Kalna, Biržu ielu.
Viesītes novada domes izpilddirektors
Alfons Žuks
L. Liepiņas foto

Novada pašvaldības delegācija apmeklē sadraudzības
pilsētu Postavi Baltkrievijā

No šī gada 11. līdz 12. jūnijam Viesītes novada pašvaldības delegācija apmeklēja sadraudzības pilsētu Postavi Baltkrievijā. Viesītes
novadu pārstāvēja Elkšņu pagasta pārvaldes
vadītājs Dainis Černauskis, novada uzņēmējs
Viktors Ļahtiņins, Viesītes Kultūras pils direktore Raisa Vasiļjeva un civilās un darba aizsardzības speciālists Zigmunds Avens. Šīs vizītes
mērķis bija apspriest turpmākās abu pilsētu

sadarbības iespējas kultūras jomā un apmeklēt
XIX Starptautisko festivālu „Skaniet cimbalas
un ermoņikas”. Tas ir festivāls, kurā uzstājas
tautas mākslas kolektīvi no Postavi pilsētas sadraudzības vietām. Šogad tajā piedalījās kolektīvi no Baltkrievijas, Polijas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Mūsu valsti pārstāvēja
Rēzeknes un Baldones novada kolektīvi.
Sestdiena, kas bija mūsu vizītes un arī
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festivāla pirmā diena, iesākās ar preses konferenci un tikšanos ar pilsētas vadību, svinīgām uzrunām, baltkrievu priekšnesumiem
un tradicionālo kolektīvu konkursu „Kurš
kuru?”, kā arī piedalījāmies citos festivāla pasākumos. Savukārt svētdienas rītā apmeklējām klasiskās un senās mūzikas koncertus
katoļu baznīcā, festivāla tirgu, piedalījāmies
svētku gājienā uz parka estrādi, kur notika
festivāla noslēguma koncerts un apbalvošana. Abas vizītes dienas bija dažādiem pasākumiem un notikumiem piesātinātas –
mūsu sadraudzības partneri bija sagatavojuši
daudzpusīgu un interesantu kultūras programmu, kas sniedza plašu ieskatu baltkrievu
tautas kultūrā un tradīcijās.
Vizītes laikā abas puses turpināja diskusijas par kopīgu projektu realizēšanu. Tika arī
aizsāktas sarunas par Viesītes novada kolektīvu iespējamu piedalīšanos nākamajā, jau XX,
Starptautiskajā festivālā „Skaniet cimbalas un
ermoņikas”, kas norisināsies 2017. gada jūnijā.
Tāpat ir ieplānots, ka jau šogad, laikā no 5. –
7. augustam, kad notiks Viesītes pilsētas svētki, atbildes vizītē pie mums ieradīsies Postavi
pilsētas delegācija un muzikāls kolektīvs, kas
pilsētas svētku ietvaros sniegs koncertu viesītiešiem un tuviem un tāliem ciemiņiem.
Viesītes kultūras pils direktore
R. Vasiļjeva
Foto no autores personīgā arhīva
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Viesītē notika Zemgales plānošanas reģiona
Attīstības padomes sēde

21. jūnijā Viesītē notika Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde. Sēdes
ievaddaļā klātesošo novadu pārstāvjus ar lustīgām līgo dziesmām apdziedāja Viesītes Kultū-

ras pils amatierkolektīvi.
Sēdes pirmajā daļā Labklājības ministrijas
pārstāvji informēja par deinstitucionizācijas
procesa virzību – deinstitucionizācijas procesa

aktualitātēm ESF projekta ietvaros, pašvaldību aktuālajām vajadzībām sabiedrībā balstītu
pakalpojumu infrastruktūras attīstībai (ERAF
ieguldījumiem) un personu ar garīga rakstura
traucējumiem nodarbinātības iespējām. Sēdes
otrajā daļā tika apstiprināts Zemgales plānošanas reģiona 2015. gada publiskais pārskats
un sniegta informācija par jautājumiem, saistītiem ar dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu
programmā 2014 – 2020.
Sēdes izskaņā Zemgales plānošanas reģiona pārstāvjiem bija iespēja apskatīt muzeja
“Sēlija” Paula Stradiņa skolu. Šī muzeja “Sēlija”
filiāle pēdējo gadu laikā piedzīvojusi lielas pārmaiņas – renovētas telpas un izveidotas jaunas
ekspozīcijas.
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību
speciāliste L. Liepiņa
Autores foto

Viesītes novada pašvaldības policijas
darbs 2016. gada maija mēnesī
Viesītes novada pašvaldības policijā 2016.
gada maijā reģistrēti 14 iesniegumi un 26 informācijas no Viesītes novada juridiskajām
personām un iedzīvotājiem, saņemti un apkalpoti 24 personu izsaukumi. Par saistošo
noteikumu nepildīšanu brīdinātas 12 personas. Viesītes pašvaldības policijā ar dažādiem
jautājumiem griezušies 34 Viesītes novada
iedzīvotāji, 19 gadījumos veikts darbs un izteikti aizrādījumi nepilngadīgām personām.
Sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju – 14
gadījumos, pārbaudīti 26 transportlīdzekļi
un to vadītāju dokumenti. Veiktas 26 alkohola pārbaudes, kurās tika konstatēti 6 pozitīvi
rādījumi.
Maija mēnesī pašvaldības policija piedalījās ceļu stāvokļa apsekošanā 4 gadījumos, 2
gadījumos konstatēti ceļu bojājumi (pārkāpumi novērsti), 2 reizes tika sniegta palīdzība
medicīnas darbiniekiem personu nogādei uz
Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu. Mai-

ja mēnesī uzsāktas 6 administratīvās lietvedības, mēneša laikā sastādīti 3 administratīvo
pārkāpumu protokoli par dzīves vietas nedeklarēšanu, par nepiedalīšanos atkritumu
saimniecībā, un viena lieta nogādāta Jēkabpils policijā par huligānisku rīcību.
Turpinās darbs ar Viesītes novada domes nekustamo īpašumu apsekošanas un
sakārtošanas komisiju. Īpaša uzmanība ir
pievērsta invazīvo augu (latvāņu) audzētājiem. Gribu jau laicīgi brīdināt – ja netiks
veikti nepieciešamie šo augu ierobežošanas
darbi, tad tiks piemērots Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.2 pants: “Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas
pasākumu neveikšana – izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt piecdesmit euro,
bet juridiskajām personām – no divsimt
astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro. Par
tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

uzlikšanas, – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām
– no piecsimt septiņdesmit līdz divtūkstoš
deviņsimt euro”. Visiem īpašumu saimniekiem, kuru platībās tika konstatēti latvāņi,
tika nosūtīti brīdinājumi. Paldies tiem īpašniekiem, kuri uzsākuši invazīvo augu sugu
izplatības ierobežošanu! Kā labu piemēru
varu minēt Elkšņu pagasta Klauci, kur latvāņu laukā tika ielaists gaļas lopu ganāmpulks,
kas latvāņus noēd līdz ar zemi.
Lielu problēmu maija mēnesī ir sagādājuši suņu īpašnieki, kuri nepieskata savus mājas
sargus, tos neierobežojot, atļaujot tiem klaiņot ārpus īpašuma. Sākušās bērnu brīvdienas, uz ceļiem parādās vairāk velosipēdistu
un kājāmgājēju. Negribētos, lai tos apdraud
un sakož, radot problēmas gan sakostajam
bērnam, gan mums, pieaugušajiem.
Viesītes novada pašvaldības policijas
inspektors J. Pučinskis

AS “Sadales tīkls” atjauno un uzlabo elektrotīklu
Jēkabpils, Krustpils un Viesītes novadā
Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu elektroenerģijas
piegādi, AS „Sadales tīkls” Jēkabpils, Krustpils
un Viesītes novadā šogad kopumā plāno realizēt 19 projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot
vairāk nekā 1 miljonu eiro. Kopumā novados
plānots atjaunot un rekonstruēt vidējā sprieguma elektrolīnijas 42 km garumā, rekonstruēt vai
izbūvēt jaunas 18 transformatoru apakšstacijas,
bet zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvēt par
kabeļu līnijām 12 km garumā. Pēc plānoto pro-

jektu realizēšanas elektroapgādes drošums un
kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 4000 AS “Sadales tīkls” klientu.
Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un
ikviens klients saņemtu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, ikdienā tiek
veikts nozīmīgs preventīvs tehnisko pasākumu
kopums. Valsts elektrotīkls ir vēsturiski veidojies, un šobrīd aptuveni puse no elektrolīnijām
ir padomju laika mantojums, tādēļ atbilstoši
uzņēmuma attīstības plānam AS “Sadales tīkls”
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plānveidīgi to atjauno un uzlabo, kā arī atbilstoši pieejamajam finansējumam veic elektrolīniju
pārbūvi par kabeļu līnijām. Elektrotīkls kā jebkura inženiertehniska iekārta ir jāuztur, jāpārbauda un savlaicīgi jāatjauno, kā arī tajā jāievieš
modernas un ilgtspējīgas iekārtas. Elektrotīkla
elementi kalpo vidēji 40 – 50 gadus, tādēļ to
savlaicīga atjaunošana ir galvenais nosacījums,
lai nodrošinātu kvalitatīvu elektroenerģiju iedzīvotājiem un samazinātu dažādu ārējo risku
ietekmi uz elektroapgādes nepārtrauktību.
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Šogad Viesītes novadā AS “Sadales tīkls”
realizēs 3 projektus, kuru laikā vidējā sprieguma
elektrolīnijas plānots atjaunot 8,2 km garumā,
tostarp 6,8 km no gaisvadu elektrolīnijām paredzēts pārbūvēt par kabeļu līnijām un izbūvēt
jaunu transformatoru apakšstaciju. Pēc plānoto
projektu realizēšanas AS “Sadales tīkls” uzlabos
elektroapgādes kvalitāti un drošumu vairāk
nekā 1200 klientiem Viesītes, Saukas, Lones,

Rites un Elkšņu pagastos. Kopumā Viesītes novada elektrotīkla atjaunošanā šogad AS “Sadales
tīkls” ieguldīs 174 tūkst. eiro.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi iedzīvotājiem visā Latvijā,
2016. gadā AS „Sadales tīkls” kopumā plāno atjaunot 950 km vidējā sprieguma elektrolīnijas,
tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi par zemē ieraktām kabeļu līnijām plānots

veikt 201 km garumā, atjaunot zemsprieguma
elektrolīnijas 651 km garumā, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 505 transformatoru
apakšstacijas, bet elektrolīniju trases visā Latvijā
plānots attīrīt 5500 km garumā.
T. Smirnova
AS „Sadales tīkls” Komunikācijas speciāliste
Tālr. 67728823
tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

Aktuāli lauku saimniekiem
Atgādinu, ka lauksaimniekiem, kuri pieteikušies platībmaksājumos aktivitātē „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”
(BDUZ), 2016. gadā jākārto lauku vēsture.
Viņiem jāsaimnieko atbilstoši BDUZ atbalsta saņemšanas nosacījumiem – jānogana
vai jānopļauj zālāji. Ja zālāji tiek noganīti, tad
jāņem vērā, ka zālājos ganīt var ganību dzīvniekus – zālēdājus, kā arī nav atļauta pārganīšana (nosacītais dzīvnieku blīvums pārsniedz
0,9 nosacītās liellopu vienības uz 1 ha ganību
sezonā no 15. maija līdz 15. septembrim). Nepietiekami noganīto platību lauksaimniekam
ir jāappļauj līdz 15. septembrim.
Ja zālāji tiek pļauti, tas ir jāveic 1 reizi
gadā, nopļauto zāli jānovāc līdz 15. septembrim (satinot ruļļos ar vai bez plēves vai žāvējot siena gubā). LAD uzsver, ka nav atļauta
smalcināšana vai zāles atstāšana uz lauka vālos. Pļaušanas sākuma datums nav noteikts.
Nedrīkst veikt iekultivēšanas pasākumus, samazināt apstiprināto saistību platību, mainīt
lauka atrašanās vietu.

Jūlijā stājas spēkā jaunā
PVN maksājuma kārtība
graudaugu nozarē
No šī gada 1. jūlija nepārstrādātu graudaugu un tehnisko kultūru, tostarp eļļas augu
sēklu, piegādēm piemēros tā saucamo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apgrieztās
maksāšanas kārtību. To paredz grozījumi
PVN likumā, ko Saeima ceturtdien, 16. jūnijā, pieņēma galīgajā lasījumā.
Izmaiņas paredz, ka nodokli par graudaugu – kviešu, rudzu, miežu, auzu, kukurūzas, griķu, tritikāles, sojas pupu, linsēklu,
rapšu vai ripšu sēklu – piegādēm, kā arī šo
preču maisījumu un sēklu piegādēm valsts
budžetā turpmāk maksā preču saņēmējs.
Šādu kārtību varēs piemērot tikai tad, ja abi
darījuma partneri ir reģistrēti kā PVN maksātāji.
Saskaņā ar PVN apgriezto maksāšanas
kārtību par nodokļa nomaksu valsts budžetā
atbildīgs būs preču saņēmējs, kurš preču piegādātājam samaksā rēķinā norādīto vērtību
bez PVN bezskaidras naudas norēķina veidā.
PVN apgrieztā maksāšanas kārtība tiek
ieviesta, jo graudaugu nozarē vērojama tendence pieaugt PVN krāpniecības riskiem, norāda likumprojekta autori Finanšu ministrijā.

Tāpat jāņem vērā, ka drīzumā sāksies jaunās graudu
ražas novākšana, un grozījumu autori rosināja Saeimu
grozījumus skatīt steidzamības kārtībā.

Papildus valsts atbalsts piena
ražotājiem
No jūnija uzsāk izmaksāt Valsts papildu
atbalstu piena ražotājiem, tā kopējā summa ir
6197000 EUR.
Atbalstu piešķir piena ražotājiem, kas
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu
līdz 2016. gada 10. jūnijam ir reģistrēti vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā.
Atbalstu maksā par piena daudzumu
tonnās, kas piegādāts pircējam laikposmā no
2015. gada 1. oktobra līdz 2016. gada 30. aprīlim, ja piena ražotājam pēc stāvokļa 2016.
gada 1. maijā atbilstoši normatīvajiem aktiem
par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu ir reģistrētas
slaucamas govis vai teles, kas vecākas par 18
mēnešiem. Atbalsta likme ir 14,05 EUR par
tonnu.
Atbalsta piešķiršana tiek veikta saskaņā
ar 2016. gada 24. maija Ministru Kabineta
noteikumiem Nr. 324 „Valsts papildu atbalsta
piešķiršanas kārtība piena ražotājiem”.

Projektu iespējas
Atbalsts mežsaimniecībai
LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku
attīstības programmas pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Otrās kārtas projektu
iesniegumu pieņemšana notiks no 2016.
gada 27. jūnija līdz 2016. gada 27. jūlijam.
„Meža ieaudzēšana” atbalstāmās aktivitātes ir meža ieaudzēšana un kopšana, ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana
ar pieejamo publisko finansējumu. „Meža
ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” atbalstu piešķir
par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši
Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze,
vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi),
kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā
platībā mežs ir atjaunojams.
„Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”
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atbalstāmās aktivitātes ir jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu,
neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu
mežā, valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai
blīgznas sugu mežaudzēs.

Atbalsts ieguldījumiem ar
lauksaimniecību nesaistītu
darbību radīšanā un
attīstīšanā
No 2016. gada 11. jūlija līdz 10. augustam LAD izsludina projektu iesniegumu
pieņemšanu apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”.
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un
nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot
ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai
attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.
Projekta ietvaros ir iespēja maziem lauku
uzņēmējiem attīstīt uzņēmējdarbību lauku
teritorijās, kā arī pilnveidot tūrisma pakalpojumus. Tā ir iespēja ne tikai radīt darba vietas
laukos, bet saglabāt arī esošās. Aicinu lauku
uzņēmējus būt aktīviem un izmantot šo iespēju!
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm:
ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
attīstībai;
 ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošanai;
 tūrisma aktivitāšu veicināšanai (Atbalsta pretendents vismaz vienu gadu pirms
projekta iesniegšanas kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts tūrisma bukletā vai
tīmekļvietnē, ko izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija.).
Projekta iesnieguma veidlapas un plašāka
informācija par pieejamo finansējumu, kā arī
nosacījumiem atbalsta saņemšanai ir pieejama LAD mājaslapā.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu
vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā
aparātā.
Lauku attīstības konsultante jūlija mēnesī ir atvaļinājumā, pieņemšanas laiki Viesītes
un Saukas pagastā atsāksies augusta mēnesī.
L. Kadžule, lauku attīstības konsultante
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Zelta kāzu jubilāri – Leonora un Konstantīns Eriņi
dzīvei. Tolaik nebijis laika muļķībām. Par
kašķiem runājot, Leonora stāsta, ka Konstantīns vienmēr bijis tas, kurš pēc strīdiem ātri visu aizmirsa.
Pusgadsimta laikā Eriņu ģimenē izaudzināti divi bērni – dēls Guntars, meita Marita un mazmeita Agnija. Šobrīd
Eriņu pāris dzīvo Leonoras vecāku mājās
Viesītes pagastā, uz kurieni pārcēlušies
no Rīgas deviņdesmito gadu sākumā, kad
Leonoras tēvam pasliktinājusies veselība.
No pilsētnieku dzīves atsakoties, Eriņi
pievērsās lauku darbiem un mazmeitiņas
auklēšanai. Konstantīns stāsta, ka, tikai
pateicoties dēlam, te varējuši sākt dzīvot,
jo viņš visu pats savām rokām remontējis
un savedis kārtībā. Savukārt meita, kura
šobrīd strādā par skolotāju Rīgā, šeit pavada vasaras atvaļinājumu, palīdzot ar dārza
darbiem, kas viņai iet pie sirds. Arī šodien
Lejas Klaucānu saimniecībā ir gana darba –
jārūpējas par gotiņu un divām telītēm, diviem suņiem un diviem kaķiem.

