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Iznāk reizi mēnesī

Ziemassvētki ir ceļā
pasauli sasildīt...
To nevar apturēt, pierunāt, lai iet lēnāk. Tas ir laiks. Mēs steidzamies, kavējam
un pie sevis dusmojamies, ka laika nepietiek. Vecāka gadagājuma cilvēki nesaprot,
kur tie jaunie skrien, jaunie – kā lai paspēj visu ieplānoto padarīt? Tas nav nekas
jauns. Ar katru gadu to izproti vairāk un
vairāk...
Un Ziemassvētku laiks nāk kā brīnums. Bērni gaida rūķus un dāvanas, eglītes pušķošanu, svētku pasākumus, kuros
paši piedalās un sniedz prieku klātesošajiem. Šīs sajūtas sasilda sirdis un dvēseles.
Tā ir Ziemassvētku burvība un būtība –
sasildīt, vienot un pateikties. Lai ikdienas
skrējienā neaizmirstam galveno – paldies
ikvienam un visiem!
Viesītes novada iedzīvotājiem paldies
par mīlestību, ko sniedzat ikdienas darbos
un svētku reizēs! Paldies, ka veidojat ģimenes, audzināt bērnus, mazbērnus! Paldies
par ieguldīto darbu, veidojot saimniecības
un uzņēmumus! Paldies, ka esat sava novada un valsts patrioti! Lai svētīgs un mierpilns Ziemassvētku laiks, veselīgs un radošiem darbiem bagāts Jaunais – 2018. – gads!

Paldies darba kolēģiem Viesītes novada domē, Sociālajā dienestā, Saukas pagastā, Elkšņu, Rites pagastu pārvaldēs – par
atbalstu, ieteikumiem un radošām idejām,
kuras realizējām vai realizēsim! Un nekas
neiedvesmo vairāk kā labs vārds, ikdienas
sadarbība un kopīgi padarīts darbs. Paldies par sadarbību Viesītes novada izglītības iestādēm, Viesītes Komunālajai pārvaldei, Viesītes Transportam!
Paldies, ka mūsu ikdiena reizēm līdzinās svētkiem, bet svētki nezaudē burvību –
Viesītes Kultūras pils un pagastu kultūras
darbinieku radošajai saimei, muzeja Sēlija, Viesītes un pagastu bibliotēku kolektīviem!
Lai mēs visi justos droši un pasargāti
Viesītes novadā – paldies Valsts un Viesītes novada pašvaldības policijai!
Gaišus, mierīgus un sirsnīgus Ziemassvētkus! Laimīgu, veselīgu, enerģisku un
jaunām, radošām idejām bagātu Jauno
gadu! Paldies visiem un ikvienam!
Viesītes novada izpilddirektore
S. Lūse

Informācija par Valsts un
pašvaldības vienoto klientu
apkalpošanas centru
Viesītes novada pašvaldība atgādina, ka
pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības
ielā 10, Viesītē, darbojas Valsts un pašvaldības Vienotais klientu apkalpošanas centrs
(KAC).
KAC var saņemt ne tikai pašvaldības
sniegtos pakalpojumus, bet arī valsts iestāžu pakalpojumus, tādejādi uzlabojot
valsts pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
KAC var iesniegt iesniegumus un saņemt
konsultācijas par:
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-

tūras; • Valsts ieņēmumu dienesta; • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes; • Uzņēmumu reģistra; • Valsts zemes dienesta;
• Valsts darba inspekcijas; • Nodarbinātības
valsts aģentūras; • Lauku atbalsta dienesta;
• Lauksaimniecības datu centra pakalpojumiem.
KAC darba laiks: P., O., T., C. 08.00 –
12.00 12.30 – 17.00; P. 08.00 – 14.30;
S., Sv. – brīvs.
Kontaktinformācija
saziņai:
tel.:
65207294;
66954857;
e-pasts:
viesite@pakalpojumucentri.lv
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Atkal mēs esam ceļā –
Ceļā uz laimi,
Ceļā uz zvaigznēm,
Ceļā uz cerībām,
Ceļā uz nezināmo,
Ceļā uz prieku,
Ceļā uz labākiem laikiem,
Ceļā uz sapni,
Ceļā uz dzīvi – kāda tā ir.
Un beigu beigās –
Ceļā uz Ziemassvētkiem.
Paldies novada ļaudīm par kopīgi
paveiktajiem vērtīgajiem darbiem
2017. gadā!
Gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu
Jauno – 2018. – gadu! Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība
paveikt lielus un mazus darbus,
enerģija īstenot pārdrošākās ieceres un dzīvesprieks!
Viesītes novada domes vārdā –
domes priekšsēdētājs A. Žuks

Ziemassvētki nenāk no
noplēstas kalendāra lapiņas,
Bet no sirsniņas nāk –
jau tad, kad krīt pirmais sniedziņš,
jau tad, kad pārsliņas viz –
baltas, baltas top domas,
balta, balta top sirds.
Ziemassvētki nenāk no kalendāra
lapiņas,
Ziemassvētki nāk tad,
Kad tu man pasaki kaut ko labu,
Kad es tev izdaru kaut ko labu, –
Tad Ziemassvētki ir klāt.
(M. Laukmane)
Mīļus, gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus! Lai veiksme un ticība
labajam mūs pavada katru Jaunā
gada dienu! Lai pietiek enerģijas,
pacietības, ticības saviem spēkiem
un gudrības iecerētā realizēšanai!
“Viesītes Novada Vēstis” redkolēģija
Viesītes bibliotēkas kolektīvs
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Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošie
noteikumi Nr. 11/2017 “Par pabalstiem Viesītes novadā”
APSTIPRINĀTS ar Viesītes novada domes 2017. gada 19. oktobra lēmumu Nr. 3;
prot. Nr. 16.
PRECIZĒTS ar Viesītes novada domes
2017. gada 16. novembra sēdes lēmumu Nr.
10; prot. Nr. 18.
Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo daļu, Ministru kabineta
15.11.2005. noteikumiem Nr. 857 “Noteikumi
par sociālajām garantijām bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31. punktiem, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.
punktu, Ministru kabineta 17.07.2009. noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.
punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Viesītes novada pašvaldības
pabalstu (turpmāk – pabalsts) veidus, apmēru, izmaksas kārtību un ģimenes (personas),
kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī
lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Pabalstus piešķir ģimenei (personai),
kura deklarējusi savu dzīvesvietu Viesītes novada administratīvajā teritorijā.
3. Pašvaldības noteikto pabalstu izmaksu
organizē Viesītes novada Sociālais dienests,
kurš savā darbībā ievēro pastāvošo normatīvo
aktu prasības.

II. Pašvaldības sociālās
palīdzības veidi
4. Viesītes novada pašvaldība no budžeta
līdzekļiem izmaksā šādus pabalstus:
4.1 pabalsts garantētā minimālā ienākumu (turpmāk – GMI) līmeņa nodrošināšanai;
4.2. dzīvokļa pabalsts;
4.3. pabalsts krīzes situācijā;
4.4. pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;
4.5. pabalsts mācību līdzekļu iegādei;
4.6. brīvpusdienas skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs;
4.7. pabalsts ārstēšanās un medikamentu
iegādes izdevumu segšanai;
4.8. pabalsts sakarā ar atbrīvošanos no ieslodzījuma;
4.9. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu
sasniegšanai;
4.10. pabalsts dzīves jubilejā;
4.11. pabalsts audžuģimenei;
4.12. vienreizējs pabalsts veselības uzlabošanai;

4.13. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
4.14. pabalsts politiski represētajām personām;
4.15. pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai.

III. Pašvaldības noteikto
sociālās palīdzības pabalstu
apmērs un personas, kas ir
tiesīgas tos saņemt
5. Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālā ienākuma līmenis (turpmāk – GMI)
vienai personai tiek noteikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Pabalstu
piešķir ģimenei (personai), kura atzīta par
trūcīgu atbilstoši normatīvajiem aktiem par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu:
5.1. pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai;
5.2. pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā
mēneša 15. datumā. Vienojoties ar pabalsta
pieprasītāju, GMI pabalstu var izmaksāt naudā vai izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var
aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā).
6. Dzīvokļa pabalsta apmērs ģimenei (personai) tiek noteikts, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus atsevišķi šādām grupām –
trūcīgām ģimenēm (personām) pabalsta apmērs ir EUR 100,00 apmērā gadā, maznodrošinātām ģimenēm (personām) pabalsta
apmērs ir EUR 75,00 apmērā gadā; atsevišķi
dzīvojošajiem vecuma pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuriem noteikts trūcīgas
ģimenes (personas) statuss, pabalsta apmērs ir
EUR 200,00 apmērā gadā; atsevišķi dzīvojošajiem vecuma pensionāriem un personām ar
invaliditāti, kuriem noteikts maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss, pabalsts apmērs ir
EUR 150,00 apmērā gadā:
6.1. pabalsts var tikt izmaksāts naudā vai
pārskaitīts iestādei, kura sniedz pakalpojumu;
6.2. dzīvokļa pabalstu nepiešķir dzīvokļu
īpašniekiem vai īrniekiem, kuri savos dzīvokļos ilgstoši (vairāk nekā trīs mēnešus) nedzīvo
vai nodevuši dzīvokli apakšīrē vai citas personas lietošanā;
6.3. dzīvokļa pabalsta izmaksa var tikt
organizēta, sadalot un izmaksājot noteikto pabalsta summu divas reizes gadā, vienojoties ar
personu.
7. Pabalsts krīzes situācijā (katastrofas
vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj
nodrošināt savas pamatvajadzības, un tai ir
nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība) tiek piešķirts vienai ģimenei (personai),
neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus
un materiālo stāvokli, bet ņemot vērā iepriekš
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. Pabalstu piešķir ar novada domes priekšsēdētāja lēmumu, ja prasītāja iesniegums un
nepieciešamie dokumenti saņemti ne vēlāk kā
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viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās
dienas:
7.1. pabalsts krīzes situācijā – tiek piešķirts
līdz EUR 425,00.
8. Pabalstu, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir bez vecāku gādības palikušam
bērnam – bārenim un invalīdam kopš bērnības, kuram beigusies ārpusģimenes aprūpe
audžuģimenē, pie aizbildņa, internātskolā,
aprūpes iestādē, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli:
8.1. vienreizēju pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam – bārenim, kuram
beigusies ārpusģimenes aprūpe, piešķir, sasniedzot 18 gadu vecumu, patstāvīgas dzīves
uzsākšanai EUR 128,06; vienreizēju pabalstu
bez vecāku gādības palikušam bērnam – bārenim invalīdam kopš bērnības, kuram beigusies ārpusģimenes aprūpe, piešķir, sasniedzot
18 gadu vecumu, patstāvīgas dzīves uzsākšanai EUR 213,44;
8.2. vienreizēju pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam – bārenim sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei piešķirt EUR 250,00 apmērā vai pabalstu izsniedzot mantiski;
8.3. ja pilngadību sasniegušais bērns – bārenis turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt
valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts
atzītu profesionālās izglītības, koledžas un
augstākās izglītības apliecinošus dokumentus,
un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos
normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi
apgūst izglītības programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna
ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem EUR 64,03; ja pilngadību sasniegušais bērns – bārenis invalīds
kopš bērnības turpina mācības vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga
izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai
valsts atzītu profesionālās izglītības, koledžas
un augstākās izglītības apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību
sekmīgi apgūst izglītības programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par
bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā
pabalstu ikmēneša izdevumiem EUR 106,72.
Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Par mācību pārtraukšanu
pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību, kura
izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem;
8.4. dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības un atradās bērnu aprūpes
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no
dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību,
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa
pabalsts ir pabalsts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas
darbībām, izdevumi par pakalpojumiem,
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kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu)
segšanai. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi normatīvie izdevumi, pieņemot, ka īrēšanas platība ir ne vairāk par
25 m2):
8.4.1. par dzīvokļa telpu īri (ietverot obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) – 0,21
EUR par 1 m2 mēnesī, nepārsniedzot īres maksas un apsaimniekošanas kopējo summu;
8.4.2. par apkuri – 1,12 EUR par 1 m2, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;
8.4.3. par elektroenerģiju – 70 kWh mēnesī;
8.4.4. par gāzi – 1 m3 mēnesī;
8.4.5. par ūdeni un kanalizāciju – 3 m3 mēnesī;
8.4.6. par sadzīves atkritumu izvešanu –
1,58 EUR mēnesī;
8.5. dzīvokļa pabalsta apmērs nevar būt
lielāks par 45,00 EUR mēnesī;
8.6. dzīvokļa pabalsta saņemšanai bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības,
Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu
dokumentu, iesniedz iesniegumu un īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;
8.7. sociālā dienesta darbinieki pirms lēmuma par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu pieņemšanas apmeklē bāreni viņa dzīvesvietā un
aizpilda normatīvajos aktos noteikto veidlapu
un dzīvesvietas apsekošanu, ko paraksta abas
puses;
8.8. ja bārenis deklarējis dzīvesvietu ārpus
Viesītes novada administratīvās teritorijas,
sociālais dienests nosūta lūgumu par bāreņa
dzīvesvietas apsekošanu tās pašvaldības sociālajam dienestam, kura administratīvajā teritorijā bārenis ir deklarējis dzīvesvietu. Pēc apsekošanas akta saņemšanas sociālais dienests
lemj par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu;
8.9. ja sociālais dienests pieņēmis lēmumu
piešķirt bārenim dzīvokļa pabalstu, ikmēneša
pabalsta summa tiek pārskaitīta pakalpojuma sniedzējiem (mājokļa īpašniekam, nama
apsaimniekotājam, komunālo pakalpojumu
sniedzējiem u.c.);
8.10. bārenim ir tiesības izvēlēties saņemt
šajos saistošajos noteikumos minēto dzīvokļa
pabalstu vai, ja bārenis dzīvo kopā ar ģimenes
locekļiem, bārenim un pārējiem ģimenes locekļiem, deklarējot ienākumus un materiālo
stāvokli, citā pašvaldības normatīvajā aktā noteikto dzīvokļa pabalstu.
9. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiek
piešķirts trūcīgām ģimenēm un daudzbērnu
ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni, uzsākot
jauno mācību gadu, un ja tas ir pieprasīts no
1. jūlija līdz 31. augustam. Pabalsta apmērs ir
EUR 30,00 vienam skolēnam. Pabalstu izmaksā vienu reizi mācību gadā.
10. Pabalsts brīvpusdienas skolās un
pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirts
trūcīgām ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni, un kuri apgūst obligātās izglītības
programmu Viesītes novada administratīvajā
teritorijā esošajās izglītības iestādēs. Lēmumu
par vienas dienas ēdināšanas maksas apmēru
pieņem Viesītes novada dome un pārskata pēc
nepieciešamības. Brīvpusdienas tiek piešķirtas
pēc iesnieguma saņemšanas uz laiku no nāka-

mā mēneša pirmās mācību dienas līdz kārtējā
mācību gada semestra beigām. Pabalsta summa tiek pārskaitīta ēdināšanas uzņēmumam,
kas nodrošina ēdināšanu. Pabalstu piešķir uz
trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanas laiku.
11. Pabalsts ārstēšanās un medikamentu
iegādes izdevumu segšanai ir līdz EUR 100.00
vienai personai gadā. Pabalstu piešķir maznodrošinātām ģimenēm (personām). Pabalstu
piešķir, pamatojoties uz dokumentiem, kas
pierāda minētos izdevumus (stingrās uzskaites
EKA čeku un kvīšu kopijas – pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālus). Pierādītie izdevumi
tiek segti 40% apmērā. Izdevumus apliecinošie
dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža. Pabalsta summa var tikt pārskaitīta pakalpojuma
sniedzējam.
12. Pabalstu sakarā ar atbrīvošanos no
ieslodzījuma piešķir EUR 30,00 apmērā personām, kuras ir atbrīvotas no ieslodzījuma
pēc soda izciešanas un kuru deklarētā dzīvesvieta pirms ieslodzījuma bijusi Viesītes
novada administratīvā teritorija. Pabalstu piešķir bez materiālā stāvokļa izvērtējuma un ja
iesniegums saņemts ne vēlāk kā divu mēnešu
laikā no atbrīvošanas no ieslodzījuma. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz ieslodzījuma vietas
pārvaldes izziņas kopija par atbrīvošanos no
ieslodzījuma.
13. Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķir ar mērķi novērst vai
mazināt invaliditātes, darbnespējas, brīvības
atņemšanas un soda izciešanas, atkarības vai
vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās
sociālās sekas klienta dzīvē, nodrošināt sociālā
statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā:
13.1. sociālā darba speciālists pēc klienta
individuālo vajadzību izvērtēšanas lemj par
individuālā sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanu;
13.2. lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanu
pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz
individuālo sociālās rehabilitācijas plānu un
personas iesniegumu, izvērtējot klienta sociālo
situāciju un paredzamos rehabilitācijas
rezultātus;
13.3. pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu
pakalpojumu sniedzējam vai arī skaidrā naudā klientam pēc izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas sociālā darba speciālistam.
14. Pabalsts dzīves jubilejā tiek piešķirts ar
mērķi sniegt materiāla rakstura palīdzību personām dzīves jubilejās, kuras sasniegušas 80,
85, 90 un vairāk, katru gadu jubilejā. Pabalsts
ir vienreizējs, un tā apmērs ir EUR 30,00. Pabalstu piešķir personām, kurām deklarētā
dzīvesvieta ir Viesītes novada administratīvā
teritorija, pamatojoties uz iedzīvotāju reģistra
datu bāzē gūto informāciju par noteikta gadu
skaita sasniegšanu. Pabalstu izmaksā sociālie
darbinieki pabalsta saņēmēja dzīvesvietā.
15. Pabalstu audžuģimenei piešķir audžuģimenēm, kuras noslēgušas līgumu ar Viesītes
novada pašvaldību par audžuģimenes pienākumu izpildi:
15.1. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā līdz EUR
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150,00, ņemot vērā bērna konkrētās vajadzības:
15.1.1. ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais
apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību līdzekļi,
mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas,
kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā;
15.1.2. atskaites par saņemto pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimene iesniedz Bāriņtiesā vienu reizi gadā;
15.2. pabalsts bērna uzturam, ieskaitot
ēdināšanas izdevumus mācību iestādē, ir
EUR 150,00 katram bērnam:
15.2.1. pabalstu piešķir, sākot ar dienu, kad
bērns ievietots audžuģimenē. Pabalsta
izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš, vai ar dienu, kad bērns ar
bāriņtiesas lēmumu tiek izņemts no audžuģimenes;
15.2.2. ja audžuģimene attaisnojošu iemeslu dēļ pabalstu bērna uzturam nav saņēmusi,
to izmaksā par pagājušo periodu ar faktisko
bērna ievietošanas dienu audžuģimenē;
15.3. atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi –
EUR 113,83:
15.3.1. atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot
normatīvajos aktos noteikto atlīdzības apmēru
mēnesī;
15.3.2. atlīdzību piešķir no tās pašvaldības
budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar
audžuģimeni.
16. Pabalstu veselības uzlabošanai piešķir
personām ar 1. grupas invaliditāti un bērniem
ar invaliditāti bez materiālā stāvokļa izvērtējuma. Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir
EUR 50,00:
16.1. pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un invaliditāti
apliecinošu dokumentu;
16.2. lēmumu par pabalsta piešķiršanu
pieņem Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
17. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā EUR 200,00 apmērā par katru bērnu piešķir vienam no vecākiem, kurš savu pamata
dzīvesvietu uz pabalsta pieprasīšanas brīdi
deklarējis Viesītes novada administratīvajā teritorijā, un bērns ir deklarēts Viesītes novada
administratīvajā teritorijā:
17.1. pabalstu var pieprasīt divu mēnešu
laikā no bērna piedzimšanas dienas;
17.2. pabalstu piešķir ar novada domes
priekšsēdētāja rīkojumu, ja prasītāja iesniegums un nepieciešamie dokumenti saņemti ne
vēlāk kā divus mēnešus no bērna dzimšanas
dienas.
18. Pabalsts politiski represētajām personām tiek piešķirts ar mērķi sniegt materiālu
atbalstu, atzīmējot komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienu. Pabalsts tiek izmaksāts
vienu reizi gadā – martā, un tā apmērs ir 30,00
EUR. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz Sociālā
dienesta rīcībā esošajām ziņām un aktualizēto
politiski represēto personu sarakstu. Pabalstu
izmaksā Sociālā dienesta darbinieki pabalsta
saņēmēja dzīvesvietā.

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2017. gada decembris, Nr. 12 (173)
19. Pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai – EUR 145,00 – piešķir mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai,
kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirušās
personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi
Viesītes novada administratīvajā teritorijā.
Ja mirusī persona nav sociāli apdrošināta
(faktu apliecina VSAA izziņa), tad izmaksā
pabalstu divu valsts sociālā nodrošinājuma
pabalstu apmērā.

