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Skolotājai – 90!
13. martā nozīmīgu un skaistu dzīves
jubileju svinēja viesītiete Ģertrūde Godiņa. Joprojām moža un enerģijas pārpilna,
gaišu prātu, ar savu vitalitāti un dzīves
prieku viņa iedvesmo darbam un radošām
aktivitātēm, dzīvei arī apkārtējos. Jubilāre saka – no gadiem nevajag baidīties un
pārdzīvot par to skaitu, bet dzīvot un priecāties par d zīvi, izdzīvot visu to, kas cilvēkam atvēlēts.
No Ģertrūdes mūža 90 gadiem 54
aizvadīti, strādājot par skolotāju. Darba
gaitas aizsākušās Viesītes pagasta pamatskolā 1946. gadā, vēlāk no 1958. gada
turpinājušās Viesītes vidusskolā, un, jau
esot pensijā, strādāts arī Saukas un Biržu
pamatskolās. Diezin vai iespējams aprēķināt, cik daudz ir to skolas bērnu, kas
pieder dažādām paaudzēm, tagad jau paši
ar sirmām galvām un tomēr ar pietāti un
cieņu Ģertrūdi Godiņu dēvē par Skolotāju, daudziem viņa bijusi arī audzinātāja.
Skolotāja joprojām uztur kontaktus ar
saviem audzēkņiem, interesējas par to, kā
viņiem iet, satiekas ar saviem bērniem, kā
viņa tos dēvē.
Varbūt tieši tāpēc šoreiz jubilāre negribēja stāstīt par sevi, bet vēlējās, lai par
viņu runā viņas audzēkņi un kolēģi.

Skolotāja – gandrīz mūsu
vienaudze…
Pirmā iepazīšanās ar skolotāju mums
bija 1946. gada 2. ceturksnī, kad mācījāmies 5. klasē. Viņa bija jauna un ļoti izskatīga, mūsu nevaldāmos klases zēnus ar
savu ārējo oreolu viņa suģestēja. Skolotāja
bija gandrīz mūsu vienaudze. Skaitījāmies
slikta klase, bet ar audzinātāju mums izveidojās labs kontakts.
Skolotāja mums pasniedza krievu valodu. Man tas bija viens no nepatīkamākajiem priekšmetiem, neveicās, bet viņa
prata padarīt stundas interesantas.

Uzskatu, ka viņai ir no Dieva dots
talants būt pedagogam. Pret mums viņa
bija stingra, prasīga, tomēr arī līdzjūtīga.
Tie bija grūtie pēckara gadi, piedzīvojām
1949. gada 25. martu, kad arī no mūsu
klases aizveda 5 skolēnus. Vienmēr jutām
skolotājas atbalstu. Mēs viņu iemīlējām
kā cilvēku. Atceros, kā pirmajā dzimšanas
dienā, kas viņai bija, esot mūsu audzinātājai, nolēmām viņu pārsteigt ar pašu ceptu
torti, sagādājām vizbulītes, tika izplaucēti
bērza zari. Gājām skolotāju sveikt ar pacilātu noskaņojumu.
Mūsu klases izlaidums bija 1949. gadā.
Atmiņā palicis, kā skolotāja spēlēja akordeonu, visur bija kopā ar mums…
Ar audzinātāju joprojām uzturu kontaktu, sazvanāmies. Skaistajā jubilejā vēlu
viņai veselību un izturību!
Laima Lāce, 1949. gada izlaidums,
Viesītes pagasta pamatskola

Mīļā, Gerta!
Ko lai dāvina Tev lielajā jubilejā? Manuprāt, viss, ko vien cilvēks var vēlēties, Tev jau
ir. Vislielākā Dieva dāvana Tev – gara, bagāta un skaista dzīve, kurā ilgus gadus kopā
ar Tevi gājis dzīvesbiedrs Alfreds, cilvēks ar
mākslinieka dvēseli un zelta rokām.
Tu esi apveltīta ar daudziem talantiem,
un, izjūtot sevī vēsturnieces dzirksteli, to
Tu esi kopusi visu mūžu: vēstures skolotāja,
Viesītes un tās apkārtnes vēsturisko notikumu komentētāja, izcilu cilvēku dzīves pētniece un popularizētāja, pati kļūstot par savas pilsētas un sabiedrības vēstures būtisku
daļu. Pārējos talantus spodrina Tavi bērni
un mazbērni.
Pazīstamas esam ilgus gadus, un ceturtdaļu gadsimta esam bijušas kolēģes Viesītes
vidusskolā.
Turpinājums 6. lpp. »»»

VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS VADĪBA UN SPECIĀLISTI TIKSIES AR IEDZĪVOTĀJIEM
Pašvaldības vadības un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem notiks šī gada 10. aprīlī

plkst. 10.00 Lonē, plkst. 11.00 Saukā, plkst. 12.00 Ritē, plkst. 13.00 Elkšņos un plkst. 17.00 Viesītē,
Kultūras pils kino un konferenču zālē.
Piedalīsies Viesītes novada domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs un izpilddirektors A. Žuks, SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
valdes priekšsēdētājs M. Blitsons.
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

Viesītes novada domes 2017. gada 15. marta
sēdē skatītie jautājumi
Informatīvie jautājumi: domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs un izpilddirektors A.
Žuks par pašvaldības darbu.
Viesītes novada pašvaldības policijas
inspektors J. Pučinskis, Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja I. Svilāne, Viesītes bibliotēkas
vadītāja L. Griškena un Viesītes kultūras pils
direktore R. Vasiļjeva sniedza pārskatus un
iepazīstināja ar sagatavotajām prezentācijām par novada pašvaldības policijas, muzeja, novada bibliotēku un kultūras iestāžu
darbu 2016. gadā.

DARBA KĀRTĪBA
1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Smilšu ielā 2, Viesītē, nomas izsoles protokola apstiprināšanu –
telpa tiek iznomāta skaistumkopšanas salona ierīkošanai.
2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Viesītes pagasta
“Melioratori” – 1, atklātu, mutisku, trešo
izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.
6/2017 apstiprināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no 2 personām.
4. Par pamatlīdzekļa, nolietota trimmera, norakstīšanu.
5. Par pašvaldības finansiālo atbalstu leģionāru atceres sarīkojumam (rīkoja Krustpils novada pašvaldība, tika piešķirti EUR
100, – no pašvaldības budžeta).
6. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
projekta “Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve” pašvaldības A klases
autoceļa pārbūvei Saukas pagastā īstenošanai. Nolēma projekta priekšfinansējuma
un līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt
aizņēmumu Valsts kasē EUR 251352 uz 30
gadiem. Pašvaldības līdzfi nansējums EUR
25092,56.
7. Par projekta “Sēlijas dabas vērtības
nākotnei” iesniegšanu Latvijas Vides aizsardzības fondā atklātā projektu konkursā kopā
ar pārējām Sēlijas novadu apvienības pašvaldībām. Pašvaldības līdzfinansējums projekta apstiprināšanas gadījumā EUR 1428,57.
8. Par Kārtības, kādā Viesītes novada

dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu konkursiem, apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Kārtībā tika veiktas redakcionālas izmaiņas,
un Kārtības 6. nodaļa tika izteikta jaunā redakcijā, lai precizētu pašvaldības finansiālā
atbalsta saņemšanas un izlietojuma kārtību.
9. Par pašvaldības īpašumu aktualizēšanu Viesītes novada pašvaldības 2016. gada
bilancē pēc Valsts zemes dienesta iesniegtajiem reģistriem uz 2017. gada 1. janvāri (precizētas zemes vienības, uzņemtas uzskaitē 2
zemes vienības un 1 mežaudze, izņemts no
bilances valstij piederošais Viesītes ezers).
10. Par iedzīvotāju iesniegumiem ūdensvada ierīkošanai Zaļajā ielā un Kalna ielā –
jautājums tiks gatavots uz nākošo domes
sēdi.
11. Par finansējumu Viesītes katlu mājas
pārbūves tehniski ekonomiskā pamatojuma
un pieteikuma iesnieguma dokumentācijas
izstrādei – no budžeta rezerves fonda piešķīra finansējumu līdz EUR 3300+PVN tehniski ekonomiskā pamatojuma un pieteikuma
sagatavošanai Viesītes katlu mājas pārbūvei,
apkures katlu nomaiņai, lai SIA “Viesītes komunālā pārvalde” varētu pretendēt uz Kohēzijas fonda līdzekļiem.
12. Par finansējumu siltumtrases Pavasara 4A – Kultūras pils pārbūves tehniski
ekonomiskā pamatojuma un pieteikuma
iesnieguma dokumentācijas izstrādei – jautājums atlikts un tiks gatavots uz nākošo
domes sēdi.
13. Nolēma uzsākt Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības 2. kārtas
būvprojekta minimālā sastāva sagatavošanu, noteica, ka cenu aptauju veic SIA “Viesītes komunālā pārvalde” un izmaksas tiek
finansētas no kapitālsabiedrības budžeta.
14. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu
anulēšanu 1 personai, par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 2 personām, 1 personu neuzņēma dzīvokļu rindā.
15. Apstiprināja Viesītes Mūzikas un
mākslas skolas Materiālās stimulēšanas kārtību jaunā redakcijā.

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi
novada mājaslapā: www.viesite.lv

Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro
un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Izsole sāksies 2017. gada 28. aprīlī plkst.
9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2017. gada 27. aprīlim (ieskaitot) darba dienās Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.

16. Apstiprināja Noteikumus Nr. 7/2017
“Viesītes novada pašvaldības iekšējie datu
apstrādes aizsardzības noteikumi”.
17. No pašvaldības budžeta piešķīra
priekšfinansējumu EUR 9503 projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un
slimību profi lakse Viesītes novadā” īstenošanai. Finansējums tiks atgūts pēc projektā
paredzēto aktivitāšu īstenošanas.
18. Par Lieldienu tirgu Viesītē 2017. gada
16. aprīlī laukumā pie Viesītes kultūras pils.
19. Atbalstīja Viesītes novada Attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam rīcības
plāna aktualizācijas nepieciešamību. Uzdeva izpilddirektoram izveidot darba grupu
Rīcības plāna aktualizācijai.
20. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar
1 personu.
21. Par jauna, aktualizēta medību tiesību
līguma slēgšanu ar Mednieku un makšķernieku kolektīvu “Druvas” līdz 2022. gada 14.
martam.
22. Par zvejošanas atļauju Piksteres
ezerā 1 personai un zvejošanas atļauju Aizdumbles ezerā 1 personai.
23. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma – Saukas pagasts, “Kalna
Poceri”.
24. Par Viesītes novada domes 2016.
gada 14. decembra lēmuma Nr. 26 (prot. Nr.
17) “Par adreses piešķiršanu ēku/ būvju īpašumam” atcelšanu.
25. Par izmaiņām valsts adrešu reģistrā.
26. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2017
“Licencētās makšķerēšanas nolikums Saukas ezerā” apstiprināšanu.
27. Par precizēto saistošo noteikumu Nr.
3/2017 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā
vai apliecinājuma kartē” apstiprināšanu.
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks š. g. 12. aprīlī.
Informāciju sagatavoja pašvaldības
kancelejas vadītāja D. Vītola.

IZSOLES
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Viesītes
novada Viesītes pagasta “Melioratori” – 1,
ar kadastra Nr. 56359000006, trešo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli: dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 1 un
662/7129 domājamām daļām no ēkas uz
zemes gabala. Sākotnējā cena EUR 854.00.
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Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības
budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko
personu projektu konkursiem (jaunā redakcijā)
APSTIPRINĀTS ar Viesītes novada
domes 2017. gada 15. marta sēdes lēmumu
Nr. 9; prot. Nr. 4 Viesītē

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā
pašvaldība finansiāli atbalsta biedrību,
nodibinājumu, reliģisko organizāciju un
fizisko personu projektu konkursa uzvarētājus un kādā tiek kontrolēts finansējuma
izlietojums.
1.2. Pieteikumu finansējuma saņemšanai var iesniegt biedrība, nodibinājums,
reliģiskā organizācija, kas ir reģistrēta
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
un kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Viesītes novada pašvaldības teritorijā, vietējās
iniciatīvas grupas, kas plāno aktivitātes
novada teritorijā, fiziska persona, kura izdot drukātu izdevumu par Viesītes novada
pašvaldībai nozīmīgu tēmu.
1.3. Biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas un fiziskās personas pieteikumus pašvaldības atbalsta saņemšanai
projektiem iesniedz Viesītes novada pašvaldībā līdz tekošā gada 1. martam. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa,
tiks izskatīti, ja plānotais kārtējā gada finansējums nav izlietots.

2. FINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶI
Finansējuma piešķiršanas mērķi ir:
2.1. Atbalstīt biedrību, nodibinājumu,
reliģisko organizāciju un fizisko personu
aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu
un pasākumu īstenošanu Viesītes novada
pašvaldības teritorijā.
2.2. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un
līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.
2.3. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām un fiziskajām
personām.

3. FINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANAS
NOSACĪJUMI
3.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikumu tekošajam gadam.
3.2. Projekta atbalsta finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 430 euro, nepārsniedzot 50% no kopējām izmaksām projekta aktivitātēm un nepārsniedzot gada
budžetā plānoto finansējumu.
3.3. Pretendenta aktivitātēm jānotiek
Viesītes novada pašvaldības teritorijā, un
to ieguvējiem jābūt pašvaldības iedzīvotājiem.
3.4. Drukātu izdevumu saturam jāataino Viesītes novada pašvaldībai būtiski
notikumi vai jāizklāsta fakti par Viesītes
novada pašvaldības teritorijas vēsturi vai
novada ļaudīm.
3.5. Pašvaldības finansējums tiek pie-

šķirts pretendentiem, kuri:
3.5.1. paredz biedrību, nodibinājumu,
reliģisko organizāciju un fizisko personu
nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Viesītes novada pašvaldības teritorijā;
3.5.2. piesaista vietējos resursus un
brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos
projektos;
3.5.3. īsteno neformālās izglītības
programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
3.5.4. piedāvā brīvā laika pavadīšanas
dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas;
3.5.5. nodrošina un piedāvā sociālos
pakalpojumus noteiktām sociālajām iedzīvotāju grupām;
3.5.6. iesaista cilvēkus ar invaliditāti
un rada viņiem pieejamu informatīvo un
fizisko vidi;
3.5.7. veicina integrācijas procesus
Viesītes novada pašvaldības teritorijā;
3.5.8. popularizē Viesītes novada pašvaldību, tās aktivitātes, vēsturi un ļaudis;
3.5.9. veicina patriotisko audzināšanu;
3.5.10. ar piešķirto pašvaldības finansējumu nodrošinās lielāka projekta īstenošanu (līdzfinansējums lielāka finansējuma
piesaistei).
3.6. Pašvaldības finansējums netiek
piešķirts:
3.6.1. biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju administrācijas un darbinieku atlīdzībai;
3.6.2. nekustamā īpašuma iegādei vai
būvniecības darbiem;
3.6.3. pabalstiem vai citiem maksājumiem privātpersonām;
3.6.4. aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt
peļņu;
3.6.5. politiskiem vai militāriem pasākumiem;
3.6.6. notikušo projektu vai pasākumu
apmaksai;
3.6.7. projektiem, kur nav paredzēts
pašieguldījums vai cits piesaistītais finansējums;
3.6.8. pretendentam, kurš nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā finansējuma izlietojumu;
3.6.9. pretendentam, kuram konstatēti
nodokļu, nomas un komunālo maksājumu
parādi;
3.6.10. pretendentam, kurš sniedzis
nepatiesas ziņas par finansējuma nepieciešamību un apjomu.

4. PIETEIKUMU
IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
UN IESNIEDZAMIE
DOKUMENTI
4.1. Pieteikuma dokumentus pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai
iesniedz personiski Viesītes novada paš-
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valdības domes Attīstības un plānošanas
nodaļā vai nosūta elektroniski – parakstītus un ieskenētus.
4.2. Pieteikuma dokumenti sastāv no:
4.2.1. pieteikuma;
4.2.2. finanšu līdzekļu izlietojuma tāmes;
4.2.3. reģistrācijas apliecības kopijas
un dokumenta, kas apliecina paraksta tiesības.
4.3. Pretendents atbild par sniegto
ziņu patiesumu.
4.4. Pretendenta pieteikumu pēc tā iesniegšanas un līdz finansējuma piešķiršanai nav atļauts grozīt.
4.5. Iesniegtos dokumentus pašvaldība
atpakaļ neizsniedz.

5. PIETEIKUMU
IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē Viesītes novada domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja.
5.2. Ja pieteikuma dokumenti neatbilst
šo noteikumu prasībām, tas netiek vērtēts.
5.3. Komiteja ir tiesīga no pretendenta
pieprasīt papildus informāciju un uzaicināt viņu uz komitejas sēdi.
5.4. Komiteja izvērtē piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu sabiedriskajai organizācijai un iesniedz savu lēmumu Viesītes novada domes Finanšu komitejai.
5.5. Finanšu komiteja iesniedz lēmumu Viesītes novada domei galīgā lēmuma
pieņemšanai.