“Tas ir pieminēšanas vērts nopelns
mūsdienās – nodzīvot laulībā 50 gadus.
Prieks, ka Jūs esat kā paraugs jaunajiem –
ar to, kā veiksmīgi kopā mūžu nodzīvot.”
Tā, uzrunājot zelta kāzu jubilārus, Eriņu
pāri – Leonoru un Konstantīnu, jūnija mēnesī sveica Viesītes dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Daina Vītola.
Pie mazmeitas Agnijas ceptās rabarberu kūkas un kafijas tases Leonora un Konstantīns dalījās atmiņās par pirmo satikšanos, darba mūžu, kāzām un ģimenes dzīvi.
Konstantīns bērnību un skolas gadus
aizvadīja Latgales pusē, Stirnienē, bet Leonoras dzimtā puse ir Viesīte, viņa absolvējusi Viesītes vidusskolu.
Studentu gadi abus aizveduši uz galvaspilsētu – Rīgu. Konstantīns studēja
Kultūras darbinieku tehnikumā. Kā pats
smej, kultūras darbiniekiem maksāja grašus, tāpēc aizgājis strādāt par elektriķi.
Lielāko darba mūžu Konstantīns nostrādāja uzņēmumā “Latvenergo”, kam sekoja
darbs šūšanas fabrikā “Latvija”. Leonora
studēja Tirdzniecības tehnikumā, kur ieguva prečziņa izglītību. Pēc tam neklātienē
pabeidza Maskavas tirdzniecības institūta
ekonomikas fakultāti. Pirmā darbavieta
bija tagadējā Jāņa Rozes grāmatnīca, pēc
tam strādāja par nodaļas vadītāju grāmatnīcā “Gaisma”. Darbu šajā uzņēmumā viņa
atceras ar smaidu – labāku darba kolektīvu
nemaz nevarēja vēlēties.
Abi viens otru noskatīja kādā no draugu pasākumiem Rīgā. Leonora stāsta, ka
tolaik tikties iznācis reti, jo Konstantīns,
būdams elektriķis, bieži tika sūtīts komandējumos uz apakšstacijām. Pēc nepilna gada draudzības, Līgo vakarā, Leonora
un Konstantīns svinēja kāzas. Liktenīgajā
dienā Eriņu pāris neiztika bez starpgadīju-

miem, gadījās abiem nokavēt savas kāzas.
Ceļā no Juglas uz dzimtsarakstu nodaļu
luksoforos dega sarkanās gaismas, kā rezultātā viņu laulības reģistrācijas laiku aizņēma kāds cits pāris. Tagad Leonora smej –
stāvējuši rindā, lai apprecētos. Todien, 23.
jūnijā, kāzas nosvinētas bez lielām svinībām.
Runājot par hobijiem, abi bija sabiedriski aktīvi – dziedājuši, dejojuši. Konstantīns 6 gadus dejoja tautiskās dejas
kolektīvā “Dancis”, bijis arī deju skolotājs.
Tāpat viņš labprāt muzicēja – ņēma rokā
akordeonu, lai spēlētu gan draugu lokā,
gan – lai piepelnītos. Leonora stāsta, ka
viņas kalendārs tolaik bijis pa stundām
saplānots, ar prieku darījusi dažādus sabiedriskos darbus. Straujo dzīves ritmu un
aizņemtību Eriņu pāris arī min kā vienu
no panākumu atslēgām savai ilgajai kop-
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„Varu tikai apbrīnot, kā cilvēki, kuriem ir gandrīz 80 gadi, joprojām tiek galā
ar tik lielu saimniecību, kāda viņiem ir. Jau
sen vecvecākiem esam teikuši, lai beidzot
likvidē to gotiņu, bet viņi – nē un nē. Un
varbūt labi, ka tā. Gotiņai jau nevar pateikt – es šodien ņemu brīvdienu, tiec galā
pati. Viņi bija spiesti celties, iet un darīt.
Un dara to vēl šobaltdien. Un varbūt tas
arī ir ilgā mūža noslēpums – mērķis. Viņiem vienmēr ir bijis par ko rūpēties, un
viņi vienmēr ir bijuši kādam vajadzīgi – kā
cilvēkam, tā dzīvnieciņam,” tā par vecvecākiem izsakās mazmeita Agnija.
Novēlam Eriņu pārim veselību un spēku, kopā vēl daudzus gadus dzīvojot!
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste L. Liepiņa
Foto no Eriņu ģimenes personīgā arhīva
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Aizvadīta Ģimeņu diena Viesītē
5. jūnijā Viesītes pilsētā aizvadīta Ģimeņu
diena “Krāsaina, krāsaina vasara”. Svētku diena
sākās ar 2. sudraba karotīšu svētkiem. Mazajiem
novadniekiem pasākumā tika pasniegtas sudraba karotītes un novadnieka A. Žilinska grāmata
“Melnkaķītis Baltķepītis”. Aizvadītajā gadā novads papildinājies ar 34 jaundzimušajiem.
Svinīgajai daļai noslēdzoties, ikviens tika aicināts doties uz Kultūras pils lielo zāli, kur varēja
noskatīties PII „Zīlīte” “Bitīšu” grupiņas bērnu
uzvedumu “Apaļš gads”. Pēc uzveduma vecāki
ar atvasēm pulcējās pie Viesītes Kultūras pils, lai
dotos svinīgā ratiņu parādē uz Viesītes muzeju
“Sēlija”. Muzeja “Sēlija” teritorijā notika svētku
koncerts un sporta spēles ģimenēm, izklaides
atrakcijas, radošās darbnīcas līdz pat vēlai pēcpusdienai.
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste L. Liepiņa
Autores foto

KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURUS PIEMINOT

2016. gada 24. aprīlis
Vakar sakopām Latviju:
pagājušā gadsimta drazu
salikām lielā kaudzē –
atbrīvojām stūrīti mazu.

Lai pieminam un neaizmirstam…

Mūsu gadsimta mēslus
vāks citi, citā gadu simtā –
tā tas turpināsies
no dzimtas dzimtā.
Čekista sapnis
14. jūnija naktī
Atkal tie, kam pagoni,
Nāk ar sirpi un āmuru.
Jau pasūtīti vagoni
No Latvijas uz Amūru.
Kāds triec pa galvu ar āmuru,
Velk asu sirpi pa gāmuru…
Čekista sapnis beidzas ar
svīdumu,
Atliek tik papucēt Staļina
spīdumu.
Vilis Pabērzs
No kreisās – represētais saucietis Indulis Dambergs, Artūrs Elksnis, Iveta Elksne, Krista Dzikoviča,
Sintija Dzikoviča, Velta Lāce, Aina Kupāka.

Pirms 75 gadiem 1941. gada 14. jūnijā
notika Latvijas iedzīvotāju pirmā masveida
deportācija. Deportācijas laikā Latvijā arestēja un izsūtīja15433 tās iedzīvotājus, tostarp
sievietes, bērnus, vecus cilvēkus…
2016. gada 14. jūnijā nolikām ziedus un
aizdedzām svecītes Saukas pagasta Smiltaines kapsētā pie krusta “Kam atdusas vieta
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svešumā…”. Skolēni lasīja E. Ķezberes dzeju.
1941. gada 14. jūnijā no Saukas pagasta,
kas tolaik bija daudz lielāks nekā mūsdienās,
izsūtīja trīs ģimenes un četrus vieniniekus,
kopā 13 cilvēku. Lēģeros un izsūtījumā mira
seši.
V. Lāce
V. Elksnes foto
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Godinot komunistiskā genocīda upuru piemiņu

Komunistiskā genocīda upurus Latvijā piemin divas reizes gadā – 25. martā un 14. jūnijā,
kad no savām mājām un dzimtenes svešumā tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu. Šogad aprit 75 gadi kopš viena no traģiskajiem notikumiem Latvijas vēsturē, kad 1941. gada naktī no
13. uz 14. jūniju vairāk nekā 15000 Latvijas iedzīvotāju tika izsūtīti uz PSRS soda nometnēm
un piespiedu nometināšanas vietām, kā rezultātā daudzi gāja bojā bada, slimību un necilvēcīga darba dēļ.
14. jūnijā plkst. 11:00 Viesītē, pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem,
notika piemiņas pasākums. Šeit pulcējās iedzīvotāji, lai noliktu ziedus un ar klusuma brīdi
godinātu komunistiskā genocīda upuru piemiņu.
L. Liepiņas teksts un foto

Pieminot komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienu, 14. jūnijā ziedi tika nolikti
arī Galvānu kapsētā.
Ziedus nolika Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece un M. Buclera fotogrāfijas
kabineta vadītājs G. Spīdainis.
L. Lejietes foto

„Mums būtu bijis vairāk radu…”

No labās: Viesītes vidusskolas 4. a klases skolēns Rainers Daibe, pasākuma vadītāja Dzintra Geka,
kura Raineru mīļi sauca par – „brīnumiņu”, un skolotāja Baiba Masuleviča.

Pāri Latvijai aizsmaržo jūnijs. Laikā, kad
dabā ir tik daudz smaržu, ziedu, putnu dziesmu, cilvēks dzīvo pilns cerību par jaunā ražas
gada bagātību, pļavu un mežu dāsnumu, Latvijā
ir baigs datums – 14. jūnijs. Nu jau 75 gadus tas
ir licis sarauties sāpēs un skumjās atmiņās daudzu latviešu sirdīm. 1941. gada 14. jūnijs mums
vienmēr vēsturē saistīsies ar Sibīriju un, protams, ar „Sibīrijas bērniem”. Bērniem, kas dzima un izdzisa kā zvaigznītes baigajā aukstumā
un tumsā. Bērniem, kas auga, nepazīdami tēvu
stipro roku siltumu. Bērni, kuri dzīves krustcelēs palika vieni, bez māmuļu mīļuma.

Katru gadu fonds „Sibīrijas bērni” organizē
radošo darbu konkursu Latvijas skolēniem, lai
atmiņās dzīvotu un mums kļūtu saprotamāks
uz Sibīriju izvesto tautiešu ciešanu ceļš. Arī
Viesītes vidusskolā nonāca skolēnu sacerējumu konkursa nolikums „Sibīrijas bērni 1941/
Trimdas bērni 1944”. Darbiņus rakstīja visi 4. a
klases skolēni, bet nolikumam atbilda divi – Alises Maisakas un Rainera Daibes, tos arī nosūtīju
žūrijas komisijai vērtēšanai. Paldies par darbu Alisei! Rezultāti tika paziņoti 6. jūnijā. Biju
lepna un priecīga, jo Rainers ieguva 1. vietu (7
līdz 11 gadu) 1. vecuma grupā un arī Pasaules
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Brīvo Latviešu Apvienības specbalvu – publikāciju avīzē „Brīvā Latvija”, kā arī grāmatas un
nopelnīto naudas balvu. Arī es saņēmu pateicības rakstu un grāmatu balvas. Balvas saņēmām
14. jūnijā Rīgā, Melngalvju nama konferenču
zālē. Mūs uzrunāja un apsveikuma vārdus teica prezidents Raimonds Vējonis, 12. Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, ekspremjere
Laimdota Straujuma, sirmie Sibīrijas bērni, kā
arī vēsturnieks Kārlis Kangeris, žurnālists Pauls
Raudseps, žūrijas komisijas priekšsēdētāja Ina
Druviete.
Pirms apbalvošanas skolēni lasīja fragmentus no saviem darbiem. Raineram bija tas
gods lasīt pirmajam, tūlīt aiz Laimdotas Straujumas uzrunas konferences dalībniekiem. Lūk,
fragments no tā, ko lasīja Rainers: „Tāpat kā
tomātiem no Sibīrijas sēklām ir cita smarža, tā
arī citādi smaržo Latvijas bērzi. Es ļoti vēlētos
aizvest visiem tur palikušajiem mazus sveicienus no Latvijas – no pavasara – pirmo vizbulīti,
no vasaras – Jāņu vainagu un sieru, no rudens –
raibo kļavas lapu un maizi, no ziemas – Latvijas baznīcu zvanu skaņu Ziemassvētkos. Un lai
Dievs dod atgriezties savā zemē visiem, kas to
ļoti vēlas.”
Lai šis vēlējums piepildās! Jo vairāk būs
skolēnu, kas neaizmirsīs Latvijas vēstures drūmās lappuses, jo ilgāk mūsu tauta dzīvos savā
zemē pie Baltijas jūras. Viņi būs mūsu nākotne
un mūsu rokās ir to veidot.
Nobeigumā gribu pateikt paldies Rainera
ģimenei par atbalstu!
Viesītes vidusskolas skolotāja
B. Masuleviča
Foto no autores personīgā arhīva
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NOVADA SKOLĀS

Viesītes pašvaldība sveic novada
labākos skolēnus un pedagogus
Saskaņā ar 2013. gada 22. maijā apstiprināto kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu,
izpildi un kontroli” un nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo skolu (Rites pamatskola, Viesītes vidusskola) skolēniem un pedagogiem
un konkursa „Labākā klase” uzvarētāju apbalvošanai” 26. maijā Paula Stradiņa skolā
tika sveikti Viesītes novada gaišākie prāti.
Izglītības iestāžu audzēkņi tika sveikti
par gūtajiem sasniegumiem starpnovadu,
reģionālajās un valsts olimpiādēs, interešu
izglītības konkursos un sporta sacensībās.
Pavisam šogad ar naudas balvām tika apbalvoti 49 skolēni un 29 skolotāji no Rites pamatskolas un Viesītes vidusskolas.
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste L. Liepiņa

Projekta starptautiskā sanāksme Viļņā

Paralēli skolēnu mācībām Viļņā notika
projekta “WORDS UNITE US”, Nr. 2015–1–
RO01–KA219–015167_7, starptautiskā sanāksme, kurā partnervalstu pārstāvji strādāja
pie jautājumiem, saistītiem ar projekta vadību, saturu, rezultātiem, novērtēšanu, rezultātu izplatīšanu un finansēm. Sanāksme notika
trīs dienas – no 6. līdz 8. jūnijam. No Viesītes
vidusskolas tajā piedalījās piecas skolotājas –
S. Milakne, J. Grunte, G. Dimitrijeva, N. Ribicka, E. Kalnieša. Bez projekta vadības jautājumu risināšanas sanāksmes dalībniekiem
bija iespēja ielūkoties skolēnu aktivitāšu

momentos, kas uzskatāmi demonstrēja projektā sasniegtos rezultātus. Katra partnera
pārstāvji sniedza pārskatu par savām vietējām aktivitātēm. Gatavojoties sanāksmei,
tika veikta starptautiska aptauja par projekta
novērtēšanu, īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem. Aptaujas rezultāti
parādīja, ka projekta īstenošana notiek atbilstoši plānam. Neskatoties uz to, ka projekta
īstenošanā neiesaistījās partneri no Spānijas
un Polijas un pārējiem nācās pārdalīt sasniedzamos rezultātus un uzņemties papildus
darbus, projekta īstenošanas kvalitāte tika
novērtēta kā atbilstoša. Nākamā projekta
starptautiskā sanāksme plānota Grieķijā.
Skolotāja G. Dimitrijeva
Autores foto

Izlaidums Rites pamatskolā
Straujiem apgriezieniem ir griezies lielais Laika rats, un deviņi gadi Rites pamatskolā paskrējuši nemanot! 10. jūnijā apliecības par pamatizglītības iegūšanu saņēma
astoņi 9. klases skolēni. Laba vēlējumus
turpmākajam ceļam absolventi saņēma no
skolotājiem, vecākiem, Rites pagasta pārvaldes un Viesītes novada domes. Šogad īpaši
lepojamies ar trijām savām absolventēm –
Veroniku Geroimovu, Elīnu Liepiņu un Egiju Zandbergu, kuras 9. klasi ir beigušas tikai
ar labām un teicamām sekmēm. Pateicības
par atbildīgo attieksmi pret mācībām meitenes saņēma arī no Viesītes domes priekšsēdētāja vietnieka A. Baldunčika. Savukārt
skolas direktore I. Maševska kolektīva vārdā
sirsnīgu paldies par ieguldījumu savu bērnu
audzināšanā teica arī šo meiteņu vecākiem.
Šo nedaudz skumjo pasākumu gaišu

darīja gan mazu, gan lielu dejotāju raitais
solis, absolventu pateicības vārdi vecākiem,
skolotājiem, audzinātājām S. Linartei, V.
Levinskai un D. Černauskai un ziedi, ziedi,
ziedi...
Paldies skolotājai I. Vaverei un 8. klases
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skolēniem par ieguldīto darbu pasākuma
organizēšanā un vadīšanā! Visiem mūsu 9.
klases absolventiem vēlu ieceru piepildīšanos un veiksmīgas gaitas jaunajās mācību
iestādēs!
Direktore I. Maševska
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Viesītes vidusskolas skolēni piedalījās
mācību sesijā Lietuvā

Erasmus+ programmas stratēģisko skolu
sadarbības partnerību projekta “WORDS UNITE US”, Nr. 2015–1–RO01–KA219–015167_7,
ietvaros divpadsmit Viesītes vidusskolas skolēni – Viesturs Berģis, Sanija Bandere Neilande,
Kristers Bruzgulis, Dita Rūta Dambrāne, Annija
Liepiņa, Linda Luksteniece, Anta un Klinta Narkevičinas, Ilvija Aldiņa, Annija Estere Skvarnaviča, Edvīns Caune, Viesturs Zaļakmens – un
divi pavadošie skolotāji – Baiba Masuleviča un
Sarmīte Ratiņa – piedalījās starptautiskajā skolēnu kopīgās mācīšanās sesijā, kura notika Viļņā, (Lietuvā) laikā no 6. līdz 10. jūnijam. Mācību sesijas mērķis ir kopīgās e – grāmatas nodaļu
veidošana. Šīs tikšanās tēmu bloki bija „Mana
valsts – tradīcijas, dejas un ēdieni”.
Pirmajā dienā tradicionāli notika iepazīšanās, kuras laikā tika izveidots draudzīgais
rokasspiediens un ikviens ar sevi īsi iepazīstināja. Pēcpusdienā sekoja praktiskā darbnīca
„Tradicionālie lietuviešu raksti” – grāmatzīmju
izšūšana. Uz iepriekš sagatavotu skiču darbiem
ikviens izšuva savu grāmatzīmi. Apmainījāmies
ar partnervalstu rakstiem.
Otrdienas nodarbības tēma bija „Tradicionālās dejas un dziesmas”. Katras valsts skolēni
dziedāja jau iepriekš iemācītu citas valsts dziesmu. Mūsu meitenes dziedāja grieķu dziesmu
„Bizeli”, kuras izpildījums visiem ļoti patika,
īpaši grieķiem. Viņi sūta mūsu mūzikas skolotājai Zinai mīļu paldies par ieguldīto darbu!
Dejotāji nodejoja tautu deju „Spīdēja saulīte”. Savukārt projekta dalībniekiem no citām
valstīm mācījām deju „Tūdaliņ, tāgadiņ”. Mācījāmies izgatavot lietuviešu tradicionālos pūšamos instrumentus un klausījāmies lietuviešu
tradicionālās polifoniskās dziesmas.
Powert point prezentācijās iepazīstinājām skolēnus ar mūsu tradīcijām, dejām un

ēdieniem.
Ļoti interesanti un izzinoši bija mācību
izpētes braucieni. Ceļojums pa Viļņu (vecpilsēta, Gedimina’s pils, katedrāle Basilica u.c.).
Vēsturiska mācību stunda bija valsts nozīmes
Karnaves kultūras rezervātā (arheloģijas muzejs
un komplekss, izziņas ozolkoku takas). Apmeklējām Eņģeļu pakalnu – Lietuvas kokapstrādes
mākslas paraugu.
Izzinājām seno lietuviešu dzīves veidu un
mantojumu, apmeklējot Lietuvas Seno galvaspilsētu Trakai.
Īpaši pozitīvu emociju piepildīta un komunikācijas bagāta bija pēcpusdiena, kurā aktivitātēs piedalījās arī viesģimeņu vecāki. Var tikai
apbrīnot, cik daudz mēs viens no otra varam
mācīties, iegūt jaunas zināšanas un papildināt
savu izaugsmi. Jābūt tikai motivētam to darīt.
Galvenais, ko par šo iespēju domā skolēni?
Viesturs no 5. a klases: „Ir labi. Patīk piedalīties aktivitātēs un mācīties jaunas lietas.
Forši iegūt jaunus draugus. Iepazīt citu valstu

tradīcijas.”
6. a klases skolēni (Dita, Anta, Klinta, Annija, Sanija, Linda un Kristers) atzina, ka bija ļoti
priecīgi par šo iespēju piedalīties projektā. Viesģimenes bija sirsnīgas un ļoti centās pēc iespējas
vairāk parādīt Viļņu. Skolēni saprata, ka vēl cītīgāk jāmācās angļu valoda. Viņi ir apmierināti ar
to, ka tik labi izdevās nodziedāt grieķu dziesmu
un arī citiem mācīt latviešu dziesmas.
7. b klases skolēni (Viesturs, Edvīns, Annija
un Ilvija) uzsvēra, ka ir daudz jaunu iespaidu un
arī papildinātas zināšanas par projekta dalībvalstu kultūru, tradīcijām, dejām un vēsturi. Izveidoti jauni kontakti un paplašinājies draugu loks.
Nākamā mācību sesija notiks Latvijā no 19. –
23. septembrim. Pēc vasaras atpūtas būs nopietns darbs, lai projekta partnervalstu skolēnu
un skolotāju mācību sesija Latvijā arī būtu pozitīvām emocijām pildīta un teorētiski izzinoša.
Materiālu sagatavoja skolotāja S. Ratiņa.
Autores foto