IV. Pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstu prasītāju
pienākumi
20. Lai pretendētu uz šajos noteikumos
paredzētajiem pabalstiem, prasītājam sociālajā
dienestā jāiesniedz iesniegums, kā arī citi dokumenti atbilstoši pabalsta veidam.
21. Ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis tiek izvērtēts, ievērojot tādu
pašu kārtību, kādu paredz Latvijas Republikas
likumdošana, lai ģimene (persona) tiktu atzīta

par trūcīgu.
22. Lai saņemtu pabalstu, ģimenei (personai) pēc sociālā dienesta pieprasījuma ir jāveic
līdzdarbības pienākumi atbilstoši likuma “Par
sociālo drošību” tiesību normām.

V. Lēmuma pieņemšanas,
apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
23. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu administratīvā akta veidā pieņem Viesītes novada Sociālais dienests vismaz trīs kompetentu
amatpersonu sastāvā.
24. Ja sociālās palīdzības prasītājs atbilstoši likumdošanai nav tiesīgs saņemt sociālo
palīdzību vai nav pildījis kādu no šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, pabalsts
tiek atteikts.
25. Ja ģimeni (personu) neapmierina sociālā dienesta lēmums par tai piešķirto pabalstu
vai atteikumu piešķirt pabalstu, to var apstrīdēt Viesītes novada domē likumā noteiktajā

kārtībā un termiņos.
26. Viesītes novada dome sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas gadījumā izskata
personas iesniegumu likumdošanā noteiktajā
kārtībā un izdod administratīvo aktu, ko persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā.

VI. Noslēguma jautājumi
27. Saistošie noteikumi publicējami Viesītes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”, un tie stājas
spēkā 2018. gada 1. janvārī.
28. Ar 2018. gada 1. janvāri atzīt par spēku
zaudējušiem Viesītes novada pašvaldības
2013. gada 20. novembra saistošos noteikumus Nr. 15 “Par pabalstiem Viesītes novadā”.
29. Par šo noteikumu izpildi ir atbildīgs
Viesītes novada Sociālais dienests.
Viesītes novada pašvaldības Novada domes
priekšsēdētājs A. Žuks

Darbs Attīstības un plānošanas nodaļā
Nodaļā strādā pieci speciālisti. Galvenais darbs notiek pie attīstības plānošanas
un investīciju piesaistes, īpašumu apsaimniekošanas, iepirkumu veikšanas, būvniecības dokumentu izstrādes, projektu
izstrādes, to īstenošanas. Ir veikta Viesītes
novada Attīstības programmas 2014. –
2020. Rīcību plāna un Investīciju aktualizācija. 2017. gadā tika uzsākta jauna Teritorijas plānojuma izstrāde. Tas ir viens
no svarīgākajiem dokumentiem zemes izmantošanas un apbūves jomā. Līdz šim ir
apkopota nepieciešamā informācija, kura
tiek apstrādāta un sistematizēta, informēti
iedzīvotāji par plānojuma izstrādi un saņemti iesniegumi no iedzīvotājiem individuāli un uzņēmējiem. 2018. gada pirmajā
pusē sabiedrības apspriešanai tiks nodota
plānojuma 1. redakcija.
Pateicoties speciālistu profesionālajai kompetencei, spējai strādāt komandā,
pozitīvai attieksmei pret darbu un aizrautībai, esam spējuši strādāt efektīvi un rezultatīvi.
2017. gadā Viesītes novada pašvaldība
ir izstrādājusi projektus vairākās programmās un fondos. Kopā konkursos individuāli un partnerībās iesniegts vērtēšanai
21 projekts šādos fondos un programmās:
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, Eiropas Sociālais fonds, Zivju fonds, Latvijas vides
aizsardzības fonds, LEADER programma,
INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma, ERASMUS+,
NORDPLUS, Zemgales kultūras programma un citās. No iesniegtajiem projektiem
apstiprināti 15 projekti, no kuriem 5 jau
ir ieviesti, pārējie šobrīd vēl ir ieviešanas
procesā. Tāpat šogad tika turpināta vai uzsākta 4 iepriekš iesniegto un apstiprināto
projektu īstenošana – “Mīlestības takas
pārbūve 3. kārta”, “Ceļo gudri – apmeklē

Lietuvu un Latviju” /Travel smart/, veselības veicināšanas un Viesītes vidusskolas
ERASMUS+ projekts. Rezultātā ir rekonstruēta Mīlestības taka, uzlabots Jauniešu centra aprīkojums, nodrošināta video
novērošana visā novada teritorijā, iegādātas norobežojošās barjeras pasākumiem,
iegādāts aprīkojums pašvaldības policistam, rekonstruēti novada ceļi, organizēti
pasākumi. Tāpat projektu rezultātā tiek
sniegta iespēja izglītību apgūšanai un kvalifikācijas celšanai dažādām novada iedzīvotāju grupām. Investīcijas nav tikai būvniecība vai infrastruktūras attīstība, tas ir
darbs speciālistu izglītošanai, inovācijām,
jaunāko tehnoloģiju pielietošanai, darba
efektivitātes paaugstināšanai.
G. Dimitrijeva, nodaļas vadītāja

Darbs uzņēmējdarbības
un iedzīvotāju iniciatīvu
atbalstam
Šogad veikts aktīvs darbs pie uzņēmējdarbības veicinošām un atbalstošām aktivitātēm. Attīstības un plānošanas nodaļa
ir atbalstījusi uzņēmēju un mājražotāju
dalību izstādēs, un tirdziņos. Piemēram,
Pārnovadu uzņēmēju dienās Aizkrauklē
uz uzaicinājumu kopīgi veidot vienotu novada stendu šogad atsaucās 8 novada uzņēmēji. Sadarbībā ar Aizkraukles novada
pašvaldību izmantojām iespēju turpināt
iesākto un 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, dažādas kancelejas
un saimniecības preces. Pašvaldības organizētajā un finansētajā projektu konkursā iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam šogad
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ir piešķirts pašvaldības finansējums 12
Viesītes novada biedrību, nodibinājumu,
reliģisko organizāciju un vietējo iniciatīvas grupu projektiem. Īpaši jāatzīmē, ka,
pateicoties veiksmīgam darbam ar iedzīvotājiem, šogad pirmo reizi tika iesniegti 3
iedzīvotāju iniciatīvu grupu projekti. 2017.
gadā SIA “Viesītes Kristīnes aptieka” svin
30 gadu jubileju. Tāpēc Attīstības un plānošanas nodaļa SIA “Kristīnes Viesītes aptieka” vadītāju un īpašnieci Ainu Pečausku
izvirzīja titulam “Gada uzņēmējs Zemgalē
2017”. Svinīgā pasākumā Rundāles pilī A.
Pečauskai tika pasniegts apbalvojums.
L. Zvirbule, projektu administratore

Darbs nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas jomā
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana
un efektīva izmantošana ir viens no svarīgākajiem darbiem. To veicam saskaņā
ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Manā kompetencē ir saskaņot būvniecības
ieceres atbilstību teritorijas plānojumam,
īpašumu ierakstīšana Zemesgrāmatā, sagatavot un organizēt izsoles, strādāt ar
jautājumiem par īpašumu nomu, citi organizatoriski jautājumi, kas saistās ar īpašumu apsaimniekošanu.
2017. gadā atzinumus par būvniecības
ieceres atbilstību teritorijas plānojumam ir
pieprasījuši 37 interesenti, bet tikai viens
no tiem ir jaunas liellopu fermas būvniecība Saukas pagastā, lielāka daļa iesniegumu
bija ar lūgumu saskaņot atļauju lauksaimniecības neizmantotajās zemēs ieaudzēt
mežu vai izveidot meža plantācijas.
Uz 01.01.2017. uz pašvaldības vārda
Zemesgrāmatā reģistrēti Viesītes pilsētā
106 īpašumi, Viesītes pagastā 38 īpašumi,
Saukas pagastā 50 īpašumi, Elkšņu pagastā 26 īpašumi, Rites pagastā 25 īpašumi.
2017. gadā Zemesgrāmatā ierakstīts 21
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pašvaldības īpašums.
2017. gadā kopā ar kolēģiem ir sagatavoti dokumenti un ierakstīts Zemesgrāmatā 21 pašvaldības īpašums, t. sk. 7 ielas,
lai īstenotu projektu ielu apgaismošanas
pārbūvi. Gada laikā publiskajā izsolē piedāvāti 16 pašvaldības īpašumi, kā rezultātā pašvaldības budžets papildināts ar
459442 EUR.
Ir noslēgti 205 nomas līgumi par zemes iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām par kopējo summu 4147 EUR.
Brīvo zemes vienību, kuras būtu lietderīgi
izmantot lauksaimniecības vajadzībām, uz
2017. gada beigām ir ļoti maz, pārsvarā ir
brīvas zemes vienības ar platību no 0,1 ha
līdz 1,5 – 2,5 ha. 2018. gada sākumā pašvaldības mājas lapā būs pieejama aktuāla
informācija par pašvaldības zemes īpašumiem. Interneta portālā: www.kadastrs.lv
var aplūkot īpašumu ortofoto plānu (meklēt zemes vienības – ierakstīt kadastra apzīmējumu – skatīt telpiskos datus).
S. Puzāne, nekustamo īpašumu vecākā
speciāliste

Darbs iepirkumu jomā
Publisko iepirkumu veikšanas kārtību
nosaka Publisko iepirkumu likums. Likuma mērķis ir nodrošināt:
1. iepirkumu atklātumu;
2. piegādātāju brīvu konkurenci, kā
arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem;
3. pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu.
Iepirkumus Publisko iepirkumu likuma kārtībā veic Viesītes novada domes iecelta iepirkumu komisija. Informācija par
iepirkumiem tiek publicēta pašvaldības
mājas lapā: http://www.viesite.lv/?page_
id=30271.
2017. gadā iepirkumu rezultātā ir noslēgti vairāki apjomīgi līgumi. Lielākie no
tiem – tabulā.
Uzņēmēju interesēs vietnē: https://
www.eis.gov.lv/EKEIS/ProcurementPlan

Līguma
noslēgšanas
datums

Piegādātājs

Iepirkuma
priekšmets

Līguma
summa
EUR bez
PVN
195986,79

Līguma
summa
EUR ar
PVN
237144,02

15.06.2017. SIA “Ošukalns” Pašvaldības ceļa S7
“Ozoliņi – Ķēķāni –
Zīlāni” pārbūve
28.06.2017.
IK “Arrival” Ēdināšanas
181523,67 219643,64
pakalpojumi PII
“Zīlīte” un Viesītes
vidusskolā
21.11.2017.
SIA “Mikor” Pašvaldības ceļa
442448,96 535363,24
V19 “Jaunkančuki –
Priede – Ikšķiles”
pārbūve
30.11.2017. SIA “LC būve” Esošās skolas
1227250,04 1484972,55
ēkas pārbūve ar
funkcijas maiņu
Veselības un
sociālās aprūpes
centra vajadzībām
(būvdarbu II kārta)
tiek publicēti pašvaldību un valsts iestāžu
iepirkumu plāni.
Lai nodrošinātu pašvaldības līdzekļu
efektīvu izmantošanu un līgumu slēgšanas caurspīdīgumu, Viesītes novada dome
23.02.2017. apstiprināja noteikumus “Par
kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi”, kas
regulē iepirkumu veikšanu līdz EUR 10000
bez pievienotās vērtības nodokļa precēm
un pakalpojumiem un līdz EUR 20000
būvdarbiem. Informācija par šiem iepirkumiem tiek publicēta pašvaldības mājas lapā:
http://www.viesite.lv/?page_id=30269.
S. Eglīte, iepirkumu speciāliste

Darbs projektēšanas un
būvniecības jomā
Pašvaldības būvinženiera kompetencē
ietilpst nepieciešamo remontdarbu novērtēšana, darba tāmju apjomu un tehnisko
specifikāciju sastādīšana remontdarbu iepirkumiem. Regulāri notiek komunikācija
ar projektētājiem, nepieciešamās informācijas un datu sagatavošana, projekta risinājumu apspriešana, kā arī būvniecības

Līguma
izpildes
termiņš
01.12.2017.
31.08.2020.

30.09.2018.

28.02.2019.

procesa pārraudzība, pašvaldības interešu
pārstāvēšana.
Nozīmīgākie būvniecības darbi,
kas veikti 2017. gadā
Vidusskolai tika izremontēts jaunā
korpusa otrā stāva gaitenis, augu mājas
vestibils, sporta zālei nomainīti logi, pārkrāsota skolas fasāde.
Pārbūvēts pašvaldības autoceļš S7
Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni.
Uzsākta pašvaldības autoceļa V19
Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles pārbūve.
Ir uzsākta arodskolas ēkas pārbūve
Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām.
Notiek projektēšanas darbi apgaismojuma pārbūvei Brīvības ielai, Raiņa ielas
posmam un Peldu ielai.
Notiek projektēšana pie Smilšu ielas
pārbūves.
Tiek strādāts pie projekta muzeja “Sēlija” šaursliežu dzelzceļa depo ēkas atjaunošanai.
G. Puzāns,
būvinženieris

Realizēts projekts “Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes
iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanai”

Jūnija sākumā Viesītes novada pašvaldība saņēma lēmumus par LEADER projekta iesniegumu apstiprināšanu “Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu

centra pakalpojumu paplašināšanai”.
Projekta “Aprīkojuma iegāde Viesītes
Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanai” vispārējais mērķis:
sniegt atbalstu un integrācijas pasākumus
dažādām sabiedrības grupām. Stratēģiskais mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves
kvalitāti. Projekta konkrētais mērķis:
iegādāties virtuves aprīkojumu Viesītes
Jaunatnes Iniciatīvu centrā, lai dažādotu
lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 2365,00
EUR, no tām 2128,50 EUR ir publiskais finansējums un 236,50 EUR ir pašvaldības
līdzfinansējums.
2017. gada projektu uzsaukumā Vie-
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sītes novada pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļa LEADER programmā
iesniedza kopā 6 projektus, no tiem 4 tika
apstiprināti.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural–development–2014–2020/index_lv.htm
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu administratore L. Zvirbule
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Apstiprināts projekts
“Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences”
Viesītes novada pašvaldība ir saņēmusi
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2017. gada 5. decembra lēmumu Nr.
2–5/653 “Par projekta “Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences” pieteikuma apstiprināšanu”. Projekta kopējais finansējuma
apmērs ir 28610 EUR.
Tas ir Eiropas Savienības Erasmus+
programmas projekts, kurš tiks īstenots
nākamā gada pirmajā pusē. Šis projekts dos
iespēju 35 vietējā līmeņa jaunatnes darbiniekiem no 6 partnervalstīm – Latvijas,
Lietuvas, Polijas, Norvēģijas, Slovēnijas un
Turcijas – attīstīt svarīgākās jaunatnes dar-

ba kompetences, kuras ir noteiktas Eiropas
portfolio jaunatnes vadītājiem un speciālistiem darbā ar jaunatni.
Apmācību kursa laikā jaunatnes darbiniekiem būs iespēja labāk izprast sava
darba funkcijas, apgūt tehnikas, kā labāk
tikt galā ar ikdienas jaunatnes darba aktivitātēm un ar jauniešu krīzes situācijām,
piemēram, depresiju, pašnāvībām vai to
mēģinājumiem, dzimumu un seksualitātes
jautājumiem – tēmām, par kurām jaunietis
var baidīties runāt ar vienaudžiem vai arī
vienaudži var sniegt kļūdainus padomus,
kas balstīti mītos vai stereotipos. Apmācī-

bu kurss palīdzēs
tā dalībniekiem
iegūt
nepieciešamās kompetences, lai veiksmīgi vadītu
jaunatnes darba aktivitātes vietējā līmenī,
pilnveidos dalībnieku personīgo attīstību,
viņu darba kvalitāti un nodarbinātības iespējas Eiropas darba tirgū un ārpus tā, kā
arī uzlabos dalībnieku komunikācijas spējas, darbu svešvalodā un ļaus apmainīties
ar pieredzi par jaunatnes darba izaicinājumiem katrā no partnervalstīm.
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe

Apstiprināti trīs jauni INTERREG Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekti
Projektā “Sustainable, sociable and active Viesite and Rokiškis communities” /
Ilgtspējīgas, sociālas un aktīvas Viesītes
un Rokišķu kopienas”/, Nr. LLI–29, iesaistītas Viesītes pašvaldība, kas ir vadošais
partneris, un Rokišķu rajona pašvaldības
administrācija. Divu valstu sadarbība abpusēji ļaus izmantot vienam otra pieredzi.
Sociālo telpu piemērošana ir tikai viens
pasākums, lai palielinātu mērķa grupas
nodarbinātību, uzlabotu dzīves vidi. Vēl
viens pasākums, kas tiks īstenots šajā projektā, ir sociālās iekļaušanas veicināšana,
izmantojot problēmu mazinošas darbības:
projektu veicināšanu, kopīgus pasākumus,
apmācības, sociālās iekļaušanas algoritma
izstrādi, veselību veicinošus pasākumus.
Projekta mērķa grupa: bērni, jaunieši, ģimenes, seniori. Stiprā puse ir divu valstu
kopienu iekļaušana kopīgās aktivitātēs.
Projekta mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus iedzīvotājiem no mazaizsargātām teritorijām. Projekta rezultātā tiks organizēti
iekļaujoši pasākumi, sakārtota infrastruktūra – uzbūvēts žogs apkārt daudzfunkcionālajam sporta laukumam, sakārtots
bērnu rotaļu laukums Viesītes pilsētas
centrā. Projekta īstenošanas laiks 18 mēneši no 01.03.2018. – 31.08.2019. Projekta
kopējais budžets EUR 199650,50, tai skaitā Viesītes novada budžets EUR 101143,63.
Projekts “Conservation of biodiversity in open wetland habitats of the LV–LT
cross – border region applying urgent and
long–term management measures” /Atvērtā ainava/, Nr. LLI–306, paaugstinās
vides resursu integrāciju un efektivitātes
vadību. Vadošais partneris ir Sartu un
Gražutes reģionālā parka administrācija,
partneri Biržu reģionālā parka direkcija,
Dabas mantojuma fonds Viļņā, biedrība
Eiroreģions “Ezeru zeme”, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās
administrācijas Rēzeknes birojs, Viesītes novada pašvaldība. Projekta ideja un

jēga ir mitrāju biotopu (purvu) saglabāšana un apsaimniekošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Mitrāju biotopi
ir starp visnozīmīgākajām ekosistēmām,
kas pakļautas vislielākajam apdraudējumam hidroloģiskā režīma izmaiņu dēļ,
apsaimniekošanas pārtraukšanas – pamešanas dēļ, kā arī klimata izmaiņu inducētas aizaugšanas dēļ. Mitrāju (purvu)
biotopu platību sarukšana un to vērtību
zudums ir kopīga problēma Baltijas reģionā, kā arī Austrumu un Centrāleiropā.
Projekta galvenais mērķis ir palielināt vides resursu apsaimniekošanas efektivitāti
ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu
atklātajos mitrāju biotopos Latvijas –
Lietuvas pārrobežu reģionā, piemērojot
nekavējošus un ilgtermiņa apsaimniekošanas pasākumus. Projekta inovatīvie
risinājumi ietver kopēju rīku, pasākumu un sistēmu izstrādi mitrāju (purvu)
apsaimniekošanas vajadzībām, uzlabojot biotopu kartēšanas metodes. Jaunās
zināšanas un pieredze, kas tiks iegūta
projekta īstenošanas laikā, tiks izplatītas
mitrāju (purvu) apsaimniekošanas pasākumu demonstrējumos privāto zemju
īpašniekiem un ieinteresētajām pusēm.
Trīs partneri no Latvijas un trīs no Lietuvas pārstāv dažādus partnerības līmeņus,
ietverot vietējās un valsts līmeņa pārvaldības iestādes, īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju administrācijas un nevalstiskās
organizācijas. Viesītes novada budžets ir
EUR 29512,05. Īstenošanas ilgums 24 mēneši no 01.02.2017. – 31.01.2020.
Projekts “Improvement of Quality and
Accessibility of Social Services in Mid –
Baltic Region” /Sociālo pakalpojumu
kvalitātes un pieejamības uzlabošana VidusBaltijas reģionā/, Nr. LLI–317, ir vērsts
uz cilvēku ar invaliditāti, bērnu un jauniešu no riska grupām un veco ļaužu sociālās
atstumtības mazināšanu, kas ir kopīgs
izaicinājums visam VidusBaltijas reģio-
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nam. Projekta mērķis ir veicināt personu
ar invaliditāti, bērnu, jauniešu un veco
ļaužu integrāciju sabiedrībā, īstenojot sociālās iekļaušanas pasākumus un uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti.
Ieviešot projektu cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem un jauniešiem no riska
grupām un veciem ļaudīm, kļūs pieejami
sociālās iekļaušanas pasākumi, kā arī tiks
paaugstināta sociālo pakalpojumu kvalitāte.
Minētais tiks sasniegts:
1) palielinot 8 partneru organizāciju
speciālistu veiktspēju un veidojot jaunus
sadarbības tīklus;
2) uzlabojot sociālo pakalpojumu un
sociālās iekļaušanas pasākumu infrastruktūru un aprīkojumu;
3) radot un testējot kvalitātes vadības
sistēmu sociālo pakalpojumu sniedzējiem
visā VidusBaltijas reģionā;
4) organizējot starptautiskas vasaras
nometnes bērniem un jauniešiem no riska
grupām un cilvēkiem ar invaliditāti;
5) radot jaunus sociālās iekļaušanas
pasākumus.
Projekta ietvaros izstrādātā kvalitātes
vadības sistēma tiks testēta abās valstīs,
un tas ļaus izstrādāt jaunu pieeju sociālo
pakalpojumu izvērtēšanā.
Īstenošanas laiks 24 mēneši no
01.02.2017. – 01.02.2020. Viesītes pašvaldības budžets projektā ir EUR 109732,98.
Projekta rezultātā Viesītē tiks izveidots
dienas centrs. Vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions, partneri – skola
Jonišos, Dienas centrs Kretingā, Jauniešu
centrs Rokišķos, Dobeles, Jaunjelgavas,
Auces, Viesītes novadu pašvaldības.
G. Dimitrijeva,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja
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Viesītē uzsākts darbs pie Veselības un sociālās
aprūpes centra būvniecības projekta realizācijas
2017. gada 30. novembrī Viesītes novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “LC
būve” par SIA “Firma L4” izstrādātā būvprojekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar
funkciju maiņu Sporta skolas un Veselības
un sociālās aprūpes centra vajadzībām” II
kārtas būvdarbiem. Plānotais būvdarbu
periods no 2017. gada 11. decembra līdz
2019. gada 28. februārim. Būvuzraudzību
veic IK “Būvzinis–J”.

