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VIESĪTES NOVADĀ NOSVINĒTA LATVIJAS SIMTGADE
Valsts simtgades svinīgajā sarīkojumā Viesītē

18. novembrī Viesītes Kultūras pilī patriotiskā noskaņā noritēja Latvijas Republikas
100. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums.
Pasākums iesākās ar komponista Jāņa
Lūsēna, solistu Zigfrīda Muktupāvela,
Kristīnes Zadovskas un pavadošās mūziķu
grupas skaistu svētku koncertu, kura ietvaros tika izdziedātas mūsu Latvijas dziesmas,
radot kopības sajūtu un patriotisku gaisotni
Kultūras pils zālē.
Pasākums turpinājās ar Viesītes vidus-

skolas skolēnu veltījuma vārdiem Latvijai un
Viesīti video formātā, kā arī tika atskaņota
filma par Viesīti 2018. gadā. Pēc filmas noskatīšanās sekoja Viesītes novada domes vadības pašvaldības apbalvojumu pasniegšana
izvirzītajiem Viesītes novada iedzīvotājiem,
kā arī konkursa „Skaista mana sēļu zeme” nominantu apbalvošana.
Svinīgā sarīkojuma noslēgumā ikviens
tika aicināts uz kopīgas Latvijas dzimšanas
dienas svētku tortes baudīšanu.

Paldies Kultūras pils darbiniekiem par radīto svētku noskaņu, paldies biedrībai „Zīle”
par iesaistīšanos akcijā „Cimdotā Latvija” un
sarūpētajiem rakstainajiem cimdiem apbalvošanai izvirzītajiem Viesītes novada iedzīvotājiem! Tāpat arī liels paldies visiem par
skaisto svētku un kopības sajūtu! Saules mūžu
Latvijai!
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Sala
Autores foto

Valsts prezidents Latvijas simtgadē
sveic uzņēmējus un pašvaldības

Piektdien, 16. novembrī, Valsts prezidents
Raimonds Vējonis rīkoja Latvijas proklamēšanas 100. gadadienai veltītu pieņemšanu
uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem Rīgas
pilī. Šajā pieņemšanā piedalījās arī Viesītes
novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks un
zemnieku saimniecības “Kalna Dambrāni”
īpašniece Iveta Tīrumniece.
Savā uzrunā valsts prezidents pateicās
Latvijas uzņēmējiem: “Latvijas vislielākā bagātība ir tās cilvēki – gudri, mērķtiecīgi un
strādīgi! Par to pārliecinos ikreiz, kad dodos
reģionālajās vizītēs, tiekos ar iedzīvotājiem
un iepazīstos ar vietējo uzņēmēju paveikto.
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Paldies par jūsu neatlaidību un ieguldīto darbu jaunu vērtību radīšanā! Vairojot ieņēmumus un radot darba iespējas, ikviens no jums
stiprina mūsu valsti.”
Valsts prezidents arī izteica pateicību pašvaldībām, kas rūpējas par savu iedzīvotāju
ikdienas vajadzībām. “Latvija zeļ un plaukst,
kad zeļ un plaukst katrs tās novads un pilsēta,” teica Raimonds Vējonis.
Valsts prezidents atzina, ka pašvaldību un
uzņēmēju darbs nepaliek tikai novadā vai pilsētā. Tas veido Latvijas stāstu pasaulē.
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Sala
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Simtgades svinības Lonē

17. novembra pēcpusdienā Lones kultūras namā notika Latvijas simtgadei veltīts svinīgs pasākums. Pēc pagasta pārvaldes vadītā-

Ar pelašķiem un āboliņa ziediem zied mana
Latvija.
Un citas zemes nav, kur tā vēl uzzied lauki,
tīrumi un pļavas,
Kur tā pēc mīlestības vālodze mūs sauc.
16. novembrī Rites Tautas namā pulcējās ļoti kupls Rites pagasta iedzīvotāju pulciņš, lai kopīgi atzīmētu Latvijas dzimšanas
dienu. Satraukums jūtams gan koncerta dalībniekos, gan ciemiņos. Rites pamatskolas
skolēnu sagatavotais koncerts priecēja ikviena klātesošā sirdi.
Šajā svētku dienā īpašu paldies teicām
mūsu vecākajai paaudzei – senioriem, jo
viņu devums Latvijai ir neizmērāms.
Mūsu pagastā ir daudz čaklu un darbīgu
cilvēku, kuriem svētkos vienmēr gribas pateikt paldies – par sakoptiem laukiem, sētām,
par labestību, par nesavtīgu darbu vai vienkārši par pateiktu labu vārdu, kas bieži vien
ir tik nepieciešams, par garāmgājēja smaidu.
Pasākuma noslēgumā visi vienojās kop-

jas Sanitas Lūses uzrunas, kopīgi nodziedātas
Latvijas himnas un Saukas draudzes mācītāja
Aleksandra Ivanova teiktajiem sirsnīgajiem

vārdiem tika godināti pagastā esošie uzņēmēji, iestādes, zemnieku saimniecības un aktīvākie cilvēki.
Noklausījāmies arī nelielu koncertu, kur ar skaistām dziesmām uzstājās
E. Beļinska no Viesītes un saksofonistu duets
„Muskatrieksts” no Jēkabpils.
Pēc tam ļoti sirsnīgā gaisotnē mielojāmies ar tortēm, kūkām un garšīgajiem Lones
āboliem. Uzdziedājām arī dažas dziesmas
par mūsu skaisto Latviju, tās dižajiem ozoliem un baltajām bērzu birzīm.
Sirsnīgs paldies novada vadībai, Saukas
pagasta pārvaldes vadītājai, klubiņa vadītājai
Intai, čaklajām gardumu cepējām par skaisto pasākumu! Jauki, ka cilvēki var satikties,
parunāties, kopā pasvinēt, jo tik diži svētki
kā Latvijas simtgade ir nozīmīgs notikums
mums visiem.
Cienījamie līdzcilvēki, mīlēsim savu
mazo Latviju, jo tā mums ir vienīgā!
A. Aišpure

Latvijai – 100 Ritē

dziesmā „Nekur nav tik labi kā mājās”. Rites
pagasta pārvaldes vadītājas novēlējums
mums visiem ir šāds: „Aicinu gan domās,
gan darbos apliecināt savu patriotismu un
Dzimtenes mīlestību! Būt gudriem, stipriem

un vienmēr lepniem par savu valsti, jo tikai
paši mēs to veidojam. Latvija, tie esam mēs,
cilvēki. Saules mūžu Latvijai!”
Pasākuma organizatori

Latvijas jubilejas svinības Elkšņos

16. novembra vakarā Elkšņu pagasta iedzīvotāji tika aicināti uz svinīgu pasākumu „Manai Latvijai”. Nav latviešiem
lielāku svētku, tāpēc ar saviem labajiem

darbiem un centieniem mēs kopīgi veidojam un godājam savu valsti. Šajā skaistajā
notikumā – Latvijas 100. gadadienā – mēs
teicām paldies pagasta aktīvākajiem cilvē-
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kiem: Birutai Valainei, Jolantai Kovnackai,
Santai Dribai, Vitai Elksnei, Elvīrai Murānei,
Ērikam Luksteniekam, Ērikam Romulānam,
Ārijam Bārdulim, Rudītei Urbacānei, Jurim
Rusiņam, Valdim Brunovskim, Ingrīdai
Levinskai, Initai Levinskai, Inesei Venclavai
un ansambļa „Tik un tā” dalībniekiem.
Pēc svinīgā pasākuma koncertu sniedza
duets Lolita un Gusts. Jaukā noskaņojumā
visi kopīgi baudījām garšīgo svētku torti un
izbaudījām brīnišķīgo svētku gaisotni.
Kamēr trīs zvaigznes
pār Latviju gaismu metīs,
kamēr vien latviešu valoda
tautai uz lūpām būs,
kamēr cits citam roku
pastiepsim draudzīgi pretī,
pretspēka nebūs,
Kas varētu uzvarēt mūs.
/K. Apškrūma/
Pasākuma organizatori
L. Lukstenieces foto
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Piešķirti Viesītes novada pašvaldības apbalvojumi

Viesītes novada pašvaldības Apbalvojumu
piešķiršanas padome (domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks, domes priekšsēdētāja vietniece
Iveta Līce, pašvaldības izpilddirektore Sanita
Lūse, domes Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Svetlana Andruškeviča, Rites pagasta pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule, Elkšņu pagasta
pārvaldes vadītājs Dainis Černauskis) savā
sēdē, kas notika 2018. gada 1. novembrī, pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības
apbalvojumu nolikumu, izvērtēja saņemtos
pieteikumus par novada iedzīvotāju izvirzīšanu apbalvošanai sakarā ar Latvijas valsts
svētkiem.
Saskaņā ar Apbalvojumu piešķiršanas
padomes sēdes lēmumu tika piešķirti 26
Viesītes novada pašvaldības Goda raksti un
Pateicības.
Apbalvojumi – Goda raksti un Pateicības
dažādās nominācijās – tika pasniegti Latvijas
Republikas proklamēšanas 100. gadadienai
veltītajā svinīgajā pasākumā Viesītes kultūras
pilī š. g. 18. novembrī.
Nominācijā „Gada sabiedriski aktīvais
iedzīvotājs” Goda raksts Elkšņu pagasta iedzīvotājai Birutai Valainei, Viesītes pilsētas iedzīvotājai Līvijai Jakstevičai, pateicība Saukas
pagasta iedzīvotājam Indulim Dambergam.