6. MAKSĀJUMU VEIKŠANA
UN KONTROLE
6.1. Pašvaldība ar pretendentu, kuram,
pamatojoties uz Domes lēmumu, ir piešķirts finansējums, noslēdz līgumu par
projekta īstenošanu.
6.2. Pēc līguma noslēgšanas projekta realizētājs pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļā iesniedz līgumu ar
pakalpojumu sniedzēju vai preču piegādātāju un rēķinu vai pavadzīmi atbalstītā
projekta finansējuma saņemšanai. Rēķinā
vai pavadzīmē obligāti jānorāda Viesītes
novada pašvaldība kā maksātājs, pasūtītājs, projekta nosaukums, domes lēmuma
numurs un datums.
6.3. Pēc visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas Viesītes novada pašvaldības
Grāmatvedības un finanšu nodaļa veic
maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai
preču piegādātājam.
6.4. Pretendentam, kurš saņēmis pašvaldības atbalstu, ir pienākums viena mēneša
laikā pēc projekta aktivitāšu noslēguma vai
drukātā izdevuma izdošanas, iesniegt piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti.
Novada domes priekšsēdētājs
J. Dimitrijevs
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Vērtēšanai iesniegts pašvaldības grants
ceļa pārbūves projekts
Viesītes novada pašvaldība Lauku atbalsta dienestā ir iesniegusi projekta “Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni
pārbūve” iesniegumu. Tas ir vispārīgas lietošanas ceļš un pieejams ikvienam lietotājam,
projekts veicina teritorijas pievilcības uzlabošanos uzņēmējiem un zemniekiem. Ceļš
kalpo lauku apsaimniekošanai, cilvēku piekļūšanai saimniecībām. Projekts ir nepieciešams, jo ceļam ir nolietojies grants segums.
Nomales ir augstāk par brauktuvi, veidojas
apaugums, kurš traucē ūdens novadīšanu

no ceļa klātnes, tādēļ brauktuve izšķīst, izskalojas, veidojas
iesēdumi. Ceļa konstrukcija ir
sliktā tehniskā stāvoklī. Projekta ietvaros plānots veikt
pārbūvi 3,040 km garā posmā.
Projektēšanu ir veicis un autoruzraudzību
veiks IK “Metrs”, būvniecību – SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību – SIA “GEO Consultants”. Būvniecības laikā paredzēti sekojoši
galvenie darbi: koku un krūmu zāģēšana,
caurteku tīrīšana un uzstādīšana, saliztu-

rīgā (smilts drenējošās) kārtas būvniecība,
grāvju rakšana, nobrauktuvju izbūve, zīmju uzstādīšana. Kopējās projekta izmaksas
EUR 251352,29.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
G. Dimitrijeva

Viesītes novads pārstāvēts Pārnovadu
uzņēmēju dienā Aizkrauklē
18. martā Aizkraukles
sporta hallē aizvadīta “Pārnovadu Uzņēmēju diena”,
kurā jau piekto gadu piedalās arī Viesītes novada
pašvaldība kopā ar novada
uzņēmējiem un mājražotājiem. Uzaicinājumam kopīgi
veidot vienotu novada stendu šogad atsaucās 8 novada
uzņēmēji.
Z/S “Vilciņi”, kuru pārstāvēja Sabīne Zupa un Zane
Rostokina, bija sarūpējušas baneri un vizītkartes
par saimniecību, olu asortu
komplektus, bet īpašu pasākuma apmeklētāju uzmanību piesaistīja divi saimniecības truši. SIA “RA 5”
pārstāve Jolanta Kovnacka piedalījās ar “Alīdas”
un “Paulīnes” kafeju, sukādēm, priežu pumpuru sīrupu un dažādiem kaltētiem ekoloģiskiem
labumiem. Biedrība “Zīle” uzņēmēju dienai bija
sarūpējusi krāšņus rokdarbus. K/S “Poceri” piedalījās ar ābolu sulu, ko bija iespēja gan nodegustēt, gan iegādāties. Īpaši vēlos atzīmēt, ka šogad
izstādē piedalījās arī divi jauni uzņēmumi –
IK “Koka spēks”, kas nodarbojas ar guļbūvju un
dažādas koka produkcijas izgatavošanu, un SIA
“Ārītes”, kas nodarbojas ar rožu stādu un vēl dažādu dekoratīvo augu audzēšanu. Klātesošajiem
bija iespēja iepazīties ar uzņēmuma piedāvājumu un iegādāties stādus. Gita Kļaviņa novada
stendā piedāvāja iegādāties Melnā plūškoka ogu
sīrupu, kas guva lielu atsaucību. Novada stendā
piedalījās arī Elkšņu rokdarbnieces, kas apmeklētājiem piedāvāja pašu darinātās rotas. Kā ik
gadu, novada pārstāvji izstādes dalībniekus un
interesentus iepazīstināja ar novadā plānotajiem šī gada pasākumiem un tūrisma iespējām.
Sadarbībā ar Biznesa izglītības biedrību “Junior Achievement Latvija” izstādē piedalījās arī
Viesītes vidusskolas audzēkņu uzņēmums GB
Games. Jauniešu izgatavotā galda spēle “Latvijas
100” tika prezentēta un tirgota ne tikai skolē-

nu uzņēmumu, bet arī Viesītes novada stendā.
Skolēni saņēma balvas sešās nominācijās, viņu
idejas un tirgoties prasmi vērtēja žūrija. Viesītes
novada jaunieši ieguva balvu nominācijā “Labākā galda spēle”. Vairāk informācijas par Viesītes
novada jauniešu uzņēmumu var meklēt uzņēmuma mājaslapā: http://www.gbgames.lv/
Viesītes novada uzņēmēju produkcijas dažādība, kvalitāte un īpašais pasniegšanas veids
uzrunāja izstādes dalībniekus un nodrošināja
stenda plašu apmeklējumu un ieinteresētību.
Sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību izmantojām iespēju arī šogad pateikties
kādam no saviem uzņēmējiem. Pateicība
tika izteikta novada uzņēmējiem Aivaram
un Elitai Skadiņiem, uzņēmums IK “Viesītes Efejas”, nominācijā “Veiksmīgs ģimenes
uzņēmums”. IK “Viesītes efejas” nodarbina 8
cilvēkus, uzņēmumam ir divi veikali, kuros
iespējams nopirkt, pasūtīt ziedus un dažādas
kancelejas, saimniecības preces. IK “Viesītes
efejas” jau 13 gadus nodrošina apbedīšanas
pakalpojumus Viesītes novadā un visos apkārtējos novados.
Uzņēmēju dienas notiek jau 6. gadu ar
mērķi iepazīstināt iedzīvotājus ar uzņēmēju un
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amatnieku ražoto produkciju un sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī veicināt informācijas
apmaiņu uzņēmējdarbības vidē un tūrisma, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu jomā.
Paldies novada uzņēmējiem un amatniekiem, kuri atsaucās dalībai, un Izglītojošā
darba un darba ar apmeklētājiem speciālistei Ligitai Levinskai – Drozdovai par dalību
novada stendā! Uzņēmēji ar savu darbu nodrošina attīstību teritorijā, strādā paši un dod
darbu tiem, kuri vēlas strādāt, tādējādi veicinot labklājību teritorijā. Viesītes novadā ir
brīnišķīgi, rosīgi cilvēki, kuru darba rezultāts
dod labumu mums visiem kopā.
Tas, ko mēs kā pašvaldība varam darīt, ir
atbalstīt, iedrošināt un normatīvos aktos paredzētajā kārtībā palīdzēt uzņēmējiem. Informēju, ka 30. martā plkst. 10:00 Viesītē, Brīvības ielā 10, Viesītes novada Attīstības un
plānošanas nodaļa aicina novada uzņēmējus
uz informatīvu tikšanos par aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā, sadarbības formām un
pašvaldības atbalsta iespējām. Darba kārtība
pieejama www.viesite.lv
Viesītes novada pašvaldības
Projektu administratore L. Liepiņa
Autores foto
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Pārskats par Sociālā dienesta darbu 2016. gadā
Sarežģītu sociālo problēmu risināšanā cilvēkiem vai ģimenēm bieži ir nepieciešama palīdzība, lai atrastu piemērotāko, esošajai situācijai
un savām vajadzībām efektīvāko risinājumu.
Lai palīdzētu cilvēkiem noteikt, mazināt un risināt šīs problēmas, galvenā nozīme ir sociālajam
darbam, ko veic pašvaldības sociālie darbinieki
sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem
un palīdzošo profesiju pārstāvjiem.
Ģimenes un cilvēki, kuri pakļauti sociālajam riskam, vispirms nonāk sociālo darbinieku
redzeslokā. Tālāk sociālie darbinieki, piesaistot
arī citus speciālistus, piemēram, psihologus,
strādā, lai palīdzētu ģimenēm un cilvēkiem risināt dažādas krīzes situācijas, kas saistītas ar
alkoholismu, prasmju trūkumu, vardarbību ģimenē, līdzekļu trūkumu, paaudžu nesaskaņām
u.c. problēmām.
Kopumā Viesītes novada Sociālajā dienestā
saņemti 1907 iesniegumi un pieņemti attiecīgi lēmumi par sociālās palīdzības piešķiršanu,
sociālo pakalpojumu, asistenta pakalpojumu,
sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamību. Veikts sociālais
darbs ar gadījumu vairāk nekā 37 ģimenēs. No-

slēgti līgumi par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu 18 gadījumos. Izskatīti 53 gadījumi,
pieņemti lēmumi par valsts apmaksātā sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību. Izskatīti 6 gadījumi par īslaicīgās sociālās aprūpes
piešķiršanu, pieņemti attiecīgi lēmumi, izskatīti
14 gadījumi par ilglaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pieņemti attiecīgi
lēmumi. Sociālā palīdzība piešķirta un pieņemti
attiecīgi lēmumi 1814 gadījumos.
Lai vientuļie vecie cilvēki pēc iespējas ilgāk
savas vecumdienas varētu pavadīt savā ierastajā vidē – mājās, tiek nodrošināts pakalpojums
“Aprūpe mājās”. Uz 1. janvāri pakalpojumu “Aprūpe mājās” saņēma 25 personas.
Lai sociālā dienesta darbinieki pilnveidotu savas zināšanas, tika apmeklēti semināri un
kursi par tēmām: sociālās aprūpes procesa organizēšana, vienota klientu izveide, darbs ar
agresīviem klientiem, sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma nodrošināšana, cilvēku tirdzniecība, fiktīvās laulības u.c.
Ir noslēgts Sadarbības līgums starp Viesītes novada pašvaldību un Zemgales plānošanas reģionu par sadarbību ESF projektā “Atver

sirdi Zemgalē”. Projekta ietvaros tiek izvērtētas
pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, lai izvērtētu un nodrošinātu sabiedrībā
balstītus sociālos pakalpojumus.
Sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts
aģentūru, A/S “Dobeles Dzirnavnieks” un biedrību “Sarkanais krusts” izsniegti 789 ES pārtikas
komplekti, 140 higiēnas komplekti un 40 skolas
piederumu komplekti novada vistrūcīgākajām
personām/ģimenēm.
Viesītes novada Sociālais dienests veiksmīgi
sadarbojās ar Viesītes novada bāriņtiesu, valsts
un pašvaldības policiju, izglītības iestādēm, ģimenes ārstu praksēm Viesītes novadā, citām
medicīnas iestādēm, Viesītes Baptistu draudzi,
biedrību “Cerību krustceles”, “Latvijas Cistiskās
fibrozes biedrību”. Paldies visiem par sadarbību!
Paldies mūsu Viesītes iedzīvotājai Intai
Dāboliņai, kura uz Ziemassvētkiem sarūpēja
zeķītes siltām bērnu kājiņām!
Kopumā pagājušais gads ir bijis darbīgs ar
daudzām profesionāli atrisinātām situācijām un
atrastiem risinājumiem.
Sociālā dienesta vadītāja S. Matačina

Aicina mācīties latviešu valodas kursos
Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas
tehnoloģiju centrs (TITC) sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu projekta “Latviešu
valodas kursi Jēkabpils pilsētas un apkārtējo
novadu: Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes,
Viesītes un Pļaviņu pilsētas iedzīvotājiem”
ietvaros aicina apgūt vai pilnveidot latviešu
valodas prasmes latviešu valodas kursos pieaugušos iedzīvotājus, kuru dzimtā valoda nav
latviešu valoda, kuri nav bezdarbnieki, darba
meklētāji vai skolēni. Priekšroka tiks dota jau-

niešiem vecumā līdz 25 gadiem. Mācības notiks pa A1, A2, B1, B2, un C1 līmeņiem.
Kursi ir BEZMAKSAS, kursu beidzējiem
noslēgumā jākārto bez maksas pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā.
Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā vakaros Jēkabpils TITC un Pļaviņās.
Kursu dalībnieku reģistrācija un testēšana no 30.03.2017. – 12.04.2017.
Pieteikšanās: pa tālr. 65221333/ mob.
26101166, e – pasts: titc@titc.lv vai mājas

lapā: www.titc.lv
Reklāmas informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu
atbalstu. Par reklāmas informatīvā materiāla
saturu atbild Jēkabpils TITC, līgums Nr. 2017.
LV/LV/17.

Ceļojošā izstāde “Jūras spēkiem 25” Viesītē

Viesītē, Kultūras pils Tradīciju zālē, nedēļu –
no 20. līdz 27. martam – bija skatāma ceļojošā
izstāde “Jūras spēkiem 25”. Tajā varēja aplūkot
foto retrospekciju no 1992. līdz 2017. gadam,
kā arī Gerdas Stūres un Martas Jurjānes gleznas
par jūras tēmu.
Izstādes atklāšana notika 20. marta pēcpusdienā, piedaloties Latvijas Jūras spēku flotiles
komandierim admirālim Ingum Vizulim, flotiles štāba priekšniekam komandkapteinim Val-

dim Stankam, patruļkuģa P – 07 “Viesīte” apkalpes komandai, tā krustmātei Dainai Vītolai,
gleznotājai Gitai Stūrei, kā arī NBS orķestrim.
Jūras spēku flotiles štāba priekšnieks komandkapteinis Valdis Stanka pastāstīja, ka
izstāde ir kā jubilejas ceļojums cauri nozīmīgākajām Latvijas brīvības cīņu vietām, kuru vārdā
nosaukti jaunākie patruļkuģi, tajā skaitā P – 07
Viesīte.
Jūras spēku patruļkuģa P – 07 Viesīte
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komandieris kapteiņleitnants Tālis Dzērve
uzsvēra, ka piecos gados ar viesītiešiem izveidojusies cieša sadarbība. Komanda uz šejieni brauc, lai piedalītos gan pilsētas svētkos,
gan talkās, gan dodas uz skolām stāstīt par
dienestu ikdienā un operācijās. Labākajiem
skolēniem tiek rīkotas ekskursijas pa kuģi,
uz tā bijuši arī pašvaldības pārstāvji. Izstādes atklāšanā kuģa komandieris Tālis Dzērve
sniedza prezentāciju par Jūras spēku vēsturi
un attīstību.
Kuģa krustmāte Daina Vītola uzsvēra, ka
ļoti lepojas ar sava kuģa komandu un ar tās ieguldījumu Latvijas robežu sargāšanā.
Māksliniece Gerda Stūre pastāstīja, ka jūra
un kuģi ir viņas tēma vairāk nekā desmit gadu.
Viņa viesojusies vairāku valstu jūras apsardzes
štābos, bijusi uz kuģa kopā ar komandu arī nemierīgākos apstākļos. Šo desmit gadu laikā tapuši ļoti daudzi darbi.
Pēc izstādes svinīgās atklāšanas ciemiņi devās nelielā ekskursijā pa Viesīti, kā arī viesojās
muzejā “Sēlija”.
Jauniešu lietu un sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe
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Skolotājai – 90!

80 gadu jubilejā kopā ar vīru Alfredu un 1963. gada izlaiduma absolventiem.
Ģimnāziste, 1942. gads.
««« Sākums 1. lpp

Tu esi mācījusi vēsturi un bijusi audzinātāja manam dēlam, es mācīju latviešu valodu un biju Tavu dēlu audzinātāja.
Arī baudot pelnīto atpūtu, mūsu kontakti nav pārtrūkuši, jo bieži izjūtam nepieciešamību dalīties iespaidos par izlasīto,
redzēto. Paldies par sakaru nodrošinājumu
mūsu draugam – telefonam!
Mans vēlējums Tev jubilejā – lai laba veselība Tev un Taviem mīļajiem!
Pensionētā skolotāja Janīna Kivleniece

Gerta!
Dzīve mīl stipros un veiksmīgos! Ir jābūt vēlmei darboties, izzināt savu apkārtni,
zināt un mīlēt tās cilvēkus, un to visu ierakstīt mūsu pilsētiņas un apkārtnes vēstures
lappusēs.
Par to pateicīgi esam mēs, Tavi darba
kolēģi.
Mēs priecājamies kopā ar Tevi par
skaistajiem, bagātajiem un piepildītajiem
dzīves gadiem – 90!
Dzīves gudrība ir veselības pazīme!
Stiprs gars var pacelt spārnos!
Pensionētā skolotāja Ruta Daujate

jiem cilvēkiem. Tad nāk jaunības cīņa
par izglītību, par darbu, nāk rožaino
cerību laiks, šie sārtie novakari un
skaistie saules lēkti. Pēc tam sākas
šīs bērnībā saņemtās mīlestības, pilienu pa
pilienam, atdošana citiem. Skolotājas darbs
nav salīdzināms ne ar vienu citu profesiju. Audzinātāj, arī Jūs katru dienu atdevāt
mums savu mīlestību. Droši vien ļoti bieži nācās klusībā pārvarēt kādu rūgtumu,
ko mēs Jums sagādājām, būdami katrs ar
savu raksturu, saviem priekiem un bēdām.
Aizejot pelnītā atpūtā, Jūsu mīlestība nav
izsīkusi. Jūs priecājāties par mūsu sasniegumiem, skumāt par mūsu bēdām, un, galvenais, mēs to jutām, kaut gan ar nelieliem
izņēmumiem bijām izklīduši pa plašo “pasauli”. Mēs arī redzējām Jūsu centienus nepalikt uz vietas. Būdama teicama vēstures
zinātāja, Jūs daudzas reizes esat atspoguļojusi apkārtējiem vēsturi, tās problēmas un
savu skatījumu uz notiekošo.
Mīļo audzinātāj, mēs, Jūsu audzēkņi,
nevēlēsim sausos gadu desmitus, kas neizsaka neko, bet vēlēsim Jums pasaulē visskaistāko vēlējumu: lai Jūsu katra nodzīvotā diena būtu Dieva svētīta! Paldies, mīļo
audzinātāj!
Ilgonis Staltmanis, 1963. gada izlaidums,
Viesītes vidusskola

***

***

Ap to mirkli, ap skatienu vienu,
Savu dienišķo pavedienu,
Tinu dienu un tinu nakti,
Nu mans kamols ir gadiem biezs.
/V. Belševica/
Skolotāj, skaitlis 90 matemātikas formulā ir tikai skaitlis, bet, ja tas ir cilvēka
nodzīvoto gadu skaits, tas izsaka visu.
Tā ir bērnība, kad cilvēks saņem vislielāko mīlestību savā mūžā no visiem tuva-

Savas domas šajā svētku reizē gribētu
sākt ar Maijas Laukmanes vārdiem: “Visu
mūžu dažas lietas notiek joprojām un gandrīz tāpat kā bērnībā”, jo skolotāja Godiņa
gan toreiz, skolas laikā, gan šobrīd asociējas
ar vārdu Skolotāja. Viņas stundās ar atvērtām mutēm gājām cauri pasaules vēstures
līkločiem. Apbrīnoju viņas prasmi pagājušos notikumus saistīt ar tagadni, ar ikdienu.
Svarīgākie notikumi saglabājušies atmiņā,
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un droši varu teikt, ka zinu kaut ko no tā,
kas jāzina katram cilvēkam vēstures jomā.
Viņas vadītajās stundās valdīja gan nopietnības toņi, gan jautrības gaišās krāsas. Bija
interesanti! Paldies par to, Skolotāj!
Skolotāja Godiņa nav zaudējusi ne pilienu, ja tā drīkst sacīt, savas garīgās bagātības. Manuprāt, tik erudītu cilvēku kultūras
un vēstures jomā grūti atrast. Jaunākie notikumi, jaunākais literatūrā, pagātnes sasaiste ar šodienu, nozīmīgais šobrīd… Un
vēl, un vēl… Katra tikšanās reize, katra saruna sniedz bagātību, kura nav novērtējama. Vēl ilgi pēc sarunas šķiet, ka ir pavadīti
skaisti, krāsu pilni mirkļi.
Ir pagājis noteikts dzīves posms skolotājas Godiņas dzīvē. “.. ir slieksnis, kas ved
uz jaunu gadu, uz jaunu apņemšanos un uz
cerībām, ka kaut maza daļa no sirdī lolotiem sapņiem piepildīsies.” /M. Laukmane/
Lai piepildās sapņi! Lai ir spēks un izturība! Lai ir prieks un sajūsma! Bet tam
visam pāri – veselība!
Skolotāja Iveta Daņiļeviča

***
Mūsu skolas gaitas sākās tālajā 1952.
gada rudenī, kad, vēl daudz ko nezinoši un
nemākoši, pirmo reizi ieradāmies savā pirmajā skolā – Viesītes vidusskolā. No tās dienas pirmklasniekiem kopā vēl esam – Selga
Bruņiniece (Grundmane), Astra Krivteža
(Krasovska), Ināra Kamerāde (Borovska),
Dzintra Kazaka (Vecumniece) un Ilgonis
Staltmanis.
Pēc pamatskolas beigšanas, kas bija
gari 7 gadi, sākām mācības vidusskolā. No
apkārtējām lauku pamatskolām pievienojās citi bērni, kas vēlējās turpināt izglītību
vidusskolā. Tā mūsu skolā tika izveidotas
divas astotās klases. Mūsu 8.a klases audzinātājs bija skolotājs Kārkliņš.
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Pēc gada mācībām abas klases tika
apvienotas, un 1960. gadā mēs tikām pie
brīnišķīgas, neaizmirstamas klases audzinātājas – skolotājas Ģertrūdes Godiņas.
Viņa mūsu vidū ienāca tik jauna, skaista,
emocionāla un enerģiska, ka ātri iemantoja
mīlestību un cieņu ar savu sirsnīgo un gādīgo attieksmi pret katru no mums. Īsā laikā klase izveidojās par draudzīgu un aktīvu
kolektīvu visās skolas darbības jomās. Mēs
muzicējām, dziedājām, dejojām tautiskās
dejas, sportojām, mācījāmies sarīkojumu
dejas. Zēni spēlēja skolas pūtēju orķestrī.
Braucām uz draudzības vakariem pie Jēkabpils krievu skolas audzēkņiem, un viņi
viesojās pie mums. Tāpat bijām arī Palangā.
Mēs paši to nemanījām, varbūt pat arī
neapzinājāmies, ka visur mums blakus
ar padomu un labu vārdu stāvēja skolotāja – vai tas bija pie dziedāšanas, vai sporta
nodarbībās, vai dejojot, vai palīdzot tiem,
kam mācībās nevedās tik raiti kā citiem.
Skolotāja ar savu degsmi un jauko valodu
prata mūs ieinteresēt un aizraut ar tādām
lietām, kas mums likās neinteresantas un
garlaicīgas – vēsture, sabiedrības mācība,
toreiz modē esošās politinformācijas, kas
bija pašiem jāsagatavo. Kad skolotāja stāstīja par notikumiem pasaulē un pašu zemē,
klasē valdīja pilnīgs klusums, stāstījums
bija tik emocionāls, dzīvs un pārliecinošs,
ka mūsu acu priekšā iznira stāstījuma reālās ainas. Atmiņā palicis gadījums, kad
skolotāja atnāca ar žurnālu rokās un izlasīja
mums aprakstu par slaveno franču aktieri
Žerāru Filipu, par viņa dzīvi un darbību
kino. Vēl arvien atceros to aizkustinājumu,
ko mēs, meitenes, izjutām. Kopā ar skolotāju mēs piedzīvojām to mirkli, kad pirmo
reizi kosmosā pabija cilvēks! Gagarins! Kopīgi pārspriedām šo notikumu un to, ko
mums nesīs nākotne sakarā ar šo cilvēces
sasniegumu. Tas bija tik satraucoši! Mūsu
klases aģitbrigāde brauca uz apkārtējiem
kolhoziem ar koncertiem. Spēlējām, dziedājām, dejojām, skaitījām dzejoļus, un visu
laiku mums blakus un brīžiem pat priekšgalā bija mūsu skolotāja, kas mūs vadīja un
arī sargāja, lai neizdarām kādas muļķības.
Ne vienmēr bijām paraugbērni, brīžiem
nogāzām arī kādu “podu”. Neskatoties uz
šī “poda” lielumu, skolotāja vienmēr atrada diplomātisku pieeju, kā nogludināt
asumus, izrunāt un pārrunāt notikušo, kā
mamma – pamācīt un beigās piedot mūsu
grēciņus.
Līdz šai dienai mēs sazināmies ar savu
skolotāju. Viņa zina un dzīvi interesējas par
to, kā mums iet, kā klājas mūsu bērniem un
bērnu bērniem. Viņai interesē viss, kas ar
mums noticis. Katra tikšanās reize ir tik
jauka un sirsnīga, it kā esi pēc ilgāka laika
atkal atgriezies mājās pie mammas.
Mūsu klases audzinātāja skolotāja
Ģertrūde Godiņa ir SKOLOTĀJA ar lielo
burtu. Viņas panākumu pamatā ir milzīga
mīlestība pret bērniem, pret savu darbu un
pedagoģiju. Viņai ir Dieva dots talants un
MISIJA būt SKOLOTĀJAI!