11. decembrī pašvaldībā notika pirmā
projekta uzsākšanas sapulce, kurā piedalījās visu iesaistīto pušu pārstāvji, darba
kārtībā tika pārrunāts objekta būvniecības
process, termiņi un visu pušu atbildība.
Būvprojekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkciju maiņu Sporta skolas un
Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām” II kārtas būvdarbu laikā bijušās
arodskolas ēka tiks pārbūvēta par moder-

nu un visām prasībām atbilstošu Veselības
un sociālās aprūpes centru. Pašreizējās
aprūpes centra telpas neatbilst Labklājības
ministrijas prasībām un ir fiziski un morāli nokalpojušas.
Projekta kopējās izmaksas sastāda
EUR 1484972,55. Projekta realizācijai pašvaldība ņems aizņēmumu Valsts kasē.
Projektu administratore
L. Zvirbule

“Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” godināšana
1. decembrī Rundāles pilī Zemgales
Plānošanas reģions un tā struktūrvienība
Uzņēmējdarbības centrs jau otro reizi organizēja krietnāko uzņēmēju godināšanu. No
Viesītes novada nomināciju un apbalvojumu saņēma SIA “Kristīnes Viesītes aptieka”
vadītāja un īpašniece Aina Pečauska.
Atbilstoši Nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome (ZAP),
visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības izraudzījušas katra vienu titula “Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” cienīgu ieguvēju. Šādu
atzinību varēja saņemt vidējo un mazo
uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums
reģistrēts vai veic saimniecisko darbību
konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt
pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai
nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba
tiesisko attiecību un darba aizsardzības
jomā.
Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko
izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu.
Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar
savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai
ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši

augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā,
kā arī sabiedriskā aktivitāte.
Starp nominētajiem titula ieguvējiem,
kuru vārdus apstiprinājusi ZAP, ir gan
Zemgalē pazīstami lauksaimnieki, metālapstrādes, mežistrādes, pārtikas rūpniecības,

tūrisma un viesmīlības pārstāvji, gan mājražotāji un dažādu pakalpojumu sniedzēji.
Visi laureāti saņēma īpaši darinātu piemiņas
zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu.
Sabiedrisko attiecību un Jaunatnes lietu
speciāliste A. Niķe

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība 2017. gadā īstenoja
projektu “Multisensorās maņu telpas izveide”

Biedrībai arī 2017. gadā tika atbalstīts
A/s “Latvijas valsts meži” sociālās jomas

projekts, kuram pateicoties Atbalsta centrs
“Viesītei” jau trešo gadu sniedz ergoterapeita un fi zioterapeita pakalpojumus Viesītes un citu novadu cilvēkiem ar invaliditāti.
Šogad projekta laikā bija arī paredzēts
izveidot Multisensoro maņu telpu. Sakarā
ar to, ka projektam bija samazināta paredzētā summa, biedrība, lai piesaistītu šim
projektam papildus fi nansējumu, piedalījās
šī gada Viesītes novada pašvaldības vietējo
projektu konkursā. Tika piešķirta summa
245,00 eiro apmērā, kuru biedrība izmantoja, izveidojot Multisensoro maņu telpu.
Telpā nomainīts grīdas segums, kā arī iegādāti 2 krēsli un smilšu un krāsu galdiņš
nodarbībām.
Sensorā istaba – tas ir biedrības ilgtermiņa ieguldījums turpmākai biedrības
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darbības attīstībai. Multisensorā maņu telpa ir unikāls risinājums sarežģītām cilvēku
veselības problēmām un palīgs logopēdam,
psihologam un citiem speciālistiem.
Nodarbības atbalsta centra “Viesītei”
Multisensorajā maņu telpā jau vada Viesītes izglītības iestāžu logopēde Sandra
Skrupska. Šo telpu biedrība piedāvā speciālistam izmantot bez maksas, kas tiek atzinīgi novērtēts. Uz nodarbībām bērni nāk ar
lielu interesi, jo šajā telpā galvenā uzmanība
pievērsta skaņām, krāsām un attēliem.
Nākošajā – 2018. – gadā Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības Atbalsta centrs “Viesītei” plāno turpināt iesākto darbu un piedāvāt tajā dažādu speciālistu pakalpojumus.
Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības
valdes priekšsēdētāja A. Beļinska
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Šajā rudenī Viesītes Kristīnes aptiekas
ēkai aprit 130 gadi

Esošo nosaukumu aptieka gan ieguvusi
tikai 2001. gadā, kad uzņēmumu privatizēja
ilggadēja aptiekas darbiniece un uzņēmēja
Aina Pečauska.
Aptiekas ēkas pirmsākumi meklējami
1884. gadā, kad sākta Kārļa Osterhofa aptiekas celtniecība. Šī ir viena no Latvijā vecākajām aptiekām, ko 1887. gadā atvēra provizors Kārlis Osterhofs. Īpašnieks aptieku
nodeva jaunākā brāļa Oskara rīcībā. Šeit atradās arī ārsta kabinets un daktera Vīgnera
dzīvoklis. Lete sadalīja aptiekas telpu divās
daļās. Aiz stikla vitrīnām atradās asistentu
galdi. No apaugušas verandas durvis veda
uz aptieku, bet otras – uz ārsta kabinetu.

Ilgus gadus mājā dzīvoja un pacientus pieņēma ārsts Pauls Vīgners. Pēc Osterhofa nāves 1934. gadā līdz Otrajam pasaules karam
aptiekas īpašnieki bija Alfons Sakalovs un
Roberts Jēkabsons.
Arī padomju laikos šajā ēkā atradās aptieka. Uz vietas gatavoja un tirgoja zāles.
Divdesmit gadus par tās vadītāju strādāja
Velta Viļķe. 1977. gadā aptieku paplašināja un papildināja ar jaunām iekārtām. Šajā
gadā darbu aptiekā uzsāka arī Aina Pečauska. 1993. gadā aptieku pārņēma pašvaldība,
un tā strādāja kā pašvaldības uzņēmums
“Viesītes aptieka”. Tikai ar 2001. gadu, domes priekšsēdētāja mudināta, Aina Pečaus-

ka izveidoja savu uzņēmumu. Kristīnes
vārds, kas ietverts aptiekas nosaukumā, ir
vadītājas meitas vārds. Kristīne savu izvēlēto profesiju arī ir saistījusi ar medicīnu. Pati
Aina ar ģimeni arī dzīvo ēkā, kurā atrodas
aptieka, tāpēc gan meitai, gan arī dēlam,
kurš gan izvēlējies citu profesiju, visa bērnība pagāja ciešā saskarē ar aptieku. Savukārt
pašai Ainai privātā dzīve un darbs tik ļoti
cieši sasaistījies, ka viens no otra vairs nav
atdalāms.
Šī aptieka ir ievērojama ar to, ka arī pašreiz te uz vietas gatavo zāles – ziedes, pulverus, mikstūras un pilienus. No seniem
laikiem ir saglabājušās ne tikai mēbeles:
plaukti, skapji, un aptiekas lete, bet arī daļa
zāļu izgatavošanas aprīkojuma. Visus 130
ēkas pastāvēšanas gadus tajā atradusies aptieka.
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe
Autores foto

Jānim un Sarmītei Birstēm Zelta kāzu jubileja
Ierodoties pie Sarmītes un Jāņa Birstēm,
mūs sagaida saimniece. Vīrs vēl esot darīšanās
Jēkabpilī, bet drīz atbraukšot. Taču tas mums
netraucē Sarmīti apsveikt kāzu jubilejā un sākt
ieskatīties pāra kopīgajos 50 laulības gados.
Sarmītes ģimene nāk no Biržiem, un viņa
ir vienīgais bērns ģimenē. Viņa beigusi Biržu
septiņgadīgo skolu un tad uz 8. klasi atnākusi
mācīties uz Viesītes vidusskolu, jo Viesītē dzīvojuši radi.
Jānis nāk no Viesītes pagasta “Dimantu”
mājām, beidzis Viesītes septiņgadīgo skolu un
tad sācis mācīties Viesītes vidusskolā, tur arī
abi ar Sarmīti iepazinušies.
Jānis un Sarmīte mācījās vienā klasē. Sarmītei bijusi gara bize un viņa sēdējusi vienu
solu priekšā Jānim, bet viņš meiteni raustījis
aiz matiem. Sarmīte parādā nav palikusi, un
Jānis kārtīgi dabūjis pretī ar tintes spalvu!
Pēc vidusskolas beigšanas Sarmīti uz gadu
aizsūtīja uz Druvām (Ritē) strādāt par jaunlopu zootehniķi, bet pēc tam Sarmīte Rīgā iestājās Sporta akadēmijā mācīties par skolotāju –
treneri. Mācības ilga 4 gadus. Viņai sports
bija paticis jau no bērnības. Sarmīte startēja
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institūta komandā volejbolā un turpināja aktīvi spēlēt līdz pat 50 gadu vecumam. Sporta
skolotājam bija jāzina visi sporta veidi, tomēr
volejbols bija viņas sirdslieta. Savukārt Jānis
pēc skolas beigšanas tika iesaukts armijā un
dienēja Kaļiņingradas apgabala tankistos. Pēc
armijas viņš iestājās Rīgas Politehniskajā institūtā aparātu būves tehnologos – inženieros.
Arī viņam patika sports un viņš piedalījās volejbola čempionātos.
Pēc augstskolas beigšanas Sarmīte atnāca
atpakaļ uz Viesīti un sāka strādāt Viesītes vidusskolā par sporta skolotāju. 1967. gada 25.
novembrī abi ar Jāni apprecējās. Jānim gan vēl
gads bija jāmācās institūtā. Kāzas pāris svinēja Jāņa dzimtas mājās “Dimantos”. Viesu bijis
daudz. Jāņa mātei vien bijušas septiņas māsas.
Sarmīte kā šodien atceras, ka laiks bijis vienreizēji saulains. Nākošajā vasarā Jānim un Sarmītei piedzimis dēls – Jānis.
1970. gadā Jānim piedāvāja darbu meliorācijas uzņēmumā (Jēkabpils PMK 12) tepat,
Viesītē, vēlāk 1993. gadā nodarbinātības valsts
dienestā, bet no 1999. gada līdz pensijai – pašvaldībā.
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Jānim un Sarmītei ir divi dēli – Jānis un
Māris – un četri mazbērni. Arī dēli nodarbojas
ar sportu, īpaši Māris. Dēlus, kad tie bija mazāki, vairāk auklēja Jānis. Viņš labi tika galā.
Sarmītei gandrīz visas nedēļas nogales pagāja,
braukājot pa volejbola mačiem. Nu jau dēli
sen kā ir savās dzīvēs, arī viņiem pašiem ir ģimenes un bērni. Interesanti, ka dēls Jānis arī
apprecēja klasesbiedreni, abiem ir divi bērni –
Zaiga un Mārcis, kuri arī jau lieli. Zaiga strādā
par telpu restauratoru, bet Mārcis ir filmu operators. Arī otram dēlam Mārim ir divi bērni –
Toms un Evelīna, abi vēl skolnieki.
Jānis un Sarmīte ir moži un enerģijas
pilni, katram savi hobiji un darāmie darbiņi.
Jānis gādā malku, rūpējas par bitēm, pļauj
mauriņu, bet Sarmīte ravē dārzu, kopj puķes,
rūpējas par mammu (kurai šogad jau 95!),

ada zeķes un darbojas datorā – lasa ziņas, receptes un uzspēlē spēlītes. Runājot par laika
ritējumu, Jānis piemetina, ka gadi mežonīgi
skrien: “Tikko 60 palika, bet nu jau skaties
un svini 70!” Arī Sarmīte piekrīt: “Spogulī un
pasē redzu, ka ir gadi, bet sirdī un prātā vēl
tādos gados nejūtos.”
Jautājot par pāra ilgās laulības noslēpumu,
Jānis un Sarmīte uzsver, ka ģimenes dzīvē galvenais ir mīlestība, uzticība un pacietība. Jānis
ar humoru piebilst, ka trīs svarīgākās lietas
laimīgai laulībai ir, pirmkārt, mīlestība, otr-

kārt, liela pacietība un, treškārt, divi televizori!
Pāris teic, ka mīlestība ar gadiem mainās – tā
pāriet uz bērniem un vecumā atkal mainās
vienam pret otru.
Sirsnīgi sveicam Jāni un Sarmīti Birstes
Zelta kāzu jubilejā! Novēlam labu veselību un
saglabāt tikpat lielu enerģiju, dzīvessparu un
mīlestību!
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe
Autores foto un foto no ģimenes personīgā
arhīva

Sveicam Petru un Leonoru Daumes
60 gadu kāzu jubilejā
30. novembrī 60 gadu kāzu
jubileju atzīmēja Petrs un Leonora
Daumes no Rites pagasta.
Abiem dzimtas saknes meklējamas Lietuvā. Petrs līdz pat otrajai klasei skolā mācījies Pandeļu
rajona Taiņonē, Lietuvā. Petra tēvs
strādājis pie saimnieka, vedis graudus, bet māte bijusi mājsaimniece.
Viņai paticis aust. Tēvu nošāvuši
bandīti, bet Petra mamma un vecākā māsa vēlāk pārcēlušās dzīvot
uz Krieviju. Petrs uz Latviju, sākotnēji Ērberģi, bija atnācis dzīvot pēc
armijas un strādājis kolhozā par
strādnieku.
Leonora nāk no Mazzalves,
bet viņas vecāku saknes arī meklējamas Lietuvā. Leonorai ir divas
māsas un brālis, mamma strādājusi par audēju, tēvs bijis seglinieks.
Leonora Mazzalvē beigusi četras
klases, strādājusi par slaucēju kolhozā.
Petrs un Leonora pirmo reizi satikās nejauši
uz ceļa. Leonora nākusi no fermas, kad ieraudzījusi pretī braucam divus velosipēdistus. Tas
bijis Petrs un viņa draugs. Abi jautājuši pēc Karpuškas. Karpuška tajā laikā bija Leonoras tēva
un arī viņas uzvārds. Leonora teikusi puišiem:
“Es esmu Karpuška!” Puiši gan bija domājuši
seglinieku Karpušku... Tā nu Leonora šos aizve-

dusi pie tēva. Pēc šīs tikšanās reizes Petrs aizvien biežāk sācis braukt ciemos, abi
sākuši satikties. Sākotnēji
randiņos runājuši pa pusei
latviski, pa pusei lietuviski.
Pēc gada Mazzalvē sarakstījušies. Vēl pēc diviem gadiem piedzimusi meita Inta. Ap to laiku
arī saņemta vēstule no Petra mammas – abas ar
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māsu aicinājušas ciemos un pārcelties pie sevis
uz Krieviju. Vēl pēc gada Daumes pārdevuši
visu, kas bijis, un aizbraukuši uz Kirovas rajona
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Slobodsku. Tomēr svešajā zemē nav izdevies iedzīvoties un gribējies atpakaļ uz Latviju. Tad nu
visu, kas pieder, atkal pārdevuši, pārcēlušies uz
Riti un sākuši dzīvi no jauna. Leonora strādājusi
Zariņu fermā un Rites skolā par apkopēju, bet
Petrs – klētī. Abi pašmācības ceļā bija iemācījušies spēlēt akordeonu un piepelnījušies, spēlējot un dziedot kāzās. Arī šodien, viesojoties
pie Daumēm, Leonora mums nospēlēja vienu
jestru gabalu un viņu mīlulis, suņuks Diksis
braši “dziedāja” līdzi!

Abu meita Inta nu jau 15 gadus dzīvo un
strādā Spānijā. Viņai ir divas meitas un trīs mazbērni – visi puikas! Intas jaunākā meita ar dēlu
arī dzīvo Spānijā, bet vecākā ar ģimeni Rīgā.
Daumju pāra brīvā laika hobiji ir TV skatīšanās. Leonorai ļoti patīk tamborēt un adīt,
un mājās gandrīz visas mēbeles ir ar košiem
un krāsainiem pašas radītiem pārsegiem.
Daumju mājās dzīvo arī divi runči un mājas
mīlulis – suns Diksis. Viņš saimniekiem palīdz ienest malku un braši "dzied" līdzi akor-

deonam! Pāris ir ar dzīvi apmierināts – ir
labi, atsaucīgi kaimiņi, autoveikals piebrauc
pie pašas mājas, ar pensiju pietiek un vēl pāri
paliek!
Sirsnīgi sveicam Daumju pāri Dimanta
kāzu jubilejā! Novēlam labu veselību, kā arī saglabāt tikpat lielu dzīvesprieku un optimismu!
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe
Autores foto un foto no ģimenes personīgā
arhīva

Lai skaists šis laiks....
vietu ar jaunu lapeni, kā arī rīkojām pasākumus, kas padarīja krāsaināku
ikdienu.
Visus darbus mēs centāmies veikt ar saviem spēkiem un līdzekļiem,
bet neatsverams atbalsts ir līdzcilvēki, kas sniedz palīdzību. Liels paldies
Jurijam Turļukam, kas palīdzību sniedz vairāku gadu garumā! Paldies
biedrībai “Cerību krustceles” un Jurim Līcim par pārtikas produktiem,
paldies Atim Dambim par zemenēm, Edgaram Melderim par rabarberu
sīrupu, Anitai Caunei par gurķiem, Pučinsku ģimenei par bietēm, Ainai
Melderei par ķirbjiem, Guntai un Jānim Dimitrijeviem par āboliem un
ķirbjiem, Rutai Mucelānei par dillēm, paldies Ivetai Maševskai par higiēnas precēm! Liels paldies baptistu draudzes mācītājam Jurim Grigam un
viņa sievai Lilijai par palīdzību un atbalstu, paldies Viesītes novada domei
par malku un Viesītes novada deputātiem par pozitīvo atbalstu jauna aprūpes centra izveidei, paldies visiem, kas sniedza palīdzīgu roku, un atvainojamies tiem, kurus nepieminējām! Mums vienmēr būs nenovērtējama
jūsu palīdzība, kas būs nepieciešama arī turpmāk. Sakarā ar iespēju dzīvot
un strādāt jaunās telpās mums būs nepieciešams atbalsts jaunās ēkas telpu iekārtošanai. Priecāsimies, ja kāds būs gatavs mums palīdzēt un ziedot līdzekļus konkrēta mērķa sasniegšanai. Nevaram nepieminēt Viesītes
vidusskolas jaunāko klašu skolniekus, viņu audzinātājas un vecākus, kas
mūs atceras svētku reizēs. Paldies viņiem! Liels paldies Rites, Elkšņu un
Lones dziedošajām sievām, baptistu draudzes svētdienas skolas dziedošajiem bērniem un viņu mūzikas pasniedzējām par skaistajiem koncertiņiem mūsu centrā!
Pavadot šo gadu un sagaidot jauno gadu, mēs vēlam savam aprūpes
centram ilgu pastāvēšanu un ražīgus nākamos darba gadus, veselību un
darba prieku centrā strādājošajiem, kā arī veselību un sirds siltumu mūsu
klientiem un viņu mīļajiem cilvēkiem, došanas prieku, veselību un saticību mūsu labdariem!
Lai visiem mums balti, sirds miera pilni Ziemassvētki un laimīgs Jaunais gads!
SIA “Viesītes VSAC” vadītāja S. Geduša
Autores foto