Elkšņu skolā atkal skan bērnu balsis
Vienu no mācību gada pēdējām dienām
Rites pamatskolā tika nolemts veltīt sava
novada izzināšanai. Skolotājiem kopīgi apspriežoties, par galamērķi izraudzījām Elkšņu pamatskolu.
27. maija rītā, „bruņojušies” ar ūdens pudelēm un mugursomām, jo kā kārtīgā pārgājienā katram līdzi sava bļodiņa un karote,
pulcējāmies skolas pagalmā, lai visi kopīgi
uzsāktu ceļu uz kaimiņu pagastu. Kā izrādījās, daudzi šo ceļu nemēroja pirmo reizi –
daži ar velosipēdiem itin bieži apciemo radus Elkšņos, skolotāja Irina dalījās atmiņās,
kā kājām gājusi uz darbu Elkšņu pamatskolā
un pēc tam arī uz mājām. Daudzi bērni zināja, kur šī ceļa malās ir labākās skābeņu vietas Rites pusē, kur Elkšņu pusē. Tāds bija arī
mūsu uzdevums – pa ceļam salasīt skābenes

pusdienu zupai.
Kad pēc pusotras stundas gājiena nonācām galapunktā – Elkšņu skolas pagalmā,
mums pretī nāca vesels pulciņš sagaidītāju –
Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis
Černauskis un skolotāja Daiga Černauska
ar savu „atbalsta komandu” – kultūras nama
vadītāju Austru Niķi, bibliotekāri Ingrīdu
Černausku, novadpētnieci Rudīti Urbacāni,
Elkšņu skolas „labo gariņu” Sarmīti Bistrovu, komunālo darbinieku Ivanu Piļipecu un
saimnieci Ingrīdu Levinsku. Lieki netērējot
laiku, sadalījāmies divās grupās, un mazākie
skolēni R. Urbacānes vadībā devās ekskursijā pa Elkšņu pamatskolu un uz kultūras
namā iekārtoto Atmiņu istabu, savukārt
lielākos savā pārziņā ņēma un sportiskas aktivitātes vadīja „skolotājas” Austra un Ingrī-
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da. Šaušanas stendā skolēni varēja sacensties „skolotāju” Ivana un Sarmītes vadībā.
Turpat netālu skolas pagalmā uz ugunskura
saimniece Ingrīda vārīja lielo skābeņu zupas
katlu. Un visiem pa vidu savu sajūsmu par
ciemiņiem nemitējās izrādīt un visos pasākumus cītīgi darbojās līdzi skolotājas Daigas
suns Zevis.
Divējādas sajūtas pārņem, ieejot Elkšņu skolā, kur pie ieejas durvīm joprojām
ir plāksne ar skolas nosaukumu un gaitenī
katru ienācēju sagaida uzraksts „Sveiks skolā!” Ar prātu saproti, ka skolēnu balsis šeit
neskan jau vairākus gadus, bet sajūtas, redzot pie sienām stundu sarakstu, skolotāju
dežūru grafi ku, kādu direktores rīkojumu...
sajūtas saka, ka tūlīt atskanēs zvans un no
klasēm izbirs bērni, lai ar savām balsīm pie-
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skandētu skolas gaiteņus...
Interesanta ekskursija bija arī
Atmiņu istabā, kur katram vajadzēja veikt kādu uzdevumu. Tur
katrai lietai ir savs atmiņu stāsts.
Diena jau sliecās uz pēcpusdienu, kad, nedaudz noguruši no aktivitātēm svaigā gaisā un bagātīgajiem iespaidiem, devāmies mājup.
Ceru, ka viens otram ar šo jauko
dienu esam radījuši kādu neaizmirstamu atmiņu – mēs, ritieši, jums – atkal
pieskandinot Elkšņu pamatskolu ar bērnu
balsīm, jūs, elksnieši, mums – parādot, ka
katrs ciemiņš pie jums vienmēr mīļi gaidīts!
Mūsu vissirsnīgākais paldies par jauko, saturīgi plānoto un noorganizēto dienu un par
to, ka joprojām glabājat, kopjat un uzturat
katras vietas vislielāko vērtību – skolu!

Rites pamatskolas sporta diena

Par tradīciju Rites pamatskolā kļuvusi mācību gada noslēguma
sporta diena. Tas ir laiks, kad skolēni
visas pēcpusdienas garumā var sacensties dažādās sporta aktivitātēs.
Arī šogad tā pulcēja skolēnus uz
sportiskām aktivitātēm – pēc komandu izveidošanas sākās sporta spēļu
laiks. 8. klases skolēni uzņēmās sporta dienas organizēšanu un vadīšanu.
Jāatzīst, ka divas stafetes, kuras tika
iekļautas sporta dienas programmā,
veidoja devītās klases meitenes Elīna
un Veronika. Paralēli komandas tikās futbola un volejbola laukumos. Futbolisti cīnījās
ar lielu azartu, un ar vienādu punktu skaitu futbolā labākie bija „Tīģeri” un „Šperas”.
Volejbola laukumā pionierbola spēlē lielā
bumba gāza no kājām mazākos spēlētājus un
draiski izslīdēja no lielāko sportistu rokām.
Stafetes, kuras komandas varēja veikt spēļu starplaikā, dalībniekus gan uzjautrināja,
gan saliedēja. „Raibajās medībās” bija jāglābj
krāsainie raibumi un katrs vēlējās būt tas ātrākais glābējs. Šajā stafetē labākā komanda
bija „Žvingālis”. Šķirošanas stafetē visnaskākie bija sportisti no komandas „Tīģeri”. Ko-

mandas saliedēšanas stafetē
„Apaļais zirnekļa tīmeklis” dalībniekiem bija
jāpārvar šķēršļi, katram savā tīmekļa acī. Te
saliedētākie un radošākie bija komandas „Tīģeri” skolēni. Skatītājus īpaši priecēja mazās
Samantas pārvietošana un Kristiāna salto
lēciens cauri aplim. Stafetē „Turp un atpakaļ!” dalībniekiem nācās pavadīt ilgāku laika
posmu, lai veiktu visus šķēršļus. Ātrāk un
precīzāk visus uzdevumus paveica komanda „Šperas”. Šaušanā ar pneimatisko ieroci
stingrās tiesneses Evijas uzraudzībā komandas divos veidos – stāvus un tupot uz celīša –
mēģināja iekarot mērķa viduspunktu. Jāatzīst, ka šeit rezultāti bija ļoti blīvi un interese nenoplaka arī pēc sporta dienas oficiālā
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noslēguma. Barjersprintā visiem nācās mobilizēt savu ātrumu un veikt uzdevumu
maksimāli īsākā laika periodā. Vislabākie
sprinteri bija komandā „Krāsainie”. Lai arī
sporta dienas aktivitātes iesniedzās dziļā
pēcpusdienā, ikviens vēlējās piedalīties arī
noslēguma stafetē „Lec un skrien!”. Katrā etapā savu komandas biedru nepacietīgi gaidīja nākamā posma veicējs. Mazākie
sportisti sāka distanci, pārvietojoties maisā,
pēc tam turpināja labākie „klasīšu” lēcēji,
tad kārta nāca atsperīgākajiem sportistiem
„ķengurlēcienā”. Nākamajam dalībniekam
jāveic sava distances daļa skaistā pielikšanas
solī, pie viena arī pārvarot šķēršļus. Visizturīgākie un ātrākie veica garo skriešanas
posmu, kurā izšķirošās sekundes varēja
gan iegūt, gan zaudēt. Kopvērtējumā 4.
vietu ieguva „Krāsainā” komanda. Trešo vietu ar saņemtajiem 160 punktiem
ieguva komanda „Tīģeri” (Egija, Aleks,
Samanta, Ingars, Kristiāns, Marta un
Andželika G.). Vidējo pjedestāla vietu
ar iegūtajiem 170 punktiem aizņēma
komanda „Šperas” (Mairis, Armīns,
Signija, Elvijs, Kristīne, Zintis, Niks,
Marina). Pārliecinošu uzvaru ar iegūtajiem 200 punktiem šā mācību
gada noslēguma sporta dienā guva
sportisti no komandas „Žvingālis”
(Jānis, Daniela, Edžus, Raivo, Arnis, Jānis Ivo, Rolands, Esmeralda). Lielu darbu
sporta dienas organizēšanā un vadīšanā ieguldīja 8. klases skolēni (Horens, Andris O.,
Arnis, Andželika, Evija, Krista, Sanita, Viktorija, Elvijs un Andris V.). Šī viņiem bija tiešām
laba pieredze, kurā nācās saprast, ka viss viegli
izskatās tikai no malas. Lai sporta diena noritētu veiksmīgi, nepieciešams liels darba apjoms, laika resursi un radošums. Arī pēcdarbs,
kurā jāsaskaita iegūtie punkti un jānosaka labāko reitings, prasa lielu uzmanību un piepūli.
Tomēr visu sirdis piepilda gandarījums par
paveikto darbu un lielisko rezultātu. Jauku un
sportiskiem notikumiem bagātu vasaru!
Skolotāja V. Liepiņa
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Nākamais solis ceļā uz atbildību
kaķēniem. Un sirsnīgā saimniece, kā mēs viņu
saucām, ikvienam iedeva kaķēnu, ko paturēt
rociņās, lai sajustu tā silto un mazo augumiņu
mazajās plaukstiņās. Vislielākās simpātijas bija
pret kaķēnu, kura ūsas un skropstas šķita tik
neredzēti lielas un baltas kā no pasaku grāmatas. Tālākajā galā liela jautrība valdīja pie būrīša, kur mazais kaķu bērns naski un draiskulīgi

Viesītes novada izsludinātā „Biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko
personu ieceru realizēšanas ar pašvaldības līdzfinansējumu projektu” trešā vietējo projektu
konkursa projekta „Mēs esam atbildīgi par tiem,
ko pieradinām” nākamais realizācijas solis paredzēja daiļdārza ierīkošanu skolas teritorijā. Pēc
apsaimniekojamās teritorijas pārzines Rudītes
Feldmanes plānojuma skices Lielās talkas dienā
skolēni sagatavoja dobi, kurā varētu iesēdināt
košumkrūmus. Kopā ar Rites pamatskolas saimniecības vadītāju I. Kozuliņu jaunieši ķērās pie
darba. Lai arī „acis darba izbijās, rokas darba nebijās”. Darbs tika padarīts rūpīgi un akurāti, vēl
pēdējie izskaistināšanas akcenti, un šobrīd skaistais stūrītis priecē gan vietējo, gan viesu sirdis.
Ļoti gaidīts bija Jēkabpils dzīvnieku patversmes apmeklējums. Pirms tam skolā tika
rīkota akcija, kuras laikā skolēni ar savām ģimenēm, skolotāji un ikviens, kura sirds nav
vienaldzīga pret patversmes iemītniekiem, varēja ziedot tiem vajadzīgās un nepieciešamās
lietas. Neuzskaitījām, ko un cik skolēni atnes,
bet bijām priecīgi par ikvienu kilogramu barības, dvieļiem un palagiem. 2. jūnijā devāmies
aplūkot mūsu mazos brāļus. Kad piebraucām
pie patversmes vārtiem, ar skanīgiem rējieniem
mūs sagaidīja ārpusē mītošie suņi. Jāpiebilst, ka,
pirmo izbīli pārcietuši, pārliecinājāmies, ka visi
suņi ir vai nu pie ķēdes, vai voljērā. Tā nu, apkrāvušies ar „dāvanām”, devāmies iekšā Jēkabpils dzīvnieku patversmes teritorijā. Dzīvnieku

aprūpētāja mūs sirsnīgi sagaidīja, nebeigdama pateikties
par bagātīgo un lielo ziedojumu, kas ir ļoti liels atspaids ikdienā dzīvnieku
uzturēšanā. Ekskursijas laikā uzzinājām par
dzīvnieku likteņiem, to aprūpi un viņu ikdienu.
Liels prieks bija rokās paturēt un apmīļot mazos
kucēnus, kas bija tik rosīgi, ka tā vien vēlējās izkļūt no rokām laukā. Tomēr viņu siltās actiņas
ar paļāvību raudzījās ikvienā bērnā un bija gatavas iedraudzēties. Uz katru uzdoto jautājumu
saņēmām izsmeļošu atbildi. Pie lielāko suņu
voljēriem piezagās nelielas bažas – vai tiešām
var paglaudīt suni, kurš pirms mirkļa tik sirdīgi
mūs aprēja. Tomēr biklumu un bailes nomainīja
mīlestības glāsti mīluļu galvām. Viens sunītis tik
ļoti vēlējās izbaudīt glāstu burvību, ka spēja izbāzt galvu, mūsuprāt, pa ļoti mazu spraudziņu.
Viņa siltais acu skatiens it kā sacīja, ka viņš gatavs šo mirkli paildzināt līdz mūžībai. Nākamais
ekskursijas punkts bija iekštelpās – kaķu pasaulē. Brīdī, kad interesējāmies par iemītnieku daudzumu un vajadzībām, patversmē atradās tikai
4 kaķi. Apmeklējuma laikā to jau bija tuvu 20, ja
skaita, ka lielākā daļa no tiem bija jaundzimušie
kaķēni. Arī tie bija tik dažādi. Citi laiski gulēja un apmeklētājus pavadīja vien ar vērīgu acu
skatienu. Citi savukārt uzreiz „uzsāka sarunu”
ar mums, skaļi ņaudot un pievēršot uzmanību.
Cits, bailīgi iespiedies stūrītī, vēlējās aizbēgt no
klusumu pārtraukušā pūļa. Protams, ka bērnu
uzmanība vispirms tika pievērsta mazajiem

spēja pārvietoties pa režģu sienu. Ikviens vēlējās
piebāzt savu pirkstiņu un tajā pat laikā atraut
to atpakaļ pirms kaķa nagu tvēriena tajā. Kad
bijām izciemojušies un mazliet izskaistinājuši
šo dzīvnieciņu ikdienu, devāmies mājup. Tikai sirdī nerima doma – šiem suņiem, kaķiem
vai viņu priekštečiem ir bijuši saimnieki. Kaut
kur dziļi sirdī viņi vēl atceras, ko nozīmē maigs
glāsts, pilna bļodiņa un vieta, kur var gulēt bez
bailēm, ka kāds nodarīs pāri. Secinājām, ka arī
ikdienā, bez akcijām un projektiem varam palīdzēt šiem patversmes iemītniekiem. Mūsu skolēna Rolanda Pakalna ģimene no patversmes
uz mājām aizveda sunīti, dodot tam jaunas
mājas. Tā ir cēla rīcība, un pret tādām ģimenēm
var izjust cieņu un pateicību. Manuprāt, ikvienam cilvēkam kaut vienu reizi būtu jāaizbrauc
uz šādu vietu, lai dzīvē redzētu reālo situāciju.
Iespējams, ka tad mums nevajadzētu pamesto
mājdzīvnieku acīs lasīt vēstījumu bijušajiem
saimniekiem: „Cilvēks ir atbildīgs par katru, ko
viņš pieradinājis! Tu pieradināji mani un tagad
esi atbildīgs par mani. Tev to vajadzēja zināt. To
tev vajadzēja jau sākumā saprast. Nepieradini, ja
tev bail no atbildības!” Es ticu, ka mēs spēsim
veidoties par atbildīgiem cilvēkiem un mūsu rīcības rezultātā nevienam mājdzīvniekam nebūs
jāatrodas pagaidu mājās.
V. Liepiņa

Mācību gadu noslēdzot
Pirms došanās vasaras brīvlaikā Rites pamatskolā tiek rīkots mācību gada noslēguma
pasākums, kura pirmajā daļā ir skolēnu koncerts, bet otrajā daļā tiek apbalvoti mācību
priekšmetu olimpiāžu, konkursu uzvarētāji,
kā arī mācībās labākie skolēni. Izvērtējot šajā
mācību gadā paveikto, varam būt apmierināti
ar rezultātiem. Esam piedalījušies deviņās mācību priekšmetu olimpiādēs un sešās no tām
guvuši godalgotas vietas vai atzinību:
– angļu valodas olimpiādē – Lindai Kampei, 6. kl. – atzinība (sk. Ivo Orbidāns);
– latviešu valodas un literatūras olimpiādē –
Veronikai Geroimovai, 9. kl. – atzinība (sk.