Šie skolas gadi mums pagāja harmonijā
ar sevi un skolu, mācībām, pašdarbību un
sportu. Visam pietika laika.
Gribu teikt lielu, lielu paldies mūsu
mīļajai audzinātājai, skolotājai Ģertrūdei
Godiņai par visu, ko viņa mums ir devusi, un novēlēt veselību, veselību un vēlreiz
veselību!
Dzintra Kazaka /Vecumniece/, 1963.
gada izlaidums, Viesītes vidusskola

Cienījamo skolotāj!
Jūs mācījāt mūs piekļauties bērzam un
izdzert tā spēku, noglāstīt putnu un palūgt tam spārnus, mākoni balto pie vaiga
sev kļaut. Uzticēties cilvēkam un saņemt
viņa smaidu tieši tad, kad visvairāk tas vajadzīgs. Paldies par to! Mīļi sveicam lielajā
jubilejā!
23. izlaiduma absolventu vārdā –
Veronika Zēberga /Kivleniece/.

***

***

Par skolotāju Godiņu, mūsu klases
audzinātāju, varu teikt tikai visu labāko.
Pateicoties tieši viņai, mēs ar Edvīnu Stumbiņu iestājāmies mūzikas skolā Jelgavā. Tas
arī noteica manu tālāko dzīves ceļu, kas ir
bijis saistīts ar mūziku.
Skolotāja pret mums bija stingra, bet
taisnīga. Viņa bija arī saprotoša un līdzjūtīga – kā mamma. Man bija grūti apstākļi,
biju no Neretas, mamma mani audzināja
viena, un skolotāja man vienmēr palīdzēja
un atbalstīja. Es, Edvīns un Modris Laimiņš skolā bijām jautrā trijotne, kura darīja blēņas – audzinātāja mūs gan pabāra, bet
sankcijas izpalika.
Skolotāju cenšamies ar sievu apciemot
katru gadu. Lielajā jubilejā novēlu viņai veselību un izturību! Drīzumā apciemosim.
Dainis Kasparovičs, 1971. gada
izlaidums, Viesītes vidusskola

Lai ikdienas solī skolotājai nekad nepietrūkst veselības, apkārtējo uzmanības,
laimes sajūtas un krāsu!
Ik skolotājs ir burvis,
Jo prot mums parādīt
Tos dārgumus, kā atrast,
Kas laika tīnēs mīt.

***
Par mūsu audzinātāju var droši teikt, ka
būt Skolotājai ir viņas dzīves piepildījums.
Jau tajos gados, mācot vēsturi, skolotāja
mums daudz stāstīja arī par Viesīti un tās
vēsturi, cilvēkiem.
Uz vidusskolu atnācu no Biržu pamatskolas. Biju b klasē, kur pārsvarā mācījās
lauku bērni. Skolēni bija dažādi. Mūsu audzinātāja bija stingra un labestīga, kā māte.
Pagājušajā gadā jūlijā tikāmies klases
salidojumā. Nebiju audzinātāju saticis 45
gadus. Vakara gaitā pārsteidza viņas izturība, kā arī fenomenālā atmiņa, tas, ka viņa
tik daudz atceras par katru no mums, mūsu
darbus un nedarbus.
Gribu audzinātājai novēlēt izturību un
nodzīvot vismaz 100 gadus!
Sigurds Strujevics, 1971. gada izlaidums,
Viesītes vidusskola

***
Skolotāja mums iemācīja domāt, analizēt un spriest. Man personīgi tas bija atbalsts manā režisora profesijas apguvē. Tas
palīdzēja apgūt zināšanas kā vēsturē, tā arī
fi lozofijā, psiholoģijā.
Tajā laikā mācību vielu lika iekalt, bet
pedagogi, kas skolēniem lika domāt, bija
retums. Domāt – tas ir galvenais, kas cilvēkam dzīvē ir vajadzīgs.
Gribu novēlēt Skolotājai vēl daudzus
dzīves gadus, možumu un radošumu mūža
garumā. Liels paldies viņai, ka viņa ir!
Juris Kalvišķis, 1963. gada izlaidums,
Viesītes vidusskola
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Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdī iedegt prot
To ceļa zvaigzni dzīvei,
Kas gaismu nerimst dot.
Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība
Un mīlestība nāk.
Ik skolotājs ir burvis
Un eņģelis mazliet,
Jo, zināšanas sējot,
Caur gadsimtiem spēj iet.
/K. Apškrūma/
Daudzus skaistus gadus vēlot, sveic
1980. gada absolvente Iveta Setkovska.

***
“Varu droši teikt, ka visa mūsu klase ar
lielu interesi gaidīja vēstures stundas. Kāpēc? Tāpēc, ka varēja smelties tās atziņas,
kuras sniedza skolotāja Godiņa…
Stundās visi klausījās skolotājas teiktajā. Uzmanība valdīja galvenokārt tāpēc,
ka skolotāja prata saistoši un pārliecinoši
stāstīt. Stāstījumā viņa koncentrēja galveno domu, to papildinot ar dažādiem
interesantiem faktiem, kas nav atrodami
mācību grāmatā. Galvenais viņas stundās
bija tieši vārds. Dzīvais vārds, ar ko var izteikt tik daudz un ko nevar aizstāt ne ar
ko citu… To skolotāja Godiņa pienācīgi
pārvaldīja.
Protams, stundās mēs arī ar interesi
skatījāmies dokumentālās filmas, tomēr
bez skolotājas dzīvā, izskaidrojošā vārda
tās būtu bijusi tikai piedeva…
Domāju, ka ļoti svarīga ir skolotāja
personība. Ja skolotājs un skolēni stundās
var kļūt nedalāmi, tad tas, manuprāt, liecina par to, ka skolotāja dzīvais vārds šķiet
neizsmeļams. Tieši tādas – vienmēr auglīgas – bija mūsu vēstures stundas.”
(Fragments no Viesītes vidusskolas
1979. gada absolventes sacerējuma)
Audzēkņu un kolēģu domas apkopoja
L. Griškena.
Foto no Ģ. Godiņas personīgā arhīva
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Novada pašvaldības
policijas darbs
2016. gadā
Kopējā informācija
• Saņemti iesniegumi: 48
• Saņemta informācija no personām: 193
• PP griezušās personas: 274
• Izteikti brīdinājumi: 135
• Sadarbība ar citām institūcijām: 79
• Ceļu apsekošana: 46
• Izbeigtas administratīvās lietvedības: 63
• Sniegta palīdzība NMPD: 11
• KN publiskajos pasākumos: 32
• Nosūtītas vēstules: 112

Darbs ar bērniem

• Darbs ar nepilngadīgajiem: 64
• Sastādītie APP:
– par smēķēšanu (421. p. 4. d.): 3
– bērna atstāšana bez uzraudzības
(1724. p. 1. d.): 1

Ūdenstilpju apsekošana
• Reidi: 41
• Pārbaudīti makšķernieki: 86
• Izteikti mutiski brīdinājumi par atrašanos
uz nedroša ledus: 6
• Izteikti mutiski brīdinājumi par makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem: 12
• Izņemti zvejas tīkli: 380 m, 2 murdi, 12
nelikumīgi zvejas rīki

Darbs ar dzīvniekiem

• 14 kaķi nogādāti dzīvnieku patversmē
“Meža vairogi”
• No ceļiem novākti 14 dzīvnieki (t. sk. 8
mājdzīvnieki un 6 meža dzīvnieki)
• Sastādīti APP: 9
– sējumu izbradāšana (100. p. 1. d.): 1
– dzīvnieku labturības prasību pārkāpšana
(106. p. 1. d.): 8

Vides piesārņojums un
apsaimniekošanas pasākumu
nepildīšana
• Apsekoti īpašumi: 143
• Izsūtīti brīdinājumi: 54
• Sastādīti APP:
– atkritumu apsaimniekošanas noteikumu
pārkāpšana (75. p. 2. d.): 3
– vides piesārņošana (58. p.): 4
– robežzīmes iznīcināšana (54. p. 1. d.): 1
– invazīvo augu izplatības neierobežošana
(512. p. 1. d.): 1
– par zāles nepļaušanu (51. p. 2. d.): 4
– nesakopts īpašums (Pašvaldības saistošie
noteikumi Nr. 27 3. d. 1. p.): 1

Atrastās mantas

• Velosipēdi: 2
• Bankas norēķinu kartes: 14
• Maki: 12
Visas atrastās mantas atdotas to īpašniekiem

Zaļā zona

• Izteikti brīdinājumi: 14

Veiktās pārbaudes
• Pārbaudīti transportlīdzekļi: 115
• Alkohola pārbaudes:
– pašvaldības struktūrvienībās: 84
– privātajās struktūrvienībās: 17
– atrastas meklēšanā esošas personas: 2.

Novada pašvaldības policijas
darbs 2017. gada februārī
Viesītes novada pašvaldības policijā 2017.
gada februāra mēnesī reģistrēti 4 iesniegumi
no Viesītes novada juridiskajām personām
un iedzīvotājiem, saņemti un apkalpoti 11
personu izsaukumi. Pašvaldības policijā ar
dažādiem jautājumiem griezušies 24 Viesītes
novada iedzīvotāji, 8 gadījumos veikts darbs ar
nepilngadīgām personām. Veikti 8 reidi novada ūdenstilpju apsekošanā, uzsāktas 2 Administratīvās lietvedības par nelikumīgu zvejas
rīku izmantošanu. Kopā izņemtas 24 līdaku
ķeršanai paredzētas nelikumīgās bezsaimnieka ūdas ar dzīvajām zivtiņām. Kontrole
veikta 92 makšķerniekiem. Visbiežāk mutiski
brīdinājumi tika izteikti uz Viesītes ezera par
netīrību uz ledus (izsmēķi, papīri un cita veida
atkritumi), kuri pēc aizrādīšanas tika nekavējoties novākti. Gribētos atgādināt visiem zemledus makšķerniekiem, ka, sākoties marta mēnesim, ar 2009. gada 22. decembrī izdotajiem
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1498 ir
stājušies spēkā vispārējie makšķerēšanas aizliegumi – 22.3. punkts – līdakām – no 1. marta
līdz 30. aprīlim.
Sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju, Probācijas dienestu – 4 gadījumos, pārbaudīti
12 transportlīdzekļi un to vadītāju dokumenti.
Sakarā ar to, ka Eiropas savienības valstīs ir konstatētas vairākas putnu gripas
uzliesmojuma vietas, atgādinām, ka likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr. 405
(apstiprināti 19.06.2007.). Šajos noteikumos
ir informācija, kādi pasākumi jāveic, ja no-

vietnē jau ir novērota putnu saslimšana, kā
arī darbības uzraudzības un aizsardzības
zonā. Ja novietnē ir slimības uzliesmojums,
tiek noteikta aizsardzības zona 3 km ap uzliesmojuma vietu un uzraudzības zona – 10
km ap uzliesmojuma vietu. Uzliesmojuma
vietā tiek veikta visu mājputnu likvidācija,
novietnes mazgāšana un dezinfekcija. Otri
svarīgie noteikumi, kas jāievēro putnu īpašniekiem, ir Ministru Kabineta noteikumi Nr.
291 (9.06.2015.) “Noteikumi par biodrošības
pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”. Noteikumi attiecas uz mājputnu – vistu, tītaru, pērļu vistiņu, zosu, pīļu, paipalu,
baložu, fazānu, irbju un citu ierobežotās platībās turētu putnu – novietnēm. Ir noteikts,
ka no 1. marta līdz 31. maijam visus mājputnus tur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar
savvaļas putniem un dzīvniekiem. Aizliegta
izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un
inkubējamām olām. Aizliegti tirgi, izstādes,
skates un citi pasākumi ar mājputnu piedalīšanos. Mājputnu dzirdināšanai aizliegts
izmantot virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu
ūdeni. Pašvaldības policija brīdina, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
105. pantā ir noteikts – ja notiek karantīnas
un veterināro prasību pārkāpšana dzīvnieku
infekcijas slimību skartā punktā, aizsardzības, uzraudzības un kontroles zonās – uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām – no piecpadsmit līdz
septiņsimt euro.
Viesītes novada pašvaldības policijas
inspektors J. Pučinskis

Voldemārs Beļinskis uzsāk LEADER
programmas projekta īstenošanu

2016. gada nogalē Latvijas Cistiskās fibrozes
biedrības valdes loceklis Voldemārs Beļinskis
kā pašnodarbinātā persona uzsāka LEADER
programmā apstiprinātā projekta sagatavošanu
ieviešanai dzīvē.
2017. gadā sākas projekta Nr. 16 – 05 –
AL24 – A019.2101 – 000003 “Sociālo un mobilo pakalpojumu piedāvājums cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām” īstenošana Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. Tas nozīmē – šis ir uzņēmējdarbības projekts.
Projekta mērķis ir piedāvāt pakalpojumus
cilvēku pārvadāšanai, nodrošināt ērtu mobilitāti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem

8

kustību un funkcionāliem traucējumiem Sēlijas partnerības un apkārtējā teritorijā jebkurā
viņiem nepieciešamā vietā. Paaugstināt Sēlijas
teritorijā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un
citiem kustību un funkcionāliem traucējumiem
dzīves kvalitāti. Tā kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 38830,00, no kurām publiskais
finansējums ir 70% jeb EUR 27181,00.
Projekta ietvaros tiek iegādāts jauns transportlīdzeklis Reno Master, kas ir īpaši aprīkots
speciāla darba veikšanai. Tas ir pielāgots – ar
uzbraucamu saliekamu rampu, 2 ratiņkrēsliem
ar speciāliem stiprinājumiem un drošības jostām, kā arī ar transformējamo nestuvi ar stiprinājumiem guļošo cilvēku transportēšanai, kas
garantē drošību brauciena laikā.
Pakalpojumus plānots sniegt cilvēkiem ar
invaliditāti, gan ratiņkrēslos, gan guļošiem cil-
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vēkiem, kā arī tiem, kam ir kustību vai citi funkcionāli traucējumi un kam apgrūtināta pārvietošanās ar transporta līdzekļiem bez papildus
aprīkojuma. Vienlaicīgi ir iespēja pārvadāt 2
ratiņkrēslos sēdošus cilvēkus vai 1 nestuvēs
guļošu cilvēku un 1 ratiņkrēslā sēdošu cilvēku
kopā ar viņu pavadoņiem vai asistentiem, kam
ir paredzētas 5 vietas.
No Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības
dibināšanas brīža Voldemāra Beļinska darbs
ir tieši saistīts ar organizācijas darbības mērķu
sasniegšanu gan kā biedrības valdes loceklim,
gan kā cilvēkam, kas tieši saistīts ar cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām un to problēmām. Doma
par šāda projekta nepieciešamību ir dzimusi
darba rezultātā, realizējot biedrības Atbalsta
centra “Viesītei” projektus. Iespēja šiem cilvē-

kiem nokļūt viņiem nepieciešamajā vietā ir ļoti
apgrūtināta.
Sadarbojoties ar Latvijas Cistiskās fibrozes
biedrību, kurai ir sabiedriska labuma statuss,
iespēju robežās mēģināsim arī palīdzēt veikt
specializētā transporta pakalpojumus, piesaistot
ziedojumus. Lai iegūtu informāciju par iespēju
saņemt palīdzību, jāgriežas biedrības atbalsta
centrā “Viesītei”.
Projektu uzsākot, pakāpeniski notiek informācijas izplatīšana, klientu apzināšana, transporta pakalpojumu piedāvājums un tā sniegšana.
Jau tiek noslēgts sadarbības līgums ar Viesītes novada pašvaldību un Viesītes Sociālo
dienestu par Specializētā transporta pakalpojumiem.

Cerams, ka cilvēku ar īpašām vajadzībām
(gan ratiņkrēslos, gan guļošu cilvēku), kā arī
jebkuru cilvēku ar kustību vai funkcionāliem
traucējumiem, kam apgrūtināta pārvietošanās ar
transporta līdzekļiem bez papildus aprīkojuma
(dodot iespēju civilizēti nokļūt vismaz uz ārstnieciskajām un rehabilitācijas iestādēm, izglītojošām iestādēm vai vienkārši ikdienā bez grūtībām
nokļūt sev vajadzīgā vietā), pārvadāšana ar mūsu
kopīgu palīdzību un sadarbību tiks realizēta.
Vairāk par specializēto transportu un tā pakalpojumiem – mājas lapā: www.socspectransports.lv
V. Beļinskis, specializēta transporta
pakalpojuma veicējs
A. Beļinska, Latvijas Cistiskās fibrozes
biedrības priekšsēdētāja

Viesītes muzejs “Sēlija”
Publiskais pārskats par 2016. gadu
Muzejam ir trīs patstāvīgas nodaļas ar 9
ekspozīcijām.
Mazā Bānīša parks ar tajā esošajām
ēkām:
– Sēlijas māja – TIP un ekspozīcija par
Sēliju,
– Vagonu depo – ekspozīcija “Ar Mazo
Bānīti pa Sēliju”,
– Vasaras istaba Sēlijā – seno darba rīku
un sadzīves priekšmetu ekspozīcija.
Teritorijā ir arī Amatniecības centra rokdarbnieču biedrības “Zīle” telpa ar izstādi –
pārdošanu, kokapstrādes darbnīca, G. Spīdaiņa darbnīca “Gāte”. Lokomotīvju depo ēkai
un eļļas pagrabam nepieciešama atjaunošana.
Paula Stradiņa skola, veltīta Viesītes
novada kultūrvēsturei, ar “Veselības pēdu”
muzeja dārzā, kur izveidots ārstniecības augu
stādījums.
Šajā gadā bija apskatāmas ekspozīcijas:
prof. Paula Stradiņa kabinets un viesistaba,
Rokdarbu klase, Vecā Stendera kabinets, Kāpēča klase un A. Brodeles literatūras klase.
Pārskata periodā sagatavota telpa ekspozīcijai “Medpunkts”.
Kamīnzālē gada laikā bija skatāmas 4 izstādes.
Mārtiņa Buclera Fotogrāfijas kabinets
Lonē ar M. Buclera piemiņas ekspozīciju un
G. Spīdaiņa privātkolekciju. Gada laikā te notikušas 6 izstādes.
Pārskata periodā kopā bija skatāmas 20
izstādes, no kurām 15 muzeja iekārtotas un
atklātas, izmantojot muzeja krājumu, bet 5 –
deponētas. Ārpus muzeja deponētas 7 izstādes.