Lieliem soļiem ir pienācis pirmssvētku laiks. Tas ir laiks, kad atskaitāmies par padarīto un atceramies, kā kopumā ir pagājis šis gads. Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs šo gadu ir pavadījis ar izaugsmi,
aktīvi darbojoties. Pēc mūsu sniegtajiem pakalpojumiem ir liels pieprasījums. Mūsu darbs ir novērtēts ne tikai novada ietvaros, bet arī ārpus tā.
Pie mums uzturas klienti no dažādām Latvijas vietām. Visa gada garumā
centrā vidēji dzīvo 40 klienti, kas ir daudzums, kam spējam sniegt pakalpojumu. Pārējiem gribētājiem ir jāpierakstās rindā. Saņemt mūsu pakalpojumu priekšroka tiek dota Viesītes novada cilvēkiem. Ar lielu Viesītes
novada pašvaldības atbalstu telpu jautājums tiek risināts. Nākotnē mēs
raugāmies ar cerību, ka mūsu sapnis par jaunām, skaistām telpām tiks piepildīts. Tā mēs pakalpojumu spētu nodrošināt plašākam cilvēku lokam,
kā arī varētu radīt kādu jaunu darbavietu.
Šogad aprūpes centrs nosvinēja savus 20 darbības gadus. Par godu
šim notikumam rīkojām pasākumu, uz kuru tika aicināti esošie un bijušie
darbinieki, kā arī pārstāvji no pašvaldības iestādēm. Ņemot šo notikumu
par atskaites punktu, mēs strādājām vēl sparīgāk un ar lielāku atdevi, uzlabojām savu sociālās aprūpes pakalpojumu, veicām remontu kāpņu telpā,
aprīkojām istabas ar jaunām funkcionālajām gultām, iekārtojām atpūtas

Balle ābolu audzētājiem Lonē
Kas gan var būt skaistāks par ziedošu
ābeļu dārziem pavasaros un no augļu smaguma līkstošiem zariem rudeņos! Lai šis
skaistums nepazustu, neieaugtu krūmos
un nezālēs, ir vajadzīgi cilvēki, kuri kopj
un rūpējas par šiem brīnišķīgajiem augļu
kokiem, kuri šim darbam atdod sirdi, dvēseli un savas zināšanas. Lietū, vējā, pavasara salnās un rudens vētrās šie cilvēki uztraucas par sava darba rezultātiem un arī
par peļņu. Tāpēc pēc labi padarīta darba
ļaudis svin svētkus. Tādi svētki tika rīkoti
Lones Tautas namā 1. decembrī – nu jau
par tradīciju kļuvusī ikgadējā “Ābolu balle”.
Šogad pasākumā piedalījās “Poceru”,
“Rutku”, “Zīlānu” saimniecību vadītāji ar
saviem strādniekiem. Tika sveikti un sumi-

nāti gan šo saimniecību vadītāji, gan
labākie darbu darītāji. Ceļojošo balvu “Zelta Ābele”, kas šogad tiek pasniegta pirmo reizi, ieguva “Zīlānu”
ābolu audzētāji.
Bagātīgi klātos galdus greznoja sārtvaidži āboli, čaklās kulināres
dižojās ar garšīgām tortēm, bet par
mūziku un jautrību gādāja Pēteris
Draņevičs un Aleksandrs Gors.
Jauks atpūtas pasākums pēc grūtas darba sezonas, kurā varēja rast
spēkus un iedvesmu jaunajam darba
cēlienam.
Paldies pasākuma organizētājiem,
atbalstītājiem un visiem, kuri tajā piedalījās!
Inta un Aina
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Aizvadīta gadskārtējā novada
zemnieku un uzņēmēju balle

Atkal ir pagājis kārtējais darba cēliens zemniekiem un uzņēmējiem. 2. decembrī Viesītes
novada zemnieki tika aicināti uz Elkšņu kultūras namu kopā būšanai un atpūtai. Pasākums
tika kupli apmeklēts.
Pasākumu atklāja Elkšņu pagasta pārvaldes
vadītājs Dainis Černauskis un kultūras nama
vadītāja Indra Cepurīte. Zemniekus uzrunāja
Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons
Žuks un izpilddirektore Sanita Lūse, kas pateicās novada zemniekiem par apzinīgu darbu

un saimniecību attīstību. Novada pašvaldība
atzīmēja šādus uzņēmējus un zemnieku saimniecības: SIA JK Plus, Gundaru Saturiņu, Ingu
Zetiņu, Zani Rastokinu, Ēriku Plēsumu.
Lauku konsultante Irēna Butkus pateicās
Viesītes novada pašvaldībai un pārvalžu vadītājiem par sadarbību un atbalstu, kā arī kultūras
nama vadītājai par lieliskā pasākuma organizēšanu. Savā apsveikumā viņa uzsvēra – Viesītes
novada ļaudis ir pamatīguma, spīts un spēka
pilni kā māls, kā akmens, kā gadiem rūdīta
smilts. Sava zeme ir jāmīl neatkarīgi no tā, vai
tā ir slapja vai sausa. Viņa arī novēlēja veiksmi
jaunajā darba cēlienā.
Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes vadītājas vietnieks Valdis Mežsargs
pasniedza atzinības rakstus šādām saimniecībām: Z/S Ingūnas, Z/S Pūteļi, Ievai Feldmanei
(attēlā) un Z/S Skalbes.
Savukārt Jēkabpils piena kombināts un piensaimnieku kooperatīvs Ezerkrasti uzteica ilglaicīgos sadarbības partnerus – piena ražotājus.

Latvijas lauku konsultācijas un izglītības
centra Jēkabpils nodaļas pateicības LLKC klientiem nodeva Lauku attīstības konsultantes Irēna
Butkus un Ligita Kadžule. Tika uzteiktas Z/S
Ošāni par ilgstošu sadarbību, Gatis Saturiņš un
Mārtiņš Jurjāns kā jauni, perspektīvi klienti, kā
arī Z/S Ielejas – Mairis Malcenieks par saimniecības attīstību.
Liels paldies kuplajam pasākuma sponsoru
pulkam: Viesītes novada pašvaldībai, SIA Sedumi, SIA Minerāls, Dobeles Dzirnavnieks, SIA
Jēkabpils piena kombināts, SIA RA5, SIA Dona,
SIA “JL PLUS”, SIA “Madara LTD”, Z/S Liepas
kafejnīca, SIA “Siliņi”!
Tālāk vakara pasākumam noskaņu deva
atraktīvie brāļi Puncuļi. Laika gaitā tika lozētas
loterijas un izspēlētas dažādas atrakcijas.
Pasākuma organizatori ir priecīgi dzirdēt labas atsauksmes par pasākumu. Lai Jums
veiksmīgs nākošais darba cēliens! Uz tikšanos
nākošgad!
Lauku attīstības konsultante I. Butkus

Mūsu novadnieka latviešu fotogrāfijas pamatlicēja
Mārtiņa Buclera atcere Viesītē

Mārtiņš Buclers dzimis 1866. gada 12.
decembrī Saukas pagasta Jučos, tāpēc tradicionāli pie mums decembrī tiek atzīmēta viņa
dzimšanas diena. Šogad pasākums notika 9.
decembrī, iesākoties ar izstāžu atklāšanu Paula
Stradiņa skolā. Muzeja kamīnzālē un vestibilos
ir izkārtoti trīs fotoizstāžu darbi: Daiga Kalniņa
“Jēkabpils laikgrieži”, Aloizs Savickis “Krikumi”
un Marģers Martinsons “Mani bijušie kolēģi –
fotogrāfi” (kolekcija ir dāvinājums muzejam).
Katrs autors ir ar tikai viņam raksturīgu savu
skatījumu un savu stāstu par izvēlēto tēmu.
Fotogrāfe un korespondente Daiga Kalniņa
rosina uzmanīgi un atbildīgi ieskatīties savas pilsētas sejā. Izstāde vizuāli atklāj un rāda Jēkabpils
pilsētas kultūrvēsturisko savdabību, vērtības, vizuālos pārsteigumus, citādību, atjaunošanos un
apdraudējumu, lai modinātu un veicinātu katra
jēkabpilieša vai krustpilieša pilsonisko atbildību
par senā mantojuma saglabāšanu.
Fotogrāfam Aloizam Savickim vienmēr
ir prieks iemūžināt dabas skaistuma mirkļus,
notikumus ar interesantiem vai pat jocīgiem
akcentiem un cilvēkus. Šīs fotogrāfijas viņš
nosauc par “krikumiem”, bet tie kopā veido šī

laikmeta liecību.
Marģers Martinsons apguvis agronoma
profesiju LLA, bet dzīves aicinājums tomēr bijis
fotogrāfija, tāpēc pabeigts arī Maskavas Valsts
kultūras institūts, kļūstot par kino – foto režisoru. Izstāde muzejā veidota no fotogrāfijām, kurās redzami viņam pazīstami fotogrāfi. Katrs no
viņiem bijis Latvijā ar kaut ko ievērojams. Viņi
organizējuši un vadījuši fotoklubus, strādājuši par fotogrāfiem, režisoriem atbildīgās darba
vietās.
Izstāžu atklāšanas laikā varēja noskatīties
arī foto prezentāciju, ko pirms desmit gadiem
veidojis fotogrāfs Voldis Purviņš, fotogrāfijās
dokumentējot Buclera lasījumus Viesītē.
Šī gada M. Buclera 28. lasījumu konference
Kultūras pilī iesākās ar Latvijā pazīstamā fotovēsturnieka Pētera Korsaka godināšanu. Nu jau
31 gadu viņš mēro ceļu uz Viesīti un M. Buclera
dzimto Sauku, lai apliecinātu mūsu novadnieka īpašo lomu Latvijas foto vēsturē. P. Korsaku
sveica Viesītes novada domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks, kopīgu mērķu vadītie līdzgaitnieki Jānis Raščevskis ar dzīvesbiedri, Velta Lāce,
Dainis Ormanis, Gunārs Spīdainis un citi. Vie-
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sītes muzeja “Sēlija” sveiciens bija ziedi un atmiņas par aizritējušajiem gadiem, ko raisīja vēsturiskas fotogrāfijas.
Kā vienmēr, referāti bija interesanti, saturīgi
un arī debates raisoši. Konferenci vadīja tās organizētājs Latvijas Fotogrāfu savienības valdes
loceklis Arno Marnics. Ar ziņojumiem piedalījās Cēsu muzeja galvenais speciālists pētniecības darbā Tālis Pumpuriņš, fotovēsturnieks
Pēteris Korsaks, Valmieras muzeja vēstures nodaļas vadītāja Ingrīda Zīriņa, Madonas muzeja
vadošais pētnieks Indulis Zvirgzdiņš un konferences vadītājs Arno Marnics. Īpašu uzmanību
izraisīja P. Korsaka ziņojums par atrasto daudzkārt pieminēto Mārtiņa Buclera fotoalbumu un
iepazīšanās ar tā saturu. Konferences noslēguma diskusijas jautājumiem nebija viennozīmīgu
atbilžu, un tie klātesošajiem atstāja pārdomas
par Latvijas fotogrāfijas kvalitātēm šodien un
nākotnē.
Pārtraukumā konferences dalībnieki iepazinās ar V. Brauna fotoizstādi “Melnais dimants”
un Justīnes Buliņas fotogrāfiju izstādi “[IM]
PULSS”.
Šo autoru darbi Kultūras pilī būs skatāmi
visu mēnesi. Viesītes muzejs “Sēlija” ielūdz visus interesentus arī uz Paula Stradiņa skolu, kur
Daigas Kalniņas, Aloiza Savicka un Marģera
Martinsona foto izstādes būs skatāmas līdz 31.
janvārim. Muzeju var apmeklēt otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās
no 10:00 līdz 17:00.
Par M. Buclera atceres pasākuma sagatavošanu un norisi atbildēja Latvijas Fotogrāfu
savienība, Viesītes novada pašvaldība, Viesītes
Kultūras pils un Viesītes muzejs “Sēlija”.
I. Svilāne,
Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja
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Adventes vainags ar brīnumu iekšā

Ziemassvētku gaidīšana ir Lielā brīnuma gaidīšana – notiks kaut kas skaists. Šo
parādību mēs meklējam apkārt: mīļajos cilvēkos, draugos, kaimiņos, savā un svešākā
vidē. Dažkārt aizmirstam, ka tas ir mūsos
pašos.
Pirmssvētku laikā muzeja “Sēlija” Stra-

diņa skolā tika atvērtas radošās
darbnīcas. Katram bija iespēja
izveidot savu durvju Adventes
vainagu un aiznest to mājās.
Kadiķa zariņš, brūklenājs,
nostiprināta klūdziņa aplī,
zvaigznīte, riekstiņš, čiekurs,
rotājumu bumbiņa – ne tikai
tas mūs saistīja. Arī sirsnība,
darbs, sarunas, smiekli. Kopā
sanākšana, īpaši cilvēkiem,
kas aizgājuši pelnītā atpūtā
pēc aktīva darba. Senioriem
ir liela dzīves pieredze, kuru
gribas dzirdēt, pārņemt. Mēs
no viņiem varam mācīties,
prasīt padomus.
Nodarbību sākums – dienas vidū, izvēlēts, lai darboties gribētāji varētu nesteidzīgi
atnākt un ar gaismu aiziet mājās.
Ruta D. atnesa līdzi radošu garu un sagatavoja pat divus vainadziņus – vienu uz
galda liekamu, otru – uz durvīm piekaramu;
Elvīra M. – smaidus, vērtīgus padomus.

Mirdza J. atnāca ar gaišu sirdi un kopā
būšanas mirkli, Ruta B. ar labiem padomiem, kas noder ikvienam rokdarbniekam.
Visi kopā ienesa pozitīvu gaisotni. Labā noskaņā laiks aizritēja patīkami dažādu vecumu dalībniekiem. Lai runā viņi paši!
Līvija J.: “Vainadziņu likšu uz galda mājas. Vēl svecīti vidū ielikšu. Baltu. Būs, uz ko
paskatīties.”
Santa D.: “Nu re, mums labi sanāca! Visi
vainagi ir gaisīgi un tik dažādi.”
Ligita L.–D.: “Tas taču ir mans pirmais
Adventes durvju vainags, kuru izveidoju.
Fantastiski. Vīrs neticēs, ka es to pati ar savām rokām veidoju. Tik skaists vēl nekad
nav redzēts.”
Mirdza J.: “Man ļoti patika. Gribas tomēr to sarkano banti vēl iesiet viducī. Ir taču
svētki.”
Tiksimies atkal citā reizē! Vai jūs tagad
ticat vienam Ziemassvētku brīnumam? Es
ticu.
Meistarklases vadītāja
R. Ratniece

Amatnieku un mājražotāju
7. kontaktbirža Jelgavā

Viesītes novada amatnieku un mājražotāju pārstāvji 12. decembrī piedalījās Zemgales
reģiona amatnieku un mājražotāju 7. kontaktbiržā Zemgales Reģionālajā kompetenču attīstības centrā Jelgavā, kur pulcējās liels skaits
amatnieku un mājražotāju no Auces, Dobeles,
Bauskas, Jaunjelgavas, Jelgavas, Ozolnieku,
Rundāles, Aknīstes un vēl citiem novadiem.
Pirmssvētku gaisotnē lieliski iejutās un savus
produktus prasmīgi prezentēja arī vairāku
skolēnu mācību firmu pārstāvji. Ikvienam interesentam bija iespēja iegādāties gaidāmajiem
svētkiem Zemgalē ražotas dāvanas, suvenīrus,
rokdarbus un gastronomisku produkciju.

Viesītes novadu šogad pārstāvēja biedrības
“Zīle” rokdarbnieces Vija Liepkalne un Dina
Hodaseviča, Jolanta Kovnacka ar kafeju, Elvīra Murāne no rokdarbu un mākslas pulciņa
“Savam priekam” ar pērļošanas tehnikā radītiem darbiem un Gita Kļaviņa ar melnā plūškoka ziedu un ogu produktiem, kā arī topošā
rokdarbniece Anita Erta.
Pasākuma laikā tika rastas inovatīvas idejas un iespējas turpmākai kopīgai sadarbībai

PATEICĪBA! Mūsu ģimenes vārdā gribam teikt LIELU PALDIES
viesītiešiem, draugiem, radiem, kaimiņiem, paziņām, Viesītes, Neretas, Aknīstes
un Jēkabpils VUGD brigādēm un visiem tiem NEvienaldzīgajiem cilvēkiem, kas
no uguns palīdzēja glābt vēl glābjamo – par atbalstu, par rīcību!!!
Liels Jums visiem PALDIES!
Cauņu ģimene
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un projektiem. Ar visiem amatniekiem un
mājražotājiem apmeklētājus iepazīstināja uzņēmējs Juris Šteinbergs. Pasākuma noslēgumā
tika pasniegtas balvas “Ideju spogulis – 2017”.
Paldies organizatoriem par augstā līmenī
noorganizēto pasākumu un Viesītes novada
pašvaldībai – par transportu!
V. Fišere, Viesītes muzeja
“Sēlija” krājuma glabātāja
Autores foto

Pārdodu vācu šujmašīnu
“Veritas”.

Tālr. 22008093
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Karjeras attīstības atbalsta pasākums jauniešiem

ESF projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”, Nr. 8.3.5.0/16/I/001, ietvaros 30. novembrī notika pirmais pasākums “Karjeras izaugsme – Tava izvēle” Viesītes vidusskolas un
Rites pamatskolas 7. – 9. klašu jauniešiem.
Pasākuma mērķis – treniņprogramma
“Karjeras izaugsme – Tava izvēle”. Treniņprogrammu vadīja trenere/moderētāja Anda
Kļaviņa no SIA “Studio Hermansons”, reģ. Nr.
40103376232, /Rīga/, kura specializējusies attiecīgajā jomā. Tika aktualizēta izglītojamo
izpratne par pašvērtējuma veikšanu un karjeras lēmumu pieņemšanu. Pozitīvā psiholoģija
piedāvā efektīvus veidus, kā apzināties savas
stiprās puses un kā tās pielietot, lai izveidotu sev
atbilstošu karjeru. Iespējams, ka šis treniņš deva
pirmos impulsus un palīdzēja jauniešiem apzināties savas iekšējās pārliecības un fokusēties uz

tām, kas savukārt ikdienā palīdz sasniegt vēlamos rezultātus mācībās un vēlāk – savā karjerā.
Jaunieši izgāja četru pakāpju modeli:
1) noteica savas Top spējas, izmantojot VIA
pozitīvo rakstura īpašību testu. Praktizēja labāko spēju identificēšanu sevī un citos;
2) uzzināja par stipro pušu nozīmi karjeras
izvēlē un tās izaugsmē, kā arī to attīstīšanas ietekmi uz mācību procesu, veselību un vispārējo
dzīves apmierinātību;
3) trenējās stāstu stāstīšanas mākslā, lai atklātu savas veiksmes formulas jauniem sasniegumiem un izveidotu “Manas karjeras veiksmes
stāstu”;
4) saņēma individuālu koučingu.
Šie daudziem jauniešiem bija pirmie soļi
sevis kā personības pašizpētē. Aktualizējās pašvērtējuma nozīme un pozitīvo rakstura īpašību
fokuss. Jaunieši aizdomājās par savu karjeras iz-

glītības strukturēšanu un mērķu noteikšanu, kā
arī iespējamo karjeras virzienu vispār. Diskusijā
sakārtoja savas domas. Papildināja savas iemaņas, kas palīdzēs turpināt būvēt savu sapņu karjeru. Izglītojamie uzklausīja padomus, kā soli
pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas izvēlei
(gribu, varu, vajadzību apzināšanās, resursi un
personības iezīmes).
Jauniešu domas par treniņprogrammu
Zanda (8. kl.): Karjeras izaugsmes treniņprogramma bija vērtīga. Savu pozitīvo un stipro rakstura pušu apzināšanās ir tiešām svarīga.
Man ļoti patika šāda aktivitāte. Ceru, ka šādas
nodarbības notiks biežāk.
Aleksandrs (8. kl.): Man patika treniņprogramma. Es sapratu, kādas ir manas “Superspējas”, kuras man varētu palīdzēt karjeras plānošanā.
Elīna (8. kl.): Bija interesanti, un uzzināju
daudz jauna par personīgajām stiprajām pusēm. Domāju, ka tas man noderēs. Saprotu, ka
šoreiz nebija tik daudz informācijas par skolām
un profesijām, bet noteikti apmeklēšu citas nodarbības, lai noskaidrotu sev vēlamo informāciju.
Evija (9. kl.): Patika. Varēju aizdomāties par
vērtībām un savām spējām, kuras ikdienā neliekas svarīgas.
Izdevumi par karjeras pasākumu “Karjeras
izaugsme – Tava izvēle” tiks segti no projekta
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.
Atbildīgais par pasākumu:
pedagogs – karjeras konsultants S. Ratiņa

Uzņēmēji papildina jauniešu zināšanas par
profesijām, nozaru specifiku un karjeras izaugsmi

ESF projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Nr. 8.3.5.0/16/I/001, ietvaros 13. decembrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums

“Starts uz veiksmīgu karjeru”
Viesītes vidusskolas 10. – 12. klašu
skolēniem.
Interaktīvā lekcija – tikšanās ar
uzņēmējiem un to pārstāvjiem no
farmaceitiskās un žurnālistikas nozarēm. Tika aktualizēta izglītojamo
pašvērtējuma veikšana un karjeras
lēmumu pieņemšana.
Interaktīvās lekcijas pirmo
daļu vadīja SIA “Kristīnes Viesītes
aptieka” valdes locekle Aina Pečauska. Tikšanās laikā skolēniem
bija iespēja izprast karjeras izaugsmes būtiskus faktorus (personības
iezīmes un pamatīgu pašdisciplīnu), uzklausīt
uzņēmuma veiksmes stāstu, izprast aptiekāra,
farmaceita, pārdevēja un citas profesijas, kuras
saistītas ar aptiekas darbības specifiku. Tikšanās