Nominācijā „Gada izglītības darbinieks”
Goda raksts Viesītes vidusskolas izglītības
programmu īstenošanas vietas „Rites pamatskola” skolotājai Daigai Černauskai, Viesītes
vidusskolas skolotājam Jānim Skutelim,
pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” skolotājai Ingunai Donasevičai, Pateicība Viesītes
vidusskolas skolotājam Jānim Kudiņam,
pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” skolotāja palīgam Brigitai Timko.
Nominācijā „Gada ģimene” Goda
raksts Rites pagasta iedzīvotājiem Anitai un
Monvīdam Cepurīšiem.
Nominācijā „Gada cilvēks kultūrā”
Pateicība Saukas pagasta Saukas bibliotēkas
vadītājai Veltai Lācei.
Nominācijā „Gada uzņēmējs / gada lauksaimnieks” Goda raksts Elkšņu pagasta SIA
„RA5” īpašniecei Jolantai Kovnackai, Viesītes
pilsētas individuālajai uzņēmējai, frizierei
Ingrīdai Pučkai, Pateicība Rites pagasta piemājas saimniecības „Virši” īpašniekiem Līgai
un Sergejam Kalniņiem.
Nominācijā „Gada sportists” Goda raksts
Viesītes sporta kluba dalībniekam, vairākkārtējam 2018. gada Latvijas kausa posmu
sacensību uzvarētājam sava vecuma grupā un
svara kategorijā svara spiešanā guļus Emīlam
Orlovam.

Nominācijā „Gada pašvaldības darbinieks” Goda raksts Rites pagasta pārvaldes
vadītājai Lilitai Bārdulei, Viesītes novada pašvaldības iepirkumu speciālistei Silvijai Eglītei,
Pateicība Viesītes novada pašvaldības juristei
Inārai Ertei.
Nominācijā „Gada labākais un apzinīgākais darbinieks” Goda raksts SIA „Viesītes
transports” autobusa šoferim Ilmāram
Šimanauskim, Saukas pagasta kooperatīvās
sabiedrības „Ritenis” mehāniķim – mehanizatoram Pēterim Kiseļevam, Pateicība Saukas
pagasta kooperatīvās sabiedrības „Ritenis”
mehanizatoram Jānim Kalniņam, Viesītes
muzeja „Sēlija” sētniecei Ilonai Švarcai, Rites
pagasta pārvaldes labiekārtošanas darbu
strādniekam Kazimiram Petkevičam, Viesītes
novada pašvaldības labiekārtošanas darbu
strādniecei Edītei Grasei.
Nominācijā „Gada sociālais / veselības
darbinieks” Goda raksts Ģimenes ārsta palīgam Rites pagastā un Saukas pagasta Lonē
Maldai Šanturovai, Ģimenes ārsta palīgam
Viesītē Ivetai Demjanovai.
Nominācijā „Gada tirdzniecības darbinieks” Pateicība Veikala „top!” pārdevējai
Viesītē Egijai Kalvānei.
Informāciju apkopoja
Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala.

Piešķirti konkursa „Skaista mana sēļu zeme”
apbalvojumi

Viesītes novada pašvaldības konkursa
„Skaista mana sēļu zeme” izvērtēšanas komisija (komisijas priekšsēdētāja: Svetlana
Puzāne; komisijas locekļi: Roberts Orups,
Sanita Lūse, Dainis Černauskis, Lilita
Bārdule, Pēteris Līcis, Rudīte Feldmane, Irēna
Butkus) sēdē, kas notika 2018. gada 18. oktobrī, izvērtēja iegūtos apsekošanas rezultātus
un piemiņas balvu pasniegšanu.
Apsekotās sētas tika iedalītas trīs nominācijas grupās: daudzdzīvokļu māju skaistie gaisa dārzi (kompozīcija un uzturēšana);
savdabīgais dārzs (kompozīcija, funkcionalitāte, uzturēšana); oriģinālais vides veidojums (kompozīcija, funkcionalitāte, ainaviska
piederība).
Apbalvojumi tika pasniegti Latvijas
Republikas proklamēšanas 100. gadadienai
veltītajā svinīgajā pasākumā Viesītes kultūras
pilī š. g. 18. novembrī.
Izvirzītie 2018. gada laureāti
1. Daudzdzīvokļu māju skaistie gaisa dārzi
(kompozīcija un uzturēšana):
„Klauce 1”, Elkšņi”, Elkšņu pag., apsaimnieko Andris Jurjāns;
„Māja 4”, Saukas pag., mājas vecākā Ārija
Gureviča;
„Druviņas 1” – 4, Rites pag., īpašniece
Olita Sasa.
2. Savdabīgais dārzs (kompozīcija,
funkcionalitāte, uzturēšana):
„Arāji” – 2, Viesītes pag., īpašniece
Astrīda Prodniece;
Upes iela 8, Lone, Saukas pag., apsaimniekotājs Valērijs Hartmanis;
„Vītoli”, Elkšņi, Elkšņu pag., īpašniece

Sanita Podžus.
3. Oriģinālais vides veidojums (kompozīcija, funkcionalitāte, ainaviska piederība):
Ērgļu iela 7, Viesīte, īpašniece Olita Upīte;
Brīvības iela 25, Viesīte, īpašnieks Valērijs
Fomins;
„Ormaņi”, Saukas pag., apsaimnieko Rita
Sirmoviča;
„Sīļi”, Rites pag., īpašnieks Jānis Romulāns;
„Ceļmalas”, Viesītes pag., īpašniece Ligita
Pura.
Sakarā ar Latvijas valsts 100. jubileju ar
piemiņas balvām par ilggadēju pilsētas vides
veidošanu un saglabāšanu, ilggadēju lauku
sētas tradicionālo vērtību un ainaviskās vides
saglabāšanu tika apbalvoti
Viesītes pilsētā:
Amatnieku iela 11, Viesīte – īpašniece
Sandra Valaine;
Amatnieku iela 13, Viesīte – īpašniece
Evita Čibule;
Biržu iela 5, Viesīte – īpašniece Zenta
Draņeviča;
Stradiņa iela 6, Viesīte – īpašnieks Viktors
Petjukevičs;
Smilšu iela 17, Viesīte – īpašnieks Guntis
Cišs;
Peldu iela 8, Viesīte – īpašniece Inta
Grieķere;
Smilšu iela 32, Viesīte – apsaimnieko
Ārija Jurkeviča;
Viesītes novadā:
„Ciemati”, Viesītes pag. – īpašniece
Sandra Kamerāde;
„Rudzīši”, Viesītes pag. – īpašniece Biruta
Šaroka;
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„Uļģi”, Viesītes pag. – īpašnieks Jānis
Dimitrijevs;
„Plūdi”, Viesītes pag. – apsaimnieko Bent
Gammelgard;
„Lazdukalni”, Elkšņu pag. – apsaimnieko
Aivars Kalniņš;
„Uzāni”, Elkšņu pag. – īpašniece Aija
Vanaģele;
„Dzelmes”, Elkšņu pag. – īpašnieks
Edgars Līcis;
„Kalmes”, Elkšņu pag. – īpašnieks Alvis
Vidžis;
„Ceriņi 5”, Sauka, Saukas pag. – īpašniece
Sandra Heislere;
„Zīlāni”, Saukas pag. – īpašniece Laimdota
Polušķina;
„Ceceri”, Saukas pag. – īpašniece Daiga
Skrupska;
„Niedras”, Saukas pag. – apsaimnieko Ilga
Strautiņa;
Kalna iela 17, Lone, Saukas pag. – īpašniece Ērika Bērziņa;
„Kalna Sprīdīši”, Rites pag. – īpašnieks
Jānis Sarkanis;
„Sniedzes”, Rites pag. – īpašniece Mārīte
Saule;
„Impēni”, Rites pag. – īpašnieks Mārtiņš
Kaniņš;
„Smilgas”, Rites pag. – īpašniece Larisa
Poriete;
„Rozes 13”, Rites pag. – īpašniece Lūcija
Franckeviča;
ZS „Kalna Dambrāni”, Viesītes pag. –
īpašniece Iveta Tīrumniece.
Informāciju apkopoja
Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala.
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Lāčplēša diena Viesītes novadā