Muzeja apmeklējums
Apmeklējumu skaits 2016. g. kopā –
5640. No tiem individuālie – 1247, apmeklētāji
grupās – 3391, t.sk. skolēni grupās – 764, no citām valstīm – 97, no citām valstīm kopā – 106.

Darbs ar apmeklētājiem
Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju
skaits – 99. Nolasītas 4 lekcijas: Lietuvā Žei-

melis muzejā, prof. P. Stradiņa 120 gadu atceres konferencē, VIII Sēlijas kongresā, Aknīstes vidusskolā.
Muzeja rīkotie pasākumi – 25, t.sk.
muzejā – 21. Lielākie no tiem sagatavoti sadarbībā ar pilsētas iestādēm: muzeju nakts
“Uzmanību! Durvis atveras!”, Mazā Bānīša
simtgades svinības un Dzelzceļnieku svētki, prof. Paula Stradiņa 120 gadu atceres
konference, M. Buclera 150 gadu atceres
lasījumi, kā arī: Sēlijas novada vidusskolu
“Paula Stradiņa lasījumi”, dalība starptautiskajā tūrisma gadatirgū “Balttour”, “Satiec
savu meistaru”, Eiropas Kultūras mantojuma dienu karoga uzvilkšana Mazā Bānīša
parkā.
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi: “Vēlās brokastis muzejā” – 12 reizes, Viesītes
novada mediķu salidojums, Sveču diena
muzejā, Pēterdiena – Pētera, Paula vārda
svētki, Latvijas Valsts dzimšanas diena, Ziemassvētki muzejā.
Piedāvātas programmas: Vārda, dzimšanas diena muzejā, Stunda muzejā, Kāzu
programma. Šajās programmās piedalījušies 311 dalībnieki.

Darbs ar krājumu
Kopējais muzeja krājuma vienību
skaits – 3270 (uz 2016. gada decembri),
tai skaitā pamatkrājuma priekšmeti – 1547.
Kopējais jauniegūto vienību skaits – 308.

Pētnieciskais darbs
Veikti pētnieciskie darbi:
– Augšzemes tautastērps un Sēlijas arheoloģiskais tērps. Sagatavota prezentācija,
nolasītas 2 lekcijas,
– Viesītes Mazais Bānītis, Sagatavots
un iespiests izdevums “Veltījums Mazajam
Bānītim”,
– Viesītes novads grāmatā par Sēliju “No Sēlijas pūra...”. Sagatavoti materiāli
grāmatai.
Publicēti pētnieciski un cita veida raksti – 11. Izdoti 4 informatīvi materiāli.
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Bukleti: “Ārsts profesors Pauls Stradiņš”,
“Latviešu fotogrāfijas pamatlicējs Mārtiņš
Buclers”, “Viesītes muzejs “Sēlija””. Izveidota informatīva lapa “Stenderu dzimta Viesītes novadā”. Papildinātas esošās tematiskās
kartotēkas: personu, notikumu, objektu.

Saimnieciskie pasākumi
1. veikts telpas remonts ekspozīcijai
“Medpunkts”,
2. uzturēta un kopta Mazā Bānīša parka
teritorija un Paula Stradiņa skolas apkārtne,
3. papildināti “Veselības pēdas” ārstniecības augu stādījumi.
Muzeja pārziņā ir 7 ēkas, no kurām apmeklētājiem pieejamas 5.
Viesītes šaursliežu dzelzceļa mezglam
(bijušā depo un stacijas teritorija un ēkas)
2015. gada beigās piešķirts valsts nozīmes
industriālā mantojuma statuss.
Bijušajai stacijas teritorijai piešķirts
vēsturiskais nosaukums “Stacijas laukums”. Nodibināta Viesītes pašvaldības
“Mazā Bānīša balva” par darbu kultūrā
un kultūrvēsturē.
Muzeja ieņēmumi par pakalpojumiem kopā: 2451 EUR. Iegūtais VKKF
līdzfinansējums – 800 EUR.
Regulāri uzturēta muzeja mājas lapa:
www.muzejsselija.lv, kurai uz 2016. gada
decembri bija vairāk nekā 67000 apmeklējumu.
Pārskatu sagatavoja I. Svilāne,
Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja.
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Viesītes VSAC – 20

Tiek sveikti darbinieki, kas strādā no centra dibināšanas dienas.
A. Davidāna foto

Viesītē, Kārļa ielā 5/7.
Ar Jēkabpils rajona
padomes un Dānijas
Habro pilsētas atbalstu ēku atremontē un
pielāgo centra vajaCentra ēkas atklāšana, 1997. g. 17. novembris. Autors nezināms
dzībām. Bijusī sadzīves
Šis pavasaris SIA “Viesītes veselības un sopakalpojumu ēka pārciālās aprūpes centrs” iesākās ar ievērojamu no- vērsta līdz nepazīšanai. 1997. gada 6. oktobrī
tikumu – centram apritēja 20 darba gadi. Šim uz ēku pārceļas ambulance. Centra svinīga
notikumam par godu 3. martā gan esošie, gan atvēršana notiek tā paša gada 17. novembrī.
bijušie darbinieki un viesi tika aicināti uz kopī- Kopš tā brīža visa medicīniskā aprūpe Viesītē
gu svētku pasākumu.
atradās šajā ēkā.
Vēsturiski viss aizsākās, pamatojoties uz
Ar Eiropas projektu palīdzību ēkā tika
1996. gada 3. decembra Jēkabpils rajona pa- veikti lieli remontdarbi – nomainīts jumts, izredomes lēmumu un 18. decembra Viesītes pil- montēts otrais stāvs, telpas neatliekamās medisētas domes lēmumu par Viesītes slimnīcas cīnas palīdzības dienestam. Ar Viesītes domes
reorganizāciju un jauna uzņēmuma reģistrā- atbalstu tiek remontētas telpas pirmajā stāvā,
ciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. iegādāts apkures katls. Visu šo gadu garumā
Ar 1997. gada 1. martu beidza pastāvēt Viesī- veikti dažādi uzlabojumi, lai centra klientiem
tes slimnīca un darbību uzsāka medicīniskās būtu patīkamāka uzturēšanās un darbiniekiem
aprūpes bezpeļņas organizācija SIA “Viesītes labāka strādāšana. Arī turpmāk tiek plānoti
veselības un sociālās aprūpes centrs”. Par cen- remontdarbi ēkā, darbi pie teritorijas un telpu
tra direktori apstiprina ārsti Skaidrīti Nažins- labiekārtošanas.
ku. Uz 1997. gada 1. martu centrā strādā 42
Šobrīd centrā uzturas vidēji četrdesmit
darbinieki. Viesītes pašvaldība veselības un klienti, un jau izveidojusies rinda uz mūsu
sociālās aprūpes vajadzībām nopērk māju sniegtajiem pakalpojumiem. Klienti ir ne tikai

no Viesītes novada, bet arī no citiem Latvijas
novadiem. Centrā darbavietas šobrīd ir nodrošinātas 21 darbiniekam. Pārsvarā tie ir Viesītes
novada iedzīvotāji. No centra dibināšanas dienas savu darbu nepārtraukti veic Viveta Meldere, Gaida Ribāka, Aļona Platgalve, Sandra
Broniča, Irina Pupeļa, Aija Fomina, Ingūna Davidāne, Andris Davidāns.
Kopš 2004. gada aprūpes centrs saimnieko
tikai ar saviem, par pakalpojumiem ieņemtajiem naudas līdzekļiem. Centra darbībā gāja
dažādi, bija grūtākas dienas, bija uzplaukuma
brīži, bet tas viss mūs darīja stiprākus un ļāva
pieņemt lēmumus, lai uzlabotu pakalpojumu
kvalitāti. Mūsu ikdienā lielu atbalstu sniedz
līdzcilvēki, kam rūp mūsu klientu labklājība. Ikkatrs, kas sniedz savu atbalstu, kaut ar mazumiņu, mums ir nenovērtējams. Ikvienam novada
iedzīvotājam liels paldies par šo nesavtību!
Arī turpmāk strādāsim, lai noturētu Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra labo
slavu, lai centram nepienāktu grūtas dienas, lai
tas attīstītos un plauktu. Aprūpes centra darbiniekiem – veselību, izturību, darba prieku un
panākumus turpmākajos darba gados!
SIA “Viesītes VSAC” vadītāja S. Geduša
Foto no Viesītes VSAC arhīva

Viesītes novada Māmiņu klubs uzsāk labdarības akciju
“Saliec Lieldienu grozu”

Šī gada 15. martā Viesītes novada Māmiņu klubā notika kārtējā māmiņu ar mazuļiem
tikšanās, kuras laikā tika pārrunātas aktuālas
tēmas, ieceres un pilnveidošanās iespējas. Kopā
sanākšana priecēja ne tikai māmiņas, bet arī

mazuļus, kuriem, iespējams, tas bija pirmais saviesīgais pasākums.
Māmiņu klubs, turpinot iesākto, uzsāk labdarības akciju “Saliec Lieldienu grozu”, kuras
ietvaros tiks sarūpēti dāvanu grozi novada ma-

10

zajiem iedzīvotājiem no ģimenēm, kurās tas ir
tik ļoti nepieciešams. Ikvienu, kam ir vēlme palīdzēt un iepriecināt svētkos mūsu novada mazturīgo ģimeņu bērnus, aicinām ziedot mantas,
drēbītes, apavus, spēles, arī kādu gardumiņu, ar
ko varētu iepriecināt mazās sirsniņas.
Paldies mammām, kuras atrada laiku,
lai atnāktu un kopīgi rastu atbildes uz viņas
interesējošiem jautājumiem, par atsaucību,
idejām, kuras mēģināsim realizēt kopā! Aicināti arī visi pārējie vecāki – mammas, tēti, arī
vecvecāki – apmeklēt mūsu turpmāk organizētos pasākumus, lai lietderīgi pavadītu laiku,
papildinātu jau esošās un iegūtu jaunas zināšanas. Visiem jaunumiem varat sekot līdzi:
www.facebook.com grupā Viesītes novada
Māmiņu klubs.
Māmiņu kluba organizatore K. Matačina
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Aktuāli lauku saimniekiem aprīlī
Par lauku bloku
precizēšanu
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 01.04.2017, izmantojot LAD
Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS –
https://eps.lad.gov.lv/login), ir iespējams
iesniegt lauku bloku un ainavu elementu
precizēšanas pieprasījumus 2017. gada
Vienotā iesnieguma sezonai. Lauku bloku/
ainavas elementu precizēšanas pieprasījums jāiesniedz, ja vēlaties:
– iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību; pievienot jaunus ainavas elementus;
no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu
platību.
Uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi platībai jābūt
sakoptai (nav krūmu, celmu, kūlas u.c.).
Platība tiks apsekota dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības
apsekošana.
Šogad lauksaimniekiem, kuri saimnieko pa stabilām un dabā identificējamām
lauku robežām, varēs izveidot “lauksaimnieku blokus” (arī tie jāiesniedz kā lauku
bloku precizējums), lai nošķirtu savas
apsaimniekotās platības no kaimiņu apsaimniekotajām platībām. Šī iespēja veidot
“lauksaimnieku blokus” ļaus laikā, kad
notiks pieteikšanās platību maksājumiem,
izvairīties no pieteikto platību pārklāša-

nās ar kaimiņu pieteiktajām platībām.
Plašāka informācija par “lauksaimnieku
bloku” veidošanu lasāma LAD mājaslapā.
Precizēšanas pieprasījuma iesniegšana
nav pieteikšanās uz atbalstu. Lai pieteiktos platību maksājumiem, jums jāiesniedz
vienotais iesniegums 2017. gadam!
Vienotā iesnieguma iesniegšanas laikā
ārpus lauku bloka varēs pieteikt tikai tādu
sakoptu platību, kas ir vismaz 0.30 ha.

vadā sniegs: 18., 25. aprīlī un 9., 16. maijā
no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 Brīvības ielā
10, Viesītes novada pašvaldībā; 18., 25. aprīlī un 9. maijā no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00 Saukas pagasta pārvaldē; 16. maijā no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00 Saukas
pagasta bibliotēkā, māja Nr. 3 – 7, Sauka,
Saukas pagasts.

Par platībmaksājumu
iesniegšanu

Pamatojoties uz to, ka citās Eiropas
Savienības valstīs ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa un valstī ir noteikti
biodrošības pasākumi, Zemkopības ministrija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem mājputnu īpašniekiem
un turētājiem (arī tad, ja saimniecībā tiek
turēti tikai viens vai divi mājputni) Lauksaimniecības datu centrā (LDC) ir jāreģistrē gan ganāmpulks, gan novietne un
jāsniedz informācija par putnu skaitu divreiz gadā uz 1. janvāri un 1. jūliju.
Lūdzu sekot līdzi informācijai Viesītes
novada mājas lapā: www.viesīte.lv
L. Kadžule,
lauku attīstības konsultante

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 11. aprīļa līdz 22. maijam
lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu.
Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem
varēs pieteikties ar kavējuma sankciju,
ir 15. jūnijs. Pieteikties platību maksājumiem būs iespējams LAD Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS) – tieši tāpat, kā
tas tika darīts 2016. gadā.
Klātienes konsultācijas un palīdzību
aizpildīt platībmaksājumu pieteikumus
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)
lauku attīstības konsultante Viesītes no-

Svarīga informācija
mājputnu īpašniekiem

Aprīlī tiks izsludināts vietējais NVO projektu konkurss
Viesītes novada pašvaldība 2017. gada aprīlī izsludinās ikgadējo projektu konkursu
nevalstiskajām organizācijām. Aktualitātēm par izmaiņām nolikumā un konkursu aicinām sekot
pašvaldības mājaslapā: www.viesite.lv
PAGASTU ZIŅAS

Darbojamies radoši kopā ar Puķu bodi!

14. martā pēc pulksten 14.30 Saukas
pagasta pārvaldes zālē sāk pulcēties klubiņa Hortenzijas sievas, skolēni, jo kopā ar
vecmāmiņām ir jādarbojas skolas brīvlaikā.
15.00 no Viesītes ierodas Puķu bodes Olita,

Evita ar 2,5 mēnešus veco meitiņu, un nodarbība var sākties!
Olita, kuru visas dēvējam par skolotāju,
ierāda, pastāsta, ko darināsim, kā jādara, un
mūsu rokas sāk stiepties pēc šķērēm, irbulī-
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šiem. Esam nedrošas, bet, jau zinot, ka taps
rozes no kreppapīra, daža sāk dziesmu par
rozi, vairākām sākas smiekli, sarunas, izbrīns, uzmundrinājums. Radošās darbnīcas
vadītāja Olita ir tik diplomātiska, ka viņa
nevienam neatļauj sevi noniecināt, uzreiz
teic: “Paskatieties dabā – vai tur visas puķes
ir vienādas?” Smaids sejā, un atbilde – Nē!
Pirmais zieds ir tik grūts, šķiet neizdevies, jo tapis 1,5 stundā. Evita mierina – viss
sākums grūts un bezcerīgs, bet pēc 30. zieda jau gribas vēl un vēl. Un tik un tā nebūs
divu perfekti vienādu ziedu. Tiešām tā bija
arī mums – kādas esam ikdienā, tāds zieds,
šķiet, arī katrai izdevās. Ikviena izvēlējās sev
tīkamo krāsu, citas saziedējās (izmantoja
divu krāsu kreppapīrus). Dažas pirmo reizi
rokās turēja līmes pistoli.
Iedvesma uzdāvināta. Ja nav ko darīt,
tad ejam kopā un veidojam dekorāciju telpai, lai pašām prieks! Paldies visām par kopā
darbošanos!
I. Malceniece
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Roku rokā pa dzīvi jau 50 gadus!

Šī gada 25. februārī Lonē uz kopā nodzīvotajiem 50 gadiem atskatījās mūsu novada Zelta pāris – Zelma un Jānis Graviņi. Turpinot
aizsākto tradīciju, svētku reizē viņus apciemoja un sveica novada pašvaldības pārstāvji –
izpilddirektors Alfons Žuks, Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Daina Vītola, kā arī Saukas
pagasta pārvaldniece un meita vienā personā –
Sanita Lūse.
Šāda jubileja ir brīdis, kad pāris kavējas
atmiņās, atceras un izvērtē kopā nodzīvoto
laiku. Šoreiz atmiņu kamola šķetinātāja bija
kundze Zelma:
“Mēs ar Jāni esam dzimuši lauksaimnieku ģimenēs. Atšķirībā no Jāņa ģimenes
mēs 1949. gada 25. martā tikām izsūtīti uz
Sibīriju. Tur nodzīvojām astoņus gadus. Tēvs
pat izveidoja lielu ābeļdārzu, un, braucot uz
Latviju, dārzi jau deva pirmos augļus. Mēs tur
iedzīvojāmies labi, bet vecākus sirds sauca uz
Latviju. Paldies vecākiem par to, ka mums ar
māsu deva dzīvību un saglabāja to, jo viss nebija tik vienkārši.
Es beidzu Jēkabpils otro vidusskolu, bet
Jānis – Viesītes vidusskolu. Atbraucot no
Krievijas, beidzu Dzērbenes lopkopības skolu,

kur mācījos par kontrolasistenti, un Jēkabpils sovhoztehnikumā neklātienē apguvu grāmatveža
profesiju. Jānis pēc vidusskolas beidza Saukas
AS – 25 arodskolu, elektriķus. Atnākot no armijas, Saukā ieguva mehāniķa profesiju.
Mēs iepazināmies Jaungada ballē, kas notika Dešu pamatskolā. Tad Jānis vēl mācījās
Viesītes vidusskolas 11. klasē. Sākām nopietni draudzēties, gandrīz katru sestdienu vai
svētdienu gājām ar kājām 5,6 kilometrus uz
ballēm. Noteiktā laikā vajadzēja būt mājās –
man tētis tādā ziņā bija ļoti stigrs. Vēlāk Jānim vecāki nopirka motociklu IŽ PLANETA,
tad mēs bijām zirgā.
1963. gadā Jānis aizgāja armijā un trīs
gadus dienēja Aizkaukāzā. Tas bija periods,
kad ļoti rakstījām viens otram vēstules (katru
nedēļu pa vienai). Tagad vecumā liekas, cik
bijām naivi, bet tā bija mīlestība.
Kamēr Jānis dienēja, es strādāju kolhozā
Viesītē par kontrolasistenti. Tur iesāku strādāt pēc skolas beigšanas un nostrādāju piecus
gadus. Manā pārziņā bija apmēram piecpadsmit fermas. Citā fermā bija piecpadsmit
govis, citā piecdesmit, citā četrdesmit, katru
mēnesi vajadzēja izmērīt pienu un noteikt
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tauku procentus. Mana teritorija bija
no Zvaigžņukalniem līdz Šūšāniem.
Govis slauca trīs reizes, un piecpadsmit dienas mēnesī vajadzēja gulēt
citās mājās. Apstākļi bija dažādi:
vasarā braucu ar riteni, ziemā ar visu
aprīkojumu gāju kājām. Man tā bija
apnicis šis darbs, ka es lūdzu Dievu,
kaut Jānis ātrāk atnāktu no dienesta
un mani atbrīvotu no šī sloga. Mana
alga bija mēnesī sešdesmit izstrādes dienas –
saņēmu trīsdesmit rubļus – tajā laikā tā bija
ļoti laba samaksa.
1966. gada novembrī Jānis atnāca no armijas, un 1967. gada 25. februārī mēs svinējām kāzas. Sarakstījāmies Viesītes izpildkomitejā, un mūs reģistrēja Ausma Lapiņa un
Biruta Krepša. Mūsu vedēji bija Kārlis Greiškalns, ko daudzi viesītieši tagad pazīst kā
Viesītes pilsētas Goda pilsoni, ar kundzi Viju.
Pēc kāzām es pārcēlos dzīvot uz Saukas
pagasta “Brangaļu” mājām pie Jāņa vecākiem, ar kuriem nodzīvojām kopā, līdz viņi
aizgāja aizsaulē. Jāņa vecāki bija ļoti labi un
mani ļoti mīlēja. No sirds varu teikt – viņi
bija vislabākie vīra vecāki pasaulē, palīdzēja
izaudzināt mūsu abas meitas un ļoti viņas
mīlēja. Par to viņiem liels paldies!
Jānis pēc armijas sāka strādāt Ļeņina vārdā
nosauktajā kolhozā par elektriķi. Pēc gada Ļeņina kolhozu pievienoja p/s Lone. Jānis visu mūžu
ir nostrādājis vienā darba vietā – p/s Lone, kur
strādāja par traktoristu, elektriķi, ekspluatācijas
mehāniķi, kombainieri. Pēc p/s Lone likvidācijas strādāja k/s “Poceri” par saldējamo iekārtu
mehāniķi – elektriķi, līdz aizgāja pensijā.