13

otro daļu vadīja SIA “BRĪVĀ DAUGAVA” valdes locekle Sarmīte Rutka un galvenais redaktors Jānis Apīnis. Diskusijas laikā skolēniem bija
iespēja izprast karjeras izaugsmes iespējas dažādās pakāpēs un līmeņos žurnālistikā, uzklausīt
uzņēmuma veiksmes stāstu, izprast žurnālista,
publicista, redaktora, fotogrāfa un daudzu citu
profesiju, kuras saistītas ar laikrakstu izdošanu,
karjeras izaugsmi.
Aktualizējās pašvērtējuma nozīme un pozitīvs skatījums uz savas dzīves strukturēšanu
veiksmīgai karjeras attīstībai. Jaunieši iepazina
divu nozīmīgu nozaru profesijas, darba specifiku un karjeras izaugsmes iespējas. Diskusijā
jaunieši sakārtoja savas domas un varēja noskaidrot interesējošos jautājumus. Izglītojamie
uzklausīja padomus, kā soli pa solim nonākt
līdz nākotnes profesijas izvēlei (gribu, varu, vajadzību apzināšanās, resursi un personības iezī-
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mes). Arī gluži pretēji, kāds saprata, ka noteikti
nevēlas kādu no šīm profesijām. Tomēr tas arī
nav slikti – ir ar ko salīdzināt, iedziļināties un
izprast līdz galam, kā rezultātā savlaicīgi var pagriezt savas karjeras stūres ratu pareizā gultnē.
Jauniešu domas par interaktīvo lekciju
Ieva (12. kl.): Tikšanās ar uzņēmējiem bija
interesanta. Noteikti uzzināju daudz vairāk informācijas par šīm nozarēm un profesiju klāstu.
Tīna (10. kl.): Paplašināju savu redzesloku,
bet šīs profesijas man nav saistošas. Tomēr diskusija bija noderīga.
Markuss (12. kl.): Domāju, ka par žurnālistikas jomu varu iesaistīties sarunā, jo sekoju
līdzi norisēm valstī. Svarīgi ir izprast viedokļus

un arī izteikt tos. Darba un informācijas plūsma ir milzīga, kā arī atbildība. Tiešām ir par ko
aizdomāties.
Sasniegtais rezultāts
*Jaunieši uzklausīja pozitīvus pieredzes
piemērus un veiksmes stāstus par Latvijas uzņēmumu darbību un personīgo izaugsmi. Uzņēmēji dalījās savā pieredzē un uzņēmuma darbības ilgtspējas noslēpumā. Izglītojamie izprata
pašdisciplīnas un pašvērtējuma nozīmi.
*Izprata karjeras izaugsmes attīstības plāna
izveides aktualitāti un nepieciešamību.
*Iepazina profesiju klāstu konkrētā jomā un
aktualizēja savas izglītības tālākās iespējas.
*Izglītojamie diskutēja ar lektoriem par

savas karjeras attīstības secīgu strukturēšanu,
līderības faktoru, menedžmentu, darba specifiku un ikdienu, kā arī izaicinājumiem. Ievadīja
sarunas par Ēnu dienām.
*Izglītojamie izvērtē karjeras attīstības nozīmi un savas iespējas. Iedvesmojās no pozitīvās
pieredzes. Iedziļinājās profesiju klāstā un izglītības iespējās dažādās jomās.
Izdevumi par karjeras pasākumu “Starts
uz veiksmīgu karjeru” tika segti no projekta
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.
Materiālu sagatavoja:
pedagogs – karjeras konsultants S. Ratiņa.

Viesītes vidusskolā –
“Fizika un ķīmija ikdienā un eksperimentos”

Regulārs izdevuma “Viesītes Novada Vēstis”
lasītājs atminēsies, ka katru rudeni Viesītes vidusskolā notiek pasākums “Fizika un ķīmija ikdienā un eksperimentos”. Tam aktīvi un aizrautīgi gatavojas visi 8. – 12. klašu skolēni. Laiks pirms
pasākuma ir radošu domu un ideju pilns. Tiek
veikti un filmēti visdažādākie eksperimenti, radīti video, kas izmantojami mācību procesā. Lai
sniegtu labu padomu, atbalstītu filmēšanā un palīdzētu sagādāt nepieciešamos materiālus video
veidošanai, bieži vien talkā tiek aicināti vecāki.
Šī mācību gada aktivitātes svarīgākais notikums risinājās 1. decembrī, kad skatītājiem un

vērtēšanas komisijai tika demonstrēti 28 mācību
un eksperimentu video. Šogad pasākumā piedalījās un savu veikumu demonstrēja arī Aizkraukles vidusskolas, Biržu pamatskolas un Jersikas
pamatskolas skolēni.
Vērtēšanas komisijai, kuras sastāvā bija Aija
Vanaģele un Roberts Orups (Viesītes vidusskola), Ludmila Belogrudova (Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas prezidente), Malvīne Nelda
Strakova, Daniela Reihenbaha un Lelde Švinka
(LU Jauno Fiziķu skola), Modrīte Pinupe (Jersikas pamatskolas fizikas skolotāja) un Ligita
Lāčplēse (Biržu pamatskolas skolotāja), nebija
viegli. Konkursa dalībnieki demonstrēja labu
sniegumu un pierādīja, ka spēj radoši un atraktīvi sasniegt izvirzīto mērķi. No vairāk nekā
trīsdesmit radītajiem video vajadzēja noteikt labākos. Kamēr vērtēšanas komisija skaitīja punktus, diskutēja un nonāca līdz rezultātiem, LU
Jauno Fiziķu skolas pārstāves tikās ar skolēniem.
Saruna ritēja par LU, par Jauno Fiziķu skolu un
studentu dzīvi.
Par labāko darbu autoriem tika atzīti Viesītes vidusskolas audzēkņi Ance Kalniņa un Egīls
Arvīds Skrūzmanis (Titāna anodēšana), Andris
Līcis (Vakuuma lielgabals), Elīna Rijniece un
Evelīna Bantauska (Pinhole kamera), Kristaps
Moļs (Gaismas skaņas raidītājs), Zanda Zaļak-

mene un Anželika Geroimova (Berzes spēks),
Biržu pamatskolas audzēknes Justīna Ozola un
Elīna Kurnosenko (Kapilārās parādības), Jersikas pamatskolas audzēkņi ar mācību video “Blīvums”. Labāko video vidū bija arī Aizkraukles
vidusskolas audzēkņu darbs par mobilo sakaru
iespējām zemūdenē un to, kādas ir galvenās kļūdas eksperimentālajā darbībā.
Pasākuma organizētāji lielu paldies saka
“Viesītes Efejas” vadītājam Aivaram Skadiņam,
Viesītes babtistu draudzes mācītājam Jurim Grigam un Viesītes novada pašvaldībai par atbalstu
pasākuma organizēšanā!
Gaišus Ziemassvētkus visiem Viesītes vidusskolas atbalstītājiem!
Viesītes vidusskolas fizikas skolotāja
L. Blumbeka

LAD aicina bērnus un jauniešus piedalīties
“Piens un augļi skolai” konkursā
Lauku atbalsta dienests un Zemkopības
ministrija aicina Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus un 1. – 9. klašu
skolēnus piedalīties programmas “Piens un
augļi skolai” konkursā. Konkursa ietvaros
bērni un skolēni tiek aicināti apkopot pieredzes stāstus par to, kā Latvijas izglītības
iestādēs tiek īstenota programma “Piens un
augļi skolai”. Konkurss noritēs no 2017. gada
11. decembra līdz 2018. gada 28. februārim.
Bērnus un jauniešus LAD aicina atbildēt, piemēram, uz jautājumu: Kā bērnudārzā vai skolā dzer pienu un ēd augļus un dārzeņus? Vai un kāpēc bērniem un jauniešiem

patīk šī programma? Konkursā var iesniegt
zīmējumu kopumus, kolāžas, video, animācijas, fotokolāžas, komiksus vai citus vizuālos darbus, kas tiek veidoti kā stāsti. Tos var
būt veidojusi visa klase, bērnudārza grupa
vai konkrētas klases skolēnu grupa.
Konkursa uzvarētāji saņems izglītojošu
spēļu komplektus, sporta aprīkojuma komplektus, bet paši labākie – iespēju atbraukt
uz Rīgu un apmeklēt interesantus pasākumus.
Ar konkursa noteikumiem sīkāk var
iepazīties programmas mājas lapas: www.
piensaugliskolai.lv sadaļā “Konkursi”.
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Šis ir jau otrais konkurss, kurš tiek organizēts Eiropas Savienības skolu programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros. Pirmā
konkursa ietvaros, kas notika 2017. gada
pavasarī, Latvijas skolēni tika aicināti izstrādāt programmas logo un devīzes idejas.
Uzvarētāji – logo un devīzes autori – Paula
Molodavčenko no Ludzas pilsētas ģimnāzijas 7. klases, kā arī Vilis un Harijs Veldres no
Kuldīgas alternatīvās sākumskolas 2. klases.
Informāciju sagatavoja Sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja K. Ilgaža,
tālr.: 67027830, 67027384
e-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv
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Sniegotajos Brakos pie Rūdolfa Blaumaņa

Ērgļos 2. decembrī notika Ērgļu novada pašvaldības “Braku” muzeja organizētais
R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa
noslēguma sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti
73 labākie domrakstu autori kopā ar skolotājiem un vecākiem. Pavisam konkursā piedalījās
144 skolēni. Čaklākie rakstītāji bija no Rīgas
Valsts 2. ģimnāzijas un Neretas J. Jaunsudrabiņa
vidusskolas.
Rīta agrumā bija iespēja paviesoties Braku
muzejā, kur ciemiņus sagaidīja Anna Kuzina,
pastāstot par Brakiem un rakstnieku R. Blaumani. Viesu istabā klavieres spēlēja un kopīgi
aicināja dziedāt Daina Ozoliņa. Saimes istabā
katrs varēja iedzert siltu zāļu tēju vai kafiju un
pacienāties ar smalkmaizītēm.
Blaumaņa kapos piemiņas mirkli vadīja
Indra Rone, aizdedzot sveču liesmiņas un pastāstot par rakstnieku Rūdolfu Blaumani un
viņa kultūrvēsturisko devumu literatūrā.
Ērgļu saieta namā skolēni varēja darboties
dažādās darbnīcās – “Sveču dekorēšana”, “Ziemassvētku brīnums”, “Ieaud savu rakstu!”.
Pulksten 12.00 sākās Blaumaņa literārās
prēmijas 13. konkursa noslēguma pasākums.
To vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktrise Marija Bērziņa. Sarīkojums sākās ar videofilmu,
kurā varēja iepazīties ar Zintas Saulītes un Mārītes Breikšas veidoto grāmatu “Blaumaņa tēlu
pasaulē”. Izdevumu kā dāvanu saņēma veiksmīgākie konkursa dalībnieki, viņu pedagogi, pasā-

kuma atbalstītāji un organizatori.
Skolēniem atzinības un balvas pasniedza
Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece Sandra Avotiņa, sekretāre Sintija Māliņa, UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, literatūrvēsturniece Līvija Volkova, Braku
muzeja speciāliste Anna Kuzina, dabas pētnieks
Māris Olte, ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte”
sociālā darbiniece Inita Bērzkalna, SIA “Mailīšu
Fabrika” valdes locekle Ilze Mailīte.
/Informācija no muzeja mājas lapas/
2. decembrī Braki mūs sagaida balti sniegoti. Piestājam pie O. Skaraiņa skulptūras “Rozes
mātei”, ar acīm noglāstām Blaumaņa stādīto
mežrozīšu audzi un veram vaļā mājas durvis...
Kuras krāsns, skan mūzika, kūp tēja un kafija,
smaržo pīrādziņi... Ir silti, mājīgi, dzirdamas
klusas sarunas. Izstaigājam Brakus, cienājamies,
sarunājamies un baudām to īpašo gaisotni, kas
man joprojām neļauj šurp atvest kādu trokšņainu bariņu. Manī dzīvo pietāte pret Braku mājām, pret Blaumani, un ienest šajā svētsvinīgajā
mierā skaļumu un trokšņus neuzdrošinos. Brakos vienmēr esmu kādā mazā, omulīgā kompānijā kopā ar cilvēkiem, kuriem Blaumanis nav
vienaldzīgs. Tā ir arī šoreiz. Te ir skolotāji, muzeja darbinieki, vecāki un skolēni, kuri rakstījuši
domrakstus Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursam.
Esmu kopā ar 8. b klases skolnieci Zandu

Zaļakmeni un viņas vecākiem – Sigitu un Vilni. Zanda rakstīja par savu ceļu pie Blaumaņa
(emocionāli, spraigi, atklāti, saistoši) un kļuva
par konkursa prēmijas laureāti – godam pelnīta
1. vieta. Brakos viņa bija pirmoreiz, tāpēc par
piedzīvoto un pārdzīvoto vislabāk var uzrakstīt
viņa pati.
R. Sirmoviča
Mani sajūsmināja miers, kas valdīja Brakos. Šķita – varētu tur sēdēt stundām ilgi un
neapniktu. Braki ir tik silta un mīļa miera
pilni – nebrīnos, ka Blaumanim ļoti patika
tur rakstīt. Sapratu, ka tik tiešām jāatbrauc
kādreiz vēl. Braki izstaroja mieru un prieku,
kas arī redzami Blaumaņa darbu pamatā. Pēc
māju apskates un svecīšu nolikšanas ģeniālā
rakstnieka atdusas vietā devāmies uz Ērgļu
saieta namu, kur jau pulcējās pasākuma dalībnieki ar ģimenēm un skolotājiem. Biju
nedaudz nobijusies, jo nezināju, vai darbu
vērtētāji būs sapratuši un uztvēruši to, cik ļoti
Blaumaņa darbi ietekmējuši manu dzīvi. Kad
apbalvoja manas klašu grupas atzinību ieguvējus, biju nobažījusies, jo mani neizsauca.
Klusībā cerēju, ka būs sapratuši... Un jā! Mani
godināja kā 1. vietas ieguvēju! Gribu pateikties skolotājai Ritai Sirmovičai, kas man palīdzēja domu apkopošanā un domraksta tapšanā.
Z. Zaļakmene

Viesītes vidusskolā turpinās starptautiska projekta īstenošana
Kopš 2016. gada septembra Viesītes vidusskola kopā ar partneriem
no Somijas, Dānijas, Beļģijas un Turcijas ievieš
stratēģisko skolu sadarbības projektu “The
continuous development of teaching staff in
a multicultural environment”. Līdz šim notikušas divas starptautiskas sanāksmes – Bursas
pilsētā Turcijā un Turnhout pilsētā Beļģijā,

astoņi Viesītes vidusskolas skolotāji piedalījās
skolotāju apmācībās Tamperē, Somijā un Viesītē. Pašlaik notiek darbs pie skolotāju izstrādāto metožu aprobācijas. 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. Skolēni
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projektā tiešā veidā nav iesaistīti, tomēr ar skolotāju starpniecību viņi saņem jaunas atziņas,
emocijas un, iespējams, jaunu pieeju. Projekts
skolotājiem palīdz izprast pārmaiņas sabiedrībā, rast iedvesmu inovācijām un iegūt jaunu
pieredzi, kuru izmantot darbā ar skolēniem.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības
ERASMUS+ programma.
G. Dimitrijeva, projekta koordinatore
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Akcija “Zvaigzne austrumos” atspīd Rites pamatskolā
Ik gadu Viesītes novada bērni ir saņēmuši dāvanas no starptautiskās
organizācijas “Samarieša soma”. Šogad, pateicoties akcijai “Zvaigzne austrumos”, mēs no ņēmējiem varējām kļūt par devējiem. Rites pamatskolas
skolēni un skolotāji nolēma piedalīties šajā akcijā un sarūpēt dāvaniņas
karadarbības skarto rajonu bēgļu bērniem. Dalība šajā akcijā bija brīvprātīga, un paldies ikvienam, kas savu artavu pielika, lai kaut kur pasaulē
tiktu iepriecināti zēni un meitenes. Mēs saprotam, ka nevaram palīdzēt
visiem, bet kāds bērns patiesi tiks iepriecināts. Bērni ar lielu aizrautību
nesa dažādas lietas, lai tās tiktu iepakotas kastītēs. Lielākais pārsteigums
bija tas, ka standarta kurpju kastītes bija par mazu, lai saliktu visu, ko vēlējāmies. Gandarījums, ka Rites pamatskola sagatavoja astoņas dāvaniņas
(kopumā Latvijā akcijas “Zvaigzne austrumos” mērķis – sagatavot 6000
dāvaniņas). Liels paldies ikvienam, kurš nepalika vienaldzīgs un izbaudīja, ka došanas prieks ir vēl lielāks nekā saņēmēja prieks!
Skolotāja V. Liepiņa

“Eiropas medus brokastis” Rites pamatskolā
labprāt degustēja galveno biškopības produktu – medu, kas ļoti garšoja
kopā ar maizi, vērtīgos, veselīgos produktus – ziedputekšņus, bišu maizi. Izsmaržoja, iztaustīja propolisu, bišu vasku, mākslīgo vaska šūnu. Tā
bija lieliska iespēja skolēniem izprast biškopja ikdienu. Skolēni bija pārsteigti par to, ka biškopim darba netrūkst visu gadu. Arī tad, kad dravā ir
klusā sezona, jāveic sagatavošanās darbi nākošajai sezonai. Nepieciešams
arī papildināt zināšanas, izlasot kādu grāmatu vai apmeklējot seminārus
biškopjiem.
Skolēni ar interesi klausījās, jautāja par dravošanas specifiku, nepieciešamajām zināšanām un citiem ar biškopību saistītiem jautājumiem.
Pasākumā bija iespēja iesaistīties daudzpusīgās aktivitātēs: varēja apskatīt inventāru, spiestuvi, iešūnotu un izvilktu peru rāmi, aizvākotu medus kāri. Katrs pats ar savām rokām varēja veidot svecīti no mākslīgās
vaska šūnas. Aromātiskas svecītes izgatavošana izdevās visiem. Daudzi
nolēma, ka šo svecīti pataupīs Ziemassvētkiem.
No pasākuma dalībniekiem tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par
to, ka šādi informatīvi pasākumi ir nepieciešami. Skolēni atzina, ka viņiem ir interesanti iepazīties ar dažādu profesiju darba specifiku – tas var
palīdzēt viņu profesijas izvēlē.
Pasākuma organizatore – skolotāja N. Dirda

28. novembrī akcijas “Eiropas medus brokastis” ietvaros visi Rites pamatskolas skolēni varēja iepazīt biškopja grūto darbu. Skolotāja Natālija
Dirda dalījās sava hobija pieredzē, zināšanās, stāstot par bitēm un bišu nozīmi apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Detalizēja, kādus daudzveidīgus biškopības produktus var iegūt no bitēm. Skolēni