Vēsturiski nozīmīgs bija svētbrīdis pirms lāpu gājiena pie Viesītes
katoļu baznīcas, kur tika atklāta piemiņas stēla Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieriem. Piemiņas stēlas atklāšanā uzrunu teica Viesītes novada
pašvaldības priekšsēdētājs Alfons Žuks, svētbrīdi vadīja Viesītes ev.
lut. draudzes mācītājs Alvis Āboliņš, Viesītes baptistu draudzes mācītājs Juris Grigs un Viesītes Romas katoļu draudzes prāvests Viktors
Siļčonoks, kurš pēc tam arī iesvētīja piemiņas stēlu.
Pēc svētbrīža Viesītes novada iedzīvotāji tradicionāli tika aicināti piedalīties lāpu gājienā uz Viesītes Brīvības pieminekli. Pie Viesītes
Brīvības pieminekļa uzrunu teica Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece I. Līce, kā arī visi tika aicināti nolikt lāpas, svecītes
pie Brīvības pieminekļa, godinot Brīvības cīņās kritušos varoņus.
Arī Viesītes novada pagastos aizdegtas svecītes un pieminēti kritušie – Lāčplēša dienai veltīts pasākums Rites pagastā un Smiltaines
kapos Saukas pagastā.
Paldies Kultūras pils darbiniekiem, jaunsargiem, kā arī Viesītes
mūzikas studijas audzēkņiem un skolotājai Lienei! Tāpat arī paldies
Viesītes novada iedzīvotājiem, kuri kuplā skaitā bija ieradušies gan uz
piemiņas stēlas atklāšanu, gan piedalījās lāpu gājienā!
Novēlam ikvienam Viesītes novada iedzīvotājam saglabāt sirdsdegsmi, svētku prieku un lepnumu par mūsu mīļo Latviju!

Šogad aprit 99 gadi, kopš izcīnīta nozīmīgā uzvara pār Bermonta
karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas jeb Lāčplēša diena Viesītes novadā pieminēta ar piemiņas stēlas
atklāšanu, lāpu un svecīšu gājienu un ziedu nolikšanu piemiņas vietās.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Sala

Svinot Lāčplēša dienu

11. novembra rītā Saukas
pagastā
Smiltaines
kapsētā
pie Lāčplēša ordeņa kavaliera
Krišjāņa Malcenieka atdusas vietas, klāt esot dēlam Gundaram
Malceniekam, mazmeitai Maijai
Kļeščevskai, tika godināti visi
Saukas pagastā dzimušie Lāčplēša
ordeņa kavalieri un Brīvības
cīnītāji.
Iestājoties krēslai, Saukas ciematiņā sākās akcija „Mūsu gaisma Latvijai”. Spītējot vējam, tika
Kavējoties atmiņās… Krišjāņa Malcenieka dēls
aizdegtas sveces.
V. Lāce

Gundars Malcenieks.

Foto no bibliotēkas arhīva

No kreisās: Krišjāņa Malcenieka mazmeita Maija Kļeščevska,
dēls Gundars Malcenieks, Saukas pagasta pārvaldes
vadītāja, Viesītes novada pašvaldības izpilddirektore S. Lūse,
I. Dambergs, S. Dzikoviča un V. Lāce.

Oficiālās ziņas

Viesītes novada domes kārtējā sēdē
2018. gada 22. novembrī pieņemtie lēmumi

1. Par Ziemassvētku paciņām – nolēma
Ziemassvētku paciņas dāvināt visiem PII
„Zīlīte” audzēkņiem, visiem Viesītes vidusskolas 1. – 12. klašu skolēniem, kā arī novadā
deklarētajiem vai faktiski dzīvojošajiem bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādes. Vienas paciņas iegādes cenu noteica
3,50 EUR.
2. Par naudas balvas izmaksāšanu – sakarā ar Latvijas valsts svētkiem – neatkarības
proklamēšanas 100. gadadienu un Viesītes
pilsētas 90. gadadienu, nolēma saskaņā ar
Viesītes novada pašvaldības amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikumu izmaksāt
naudas balvas pašvaldībā pastāvīgi strādājošiem darbiniekiem (15% no amatalgas), izņemot pedagogus, kuri atalgojumu saņem no
valsts mērķdotācijas, novada domes priekšsēdētājam (15% no amatalgas) un novada domes deputātiem (100 EUR).

3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesīte, P. Stradiņa
iela 9, ar kadastra numuru 56150010003, izsoles protokola apstiprināšanu.
4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes pagasta
„Pie Eķengrāves”, atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli un noteikumu Nr. 22/2018
apstiprināšanu.
5. Par īres parāda dzēšanu 2 mirušām
personām.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 5 personām.
7. Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu – 2 gab.
8. Par pašvaldībai piederošo mežaudžu
platību precizēšanu.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu (no 2 personām).
10. Par pašvaldības līdzfinansējumu
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fonda „Sibīrijas bērni” projektiem – nolēma
2019. gada budžetā ieplānot 200 EUR.
11. Par finansiālo atbalstu – 150 EUR –
dokumentālās filmas „100 gadi esības vējos”
pirmizrādei.
12. Par finansējuma 487,88 EUR piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta
lielgabarīta atkritumu izvešanai.
13. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā 2 personām.
14. Par īres līgumu pagarināšanu līdz
31.12.2018. 4 personām.
15. Par Viesītes novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai.
16. Par Viesītes ezera apsaimniekošanas
noteikumu 1. redakcijā apstiprināšanu.
17. Par zemes nomas līguma izbeigšanu
1 personai.
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18. Par zemes vienības atdalīšanu no
nekustamā īpašuma „Jaunslikšāni”, Viesītes
pagastā.
19. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 1 personai.
20. Par 3 dzīvokļu atsavināšanas procesu
uzsākšanu.
21. Par pašvaldībai piederošo 6 nekustamo īpašumu („Aizvēji”, Rites pagasts; „Mazbisenieki”, Viesītes pagasts; „Pie
Priedniekiem”, Viesītes pagasts; „Mežvidiņi”,
Viesītes pagasts; „Petrovkas”, Elkšņu pagasts,

„Zīlītes”, Saukas pagasts) atsavināšanas procesa uzsākšanu.
22. Par dzīvokļiem Viesītē, Brīvības ielā
6-3 un Brīvības ielā 6-4.
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Bretes”,
Viesītes pagasts, Viesītes novads.
24. Par piedāvājumu 2 dzīvokļu atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.
25. Par nekustamā īpašuma „Ratulāni”,
Rites pagasts, sadalīšanu.
26. Par atļauju dzēst spriedumu izpil-

des izdevumus (bezmantinieka mantas pārņemšanas un pārdošanas administrēšanas
izdevumi).
Nākamā novada domes sēde notiks
2018. gada 20. decembrī.