Aija Gasparoviča);
– krievu valodas (svešvalodas) konkursā –
Elīnai Liepiņai, 9. kl. – 3. vieta, Veronikai Geroimovai, 9. kl. – 3. vieta (sk. Iveta Maševska);
– konkursā bioloģijā „Pazīsti savu organismu” – Elīnai Liepiņai, 9. kl. – 2. vieta (sk. Daiga
Černauska);
– dabaszinību konkursā 6. kl. – Lindai
Kampei, 6. kl. – 1. vieta (sk. Daiga Černauska);
– starpnovadu sākumskolas kombinētajā
olimpiādē – Sanijai Sasai, 1. kl. – atzinība, Lindai Sasai, 3. kl. – 1. vieta, Kitijai Semjonovai,
3. kl. – 2. vieta (sk. Maija Ūdre, Sandra Tuča,
Irina Vavere).
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Ar labiem rezultātiem esam piedalījušies
arī mākslinieciskās pašdarbības konkursos un
skatēs:
– skatuves runas konkursā – Sanijai Sasai,
1. kl. – I pakāpe, Lindai Sasai, 3. kl. – II pakāpe
(sk. Iveta Maševska);
– tautas deju kolektīvu skatē – 1. – 3. klašu
deju kolektīvam – II pakāpe (sk. Lilita Bārdule);
– mūsdienu deju konkursā – grupām „LIVERO” un „LILĪ” – abām II pakāpe (sk. Lilita
Bārdule).
Šogad priecēja arī 9. klases skolnieces
Elīnas Liepiņas 3. vieta Pavasara krosā mazo
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skolu grupā (sk. Vita Liepiņa). Elīna saņēma
arī Viesītes novada pašvaldības izpilddirektora
Alfona Žuka balvu kā Gada labākais sportists
Rites pamatskolā.
Skolotāju Irinas Vaveres un Daigas
Černauskas mudinātas, meitenes – Linda
Kampe, 6. kl., Evija Kalniņa, 8. kl., Egija Zandberga, Elīna Liepiņa, Veronika Geroimova, 9.
kl. – piedalījās SIA „Maxima Latvija” talantu
attīstīšanas konkursā „Maksimālists” un katra
ieguva „Maxima” dāvanu karti 20 eiro vērtībā.
Patīkami, ka katru gadu mūsu skolas skolēni piedalās konkursā „Lasītprieks”, kas tiek
organizēts 5. – 7. klašu skolēniem. Lai gan
lasīšana vairs nebūt nav skolēnu iecienītākais
laika pavadīšanas veids, tomēr skolotājas Maija
Ūdre un Aija Gasparoviča prot bērnus ieinteresēt, un ieguldītais darbs priecē ar labiem rezultātiem – Arnis Strumskis, 5. kl., un Linda
Kampe, 6. kl., kā balvu šajā konkursā saņēma
ekskursiju uz Gaismas pili.
Interesantā pasākumā šopavasar iesaistījās
3. klases skolēni skolotājas Sandras Tučas vadībā – stādu audzētāju biedrības konkursā 1. – 6.
klašu skolēniem „Dārznīca”. Tajā bērniem bija
jāiesēj, jālaista, jāmēslo triju veidu augi un jāfiksē dienasgrāmatā viss augšanas process, viss,
kas izdevās un neizdevās.
Ar skolēnu vecāku, radu, draugu, Rites un
Elkšņu pagasta iedzīvotāju aktīvu atbalstu Rites
pamatskola šogad iesaistījās vēl divās labus rezultātus nesošās akcijās. Pateicoties jums, SIA
„Maxima Latvija” akcijā „Savai skolai” mēs sakrājām 2969 uzlīmes un par tām saņēmām interaktīvo mācību materiālu „Mazā interaktīvā
enciklopēdija” (11 CD, kas aizraujošā veidā ļauj

iepazīties ar dažādām dabaszinību tēmām),
divus guaša krāsu komplektus (komplektā 8
krāsas, katra krāsa 1 litra iepakojumā), papīru
komplektu zīmēšanai un aplicēšanai (kopā 120
bloki), Latvijas administratīvo sienas karti un 6
iepakojumus ar kinētiskajām smiltīm, kas lieliski palīdz attīstīt bērnu radošumu.
Savukārt „Zaļās jostas” rīkotajā elektroiekārtu atkritumu vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai” visi kopā savācām un nodevām 1551,5
kg nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu.
Starp 154 izglītības iestādēm, kuras piedalījās
šajā konkursā, mums ir 35. vieta. Par iegūtajiem punktiem balvā mums ir iespēja iegūt
bezmaksas Latvijas Dabas muzeja apmeklējumu un interaktīvu nodarbību 30 personām, kā
arī atlaižu kartes ieejas biļetēm Rīgas Nacionā-

lajā zooloģiskajā dārzā, Līgatnes dabas takās,
karameļu darbnīcā Jelgavā.
Vēlreiz sirsnīgs paldies visiem abu akciju
atbalstītājiem par necerēti lielo atsaucību, bet
īpašus paldies vēlamies teikt
• vislielākajiem uzlīmju krājējiem – Diānas
Stažeckas ģimenei, mūsu absolventa Salvja Jēkabsona ģimenei, mūsu bijušo kolēģu skolotāju Ārmaņu saimei;
• aktīvākajiem elektroiekārtu vācējiem –
Jānim Strumskim, Maševsku ģimenei, Dainim
Černauskim!
Raženi aizvadītā mācību gada noslēgumā
vēlu visiem skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem un vecākiem skaistu un saulainu vasaru!
Uz tikšanos Rites pamatskolā 1. septembrī!
Direktores vietniece S. Tuča

SĒLIJAS SPORTA SKOLAS ZIŅAS
VOLEJBOLS
Noslēdzies Latvijas Jaunatnes čempionāts
visām vecuma grupām.
Kopvērtējumā U–19 grupas meitenes
(treneris Gints Treinis; Aknīste) ir ierindojušās 16. vietā, aiz sevis atstājot Smiltenes BJSS,
Liepājas RSS, Aizkraukles NSS, Rīgas VS un
Madonas BJSS komandas. Kopumā šis sniegums ir labāks nekā pērn, jo aiz sevis meitenes
atstāja 5 komandas (pagājušajā gadā – 2).
U–17 zēnu komandai (treneris Jānis
Kokins; Zasa) kopvērtējumā iegūta 9. vieta.
Kopumā puiši Latvijas Jaunatnes čempionātā
ir aizvadījuši 7 spēles (5 apakšgrupā un 2 finālgrupā). Izcīnītas 2 uzvaras apakšgrupā un
2 uzvaras finālgrupā, aiz sevis atstājot Jelgavas
NSC un Rīgas VS komandas. Arī pērn puiši
bija 9. vietā, apsteidzot Rūjienas NSS un Liepājas Sporta spēļu skolas komandas.
U–16 meiteņu komanda (treneres Olita
Treine un Iveta Aišpure; Aknīste un Zasa) šogad ir izcīnījusi 13. vietu turnīra tabulā, aiz
sevis atstājot trīs – Balvu SS, Ropažu SC un
Talsu NSS/ Dundaga komandas. Kaut arī iepriekšējā gadā meitenes bija 13. vietā, šogad
sniegums ir labāks, jo pērn aiz meitenēm
bija tikai divas komandas. Kopumā izspēlētas 9 spēles, četrās no tām gūtas uzvaras savā
apakšgrupā. Finālspēlēs diemžēl zaudējumi

divās spēlēs.
U–16 zēnu komanda (treneres Olita
Treine un Iveta Aišpure; Aknīste un Zasa)
čempionātā izcīnījusi 9. vietu, aiz sevis atstājot lielu pilsētu komandas – Jelgavas NSS un
Liepājas SSS. Arī pērn puiši bija devītie.
U–13 zēni (trenere Olita Treine; Aknīste) izcīnījuši 9. vietu, kas uzskatāms par labu
sniegumu, jo aiz puišiem palikušas 6 komandas – Zvejniekciema vsk., Vecumnieku NDSS,
Rīgas VS – I, Balvu BJSS, Rīgas VS – II, Minusas VS. Kopumā nospēlētas deviņas spēles, no
kurām savā apakšgrupā gūtas divas un finālgrupā arī divas uzvaras.
Vasaras periodā volejbolisti startēs PURE
CHOCOLATE VOLEJBOLS turnīrā trīs posmos dažādās vecuma grupās.

FUTBOLS
Jau no aprīļa beigām norisinās Latgales
Jaunatnes futbola čempionāta un Latvijas Jaunatnes čempionāta Attīstības grupas spēles
dažādās vecuma grupās. Sēlijas Sporta skolas
futbola grupu audzēkņi šogad startē piecās
grupās: U–7, U–10, U–11, U–12 un U–13
(Attīstības grupā).
U–7 (2009. dz. g.) komandas puiši 10.
jūnijā Daugavpilī aizvadīja pirmā sabraukuma spēles. Spēlē ar Rēzeknes FA–1 komandu
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uzvara (3:0) un uzvara arī pār BFC Daugavpils–3 komandu (4:2). Piedzīvots sāpīgs zaudējums spēlē ar Jēkabpils SS komandu (0:10).
Otrā sabraukuma spēles notika 22. jūnijā Rēzeknē, kur jaunie futbolisti tikās ar Rēzeknes
FA–4 un Rēzeknes FA–3 komandām.
U–10 (2006. dz. g.) zēnu komanda spēlē
B apakšgrupā, kurā ir astoņas komandas – FK
Krāslava, Jēkabpils SS, Ilūkstes NSS, Rēzeknes
FA–2, Rēzeknes FA–3, Rēzeknes NSS, Preiļu
NBJSS un Viesītes SS.
27. aprīlī Preiļos aizvadītas pirmā sabraukuma spēles. Puišiem uzvara pār Rēzeknes
NSS komandu (2:0) un zaudējums spēlē ar
Preiļu NBJSS komandu (1:2).
Otrā sabraukuma spēlēs 25. maijā Viesītē
mūsu futbolisti spēles laukumā tikās ar Jēkabpils SS (0:0) un FK Krāslava (0:1). Trešā sabraukuma spēles notiks 27. jūlijā Ilūkstē, kur
tiksies ar Ilūkstes NSS, Rēzeknes FA–3 un Rēzeknes FA–4 komandām.
U–11 (2005. dz. g.) puiši B apakšgrupas,
kurā ir sešas komandas – FK Krāslava, Jēkabpils SS, Ilūkstes NSS, Rēzeknes FA–2, Rēzeknes FA–3 un Viesītes SS, pirmā riņķa pirmā
sabraukuma spēles aizvadīja 9. maijā Rēzeknē.
Izcīnīta uzvara spēlē ar Ilūkstes NSS komandu (3:2) un neizšķirts spēlē ar Rēzeknes
FA–3 (4:4). 31. maijā Viesītē mājas spēlēs pui-

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2016. gada jūnijs, Nr. 6 (156)
šiem divas uzvaras: pār FK Krāslava (3:1) un
Rēzeknes FA–2 (3:0) komandām. 20. jūnijā
Jēkabpilī puiši tikās ar Jēkabpils SS un izcīnīja uzvaru (6:0), bet piekāpās otrā riņķa spēlē
Ilūkstes NSS komandai (2:6).
U–12 (2004. dz. g.) zēnu komanda spēlē B
apakšgrupā, kurā ir piecas komandas: Viesītes
SS, Rēzeknes FA–3, Jēkabpils SS–2, Ilūkstes
NSS un FK Saules Puikas komandas. 26. aprīlī Rēzeknē puišiem uzvara spēlē ar Rēzeknes
FA–3 (3:2) un zaudējums spēlē ar Ilūkstes
NSS (2:5) komandām. 13. jūnijā Maltā otrā
sabraukuma spēlēs viesītieši piedzīvoja divus
zaudējumus: ar FK Saules Puikas (1:3) un Jēkabpils SS–2 (1:3). 27. jūlijā Viesītē – otrā riņķa spēles ar Ilūkstes NSS un Rēzeknes FA–3
komandām.
U–13 (2003. dz. g.) Latvijas Jaunatnes
čempionāta Attīstības grupas B apakšgrupā
jau aizvadītas septiņas spēles. Atšķirībā no
Latgales Jaunatnes čempionāta šīs Attīstības
grupas komandas katra ar katru aizvada divas
spēles – vienu savā laukumā, otru – pretinieku laukumā. Līdz ar to katrā braucienā tiek
izspēlēta tikai viena spēle. 27. aprīlī Jēkabpilī
puiši spēlē ar Jēkabpils SS piedzīvo zaudējumu (0:1). 4. maijā mājas spēlē uzvara pār
Alojas NSS (9:0). 11. maijā Ogrē zaudējums
Ogres SC komandai (1:5). 18. maijā Maltā
spēlē ar Rēzeknes NBJSS/ FK Saules Puikas –
zaudējums (1:6). 25. maijā Viesītē zaudējums
arī Rēzeknes FA–2 (1:5). 8. jūnijā Viesītē spēlē
ar Vidzemes FC mūsu komandas puiši piedzīvo kārtējo zaudējumu (1:4). Arī 15. jūnijā
Madonā zaudējums Madonas BJSS komandai
(0:11).
Nākošā spēle 22. jūnijā Viesītes stadionā
ar Jēkabpils SS komandu.

VIEGLATLĒTIKA
21. aprīlī Aizkrauklē tika aizvadītas pirmās vasaras sezonas sacensības U–20 (1997. –
1998. dz. g.) un U–18 (1999. – 2000. dz. g.)
grupas jauniešiem un jaunietēm “Metēju diena”.
U–18 grupā lodes grūšanā ar rezultātu
9.66 m 7. vietu un šķēpa mešanā ar rezultātu
35.63 m 9. vietu izcīnīja Sandis Aldiņš. Ancei
Kalniņai 5. vieta šķēpa mešanā (29.00 m) un
Paulai Bokānei 5. vieta lodes grūšanā (10.45
m). U–20 grupā lodes grūšanā Erlendam Bērziņam 9. vieta (8.95 m).
26. aprīlī Aizkrauklē notika “Metēju dienas” sacensības U–16 (2001. – 2002. dz. g.),
U–14 (2003. – 2004. dz. g.) un U–12 (2004. –
2005. dz. g.) grupām.
U–16 grupā lodes grūšanā 6. vietu (10,26
m) un šķēpa mešanā 12. vietu izcīnīja Vīgants
Endijs Elpers (24.42 m). Šķēpa mešanā 9. vieta Naurim Mutulim (27.81 m) un 11. vieta
Vladislavam Pupeļam (25.62 m). Meitenēm
no sporta skolas Ābeļu grupas B grupā lodes
grūšanā 2. vieta Valērijai Rutai Hartmanei
(8.94 m), 6. vieta Katrīnai Brakovskai (8.09
m) un 9. vieta Aivitai Urķei (7.00 m). Šķēpa
mešanā Valērijai 5. vieta (28.38 m), Aivitai
7. vieta (25.86 m) un Katrīnai 9. vieta (24.51
m). Diska mešanā Valērijai 6. vieta (19.89 m).
U–14 grupā šķēpa mešanā Kristapam Plat-

galvim 7. vieta (24.39 m) un Aleksim Čelnovam
11. vieta (19.90 m) un 9. vieta lodes grūšanā.
U–12 grupā lodes grūšanā 4. vieta Naurim Miteniekam (6.99 m), 5. vieta Kristoferam Paulam Pātagam (5.73 m) un 6. vieta
Markusam Raivo Savickim (5.43 m). Šķēpa
mešanā Markusam 9. vieta (19.10 m) un Naurim 10. vieta (18.80 m). Meiteņu konkurencē
Viktorijai Bruzgulei 3. vieta (6.82 m) lodes
grūšanā un 4. vieta (15.58 m) šķēpa mešanā.
30. aprīlī Jēkabpilī notika “Jēkabpils atklātais čempionāts pieaugušajiem un sporta
skolas U–16 čempionāts vieglatlētikā, veltīts
P. Zeltiņa un J. Bērziņa piemiņai”.
U–16 grupā šķēpa mešanā 4. vieta Valērijai Rutai Hartmanei, Katrīnai Brakovskai 6.
vieta un Aivitai Urķei 7. vieta. Lodes grūšanā
Valērijai 6. vieta, Katrīnai 7. vieta un Samantai
Vinciunei 12. vieta. Zēnu konkurencē 400 m
skrējienā Ralfam Anufrejevam 15. vieta, 1500
m skrējienā Artūram Kovrigo 5. vieta. Lodes
grūšanā Kristapam Moļam 10. vieta. Šķēpa
mešanā Naurim Mutulim 8. vieta, Kristapam
Moļam – 12. vieta. Tāllēkšanā Naurim Mutulim 11. vieta. Pieaugušo konkurencē Ludmilai
Sebežai 5. vieta 1500 m skrējienā, Erlendam
Bērziņam 100 m skrējienā 32. vieta (12.81 s).
19. maijā Latgales Kausa izcīņa šķēpa mešanā. U–12 grupā Viktorijai Bruzgulei 2. vieta ar rezultātu 15.32 m, Naurim Miteniekam
ar rezultātu 17.46 m – 2. vieta. U–14 grupā
Aleksim Čelnovam 3. vieta ar rezultātu 24.04
m. U–16 grupā Katrīnai Brakovskai 2. vieta
(28.74 m), Valērijai Rutai Hartmanei 3. vieta
(28.62 m) un Aivitai Urķei 4. vieta (28.12 m).
Zēnu konkurencē Ralfam Anufrejevam 5. vieta (30.12 m), U–18 grupas jaunietēm Ancei
Kalniņai 1. vieta (29.63 m).
26. maijā Jēkabpilī notika Jēkabpils SS
atklātās sacensības U–12 un U–14 grupām.
Vislabāk veicās Kristeram Bruzgulim tāllēkšanā, kurš U–14 grupā ar lielisku rezultātu
(PR – 4.77 m) ļoti spraigā cīņā izcīnīja 2.
vietu. Kristeram arī 11. vieta 80 m/barjerskriešanā. Vēl šajā grupā Aleksim Čelnovam
3. vieta šķēpa mešanā (20.03 m), Kristapam
Platgalvim 8. vieta 300 m skrējienā (0:52,98
s), Lainei Odziļevičai (Ābeļi) 10. vieta 80 m
skrējienā (12.47 s) un 11. vieta tāllēkšanā
(4.07 m), Imantam Kokorevičam 14. vieta
tāllēkšanā (3.97 m).
U–12 grupā 2. vietu lodes grūšanā izcīnīja Nauris Mitenieks (PR – 7.78 m), Viktorijai Bruzgulei 6. vieta lodes grūšanā (6.29
m), Markusam Raivo Savickim 10. vieta lodes grūšanā (5.42 m), Agrim Krodziniekam
(Ābeļi) 12. vieta 80 m skrējienā (12.98 s) un
16. vieta tāllēkšanā (3.47 m).
27. maijā Rokiškos (Lietuva) notika tradicionālās sacensības mešanas disciplīnās
“Tarptautinis lengvosios atletikos metimų
festivalis Rokiškis 2016”. U–18 grupā Sandis
Aldiņš šķēpa mešanā ar rezultātu 34.08 m bija
5. vietā un lodes grūšanā 7. vietā (9.95 m).
Ance Kalniņa šķēpa mešanā izcīnīja 5. vietu
(28.87 m). U–16 grupā Vīgants Endijs Elpers
lodes grūšanā bija 5. vietā (10.98 m) un šķēpa mešanā – 4. vietā (PR – 34.41 m). Kristaps
Moļs bija astotais šķēpa mešanā (20.14 m) un
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lodes grūšanā (7.71 m).
28. maijā Līvānos notika Līvānu novada
atklātais čempionāts.
U–16 grupā lodes grūšanā uzvaras laurus
plūca Vīgants Endijs Elpers (PR – 11.12 m).
Vēl pie godalgotām vietām tika Valērija Ruta
Hartmane lodes grūšanā (1. vieta), Aivita
Urķe 300 m skrējienā (2. vieta), Kristaps Krodzinieks 1000 m skrējienā (2. vieta).
5. jūnijā Iecavā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā U–14 grupai. Sacensībās
varēja startēt dalībnieki, kuri līdz sacensībām
bija izpildījuši kvalifikācijas normatīvu kādā
no disciplīnām. No Sēlijas Sporta skolas šajā
čempionātā startēja tikai Kristers Bruzgulis
tāllēkšanā. Rezultāts nebija slikts, bet diemžēl
sacensībās neveicās kā plānots, un ar 4,48 m
Kristers ierindojās 16. vietā.
9. jūnijā Krāslavā sporta skolas Ābeļu
grupas audzēknes startēja “Krāslavas atklātās sacensībās vieglatlētikas trīscīņās”. Divām
audzēknēm godalgotas vietas – Aivitai Urķei
2. vieta un Valērijai Rutai Hartmanei 3. vieta.
12. jūnijā Ventspilī Laine Donāne startēja
sacensībās “Ventspils šķēpi un D. Kūlas kauss”.
Laine savā grupā ar rezultātu 46.58 m izcīnīja
1. vietu.
14. jūnijā Ābeļu grupas meitenes startēja
diska mešanas sacensībās Aizkrauklē. U–16
grupā Valērija Ruta Hartmane izcīnīja 5. vietu
(22.25 m), Aivita Urķe – 6. vietu (21.37 m) un
Katrīna Brakovska 9. vietu (16.44 m).
19. jūnijā Jelgavā notika tradicionālās sacensības „Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kausu izcīņa šķēpa mešanā”. Junioru grupā startēja
Laine Donāne, kura 600 g šķēpu aizmeta 52.17
m (PR) tālu un izcīnīja 1. vietu. U–18 grupā
startēja Ance Kalniņa un Sandis Aldiņš. Ance
ar rezultātu 29.48 m bija 12. vietā, Sandis 16.
vietā (33.54 m). Starp U–16 grupas meitenēm
Valērija Ruta Hartmane ar rezultātu 28.46
m bija 15. vietā, Katrīna Brakovska 16. vietā
(26.59 m) un Aivita Urķe 18. vietā (24.59 m).
Starp U–16 grupas zēniem labākais rezultāts
bija Ralfam Anufrejevam – 17. vieta (27.55
m), Vladislavam Pupeļam 18. vieta (PR –
25.95 m) un Kristapam Moļam 19. vieta (PR –
20.42 m). No U–14 grupas zēniem Kristeram
Bruzgulim 6. vieta (33.33 m) un Aleksim Čelnovam 15. vieta (26.74 m). Abi puiši uzrādīja
labākos rezultātus sezonā.
U–12 grupā neveiksmīgs starts Viktorijai
Bruzgulei, kurai visi trīs mēģinājumi netika
ieskaitīti.
20. jūnijā Ilūkstē notika Ilūkstes novada
atklātās sacensības vieglatlētikā “Sprinta festivāls”. Erlends Bērziņš, sasniedzot III pieaugušo sporta klasi, 100 m skriešanā ar rezultātu
12.3 s ierindojās 4. vietā, tāllēkšanā ar rezultātu 5.31 m bija 3. vietā un šķēpa mešanā ar
rezultātu 38.20 m – 2. vietā. Vladislavs Pupeļs
ar rezultātu 4.45 m (PR) bija 3. vietā un Ralfs
Anufrejevs 200 m skrējienā ar rezultātu 29.3 s
bija 3. vietā.
Vēl starti 21. jūnijā Valmierā un 25. jūnijā
jānostartē Latvijas čempionātā U–18 un U–20
grupām.
Sēlijas Sporta skolas direktora vietniece
G. Klibiķe
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Maijs Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā

Maija sākumā Jaunatnes iniciatīvu centra apmeklētāji mācījās cept vafeles. Šajā
aktivitātē lielākoties piedalījās puiši, kuri
apliecināja, ka ir labi pavāri un labprāt iz-

mēģināja to, ko mājās reti kad dara paši.
Atjautīgākos bērnus aizrāva krustvārdu
mīklu minēšana, kurā katrs varēja minēt
vairākas mīklas. Tomēr visdrošāk mīklas
minēt bija kopā ar citiem, jo tādējādi viens
otram varēja palīdzēt un atrast pareizās atbildes.
Vislielāko bērnu interesi piesaistīja auduma apdruka, kad katrs varēja uz auduma
uzzīmēt sev vēlamo attēlu vai uzrakstīt uzrakstu, nogludināt to, lai krāsa paliktu uz
auduma. Apdrukātie auduma gabaliņi nākotnē tiks iešūti vienotā lielā aizkarā.
Kā jau katru mēnesi, centrā vienu pēcpusdienu veltījām, lai skatītos Jaunatnes

iniciatīvu centra apmeklētāju izvēlētu fi lmu. Neizpalika arī spēles, zīmēšana, rokdarbu gatavošana. Lielu sajūsmu radīja
lego, kas tikai nesen ir papildinājis centrā
pieejamās spēles.
Jaunatnes iniciatīvu centrs jūnijā aicināja piedalīties akcijā “Iepazīsti savu
pilsētu”. Lai karstajās vasaras dienās nebūtu jāsēž iekštelpās, ikviens tika aicināts
izmantot iespēju un aktīvi iepazīt Viesīti.
Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā varēja
saņemt akcijas anketu, izpildīt uzdevumus
un saņemt pārsteiguma balvu.
Viesītes JIC Jaunatnes darbiniece
Līvija Levinska

Darbīgu un ražīgu vasaru, mazpulcēn!
Kad aizvērušās skolas durvis un atdarīti
vārti vasarai, mazpulcēniem sākas čaklākais un
atbildīgākais darba posms. Visu to, ko ziemā
iemācījušies un pavasarī apņēmušies paveikt,
vasarā ir jāīsteno.
Saņēmuši atzinīgus vārdus par aktīvo darbību no LR Ministru prezidenta, Saeimas deputātiem un Eiropas parlamentāriešiem Latvijas
Mazpulku konferencē, mazpulcēni ir iedvesmoti un apņēmības pilni jauniem darbiem.
Noklausījušies šī gada Mazpulku prioritātes un
rūpīgi izvērtējuši savas iespējas, viņi pavasarī
uzrakstīja pieteikumus katrs savam individuālajam projektam un tos iesniedza Latvijas Mazpulku biedrībai.
Viesītieši šogad:
– audzēs garšaugus;
– vāks savvaļas un dārza ārstniecības augus,
veidos drogas un noskaidros to iedarbību uz cilvēka organismu;
– piepalīdzot biedrībai “Lilium Balticum”,
veidos liliju stādījumus;
– sadarbībā ar AREI Priekuļu pētniecības

centru veiks kartupeļu pētījumus, audzējot dažādu šķirņu kartupeļus;
– mājas pagalmā ierīkos dāliju dārzu;
– sadarbībā ar z/s Ezerkauliņi audzēs ķiplokus biznesam;
– piedalīsies Latvijas Piensaimnieku Centrālās savienības atbalstītajā piena produktu
patēriņa pētīšanas projektā “Piena produktu
parāde”;
– darbosies arī lopkopības nozarē, pētot
jaundzimušo piena un gaļas teliņu augšanas
atšķirības.
Nedrīkstam arī vasarā aizmirst par uzsākto dāvanas sarūpēšanu Viesītes bānītim simtajā
dzimšanas dienā.
Visiem darbiem pa vidu mazpulcēni aicināti piedalīties Vislatvijas Mazpulku vasaras nometnē “Visu daru es ar prieku 2016!” Valdemārpilī. Tur mazpulcēni iepazīsies ar Talsu novada
un Valdemārpils dabu, vēsturi un ievērojamiem
cilvēkiem, dosies izzinošās ekspedīcijās, nakts
pārgājienos, darbosies radošajās darbnīcās un
sportos.

Realizēts projekts
“ĀRA LĀPAS KĀ PATRIOTISMA SIMBOLA
IZVEIDE RITES PAGASTA CENTRĀ”
Biedrība “Ritten” piedalījās Viesītes novada izsludinātajā projektu konkursā ar projektu “Āra lāpas kā patriotisma simbola izveide Rites pagasta centrā”, jo sen bija iecere
izveidot vietu, kur sapulcēties un organizēt
patriotiskus un tradicionālus pasākumus,
lai veicinātu jaunās paaudzes patriotisko audzināšanu.
Projekta realizāciju uzsākām 5. maijā,
un 1. jūnijā tas tika veiksmīgi realizēts, kā
rezultātā mūsu pagasta iedzīvotāji ir ieguvuši skaistu āra elementu, kas kalpos ne tikai
kā dekoratīvs noformējums, bet pildīs tam
paredzētās funkcijas dažādu pasākumu ietvaros.
Lielu paldies gribam teikt Jānim Romulānam, kas veica šī objekta izveidi!
Biedrības “Ritten” valdes priekšsēdētāja
A. Guoģe
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Vēl ir iespējas:
– sadarbībā ar mežu nozares speciālistiem
piedalīties projektā “No čiekura līdz lietaskokam”;
– kopā ar LU zinātniekiem un Latvijas Dabas fondu piedalīties dabas vērojumos “Fiksē
fiksi!”;
– Kārļa Ulmaņa muzejs Pikšas aicina palīdzēt izveidot MAZPULKU MUZEJA EKSPOZĪCIJU.
Apkopojot visas šīs iespējas, gribas sacīt, ka
jaunietim Latvijas laukos ir iespējas darboties
radoši, gūt zināšanas par viņu interesējošiem
jautājumiem, aktīvi atpūsties un sadarboties ar
citiem vienaudžiem, tikai vajag to gribēt un būt
aktīvam.
Lai izdodas visiem čaklajiem un zinātkārajiem jauniešiem piepildīt savus vasaras sapņus!
Daudz jauna uzzināt, ieraudzīt un piedzīvot! Aktīvi atpūsties, tā krājot spēkus jaunajam
mācību gadam!
36. Viesītes mazpulka vadītāja
R. Feldmane

Viesītē, Saimniecības
preču veikalā – jauns
preču pievedums!
▶ Makšķernieku piederumi un plaša
zivju barības izvēle
▶ Pretinsektu tīkli logiem
▶ Trimmerauklas
▶ Vistu un cāļu barība
▶ Minerālmēslojums
▶ Krāsas
▶ Reģipsis, cements
▶ Augu aizsardzības līdzekļi
▶ STIHL zāģi, trimmeri un to
piederumi
▶ SKIL un BOSCH
elektroinstrumenti
Gaidīsim Jūs veikalā Viesītē,
Brīvības ielā 1!
Darba laiks darba dienās 8:00 – 17:00,
sestdien 8:00 – 16:00.
Tālrunis: 26624390.
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Janvāra mēnesī sākām jaunu rubriku
„Viesītes Jaunie Var”. Viesītes novadnieku
sarakstā ir gana daudz spilgtu personību, ar
kurām mēs visi varam lepoties, viņu vidū ne
viens vien jaunietis. Viņos ir vērts ieklausīties. Jūnijā turpinām iepazīstināt ar mūsu
novada jauniešiem un viņu sasniegumiem.
Šoreiz par sevi stāsta Elīna Zenkova.
Vārds, uzvārds, vecums un dzīvesvieta. Elīna Zenkova, 25 gadi, Rīga.
1. Pastāsti, ar ko Tu šobrīd nodarbojies?
Strādāju Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā par konsultatīvās nodaļas so-

ciālo darbinieku.
2. Kā Tu raksturotu ceļu, kurš bija jānoiet, lai nonāktu tur, kur esi šobrīd?
Tas ir bijis diezgan ātrs un intensīvs –
kad “ieskrienies”, tad nevar apstāties.
3. Kādu izglītību esi ieguvusi un vai tā
ir ietekmējusi Tavu profesionālo darbību?
Jau vidusskolā izlēmu, ka vēlos studēt
sociālo darbu. Līdz ar to ieguvu profesionālo
bakalaura grādu sociālajā darbā un sociālā
darbinieka profesionālo kvalifi kāciju. Tad
uzreiz arī sāku strādāt par sociālo darbinieku, vēlāk par vecāko sociālo darbinieku
Rīgas pašvaldībā. Paralēli ieguvu sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē. Pūrā
ir pateicības raksts no Rīgas Domes Labklājības departamenta par augsti profesionālu
darbu, pateicība no Rīgas pašvaldības policijas par sadarbību un atbalstu, 2015. gada
nogalē ieguvu gada balvu sociālajā nozarē.
Ņemot vērā, ka profesiju izvēlējos mērķtiecīgi, ir tikai loģiski, ka tajā arī strādāju, un,
izmantojot izdevību, teikšu, ka mūsu sabiedrībā bieži valda maldīgi uzskati par šo
profesiju. Sociālais darbs ir daudzšķautņaina profesija un ir būtiska bērnu tiesību aizsardzībā, cilvēktiesību nodrošināšanā, un
vispār kopumā veicam sabiedrībai nozīmīgu
darbu.
4. Tavuprāt, kādi atslēgas vārdi raksturo Tavus panākumus?
Mērķtiecība, apzinīgums un interese.
5. Vai bez pamatdarba Tev ir kādi hobiji vai aizraušanās?
Nedaudz no sporta, no ceļošanas, kultūras un grāmatu lasīšanas.
6. Kādi ir Tavi turpmākie plāni, mērķi?
Vai plāno apstāties pie sasniegtā?

Tuvākie plāni ir noteikti “augt” esošajā
amatā, ar to es domāju esošo prasmju un
zināšanu pilnveidošanu. Mācīšanās, bet pagaidām ne augstskolā, nepārtraukta kvalifikācijas celšana, zināšanu paplašināšana savā
jomā, prasmju trenēšana. Noteikti neapstāties pie tā, ko zinu un protu, jo viss mainās
un jāiet līdzi laikam.
7. Vai, Tavuprāt, ikvienam jaunietim
tepat, Latvijā, ir iespēja realizēt savas idejas?
Bez šaubām, jā, lai arī kāda būtu izvēle,
ideja. Ņemot vērā, ka mana pieredze ir saistīta ar darbu pašvaldības un valsts iestādēs,
tad abās noteikti ir daudz iespēju un variantu izaugsmei gan uz “augšu” (pa karjeras
kāpnēm), gan “plašumā” (kļūstot par izcilu
profesionāli vienā amatā). Jābūt aktīvam,
darbam ir jāpatīk, pēc iespējas jānāk klajā
ar savām iniciatīvām par dažādiem darba
jautājumiem, jāpiedalās projektos, ar laiku
iegūstot domubiedrus un atbalstītājus utt.
Galvenais nesūdzēties, bet rīkoties.
8. Ko Tev nozīmē Viesītes novads?
Mīļa vieta. To pat nevar tā izstāstīt…
Kad esi uzaudzis Viesītē un tad atgriezies,
tās ir neparastas sajūtas, kas pārņem atbraucot – prieks, sajūsma, satiekot bērnības un
skolas draugus, skolotājus.
9. Kāds būtu Tavs novēlējums vai ieteikums Viesītes jauniešiem?
Noteikti nebaidīties iet to ceļu, ko vēlas.
Tava dzīve – Tava izvēle, nebaidīties kļūdīties, jo kļūdās visi, atcerēties, ka sasniegumiem vajadzīgas pūles, un arī kaut ko upurēt.
Pierakstīja L. Liepiņa.
Foto no E. Zenkovas personīgā arhīva

Viesītē notika Strukturētā dialoga
Sēlijas reģionālā konference

2. jūnijā Viesītes Kultūras pilī notika
Strukturētā dialoga Sēlijas reģionālā konference. Pasākumā piedalījās jaunieši, ek-

sperti un lēmumu pieņēmēji no visiem Sēlijas novadiem un Krustpils novada.
Strukturētā dialoga Sēlijas Reģionālās
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konferences par vienotu un iekļaujošu Eiropu galvenā tēma bija “veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā
Eiropā” ar moto: “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai”. Konferences laikā tika apskatīti
piemēri un attīstītas idejas no notikušajām
strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar
politiķiem”.
Konferences laikā tapa rezolūcijas Nacionālajai konferencei, kura notiks šī gada
rudenī.
Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes
ministriju Eiropas Savienības neformālās
izglītības programmas Erasmus+ fi nansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas
prezidentūras Eiropas Savienības padomē”
ietvaros. Projektu līdzfi nansē Eiropas Komisija.
Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes
lietu speciāliste L. Liepiņa
Autores foto
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Nodibināta Sēlijas Novadu apvienības
Jauniešu padome
Šā gada 27. maijā Jaunjelgavā notika 8. Sēlijas novada kongress, ar kuru jaunatnes politikas
jomā Latvijā tika aizsākta vēl viena labā prakse –
ar Sēlijas novadu apvienībā pārstāvēto pašvaldību (Viesīte, Jēkabpils, Aknīste, Jaunjelgava,
Sala, Ilūkste, Nereta) un Krustpils novada pašvaldības atbalstu tika nodibināta Sēlijas Novadu
apvienības Jauniešu padome “SēJa” – Sēlijas Jaunieši (Jauniešu padome). Jauniešu padome darbosies kā Sēlijas novadu apvienības struktūrvienība ar valdi 16 cilvēku sastāvā, katru novadu
pārstāvot valdē ar 2 cilvēkiem. Visas dienas garumā jaunieši un pārstāvēto novadu jaunatnes
lietu speciālisti strādāja pie Jauniešu padomes
Nolikuma, ko 8. Sēlijas novada kongresā dienas
noslēgumā oficiāli parakstīja Sēlijas novada apvienības priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, ar to
apstiprinot Sēlijas Novadu apvienības Jauniešu
padomes „SēJa” oficiālu dibināšanu.
Jauniešu padomes darbības virsmērķis ir
pārstāvēt Sēlijas novadu jauniešu intereses reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā. Sēlijas novadu apvienības Jauniešu padome “SēJa”
ir definējusi konkrētus uzdevumus, pie kuriem
strādāt: jaunatnes politikas veidošana novadu
pašvaldībās un reģionā kopumā; jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana un iesaiste kopienas
sabiedriskajās norisēs; sēliskās identitātes saglabāšana un veicināšana; kopīga jaunatnes jomas
projektu īstenošana; piedalīties starpinstitucionālā sadarbībā jaunatnes politikas veidošanā;
stiprināt iesaistīto novadu jauniešu un to organizāciju saliedētību, sadarbību un celt apvienības dalībnieku kapacitāti.
Pasākumā piedalījās arī LJP izpilddirektore
Inese Šubēvica un, noslēgumā sakot īsu apsveikuma runu, norādīja, ka šis ir unikāls brīdis Latvijas vēsturē jaunatnes lietās, un izteica no LJP
puses gatavību atbalstīt un līdzdarboties.
Lai arī klātienē nevarēja piedalīties, tomēr
sveicienus sēļiem nosūtīja arī Izglītības un
zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un at-

tīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Aija Riba: „Viens no valsts jaunatnes politikas darbības virzieniem ir stiprināt
jaunatnes politikas īstenošanu tieši reģionālajā
līmenī. Patiess prieks redzēt, ka Latvijā ir reģioni, kuri negaida atsevišķu aicinājumu reģionālās sadarbības veidošanai, bet sadarbojas
un līdzdarbojas jau tagad, t. sk. ciešā sadarbībā
ar nevalstiskām organizācijām, kas ir viens no
nozīmīgākajiem jaunatnes politikas īstenotājiem valstī. Ceru, ka Jūsu piemērs ir un būs
kā pamudinājums aktīvi sadarboties arī citiem
Latvijas novadiem, tādējādi attīstot jaunatnes
darbu reģionos.”
Daudzas pašvaldības joprojām neinvestē
jaunatnes lietās, bieži vien atrunājoties ar to,
ka esam neliels novads, mums maz jauniešu.
„SēJa” ir piemērs tam, ka mazas pašvaldības,
nākot kopā, var būt varenas, var būt stipras it
visā. Pavisam drīz Jauniešu padomei taps savi

konti sociālajos tīklos, kur ikviens interesents
varēs ērti sekot līdzi aktualitātēm, bet tikmēr
par jebkuriem jautājumiem ir iespēja sazināties
ar Jauniešu padomes priekšsēdētāju Kārli Deikovski: deikovskis@inbox.lv vai priekšsēdētāja
vietnieci Lauru Liepiņu: laura.liepina@viesite.lv.
“Es apbrīnoju Jūs par Jūsu drosmi, uzdrīkstēšanos un ļoti, ļoti ar Jums lepojos. Es lepojos
ar to, ka varu dzīvot valstī, kur attīstās stipri novadi, kur jauniešiem ir iespēja dzīvot, mācīties,
būt, kur jauniešiem ir iespēja līdzdarboties, lai
veidotu savu dzīves vidi tādu, kādu vēlas paši
jaunieši! Jūs esat redzams pierādījums tam, ka
jaunieši nav mūsu nākotne, bet gan ir tagadne,
kas veido mūsu visu nākotni Sēlijā, Latvijā,” I.
Šubēvica (no apsveikuma runas).
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste L. Liepiņa
K. Sēļa foto