Nakts Rites pamatskolā
Katrs skolotājs, kas kaut reizi ir audzinājis klasi, zina, cik liels darbs ir jāiegulda, lai
veidotos saliedēts klases kolektīvs. Un katrs
audzinātājs arī zina, ka labākais veids, kā to
izdarīt, ir kopīgi klases pasākumi, jo nekur citur tā nevar iepazīt bērnus, kā kopīgi pavadot
brīvo laiku, kopīgi iesaistoties dažādās neformālās aktivitātēs. Rites pamatskolas 5. klases
skolēniem un audzinātājai Sandrai radās doma
pirms Ziemassvētkiem pavadīt darbīgu vakaru
un aizraujošu nakti skolā, taču šī ideja iepatikās arī citām klasēm, un tika pieņemts kopīgs
lēmums rīkot skolā nakts pasākumu, kurš ieguva nosaukumu “nočņiks”.
Un tā 30. novembra rītā skolēni uz skolu
līdz ar skolas somām ņēma līdzi arī guļammaisus, higiēnas piederumus un cienastu kopīgai
maltītei. Pēcpusdienā pēc stundām visi skolas
skolēni čakli piedalījās klases telpu un gaiteņu rotāšanā Ziemassvētkiem. Līdz ar tumsas
iestāšanos, pēc kopīgu vakariņu baudīšanas
2. un 3. klase ar audzinātāju Vitu, kurai palīgos bija ieradušies Sanijas vecāki, un 5. klase
ar audzinātāju Sandru devās uz abām skolas
virtuvēm, lai tur kopīgi ceptu picas un ruletes. Savukārt 7. – 9. klašu skolēnus gaidīja

aizraujošs pasākums – orientēšanās tumsā.
Skolotājas Iveta un Irina, izmantojot telefonus,
nosūtīja komandām 14 objektu fragmentu fotogrāfijas, kuri bija jāatrod Rites pagasta centra
teritorijā un pie tiem jānofotografējas. Laiks
tika dots 1,5 stundas, bet, neskatoties uz tumsu
un lietu, nevienai no komandām tik ilgu laiku
nevajadzēja. Pirmā komanda ieradās jau pēc
37 minūtēm, arī pēdējai vajadzēja tikai 55 minūtes. Salijuši un mazliet nosaluši, visi tomēr
vienbalsīgi atzina, ka šis bija ļoti interesants
uzdevums – lai gan katru dienu tiek staigāts
pa pagasta centru, bieži vien daudz kam netiek
pievērsta uzmanība. Uzvarētāju komandas bija
divas – Marina (8. klase) un Amanda (7. klase)
un Ričards (8. klase) un Kristiāns (7. klase).
Turpmākajā vakara programmā spēles, rotaļas
un mielošanās ar picu mazo klašu skolēniem,
disenīte lielākajiem. Pa starpu disenītei arī vecāko klašu skolēni kopā ar audzinātāju Irinu
vēl paspēja izcept savas picas.
Klāt vakara aizraujošākā daļa – gulētiešana
ar kopīgu filmu skatīšanos, spoku stāstu stāstīšanu un pašiem spokiem – pēdas gar logiem
un pikas logos, klusi soļi skolas koridoros...
Spoki savas nerātnības bija pastrādājuši arī pie
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mazajiem – dažs no rīta pamodās ar zobu pastas sirsniņu uz vaiga, dažam zobu pastas pēdas
uz deguna, uz auss.
Rīts visiem sākās ar rīta tualeti, savu guļvietu un klašu sakārtošanu, kopīgām brokastīm un, protams, ar nakts notikumu apspriešanu! Bet 8:30, kā katru rītu, zvans aicināja uz
jaunu darba dienu. Tas arī visiem izdevās –
pusaizmigušiem skatieniem, bet varonīgi izturētu visu mācību procesu!
Lai gan no skolotājiem šāda pasākuma sarīkošana prasīja papildus darbu, gandarī bērnu pozitīvās atsauksmes un vēlme noteikti to
atkārtot!
Ieguvumi? Kopīgi saposta skola svētkiem,
kopīgi darbojoties un sarunājoties, pavadīts
laiks, atklāta kāda vēl neiepazīta rakstura daļiņa vienam otrā.
Lai šajā bezgala steidzīgajā laikā biežāk
izdodas atrast laiku kopā būšanai, kopīgiem
darbiņiem, pasākumiem, sarunām vienam ar
otru!
Paldies skolotājām Vitai, Irinai, Sandrai
par uzdrīkstēšanos, paldies Sanijas vecākiem
par atsaucību un līdzās būšanu!
Rites pamatskolas direktore I. Maševska
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Vieglatlētika
No 4. oktobra katru trešdienu Jēkabpils
pilsētas Mežaparka 500 m apgaismotajā takā
desmit posmos notika “Pusstundas skrējiens
2017 kopā ar FANS PROSPORT”. Kā paredz
sacensību nolikums, dalībniekus vērtē pēc
noskrieto apļu skaita 30 minūtēs katrā posmā. Kopvērtējumā katrā vecuma grupā 1. – 3.
vietu iegūst dalībnieki, kuriem summā ir bijis
lielākais apļu skaits sešās kārtās. 1. – 3. vietu
ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar
medaļu, diplomu un balvu.
Pārstāvot Viesīti vai Sēlijas Sporta skolu,
šajā skriešanas “maratonā” startēja pieci dalībnieki: Paula Elīza Vasiļjeva (Ābeļi), Aivita
Urķe (Ābeļi), Vita Liepiņa (Viesīte), Kristaps
Platgalvis (Viesīte) un Andris Ardis Liepiņš
(Viesīte).
Visos desmit posmos startēja Paula Elīza
Vasiļjeva, Kristaps Platgalvis, Andris Ardis
Liepiņš, Vita Liepiņa. Šie dalībnieki noslēguma pasākumā 13. decembrī Jēkabpils Tautas
namā piedalījās laimīgajā izlozē un saņēma
pārsteiguma balvas.
Kopvērtējumā savā vecuma grupā (2003. –
2005. dz. g.) ar 95 apļiem sešās kārtās 2. vietu izcīnīja A. Ardis Liepiņš un 3. vietu ar 88
apļiem – Kristaps Platgalvis. Meiteņu konku-

rencē savā vecuma grupā (1998. – 2002. dz. g.)
Paulai E. Vasiļjevai – 8. vieta (73 apļi).
6. decembrī Ābeļos notika Draudzības
kausa “Ābeļi – Jēkabpils – Jersika – Līvāni”
izcīņas sacensību vieglatlētikā pirmais posms.
Šajās sacensībās, kā ierasts, tiekas C (2005. –
2006. dz. g.) un D (2007. – 2008. dz. g.) grupu
sporta skolu audzēkņi no Ābeļiem, Jēkabpils,
Līvāniem, Rožupes un Viesītes.
Pirmajā posmā startēja deviņi Sēlijas
Sporta skolas audzēkņi. No tiem četri C grupā
un pieci D grupā. Romāns Frolovs (C grupa)
izcīnīja 1. vietu augstlēkšanā (1.25 m) un 3. vietu trīssoļlēkšanā no vietas (5.56 m). Viktorijai
Bruzgulei (C grupa) 3. vieta 2 kg pildbumbas
mešanā (11.09 m), Naurim Miteniekam (C
grupa) 1. vieta 2 kg pildbumbas mešanā (12.04
m). Jaunākajā D grupā Paulīne Ratniece izcīnīja 3. vietu augstlēkšanā (1.10 m) un 3. vietu
trīssoļlēkšanā no vietas (5.35 m) un Adrians
Maisaks bija pirmais trīssoļlēkšanā no vietas
(5.97 m), otrais – 30 m skriešanā (5.40 s) un
trešais – 700 m skriešanā (2.32,5 min).
Nākošais posms notiks janvārī Jēkabpils 3.
vidusskolā.
Sēlijas SS direktora vietniece
G. Klibiķe

Laureātu godā
7. decembrī Koka ēku renovācijas centrā
“Koka Rīga” klātienē tikās akcijas “Mantojuma
stāsts – mans stāsts – tavs stāsts” laureāti un
mantojuma sargi, kuri izraudzījās 13 darbus,
kuri rotās 2018. gada kalendāru.
Šī bija akcija, kurā Latvija uzrunāja un satika pasauli, iekļaujoties vispasaules UNESCO
kampaņā #Unite4Heritage. Kampaņa veltīta
kultūras vērtību izcelšanai un aizsardzībai, pievēršot uzmanību apdraudējumam kultūras vērtībām un to daudzveidības saglabāšanai.
Lepojamies ar Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkni Endiju Grundmani, kuras
darbs – fotokolāža “Mana satikšanās ar Bucleru” /ped. Inga Kovaļevska/ tika iekļauts šajā
kalendārā!
R. Vidzidska foto

B. Rusiņa piemiņas kauss novusā
2. decembrī Sēlijas sporta skolas telpās norisinājās atklātais novusa turnīrs.
Turnīrā kopumā piedalījās 20 dalībnieki,
no kuriem divas daiļā dzimuma pārstāves
un viens pusaudzis. Šoreiz spēle norisinājās divās apakšgrupās, dalībnieki izlozēja
gan apakšgrupu, gan kārtas numuru, katrā
apakšgrupā – 10 dalībnieki. Apakšgrupās
dalībnieki spēlēja katrs ar katru, no katras
apakšgrupas četri labākie, kopā 8 dalībnieki, tikās ceturtdaļfi nālā, kur tika noskaidroti četri labākie dalībnieki, kas izspēlēja
“krustu” un tad spēlēja par godalgotām
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vietām. Fināla spēle izvērtās ļoti sīva un
spraiga, kur viens kauliņš izšķīra fi nālistu
likteni:
4. vietā – Rihards Šadeika,
3. vietā – Valērijs Veļčinskis,
2. vietā – Gints Uskurs,
1. vieta – Ārijam Bārdulim.
Paldies visiem dalībniekiem par atbalstu! Veiksmi turpmākajos turnīros!
Paldies Ārijam Bārdulim par novusa
galdiem un Inesei Bružai par darbu un sakoptām telpām!
Viesītes sporta klubs
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Viesītē aizvadīti Adventes koncerti, svinīgi iedegta egle
Svētdienas, 3. decembra, pēcpusdienā
Viesītes Kultūras pilī norisinājās pirmajai
Adventei veltīts koncerts, kurā piedalījās
Viesītes bērnu un skolēnu deju kolektīvi
“Danceri” un “Augšzemīte”, jauniešu deju
kolektīvs “Augšzeme”, kā arī vidējās paaudzes deju kolektīvi “iDeja” un “Augšzeme”.
Dejotāji vienojās koncertā “Sadancojam lieli, mazi…”. Pēc koncerta gan dejotāji, gan
visi sanākušie skatītāji un citi interesenti bija
aicināti doties ārā, kultūras pils priekšā, kur
ar teatralizētu uzvedumu, rūķiem, dziesmām un dejām svinīgi tika iedegta Viesītes
lielā egle.
10. decembra pēcpusdienā Kultūras
pilī norisinājās 2. Adventei veltīts koncerts,
kurā piedalījās Viesītes muzikālie kolektīvi – Viesītes mūzikas studija, jauktais koris

“Viesīte” un muzikālās ģimenes no Viesītes
un Neretas.
Paldies Lienei un Reinim Grīnhofiem par

ieguldīto darbu koncerta tapšanā!
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe

Viesītes kultūras pils amatierteātris “Vēris”
amatierkolektīvu skatē

2. decembrī Salas kultūras namā notika
Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu amatierteātru skate. Kopumā
piedalījās 13 kolektīvi. Viesītes amatierteātris “Vēris” rādīja Pāvila Rozīša lugu “Jaunā
cepure”. Izrādē piedalījās: Sandra Nikolajeva
(Ābola kundze), Alfons Žuks (Ābola kungs),
Ligita Vaivode (kalpone Berta), Laila Grin-

ciuna (Ērgļa kundze), Astrīda Krūmiņa
(Aļņa kundze), Mārīte Brača (Taura kundze), Ināra Erte (Līdakas kundze), Aina Guoģe (Zirņa kundze).
Žūrijas sastāvā bija Lielvārdes un Jaunjelgavas amatierteātru režisors Kārlis Lišmanis, Ābeļu amatierteātra režisors Pēteris
Draņevičs un Jēkabpils Tautas teātra aktrise
Zane Ozola. Viesītes amatierteātris saņēma
otrās pakāpes diplomu. Atzinības raksts par
Ērgļa kundzes lomas veiksmīgu tēlojumu
tika piešķirts Lailai Grinciunai. Esmu patiesi lepna un gribu pateikt lielu paldies aktieriem par veiksmīgi paveikto darbu, Jānim
Eglītim par dekorāciju izgatavošanu, Ārijai
Maculevičai un Ligitai Vaivodei par eleganto izrādes skatuvisko ietērpu un Viesītes
kultūras pils direktorei Raisai Vasiļjevai, kā
arī visam kolektīvam par atbalstu!
Novēlu visiem priecīgus un gaišām domām bagātus Ziemassvētkus! Spēku un
veselību Jaunajā gadā! Mana vislielākā vēlē-

šanās, lai mūsu kolektīvs jaunajā gadā papildinās ar jauniem dalībniekiem.
Viesītes amatierteātra “Vēris” režisore
A. Rancova
Foto no teātra arhīva

Viesītes bibliotēkā lasīšanas konkurss
“Lasīt ir stilīgi!”
Sākoties jaunajam mācību gadam, ar
senlolotu ideju – organizēt lasīšanas konkursu vienai klasei – devāmies pie atsaucīgas un ideju bagātas skolotājas Baibas Masulevičas. Ar viņas audzināmajām klasēm
realizētas ļoti daudzas idejas, notikuši aizraujoši pasākumi ar dažādiem viņas iestudētiem uzvedumiem.
Šogad viņa audzina 4. b klasi, un mūsu
ideja bija to iesaistīt lasīšanas konkursā, kas
ilgs visu mācību gadu. Nebijām vīlušās, jo
saņēmām audzinātājas piekrišanu.
Šī konkursa mērķis ir piesaistīt bērnus

regulārai lasīšanai. Tāpat arī veicināt, izkopt
viņu uzstāšanās prasmi, prasmi izteikt savas
domas un spriedumus par izlasīto tekstu,
noformēt to visu skatāmā veidā.
Konkursa nosaukums – daudzviet dzirdēts vārdu salikums – “Lasīt ir stilīgi!”. Tas
ilgs deviņus mēnešus un nosacīti ir sadalīts trīs posmos jeb trimestros. Pirmais –
septembris, oktobris, novembris, otrais –
decembris, janvāris, februāris un trešais –
marts, aprīlis, maijs. Katru mēnesi skolēniem jāizlasa divas grāmatas, bet trimestrī
kopā – sešas. Skolēniem lasīšanai cenša-
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mies piedāvāt bibliotēkas jaunieguvumus,
bet neaizmirstam pievienot arī kādu labu,
varbūt nepelnīti piemirstu grāmatu. Kopā
ar grāmatām bērni ir saņēmuši formulāru
(kartīti, kurā jāatzīmē izlasītās grāmatas),
kur katram jāfi ksē paņemtā grāmata. Katra
posma noslēgumā par vienu no izlasītajām
grāmatām jāveido reklāmafiša. Tā ir par
grāmatiņu, kas konkrētajam bērnam likusies vissaistošākā un interesantākā, un to
viņš iesaka izlasīt arī citiem. (Iepriekš skolēni saņēma norādes, kādam darbam jābūt).
22. novembrī bibliotēkā notika pirmā
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trimestra darbu prezentēšana un arī vērtēšana. Pasākums sākās ar bibliotekāres stāstījumu par grāmatu lasīšanas nozīmi katra
cilvēka dzīvē visa mūža garumā. Skolēni
tika iepazīstināti ar zinātniski pierādītiem
faktiem par lasīšanas nozīmīgumu, kā arī ar
populāru rakstnieku (piemēram, Jū Nesbē,

kurš grāmatas raksta arī bērniem – divas no
tām ir arī Viesītes bibliotēkas krājumā), mūziķu un aktieru domām par lasīšanu.
Tad sekoja bērnu sniegums, kuru izvērtēja žūrija trīs cilvēku sastāvā: Viesītes
bibliotēkas vadītāja L. Griškena, vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma, pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste A. Niķe.
Prieks, ka bērni pasākumam bija ļoti nopietni gatavojušies. Speciāli sagatavotās
vērtēšanas lapās fiksējām katra bērna
sniegumu, lai, saskaitot iegūtos punktus,
noteiktu pirmās kārtas uzvarētāju. Žūrija
izvērtēja bērnu priekšnesumus un katram
centās aizrādīt viņa pieļautās kļūdiņas, lai
nākošā uzstāšanās reize būtu vēl veiksmīgāka. Tas arī ir saprotams – prasmes veidojas, tikai darbojoties. Domāju, ka šiem
bērniem daudz kas bija vēl jauns un nezināms. Par paveikto kā pateicību bērni saņēma grāmatzīmīti ar citātu par lasīšanu
un uzmundrinājumu, ka pirmo etapu ir
veiksmīgi pārvarējuši. Neizpalika arī saldums. Paldies bērniem un viņu skolotājai
par drosmi, atsaucību un arī uzdrīkstēšanos!
Vēl priekšā divas kārtas, lai noteiktu
čaklāko lasītāju ar vislabākajām prasmēm
savas mīļākās grāmatas prezentēšanā. Maijā
noslēguma pasākumā izvērtēsim visus ieguvumus un arī neveiksmes.
Bērniem sācies grāmatu lasīšanas otrais
posms, tāpēc vēlam viņiem izturību un veiksmi.
Žūrijas vārdā – bibliotekāre G. Plēsuma.
A. Niķes foto

Mazi brīnumiņi Evijas Gulbes grāmatās

Kā tika informēts “Viesītes Novada
Vēstīs”, 24. novembrī pie mums, Viesītē,
vajadzēja viesoties bērnu rakstniecei Evijai Gulbei. Diemžēl īsi pirms paredzētā
datuma sekoja atteikums, bet arī reizē cerīgs solījums šo tikšanos pārcelt uz nākošo
gadu. Mēs, bibliotēkas darbinieces, esam
apņēmības pilnas sazināties ar rakstnieci
un gaidīt tikšanos.
Šajā datumā Viesītes vidusskolas ma-

zās skoliņas 1. a un b klases skolēni un
audzinātājas N. Ribicka un E. Kalnieša
vismaz neklātienē gribēja iepazīties ar šo
rakstnieci. Bērniem tika sagatavota prezentācija un stāstījums par autores dzīvi,
viņas darbu, hobijiem un aizraušanos.
Interesants ir fakts, ka rakstniece daudzus gadus bijusi skolotāja, kas mācījusi
latviešu valodu un literatūru, bet tagad
jau divus gadus strādā radio SWH rīta rai-
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dījumā Rīta svīta ar pseidonīmu Juta Rasmusena jeb Juta Jazz.
Tāpat viņa nav aizmirsusi arī par rakstīšanu, savām sešām jau izdotajām grāmatām
nupat pievienojot septīto. Popularitāti ieguvusi ar savu pirmo grāmatiņu par žurkulēniem Koko un Riko. Tai pamatā ir pasaciņas
par žurciņām, ko viņa stāstījusi savām meitām, bet, izdotas grāmatā, tās iepatikušās arī
citiem Latvijas bērniem, kas gaida aizvien
jaunus Koko un Riko piedzīvojumus. Tagad
tie ir lasāmi jau trīs grāmatās.
Pasākuma gaitā bibliotekāre skolēniem stāstīja par autores grāmatiņām un
lasīja fragmentus no tām. Stāstot par žurkulēniem Koko un Riko, atklājās, ka bērni
ir gatavojušies gaidāmajam pasākumam
ar rakstnieci un čakli lasījuši šīs grāmatas, daudz ko interesantu un aizraujošu no
žurku zēnu dzīves varēja pastāstīt arī paši.
Tā kā visas autores grāmatas ir skaisti noformētas, bērniem tika pastāstīts arī par
divām māksliniecēm, kas zīmē ilustrācijas
E. Gulbes grāmatām.
Bibliotēkas sagatavotā grāmatu izstāde
tika izvietota klasē, lai bērni ar tām varētu
iepazīties pamatīgāk. Tāpat viņi saņēma
uzdevumu arī pašiem kļūt par dzejniekiem un māksliniekiem (E. Gulbe bērniem raksta arī dzejoļus) un katram par
savu vārdu uzrakstīt īsu dzejolīti, un to
glīti noformēt, lai varētu izveidot kopīgu
grāmatiņu.
Labu veiksmi bērniem!
Viesītes vidusskolas bibliotekāre
G. Plēsuma
E. Kalniešas foto
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SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBA VIESĪTĒ

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) šoruden uzsākusi jaunu Skaļās lasīšanas sacensību 5.
un 6. klašu skolēniem. Šīs lasīšanas kampaņas
mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties
piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.
Vienmēr visos laikos un jebkurā jomā liela
nozīme ir spējai labi, ātri lasīt, lasīt un uztvert
vienlaikus, īpaši svarīgi tas ir mūsu informācijas
laikmetā.
Šīs lasīšanas konkursu ir paredzēts realizēt
vairākos posmos.
1. solis: Sacensība vietējā mērogā (skolā,
bibliotēkā).
2. solis: Reģionālais fināls.
3. solis: Nacionālais fināls. Tajā tiks noteikts
Latvijas Lasīšanas čempions.
Ja visu šo konkursu kopumā rīko LNB, tad
sacensības Viesītes mērogā organizēja Viesītes
bibliotēka sadarbībā ar Viesītes vidusskolu.
Viesītē šai konkursā vispirms novembra sākumā notika Skaļās lasīšanas sacensības klasēs,
kuras rīkoja Viesītes vidusskolas latviešu valodas skolotājas Iveta Daņiļeviča un Rita Sirmoviča un kurās piedalījās visi Viesītes vidusskolas 5.
un 6. klašu skolēni. Šo sacensību rezultātā uz tālāku atlasi Skaļās lasīšanas sacensībā 24. novembrī Viesītes kultūras pilī tika izvirzīti trīs labākie
lasītāji no katras no šīm klasēm, kopā pavisam
12. No 5. a klases tie bija: Sanija Dzikoviča (viņu
tomēr sacensībā aizstāja Esmeralda Misiņa),
Zane Slīpe un Jūlija Gatmane. 5. b klasi pārstāvēja Adrija Bantauska, Elīza Marija Jevtušenko
un Rendijs Pēteris Roze, 6. a klasi –Viktorija
Bruzgule, Alise Maisaka un Rainers Daibe, bet
6. b klasi – Nikola Basova, Eva Elza Ziemāne un
Diāna Zubkova.
Šī konkursa vērtēšanai bija izveidota žūrijas komisija: Aija Rancova, Viesītes kultūras
pils kultūras darba organizatore, Viesītes amatierteātra “Vēri” režisore – žūrijas komisijas
priekšsēdētāja, Ilze Jodgude, Viesītes bibliotēkas
pārstāve, Anita Orbidāne, Viesītes bērnudārza
“Zīlīte” vadītāja, dzejniece, daiļlasītāja.
Katrs Skaļās lasīšanas sacensības dalībnieks
lasīja fragmentu no paša izvēlētas grāmatas. Esmeralda Misiņa lasīja fragmentu no A. Jundzes
grāmatas “Kristofers un Ēnu ordenis”, Zane Slīpe –
fragmentu no R. Ē. Raspes grāmatas “Barona