2018. gada 22. novembra novada domes sēdē tika apstiprināti Viesītes novada
pašvaldības noteikumi Nr. 23/2018 „Viesītes
ezera apsaimniekošanas noteikumi”. Šo noteikumu 1. redakciju š. g. 9. maijā prezentēja
SIA „Enviroprojekts” pārstāve sabiedriskajā
apspriešanā Viesītes novada domē. Paldies
novada iedzīvotājiem, kas izrādīja interesi un
piedalījās sabiedriskajā apspriešanā! Viesītes
ezera apsaimniekošanas noteikumi ir iesnieg-

ti apstiprināšanai arī Pārtikas un zivsaimnieciskās pētniecības institūtā „BIOR”. Gala
apstiprināšanai šie noteikumi tiks iesniegti
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā
vides pārvaldē.
2018. gada martā tika apstiprināts
Viesītes novada pašvaldības Latvijas vides aizsardzības fonda projekta iesniegums
„Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu
izstrāde”, Nr. 1-08/123/2018. Pamatojoties uz
pašvaldības rīkoto Publisko iepirkumu likumā nereglamentēto iepirkumu „Viesītes ezera
apsaimniekošanas noteikumu izstrāde”, maijā
noslēdza līgumu ar SIA „Enviroprojekts” par
Viesītes ezera apsaimniekošanas plāna izstrā-

di. Projekta īstenošanas laiks ir no 04.06.2018.
līdz 30.04.2019.
Projekta rezultātā tiks izstrādāts vietējās
nozīmes plānošanas dokuments – Viesītes
ezera apsaimniekošanas noteikumi 2019. –
2034. gadam. Tas tiek īstenots no valsts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās
organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00
„Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā „Ūdeņu
aizsardzības aktivitāte” „Publisko ūdeņu pārvaldība” ietvaros.
Projekta izmaksas ir 8712,00 EUR.

Informāciju sagatavoja
pašvaldības kancelejas vadītāja
D. Vītola.

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

Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu
izstrāde

Projektu administratore L. Maisaka

Tiek īstenots projekts „Radošās rezidences Viesītē”
2018. gada jūnijā Viesītes novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta Nr.
18-05-AL24-A019.2205-000001 „Radošās rezidences Viesītē” iesnieguma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz pašvaldības rīkoto Publisko
iepirkumu likumā – nereglamentētie iepirkumi, noslēgts līgums ar SIA „Birojs T22” par
apliecinājuma kartes ēkas daļas vienkāršotai
atjaunošanai sagatavošanu. Vadoties pēc lēmuma, Lauku atbalsta dienestam ir iesniegti
ar projektu saistītie būvniecības un iepirkuma

dokumenti.
Projekta rezultātā tiks veikta telpu pārbūve ar lietošanas mērķa maiņu bijušās Viesītes
skolas internāta ēkas 2. stāvā (Brīvības iela 8).
Viesītes radošās rezidences telpas būs pieejamas Viesītes novada iedzīvotājiem un viesiem
plenēru rezultātu (mākslas darbu) apskatei,
kā arī te būs iespēja tikties ar māksliniekiem
plenēru laikā. Tās būs arī īstermiņa uzturēšanās vieta radošo profesiju pārstāvjiem plenēru laikā.
Projekta īstenošanas laiks – no

01.09.2018. līdz 30.10.2019. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta kopējais budžets 50000 EUR,
no kuriem 45000 EUR ELFLA finansējums
un 5000 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
Atbalsta Zemkopības ministrija un
Lauku atbalsta dienests. 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.
Projektu administratore L. Maisaka

Izsoles
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada Viesītes pagasta „Pie Eķengrāves”, ar kadastra
numuru 56350110074, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 4,01 ha platībā;
sākotnējā cena EUR 7840.00. Izsoles solis – EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2018. gada 10. janvārim (ieskaitot) darba laikā
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Īpašums ir lauksaimniecības zeme. To īpašumā var iegūt persona, kura tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi.
Ir nomas attiecības līdz 2020. gada 31. decembrim.
Izsole sāksies 2018. gada 11. janvārī plkst. 13.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

Viesītes novada Rites pagastā maina pasta nodaļas darbības modeli un darbalaiku
Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Viesītes novada Rites pagastā no 2018. gada 4. decembra tiek
mainīts Rites pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām.
Turpmāk Ritē pasta pakalpojumi katru darbdienu tiks nodrošināti līdzšinējā adresē Pagastmāja no plkst. 11:00
līdz 12:00. Pasta pakalpojumu sniegšanas vietā būs pieejami visi pasta pakalpojumi vai arī iedzīvotāji tos varēs
izvēlēties saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.
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Esi aktīvs, iesaisties veselības projektā!
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS

I E G U L D Ī J U M S TAV Ā N Ā K OT N Ē

Īstenojot projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/016
„Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un
slimību profilakse Viesītes novadā”, Viesītes
novada iedzīvotājiem ir iespēja rūpēties par
savu veselību.
Turpinām aicināt Viesītes vidusskolas
skolēnus iesaistīties projektā un apmeklēt

peldēšanas nodarbības. Pretējā gadījumā
tiek apdraudēti projekta īstenošanas rezultāti,
jo ir nepieciešams, lai iesaistās pēc iespējas vairāk skolēnu, kuri to līdz šim vēl nav darījuši.
Peldēšanas nodarbības ir lieliska iespēja klašu
audzinātājiem un audzēkņiem kopīgi pavadīt
laiku ārpus skolas!
Projektu finansē Eiropas Savienība.
Projekta kopējās izmaksas ir 47515,00
EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 40387,75 EUR un
valsts budžeta finansējums 7127,25 EUR.

Projektu plānots īstenot līdz 12.2019.
Attīstības un plānošanas nodaļa aicina
iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm, plānotajiem pasākumiem vai izmaiņām, informācija tiks publicēta pašvaldības mājaslapā:
www.viesite.lv un laikrakstā „Viesītes Novada
Vēstis”.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild
Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos
nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projektu administratore L. Maisaka

ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes
novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/016) grafiks 2018. gada decembra mēnesim
Beigu
datums
31.12.2018.

Ilgums

Norises laiks

1

Sākuma
datums
01.12.2018.

30 minūtes

10:40-11:10
11:00-11:30
12:00-12:30
12:20-12:50

Pavasara iela 6a,
Viesīte, Viesītes novads

Vingrošanas nodarbības pirmsskolas izglītības
iestādē „Zīlīte”

2

01.12.2018.

31.12.2018.

20 minūtes

09:15-09:35
09:40-10:10
12:00-12:45

Rites pamatskola,
Cīruļi, Rites pagasts, Rites novads

3

01.12.2018.

31.12.2018.

45 minūtes

13:30-14:15

4

01.12.2018.

31.12.2018.

60 minūtes

16:00-17:00

Viesītes vsk. sporta zāle, Vaļņu iela
7, vai stadions, Brīvības iela 33,
Viesīte, Viesītes novads
Citrus SPA,
Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbības Viesītes vidusskolas
skolēniem izglītības programmas īstenošanas
vietā „Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts,
Rites novads
Vingrošanas nodarbības Viesītes vidusskolā

5

01.12.2018.

31.12.2018.

60 minūtes

15:00-16:00

Citrus SPA,
Kurzemes iela 8, Jēkabpils

6

01.12.2018.

31.12.2018.

60 minūtes

17:30-18:30

7

01.12.2018.

31.12.2018.

60 minūtes

17:30-18:30

Viesītes Kultūras pils, Smilšu 2
(tikšanās vestibilā),
Viesīte, Viesītes novads
Rites pamatskola,
Rites pagasts, Viesītes novads

Nr.

Īstenošanas vieta

Nosaukums

Vingrošanas nodarbības Viesītes vidusskolas
skolēniem izglītības programmas īstenošanas
vietā „Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts,
Rites novads
Peldēšanas nodarbības Viesītes vidusskolas
skolēniem

Vingrošanas nodarbības pieaugušajiem Viesītes
novadā
Vingrošanas nodarbības pieaugušajiem Rites
novadā

Piezīmes
03.12.2018.;
04.12.2018.;
05.12.2018.;
06.12.2018.;
07.12.2018.;
10.12.2018.;
11.12.2018.;
12.12.2018.;
13.12.2018.;
14.12.2018.;
17.12.2018.;
18.12.2018.;
19.12.2018.;
20.12.2018.;
21.12.2018.
04.12.2018.;
07.12.2018.;
11.12.2018.
07.12.2018.;
14.12.2018.;
21.12.2018.
05.12.2018.;
12.12.2018.
03.12.2018.;
07.12.2018.;
10.12.2018.;
14.12.2018.;
17.12.2018.
04.12.2018.
06.12.2018.