PAGASTU ZIŅAS

„Putniņi” piedalās „Dziesma Elkšņiem”
27. maija vakarā mēs, ansamblis “Putniņi”,
piedalījāmies konkursā “Dziesma Elkšņiem”.
Bijām tikai trīs, bet mazs cinītis gāž lielu vezumu – vadītāja Sintija mums iemāca dziedāšanu,
un Inta saka, ka vajag kustēties, tāpēc rezultāts
labs – 2. vieta starp bērnu grupām. Paldies žūrijai, jo tomēr labi, ka kāds vērtē un pasaka pamācošas lietas! Paldies Austrai par pasākumu,
paldies mammai Dzintrai par aizvešanu un Egijai no Neretas, kura iesāka pie mums dziedāt!
Vasarā vēlam visiem Lones bērniem atpūsties
un izdomāt, ko viņi vēlas – dziedāt, dejot vai
tikai klaiņot.
Tiekamies Saukas pagasta dienā – 2. jūlijā!
Uz tikšanos!
Ansambļa dalībnieku vārdā, Lones Tautas
nama vadītāja I. Malceniece
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Cāļu diena Lonē

Iedegsim nometnes ugunskuru

1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, Lonē aizvadīta Cāļu diena. Pie
Lones Tautas nama ikviens pasākuma apmeklētājs varēja apskatīt mājputnu izstādi:
„Vilciņu” cālīši un mīļdzīvnieki, „Moderno
dārzu” vistu punduršķirnes, lielās šķirnes.
Tostarp darbojās arī cāļu un vistu produktu
tirdziņš (barotavas, dzirdnes, apgaismojums
u.c.). Kā norāda organizatore Ligita Kadžule, lauku attīstības konsultante, šie bija brīvdienu sākuma svētki bērniem kopā ar vecākiem un vecvecākiem.
Pasākumu papildināja muzikāli priekšnesumi Lones Tautas nama dziedošo bērnu

Pie Ormaņkalna nometnes lielā ugunskura 2014. g. iepazīšanās spēli vada Līvija Levinska un Signe
Plīte (centrā).

izpildījumā. Tāpat klātesošos bērnus un
vecākus uzrunāja Viesītes novada pašvaldības policijas inspektors Jānis Pučinskis, informējot par drošības jautājumiem vasaras
brīvdienās. Zemessardzes kājnieku bataljons
pasākumā demonstrēja savu aprīkojumu un
informēja par militārā dienesta iespējām.
Paralēli aktivitātēm notika seminārs
“Uzņēmējdarbības uzsākšana un ražošanas
efektivitātes celšana”, kas pulcēja 30 dalībniekus. Pasākumu organizēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Jēkabpils birojs sadarbībā ar Lones Tautas namu.
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste L. Liepiņa

Pārdod dzīvokli
(pusotra istaba)
Viesītē, Pavasara 4a – 1.
Mob. tel. 27129751.

Jau 10 gadus Ormaņkalnā notiek āra
dzīves nometnes – „Putnu balsis”, „Ķiršu
laiks Ormaņkalnā”, „Sēlijas pilskalnu vilinājums”, „COPE”, bet pēdējos 3 gadus –
vienkārši „Ormaņkalns”, jo tas izsaka
visu. Nedēļu dzīvojot Ormaņkalnā, mēs
dažādos veidos izzinām un iepazīstam Sēlijas augstāko virsotni un teiksmaino pasauli ap to. Kā stāsta sena leģenda, kādreiz
kalnā slējās varena pils, tad tā nogrima. Ja
kādam izdosies atminēt pils vārdu, tā atkal
celsies augšā. Mūsu būvētās nojumes gan
neizskatās pēc pilīm un neatbilst būvniecības standartiem, toties pašu rokām veidotas un dod drošu patvērumu, kad telts
pielijusi vai vēja aizrauta. Un katru reizi,
kad zēns, kas mācās palīgskolā, atved paša
rokām darinātu gaļas dēlīti, koka karoti
vai kādu citu saimniecībā noderīgu lietu,
man sirdī ietrīsas emocionāla stīga – te,
nometnē, veidojas cilvēciskas attiecības –
uzmanība, cieņa, atmiņas...
Desmit gadu laikā Ormaņkalnā nometņojuši ap tūkstoš dalībnieku no dažādām vietām, arī tuvākām un tālākām ārzemēm – Turcijas, Katalonijas, Slovēnijas,
Beļģijas u.c. Cik asaru slaucīts, cik samirkušu zeķīšu un zābaku žāvēts, piedegušu
katlu berzts – to zina tikai paši dalībnieki
un audzinātājas. Pārvarētās grūtības devušas rūdījumu un stiprinājušas raksturu. Gadu gaitā pārgājienu, labo darbu,
šķēršļu programma papildinājusies ar
pēršanos melnajā lauku pirtī, ar māla un
zāļu slotiņu terapiju, ar garāku ekskursiju.
Par labiem draugiem kļuvuši dāņu skauti. Dažs no viņiem te braucis 3 gadus pēc
kārtas! Vienmēr ir atbalstījuši vietējie –
Elkšņu pagasta pārvalde, Saukas dabas
parks, z/s Ošāni, Černausku, Bārduļu, Sir-

18

moviču, Mežaraupu, Aizpuriešu, Pērkonu
ģimenes, Rasma Draška, Gita Kļaviņa u.c.
Kopš 2006. g. mūsu nemainīgā emblēma –
Ormaņkalns kā cepure, greznota ar puķu
pušķi, zaļām pļavām, ezera zilgmi, sapņu
buru, un mēs paši kā putni! Sapņu pasaule
laužas cauri ikdienai kā ledāju upīte Asupe, kas kalna nogāzē savāktos ūdeņus tūkstošiem gadu nes lejā uz Dienvidsusēju un
tālāk uz jūru! Pērnvasar, pētot upītes tecējumu, cauri Asupes krastu brikšņiem lauzās nometnes dalībnieki un atzina to par
izcilāko pārgājienu. Kad jautāju labklājībā
augušajiem, pārtikušajiem dāņiem – kas
viņus te saista? – Neskartā daba – bija atbilde.
Pie atmiņu ugunskura nometnes „Ormaņkalns – 2016” atklāšanas vakarā 21.
jūlijā aicinu ikvienu, kas jebkad piedalījies
vai atbalstījis mūsu nometnes, vai vienkārši uznākusi vēlme, krēslai nolaižoties pār
Ormaņkalna pakalniem, atkal pasēdēt pie
ugunskura, skatīties, kā dzirkstis izdziest
tumsā, pavadīt nakti teltī vai svaigi krauta
siena gubiņā, iziet svecīšu izgaismotu taku
Tālivalža gravā.
Kopīgi gatavosim maltīti pie 3 āra pavardiem vietējo kulinārijas ekspertu vadībā. Būs labākais nometnes kotlešu cepējs
un palīgs visos darbos Juris, pastāvīgās
audzinātājas un nodarbību vadītājas Ligita, Līvija, Signe, Anita, Gunita, kaimiņi,
draugi, atbalstītāji.
Ja izlasīji šo aicinājumu, padod ziņu
savējiem, kas mīt kaut kur tālāk.
Tik gaistošas kā ugunskura dzirksteles
ir atmiņas, bet tās dzīvo sirdī un nenodziest.
Nometnes vadītāja R. Urbacāne
Autores foto
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Iepazīst senās tradīcijas un apgūst dažādus
aušanas paņēmienus

Tautas daiļamata meistare, audēja Marta Ence
(no kreisās) uz simtgadīgajām Zentas Cīrules
stellēm māca aušanu ar bārkstīm
Elvīrai Murānei.

Projekta „Zvaigžņu sega Latvijai”, ko
realizē rokdarbu pulciņa „Savam priekam”
dalībnieces, mērķis ir seno kultūras tradīciju
iepazīšana un atjaunošana. Tāpēc 11. jūnijā

Elkšņos viesojās Tautas daiļamata meistare, audēja Marta Ence (dz. 1928. g. Latgalē,
tagad dzīvo Bulduros). Elkšņos Marta Ence
pabijusi vairākkārt, te dzīvo viņas māsa Natālija Bārdule. Viņām abām pateicoties, pērn
tika saliktas un uzstādītas darbam kādreiz
slavenās Ormaņkalna audējas, arī Tautas
daiļamata meistares Zentas Cīrules (1920. –
1999.) simtgadīgās trizuļu stelles. Tagad tajās rokdarbu pulciņa dalībnieces kopīgi auž
tradicionālo latvisko lupatu grīdceliņu.
Šajā tikšanās reizē Marta Ence ierādīja
mums jaunu paņēmienu – aušanu ar bārkstīm, stāstīja, kā pati to kādreiz apguvusi pie
ievērojamās 20. gs. latviešu tekstilmākslinieces Veras Vidukas un palīdzējusi darināt
lielos pasūtījuma darbus. Meistares autortehnika ir izcils ieguldījums latviešu tekstilmākslas bagātību krātuvē. Ar bārkstīm

austs audums iegūst reljefu efektu, it kā saviļņojas, atdzīvojas. Arī elksniešu grīdceliņā
nu būs katras ieausta svītra bārkšu tehnikā.
Kā sagriezt bārkstis vienādā garumā, kā tās
iesiet audeklā ar Gordija mezglu – tie mums
bija interesanti atklājumi. Un pārsteidzoša
atziņa, ka agrāk, kad katrā mājā auda, nepastāvēja atkritumu problēma. Katrs sīkais
novalkātas drānas gabaliņš tika izmantots
radošam jaundarinājumam, lai lietderīgi
kalpotu otru mūžu un sniegtu prieku mājas
iemītniekiem.
Jūlijā pulciņā „Savam priekam” apgūs
aušanu ar pērlītēm un mazajās stellītēs audīs
latvju rakstus.
Līvija Levinska,
rokdarbu pulciņa „Savam priekam”
vadītāja
Autores foto

DZIESMA ELKŠŅIEM 2016

27. maijā Elkšņu Brīvdabas estrādē jau
sesto reizi norisinājās gadskārtējie Elkšņu
mūzikas svētki. Šogad konkursam bija pieteikti 17 priekšnesumi, un tos palīdzēja novērtēt kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija
Alfons Žuks, Raisa Vasiļjeva un Jānis Pučinskis. Savukārt skatītājiem bija iespēja kādam
no saviem favorītiem piešķirt Skatītāju Simpātiju balvu. Šī gada konkursa rezultāti bija
sekojoši:
bērnu kategorijā 1. vietu ieguva Linda,
Anta un Klinta ar grieķu dziesmu “To chondro bizeli”. Šis priekšnesums bija ļoti īpašs, jo
meitenes dziedāja grieķu valodā un attiecīgi
ieguva vienprātīgu žūrijas atbalstu un daudzu

skatītāju simpātijas.
2. vietā ierindojās Lones tautas nama bērnu vokālais ansamblis „Putniņi” ar dziesmu
„Cielava baltgalve”, bet 3. vietu ieņēma Vita
ar „Putnu dziesmu”.
Pieaugušo kategorijā 1. vietu ieguva Anta
Štāle ar Kristīnes Zaharovas dziesmu „Kaut
es spētu izlikties”. Meitene visus pārsteidza ar
neparasti spēcīgo balss tembru un brīnišķīgo
skanējumu. Savukārt 2. vietu Ingas Davidānes vadībā ieguva atjaunotais Rites sieviešu
vokālais ansamblis „Rites Balsis” ar R. Paula
dziesmu „Puķu nakts”. Bet 3. vietā ierindojās
Beļinsku ģimene – tētis Voldemārs ar meitiņu Elīnu, kuri izpildīja Putnu Balles dziesmu
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„Sapņu tilti”, paši tai piespēlējot pavadījumu –
tētis ar ģitāru, bet Elīna ar sintezatoru.
Skatītāju Simpātiju balva šogad palika tepat pie mājiniecēm – Elkšņu sieviešu vokālā
ansambļa „Tik un tā”, bet Alfona Žuka specbalvu ieguva Anita Pavāre.
Liels paldies arī visiem pārējiem dalībniekiem par drosmi priecēt citus ar savu talantu –
Egijai, Kristīnei, Ivetai, Kristai un Sintijai,
kā arī Ilonai Pavārei, Valdim Brunovskim,
Skaidrītei Romanovai un Mārim Strautniekam!
Elkšņu kultūras nama vadītāja
A. Niķe
Autores foto
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Izskanējis gadskārtējais koncerts
“Dziesmotā diena Saukā”

Svētki bērniem
Katrai dienai ir savs brīnums. Viss tik
ātri aizsteidzas... Arī bērnība...

No kreisās – S. Dzikoviča, I. Elksne,
E. Asare, K. Dzikoviča.

2016. gada 3. jūnijā A. Žilinska Jēkabpils
mūzikas skolas audzēkņi un skolotāji ciemojās Saukas pagasta Lejas Arendzānos – komponista Arvīda Žilinska dzimtajās mājās.
Mūs sveicināja gan simtgadīgās mājas,
ko cēlis komponista tēvs, gan vecais dārzs,
kas tajā dienā bija saules pieliets, gan netālā birzīte, kas šalc vēl mundri, gan upīte,
kas joprojām jautru vilni met. Mūs mīļi un
sirsnīgi sagaidīja mājas saimnieki – komponista dēls Valts Žilinskis un viņa kundze
Dace, komponista mazdēls Gints Žilinskis,
arī Saukas pagasta ļaudis un pasākuma vadītāja Velta Lāce.
Kad vecais mājas pulkstenis nozvanīja
otro stundu, koncerts varēja sākties. Un atkal, kā senāk, lielajā istabā skanēja A. Žilinska
mūzika – dziesmas un skaņdarbi klavierēm.
Klātesošos ar savu sniegumu iepriecināja klavieru klases audzēkņi – Evelīna un Kristiāna

Podnieces, Roberts Lācis, Dana Pabērza,
Dārta Ozoliņa (skolotājas Antra Korņejeva,
Ligita Tuntule), un kora klases audzēkņi –
Ardis Avotiņš, Karīna Iesalniece, Jeļizaveta
Dergačova, Elizabete Vasjkova (skolotājas
Agnese Levinska, Anita Cinkmane, koncertmeistare Antra Korņejeva).
Pēc koncerta ziedi, atmiņu stāsti, interesantās sarunas un gardais cienasts mājas
dārzā lika justies īpaši, radīja pacilājošu noskaņu un vēlēšanos pēc gada tikties atkal.
Pateicamies visiem pasākuma dalībniekiem, organizētājiem un atbalstītājiem!
Lai saulaina, krāsaina un skanīga vasara!
Visu dalībnieku vārdā mīļš paldies par
pārsteigumu, dāvinājumu – torti “Dziesmotā diena Saukā” – saucietei Vitai Elksnei!
Skolotāja L. Tuntule
S. Raupes foto

1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta
Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.
Saukas bibliotēkā bērni šo dienu atzīmēja, ieskatoties dabā. Katrs izlozēja sev
dzīvnieka attēlus ar tautas dziesmām, ko
uz stilizētas skatuves nolasīja, zīmējumus
izkrāsoja, veidoja izstādi. Par darbu bērni
saņēma foto zieda piespraudi ar savu vārdu. Pildīja krustvārdu mīklu, kopā spēlējās…
V. Lāce
Foto no bibliotēkas arhīva

Ērika Kupča izstādes „Viss kā pasakā” atklāšana
tāpat kā viņa tēvs, kurš strādājis Viesītes dzelzceļā. Ēriks Kupčs jau
pirmajās klasēs aizrāvies ar zīmēšanu, taču vidusskolā viņu krāsu
pasaulē ievedis Arkādijs Kasinskis. 1973. gadā ieguvis Tautas daiļamata meistara nosaukumu kā rotkalis, taču palicis uzticīgs gleznošanai, kas vienmēr piešķīrusi dzīvei saturu un jēgu.
Izstādē, kuru veido pēdējos divos gados tapušie darbi, dominē
dabas un ziedu ainavas, kas parāda, cik daudz mākslinieku spēj
iedvesmot Sēlijas dabas skaistums un bagātības, tāpat saglabājies
portrets un pavisam jauna nianse – pasaku tēli un motīvi; mākslinieks gluži kā Kristofors Kolumbs atrodas ceļā uz nemitīgiem
atklājumiem un izaicinājumiem. Dabas tēlojums vilina domāt par
mākslinieka dzīves izjūtu, esību un skaistuma izpratni.
Gleznās staro Ērika Kupča dzīvesprieks, kā viņš arī saka, tad
nav par ko žēloties un skumt. Māksla ir viņa „mildronāts”.
Aicinām ikvienu apmeklēt viņa iedvesmojošo izstādi un ar lepnumu priecāties, ka mūsu novadā ir tik talantīgs un optimistisks
mākslinieks! Ikvienam cilvēkam bez ikdienišķām lietām un rutīnas
ir nepieciešams arī kas dievišķs. Izstāde apskatāma līdz jūlija vidum, pēc tam tā „ceļos” uz Elkšņiem.
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste
Ligita Levinska
Autores foto

10. jūnija vakarpusē Viesītes Kultūras pils Tradīciju zālē tika
atklāta Ērika Kupča izstāde „Viss kā pasakā”. Ēriks Kupčs dzimis
Viesītē 1932. gadā, beidzis Viesītes vidusskolu 1952. gadā. Mūsējais,
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PA LATGAĻU ZEMI

Elkšņu pagasta svētki
21. – 23.jūlijs
21. jūlijs –
ORMAŅKALNA NOMETNĒM 10
18.00 – 23.00

Telšu nometnes „Ormaņkalns – 2016”
atklāšana
• Vakariņu gatavošana uz āra
pavardiem
• Nakts šķēršļu trase
Tālivalža gravā
• Atmiņas pie lielā ugunskura
• Nakšņošana teltīs

22. jūlijs –
Durvis atver Elkšņu skola
4. jūnijs – saulaina, pavēsa diena ir kā īpaši pasūtīta ekskursijai. Braucēji – visu vecumu pagasta ļaudis. Mums piepulcējas arī daži
Rites pagasta braukt gribētāji. Ekskursijas
galvenais mērķis ir Saunas pagasts, bet vispirms braucam uz novada centru – Preiļiem.
Tur mūs sagaida laipna gide un iepazīstina
ar pilsētu, iespaidīgo grāfa Borha pils parku.
Šķērsojam četrus tiltiņus, uz katra jāiedomājas viena vēlēšanās, kura noteikti īstenosies.
Klausāmies teikas un nostāstus, arī anekdotes latgaļu stilā. Bet visvairāk sirdis un dvēseles iepriecina Preiļu himna un tautas dziesma
latgaļu valodā, ko mums ziedošā margrietiņu
un sarkanā āboliņa pļaviņā nodzied gide, brīnišķīgas balss īpašniece.
Tālāk braucam uz Burvju Dārzu un vīna
darītavu Pelēču pagastā. Pie paša dārza ieejas
ar mums sasveicinās liels rūķis, kuram jāpaglauda galva un jāiedomājas kāda vēlme. Tālāk dārzā ir gan košas puķudobes, gan rūķu
un laumiņu mājiņas, gan arī interesanti putnu
būri un paparžu stūrītis, kurā Jāņu naktī rodas bērni. Ļoti skaisti viss sakopts, izpļauts –
izskatās pasakaini.
Vīna darītavā mūs nelaiž visādu blakus
apstākļu dēļ, bet degustēt vīnus pieaugušos
laipni uzaicina. Cienājamies ar vīnogu, upeņu, zemeņu, plūmju vīniem un vietējā ražojuma marmelādi. Vislabāk garšo upeņu vīns.
Vīnu skaistās pudelēs var iegādāties arī mājās

vešanai. Pudele vīna maksā 8 eiro, mazs iepakojums marmelādes konfekšu – 4 eiro, vēl var
iegādāties piparkūkas, ciku cakām izcakotas.
Ar laimīga ceļa vēlējumiem dodamies uz
Saunas pagastu. Tur notiek Bērnības svētki ar
bērniņu šūpošanu šūpolēs – tā kādreiz bija arī
pie mums. Mūsu bērni tur uzaicināti koncertā dejot hip–hop dejas. Kamēr bērni dejo, mēs
vēl apmeklējam ziemciešu audzētavu turpat,
pagasta teritorijā. Vienreizēji laipna, jautra
un asprātīga ir šī dārza saimniece. Par katru
puķīti savs stāsts, uz katru jautājumu izsmeļoša atbilde ar humora piesitienu. Jauki, īsti
latgaliski. Iegādājamies arī stādus, ko stādīt
savos dārzos.
Tad, piekusuši, dārza skaistuma apburti,
kāpjam atkal autobusā, braucam uz pagasta
centru “salasīt” savus bērnus un sākam mājupceļu. Mūsuprāt, šis brauciens ir ļoti izdevies. Prieks, ka brauca pat tādi cilvēki, kuri
nekad nav braukuši. Prieks par Rites pagasta
entuziastiem, īpaši par Jāni, kurš brauc vienmēr. Apbrīnojama ir Miķelīša izturība, viņš
mūsu ekskursijās piedalās jau no agras bērnības. Protams, liela pateicība jaukajam, dzīvespriecīgajam šoferim Ilmāram par vizināšanu
un izturību! Cerams, ka vēl brauksim novada
pensionāru ekskursijā, kādam tikai jāuzņemas organizēšana. Lai izdodas!
Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece,
“Hortenziju” vadītāja A. Aišpure.

Sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem jūlijā
Viesītes bibliotēka atvērta lasītājiem šādos datumos:
7., 14., 21. un 28. jūlijā.
Pārējās dienās bibliotēka slēgta.
Viesītes bibliotēkas datorlasītavas darba laiks
jūlijā (sākot no 4. jūlija):
katru darba dienu no 10.00 līdz 14.00.

15.00 – 20.00
• Novusa saspēle skolas pagalmā
• Trimdas gleznotāju galerijas –
A. Eglīša mantojuma apskate
skolas zālē
• Izstāde „Dzimtu un mājvietu
stāsti”
• Foto un dokumentu prezentācija
„Elkšņu skola gadu gaitā”
• Pēcpusdienas tēja un dziedāšana
kopā ar rokdarbu pulciņa „Savam
priekam” un ansambļa „Tik un tā”
dalībniecēm.
• Nakšņošana Elkšņu skolā

23. jūlijs – Elkšņu Fests
7.00 – 9.00

Pludiņmakšķerēšanas sacensības
(pulcēšanās pie skolas plkst. 07.00,
sīkāka informācija
Mairis, 28371179)

9.00 – 10.00

Rīta rosme Elkšņu skolas pagalmā

9.30

Reģistrēšanās volejbolam – 2 kungi, 2
dāmas

10.00

Sporta spēļu atklāšana

12.00

Viesītes gleznotāja Ērika Kupča gleznu
izstāde „Viss kā pasakā” un tikšanās
ar mākslinieku kultūras nama foajē

13.00

Lielā saimes zupa

15.00

Radošās darbnīcas un izstāde „Dzimtu
un mājvietu stāsti” Elkšņu skolas ēkā

19.00

Varis Vētra ar solokoncertu Elkšņu
brīvdabas estrādē

21.00 – 3.00

Balli spēlēs Kristīne un Alvis
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Kapu svētki
Katru gadu Latvijas kapsētās notiek simtiem kapu svētku, tos apmeklē tūkstošiem
cilvēku. Drīz atkal sāksies kapu svētku laiks.
Bet kas tie tādi ir – kapu svētki?
Mācītājs Gundars Ceipe precīzi pieskaras kādam paradoksam, kas saistīts ar šiem
svētkiem. Ka tie bez šaubām pēc lielajiem
Baznīcas svētkiem ir visplašākā Baznīcas
tradīcija mūsu tautā. Ka nebūtu tautieša,
kurš nav pabijis šajos svētkos. Un varētu domāt, ka tiem ir jābūt plaši pētītiem, aprakstītiem, līdzīgi kā Dziesmu svētkiem. Taču
nekā, pilnīgs klusums, neviena raksta, pat ne
enciklopēdijās.
No brīža, kad izteikta šī doma, ir pagājuši apmēram 17 gadi, un šajā laikā ir tapuši
vairāki pētījumi, teātra izrāde Rīgas Jaunajā teātrī un grāmata “Latviešu kapusvētki:
identitātes rituāls”. Šajā rakstā ieskatīsimies
mazliet vēsturē, kad parādās pirmās rakstiskās liecības par kapu svētkiem, kā tie tikuši
svinēti dažādos novados un kādi traģiski notikumi notikuši šajos svētkos.
Apskatot faktorus, kas varēja veicināt
kapu svētku rašanos 19. gadsimta pirmajā pusē, vairāki no tiem bija izteiktāki tieši
Vidzemē. Lielās kapsētas, Brāļu draudzes
ziedu laiki, rakstniecības iesākumi un apgaismības idejas. Ļoti iespējams, ka tas arī ir
iemesls, kāpēc kapu svētki vispirms parādās
Vidzemes draudzēs.
Pavisam īsa ir ziņa, kur mācītājs Bērents
grāmatā par Āraišu draudzi aprakstījis, ka
1830. gadā Āraišu kapsētā mācītājs Kārlis
Fridrihs Kibers noturējis kapu svētkus.
Nākamo agrāko norādi, ko izdevās atrast
par to, ka bijuši kapu svētki, varam lasīt J. Ērmana aprakstā par Krimuldas draudzi. Bīriņu muižas īpašnieks grāfs Ludvigs Augusts
Melins bija noguldījis Vidzemes konsistorijā
1800 dālderus ar noteikumu, ka augļi tiks izdalīti kā mīlestības un goda dāvanas. Dāvanas sāka izdalīt 1831. gadā. Sākumā izdalīja
Jaunās Derības Bīriņu pagasta bērniem, vēlāk deva pieaugušiem naudu Jāņa dienā, kad
pie kapličas bija noturēti kapu svētki. Šķiet,
ka tas ir bijis tajā pašā gadā, bet precīzi tas
nav norādīts. Šajā laikā no 1817. – 1835. gadam Krimuldas draudzē ir kalpojis mācītājs
Kārlis Kristjans Ulmans. Viņš vēlāk ir bijis
Tērbatas universitātes praktiskās teoloģijas
profesors, pēc tam arī gan teoloģijas fakultātes dekāns, gan universitātes rektors. Ticis
iecelts arī par Luteriskās baznīcas ģenerālkonsistorijas viceprezidentu un 1858. gadā
par evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskapu.
Interesanti, ka savus vaļas brīžus mācītājs ir
pavadījis arī „Gaujas malā, lībiešu paugura
kapos, senlaiku rotas lietas un ieročus meklēdams”. Iespējams, ka šī viņa aizraušanās
un viņa rūpes par vienkāršajiem cilvēkiem,
to izglītību bija arī pamudinājušas sākt noturēt kapu svētkus. Ap šo laiku arī vācu
mācītāji pievērš uzmanību tam, kā vairāk
aizsniegt vienkāršo latviešu zemnieku. Kapsēta, kurā varēja būt 1831. gadā svinēti kapu
svētki, noteikti ir vecā Krimuldas kapsēta, jo

tajā laikā tā bija vienīgā, kas tur darbojās.
Nākamās ziņas izdevās atrast par 1869.
gada 13. jūlijā svinētiem kapsētas svētkiem
Allažos. Tur ir arī piezīme, ka Vidzemē ne
visās draudzēs tie tiek svētīti, ka tas esot atsevišķu draudžu ieradums. Svētku iesākums
ir baznīcā, no kuras draudze dodas uz kapsētu. Autors piemin, ka viņam ir izdevies būt
Silciema baznīcā, kad Allažu draudze tur savas kapsētas svētkus nosvētīja jau trīsdesmito reizi. Tradicionāli katru gadu kapu svētki
parasti notiek vienu reizi, līdz ar to pirmie
kapsētas svētki Allažos visticamāk ir noturēti 1840. gadā. Šeit un arī citur tiek lietots
termins “kapsētas svētki”, kas ir tikai atšķirīgs nosaukums, bet pēc būtības tie ir tie paši
kapu svētki.
1854. gada 1. augustā tiek svētīti kapsētas svētki Nītaures draudzē. Arī šeit, tāpat
kā Allažos, iesākums ir baznīcā un turpinājums – kapsētā. Tiek arī runāts par mirušo
pieminēšanu, kas no iepriekšējiem kapsētas
svētkiem līdz šim gadam ir no draudzes šķīrušies, aiziedami Mūžībā. Tātad arī šeit tie
nav pirmo gadu.
Lieli kapu svētki ar trīs mācītāju piedalīšanos un visu triju teiktām uzrunām
ir notikuši 1865. gada 5. augustā Dubultu
kapsētā. Arī šeit ir piebilde, ka tādus jaukus
kapu svētkus ilgi neesam svinējuši, kādus
šogad Dubultu kapsētā piedzīvojām. Tāpat
kā citos, augstāk aprakstītajos gadījumos ne
pirmo reizi! Kā redzams, gandrīz visas draudzes ir no Rīgas Lauku prāvesta iecirkņa.
Mācītājs Vilis Augstkalns savā laikā ir
apskatījis visus novadus, kā kurā ir svinēti
kapu svētki.
“Rīgas kapu svētki ir apstāšanās trauksmē. Tie patiesībā vairāk atgādina svētbrīdi
kapsētā. Uz stundu vai divām te iegriežas
kapu svētku viesi. No trokšņa tie ieiet zaļajā
klusumā, lai atkal, brīdi kavējušies atmiņās,
ļāvuši dvēseli skart klusai mūžības dvesmai,
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atgrieztos pilsētas troksnī. Galvenajām Rīgas kapsētām – Meža un Lielajiem kapiem –
vēl tā īpatnība, ka tās pieder vairākām draudzēm, kas katra savā nodalījumā tur kapu
svētkus. Īpatnēji ir kapu svētki Rīgas Brāļu
kapos. Visam cauri skan patriotisma un tēvu
zemes mīlestības stīgas.
Kapu svētki Kurzemē un Zemgalē ir
klusuma un lūgšanas svētki. Šie kapu svētki
nav lieli (ar retiem izņēmumiem pilsētu kapos). Parasti apmeklētāju skaits nedaudzos
simtos. Kapu svētki nav visas draudzes, bet
tikai kāda draudzes novada, dažreiz pat tikai kādu apkārtējo ciemu svētki. Kapsētas
bērzi paceļas kaut kur tīruma vidū, vai arī
krusti sveicina no kādas mežmalas. Vairums
apmeklētāju kājām atnākuši, retais kāds atbraucis pajūgā, jaunieši nolikuši riteņus žogmalā. Sievietes nes ziedus, pušķo tuvinieku
kapus. Atnāk rajona pērminderis vai kapsētas pārzinis, izdala dziesmu lapiņas. Visi, ap
kapsētas vārtiem sastājušies, gaidīdami mācītāju, klusi sarunājas. Tad ierodas mācītājs,
sākas dievvārdi. Dzied visi un ar lielu sirsnību, visi uzmanīgi klausās dievvārdus. Dieva
vārds un mīļo aizgājēju piemiņa ir vienīgie
motīvi, kas pulcinājuši ļaudis kopā. Kad
dievvārdi beidzas, viesi drīz izklīst, aiziedami pa lauku ceļiem un pat ežmalām. Kursa
un Sēļu zeme, – bet tās pašas mazās kapsētas,
tie paši klusās dievbijības pilnie kapu svētki.
Kapsētā spilgtāk kā jebkur citur šie ļaudis izjūt, ka viņi stāv Dieva priekšā.
Ar vislielāko tiesību svētku vārdu nes
kapu svētki Vidzemē. Ir arī Vidzemē draudzes, kur daudz mazu kapsētu. Bet īstā Vidzemes īpatnība ir lielā draudzes kapsēta
un ar to saistītie lielie draudzes kapu svētki.
Tie parasti notiek katru gadu zināmā, ierastā svētdienā. Kapu svētkos ierodas burtiski
visa draudze. Kapsētā sapulcējas tūkstoši, un dažās, īpaši lielo draudžu kapsētās,
pat vairāk nekā desmit tūkstoši. Pa visiem
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ceļiem svētku rītā plūst braucēji un tuvāk
kapsētai arī gājēju straumes. Ļaudis jau
agri, no paša rīta ierodas kapsētā, bet pēdējie pajūgi kapsētas apkaimi atstāj, saulītei
slīdot uz rietu. Protams, arī te svētku centrā ir dievkalpojums, ļoti svinīgs, parasti ar
viesu mācītāju piedalīšanos, bet taisnība,
tas neizteic visu kapu svētku dienas saturu.
Šī diena tiešām nozīmē ciemošanos pie aizgājušajiem. Pēc dievkalpojuma parasti visi
iet pie saviem pajūgiem, ietur pusdienas,
kas paņemtas līdzi, tad vēlreiz, kā atvadīdamies, pieiet pie savējo kapiem un pamazām
sāk posties uz māju pusi. Tie nav klusuma
svētki kā Kurzemē, bet diženi, dziļas sirsnības, kopības gara pilni gan. Šie kapu svētki
ir apliecinātāji tam, cik ļoti viena draudze ir
aizgājušie un dzīvie.
Latgales draudzes ir mazas. Tāpēc ārējā
apjoma ziņā turienes kapu svētki vairāk atgādina Kurzemi, bet īstenībā tie ir Vidzemes
līdzinieki, jo Latgales evanģēlisko latviešu
tēvi pa lielākai daļai ir cēlušies no Vidzemes.
Vēl tagad brauc no Latgales 40 un 50 kilometrus, pat ar pajūgu uz Alūksnes, Gulbenes
vai Lubānas kapu svētkiem, jo atceras: lūk,
tur atdusas mūsu senči. Arī uz pašu kapu
svētkiem mēro lielus tālumus, jo Latgales
draudžu locekļi dzīvo izkaisīti, plašos rajonos. Luterāņu kapu svētkus Latgalē apmeklē
arī citu konfesiju piederīgie.”
Ne vienmēr kapu svētki ir notikuši netraucēti. Šeit daži fakti par notikumiem 20
gs. pašā sākumā.
Šis ir laiks, kad ne tikai baznīcās notiekošie dievkalpojumi bet arī kapu svētki bija
apdraudēti. Vispirms jau tāpēc, ka tie atra-

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…
Ies Cilvēks,
līdz zeme to apņems
Savās pēdējās skavās,
Bet saule ik rudeni ziedēs
Viņa stādītās kļavās.
(I. Ziedonis)

Aina Vintere
08.10.1925. – 27.05.2016. Elkšņu pagasts

Jānis Lukaševics
20.06.1927. – 29.05.2016. Elkšņu pagasts

Inta Bībere
28.09.1950. – 30.05.2016. Viesīte

Pēteris Eiduks
17.11.1937. – 09.06.2016. Viesīte

Jānis Dravenieks
19.10.1930. – 14.06.2016. Saukas pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

dās brīvā dabā, ļaužu bija daudz, svešos, kas
bija ar sliktiem nolūkiem, bija grūtāk pamanīt. Sociālistiem tā bija arī iespēja mēģināt
uzrunāt jau sapulcējušos ļaudis un izdalīt
proklamācijas. Sakarā ar šiem traucējumiem
kapu svētkus ieteica atlikt. “Vidzemes konsistorija bija jau agrāk caur cirkulārrakstu
uzdevusi baznīcas priekšniekam sasaukt
pienācīgu sapulci un apspriest jautājumu
par kapsētas svētku svētīšanu. Sapulce atzina, ka, ievērojot nevēlamās parādības dažās
draudzēs, kapsētas svētīšana būtu atliekama
uz nenoteiktu laiku.”
Negaidītie notikumi Jaunpiebalgā 1905.
gada 24. jūlijā parāda, cik bīstamā situācijā atradās mācītājs un draudze pat kapu
svētku laikā. Tā kā Jaunpiebalgas apkārtnē
nebija manīti tā sauktie sociālisti, kas varēja apdraudēt kapu svētkus līdzīgi kā citur,
tad draudzes locekļi bija izteikuši vēlēšanos
noturēt kapu svētkus. Mācītājs pat bija griezies pie apriņķa priekšnieka ar lūgumu, lai
uz kapu svētkiem nesūtītu zaldātus. Taču
sprediķa laikā kapos dziedot ierodas 20 –
30 cilvēku ar sarkanu karogu. Šajā gadījumā draudze un mācītājs drosmīgi nostājās
pretī demonstrantiem. “Kad mācītājs redzēja demonstrantus nākam, tad viņš uzaicināja draudzi nebīties un dziedāt: “Dievs,
Kungs ir mūsu stiprā pils”, novilka talāru,
bet palika uz katedra. Vairāk draudzes locekļu bez kāda uzaicinājuma, it kā uz kādu
pavēli, nostājās ap katedri sargāt savu mīļo
draudzes ganu un aizstāvēt savas cilvēcīgas
tiesības, kuras demonstranti nekautrējās
kājām mīt.” Šajā reizē viss beidzās bez kādiem upuriem.