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2017. gada marts, Nr. 3 (164)
Es atšķirībā no Jāņa esmu strādājusi vairākās darba vietās: piecus gadus Viesītes izpildu komitejā par pases un uzskaites galda
vadītāju, tad piecpadsmit gadus Viesītes sadzīves kombinātā – no sākuma par kasieri un
vēlāk par iecirkņa vadītāju.
Man par Viesīti ir siltas atmiņas, jo tik
ilgus gadus tur nostrādāts un kolektīvos bija
labi cilvēki. Ar avīzes starpniecību visiem pazīstamajiem sūtu sveicienus.
Tad mani uzaicināja strādāt uz p/s Lone
par kadru inspektori, kur es nostrādāju apmēram piecus līdz sešus gadus, līdz saimniecību likvidēja. Pēc tam dzīvoju vīra maizē un
apkopu savu saimniecību.
Mums ar Jāni ir divas meitas – Mārīte un
Sanita. Abas ir beigušas Viesītes vidusskolu
un dažāda līmeņa augstskolas. Abas strādā
Latvijā un prom braukt netaisās.
Mums ir pieci mazbērni un viens mazmazbērniņš. Meitas mums ir labas. Sanita
dzīvo tuvāk, tāpēc ir kā glābējzvans, kad kaut
ko vajag – vai zāles atvest, vai ārstu izsaukt,
jo pēdējā laikā bieži slimoju. Vajadzīga lielāka palīdzība, tāpēc talkā nāk meitas, znoti un
mazbērni. Pagājušajā gadā malku sagādāja
Jānis ar mazbērniem Rodrigo un Mārtiņu un
sastrādāt palīdzēja znoti.

Es vairāk darbojos ar mazmeitām – viņas
man notīra logus, izmazgā istabas. Jānis cīnās
ar mazdēliem, vasarā pļauj mauriņu un apgriež žogus, tad viņi runā un apspriež “Ilustrēto Pasaules Vēsturi”, Rodrigo ļoti interesē
vēsture, lai Dievs dod, varbūt tai pievērsīsies
un varēs studēt.
Jānis ļoti mīl mazdēlus, jo viņam dēlu nebija, tāpēc tagad var lolot mazdēlus. Viņi dara
arī blēņas, es tad baros, bet viņš mani norāj.
Mazmeita Everita beigusi augstskolu un ir
savā dzīvē. Viņa mums uzdāvāja pirmo mazmazdēliņu Magnusu, kuru mēs ļoti mīlam un
saucam par cepumiņu, jo viņam garšo cepumi. Mazmeita Līva šogad beigs Jelgavas LA.
Rīgā man ir mīļa mazmeitiņa Madara, kura
mācās 3. klasē un iet mūzikas skolā. Pie viņiem es apmetos, kad apmeklēju Rīgas ārstus.
Par sevi varu teikt, ka esmu sabiedriski
aktīva. Kad aizgājām pensijā, sākām viens
otru traucēt, un es sāku domāt, ka kaut kas
jādara. Ģimenes ārste Māra Ose izveidoja
vingrošanas grupu, kurā es vingroju no sešdesmit līdz septiņdesmit diviem gadiem, tas
ir divpadsmit gadus. Pašreiz vairs nevingroju,
šad tad nūjoju.
Tagad mums ir senioru grupa “Hortenzijas”, kurā esam apmēram desmit cilvēki.

Pulcējamies apmēram vienu reizi mēnesī, svinam dzimšanas un vārda dienas, apspriežam,
kā kuram gājis, izstāstām jaunas kulinārijas
receptes, uzaicinām sociālo darbinieci Ņinu
Sarancevu, lai mūs apgaismo par mums svarīgiem jautājumiem. Darbojamies praktiski:
lejam sveces, vārām ziepes, kā arī piedalāmies kultūras pasākumos. Pavisam nesen,
februārī, pulcējāmies uz pasākumu, veltītu
dzejnieces Māras Zālītes 65 gadu jubilejai.
Mani vīrs neierobežo – varu darīt visu,
kas man patīk. Esmu viņu pat iesaistījusi kulinārijā, un viņš nepretojas. Visu mūžu esmu
bijusi tā, kas gatavoja ēst, bet tagad mans atbalsts virtuvē ir Jānis.
Mēs esam nodzīvojuši labu dzīvi, nebija pat laika strīdēties, jo bijām valsts darbā,
strādājām mājās, audzinājām bērnus. Par
kopā nodzīvotajiem gadiem jāsaka – tie aizgājuši kā viena diena. Vislielākais prieks
mums abiem par to, ka mums ir tik labi bērni
un mazbērni, ka esam sagaidījuši savu pirmo
mazmazbērniņu. Tagad tikai dzīvot un priecāties.”
Lai Graviņu ģimenei veselība un spēks, vēl
daudzus jo daudzus gadus kopā dzīvojot!
L. Griškena
Foto no Graviņu ģimenes arhīva

Albertam Eglītim – 100
nījumam, jo nereti mākslas darbs spēj pateikt
vairāk nekā gari stāsti un skaidrojumi.

Leģionārs, rakstnieks,
publicists

A. Eglīša “Grenadieru grāmata” – dramatisks
aculiecinieka vēstījums par kaujām Kurzemes
cietoksnī 2. pasaules kara beigās.

Simts gadi – tas tāds tauriņa spārnu vēziens
uz mūžības fona, kas izzūd nebūtībā. Vairāk jau
ir deviņdesmit – kāda cilvēka darbīgā mūža veikums, vēl vairāk – divdesmit astoņi, mirklis ar
automātu rokās, asinīs, dubļos, artilērijas kanonādes apdullināts... karš...
– Tas ir karš! – pārliecinoši sauc viens no
vasaras nometnes dalībniekiem, rādot uz visai
abstraktu (manā uztverē) krāsu jūkli uz audekla
Alberta Eglīša mantojuma gleznu galerijā Elkšņu skolā. Jāpiekrīt pusaudža apziņas uzplaiks-

Literātu Eglīšu Latvijā ir daudz. Mūsu Alberts Eglītis mazāk zināms, jo darba mūžs pagājis trimdā. Mazāk populārs, jo pārāk tiešs un
nesaudzīgs savos spriedumos, valoda skarba un
pazemībā nav klanījies ne uz austrumiem, ne
rietumiem.
Alberts Eglītis (1917.25.04. – 2007.09.03.) –
leģionārs, rakstnieks, publicists, žurnāla “Treji
vārti” redaktors. Kā trimdas latviešu biedrības
priekšsēdis dažādos pasākumos pulcina literātus, mūziķus, gleznotājus, organizē latviešu
kongresu, gādā par avīzes un grāmatu izdošanu
trimdā. Ilggadējs Daugavas Vanagu organizācijas biedrs, apbalvots ar Daugavas Vanagu nozīmi zeltā, PBLA Kultūras fonda Krišjāņa Barona
prēmijas laureāts.
Dzimis Novgorodā, vecākiem esot bēgļu
gaitās. 1921. – 1936. g. dzīvojis Elkšņu pagastā
tēva mājās Pārupos, mācījies Elkšņu pamatskolā, to beidzis 1932. gadā. Jau bērnībā sācis
rakstīt laikrakstam “Jēkabpils Ziņas” skices par
pagasta dzīvē vērotiem notikumiem. 1943. gada
Ziemassvētkos Alberts atvadās no ģimenes un
tēva mājām, jo ir izvēlējies leģionāra ceļu. Pēc
intensīvām apmācībām kara žurnālistu centrā
Cellendorfā, Vācijā, tiek iedalīts kara ziņotāju
vienībā “Kurt Eggert” un nosūtīts uz pirmajām
līnijām Austrumu frontē. Cīņām risinoties Latvijas teritorijā, pulkveža Kārļa Lobes saviļņojošās uzrunas: “Latvija deg! Visi pie ieročiem!”
aizrauts, pāriet kaujinieku rindās, nokļūst 19.
divīzijas majora Laumaņa izlūku bataljonā, pie-
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dalās smagajās Vidzemes aizstāvēšanas cīņās,
piedzīvo dramatisko atkāpšanos cauri Rīgai
un 1944. gada Ziemassvētku kaujas Kurzemes
cietoksnī. Alberta Eglīša sarakstītās grāmatas
ir aculiecinieka stāsts no ierakumu iekšpuses
par to, kas 1945. gada sākumā notika Kurzemē.
Tur, 19. divīzijai neuzvarētai, beidzās 2. pasaules
karš. Par tālāko izlēma kara kungi, kauju ceļus
izgājušo latviešu cīnītāju domas neviens neprasīja.
Alberts Eglītis, smagi ievainots, nokļuva
Vācijā. Svešajā zemē aizritēja mūžs, bet sirds
vienmēr pukstēja Latvijai, Dzimtenei, tēva
mājām. Arī pēdējais sūtījums – pelnu urna –
atgriezās uz mūžīgu palikšanu dzimtas kapu
rindā Ūzānu kapsētā. Te 25. aprīlī noliksim svecīti dedzīgajam cīnītājam par Latvijas brīvību –
frontē ar ieroci rokā un vēlāk visu garo mūžu ar
rakstīto vārdu.
Albertam Eglītim iznākušas piecas grāmatas: “Nesaules laika dziesma”, “40 gadi pēc tam”,
“Ceļā caur nesauli”, “Grenadieru grāmata”, “Matīsa Sēļa mūža jūdze”. Sestajā grāmatā “Tālēs,
ciemos, citos ļaudīs” apkopotas ceļojumu impresijas ar apakšvirsrakstu “Pasaulē ar latviešu
valodu un trimdas pasi”. Rakstniekam mūžībā
aizejot, tā palikusi manuskriptā...
Plašāka biogrāfija un daiļrades analīze lasāma Santas Sirmovičas pētnieciskajā darbā
“Basām kājām pa sauli ejot”, darba vadītāja –
latviešu valodas un literatūras skolotāja Rita
Sirmoviča, publicēts Saukas sabiedriskā centra
izdotajā grāmatā “Mūsu stāsti – 5”, 2009.
Informācija ievietota arī elektroniskajā datu
bāzē: www.letonika.lv/enciklopedijas/ bibliotēku unskolumape/eglītisalberts.
R. Urbacāne
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MUMS, SIEVIETĒM, SVĒTKU DIENA!
Plaukst pavasaris varens, spēkā brīvs,
Un sieviete zied dabai līdz.
/B. Cīrule/
Reizē ar pēdējām sniega kupenām, palu
ūdeņiem un siltiem saules stariem nāk pavasaris, un tam līdzi 8. marts – Sieviešu diena.
Vieni to noliedz, otri atbalsta, bet lielākā
daļa svin un godina savas sievietes.
Arī Lones kultūras namiņā šai dienai
par godu Inta rīkoja pasākumu. Sanācēju
pulciņš bija pāris desmiti, bet visi ļoti omulīgi, labā garastāvoklī un priecīgi par tikšanos.
Ar dziesmām un ģitāru svētkus kuplināja Valdis Slogs no Neretas, skaistas, samtainas balss īpašnieks, jautrs pēc dabas, kā
jau muzikantam piederas. Tā bija tikšanās
ar mūsu jaunības un, protams, arī šī laika
dziesmām.
Apskatījām Neretas rokdarbnieces Mirdzas Brūniņas adījumu izstādi, 8. martam
veltīto kartiņu kolekcijas no Brigitas Lāces,
Erikas Vilkas, “Ieleju” Malcenieku, Lāčplēšu ģimeņu, Modra Ruciņa – Vējiņa, Gunāra Spīdaiņa, Viesītes muzeja “Sēlija” krājumiem.

Liels paldies pasākuma sponsoriem –
Lāčplēšu ģimenei, Pēterim Līcim, Oskaram
Kļaviņam, Dainim Klevam, Dainim Kancītim, Viktoram Ļahtiņinam, kūku un cepumu cepējām!
Pasākums bija ļoti jauks, pie tējas tases

Skolēnu brīvdienās

Skolēnu brīvdienās Saukas bibliotēkā skolēni iepazinās ar bibliotēkā iegādātajām jaunajām grāmatām, protams, darbojās ar datoriem.
Pieminējām 1949. gada 25. marta notikumus.
“Es atdotu visu, lai tikai varētu kaut vienu dienu
padzīvot kā bērnībā, kopā ar mīļo māmiņu, bet
nelīdz ne asaras, nekas, tikai sapnī kādreiz esmu
dzimtenē un glaužos pie māmiņas krūts…”
(No Ritmas Vilcānes (21.02.1933. – 5.05.2010.)

vēstules no Sibīrijas 1953. gada 20. janvārī). Ar
šiem saucietes Ritmas Vilcānes vēstules vārdiem sākām sarunu par Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu. Represētā saucieša
Induļa Damberga uzticētajā kartē skatījām, kur
izsūtījumā bija Sandra Kalniete, Melānija Vanaga… Aplūkojām Induļa Damberga fotogrāfijas
no izsūtījuma gadiem.
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

Viesītē, P. Stradiņa ielā 5,

ATVĒRTS JAUNU APĢĒRBU VEIKALS!
Veikals piedāvā gultasveļu, sieviešu un vīriešu apģērbus, apavus,
kā arī bērnu apģērbus un aksesuārus.
Darba laiks:
Būsiet laipni gaidīti ciemos!

P. – Pk. 11.00 – 18.00
S. 10.00 – 17.00
Sv. –
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un vīna glāzes, svecīšu gaismā sarunas raisījās. Šķīrāmies, pozitīvas enerģijas piepildīti,
lai tiktos nākamajos pasākumos.
“Būt astotam martam un tulpītēm ziedēt,
sieviešu smaidam pasauli sveikt!”
A. Aišpure

Bibliotēkas un
sabiedrība:
vienotas kopīgiem
mērķiem
Šāds vadmotīvs šogad Bibliotēku nedēļai, kas notiks no 17. – 23. aprīlim. Nedēļā,
kurā ikviena bibliotēka aicinās savus apmeklētājus uz dažādiem pasākumiem. 23.
aprīlis pasaulē tiek atzīmēts kā Pasaules
grāmatu un autortiesību aizsardzības diena. Bibliotēkā allaž gaidīts ikviens bibliotēkas apmeklētājs ar savām interesēm un
vajadzībām. Saukas bibliotēkā lasītāji lasa
grāmatas, laikrakstus, žurnālus. Bez preses nav iedomājama lasītāju ikdiena. Šogad bibliotēkā var lasīt laikrakstus: “Brīvā Daugava”, “Jaunais Vēstnesis”, “Brīvā
Latvija” (paldies labajam cilvēkam par
laikraksta “Brīvā Latvija” abonēšanu bibliotēkai!), kā arī žurnālus: “Mājas Viesis”,
“Medības. Makšķerēšana. Daba”, “Leģendas”, “Annas Psiholoģija”, “Dārza Pasaule”, “Patiesā Dzīve”, “Ievas Stāsti”, “Ievas
Veselība”, “Privātā Dzīve”, “Atbalsts Vecākajai Paaudzei”, “Lata romāns”. Žurnālus
“Ieva” un “Santa” bibliotēkai atnes čakla
grāmatu lasītāja Daina Dzikoviča. Paldies!
Gaidītākais cilvēks laukos ir pastnieks,
jo viņš mums atnes presi. Pastnieks ir arī
dažādu pakalpojumu sniedzējs. Mūsu paldies pastniekam Dainim Upītim, kas ir
precīzs kā pulkstenītis, pastniecei Vitai
Elksnei, bez kuras darba daudzi nevaram
iztikt! Tā nu veidojas šie bibliotēkas un sabiedrības vienotie kopīgie mērķi.
Saukas bibliotēkas
vadītāja V. Lāce
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Rites Tautas nama
amatierkolektīvu kopdarbs
“Dzīve kā teātris”

PAVASARA
ZOLĪTES
TURNĪRS RITĒ

Ceturto gadu Rites Tautas namā kopā
pulcējas tie vīri un sievas, kam tuva ir zolītes spēle. Tā ir iespēja mēroties prasmē un
prāta veiklībā, izaicinājums veiksmei, kā arī
iespēja atkal satikties ar domu biedriem.
Arī šoreiz risinājās spraiga spēle vairākās kārtās, kas ilga 10 stundas, līdz tika
noskaidroti veiklākie vai arī veiksmīgākie
spēlētāji.
Godalgoto 1. vietu ieguva Vasīlijs Doļinovskis, 2. vietas ieguvējs ir Mairis Bravackis, bet 3. vietā – Tālis Elpers.
Visiem spēlētājiem gribu novelēt veiksmi nākamajās spēlēs, un tiksimies RUDENS ZOLĪTES TURNĪRĀ.
Rites Tautas nama vadītāja A. Guoģe

No februāra Rites Tautas
namā atkal atsācis darboties amatierteātris, kura sastāvu papildināja trīs jauni dalībnieki.
Esam uzaicināti piedalīties
teātra karuselī 1. aprīlī Jēkabpils
novada Kalna pagastā, tāpēc nācās pacensties un iestudēt kaut
ko ne pārāk apjomīgu. Tā tapa
divas mazas izrādes – skeči par
aktuālām tēmām.
Lai skatītājiem darbs būtu
tīkamāks, uzaicinājām pievienoties sieviešu vokālo ansambli
“Rites balsis”, kas šajā iestudējumā bija gan aktieri, gan dziesmu
izpildītāji.
Tā nu 11. marta pēcpusdienā Rites amatierkolektīvi aicināja skatītājus
uz savu kopdarbu. Skatītāju bija necerēti
daudz. Bija ieradušies arī ciemiņi no tālā Latgales Žīguru pagasta. Amatierteātra “Virši”
dalībnieki atbrauca atbalstīt savu kolēģi, kas
tagad spēlē Rites Tautas nama amatierteātrī,
atvedot līdzi muzikālu pārsteigumu.
Liels paldies ikkatram, kas nenoslinkoja
un saņēmās, lai atnāktu atbalstīt savus paš-

darbniekus!
Kopumā pasākums skatītājos izraisīja pozitīvas emocijas, un tas bija kā pozitīvs lādiņš
pašdarbniekiem jauniem radošiem darbiem.
Man gribas teikt abiem pašdarbības kolektīviem lielu un sirsnīgu PALDIES par laiku, ko veltāt mēģinājumiem, par idejām un
par ieguldīto darbu!
Rites Tautas nama vadītāja A. Guoģe

Viesītes muzejs “Sēlija”

Aktuāla informācija!
Latvijas simtgadi atzīmējot, muzejs plāno
īstenot, mūsuprāt, ļoti nozīmīgus Viesītei un
novadam paliekošus darbus, tāpēc neiztikt bez
jūsu visu palīdzības.
Pirmais no tiem būs Simtgades pīlādžu
alejas stādīšana Paula Stradiņa skolas dārzā.
Alejas veidošanu sākam jau šajā pavasarī. Aicinām viesītiešus un visus mūsu atbalstītājus,
skolu klases un kolektīvu pārstāvjus iestādīt
savu pīlādzi mūsu dārzā aiz gandrīz pusotra

simta gadus vecās pagastskolas Mazā ezeriņa krastā. Viesīte, simtgadīgās Latvijas maza
daļiņa, un dzīvs, zaļojošs koks baltiem ziedu
čemuriem pavasaros un sārtām ogām rudeņos
vienmēr gaidīs jūs atnākam ciemos.
Šī pasākuma svarīgākās dienas būs 2. un 3.
maijs, bet savu pīlādzi stādīt aicinām arī citās
dienās, par ierašanos mūs brīdinot iepriekš pa
tel. 27071996 vai 29116334.
Turpinās arī pagājušajā gadā uzsāktā ak-

Radošā darbnīca Rites Tautas namā

No 1. marta radošajām Rites pagasta sievām ir iespēja atkal pulcēties kopā, lai dalī-

tos savā pieredzē un apgūtu jaunas tehnikas
rokdarbos.
Pirmajā nodarbībā dalībnieces darbojās
tamborēšanas tehnikā.
Nāk pavasaris. Kamēr dārzos un puķu
dobēs ziedi vēl nezied, tiek gatavoti ziedi un
ziedu kompozīcijas no kreppapīra. Nodarbības vada Viktorija Zaiceva, kas palīdz pārējām apgūt ziedu izgatavošanas tehnoloģiju.
Katru trešdienu plkst. 10:00 Rites Tautas
nama mazajā zālē Viktorija gaidīs visas tās
radošās sievas, kas grib apgūt kaut ko jaunu
vai arī dalīties savā pieredzē. Katrā nākamajā nodarbībā tiks piedāvātas jaunas rokdarbu tehnikas gan darbā ar papīru, gan ar dziju
un audumu.
Rites Tautas nama vadītāja A. Guoģe
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cija “Simts labie darbi
Mazajam Bānītim, Latvijas
simtgadi sagaidot”. Vēl neesam sakrājuši 100
labus darbus, tāpēc nevaram rīkot akcijas noslēgumu. Paldies tiem, kas jau ko paveikuši,
labi darbi gaida arī šogad! Piedalieties un jūs
būsiet ieguvēji!
Informācija atrodama mūsu mājas lapā:
www.muzejsselija.lv
Muzeja “Sēlija” vadītāja I. Svilāne

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…
Un līdzi sniegam pēdējam
Es sakūstu ar zemi,
Un aiziešanas asaras
Par jaunu satikšanos kļūst
Ar zāļu saknēm snaudošām...