Viesītes mūzikas studija sveica Viesītes veselības
un sociālās aprūpes centra iemītniekus

14. novembrī ar muzikālu dāvanu Viesītes
mūzikas studija sveica Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra iemītniekus. Prieks bija
gan klausītājiem, gan arī pašiem dziedātājiem.
Paldies, ka esat mums, paldies par katru jaunu,
vecu, veselu vai slimu – jūs esat mums vajadzīgi, jo jūs esat daļa Latvijas! Lai Latvijai skanīga
dzimšanas diena, lai sirdī miers un viens otram
kļūstam daudz tuvāki nekā jebkad! Lai prieks
strādāt un darboties, sadzīvot un sadarboties
ikvienam dziedošajam bērniņam un viņu vecākiem! Daudz laimes, Latvija!
„Vai tu zināji, kā tevi mīlu –
Tādu gaišu, baltu tīru.
Vai tev patīk justies tā,
Ka man esi vienīgā?”
Mūzikas studijas vokālais pedagogs L. Grīnhofa
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Paldies par šo gadu!

Aizvadīti un nosvinēti gada skaistākie
svētki – Latvijas simtgade. Arī Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra klienti un darbinieki savā lokā sumināja valsts dzimšanas
dienu. Skaistu un svinīgu pasākumu mums
radīja Viesītes dziedošie bērni ar skolotāju
Lieni Grīnhofu. Liels paldies viņiem par šo
skaisto pasākumu un svētku noskaņu! Paldies
vecākiem, kas mazos ķiparus pie mums atveda! Pasākuma gaitā godinājām arī mūsu labāko gada darbinieku – pavārīti Inesi Audzi.
Viņa priecē mūs ikdienā ar savu labi padarīto
darbu, jauko smaidu, garšīgajiem ēdieniem,
interesantām idejām un skaistām kompozīcijām gadskārtējos svētkos. Paldies viņai par to!
Atskatoties uz šo gadu, kas ritēja zem
simtgades zīmes, ar lepnumu varam iesoļot
nākamajā gadā. Centrs turpina savu darbību

ar pozitīviem notikumiem
un finansiālu stabilitāti.
Mūsu darbs ir novērtēts
un pieprasīts, centra labais vārds iet plašumā.
Ar prieku gaidām nākamo gadu, jo būs iespēja dzīvot jaunās un skaistās telpās, par ko paldies jāsaka Viesītes novada pašvaldībai! Lai
mēs labi dzīvotu ikdienā, paldies jāsaka arī
Viesītes novada cilvēkiem, kas ar savu dāsnumu un atsaucību mūs neaizmirst! Paldies
Bertai Tiško par ogām, āboliem, gurķiem un
tomātiem, Daigai Pērkonei un Valdai Rūrānei
par āboliem! Paldies Rutai Mucelānei par
dillēm, Anitai Caunei, Lilijai Upītei, Aijai
Krivko un Aleksandrai Kivleniecei par gurķiem! Paldies Lāsmai Petjukevičai, Initai
Moisejevai, Guntai Dimitrijevai, Normundam
Kleščevskim, Initai Liepiņai par kabačiem!

Sandrai Nikolajevai, Vivetai Melderei, Ainai
Strodei, Irinai Pupeļai, Ainai Eidukai liels
paldies par plūmēm, jāņogām, upenēm un
ērkšķogām! Vēlamies paldies teikt arī Ainai
Strodei par cidonijām un dillēm, Sanitai
Lūsei par gurķiem un bumbieriem, Ilgai
Strautiņai par ķirbjiem un Atim Dambim
par zemenēm! Neizsakāms
paldies jāteic arī Svetlanai
Puzānei par pretizgulējuma
matraci, Inai Fominai par
televizoru, Ivetai Maševskai
par higiēnas un kosmētikas
līdzekļiem! Paldies Jurijam
Turļukam par materiālo atbalstu visa gada garumā!
Paldies arī Viesītes novada
sociālā dienesta meitenēm
par sadarbību un Somijas labdaru piesaisti!
Neizsakāms paldies Jurim un Lilijai Grigas
par materiālo un garīgo atbalstu jebkurā dzīves situācijā! Paldies „Latvenergo” Viesītes iecirknim par mēbelēm un istabas augiem!
Visa gada garumā mēs centrā svinējām
arī dažādus svētkus, un par šo pasākumu
labo noskaņu mums jāpateicas Elkšņu, Rites
un Lones dziedošajām sievām un viņu muzikālajām vadītājām, Svētdienas skolas bērniem un viņu skolotājai. Paldies Jums visiem!
Atvainojamies, ja kāds netika pieminēts.
Lai Jums visiem kluss un mīlestības pilns
Adventes laiks!
SIA „Viesītes VSAC” vadītāja S. Geduša

Mazā Bānīša draugu kopa atzīmē
Valsts simtgadi

Lai atzīmētu Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu,
2018. gada 15. novembrī svinīgajā sarīkojumā Paula Stradiņa skolā
pulcējās muzeja darbinieki un Mazā Bānīša draugu kopa. Svinīgā tikšanās iesākās ar Latvijas himnu, pēc kuras sekoja jaunās muzeja vadītājas Andas Slogas uzruna. Šī bija pirmā oficiālā Mazā Bānīša draugu
kopas iepazīšanās ar jauno muzeja vadītāju.
Savā uzrunā svētku viesiem viņa solīja saglabāt esošās muzeja
tradīcijas un turpināt brīvprātīgo kopas ikmēneša tikšanos tradīciju.
Mazā Bānīša draugu kopa visu muzeja pastāvēšanas laiku ir ieguldījusi ievērojamu brīvprātīgo darbu muzeja izveidē un attīstībā. Tieši ar
viņu gādību Mazā Bānīša parka ekspozīcijā ir apskatāmi daudzi vērtīgi
priekšmeti un vēsturiskas dzelzceļa depo fotogrāfijas. Tāpat ik gadu
viņi ir neatsverami palīgi dažādos muzeja sarīkojumos — gan strādājot par ekspozīciju uzraugiem, gan palīdzot vadīt ekskursijas. Šajā
svētku reizē muzeja vadītāja Anda Sloga atzina, ka viņa, stājoties jaunajā amatā, ir saņēmusi atbalstu no Viesītes novada domes, atzinumu
no Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas un arī veiksmes ceļavārdus
no līdzšinējās muzeja vadītājas Ilmas Svilānes. Taču tikpat svarīgi viņai ir iegūt Mazā Bānīša draugu kopas dalībnieku uzticību.
Klātesošie sveicienus Valsts simtgadē saņēma arī no Viesītes novada domes priekšsēdētāja Alfona Žuka un izpilddirektores Sanitas
Lūses. Par to, cik mēs katrs ar savu ieguldīto darbu esam svarīgi
Latvijai un Viesītei, atgādināja Ilma Svilāne. Tieši ar viņas uzņēmību
ir radusies Mazā Bānīša draugu kopa, kas daudzu gadu garumā pulcē
bijušos Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo un stacijas darbiniekus un
vilcienu pasažierus.
Svētku nedēļas kulminācijā Latvijas Republikas proklamēšanas
100. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Viesītes kultūras pilī tiks
pasniegti Viesītes novada pašvaldības apbalvojumi. Nominācijā „Gada
sabiedriski aktīvais iedzīvotājs” goda raksts – Līvijai Jakstevičai, kas ir
viena no aktīvākajām Mazā Bānīša draugu kopas dalībniecēm. Līvijas

kundze muzeja atbalstītāju pulkā iesaistījusies jau no pašiem pirmsākumiem un ir viena no zinošākajām vēstures stāstītājām. Bijušajai
šaursliežu dzelzceļa pasažieru pavadonei Mazais Bānītis ir atstājis tik
nozīmīgus iespaidus, ka pati mēdz sacīt: „Es naktīs guļu un tā vien
redzu — brauc mans Bānītis ar vagoniņiem pa sliedēm…”
Pateicība nominācijā „Gada labākais un apzinīgākais darbinieks”
šogad piešķirta Viesītes muzeja „Sēlija” sētniecei Ilonai Švarcai.
Skaistus svētkus vēlē Viesītes muzeja „Sēlija” kolektīvs un Mazā
Bānīša draugu kopa! Sveicieni no Sēlijas!
J. Dzimtais
Viesītes muzejs „Sēlija”, Viesītes TIP
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists
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Radošās darbnīcas amatniecības centrā