Minhauzena piedzīvojumi”, Jūlija Gatmane –
fragmentu no S. Cetas grāmatas “Hugo ģeniālā
pasaule”, Adrija Bantauska – fragmentu no A.
Sakses grāmatas “Pasakas par ziediem”, Elīza Marija Jevtušenko – fragmentu no H. Vebas grāmatas “Noskumušais kucēns”, Rendijs Pēteris Roze –
fragmentu no A. Brigaderes grāmatas “Anneles
stāsti”, Viktorija Bruzgule – fragmentu no A. Neiburgas grāmatas “Stāsts par Tilli un Suņu vīru”,
Alise Maisaka – fragmentu no L. Harisones grāmatas “Vampīrs kaimiņos”, Rainers Daibe – fragmentu no A. Sakses grāmatas “Tēva dāvaniņa”,
Nikola Basova – fragmentu no R. Kiplinga grāmatas “Riki–tiki–tavi”, Eva Elza Ziemāne – fragmentu no R. Dāla grāmatas “Čārlijs un šokolādes
fabrika”, Diāna Zubkova – fragmentu no J. Frejas
grāmatas “Trakā klase. Krokodils mugursomā”.
Domājat, ka uzstāties bija viegli? Vienkārši
nolasīt fragmentu, tas arī viss…? Nē! Žūrija vēros un vērtēs, vai konkursanta runa ir skaidra
un brīva, vai īstajās vietās tiek lietots uzsvars, vai
mainās lasīšanas temps, kad tas ir nepieciešams,
vai balss ir atbilstoša sižetam, vai pats fragments
ir veiksmīgi izvēlēts, vai konkursa dalībnieks
prot veidot kontaktu ar klausītājiem, vai spēj ar
savu lasījumu aizraut klausītājus. Bez tam jāievēro laika limits – fragmenta lasīšana kopā ar ievadu nedrīkst pārsniegt 5 minūtes, taču mazāk
par 3 minūtēm arī nedrīkst uzstāties…
Nu žūrijai sūri un grūti jāstrādā, lai to visu
paspētu ievērot, izvērtēt un salīdzināt. Bez tam –
šīs sacensības uzvarētājs būs Viesītes Skaļās lasīšanas čempions! Atbildība ne pa jokam…
Pa to laiku, kamēr žūrija gāja apspriesties,
Skaļās lasīšanas sacensības dalībniekus ar muzikāliem priekšnesumiem sveica skolasbiedres
(un bijusī skolasbiedre) – mākslinieces – Sintija,
Evelīna, Eiva un Ieva (žēl gan, iepriekšējā dienā
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un no rīta mēģinājumos bija arī Diāna, taču uz
pašu koncertēšanas laiku viņa nevarēja palikt, jo
bija jādodas uz stundām skolā).
Koncerts izskanējis. Bērniem gaidas, satraukums: ko gan lems žūrija?
Un beidzot žūrija nāk! Visu saskatījusi un
saskaitījusi, visu izsvērusi un novērtējusi. Sākas
diplomu izsniegšana. Nav sliktu vietu – ir trešās
vietas ieguvēji, otrās vietas ieguvēji… Bet par
Viesītes Skaļās lasīšanas čempionu kļūst… Adrija Bantauska!
Viņai tagad priekšā darbs – gatavoties un
godam pārstāvēt Viesīti Reģionālajā sacensībā,
kas notiks 24. janvārī Jēkabpilī, un, kas zina, varbūt izdosies iekļūt arī Nacionālajā finālā. Veiksmi Tev, Adrija!
Bet liels paldies visiem sacensības 2. kārtas
dalībniekiem! Tāpat pateicos katram Viesītes vidusskolas 5. un 6. klašu skolēnam par ieguldīto
darbu un pūlēm, gatavojoties un piedaloties šai
konkursā!
Pateicība Viesītes vidusskolas 5. un 6. klašu
latviešu valodas un literatūras skolotājām Ivetai
Daņiļevičai un Ritai Sirmovičai par sadarbību,
par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā, Skaļās lasīšanas sacensību organizēšanā klasēs un
sekmīgā to norisē!
Pateicos par jauko sadarbību, palīdzību
un atbalstu Viesītes vidusskolas direktora vietniecei audzināšanas darbā Sarmītei Milaknei,
žūrijas dalībniecēm, Līgai Griškenai, Raisai Vasiļjevai, Elitai Kalniešai, Pārslai Šaņinai, Santai
Jančevskai, Ilmai Svilānei, Austrai Niķei, Sintijai
Mazurei, Evelīnai Bantauskai, Diānai Beļauskai,
Eivai Dronkai, Ievai Milaknei, Viesītes mūzikas
studijai.
I. Jančevska, bibliotekāre
A. Niķes foto
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Ik uz soļa piedzīvojums

Jau kādu laiku plauktos piemirstas stāv
rakstnieces Signes Kvaskovas grāmatas. Pirmā
no tām iznākusi 2002. gadā un nesusi topošajai
rakstniecei atpazīstamību. Viņa tiek uzskatīta
par pusaudžu fantastikas literatūras virziena
aizsācēju Latvijā. Autores uzrakstītie darbi
(īpaši pirmie četri) tiek pielīdzināti tādu populāru rakstnieku grāmatām kā D. R. R. Tolkīna
“Gredzenu pavēlnieks”, L. Kerola “Alise Brīnumzemē” un Dž. K. Roulingas darbiem par
Hariju Poteru.
Šīs rakstnieces grāmatas veltītas pusaudžu auditorijai, tāpēc izvēlējāmies vienu no
rakstnieces grāmatām, kas mums pašām likās
saistošāka, un vienu klasi, kurai to piedāvāt
izlasīt. Šoreiz tā bija skolotājas Sanitas Berģes
audzināmā 6. a klase. Rudenīgā novembra dienā nogādājām viņiem aicinājumu izlasīt Signes
Kvaskovas grāmatu “Susura gads”. Vispirms 6.
a klases skolēni saņēma grāmatas eksemplārus
un uzdevumus, kas jāveic pēc tās izlasīšanas.
Lai tos izpildītu, skolēniem nepietika tikai ar

grāmatas izlasīšanu – bija jāpapildina savas
zināšanas, uzzinot iespējami vairāk par susuriem, to dzīvesveidu, kā arī jādarbojas radoši,
izgatavojot galda kartes, apsveikumus susuram, kāda grāmatas varoņa masku, zīmējot
atbildes uz uzdotajiem jautājumiem utt.
Grāmata “Susura gads” izdota 2004. gadā,
un tas ir stāsts par Susura piedzīvojumiem –
gan ikdienišķiem, gan parastiem – visa gada
garumā. Saistoši likās arī tas, ka Susura dzīve
viņa jaunajā mājvietā aizsākas rudenī un arī
skolēnu mācību gads sākas rudenī, jo tad viņi
dodas uz skolu.
Kopīgs noslēguma pasākums ar Susuru
klasei bija plānots īsi pirms Ziemassvētkiem,
jo šie ir Susura mīļākie svētki, tomēr notika
nedaudz agrāk – 8. decembrī. Pasākums sākās
ar prezentāciju un stāstījumu par rakstnieces
dzīvi un daiļradi. Uzzinot, ka topošajai autorei
fantastikas un zinātniskās fantāzijas literatūra
ir bijusi vismīļākā lasāmviela, kļūst skaidrs, kāpēc viņa raksta šāda veida grāmatas. Pasākums

tika veidots tā, lai skolēniem būtu iespēja izteikt
savas domas par izlasīto. Neizpalika arī teatrāli
elementi – pie bērniem ciemos ieradās Susurs,
kas aktīvi līdzdarbojās un palīdzēja organizatoriem vadīt pasākumu. Katrs skolēns saņēma
nelielu kartiņu ar kāda grāmatas varoņa atziņu,
domu vai secinājumu. Katram tas bija citāds.
Nolasot to, skolēns centās raksturot varoni, kas
šos vārdus teicis, un izteica savas domas par to,
kas izlasītajā grāmatā patika un kas nepatika.
Prieks par to, ka grāmatu bija izlasījuši visi.
Daudziem no skolēniem tā bija patikusi – gan
jautrie atgadījumi dzīvnieciņu sadzīvē, gan
pasakainākās vietas, piemēram, viesošanās pie
troļļiem un elfiem. Savukārt skolotājai tā bija
atgriešanās pie bērnības literatūras, un viņa
izteica sajūsmu, ka ir tik saistošas, jaukas un
mīļas grāmatas. Bija bērni, kam grāmata nepatika. Viņi atzina, ka vairāk šāda veida literatūru
nevēlētos lasīt. Uzklausot dažādos viedokļus,
uzzinājām, kāda satura grāmatas skolēni gribētu lasīt vairāk, kas tieši viņus saista un interesē.
Bibliotēkas vārdā sakām lielu paldies audzinātājai un skolēniem par atsaucību! Paldies
Baibai Masulevičai par sadarbību! Ceram uz
sadarbību ar 6. a klasi arī nākošajā gadā!
Gaišus, radošus un miera pilnus visiem
Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Bibliotekāre G. Plēsuma
L. Griškenas foto

Aktivitātes Rites bibliotēkā decembrī
Ārā aiz loga ir iestājies neliels aukstums.
Bērnu sirdis priecē nelielais sniedziņš, kas uzkritis. Ir sācies Adventes laiks, kad visi gaida
Ziemassvētkus. Cilvēku sirdis silda sveču gaisma. Drīz dzīvokļos virmos svaigu piparkūku
smarža. Mirdzēs lampiņas Ziemassvētku eglītē.
Arī Rites bibliotēkā vēlējos ienest kaut nedaudz
prieka. Kopā ar bērniem 6. decembrī visas dienas garumā veidojām dekorācijas bibliotēkai.
Tapa dažāda izmēra, krāsas un veida sniegpārsliņas. Kopā tika veidotas dažādas eglītes. Tā kā
Ziemassvētkos visi vēlas saņemt dāvaniņas, tad
visi tie mazie un lielie rūķi, kas palīdzēja tapt
dekorācijām, no Rites pagasta bibliotekāres uz
Ziemassvētkiem saņems dāvaniņas. Paldies
visiem, kas nāk uz radošajām nodarbībām un
apmeklē bibliotēku ikdienā!
Rites pagasta bibliotekāre K. Verečinska
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Aizvadot 2017. gadu

Aizrit 2017. gads… Tāds dīvains un
slapjš... Arī saulīte tā skopi spīdēja… Ikviens devāmies un dodamies savās ikdienas
gaitās, lai galdā maizīte būtu. Šogad bibliotēkā notika grāmatu fonda inventarizācija
un pievienošanās programmai “Alise”. Paldies par padomiem un palīdzēšanu Lienei

Maisakai un galvenajai grāmatvedei Anitai
Maļinovskai! Atradām arī laiku ar lasītājiem, lai pabūtu kopā, lai iepriecinātu viens
otru. Iepriecinātu ar labiem darbiem, labiem vārdiem. Labo darbu krājumā jāmin
dāvinātāji, kas iepriecina citus. Grāmatas
uzdāvināja čakli lasītāji: Valdis Lukaševics,

Lūšu ģimene, žurnālus – Daina Dzikoviča, Pēteris Saldatāns. Astrīda Zālīte, Vita
Elksne palutināja mūs ar gardām tortēm
un pīrāgiem. Valda Elkšņa ģimene palīdz ar
transportu. Austra Daukste, Biruta Beķere,
Dzintra Kazāka, Irma Šmite, Velga Grišāne,
Juris Veirihs, Pēteris Saldatāns, Vija un Juris
Lūši, Marija un Ainis Malcenieki, Veronika
Elksne, Sanita Dzikoviča, Agnese Kalniņa
bez grāmatām un žurnāliem savu ikdienu
nevar iedomāties, izvēlas sev tīkamo lasāmvielu bibliotēkā. Indulis Dambergs dalās ar
žurnāliem, redz un izdara daudz ikdienā
noderīgu darbiņu. Aina Pikure, Dace Biteniece paspēj grāmatiņas palasīt, iepriecināt
ar kādu skaistu puķu dobi, dekoru. Paldies
bērniem, kas vasarā atrada laiku grāmatu
lasīšanai! Īpašs prieks par mazo Arturiņu,
kurš, ierodoties bibliotēkā, ne mirkli nevada
bezdarbībā – lasa, spēlē spēles, darbojas ar
datoru. Darot labus darbus, svinot kopā Latvijas un savu līdzcilvēku nozīmīgus notikumus, mēs atkal esam jauna gada gaidās, kas
mums visiem būs īpašs – Latvijai 100!
“Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsi,
Būs laime tad, ja pratīsi to dot,
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsi,
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.”
(S.Grīnberga)
Priecīgus Ziemassvētkus! Veselību, panākumus, mīlestību Jaunajā – 2018. – gadā!
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

PAR LABIEM CILVĒKIEM
Pagājuši valsts svētki, kad labākajiem ļaudīm izteica publiskas pateicības, viņiem par
godu sniedza koncertus, ziedus, piemiņas veltes. Labi, ir pelnījuši.
Taču ir cilvēki, kuri klusi un mierīgi dzīvo
savu dzīvi, tajā pat laikā nesavtīgi sniedz palīdzību līdzcilvēkiem, gan izlīdzot ar kādu darbiņu,
gan vienkārši parunājoties vai garām ejot, pasmaidot un pasveicinot. Viņu vidū ir tādi, kuri
nekad nav saņēmuši publisku cildināšanu, viņi
nedižojas ar savu labestību – palīdzēt citiem viņiem liekas pašsaprotami.
Šoreiz nerakstīšu par vadošajām un citām
pagasta iestādēm, jo visiem zināms, ka tur strādā vislieliskākie cilvēki, bet gribu pastāstīt par
tiem ļaudīm, ar kuriem es tiekos ikdienā.
Man ir ļoti labi kaimiņi – klusi, izpalīdzīgi,
smaidīgi un atsaucīgi: Aija, Mareks, Jekaterina,
Iluta un Toms, Ieva un Ainārs. Jebkurā momentā es varu pie viņiem aiziet, ja man vajadzīga
palīdzība. Man ir ļoti labi dārza kaimiņi, kuri

nekad nepaiet garām neaprunājušies. Paldies
Mišam Palčejam, kurš vienmēr uztrin man kapli, kad redz, ka ravēšana neiet tik raiti, kā vajadzētu, un dažreiz nopļauj zāli arī manā dārzmalā. Paldies Edmundam Gobam, kurš man palīdz
tikt galā ar pāraugušajiem ogu krūmiem, Jānim
Kalniņam un Miervaldim Zdanovskim par dārza apstrādāšanu! Pateicību pelnījuši arī Volodja
Aļeiņikovs un Arturs Liseckis, kuri nekad neatsaka savu palīdzību, Ervīns Ašaks, kurš vienmēr
nopļauj zāli ap malkas šķūnīti, Mareks Dzenovskis, kurš nepagurdams visu vasaru pļauj zāli
ap māju, Juris Kvitkovs, kurš šovasar iztīrīja
notekcaurules mūsu mājai un ir “ātrā palīdzība”
gadījumos, kad “saslimst” televizors. Paldies Aigaram Skrupskim par zaļumballi “Bincānos” un
šīs vietas sakoptību, Aivaram Brokam par malkas pievešanu!
Paldies Intai Malceniecei, Pērkonu un
Graviņu ģimenēm, Dainim Klevam, Galvānu
meitenēm par ogām un sēnēm! Paldies ma-

nām “Hortenzijām”, no kurām es smeļos pozitīvo enerģiju, un cilvēkiem, kuri vienkārši atnāk
mani apciemot! Iespējams, kādu piemirsu, neņemiet ļaunā! Priecājos arī par centra bērniem,
kuri mani vienmēr pasveicina, daži arī aprunājas, neskatoties uz to, ka es viņus dažreiz sabaru
par izdarītajām blēņām. Viņi atnāk pie manis
“čigānos” uz ķirbīšu svētkiem, uz gadu miju.
Jauki.
Īpašu paldies gribu teikt mūsu šarmantajam, akurātajam pastniekam Dainim Upītim
par laipnību, atsaucību un perfektumu savā darbā! Tā, labu cilvēku vidū dzīvojot, tumšās dienas
kļūst gaišākas, dzīvesprieks un dzīvotgriba mani
nepamet.
Lai Jums visiem mierīgi, balti Ziemassvētki
un veiksmīgs Jaunais – suņa – gads! Vislabākos
vēlējumus sūtu arī Elkšņu pagasta ļaudīm. Lai
jums veselība, lai ir viss, ko kāro sirds un dvēsele!
A. Aišpure, “Aronijas” – 2, Lonē

Paldies par svētkiem!
Novembris ir tumšākais gada mēnesis dabā.
Latvijai dzimšanas diena. To gaišu dara mūsu
novada cilvēki. Paldies Viesītes vidusskolas 12.
klases skolēniem Dāvim Kalējam un Andrim
Līcim par spēles Latvijai – 100 vadīšanu Lones
Tautas namā un Elkšņu kultūras namā stundu
pirms svinīgā pasākuma. Mēs – spēles spēlētāji –
tik dažādi, bet jaunieši uzmanīgi un saprotoši.

Prieks, ka loterijā vinnēju spēli un to tagad interesenti spēlē bibliotēkā.
Paldies par Latvijas 99. dzimšanas dienas
koncertu Lones Tautas namā Viesītes mūzikas
un mākslas skolas bērniem, direktorei I. Bartkevičai, skolotājai N. Šimanovskai. Prieks, ka
mums novadā ir šī skola, kas ļauj bērniem iegūt
muzikālo izglītību. Paldies vecākiem, kas rūpē-
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jas lai bērni varētu apmeklēt koncertus!
Paldies Viesītes Kultūras pils darbiniecēm
par Latvijas svētkiem veltīto pasākumu, kuru
vadīja Viesītes vidusskolas skolēni un koncertēja lieliski mākslinieki! Svētku gaišums, visapkārt bērni un jaunieši – tas ļauj ikdienu vadīt ar
prieku.
V. Lāce
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Kristus dzimšanas svētkus gaidot
Ir Adventes laiks – Kristus dzimšanas
atceres laiks. Ikvienam cilvēkam klusumā
jāieiet sevī, jāpārdomā nodzīvotais laiks –
jāizvērtē pozitīvais un negatīvais. Jā, ir
bijuši arī smagi dzīves mirkļi, kurus esam
pārvarējuši, sajūtot arī apskaidrības brīžus, kad apjaušam – Dievs ir un mums palīdz. Pārdomu brīžos klusumā ir jāpateicas
Dievam un liktenim. Dzejnieces Z. Ginteres vārdos ieklausoties, skaidrāk izprotam
Adventes būtību:
Paliec klusa sirds!
Klusējot zieds
saulei sevi ver.
Klusējot tas dzidro
rasu dzer.
Klusējot zieds smaržo
un irst.
Klusējot zieds mirst.
Sirds, kas vairāk
esi tu kā zieds,
Esi stipra tad, kad
vējš tevi liec.
Paliec klusa! Pārdomā!
Svētību daudz devis ir
tavs Dievs.
Un par visu, visu viņam
pateicies!
Klusējot sirds tevī
atdzimst no jauna.
Kristus dzimšanas svētkus gaidot, rodas jautājumi – kad latviešu senči ieradās
tagadējā Latvijā, kā šajā zemē ienāca kristietība. Vairāku gadsimtu garumā senās
baltu ciltis virzījās uz rietumiem, pienākot
pie jūras – tālāk nebija, kurp iet.
Arī jūra vēlāk ieguva nosaukumu –
Baltu jūra. Vissenākās baltu ciltis – lībieši – apmetās uz dzīvi starp jūru un Gauju, kas ir 452 km gara – sākas un beidzas
tikai Vidzemē. Nekur vēstures ziņās nav
minēts, ka baltu ciltis kādreiz būtu izrādījušas agresivitāti – tās bija ļoti senas civilizētas ciltis.
Kristīgā vēsts Latvijas teritorijā ienāca
11. – 12. gs. Tā neattīstījās mierīgā ceļā,
bet gan brutāli, jo te iebruka Romas katoļu
baznīcas organizētie bruņotie spēki.
1196. gadā tika izsludināts Krusta karš
pret neticīgajiem. Līdz tam laikam balti
pielūdza dabas spēkus un kalpoja senču
kultam. Bruņinieki no visām Eiropas valstīm 100 gadu garumā postīja un laupīja
baltu zemē.
Pakāpeniski
izveidojās
Livonijas
valsts. Seno baltu svētvietās sāka būvēt
baznīcas un pilis. Latvijas vecākā baznīca nodibināta 1184. gadā – 12. gs. Baznīca
tika uzcelta Ikšķilē, pateicoties katoļu garīdzniekam Meinhardam. Tā tika celta no
koka – atradās tagadējās Ikšķiles dzelzceļa
stacijas vietā.
1186. gadā pāvests Meinhardu iecēla bīskapa amatā. Vēlākos gados baznīcu
pārcēla Daugavas tuvumā – pašā piekrastē. Blakus baznīcai uzcēla augustīniešu
mūku vīriešu klosteri. Jaunā baznīca tika