Uldis Striks
03.01.1941. – 20.02.2017. Viesītes pagasts

Jadviga Zobena
06.09.1933. – 07.03.2017. Viesīte

Elizabeta Ratiņa
24.03.1941. – 14.03.2017. Elkšņu pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
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Skolēni pavasari sastop ātrāk, pateicoties
ERASMUS+ projektam

Pavasari
sastapt ātrāk šogad izdevās Viesītes vidusskolas
skolēniem Sanijai Betkerei, Paulai Eglītei, Alisei Maisakai un Aleksandram Koļesņikam.
Viņi no 13. līdz 18. martam piedalījās ES Erasmus+ programmas projekta “WORDS UNITE US” starptautiskajās skolēnu mācībās Bulgārijā. Lai arī pirmajā mācību dienā Bulgārijā
ziema vēl negribēja atkāpties, tomēr bulgāru,
rumāņu, grieķu, lietuviešu un latviešu bērnu satikšanās prieks visus tik ļoti sasildīja, ka
pavasaris iestājās arī dabā. Pēdējā šī projekta
skolēnu apmācību vieta bija Veliko Tarnovo –
senā Bulgārijas impērijas galvaspilsēta, kurā
saglabājusies vēsturiskā arhitektūra, bet tagad
tā ir nozīmīgs administratīvais, ekonomiskais
un izglītības centrs. Mūs uzņēma bērnudārzā
“Saulīte”, kura kolektīvs lepojas, ka kopā ar

skolēniem piedalās projektā.
Skolēni nedēļu – no
13. līdz 18. martam –
piedalījās dažādās aktivitātēs:
• rādīja dalībvalstu teiku vai
pasaku iestudējumus,
• dziedāja dziesmas gan dalībvalstu valodās, gan angliski,
• iepazina dalībvalstu valodu
ar vārdu un dzejoļu palīdzību,
• vizualizēja spilgtākos projektā gūtos iespaidus,
• kopīgi darbojās rotaļās un
spēlēs (spēlē par ES mūsu meitenes Alise un Paula ieguva godalgotas vietas),
• iepazina Veliko Tarnovas arhitektūru
un vēsturi, izstaigājot vecpilsētas ieliņas un
apmeklējot muzejus,
• apmeklēja Arbanassi ciematu, kas slavens ar 17. un 18. gs. vēsturiskajiem pieminekļiem,
• atsauca atmiņās tikšanās reizes Grieķijā, Rumānijā, Lietuvā un Latvijā, demonstrējot sagatavoto prezentāciju,
• iepazinās ar projekta gala produkta versiju: e-grāmatu par visām projekta dalībvalstīm, to kultūru, tradīcijām un vēsturi,
• baudīja pilsētas domes piedāvāto muzikālo gaismas šovu.
Brīvais laiks pagāja, iepazīstoties un veidojot draudzīgus kontaktus ar citu valstu
skolēniem. Dažas mūsu skolēnu atziņas par
projektu:

– “Man patika iepazīties ar citu valstu
skolēniem, ar viņiem sarunāties un uzzināt
daudz jauna. Tādā veidā es papildināju arī
angļu valodas prasmes.” (Aleksandrs)
– “Iepazīstot citu valstu kultūru, tradīcijas, paradumus, valodu, spēles un rotaļas,
es jautri, pamācoši un atraktīvi pavadīju laiku.” (Alise)
– “Šis projekts man bija liels piedzīvojums, kurā es varēju iepazīt citu valstu bērnus, viņu tradīcijas un kultūru. Tas deva iespēju labāk izprast arī pašai sevi, jo vajadzēja
uzstāties, parādīt savu valsti no labās puses
un rast atrisinājumu dažādās situācijās.”
(Sanija)
– “Projekts man likās interesants un
aizraujošs. Tas deva iespēju kontaktēties ar
citu dalībvalstu skolēniem angļu valodā un
tā papildināt angļu valodas zināšanas. Esmu
priecīga, ka varēju piedalīties šajā mācību
braucienā. Ceru, ka būs iespēja piedalīties
vēl citos projektos.” (Paula)
ES Erasmus+ programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts
“WORDS UNITE US” ir iegājis noslēguma
etapā. Vēl ir daudz darāmā, bet jau tagad ir
skaidrs, ka skolēnu ieguvums, piedaloties
šajā projektā, ir bijis ļoti liels. Katra jauna
tikšanās, iepazīšanās ir salīdzināma ar pavasari, kas vienmēr rada prieku un iedvesmo
jauniem darbiem un piedzīvojumiem.
Skolotāja L. Blumbeka

Tuvojas Viesītes vidusskolas īstenotā projekta
“Words Unite Us” /Vārdi mūs vieno/ noslēguma fāze
ES Erasmus+ programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektā
“Words Unite Us”, Nr. 2015 – 1 – RO01 –
KA219 – 015167_7, iesaistīti skolēni vecumā no 10 – 15 gadiem (5. – 8. klases). Projekta mērķis ir, iesaistot izglītības personālu, attīstīt skolēnu interesi un izpratni par
Eiropas valstu kultūru dažādību, uzlabot
prasmes saskarsmē ar vienaudžiem no citām valstīm un kultūrām, uzlabot izpratni
par vispārpieņemtām uzvedības normām
dažādās situācijās, uzlabot skolēnu svešvalodu pielietošanas prasmes. Partneri –
SCOALA GIMNAZIALA ION MARES
VULCANA – BAI, Rumānijā (koordinators), Viesītes vidusskola Latvijā, Eiropas
izglītības skola Heraklio Grieķijā, bērnudārzs “Slance” Veliko Tarnovo Bulgārijā,
Vilniaus “Genio” skola Lietuvā. Plānotie
projekta rezultāti: mājaslapa – blogs, logo,
himna, vārdnīca par tradīcijām, ēdieniem,
dejām, mūziku utt. visās partneru valodās,
skolēnu apsveikumi partneriem, DVD ar

videomateriālu, audiomateriāls
ar valodu demonstrējumiem, prezentācijas, e-grāmata, projekta
informatīvais stūrītis, angļu valodas klubs. Skolēni aktīvi iesaistījās organizētajos konkursos, pasākumos,
Skype saziņā ar partneriem. Piedalījāmies
apmācību sesijās Rumānijā, Grieķijā, Lietuvā, Bulgārijā. Trešās projekta sanāksmes,
kura notika Bulgārijā, mērķis bija izvērtēt projekta norisi, sasniegtos rezultātus,
identificēt problēmas, kā arī gatavoties noslēguma atskaitei. Tiekoties visu partneru
koordinatoriem un iesaistītajiem skolotājiem, galvenā atziņa bija tāda, ka kopumā
viss plānotais ir paveikts, bet tomēr esam
saskārušies ar grūtībām, jo divi sākotnējie
projekta partneri no projekta īstenošanas ir
izstājušies. Tā rezultātā esošajiem pieciem
partneriem ir bijis jāuzņemas papildus darbi, lai tiktu sasniegts projekta mērķis. Katras valsts koordinators prezentēja paveiktās
aktivitātes, analizēja riskus, ar ko saskārās
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projekta īstenošanas laikā, visi kopā izstrādāja novērtēšanas anketu, pārrunāja gala
atskaites platformas “Mobility Tool” lietošanas pieredzi, kura, izrādās, ir pazīstama
tikai diviem partneriem un sagādā grūtības
pārējiem. Sanāksmes laikā tika izskatīts
jautājums par vēl vienas sanāksmes organizēšanas nepieciešamību. Manuprāt, projekta īstenošana ir devusi pozitīvu ietekmi
skolas turpmākajā darbā, demonstrējot
iespējas, ko dod ERASMUS+ programma
skolēnu un skolotāju vispārīgo prasmju
attīstībā un integrācijā ES. Projekta īstenošanas laiks no 2015. gada 1. septembra līdz
2017. gada 31. augustam. Piešķirtais fi nansējums 27715,00 EUR.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
G. Dimitrijeva
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Viesītes vidusskolā mācās skolotāji no Beļģijas,
Turcijas, Dānijas un Somijas
Laikā no 2017. gada 13. – 17. martam Viesītes vidusskolā notika pedagoģiskā personāla
īstermiņa starptautiskās apmācības projekta
“The continuous development of teaching
staff in a multicultural environment”, Nr.
2015 – 1 – RO01 – KA219 – 015167_7, ietvaros. Pēc pirmās apmācību sesijas, kura notika
2017. gada janvārī Tamperes pilsētā Somijā,
aktīvi tika strādāts, lai nodrošinātu apmācības Viesītē. Iesaistītie vidusskolas skolotāji
ir aktīvi un vēlas turpināt savu profesionālo
prasmju paaugstināšanu. Šajā apmācību reizē skolotāji demonstrēja mācību metodes,
kādas tiek pielietotas, lai skolēniem mācību
procesu padarītu interesantāku un pievilcīgāku. Demonstrējām interešu un ārpusklases
izglītības iespējas, sadarbību ar muzejiem,
skolēni apmācību dalībniekus iepazīstināja ar
savu izveidoto spēli kustības “Junior Achievement Latvia” ietvaros. Kopā ar septiņpadsmit kolēģiem no Somijas, Dānijas, Beļģijas

un Turcijas seši
mūsu skolotāji
strādāja pilnu darba nedēļu, kuras laikā apmainījās pieredzē, dalījās iespaidos, pielietoja
savas svešvalodu zināšanas. Īpaši atzīmējams
ir fakts, ka iesaistītie skolotāji, neskatoties uz
ierobežotām iespējām angļu valodas pielietošanā, aktīvi piedalījās visās aktivitātēs, nodrošināja mācību norises pienācīgu kvalitāti,
prezentēja Viesītes vidusskolu kā konkurētspējīgu izglītības iestādi. Vairāk informācijas
skolas projektu mājaslapā: http://www.viesite.
edu.lv/projects/ Projekta mērķis ir dot ieguldījumu pastāvīgā pedagoģiskā personāla attīstībā, izveidojot apmācību programmu un
organizējot tās pielietošanu, kā arī veicināt
skolēnu integrāciju, papildinot skolotāju prasmes darbam klasē ar dažādām vajadzībām.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības
ERASMUS+ programma.
Projekta koordinatore G. Dimitrijeva

Ugunīgā Gaiļa gada sumināšana

23. februārī PII “Zīlīte” valdīja neparasts satraukums, jo klāt kārtējais ikmēneša pasākums, kuru šoreiz piedāvāja

“Bitīšu” grupa. Jau dažas dienas iepriekš
katras grupas bērni saņēma skaistas afišas
no čaklajām “Bitītēm”.
Šajā rītā gailis Kikerigs, kura lomā iejutās audzinātāja Sanita, ar savu ģimeni
visus aicināja uz vistu kūti, lai suminātu
Ugunīgā Gaiļa gadu.
Sākotnēji vistiņa, kuru atveidoja audzinātāja Solvita, bija ļoti noraizējusies, jo
Kikerigs bija pazudis ar visiem bērniem,
bet jau pēc neilga brīža ar visu klātesošo
palīdzību gailis ar visiem bērniem bija
klāt, jo esot aizkavējies, iepērkoties jaunajā “topiņā”. Nu jautrība vistu kūtī varēja
sākties!
Kikeriga ģimenes dzīves notikumi
tika izdziedāti skanīgās dziesmās un izdejoti raitā deju solī. Kā jau katrā ģimenē,
arī šajā tiek piedzīvoti gan priecīgi brīži,

gan gadās arī kādi strīdi, taču svarīgākais
ir laikā mācēt piekāpties, saprast vienam
otru un rast mieru. Arī mazie cālēni piedalījās ģimenes būšanās un nebūšanās, kā
arī klātesošie tika ierauti jautrajos notikumos, kas norisinājās vistu kūtī. Pasākuma
noslēgumā Kikerigs katrai grupai uzdāvināja krietnu vitamīnu devu, lai visiem pietiktu spēka aizvadīt Ugunīgā Gaiļa gadu.
Sirsnīgs paldies visam radošajam “Bitīšu” kolektīvam par burvīgo pasākumu!
Smaidošas bērnu un pieaugušo sejas izteica prieku un sajūsmu par jauki pavadīto laiku, kurā netrūka pozitīvu emociju,
jautru piedzīvojumu, kā arī nelielas humora devas! Lai arī turpmāk netrūkst radošu
ideju un iedvesmas tās īstenot!
PII “Zīlīte” sporta skolotāja E. Štāka
Autores foto

Brīnums Rūķu namā
atkal notiek liela rosība, īpaši “Zaķīšu” grupā, kuri 2. martā visus
aicināja uz pasākumu “Brīnumi Rūķu namā”.
Lielā rūķu saime bija uzcēlusi varenu sniegavīru. To aplūkot
bija ieradusies arī Zaķene ar saviem bērniem, bet sniegavīrs tik
nekustīgi stāvēja, līdz vienā mirklī tas juta, ka spēj kustināt rokas,
kājas un galvu. Tas, daudz nedomādams, uzsāka jautras rotaļas
un dejas ar rūķīšiem. Sniegavīrs zināja, ka tuvojas pavasaris, un
viņa sapnis bija nokļūt Ziemeļpolā, bet vienā brīdī tas juta, ka pamazām sāk kust, un aši devās projām. Rūķīšiem tas bija liels pārsteigums, jo nu viņi redzēja tikai milzīgu peļķi sniegavīra vietā,
taču daudz par to neskuma, jo ar nepacietību jau gaida pavasari.
Liels paldies lielajai rūķu saimei, īpaši rūķiem Benitai un Inetai, sniegavīram – Modrītei! Lai lieli un pavisam mazi brīnumiņi
notiek ar jums ik dienu!
PII “Zīlīte” sporta skolotāja Evita
Autores foto

Vēl sniegpārslas griežas dejā, vēl aukstais ziemeļvējš skrien
garām, bet kalendārs vēsta, ka marta mēnesis jau klāt. PII “Zīlīte”
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“Zaķīšu” grupiņā ciemojas vecmāmiņas un vectētiņi
dziedātās dziesmas, kas to padarīja vēl saistošāku un interesantāku. Kopā ar mazajiem darbojās arī audzinātājas un auklīte. Koncerta noslēgumā bērni rotaļās iesaistīja arī vecmāmiņas.
Bērni saviem ciemiņiem bija sarūpējuši arī
cienastu. Īpaši emocionāls bija brīdis, kad vecmāmiņas saņēma ziedus un skaistus apsveikumus.
Liels paldies audzinātājām Benitai Pauperei un Inetai Liseckai, mūzikas skolotājai Ainai
Brīvulei un auklītei Modrītei Liepiņai par viņu
ieguldīto darbu! Paldies par skaistajiem mirkļiem, par to, ka aizvedāt mūs mūsu pašu bērnībā un atgādinājāt – pasakām vajag ticēt!
Vectētiņš Gunārs
G. Spīdaiņa foto

10. marts “Zaķīšu” grupiņā bija īpaša svētku diena, jo ar prieku un satraukumu ciemos
tika gaidīti mazo Zaķīšu vectētiņi un vecmāmiņas. Bērni kopā ar audzinātājām šim pasākumam bija rūpīgi gatavojušies. “Zaķīšu” grupiņas
audzēkņi bija sagatavojuši koncertu un iestudējuši uzvedumu, kurā darbojās Sniegavīrs, rūķi,

Zaķu māte un citi personāži.
Varējām just līdzi Sniegavīra piedzīvojumiem pavasarī,
kad viņš vēl grib būt kopā ar
rūķiem, bet klāt ir pavasaris
ar saulīti, un viņš kūst ārā.
Uzvedumu papildināja bērnu

Februāris Sēlijas Sporta skolā

Sēlijas SS – 1 komanda ar treneri Imantu Siliņu.