Amatniecības centra un biedrības „Zīle”
rīkotajās radošajās darbnīcās gatavojām kļavu
lapu cepures, un tās izdevās ļoti krāsainas un
skaistas.
Tāpat gatavojām dažādas piespraudes
un citas rotas no karoga krāsas lentītēm.
Par šīm nodarbībām bija liela interese. Vēl
gaidāmas divas nodarbības – viena no tām
8. decembrī – eglīšu rotājumi rokdarbos.
Nodarbības par brīvu, var līdzi ņemt sev tīkamos materiālus.
Tuvojas Ziemassvētki! Amatniecības
centrā var iegādāties dažādus rokdarbus
dāvanām.
Biedrība „Zīle”

„Viesītes gadsimts” un „Dzelzceļnieka
formas tērps”

Gadam beidzoties, Viesītes muzejā
„Sēlija” noslēdzas divi projekti, ko finansēja
Valsts kultūrkapitāla fonds. Pirmais no tiem
ir ar „Latvijas valsts mežu” atbalstu realizētais
projekts „Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo kā
unikāla Zemgales industriālā kultūras mantojuma popularizēšana un pieejamības uzlabošana”. Tā kā projekts tika finansēts daļēji,
tā rezultāts būs trīsdesmito gadu šaursliežu
dzelzceļa darbinieka formas tērps. Projekts ir
daļa no muzeja uzdevuma veidot interesantu,
atraktīvu un piesaistošu jau esošo ekspozīciju
„Ar Mazo Bānīti pa Sēliju”, kas dod iespēju
muzeja darbiniekiem padarīt vēl interesantāku stāstījumu par šo unikālo kultūrvēstures
mantojumu un iesaistīt apmeklētājus tā vēstures izpētē, radot pozitīvas emocijas, prieku un
gandarījumu par katru muzeja apmeklējumu.
Tāds pats uzdevums ir Muzeju nozares
attīstības programmā realizētajam projektam
„Tematiskā ekspozīcija Vēstures klase”. Jaunā
ekspozīcija top jau trešo gadu. Pirmajā gadā
ar VKKF finansiālo atbalstu tika sagatavota
dokumentācija un izstrādāts ekspozīcijas dizains (autors Raimonds Vindulis). Otrajā gadā
ar muzeja budžeta līdzekļiem tika izremontētas divas telpas (SIA „J-BŪVE”). Šogad – noslēgts līgums ar SIA „Bonus Eventus” par ekspozīcijas iekārtošanu vienā no tām, jo netika
piešķirts simtprocentīgs finansējums. Notika
darbs pie ekspozīcijas koncepcijas detalizētas
izstrādes, ņemot vērā izmaiņas finansējumā.
Ciešā sadarbībā ar līguma izpildītājiem īstenots ekspozīcijas plāns – sagatavoti teksti un
vizuālais materiāls planšetēm, vitrīnām un
digitālajai ekspozīcijas daļai. Sagatavotas, ar
darba izpildītājiem saskaņotas un izgatavotas septiņas planšetes, kas vēsturiski aptver
vairāk nekā simts gadus: Viesītes pirmsākumi un veidošanās, Viesīte 20. gs. sākumā,
Pirmais pasaules karš, Latvijas Brīvības cīņas,
Latvijas pirmās brīvvalsts laiks, Otrais pasau-

les karš un pirmie pēckara gadi, zem PSRS karoga, Viesītes astoņdesmitie – deviņdesmitie
gadi. Te vien izmantotas 145 fotogrāfijas no
muzeja krājuma. Sagatavoti priekšmeti septiņām vitrīnām un teksts digitālam stāstam par
Viesītes pilsētas un novada vēsturi – „Viesītes
novada Brīvības cīņu grāmata”. Paldies SIA
„Bonus Eventus” darbiniecēm par ciešo sadarbību pusgada garumā!
Lai parādītu Viesīti simts gados, tiks izmantotas ne tikai fotogrāfijas, bet arī jaunais
un vecais kino, jo Viesītē jau agrākos laikos
bijis kinoteātris. Pateicoties bijušajam kinomehāniķim, aizrautīgam kino un foto lietpratējam Artūram Goldbergam un citiem
ziedotājiem, ekspozīcijā būs skatāmas vecās kino un foto iekārtas, kuras varēs redzēt
pat darbībā. Cerams, ka jaunā ekspozīcija
„Viesītes gadsimts” būs labs piedāvājums arī
jaunās programmas „Latvijas skolas soma”
īstenošanā.
Viesītes pilsētas pasludināšanas gads –
1928., bet Viesītes vēsture iesniedzas daudz
tālāk pagātnē, saplūstot ar stāstiem, tēliem un
atmiņām. Bieži vien tie ir iepriekšējo paaudžu
stāsti, kas pārtapuši par leģendām, apauguši
ar fantāziju tēliem un notikumiem. Kopā
tie veido aizgājušo laiku vēstures vīziju, kas
mums ļauj pavērt šīs izrādes senlaicīgo aizkaru un ielūkoties pagātnes dzīlēs nogrimušajā,
slepenajā un vilinošajā tēlu un notikumu pasaulē. Viesītes muzeja „Sēlija” nodaļā „Paula
Stradiņa skola” Vēstures klase ir viena no muzeja telpām, kas apmeklētājiem dos priekšstatu par Viesītes vēsturi un nelielu ieskatu
apkārtējos pagastos, kas vēsturiski vienmēr
bijuši ar to saistīti. Tomēr centrā ir Viesītes
pilsēta, tās veidošanās, cilvēki un notikumi,
tāpēc ekspozīcijas nosaukums ir „Viesītes
gadsimts”. Tas ir pārskats par Viesīti dažādos
laikos, kas jāuztver kā daļa no Latvijas valsts
vēstures. Gadsimtu garš te dzīvojušo paaudžu
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ceļš caur notikumiem labākos un sliktākos
laikos, kas nesuši visneticamākos piedzīvojumus, pārdzīvojumus, cerības un vilšanās.
Līdzi tiem zuduši simtiem un tūkstošiem
cilvēku, atstājot vai neatstājot šodienas paaudzēm ziņas par sevi un sava mūža vērtību.
Tāda sajūta, ka mēs cenšamies savākt kopā
liela, šķiet, vērtīga, dārga, trausla un neatjaunojama, zemē nokrituša un saplīsuša priekšmeta lauskas. Mēs gribam tās salikt vienu
pie otras, lai veidojas sapratne par „saplīsušo
Laiku”. Bet mēs nekad to nevarēsim salikt
kopā līdz pilnībai. Gribas atgūt kaut nozīmīgākos stāstus, lai zudušo paaudžu ceļš iegūst
vērtību un, no 21. gadsimta kalna to pārlūkojot, varam teikt, ka bez šī gājuma nebūtu
šodienas Viesītes.
Bet „Laika zirgi” traucas uz priekšu, katru minūti un stundu radīdami nebeidzamā
vēstures stāsta zibšņus, kā vilinošā ekranizētā romānā bez beigām. Kā paspēt notvert
vērtīgākos un skaistākos šīs filmas kadrus un
pārvērst tos par cilvēku maņām uztveramām
un saprotamām ainām, lai tās dara bagātākas
mūsu dzīves?
Laiks, Laiks, Laiks! Gadi, dienas, minūtes,
sekundes, ko nevarot apturēt. Tomēr cilvēks
to spēj fotogrāfijā un filmā, kas dara brīnumu,
pārnesot mūs uz laiku, ko vēlamies. Vēstures
klasē to varēs, pateicoties tehnikas iespējām,
senlaicīgām un mūsdienīgām iekārtām, saglabātajiem muzeja priekšmetiem un vēsturiskiem fotouzņēmumiem.
Ir jauns gadsimts, kas rada jaunus notikumus un personības, veido jaunus stāstus un
atmiņas, lai rakstītu jauna gadsimta romānu,
kas kaut kad, iespējams, pārtaps jaunā ekranizējumā – jaunā muzeja ekspozīcijā.
Vēstures klases „Viesītes gadsimta” stāstu veidoja
I. Svilāne.
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Dokumentālās filmas par Latvijas
valsts vienaudžiem pirmizrāde
arī Viesītē

Dokumentālās filmas „100 gadi esības
vējos” pirmizrāde Rīgā notika šī gada 11. novembrī kinoteātra „Splendid Palace” lielajā
zālē. Filma bija iekļauta kā ārpuskonkursa
pirmizrāde Nacionālās kino balvas „Lielais
Kristaps” programmā.
Pasākumu ievadīja pirmizrādei veltīta
preses konference, kam sekoja tikšanās ar
filmas uzņemšanas grupu, filmas noskatīšanās un sarunas ar filmas varoņiem – Latvijas
valsts vienaudžiem. Pirmizrādes pasākumu
vadīja viena no filmas producentēm Velta
Puriņa.
Dokumentālā filma „100 gadi esības vējos” ir pilsoniskā iniciatīva, kas veltīta Latvijas
valsts simtgadei. Filmas tapšanā iesaistījās un
atbalstīja daudzas nevalstiskās organizācijas,
biedrības, novadu un pilsētu pašvaldības un
privātpersonas. Veidojot stāstu par Latvijas
valsts vienaudžiem, tika aktivizēta sabiedrības plaša līdzdalība. Filmas tapšanu atbalstīja
arī Viesītes novada pašvaldība, jo viens no filmas varoņiem Jānis Apinis ir viesītietis. Pirms
diviem gadiem Viesītē un muzejā „Sēlija”
strādāja uzņemšanas grupa un ciemojās pats
mūsu novadnieks.