būvēta no akmeņiem, izņemot jumtu un
piebūvi.
Baznīca pārdzīvoja vairākus gadsimtus. 1201. gadā bīskaps Alberts pārcēlās uz
dzīvi Rīgā ar kapitulu un mūku klosteri.
Līdz 16. gs. baznīca cieta maz, bieži vien
apkārtējie zemnieki to izmantoja kā cietoksni – paslēptuvi.
1550. gadā baznīca piederēja muižkungam Teodoram Šlufingam. Viņš pārdeva
baznīcu kopā ar pili un Salaspils muižu
Rīgas pilsētai par 10000 f lorintu.
17. gs. iesākās ar zviedru tīkojumiem
Latvijā. Zviedru karalis 1630. gadā, sākoties karam, pavēlēja baznīcu atjaunot,
bet to nepaguva izdarīt. 1658. gadā krievu
armijas iebrukumā tika izpostīta visa apkārtne, arī baznīca ļoti cieta. Pussagruvušo baznīcu krievu karaspēks izmantoja kā
etapa vietu un ieroču noliktavu.
Sākas franču – krievu karš. 1812. gadā
franču karapulki jau atradās Kurzemē.
Daugavas kreiso krastu izmantoja kā izlūku pozīciju. Franči bieži apšaudīja baznīcu, traucējot tās darbību.
Pirmajā pasaules karā krievu karaspēks izvietoja baznīcā artilērijas bruņojumu.
Latviešu strēlnieki šai laikā Nāves salā
koncentrējās uzbrukumam vācu vienībām
un izsauca vācu lielgabalu uguni. Kaujas
Nāves salā paņēma daudzus simtus latviešu strēlnieku dzīvību, bet tie nepadevās
ienaidniekam un turpināja cīņu. Šī kara
laikā baznīca ļoti cieta no apšaudes – bija
palikuši pāri tikai mūri un drupas. Šodien
šīs visvecākās Latvijas baznīcas akmeņus
apskalo Daugavas ūdeņi.
Atgriežoties pie jautājuma par kristietības izplatību, jāatzīmē, ka reformācija no
Vācijas izplatījās arī vairākās Eiropas valstīs. Latvijā par reformācijas dienu pasludināja 1522. gada 12. jūniju. 1524. gadā no
Rīgas tika padzīti katoļu ordeņa mūki un
pats arhibīskaps. Vācu kundzība Latvijā
turpinājās. Zemnieku viedoklis par kristietību vēl nemainījās – Dievs kā bija, tā
palika svešinieku Dievs. Zviedru valdīšanas laikā parādījās arī latviešu valodā pārtulkotā Bībele. 1685. gadā un 1689. gadā to
paveica luterāņu mācītājs Ernests Gliks.
Smagu postu latvieši pārdzīvoja Ziemeļu kara laikā 18. gs. sākumā. Apmēram
70% no visiem Vidzemes iedzīvotājiem
gāja bojā, daļu izsūtīja uz Krieviju vai Tatāriju.
Zviedru karaspēks Latvijā neatgriezās,
to sakāva krievi pie Poltavas.
Tā gandrīz 200 gadu smagos apstākļos
turpinājās latviešu nācijas tapšanas process. Šogad aizvien vairāk jūtam Latvijas
valsts 100–gades vēsmas. Šī gada decembra
sākumā tika atzīmēti Valkas notikumi
pirms 100 gadiem. Tieši Valka pavēra ceļu
Latvijas neatkarības proklamēšanai 1918.
gada 18. novembrī. Tur izveidotās Latvijas
pagaidu valdības padomes sastāvā bija arī
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dzejnieki Jānis Akuraters un Kārlis Skalbe.
Pirmais Pasaules karš bija aizsaucis
tūkstošiem latviešu, kas cīnījās gan cariskās Krievijas pusē, gan 1917. gadā pret
Bermonta – Avalova karaspēku, kuru sīvās
kaujās padzina no Rīgas un Latvijas. Mātei Latvijai vēl nebija nožuvušas asaras par
saviem dēliem, kuri nepārnāca mājās no
Tīreļpurva, Nāves salas un Ložmetējkalna. Viņi bija atdevuši savu visdārgāko –
dzīvību par mūsu valsts brīvību un neatkarību; daudzi atgriezās no kaujas lauka
sakropļoti.
Latvijai smagi pārdzīvojumi pienāca
1940. gadā, kad 1940. gada 17. jūnijā PSRS
okupācijas rezultātā nācās zaudēt neatkarību. Jau 1941. gadā notika pirmā deportācija, pēc tam vēl smagāka: 1949. gadā.
Abās deportācijās kopā Latvija zaudēja
apmēram 70000 cilvēku, kuri bija spiesti
atstāt savas iekoptās saimniecības. Lielus
zaudējumus nesa Otrais pasaules karš.
Postošs bija vācu karaspēka iebrukums
Latvijā no 1941. līdz 1944. gada oktobrim
un okupācijas gadi, latviešu iesaukums
vācu armijā, izsūtījums uz darba dienestu
Vācijā. Smagi pārdzīvojumi saistīti
ar holokaustu, ko te organizēja vācu
okupācijas varas vīri.
Pēc kara beigām Latvijas lauksaimniecība sāka panīkt. Iekoptie tīrumi sāka
aizaugt nezālēs un krūmos. Arī lopkopība,
kas bija Latvijas brīvvalsts laika galvenais
stūrakmens ekonomikā, tika atstāta novārtā. Latvija bija ļoti cietusi, bet doma
par neatkarīgu valsti un atbrīvošanos no
okupācijas jūga bija dzīva.
Ar 3. atmodu mēs esam atjaunojuši
Latvijas neatkarību. Vai mēs esam laimīgi
un apmierināti? Vai Latviju pienācīgi ciena tie sveštautieši, kas izvēlējušies Latviju
par savu dzīves vietu?
Šogad 5. decembrī Somija svinēja savas valsts neatkarības simtgadi. Jubilejai
veltītajos rakstos preses izdevumos tika
rakstītas šādas rindas: “Vai cilvēks var
justies laimīgs aukstā, slapjā un tumša
valstī Somijā?” “Jā,” atbildēja somi, “mēs
mīlam savu zemi, mēs negribam dzīvot
svešā zemē.”
Latvija nav ne auksta, ne tumša valsts.
Tik daudz skaistuma ir Latvijā – brīnišķīgas dabas ainavas, augsts kultūras līmenis.
Latvija ir īsta Dievzemīte, unikāla ar savām tautasdziesmām, skaistu valodu un
garīgumu. Bet Latvijas ekonomiskā attīstība ir zema, iedzīvotāju labklājība neaug
tā, kā to vēlētos tās iedzīvotāji. Ko darīt?
Kā glābt Latviju? Kas varētu atraisīt tos
daudzos mezglus, ar ko tā ir sasaistīta? Kas
pavērs Latvijai augšupeju un uzplaukumu?
Kam lai uzticas, ko ievēlēt varas orgānos?
Vai tos, kas skaisti runā un reklamējas, bet
neuzņemas atbildību par savu darbu un
pienākumiem?
Bezatbildība ir novedusi mūsu valsti

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2017. gada decembris, Nr. 12 (173)
līdz traģiskām sekām. Neviens politiķis
Latvijā par kaitniecisku darbību nav sodīts. Cik daudz dāsnu solījumu mēs atmaksājam ar saviem nodokļiem negodīgiem politiķiem! Varbūt visiem Latvijas
iedzīvotājiem atkal sadoties rokās un glābt
savu valsti?
Iedegsim sveces Ziemassvētkos cerībā, ka to gaisma atmodinās mūsu sirdīs apņemšanos nosargāt mūsu zemi un
pavērt ceļu uz attīstību un uzplaukumu.
Latvijā ir uzaugusi jauna paaudze – izglī-

toti, gudri un, cerams, arī godīgi jaunieši
un jaunietes. Viņi ir apguvuši specialitātes daudzās jomās – tie ir ekonomisti,
mediķi, filozofi, politologi, vēsturnieki
u.c. profesiju pārstāvji, kuri pratīs novērtēt Latvijas valstiskumu un nacionālās
valodas vērtību. Jācer un jātic, ka šie jaunie cilvēki izraus Latviju no ekonomiskās
stagnācijas un pavērs tai ceļu uz labklājību un ekonomisko augšupeju. Viņi ir
mūsu sabiedrības cerība un nākotnes
balsts.

Latvija dzīvos tik ilgi, kamēr mēs rūpēsimies par to un to mīlēsim. Un to jau
var definēt vienā vārdā – tas ir patriotisms. Varbūt Svētvakarā mēs ieraudzīsim
cerību zvaigzni – pasauli un Latviju citādāku nekā šodien to redzam. Varbūt sagaidīsim Latvijas augšupeju ar Dieva svētību
un palīdzību?
Latvijai ir jābūt! Būsim savas Latvijas
valsts patrioti!
Pensionētā vēstures skolotāja
Ģ. Godiņa

Ko mums nozīmē Advente un Ziemassvētki
“Atnākšana” – tā no latīņu valodas tiek
tulkots vārds “Advente”. Šajā vārdā mēs
saucam laiku pirms Ziemassvētkiem, kad
gaidām Dieva Dēla atnākšanu šajā pasaulē,
kuras kulminācija ir Ziemassvētku vakars.
Patiesi, šie ir visgaišākie svētki šajā tumšajā
saulgriežu laikā, kas ar aizdegtām egļu svecītēm un rotājumiem izgaismo ne tikai tuvāko apkārtni, bet ienes gaišumu arī mūsu
sirdīs, gaišumu, kas ir balstīts cerībā un gaidīšanā uz Kristus bērniņa piedzimšanu.
Bet ko mums nozīmē Advente un Ziemassvētki? Vai tā ir piemiņa tai dienai, kad
Kristus piedzima jeb Viņa dzimšanas dienas
svinēšana? Arī tāda ir šo svētku nozīme, bet
patiesā nozīme šiem svētkiem ir balstīta šajā

vārdā “Advente”, tātad gaidīšana uz otro
Kristus atnākšanu šajā pasaulē. Un, ja mēs
kādu gaidām, tad tam mēs arī gatavojamies.
Pirms Ziemassvētkiem mēs sapošam
savu māju, izrotājam eglīti, sagatavojam
svētku mielastu un uzvelkam svinīgas drēbes, lai sagaidītu uzlūgtos viesus un iepriecinātu sev tuvos cilvēkus. Tāda ir šī ārējā
sagatavošanās, ko mēs visbiežāk arī redzam,
bet ir vēl arī iekšējā sagatavošanās, kas ir neredzama, bet jūtama un daudz svarīgāka par
ārējo spožumu, un tā ir savas sirds izmeklēšana un iztīrīšana no visa liekā, kas piemēslo mūsu ikdienas dzīvi. Ja māju mēs tīram
ar dažādiem tīrīšanas līdzekļiem, tad savu
sirdi ar piedošanu, pateicību, lūgšanu, žēlas-

tību un ar vārdiem – paldies, lūdzu, piedod
un mīlu, aizpildot šīs iztīrītās vietas ar ticību, cerību un mīlestību, ko mēs saucam par
Svētā Gara augļiem. Un lai šī sirds šķīstība
paliek tāda cauru gadu, ne tikai šajos svētkos, kas ir kļuvuši par tradīciju žēlastības
laikam. Tai tādai ir jābūt visu mūsu dzīvi,
jo arī Kristus tāds bija un ir pret mums, un
tikai tādā sirdī Viņš var ienākt, tikai tāda
sirds var piedzīvot Adventi. Svētīgus jums
šos Ziemassvētkus!
Visi mīļi aicināti uz Ziemassvētku dievkalpojumu Saukas ev. lut. baznīcā 24. decembrī plkst. 17.00!
Saukas ev. lut. baznīcas mācītājs
A. Ivanovs

Sauciete Biruta Beķere saņem LELB apbalvojumu
“Uzticības vairogs”
Saukas evaņģēliski luteriskajā draudzē,
kas šogad svin savus 450 gadus, un dievnamā,
kam aprit 190 gadi, Mūžības svētdienā – 26.
novembrī – bija skaisti svētki. Saucietei BIRUTAI BEĶEREI tika pasniegts LELB apbalvojums “Uzticības vairogs”. Latvijas evaņģēliski
luteriskās baznīcas apbalvojums “Uzticības
vairogs” tiek piešķirts par sevišķiem nopelniem draudzes un baznīcas darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana Baznīcas un draudzes darbā, priekšzīmīga
un godīga pienākumu izpilde, ikviena kalpošana Baznīcas, savas draudzes un sabiedrības
garīgās izaugsmes labā. Biruta baznīcā uzticīgi

kalpojusi no 1947. gada un to turpina darīt arī
šobrīd, kad jau nosvinēta 90. dzimšanas diena.
Dievkalpojumu vadīja LELB Daugavpils
diecēzes bīskaps Einārs Alpe, mācītājs Almārs
Lavrentjevs (kalpoja draudzē no 1986. – 1996.
gadam), draudzes mācītājs Aleksandrs Ivanovs. Apbalvojumu pasniedza bīskaps E. Alpe
un mācītājs A. Ivanovs.
Birutu mīļi sveica mācītājs Aldis Pavlovičs,
kas draudzē kalpoja 19 gadus. Sveicēju vidū –
arī citu draudžu pārstāvji. Saukas draudzes
locekļi mīļi sveica Birutu, vēlot veselību un
Dieva svētību.
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…

Svētku DIEVKALPOJUMI
24. decembrī plkst. 17.00
Ziemassvētku dievkalpojums Saukas ev. lut. baznīcā
24. decembrī plkst. 18.00
Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums Viesītes Brīvības baznīcā
25. decembrī plkst. 12.00
Ziemsvētku dievkalpojums Sunākstes baznīcā

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
(M. Svīre)

Vilma Mīdere
06.08.1922. – 28.11.2017. Viesīte

Anna Broka

25. decembrī plkst. 16.00
Ziemsvētku dievkalpojums Elkšņu skolā

22.09.1922. – 14.12.2017. Rites pagasts

Ņina Kisiļeva

25. decembrī plkst. 15.00
Ziemassvētku dievkalpojums Sv. Franciska katoļu baznīcā Viesītē
Visi mīļi aicināti!

27.06.1926.– 16.12.2017. Saukas pagasts

Aija Cīrule
25.09.1955. – 18.12.2017. Saukas pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
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Pirms Ziemassvētkiem
Tas ir tas laiks, kad jāpaspēj
Kļūt vēl labākam kā esi,
Vispirms izdomāt, pēc tam uzrakstīt
Vēstuli Ziemassvētku vecītim.
Tas ir tas laiks, kad jāpaspēj
Baltas sniegpārslas saskatīt gaisā,
Pēc tam mājās istabas izrotāt
Ar papīra pārsliņām skaistām.
Tas ir tas laiks, kad jāpaspēj
Savu krājkasīti bērt tukšu,
Ielikt naudiņu veikalā kastītē,
Lai līdzētu bērnu lūgšanām.
Tas ir tas laiks, kad jāpaspēj
Aiziet pie eglītes ciemos,
Pabarot stirniņas, garaušus,
Kuriem barības pietrūkst ziemā.
Tas ir tas laiks, kad jāpaspēj
Savu paveikto uzskaitīt droši.
Un tad ar mīļajiem sagaidīt
Jaukos svētkus pie eglītes košās.
(I. Skapste)
Lai svētku mirdzumā dzimst Ticība, Cerība un Mīlestība
jauniem darbiem un sapņiem! Gaišus Ziemassvētkus un
radošu Jauno – 2018. – gadu!
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja Kristīne
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Aizsūtiet pasaulē gaišu domu un nedomājiet par tās ceļu!
Tā aizies, apies pasaulei apkārt un atgriezīsies pie jums!
Lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemassvētku laikā ienāk
gaisma un siltums, lai reizē ar svētku prieku visur iemājo
arī saticība, patiesa mīlestība citam pret citu, domu brīvība un apgaismība, jo tas, kurš staro gaismu citu cilvēku
dzīvēs, pats nekad nepaliks tumsā!
Mīliet sevi un mīliet pasauli aiz loga!
Rites pamatskolas direktore I. Maševska

Viesītes Kultūras pilī
26. decembrī plkst. 12.00
• muzikālā lielo leļļu
Ziemassvētku izrāde bērniem
“HŪŪ, SVĒTKI IZGLĀBTI”
/”Pārsteiguma tēli”/
• ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE
pirmsskolas vecuma bērniem,
kuri neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes Viesītes
novadā
Uz svētku eglīti ielūgumus
bērniem Ziemassvētku vecītis
nosūtīs pa pastu. Ja ielūgums nav
saņemts, lūdzam griezties Viesītes
novada Sociālajā dienestā pie
Sandras, tel. 29383204.

Novēlam, lai klusumā skan mīlestība
Un lai balti vēji visiem ceļā dzied,
Šovakar lai draugs pie drauga pienāk
Gaišas domas domāt vienuviet!
Jaukus un mīļus Ziemassvētkus! Lai dāvanu pilnas rokas
un cerību pilna sirds! Lai katra sniegpārsliņa Jaunajā
gadā atnes dzirkstīti prieka! Veiksmīgu 2018. gadu!
PII „Zīlīte” kolektīva vārdā – vadītāja A. Orbidāne.
Šai svētā naktī zem` un debess zvīļo,
Šai naktī sirds ar zvaigznēm sarunājas, –
Un ienaids rimst, cits citu atkal mīļo,
Pār visu miera siltie spārni klājas.
Šai naktī ejot zaigo tavas pēdas,
Šī nakts spēj šaubās cerību tev iedot,
Šī nakts liek aizmirst visas, visas bēdas
Un māca tevi mīlot visu piedot.
Šī nakts ir debess vārtus atvērusi,
Pār zemes tumsu dedz tā zvaigžņu loku.
Un naktī šai uz katra galvu klusi
Dievs svētot uzliek savu mīļo roku.
/V. Mora/
Baltus Ziemassvētkus, radošu Jauno – 2018. – gadu
skolotājiem, skolēniem, vecākiem, skolas darbiniekiem un
visiem viesītiešiem vēl
Viesītes vidusskolas administrācija.

IZSTĀDES VIESĪTES KULTŪRAS PILĪ
– Fotomākslinieka Valda Brauna izstāde MELNAIS DIMANTS
– Justīnes Buliņas fotogrāfiju izstāde [IM] PULSS
Izstādes apskatāmas 09.12.2017. – 19.01.2018.

25. decembrī plkst. 12.00
VIESĪTES KULTŪRAS PILĪ
Viesītes Baptistu draudzes rīkotais pasākums

“VISLIELĀKĀ DĀVANA”
Akcijas ietvaros dāvanas saņem Viesītes novada bērni vecumā
no 2 – 14 gadiem
DĀVANAS SAŅEMS TIKAI TIE BĒRNI,
KURI APMEKLĒS PASĀKUMU!
Pēc taloniem dāvanu saņemšanai griezties Viesītes novada
Sociālajā dienestā pie Sandras – tālr. 29383204, un Elkšņu,
Saukas, Rites pagastos pie sociālā darba speciālistiem.

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim,
Būs laime tad, ja pratīsim to dot,
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim,
Vien dodot citiem, varam laimi gūt!
Baltus, mīļus Ziemassvētkus un
panākumiem bagātu Jauno gadu!
Rites pagasta pārvalde
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No Tavu mīļo vārdu pieskāriena
atplaukstu kā zieds,
sirds pārstāj nosirmot, un vētras tajā
stājas,
es atkal izjūtu, cik daudz vēl spēju dot,
ka leduspuķēs nav vēl mūsu mājas.
No Tavu mīļo vārdu pieskāriena
atplaukstu kā zieds,
vairs nedzirdu kā sniegputeņi rājas,
par ausmu krāšņāks kādreiz spēj būt
riets,
no jauna dvēselē ja mīlestība krājas.
(K. Apškrūma)
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa
sirsnīgi sveic kāzu jubilārus
SMARAGDA KĀZĀS
Viesītes iedzīvotājus
Regīnu un Imantu Ivanus
(laulība reģistrēta
1962. gada 29. decembrī Aknīstē);
Rites pagasta iedzīvotājus
Mirdzu un Vitāliju Ārmaņus
(laulība reģistrēta
1962. gada 31. decembrī Brocēnos);
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ZELTA KĀZĀS
Saukas pagasta iedzīvotājus
Viju un Juri Lūšus
(laulība reģistrēta
1967. gada 28. decembrī Saukā);
Viesītes iedzīvotājus
Svetlanu un Ivanu Andruškevičus
(laulība reģistrēta
1967. gada 30. decembrī Viesītē).
Novēlam saticību
un veselību arī
turpmākajos
kopdzīves gados!
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Tā sacīja meža māte,
Pa siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mazs bērniņš šūpulī.
(Latv. t. dz.)

Plkst. 21:00
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Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa
sveic novada jaundzimušo –
ESTERES, MARTAS –
vecākus un vēl sirds siltumu
un mīlestību, mazos
bērniņus auklējot.
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