25. februārī Salas vidusskolas sporta zālē
notika Latgales Jaunatnes čempionāts telpu futbolā U – 8 (2009. dz. g.) grupu audzēkņiem.
Dalībai turnīrā bija pieteikušās deviņas komandas, kuras bija sadalītas divās apakšgrupās.
Sēlijas Sporta skolu šajā vecuma grupā pārstāvēja divas komandas, kas tika sadalītas katra
savā apakšgrupā: Sēlijas SS – 2 komanda spēlēja
A apakšgrupā, bet Sēlijas SS – 1 komanda – B
apakšgrupā.
Turnīrā labāk veicās Sēlijas SS – 1 komandai, kura, izcīnot trīs uzvaras apakšgrupā (ar
Ilūkstes NSS 1:0; ar Rēzeknes FA – 3 8:1; ar
Rēzeknes NSS 9:1), ieguva 1.vietu B apakšgrupā. Tālākā cīņā par 1. – 2. vietu mūsu
mazie futbolisti piekāpās Jēkabpils SS – 1
komandai ar rezultātu 0:7 un ieguva 2. vietas

Sēlijas SS vieglatlēti vieglatlētikā “Draudzības kauss
Ābeļi – Jēkabpils – Jersika – Līvāni” Līvānos.

kausu un sudraba medaļas.
Sēlijas SS – 2 komanda savā apakšgrupā cieta trīs neveiksmes (ar Jēkabpils SS – 1 1:5; ar Rēzeknes FA – 1 0:2; ar Preiļu NBJSS 1:7) un guva
vienu uzvaru (ar Rēzeknes FA – 2 3:0). Apakšgrupā puiši izcīnīja 4. vietu un finālā cīnījās par
7. – 8. vietu ar Rēzeknes FA – 3 komandu. Mūsu
puiši izcīnīja uzvaru un ierindojās 7. vietā.
Par labāko spēlētāju Sēlijas SS – 1 komandā
tika atzīts Matīss Zubkovs un Sēlijas SS – 2 komandā – Roberts Gajevskis. Paldies treneriem:
Imantam Siliņam, Pēterim Krastiņam, Imantam Beķerim un Jānim Osim!
Noslēgušās Ziemas sacensības vieglatlētikā
“Draudzības kauss Ābeļi – Jēkabpils – Jersika –
Līvāni”.
No decembra līdz martam četrās norises
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vietās tika aizvadītas “Draudzības kausa sacensības Ābeļi – Jēkabpils – Jersika – Līvāni” U – 12
(2006. dz. g. un jaunāki) un U – 14 (2004. –
2005. dz. g.) grupu meitenēm un zēniem.
6. decembrī Ābeļos notika 1. posma sacensības. U – 14 grupā labi veicās Aleksim Čelnovam, kurš izcīnīja trīs godalgotās vietas – 2.
vietu (6.02 m) trīssolī no vietas, augstlēkšanā
(1.25 m) un 3. vietu (11.73 m) 2 kg pildbumbas
mešanā. Ardim Liepiņam divas 2. vietas – 30 m
skrējienā (5.07 s) un 1000 m skrējienā (3.40,8
min) un 3. vieta kombinētās stafetes skrējienā
(4 apļi+3 apļi+2 apļi+1 aplis). Stafetes skrējienā
3. vietu vēl izcīnīja Viktorija Bruzgule, Artūrs
Čelnovs un Sintija Caune.
U – 12 grupā Kristeram Naudiņam 4. vieta (4.68 m) trīssolī no vietas. Elīza Līce 700 m
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skrējienā bija septītā (2.54,3 min) un desmitā
(4.65 m) trīssolī no vietas. 1 kg pildbumbas mešanā Elīnai Lācei 8. vieta (8.21 m).
17. janvārī Jēkabpilī notika 2. posma sacensības. U – 14 grupā 1. vietu 1000 m skriešanā izcīnīja Ardis Liepiņš (3.47,4 min). 2. vieta
augstlēkšanā (1.25 m) un 2. vieta pildbumbas
mešanā (11.30 m) Aleksim Čelnovam, 3. vieta augstlēkšanā (1.25 m) Viktorijai Bruzgulei.
Stafetes skrējienā, kurā startēja Sintija Caune,
Viktorija Bruzgule, Artūrs Čelnovs un Ardis
Liepiņš, izcīnīja 3. vietu. D grupā 3. vietu 30 m
skriešanā izcīnīja Paulīne Ratniece.
15. februārī Jersikā notika 3. posma sacensības, kurās viesītiešiem bija lielākais skaits godalgoto vietu. U – 12 grupā Paulīnei Ratniecei 1.
vieta (1.05 m) augstlēkšanā, 2. vieta (5.12 m)
trīssolī no vietas un 2. vieta (5.33 s) 30 m skriešanā. Adrianam Maisakam 2. vieta (2.51,1 min)
700 m skriešanā un 3. vieta (5.12 m) 30 m skriešanā. Elīzai Līcei 2. vieta (0.85 m) augstlēkšanā.
U – 14 grupā Aleksim Čelnovam 2. vieta

augstlēkšanā (1.20 m) un pildbumbas mešanā (11.15 m), Ardim Liepiņam 2. vieta 1000
m skriešanā (3.45,8 min) un 3. vieta 30 m
skriešanā (4.96 s). Sintijai Caunei 3. vieta 2
kg pildbumbas mešanā (10.40 m), Viktorijai
Bruzgulei 3. vieta augstlēkšanā (1.10 m). Stafetes komandai, kurā startēja Paulīne Ratniece,
Viktorija Bruzgule, Sintija Caune un Ardis Liepiņš – 3. vieta.
4. posmā 1. martā Līvānos tika noskaidroti
spēcīgākie vieglatlēti Līvānu posmā un kopvērtējumā sešos veidos katrā vecuma grupā. Kopvērtējumā tiek ņemti vērā katra dalībnieka labākie
rezultāti trīs posmos. Kopvērtējuma 1. vietas ieguvējs saņem kausu, bet 2. un 3. vietas ieguvēji –
medaļas. Līvānu posmā godalgotās vietas U –
14 grupā izcīnīja: Alekss Čelnovs – pildbumbas
mešanā (2. vieta – 12.10 m), tāllēkšanā (3. vieta –
3.60 m) un augstlēkšanā (3. vieta – 1.25 m);
Ardis Liepiņš – 30 m skriešanā (3. vieta – 4.99
s), pildbumbas mešanā (3. vieta – 11.70 m) un
1000 m skriešanā (2. vieta – 3.17,5 min); Sintija

Caune augstlēkšanā (3. vieta – 1.25 m); Romāns
Frolovs – augstlēkšanā (1.30 m – 2. vieta). Stafetes skrējienā, kurā startēja Viktorija Bruzgule,
Sintija Caune, Romāns Frolovs un Ardis Liepiņš, izcīnīja 3. vietu.
U – 12 grupā godalgotās vietas izcīnīja Paulīne Ratniece – augstlēkšanā (2. vieta – 1.15 m)
un Adrians Maisaks – tāllēkšanā (3. vieta – 3.69
m) un 700 m skriešanā (3. vieta – 2.28,9 min).
Kopvērtējumā U – 14 grupā Ardis Liepiņš izcīnīja 2. vietu 1000 m metru skriešanā un 3. vietu
30 m skriešanā. Alekss Čelnovs izcīnīja 2. vietu
pildbumbas mešanā un augstlēkšanā, Romāns
Frolovs – 3. vietu augstlēkšanā, Viktorija Bruzgule – 3. vietu augstlēkšanā. U – 12 grupā pie
3. vietas un medaļas tika Paulīne Ratniece 30 m
skriešanā.
Paldies visiem dalībniekiem par startiem
un viņu vecākiem par atbalstu šo trīs sacensību
mēnešu laikā!
Sēlijas Sporta skolas direktora vietniece un
vieglatlētikas trenere G. Klibiķe

Mazpulki gatavojas Latvijas simtgadei!
Februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
norisinājās gadskārtējā biedrības “Latvijas
Mazpulki” konference, kurā vairāk nekā
260 mazpulcēni un mazpulku vadītāji no
visas Latvijas atskatījās uz iepriekšējā gadā
paveikto, kā arī piedāvāja idejas, kā sagaidīt
valsts simtgadi.
Mazpulku darbība katru gadu tiek plānota un izvērtēta nacionālā līmenī, piedaloties mazpulku vadītājiem un mazpulku
priekšniekiem. Aizvadītajā gadā viens no
nozīmīgākajiem darbības atskaites punktiem bija projekts “Augsim Latvijai” – aktivitāšu kopums, kas atbalstīja biedrības “Latvijas Mazpulki” darba ar jauniešiem kvalitāti,
sekmēja neformālās izglītības metožu plašu
izmantošanu, kā arī līderu motivēšanu un
izglītošanu.
“Simtgades devīze ir – Es esmu Latvija! Svarīgi, ka izjūtam sevi kā mūsu zemes
un valsts dzīvu daļu. Katrs Latvijas cilvēks
ar savu stāju, attieksmi, zināšanām, talantu dara un rada Latviju stiprāku un labāku.
Tieši tāda ir mazpulcēnu kustība. Jau 25
gadus čaklie mazpulcēni nāk kopā un aktīvi iesaistās Latvijas stāsta izzināšanā un
jaunu lappušu rakstīšanā. Esmu gandarīta, ka mazpulcēni ir piepulcējušies Latvijas
simtgades svētku radītāju un darinātāju pulkam, lai turpinātu aktīvi darboties un radītu jaunas, paliekošas vērtības,” savā uzrunā
konferences dalībniekiem uzsvēra kultūras
ministre Dace Melbārde.
Mazpulcēni iesaistās un organizē projektus, kas pašiem jauniešiem vairo mīlestību pret savu zemi un kultūru un reizē
attīsta dažādas zināšanas, kas nākotnē lieti
noderēs. Jau vairākus gadus bērni labprāt
piedalās projektos, kas saistīti ar dārzkopību
un vides labiekārtošanu, tāpēc arī šajā gadā
jaunieši ne tikai stādīs un audzēs dārzeņus,
ko vēlāk nodot tirdzniecībai, un labiekārtos Latvijas pagastus, bet arī piedalīsies tādos kultūras pasākumos kā akcija “Apskauj

Viesītes mazpulka priekšniece Ieva Donaseviča (5. no kreisās) grupas
darba prezentācijā konferencē.

Latviju” un konkurss “Manas simts tautasdziesmas” – par 2017. gada plāniem stāstīja
Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja
Randa Medne.
Jau vairākus gadus Latvijas Mazpulki
sadarbojas arī ar tirdzniecības tīklu “Maxima Latvija”, kurš arī 2017. gadā turpinās
atbalstīt un stiprināt jauniešu kustību dažādos Latvijas novados, nodrošinot arī starta
kapitālu sēklu iegādei jaunajā ražas sezonā.
“Latvijas Mazpulki” ir kustība, kas palīdz
bērniem ieiet pieaugušo pasaulē ar lielu zināšanu bagāžu un apgūtu praktisku darba
pieredzi. Darbošanās mazpulkos jauniešiem
iemāca mērķtiecību, darba ētiku un izpratni par uzņēmējdarbību un ar to saistītajiem
procesiem – tās būs ļoti noderīgas zināšanas
nākotnē. Tādēļ ļoti novērtējam šādu mērķtiecību un jauniešu aktivitāti un esam gandarīti, ka arī šogad varam snieg savu atbalstu mazpulcēnu izaugsmē – atzina “Maxima
Latvija” korporatīvo attiecību vadītājs Ivars
Svilāns.
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Viesītes mazpulcēni, konferences iedvesmoti, aktīvi un ar lielu atbildības sajūtu
ķērušies pie savu individuālo darbu plānošanas. Viņi piedalīsies akcijā “Apskauj Latviju!”, konkursā “Manas simts tautasdziesmas”, sadarbosies ar z/s “Ezerkauliņi”, SIA
“Maxima” un SIA “Agrimatco Latvija” sīpolu audzēšanā. Nozīmīga būs grupas projekta
izstrāde, kur sadarbībā ar biedrību “Lilium
Balticum” un selekcionāru Gunti Grantu
izveidos puķu dobi Viesītes pilsētā. Tā būs
dāvana Latvijas simtgadei no Viesītes mazpulka. Pašlaik tiek izvēlēti daudzgadīgie
augi un veidots projekts. Dobē augs Latvijā
sen pazīstamas un raksturīgas puķes, ko dāvinās biedrība “Lilium Balticum” un mazpulcēnu vecmāmiņas no senajiem piemājas
puķu dārziem.
Tā, bagātu ideju un interesantu darbu
pārpilni, mazpulcēni sagaida skaistāko gadalaiku.
Siltu, saulainu un darbīgu pavasari vēlot –
Viesītes mazpulka vadītāja R. Feldmane.
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MASKU BALLE 2017
Pavasarī mostas daba, mostamies arī
mēs! Lai iekrāsotu ziemas beigas un radītu dzīvespriecīgu noskaņu, Viesītes MMS
audzēkņi 3. martā pulcējās masku ballē.
Pagājušajā gadā notika karnevāls – modes
skate, šogad tika izvēlēts brīvāks formāts –
izklaidējoša ballīte. Nereti varēja dzirdēt
frāzes: “Kā es gaidīju šo dienu!”, “.. biežāk
vajadzētu šādu pasākumu!”. Prieks bija iepazīt arī mūsu skolas audzēkņus no Salas
un Biržu filiālēm. Paldies visiem – gan organizatoriem, īpaši 3. klases audzēkņiem,
gan dalībniekiem! Paldies mūsu skolas absolventam Dāvim Kalējam par atsaucību,
novadot šo pasākumu!
Vairāk par karnevālu mūsu skolas mājas lapas: www.vmms.lv un www.facebook.
com/viesitesmms/galerijās
Mākslas skolotāja I. Kovaļevska

Valsts konkursa par grafisko dizainu
I un II kārta noslēgusies
Šajā mācību gadā iejutāmies dizaineru
lomā, izstrādājot etiķetes gan konfekšu papīriņiem, gan smūtijiem un sukādēm. Uzdevumi
nebija no vieglajiem, jo nācās apvienot zīmējumu un tekstu, izvēloties piemērotu burtveidolu, kā arī veidot vienotu kompozīciju.
Divi veiksmīgākie darbi no katras vecuma
grupas tika izvirzīti uz II kārtu, kas norisinājās
Rīgā.
I kārtas rezultāti: 1. vec. gr. 1. vieta – Patrīcija Diāna Basova un Valters Rencis, 2. vieta –
Alīna Tiļiņina un Baiba Cīrule, 3. vieta – Linards Aldiņš un Daniela Kļaviņa.
2. vec. gr. 1. vieta – Adriāna Juškeviča,
2. vieta – Nikola Basova, 3. vieta – Endija
Grundmane un Lana Aļohno.
3. vec. gr. 1. vieta – Tīna Kosakovska, 2.
vieta – Paula Tīrumniece.
Uz II kārtu Rīgā tika izvirzīti Patrīcijas Diānas Basovas, Valtera Renča, Adriānas Juškevičas, Nikolas Basovas, Tīnas Kosakovskas un
Paulas Tīrumnieces darbi. Pēc žūrijas izvēr-

tējuma visi šie audzēkņi tiek izvirzīti tālāk uz
III kārtu, kura 31. martā norisināsies Rēzeknes

Mākslas un dizaina vidusskolā.
Mākslas skolotāja I. Kovaļevska

Viesītes pagasta pamatskolas vēstures
lappuses pārlapojot
Sēlijas novads ir ļoti sens. Arheoloģiskie
izrakumi apliecina, ka šajā novadā cilvēki jau
dzīvojuši ap 9. gadu tūkstoti pirms mūsu ēras.
To apliecina arī izpētītie kapu lauki Raganu
kalnā pie Salas, Gārsenē un ap Kņāvu pilskalnu
Elkšņos, tāpat arī Saukas Dievkalnā.
Sevišķu uzplaukumu šis novads piedzīvoja
agrajā dzelzs laikmetā 2. – 4. gs. Par sēļiem kā
atšķirīgu etnisku vienību tika rakstīts Livonijas
hronikā 13. gs. sākumā. Tātad mēs esam seno
sēļu pēcteči – un Viesīte veidojās kā Sēlijas novada centrs, un tāda tā ir arī šodien.
Manas atmiņas šoreiz saistīsies ar Sēlijas

novada vienu no vecākajām skolām – Viesītes
pagasta 6 – klasīgo pamatskolu, kas tika uzcelta
19. gs. 80. gadu sākumā un šogad svinētu savu
136. jubileju. Dažus gadu desmitus agrāk Saukā darbojusies Jura Dauges skola – dēvēta par
Ķesteru skolu – ļoti slavena un iecienīta.
Ir pagājuši daudzi gadi, bet Viesītes pagasta pamatskolas ēka vēl lepni stāv pašā pilsētas
centrā.
Kur mācījušies Āžu miesta bērni pirms
tam, kad tika uzcelta šī skolas ēka? Pēc dažu
veco cilvēku stāstījuma ap 19. gs. vidu – 1855.
gadā – bērnu mācīšanu uzņēmās Eķengrāves
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pagasta nomalē starp tā dēvēto “Mīlestības saliņu” un Jēčiem Robežnieku mājās dzīvojošais
Keimanis, kas vasarās te strādāja lauku darbus, bet ziemā mācīja bērniem lasīt un rēķināt.
Starp Robežniekiem un Kobuču mājām toreiz
bija liels mežs, kur pa taciņām bērni gāja uz
skolu “Robežniekos”. Daudziem bērniem vakaros atpakaļceļš uz mājām bija bīstams, tāpēc
Keimanis iekārtoja dažas telpas, kur viņiem
pārnakšņot. Tā tas turpinājās līdz 1874. gadam,
kad skološanas darbu pārņēma jauns skolotājs
Mārtiņš Slēģis. Senos stāstījumos pieminēts, ka
kādu laiku bērnus mācījis kāds izbijis zaldāts,
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Robežnieku māja.

kurš ļoti slikti runājis latviski. Mārtiņš Slēģis
pārcēla skolu uz plašākām telpām Aumaņu
mājā (blakus tagadējai Sociālās aprūpes centra
ēkai).
Piemaksājot krietnu naudas summu, Āžu
miesta valde nopirka no saimnieka Gruntes
zemi jaunas skolas celtniecībai. Skola tika uzcelta jau 1881. gadā, bet iesvētīta 1883. gadā. Tā
bija celta no sarkaniem ķieģeļiem kā vienstāva
ēka.
20. gs. 30. gadu vidū skolai tika piebūvēts
otrs stāvs, kur vēlāk tika iekārtots internāts –
vienā ēkas galā zēniem, otrā – meitenēm. Pa
vidu bija divas klašu telpas.
Lai cik dīvaini tas šķiet, bet neviens ķieģelis no šīs ēkas nav izkritis, neviena mūra siena
nav sabrukusi, kaut arī tas bija roku darbs. Tas
laikam tāpēc, ka ēka tika celta ar lielu atbildības sajūtu, ar mīlestību. Jaunuzceltajā skolā bija
plašas telpas klasēm, bet arī dzīvoklis skolas
pārzinim, telpa pagasta valdei, kārtībniekam,
telpa ar restotiem logiem kārtības pārkāpējiem.
Tai laikā Viesītē nebija baznīcas. Skola atvēlēja
zāli dievkalpojumiem. 65 gadus skolā bija arī
Dievnams. Dievkalpojumus vadīja mācītāji
Johans Stenders un Zelmārs Cīrulis. Zālē bija
uzbūvēts paaugstinājums altārim. Te ticis nokristīts Pauls Stradiņš.
20. gs. sākumā pagasta skolā bija ļoti rosīga
darbība. Skolu apciemoja tā laika slavenības –
rakstnieki Līgotņu Jēkabs, Jānis Jaunsudrabiņš,
Linards Laicens, Andrejs Kurcijs, Leons Paegle,
Jūlijs Dievkociņš, ārsts Vīgners, literāts Kārlis
Slavinskis, Domes deputāts Daugavietis.
Tai laikā skolā strādāja ļoti iecienīta matemātikas skolotāja Marta Grīsle (dzimusi Viesītes pagastā). Reakcijas laikā viņa devās uz Maskavu, kur strādāja par Rietumtautu institūta
pasniedzēju. Viņa tomēr neizglābās. 1910. gadā
tika nošauta. Šajā sakarībā jāpiemin arī cīnītāji
pret reakcijas spēkiem – Kārlis Auns un Pēteris
Grāmatnieks. Viņi vadīja cīņas gan Jodeļos, gan
Grīvnieku mājas apkaimē. Kārlis Auns atstāja
uzrakstītu grāmatu par notikumiem Viesītes
apkaimē – par cīņām pret dragūniem. Līdz šim
laikam nav īsti aprakstīta un izpētīta latviešu
zemnieku un strādnieku domu un ideju viļņošanās. Bija grūta dzīve un rūgta maize. Tāpēc