Novembris

Ideja veidot šādu filmu pieder Lūkasam
Mairim Marcinkēvičam. Filmas literārā scenārija autore ir pazīstamā dokumentālo filmu
režisore Ludmila Ikere, montāžas režisore
Gunta Ikere, skaņu režisors Aivars Riekstiņš.
No filmas četriem operatoriem Viesītes
materiālu filmēja Valdemārs Helmanis.
Filmas izpildproducents ir Valters Kagainis.
Producentu grupa ir profesionāli speciālisti, kas sagatavoja šo dokumentālo filmu.
Kopumā par 16 filmas varoņiem nofilmētā
materiāla apjoms, no kā tapa filma, ir gandrīz
200 stundas.
Filmas pamatu veido spilgtākās epizodes no simtgadnieku atmiņu stāstiem, viņu
skats uz šodienu un vēlējumi Latvijas nākotnei. Vitāli, dzīvesgudri un garīgi ļoti stipri
ir Ludmilas Ikeres jaunās dokumentālās filmas „100 gadi esības vējos” galvenie varoņi. Viņiem šobrīd ir 100 un vairāk, bet daži
filmas tapšanas trīs gadu laikā jau aizgājuši
mūžībā.
Kas palīdzēja nodzīvot tik garu mūžu?
Kustības un nerunāt ļaunu, bet labu.
Vislielāko ļaunumu uzvar labums vai labestība. Ļaunums nav spējīgs labestībai turēties

J. Apinis ar ģimeni, preses foto.

pretī. Tā atbild simtgadnieki. Visi filmas varoņi izgājuši ļoti skarbu dzīves skolu, arī karu,
bet vienmēr atraduši spēku pārvarēt grūtības.
Viens no spēka avotiem bijusi tieši mīlestība
pret Latviju.
Dokumentālās filmas varoņi ir unikāli, jo
piedzimuši reizē ar mūsu Latvijas valsti.
I. Svilāne

Viesītes novada vēstures kalendārs

1987. gada 1. novembris. Atklāts piemineklis prof. Paulam Stradiņam pie Viesītes vidusskolas. Tēlnieks Kārlis Jansons, arhitekts –
mūsu novadnieks Edvīns Vecumnieks.
1900. gada 4. novembris. Dibināta
Eķengrāves Krājaizdevu sabiedrība, kas darbību uzsāka 1901. gada 20. janvārī.
1744. gada 4. novembrī dzimis
Aleksandrs Johans Stenders, (Alexander
Johann Stender) saukts par Jauno Stenderu
(1744–1819). Luterāņu teologs un apgaismotājs, Sēlpils un Sunākstes mācītājs, Sēlpils
pilskunga tiesas prāvests, Gotharda Frīdriha
Stendera (Vecā Stendera) dēls.
1790. gadā tika iespiesta viņa joku luga
par zemnieku, kas pēc pamošanās no reibuma sevi iedomājas par muižnieku, kas vēlāk
pazīstama ar nosaukumu „Žūpu Bērtulis”. Tā
ir pirmā latviski iespiestā luga. Šī lokalizētā darba pamatā ir dāņu rakstnieka Ludviga
Holberga luga „Kalnu Jepe”. Jaunais Stenders
sastādīja arī vācu valodas vārdnīcu latviešiem
(1820). Izdoti vairāki viņa tulkojumi un nodrukāti raksti.
1988. gada 6. novembris. Dibināta LTF
Viesītes nodaļa (1988 – 1993). Tajā bija apvienoti 340 dalībnieki no 15 grupām. Ievēlēta
LTF nodaļas dome un valde. Koordinācijas
centrs atradās Viesītes bibliotēkā (Brīvības
iela 1). To vadīja Maiga Turļuka un Mārīte
Rulle.
1988. gada 11. novembris. Viesītes LNNK
(Latvijas Nacionālās neatkarības kustības)
dalībnieki un LTF (Latvijas Tautas frontes)
nodaļa pirmo reizi Trešās atmodas laikā rīkoja piemiņas brīdi pie Viesītes Brīvības

pieminekļa.
1989. gada 11. novembris – Lāčplēša diena. Otrreiz atklāja Viesītes Brīvības pieminekli, veltītu 1919. gada Brīvības cīņām pie
Viesītes.
1917. gada 12. novembrī dzimis Latvijas
vienaudzis – simtgadnieks
Jānis Apinis. Strādājis par
šaursliežu dzelzceļa lokomotīves vadītāja palīgu,
par šoferi depo. Represēts,
atgriezies Latvijā pēc
10 gadiem.
1909. gada 14. novembrī iesvētīts jaunuzceltais Eķengrāves Krājaizdevu sabiedrības
nams. Tā ir vienstāvu ķieģeļmūra ēka ar bleķa
jumtu.
1907. gada 15. novembrī Saukas pagasta
Ratulānos dzimis Arturs
Stradiņš
(1907–1986),
Krājaizdevu sabiedrības
sekretārs, Saukas pagasta valdes loceklis, Saukas
aizsargu nodaļas orķestra
vadītājs, Jēkabpils aizsargu
5. pulka 5. rotas komandieris, par ko apbalvots ar Viestura ordeni. Par Latvijas lauksaimniecības statistikas korespondenta pienākumu pildīšanu apbalvots ar Triju Zvaigžņu
ordeņa Goda zīmi. Grāmatvedis, militārās
apmācības pasniedzējs Saukas lauksaimniecības skolā un pamatskolā. 1941. gadā izsūtīts
uz Sibīriju, atgriezies 1968. gadā. Uzrakstījis
grāmatu „Ērkšķainās gaitas” par piedzīvoto
izsūtījumā.
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1927. gada 15. novembris. Saukas pagasta
Priedkalnos dzimusi
Biruta Beķere, ilggadēja Saukas ev.-lut.
baznīcas draudzes sekretāre, aktīva draudzes
locekle, apbalvota ar
Latvijas
evaņģēliski
luteriskās baznīcas apbalvojumu Uzticības
vairogs, kas pasniegts par sevišķiem nopelniem draudzes un Baznīcas labā.
1988. gada 18. novembris. Ar LTF Viesītes
nodaļas atbalstu Viesītes ev.-lut. Brīvības baznīcā notiek plašs dievkalpojums un aizlūgums
„Tev mūžam dzīvot, Latvija!”. Pacelts sarkanbaltsarkanais karogs virs Viesītes vidusskolas
un MĶU administratīvās ēkas.
1999. gada 18. novembris. Viesītes
Brīvības baznīcā iesvēta Viesītes pilsētas
karogu.
1866. gada 24. novembrī Saukas pagasta
Caunānos dzimis Mārtiņš
Bruņenieks (1866–1950),
latviešu pedagogs, filologs,
pētījis latviešu mitoloģiju.
Latvijas Valsts universitātes vācu valodas lektors
un profesors. Sarakstījis
„Anglijas civilizācijas vēsturi”, vairākas mācību grāmatas latviešu un
vācu valodā, publikācijas. 1939. gadā ticis apbalvots ar III šķiras Atzinības krustu.
2011. gada 25. novembris. Paula Stradiņa
skolā notiek pirmais pasākums – bijušo šīs
skolas skolēnu un skolotāju tikšanās.
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1898. gada 28. novembrī Elkšņu pagasta
Dukurānos pie Klauces
dzimis Jānis Audriņš
(1898–1994, ASV), gleznotājs, pedagogs, arheologs un etnogrāfs.
Noorganizējis un vadījis
Aizputes
kultūrvēsturisko muzeju (1936). 1944. gadā emigrējis.
Darbojies latviešu senlietu krātuvē Ņujorkā.
Piedalījies trimdas latviešu mākslinieku darbu izstādēs. Amerikas latviešu mākslinieku
apvienības Goda biedrs.