Kapusvētki
ELKŠŅU PAGASTA KAPSĒTĀS
23. jūlijā
Kristūžu kapos plkst. 11.30
Kundzānu kapos plkst. 13.00
Ūzānu kapos plkst. 15.00
SUNĀKSTES KAPOS
30. jūlijā
Sunākstes baznīcas kapos plkst. 11.00
Beitānu kapos plkst. 12.30
Zilkalnes kapos plkst. 14.00
VIESĪTES EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKAJĀ DRAUDZĒ
6. augustā
Būbenānu kapos plkst. 11.00
Šūšānu kapos plkst. 12.00
Ikšķiļu kapos plkst. 13.30
13. augustā
Ausulāres kapos plkst. 11.00
Ozoliņu kapos plkst. 12.30
Stauģu kapos plkst. 14.00
20. augustā
Vēžinieku kapos plkst. 11.30
Ziedānu kapos plkst. 13.00
Viesītes jaunajos kapos plkst. 15.00
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Kādu nedēļu vēlāk Vidrižos 1905. gada
31. jūlijā, neskatoties uz gatavošanos (kārtības sargātāju un muižnieku klātbūtni), jo
bija jau manīti sveši, aizdomīgi cilvēki apkārtnē, notika asa sadursme, kas neiztika
bez upuriem. Apraksts atgādina detektīvu
vai kaujas ainu. “Tagad metās kungi starpā,
pie tam izcēlās vispārējā sadursme. Atskanēja divi šāvieni, viens mērķēts uz Vidrižu
uradņiku, šāviens izskrēja cepurei cauri, un
otrs uz fon B–ni. No vistuvākā tuvuma tapa
kādas simts reizes šauts. Šai cīņā baznīcas
priekšnieks dabūja vienu šāvienu ģīmī un
vienu mugurā, viens no viņa pavadoņiem
vienu šāvienu caur aknām un vienu – mugurā, otrs – vienu šāvienu vēderā un vienu –
kāju virsstilbā. Abi kungi, kuri pēc pirmā šāviena bija padarīti par cīņas nespējīgiem, dabūja otro ievainojumu no paša tuvuma. No
sociālistu puses krita viņu vadonis un trīs
tikuši ievainoti. No ļaužu pulka krita viens
saimnieks, kamēr kāds otrs smagi tapa ievainots. Briesmoņu bijis 18. Tie metušies bēgt
uz Lēdurgas pusi. Tādas lietas notiek mūsu
Latvijā. Ak, bēdas!”
Jūlijs, augusts ir laiks, kad arī Viesītes
novada kapsētās tiks svinēti kapu svētki. Vai
kapsētā var svinēt svētkus – vietā, kas saistās
ar nāvi? Kristus Lieldienu rītā nepalika kapā,
bet augšāmcēlās! Nāve ir aprīta uzvarā! Un
ikvienam, kas tic, ir apsolīta mūžīgā dzīvība.
Jēzus saka: “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš
mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs
nemūžam! Vai tu tici tam?” (Jņ 11:25 – 26).
Viesītes, Sunākstes un Elkšņu ev. lut.
draudžu mācītājs A. Āboliņš
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Ar „25 gadu jubilejas lielo koncertu” Viesītē
viesosies grupa “BET BET”

Sagaidot savu 25 gadu pastāvēšanas jubileju, grupas „Bet bet” dalībnieki ir apzinājuši vietas Latvijā, kurās šajos gados grupa nav uzstāju-

sies, tāpēc nolemts “Lielos jubilejas koncertus”
rīkot tieši tur, kur grupa līdz šim nav muzicējusi
nekad vai arī darījusi to ļoti, ļoti reti. Līdz ar to

„Lielie jubilejas koncerti” notiks 30. jūlijā Lubānā, 31. jūlijā Mārsnēnos, 6. augustā Madlienā,
7. augustā Rožupē, 13. augustā Staburagā, 14.
augustā Dzērbenē, 19. augustā Kandavā, 20.
augustā Viļakā, 21. augustā Valkā, 26. augustā
Gailīšu pagastā un 27. augustā Viesītē.
Šajos koncertos grupa izpildīs sava jaunākā
albuma “Vasara nebeigsies nekad” programmu, kas būs papildināta ar grupas lielākajiem
hitiem: „Diena”, “Kāpēc man nav sarkans mersedess”, “Vakara vējā”, “Mazs cinītis”, “Es tevi
nemīlu”, “Mēmā dziesma” un daudzām citām
pazīstamām dziesmām.
Pēc katra koncerta mākslinieki tiksies ar
saviem klausītājiem, sniedzot autogrāfus uz jaunā albuma, kā arī prezentēs grupas bundzinieka Guntara Rača dzejoļu un dziesmu grāmatu
“Laikam laika nav”. Pēc šīs turnejas grupa dosies
ierakstu studijā un gatavos jaunu Ziemassvētku
programmu.
Grupa „Bet bet” dibināta 1991. gada pavasarī. Tas notiek, sadaloties tolaik jau populārajām grupām „Jauns Mēness” un „Zodiaks”. Pēc
pirmās ASV turnejas „Jaunu Mēnesi” pamet
Guntars Račs (bungas, balss), Aivis Kalvāns
(bass) un Uģis Tirzītis (ģitāra, balss). Savukārt,
atgriežoties no Amerikas, arī grupas „Zodiaks”
„pirmā vijole” Zigfrīds Muktupāvels (balss, vijole, taustiņi) nolemj meklēt citus sabiedrotos.
Kādā 1991. gada marta dienā visi satiekas mazā
Rīgas pagrabiņā, kurā dzīvo Guntars, un vienojas par jaunas grupas izveidi. Tolaik neviens pat
nenojauš, ka grupa ar pavisam nelielām sastāva
maiņām spēs noturēties un kopā muzicēt 25
gadus, izdodot 8 studijas albumus un 4 labāko
dziesmu izlases.
Jaunākais albums “Vasara nebeigsies nekad” nāca klajā 2015. gadā, un tajā iekļautā
dziesma “Mazs cinītis” šobrīd ir viena no pieprasītākajām dziesmām latviešu valodā Latvijā.
2006. gadā grupas basģitārista vietu, nomainot Aivi Kalvānu, ieņem Andris Alviķis, un
nu jau 10 gadus grupas sastāvs ir nemainīgs. Ceturtdaļgadsimta laikā grupa ir apbraukājusi vai
visu Latviju, uzstājusies Polijā, Zviedrijā, Somijā
un Īrijā.
Uz tikšanos koncertā Viesītē, Mīlestības
saliņā, 27. augustā plkst. 18:00!

Viesītes pilsētas svētki šogad tiks svinēti no 5. – 7.
augustam un veltīti Mazā Bānīša simtgadei
Šogad svētkus svinēsim trīs dienu garumā
un godināsim mūsu „Mazo Bānīti”, kas ir kļuvis
par vienu no Viesītes novada simboliem. Svētku
laikā notiks dažnedažādas aktivitātes, pasākumi
un koncerti gan lieliem, gan maziem pilsētas
iedzīvotājiem, gan arī ciemiņiem un draugiem.
5. augusts – Mazā Bānīša svētku svinīgā
daļa.
Plkst. 15:00 tiks atklāta piemiņas plāk-

sne bijušajā Stacijas laukumā, godināti bijušie
šaursliežu dzelzceļa un Viesītes depo darbinieki,
pasniegtas šajā gadā nodibinātās Mazā Bānīša
balvas un teiktas svinīgas uzrunas. Tiks sumināts pats jubilārs – Mazais Bānītis. Būs skatāmas
Mazā Bānīša simtgadei veltītas izstādes.
Plkst. 17:00 Mazā Bānīša svētkus ieskandinās Viesītes pūtēju orķestris, vīru koris „Baltie
Bērzi” no Valmieras un bijušo dzelzceļnieku
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dēlu grupa „PA” (Pēteris Draņevičs un Aleksandrs Gors).
Plkst. 21:00 būs iespēja vērot moto – auto
triku paraugdemonstrējumus ar pirotehniskiem
elementiem, ko demonstrēs „Stuntfighters”.
6. augusts – Viesītes pilsētas svētki Mazā
Bānīša zīmē, kad svētki iziet ielās un laukumos,
lai priecētu mūs pašus. Svētku rīts iesāksies ar
jau tradicionālo rīta modināšanu, amatnieku un
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mājražotāju tirdziņu.
No plkst. 9:00 – 16:00 ikvienam būs iespēja
darboties aktīvās un jautrās izklaidēs, radošajās
darbnīcās, izklaidēties izbraukuma atrakcijās,
būs vizināšanās un izjādes ar zirgiem, kopīga
zupas baudīšana u.c. Mazākos svētku apmeklētājus pie sevis aicinās apvienība „Teātris un Es”
uz koncertizrādi „Visi kopā”. Dienas gaitā paredzēti vēl daudzi citi pārsteigumi un aktivitātes.
Plkst. 12:00 notiks Zemessargu rekrutēšanas paraugdemonstrējumi.
Plkst. 15:00 kultūras pils koncertzālē uz
Jēkabpils Tautas teātra izrādi „Gaiši zilais vagoniņš” aicināti visi teātra cienītāji.
Plkst. 17:00 svētku koncertā piedalīsies
Viesītes amatierkolektīvi un vieskolektīvs no

Postavi pilsētas Baltkrievijā. Ar savām koncertprogrammām svētkos uzstāsies viesmākslinieki – Normunds Rutulis kopā ar jaukto
kori „Viesīte”, Mārtiņš Ruskis ar koncertprogrammu „No Maestro līdz Maestro un vēl!”,
grupa „Gain Fast” ar bundzinieku šovu. Koncertprogrammā „No sirds uz sirdi” skanēs
sirsnīgākās latviešu komponistu dziesmas un
skaistākā latviešu dzejnieku lirika, ko izpildīs
dziedātāji Andris Ērglis un Ieva Sutugova,
aktieris Artis Robežnieks un instrumentālā
grupa komponista Jāņa Strazda vadībā. Pirms
pusnakts iespaidīgu un neaizmirstamu uguns
šovu demonstrēs FIRE SPIRIT. Noslēgumā –
svētku ballīte.
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.
No plkst. 11:00 – „Viesītes Mazbānīša
kauss 2016”. Biedrība „Selonia velo” aicina
ņemt dalību velomaratonā visus interesentus.
Sīkāka informācija: www.selonia.lv.
Lūdzam sekot informācijai par svētkiem
www.viesite.lv.
Daudz laimes Tev dzimšanas gadā, Mazo
Bānīt!
Viesītes kultūras pils direktore
R. Vasiļjeva

Muzeja "Sēlija" priekšmets jūnijā – foto
"Stradiņu ģimene Rudušos"
Fotogrāfijas autors ir nezināms. Mēs nezinām, kam rokās šajā apstādinātajā mirklī bijis
20. gadsimta sākuma brīnums – fotoaparāts.
Pirmais pasaules karš vēl nav sācies, vēl nav arī
Latvijas brīvvalsts, bet ir latviešu Stradiņu ģimene, kas „Rudušos”, netālu no Āžu miesta, kopā
svin Jāņus. Starp viņiem ir vismaz viens Jānis –
Paula, Annas, Minnas un Emīlijas tēvs Jānis
Stradiņš. Viņi vēl nenojauš, kādi pārbaudījumi
priekšā, bet zina, ko gaida no dzīves, ko grib sasniegt un piedzīvot. Vēl Pauls palīdzēs projektēt
slimnīcu 16 slimnieku vietām Viesītē, un viņi to
uzcels. Tēvs izgatavos gultas, galdiņus, krēslus.
Māte iekops puķu dārzu, iestādīs augļu kokus
pie mājas. Viņi nopirks 10 ha zemes pie „Rudušiem”, kur iecerētajā bērnu sanatorijas vietā
māte iestādīs bērzus un eglīšu rindu. Tas vēl būs,
bet ne viss notiks, kā plānots.
Fotogrāfijā redzam jaunu puisi ar hūti galvā – Paulu Stradiņu, kas atbraucis no Rīgas pie
vecākiem Jāņus svinēt.
Fotogrāfijā priekšā sēž bērni: 1. no labās – Paula Stradiņa māsa Emīlija (?), 2. –

Paula māsa Anna.
1. rindā: 1. no kr. Pauls Stradiņš, 1. no labās –
tēvs Jānis Stradiņš.
2. rindā: 1. no kr. – Paula vectēvs Fricis

Vainovskis, 3. – Minna Babre (Intas Dāboliņas
vecmamma), 6. – Paula vecmamma Dārte Vainovska, 1. no labās – Paula māte Māre Stradiņa,
2. no labās – Paula māsa Minna Stradiņa.

Aicinājumi piedalīties svētku tapšanā!
Gads jau atripojis līdz pusei. Notikumi un
pasākumi pilnā gaitā traucas uz priekšu, viens
otram sekojot. Viesītē šis gads rit Mazā Bānīša
zīmē, kad esam aicinājuši un aicinām piedalīties simts labo darbu veikšanā. Paldies tiem,
kas mūs atbalsta un ar savu devumu palīdz
mums kopā veidot svētkus! Svētki nav izrāde,
bet gan dalība un gandarījums. Mazā Bānīša
gads noslēgsies decembrī, tāpēc ir iespēja ne
tikai skolēniem, bet arī pieaugušiem izdarīt
kādu labu darbu muzejam, Viesītei vai Viesītes novadam un pieteikt to mums. „Simts labie
darbi Mazajam Bānītim, Latvijas simtgadi gaidot” tiek reģistrēti muzeja „Sēlija” mājas lapā:
www.muzejsselija.lv. Tuvojas pilsētas svētki,
kad Mazā Bānīša simtgadei tiks veltītas trīs
dienas. Aicinām piedalīties svētku sagatavošanā ar savām idejām un darbiem!
Bijušos Augšzemes šaursliežu dzelzceļa
darbiniekus, viņu bērnus, mazbērnus, brāļus,
māsas un citus radiniekus, kam nozīmīgs Mazais Bānītis, lūdzam pieteikties līdz 15. jūlijam
Mazā Bānīša simtgades svinībām 5. augustā.

Rakstiet, zvaniet Viesītes muzejam „Sēlija”!
Īpašs aicinājums ir tiem, kas fotografē. Fotografējiet mūsu Sēlijas novada dabu, pilsētas,
ciemus, cilvēkus ikdienā un svētkos, dažādus
notikumus visā plašajā Sēlijā! Savas labākās
fotogrāfijas sūtiet M. Buclera e-fotoalbumam
uz e-pastu: fotoalbumsselija@gmail.com. Šī efotoalbuma veidošana ir mūsu viens solis ceļā
uz Latvijas simtgadi. Digitālā e-fotoalbuma
„Mūsu Sēlija” demonstrēšana un veiksmīgāko
autoru apbalvošana arī paredzēta gada beigās.
Kā zināms, Viesītē dzimis ievērojamais
ārsts profesors Pauls Stradiņš un šogad mēs atzīmējam viņa simt divdesmito dzimšanas dienu. 9. septembrī Viesītes Kultūras pilī notiks
prof. Paula Stradiņa atceres konference, veltīta mūsu pazīstamajam novadniekam un arī
Sēlijas medicīnas vēsturei. Lūdzam atsaukties
zinātniekus, novadpētniekus, medicīnas darbiniekus un interesentus, kam ir ziņas, stāsti,
informācija, personīgās atmiņas vai fotogrāfijas par Sēlijas mediķiem, medicīnas iestādēm,
notikumiem mediķu praksē, īpašiem atgadīju-
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miem, kas noteikti jāsaglabā nākamajām paaudzēm. Viesītes muzejs „Sēlija” aicina pieteikt
savas tēmas atceres konferencei (tel. 27071996,
e-pasts: ilma.svilane@inbox.lv), kā arī ņemt
dalību konferences darbā 9. septembrī.
Nedēļu pēc Jāņiem ir Pēterdiena. Tie ir ne
tikai tradicionālie latviešu gadskārtu svētki,
bet arī Paula un Pētera vārdu diena. Muzejs jau
piekto gadu pēc kārtas atzīmē tos arī šogad, tā
svinot arī prof. Paula Stradiņa vārda svētkus.
Turpmākie pasākumi
5. augustā Viesītes Mazā Bānīša simtgades
svinības Viesītes Kultūras pilī un Mazā Bānīša
parkā.
6. augustā pilsētas svētki Mazā Bānīša
zīmē.
7. augustā plkst. 13:00 Atmiņu pēcpusdiena pie Mazā Bānīša (ar ielūgumiem).
9. septembrī plkst. 10:00 Veltījuma konference profesora Paula Stradiņa 120 gadu atcerei Viesītes Kultūras pilī.
I. Svilāne, Viesītes muzeja
„Sēlija” vadītāja
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Kultūras afiša
2. jūlijā – Saukas pagasta svētki
8. – 10. jūlijā Saukas pagasta Lonē
Starptautisks etniskās mūzikas un seno
amatu festivāls „Zobens un Lemess”
Informācija: zobensunlemess.lv
23. jūlijā – Elkšņu pagasta svētki
5. – 7. augustā – VIESĪTES PILSĒTAS
SVĒTKI
13. augustā – Rites pagasta svētki
27. augustā plkst. 18.00
Viesītē, Mīlestības saliņā,
grupas „BET BET” 25 gadu jubilejas
LIELAIS KONCERTS
Biļetes iepriekšpārdošanā: www.
bilesuparadise.lv – EUR 4,99
Kultūras pilī – EUR 5,00
28. augustā Sunākstes baznīcā
G. Fr. Stendera (Vecā Stendera) atcerei
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Nevar apturēt laiku,
Bet es varu savā plaukstā
Turēt tavu roku…
Nevar apturēt laiku –
Laiks vēja spārniem skrien
Un nes mūs sev līdz.
Bet mūžs kopā ar tevi paliek
Mīlestībā piepildīts.
(G. Salna)
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa
sirsnīgi sveic Zelta kāzu jubilejā Viesītes
pagasta iedzīvotājus
Leonoru un Konstantīnu Eriņus!
Laulība reģistrēta 1966. gada 23. jūnijā
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā.
Sveicam ar 55 kopā nodzīvotajiem
gadiem viesītiešus
Jelikonidu un Genādiju Grigorjevus!
Laulība reģistrēta 1961. gada 20. jūnijā
Saukas pagasta dzimtsarakstu nodaļā.
Vēlam veselību, mīlestību un saticību arī
turpmāk!

Pats viņš šo pasauli ieraudzīs.
Pats viņš šo pasauli taisīs.
Dzīves maizīti izceps no ierauga.
Neatraisāmo raisīs.
Un savā varā ņems viņu
Pasaules savādais ritums.
Bērniņš, bērniņš, bērniņš.
Un – nav nekā cita.
(M. Čaklais)
Šajā laika posmā Viesītes novads ir
papildinājies ar 6 jaundzimušajiem:
Jēkabu, Dārtu, Nelliju, Gabrielu,
Oliveru un Viktoriju.
Sirsnīgi sveicam vecākus un novēlam
mīlestību, pacietību, izturību un sirds
siltumu, bērniņus audzinot!
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa

Viesītes Brīvības baznīcas
remonta laikā dievkalpojumi
notiek mūzikas skolas zālē
katru svētdienu plkst. 12.00.

2. jūlijā plkst. 14.00
Rites pagasta Ilzu baznīcā
notiks jauniešu kora

„Gaismas ceļā” (Rīga)
garīgās mūzikas koncerts.
Diriģents Mārtiņš Subatovičs,
pianiste Elīna Gaile,
piedalās stīgu ansamblis.
Ieeja par ziedojumiem!
Visi laipni aicināti!
16. jūlijā plkst. 16:00
Viesītes Kultūras pilī
notiks Viesītes baptistu
draudzes rīkotais pasākums
"Skolas soma",
kurā piedalīsies arī jaunieši no
Arizonas štata Amerikā. Pasākuma
laikā tiks dalītas mazlietotas
skolas somas no Vācijas un jaunas
kancelejas preces jaunā mācību gada
uzsākšanai. Skolas somas varēs
saņemt Viesītes novada bērni no
1. klases līdz 5. klasei. Laipni
gaidīsim uz pasākumu!
Neskaidrības gadījumā informācija
pa telefonu 29383204 (Sandra).
Viesītes Baptistu draudze
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