arī revolūcijas laikā bija noorganizēts gājiens uz
Eķengrāves muižu, lai lūgtu baronam Lintiņam
fon Rehenbergam atvieglot dzīvi – samazināt
klaušu smagumu un nomas maksu. Viesītes
ezera galā tika nošauts dzejnieks un Lielzalves
skolas latviešu valodas skolotājs Jūlijs Dievkociņš, Brunovskis un Balodis. Maskavā nošauts
Viesītes Stampānu mājas saimnieks Saulītis,
kas arī bija aktīvs cīnītājs pret carisko režīmu.
Pagasta skolā strādāja ļoti cienījami skolotāji: skolas pārzinis no 20. – 40. gadiem – Kārlis
Nāburgs, skolotāji: Lejiņa, Veinberga (Zaķe),
Pupika, Siliņa (Pētersone), Plaude, Alfons Jansons – matemātiķis un māksliniecisko pasākumu vadītājs, Jefrosinija Cimmermane – klavierspēles skolotāja.
Skolā mācījās ļoti daudzi vēlāk populāri cilvēki – Pauls Stradiņš, Anna Brodele – meitene
ar gaišām matu pīnēm, kas jau toreiz sapņoja
kļūt par dzejnieci, Lucāns – Lauksaimniecības
akadēmijas docents, Lidija Krēlis (Medne),
Viesītes pilsētas pamatskolas pārziņa meita,
gleznotāja, keramiķe. Te mācījās gandrīz visi
Viesītes vecākā gājuma cilvēki un arī uz ārzemēm vēlāk emigrējušie latvieši, kuri ar lielu mīlestību un atzinību piemin šo savu skolu. Ļoti
žēl, ka bijušie šīs skolas audzēkņi ir aizgājuši jau
mūžībā un nav gandrīz neviena, kas varētu pastāstīt vai pierakstīt savas atmiņas. Esmu runājusi ar viesītieti Intu Dāboliņu, kura ļoti skaidri
atceras gan savas skolas gaitas un skolotājus,
gan audzinātājus, kaut gan gadu nasta viņai
prāva. Atmiņas izgaist, līdz ar to arī notikumi
tālā pagātnē. Ir jāpasteidzas ar viesītiešu atmiņu
pierakstīšanu, jo šī paaudze, kas varētu pastāstīt
par seno skolas laiku, aiziet.
1938. gadā savu amatu atstāja skolas pārzinis Kārlis Nāburgs – Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris – un skolas vadību pārņēma Vilis Neimanis – viņš bija arī mazpulku, kā arī Sarkanā
krusta kopas vadītājs. Sarkanā krusta kopu
nodibināja K. Nāburgs, kas aktīvi darbojās, palīdzot trūcīgajiem skolēniem.
Kara laikā, vācu okupācijas gados, skolā
bija izmitināts vācu lidotāju garnizons. Mācības notika gan Viesītes pilsētas skolā, gan arī
Amužnieka mājā.
Otrais pasaules karš Eiropā beidzās 1945.
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gadā 8. maijā. Sākās otrās krievu okupācijas
gadi Latvijā. Bija lielas grūtības atjaunot skolas
darbu – trūka skolotāju, bērni nāca uz skolu kājām pat 8 – 10 km tālu.
1946. gadā es pabeidzu Jēkabpils ģimnāziju –
biju izvēlējusies savu nākotnes specialitāti, bet
neklātienes nodaļas šajā fakultātē nebija. Vajadzēja atteikties no sava nodoma. Viesītes pagasta skolā, kas jau bija 7 – gadīga, no Daugavpils
ieradās direktors Zazītis. Viņš atnāca pie manis
uz mājām un aicināja strādāt par skolotāju un
audzinātāju. Nākošajā dienā man bija jāierodas
darbā. Es atnācu un parakstīju darba līgumu
tikai uz vienu gadu. Kas es varēju būt par skolotāju? Biju 19 gadus veca meitene.
Direktors mani ieveda 5. klasē, kurā solos
sēdēja 30 skolēnu. Viņš teica: “Bērni, te ir jūsu
jaunā skolotāja, klausiet viņu” un izgāja no klases. Es stāvēju klases priekšā un domāju, kā es
savaldīšu tik daudz bērnu, vai varēšu viņiem
kaut ko iemācīt. Man taču nebija nekādas pedagoģiskās izglītības, nedz arī prakses. 30 bērnu
acis raudzījās manī ar interesi un izbrīnu. Tad
es atcerējos savus brīnišķīgos skolotājus Viesītes pilsētas pamatskolā un Jēkabpils ģimnāzijā.
Tā bija mana pirmā universitāte, kas man palīdzēja tikt skaidrībā: sapratu, ka skolotājam ir
jābūt stingram, jābūt interesantam, saprotošam
un gudram. Man laimējās – es atradu pareizo
distanci starp sevi un bērniem – laikam nedrīkst pienākt viņiem par tuvu, ne arī palikt par
tālu. Sapratu arī to, ka man ir jāmīl šie bērni, jo
bez mīlestības skolotājs nevar būt labs audzinātājs. Tā pagāja mans pirmais darba gads. Un es
neaizgāju prom no skolas, bet nostrādāju skolotāja profesijā 54 gadus.
Mana pirmā audzināmā klase mani pārliecināja iemīlēt skolotājas darbu. Es biju saņēmusi tik daudz cieņas un mīlestības no šiem bērniem… Tagad maniem pirmajiem audzēkņiem
ir 84 – 85 gadi. Mani vēl viņi atceras – atraksta,
piezvana, un mēs parunājam.
Pēc direktora Zazīša skolā no Nīcgales ieradās skolotāja Antonija Tumše, kura nostrādāja par direktori tikai pāris gadu un pēc slimības aizgāja mūžībā. Bija ļoti jauka un gudra
direktore. Pēc tam skolu vadīja direktore Vija
Krūmiņa (Graube), kas bija no Rīgas. 1958./59.
mācību gadā direktores amatu ieņēma Milda
Ritmeistere, kas vadīja skolu līdz pat pagasta
skolas likvidēšanai 1962. gadā. Šajā skolā es piedzīvoju ļoti jaukus brīžus un arī traģēdiju, kad
1949. gada naktī uz 25. martu notika deportācija. Manā audzināmajā klasē tajā rītā solu rindās
bija 5 tukšas vietas. Mani audzēkņi jau bija ceļā
uz izsūtījumu Sibīrijā. Viņu liecības palika neizsniegtas, pavasara brīvdienas neizmantotas. Es
sēdēju pie skolotājas galdiņa un raudāju. Skolas direktore, pavērusi klases durvis, aizrādīja:
“Skolotāja, nedrīkst raudāt, Jūs sapratāt?” Es
nesapratu, man tik ļoti sāpēja šī pārestība, šī netaisnība pret nevainīgiem bērniem. Kāpēc tāda
nežēlība? Gribu piebilst, ka represijas skāra arī
pagasta skolas citu klašu skolēnus.
Skolā turpinājās darbs. Tika nosvinēts pirmais izlaiduma akts un svētku sarīkojums. Skola kļuva tukšāka, drūmāka, jo tika izsūtīta arī
klavieru spēļu skolotāja Cimmermane, kura ar
savu muzicēšanu pieskandināja skolu.
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Viesītes pagasta pamatskolas skolēni un
skolotāji 20. gs. 20. gadu beigās.

Viesītes pagasta pamatskolas
Viesītes pagasta pamatskolā, 1946./ 1947. m. g. Pirmajā rindā no labās: 1. – 4. klašu skolotāja
Anna Kalvišķis, Jēkabpils izglītības nodaļas inspektore Lapiņa, skolotājas
A. Krēsliņas vīrs, latviešu valodas skolotāja Ausma Krēsliņa (Kaļķe), direktors Zazītis, direktora
sieva. Otrajā rindā no labās: matemātikas skolotāja Ida Mūrniece, skolas grāmatvede Margarita
Rubene, mūzikas skolotāja Jefrosinija Cimmermane, Viesītes vidusskolas fizikas, matemātikas
skolotājs R. Vilnis, Rīgas izglītības ministrijas skolu pārvaldes priekšnieks Jānis Ģībietis, Viesītes
vidusskolas skolotājs Teodors Blaus, 1. – 4. klašu skolotāja Zole Jasule (vēlāk – Stiprā), Rīgas
izglītības ministrijas vecākais inspektors Ūsiņš, vēstures un krievu valodas skolotāja Ģertrūde
Godiņa, 1. – 4. klašu skolotāja Minna Popele.

Šajā laikā Viesītes pagasta pamatskolā strādāja daudzi pazīstami pedagogi. Ilgus gadus mācību daļas vadītāja un latviešu valodas skolotāja
bija Valija Palčevska, dziedāšanu mācīja Alma
Juruša. Fizkultūru pasniedza skolotājs Rūdolfs
Stiprais. Viņam pieder ideja pārbūvēt skolas
zāli, padziļinot tās grīdu, lai bērni šeit varētu
spēlēt volejbolu un basketbolu. Tā arī tika realizēta. Vairākus gadus skolā strādājušas arī 1. –
4. klašu skolotājas Ruta Plāne, Dzidra Bagātā,
Zole Jasule (vēlāk – Stiprā). Z. Jasule īpašus panākumus sasniedza glītrakstīšanas mācīšanā –
viņas skolēnu burtnīcas bija labākās ne tikai
rajonā un republikā, bet aizceļoja pat uz ārzemēm, piemēram, Japānu. 50. gadu vidū dabas

zinības mācīja skolotāja Ausma Vētra, vācu
valodu – skolotāja Anna Krākupe. Kopā ar
direktori Viju Krūmiņu (Graubi) no Rīgas ieradās arī dabas zinību skolotāja Valda Jansone
(Reinsone).
1959. gadā darbu skolā uzsāka vēstures
skolotāja Ruta Daujate. Jau gadu iepriekš darba
gaitas skolā aizsākās arī latviešu valodas skolotājai Intai Burjotei. Abas skolotājas bija arī audzinātājas skolas internātā.
Vairāki pilsētas vidusskolas skolotāji
pasniedza stundas arī pagasta skolā. Starp
tiem bija arī Arkādijs Kasinskis, kas mācīja
zīmēšanu.
Viesītes pagasta skola kļuva astoņgadīga.
1958./59. mācību gadā mani pārcēla darbā uz
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ēka pēc pārbūves.

Viesītes vidusskolu. Kad 1962./63. mācību gadā skola beidza pastāvēt kā pagasta skola,
skolotājus un skolēnus pārcēla uz vidusskolu.
Pagasta skola kļuva par krievu 8 – gadīgo
un vēlāk par 9 – gadīgo mācību iestādi. Tā pastāvēja no 1962. līdz 2003. gadam.
Mūsdienās skola ir ieguvusi pelnītu, godpilnu nosaukumu “Paula Stradiņa skola – muzejs”. Tas ir pagodinājums mūsu novadniekam
profesoram Paulam Stradiņam, kurš arī ir mācījies Viesītes pagasta skolā un ļoti mīlēja savu
dzimto pilsētu. Paldies Viesītes muzeja “Sēlija”
vadītājai un darbiniekiem par šī muzeja iekārtošanu! Domāju un ceru, ka kāds viesītietis
uzrakstīs arī rakstu par visiem Āžu miesta,
Eķengrāves domes vecākajiem, kā arī par Viesītes pilsētas mēriem, visus atzīmējot noteiktā
secībā. Domāju, ka to varētu paveikt muzeja “Sēlija” darbinieki. Tas būtu interesanti –
izpētīt Viesītes vadītāju vēsturisko dinastiju. Lai
veicas!
Pensionētā vēstures skolotāja Ģ. Godiņa
Foto no muzeja “Sēlija” un autores
personīgā arhīva
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IK "Valdis J"
veic kravas pakalpojumus
ar busiņu līdz 1,5 tonnām.
Tālr. 29995941

9. aprīlī plkst. 15:00
VIESĪTES KATOĻU
BAZNĪCĀ

LIENES GROSAS
koncerts
Koncertā tiks atskaņotas dziesmas no jaunā albuma
“Ceļš izgaismots” un mūziķes pirmā albuma
“Klātbūtnes ezerā”. Flautu spēlēs Ieva Supjeva.

Koncerts ir bez maksas,
bet būs iespēja arī ziedot.
Visi mīļi aicināti!
Organizē Viesītes katoļu un
luterāņu draudzes

RITES PAGASTA
BIBLIOTĒKĀ TIEK
MAINĪTS DARBA LAIKS
Sakarā ar bērnu un jauniešu
ieinteresētību par bibliotēku un tās
piedāvātajiem pakalpojumiem ar
šī gada 1. aprīli tiek mainīts Rites
pagasta bibliotēkas darba laiks:
P. – 9:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00;
O. – 9:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00;
T. – 9:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00;
C. – METODISKĀ diena;
P. – 9:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00.
Pusdienlaiks – 12:00 – 13:00;
S. un Sv. – nestrādā.

Ģenerāļu kausa 1. posms Aknīstē
24. marta pēcpusdienā Aknīstē norisinājās Latvijas Ģenerāļu kausa pirmais
posms, kura ietvaros Sēlijas jaunieši sacentās trīs disciplīnās - galda tenisā, novusā
un badmintonā. Viesītes novadu šajā posmā pārstāvēja četri jaunieši: Elīna Liepiņa,
Kristaps Kliģis, Artūrs Kovrigo un Viesturs
Zaļakmens. Kopvērtējumā pēc pirmā posma
Viesīte ierindojās 5. vietā, taču vislabāko in-

dividuālo sniegumu no Viesītes jauniešiem
parādīja Kristaps Kliģis, kurš novusa disciplīnā ierindojās 2. vietā.
Otrais Ģenerāļu kausa posms norisināsies 28. aprīlī Jēkabpils novada Dignājā. Tur
jaunieši sacentīsies orientēšanās disciplīnā.
Jaunatnes lietu un sabiedrisko att.
speciāliste A. Niķe
Autores foto

Pieminot komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienu
1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem
attāliem Padomju Savienības reģioniem. Uz
Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 cilvēku – ģimenes ar bērniem un sirmgalvjiem. Pieminot
traģisko deportāciju dienu, pie piemiņas vietām

Viesītes novadā - Smiltaines kapsētā, Galvānu
kapsētā, pie piemiņas akmeņiem Ritē, Elkšņos
un Viesītē - aizvadīti klusuma un atmiņu brīži,
piedaloties bijušajiem represētajiem, viņu tuviniekiem un citiem līdzcilvēkiem. Šis gads bija
īpašs, jo novada komunistiskā genocīda upuri
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pēc piemiņas brīžiem atceres vietās tika aicināti
doties kopīgā braucienā uz Likteņdārzu.
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe
Autores foto
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Kultūras afiša

Viesītes Kultūras pilī

2. aprīlī plkst. 17:00 jauno izpildītāju un
grupu konkurss “HOMESICK 2017”.
Piedalās 16 jauniešu grupas no Rīgas,
Liepājas, Jelgavas, Rēzeknes, Ilūkstes,
Gulbenes, Daugavpils un Neretas. Īpašais
viesis - ģitārists MĀRCIS AUZIŅŠ! Biļetes
cena: EUR 3,00
7. aprīlī plkst. 19:00 muzikālā komēdija
“SEPTIŅAS VECMEITAS”.
Vecmeitu lomās – aktrises Olga Dreģe,
Velta Straume, Raimonda Vazdika, Laila
Kirmuška, Jūlija Ļaha, Dace Makovska,
Ginta Krievkalna, Liene Šomase un vienīgais
vīrietis rožu dārzā – Juris Jope vai Emīls
Kivlenieks, pie klavierēm – Gints Žilinskis,
rež. Ivars Lūsis, kostīmi –
Jūlija Ļaha. Biļešu cenas: martā – EUR 9,00,
aprīlī – EUR 10.00. Biļetes Viesītes Kultūras
pilī, Biļešu paradīze tirdzniecības vietās, www.
bilesuparadize.lv. Vairāk informācijas www.
racoco.lv
9. aprīlī plkst. 17:00 XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju
lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra
apguves skate Jēkabpils deju apriņķa
kolektīviem. Piedalās tautas deju kolektīvi no
Jēkabpils, Aknīstes, Viesītes, Krustpils, Salas
novadiem un Jēkabpils pilsētas.
16. aprīlī plkst. 13:00 muzeja “Sēlija”
teritorijā “KAS KRĀSO LIELDIENAS?”
Aicinām visus – lielus un mazus – uz kopīgu
Lieldienu svinēšanu!
16. aprīlī plkst. 22:00 LIELDIENU BALLE.
Spēlē: grupa “Kontrakts” un DJ (Jēkabpils).
IEEJA: EUR 4,00
28. aprīlī plkst. 19:00 uz humoristisku
koncertprogrammu “91,5 minūtēs apkārt
pasaulei!” aicina Jolanda Suvorova un
draugi. Programmā: Jolandas oriģinālie
humoristiskie stāsti, anekdotes, satīriskās
vārsmas, limeriki un ekstravagantu
Saule dos zelta dzītiņu,
Bet mēness sidrabu dos,
Lai bērniņa mūža pavediens
Iznāktu smalks un grods.
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa
sveic novada jaundzimušo –
DILANA UN NIKOLAS –
vecākus un vēl sirds siltumu un
mīlestību, mazos bērniņus auklējot.

personāliju atveidojumi. Bet Jolanda
nesvinēs viena, bet gan kopā ar draugiem –
parodistu Vadim Jazz (Sanktpēterburga),
akordeonistu Morisu Balaskā (Kanāda) un
horeogrāfi Kamu (Gruzija).
29. aprīlī plkst. 17:00 koncerts
“SKAISTĀKĀ DZIESMA, KO VELTU
ES TEV”. Koncertā piedalās: draugu koris
“Spunk” no Igaunijas - diriģente Maia
Reta Tramperk; Viesītes Mūzikas studijas
audzēkņi, koris “Viesīte” – vadītāji Liene un
Reinis Grīnhofi. IEEJA BRĪVA

IZSTĀŽU ZĀLĒ
Jelgavas Pils salas brīvdabas zirgu saimnieka,
fotomākslinieka Eināra Nordmaņa
FOTO IZSTĀDE “Ar vējiem krēpēs”.
Izstādes atvēršana 4.aprīlī plkst. 12.00.

Rites Tautas namā
16. aprīlī plkst. 12:00 – 14:00 Lieldienu
Jampadracis
28. aprīlī plkst. 16:00 – 20:00 pasaku tēli
tiekas Masku ballē. Pasākums bērniem

Elkšņu Kultūras namā
16. aprīlī plkst. 10:00 Lieldienu pasākums
lieliem un maziem

Saimniecības preču
veikalā Viesītē –
JAUNS PREČU PIEVEDUMS!
● Sēklas, sīksīpoliņi
● Augsnes
● Dārza inventārs
● Dažādi minerālmēslojumi,
trihodermīns, slieku humuss
● Augļu koku balsināmais
● Gumijas apavi sievietēm un vīriešiem
● Stihl zāģi un to piederumi
● Stikla trauki
● Kvalitatīvas pannas un katli
● Vaska drānas
Gaidīsim Jūs veikalā Viesītē,
Brīvības ielā 1!
Darba laiks darba dienās 8:00 – 18:00,
sestdien 8:00 – 16:00.
Tālrunis: 26624390.

Pasūti fotogrāﬁjas internetā –

www.fotolukss.lv

un saņem tās Saimniecības
preču veikalā, Viesītē,
Brīvības ielā 1.
Pasūtījumu piegāde notiek
otrdienās un piektdienās.
Fotolukss info tālrunis: 28664600.

28. aprīlī Humora vakars. Ieeja: EUR 1,50

Lones Tautas namā
11. aprīlī plkst. 15:00
“Dekori Lieldienām” – radošā darbnīca arr
“Puķu bodi” Saukas pārvaldes zālē
17. aprīlī plkst. 14:00 “Lielā diena ir jau
m
klāt!” – pasākums Lones centrā pie šūpolēm
28. aprīlī plkst. 17:00 mūsu priekam
dejos deju grupa “Mozaīka” no Mazzalves
(vadītāja Dzintra Noreika)
29. aprīlī plkst. 22:00 priecēs grupa
“Tranzīts”

Pateicības
Paldies par operatīvi veikto darbu
Viesītes ugunsdzēsēju brigādei, kā
arī Eināram Brūverim un Marekam
Leimanim par mums sniegto palīdzību!
Zeltīte ar ģimeni

16. aprīlī no plkst. 9:00 – 13:00
VIESĪTĒ, laukumā pie Kultūras
pils, un “Zaļā tirgus” teritorijā

LIELDIENU
TIRGUS

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

Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību Ivanam
Krilovam par nesavtīgu palīdzību man
nelaimes gadījumā.
Lai veselība un veiksme ir viņam
blakus ikdienā!
Aivars M.
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