Decembris

1939. gada 3. decembrī – pirmajā Adventē – LELB arhibīskaps Teodors
Grīnbergs iesvētīja jaunuzcelto Viesītes ev.
lut. Brīvības baznīcu. Tās pamatakmens ielikts 1937. gada 15. augustā. Baznīcas arhitekts ir prof. Pauls Kundziņš, būvplānu atmaksājis med. prof. Pauls Stradiņš. Pirmais
dievkalpojums Viesītes Brīvības baznīcā ar
dievgaldu un jaunā zvana iesvētīšanu notika
1939. gada 17. decembrī.
1994. gada 3. decembrī notika Viesītes
ev. lut. Brīvības baznīcas 55 gadu atceres
dievkalpojums, altārgleznas „Ticība, Cerība,
Mīlestība” iesvētīšana, ko Viesītei dāvinājusi
māksliniece Ligita Caune.
1933. gada 10. decembrī dzimis akadēmi-

ķis, prof. Dr. chem. Jānis
Stradiņš. Ķīmiķis un zinātņu vēsturnieks, Latvijas
Zinātņu akadēmijas Senāta
priekšsēdētājs (kopš 2004)
un bijušais ZA prezidents
(1998–2004),
ilggadējs
Letonikas un Nacionālās
identitātes valsts pētījumu
programmas padomes priekšsēdētājs (2004–
2014).Viens no Trešās atmodas kustības
līderiem. Sēlijas kultūrvēsturiskā novada atdzimšanas iniciators, iedvesmotājs un norišu
organizators. Viesītes pilsētas Goda pilsonis.
1989. gada 10. decembris. Notika Viesītes
pilsētas Tautas deputātu padomes tautas deputātu pirmās vēlēšanas, kurās no izvirzītajiem 41 kandidātiem ievēl 25, kam pievieno
vēl 5 no lauku teritorijas.
1887. gada decembrī atklāta aptieka
Eķengrāvē. Viesītes aptieka ir viena no vecākajām aptiekām Latvijā, tajā saglabātas
senās aptiekas iekārtas un piemiņas lietas.
Aptiekas dibināšanas atļauja izsniegta Kārlim
Osterhofam 1884. gadā. Aptiekas vadītāji tās
vēsturē: Oskars Osterhofs, Osterhofa k-dze,
Alfonss Sakalovs, Roberts Jākabsons, Velta
Viļķe.
1866. gada 12. decembrī Saukas pag. Jučos
dzimis Mārtiņš Buclers (1866–1944), latviešu fotogrāfs, fotorūpnieks, kam piederēja
pirmais fotopreču veikals Latvijā. Latviešu

profesionālās fotogrāfijas
aizsācējs, pirmās latviešu
fotogrāfu biedrības dibinātājs 1906. gadā, vadītājs
un Goda priekšsēdētājs
uz mūžu. Piedalījās izstādēs. Izdeva žurnālu fotogrāfiem „Stari”
(1906–1908; 1912–1914).
Vairāku fotogrāfijas mācību grāmatu autors
latviešu valodā, tajā skaitā pirmās Latvijā –
„Fotogrāfija” (1904).
1918. gada 16. decembrī Krievijā dzimusi
pazīstama, talantīga audēja Saukas pagastā Olga
Sveikate (dz. Vainovska),
(1918–2007). Strādājusi
par audēju ražošanas
apvienībā
„Daiļrade”.
Piedalījusies valsts mēroga izstādēs. 1980. gadā viņai piešķirts
Tautas daiļamata meistares
nosaukums.
1942. gada 20. decembrī Viesītē dzimis Kārlis
Greiškalns, politiķis, sporta
darbinieks, pedagogs, Latvijas
Izglītības un kultūras ministrs
(2000–2002).
Kalendāru veidoja I. Svilāne.

Latvijas vienaudze Olga Sveikate

Pēc dažām dienām 100. dzimšanas dienā pieminēsim
vienu no slavenajām Ormaņkalna audējām, Tautas daiļamata meistari Olgu Sveikati (dz. Vainovska). Viņa dzimusi 1918.
gada 16. decembrī Vjazmā, Smoļenskas guberņā.
Uz Krieviju viņas senči no Dignājas 19. gs. beigās bija devušies, atsaucoties cariskās valdības aicinājumam, cerībā iegūt
zemi. Tur viņu meita Minna satikās ar Jāni Vainovski, kurš
dienējis Krievijas cara jātnieku pulkā. 1917. gadā abi jaunieši
apprecējās, drīz vien pasaulē nāca meita Olga.
Tikmēr bija pasludināta Latvijas neatkarība. Daudzi
Krievijas latvieši atgriezās dzimtenē, arī Olgas tuvinieki.
Olgas tēvs vēl piedalījās Latvijas Brīvības cīņās, bet vectēvs
par Krievijā nopelnīto naudu iegādājās īpašumā Lejas Borīšus
Ormaņkalna pakājē pie Saukas ezera. Reizē, apstrādājot zemi
un kopjot lopus, cēla arī ēkas, veidoja stipru lauku sētu.
Interesanti, ka Lejas Borīšu īpašuma lietas palīdzējis nokārtot tuvs ģimenes draugs Jānis Kaminskis (1878 – 1942). Ar
viņu iepazinušies Krievijā, kur nākošais Latvijas valsts kontrolieris un finanšu ministrs vadīja banku, skolu un fabriku
celtniecību.
Minnas un Jāņa Vainovsku ģimenē pēc Olgas piedzima
meita Hermīne un dēls Jānis. Olga mācījās Kalna skolā un
Saukas Ķesteru skolā, kas atradās netālu no mājām. 1941. gadā
viņa pabeidza Saukas divgadīgo lauksaimniecības skolu un Tautas daiļamata meistares audējas Olgas Sveikates godināšana 80. dzimšanas dienā
drīz vien kļuva pazīstama kā izcila rokdarbniece un audēja. Elkšņu kultūras namā 1998. gada decembrī.
Pēc Otrā pasaules kara Olga sāka strādāt par audēju ražošanas apvienībā „Daiļrade”. Savā mūžā noaudusi daudz skaistu viņām – Inta Kožemjakina (dz. Sveikate), turpinot mātes ceļu, kļuvusi
segu, kas tirgotas mākslas salonos Latvijā un eksportētas uz ārzemēm, par audēju, 40 gadus darbojas Ogres Tautas lietišķās mākslas studijā
piedalījusies valsts mēroga izstādēs. 1980. gadā viņai piešķirts Tautas „Saiva”, 1984. g. saņēmusi Tautas daiļamata meistares nosaukumu.
Rakstniece Skaidrīte Gailīte labi iepazinusi Olgu, jo kādu laiku
daiļamata meistares nosaukums. Viņas 80. jubilejā Elkšņu pagasta kultūras namā sarīkota personālizstāde. Jēkabpils Vēstures muzejā gla- strādājušas kopā: „Es ļoti cienu cilvēkus, kas ir godīgi sava darba dabājas divas Olgas Sveikates austās segas – sega dreļļu rakstā un sega rītāji. Olgā nebija ne skaudības, ne aprunāšanas. Apkārtējās tenkas un
mežģīņaudumā. Meistarei tuva bija arī šatiera (viena krāsu toņa pāreja nenovīdība viņu neietekmēja. No viņas nāca tāds neparasts gaišums
un sirsnība. Ārkārtīgi strādīga, radoša, ļoti precīza – īsts latviešu sieno tumšāka uz gaišāku) tehnika un audumi no dabas materiāliem.
Mūsu novada ļaužu atmiņā saglabājušās Olgas ceptās garšīgās vietes tips, kas visu prot un zina.”
Raksts tapis, pateicoties Olgas Sveikates mazmazdēla Ričarda
lauku tortes, skaistais puķu dārzs, Saukas baznīcai darinātais paklājs,
Averāta, Smiltenes vidusskolas 9. klases skolēna, savāktajiem
kanceles un altāra segas.
Olga Sveikate uzaudzinājusi un izskolojusi divas meitas. Viena no materiāliem.
R. Urbacāne
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Novada skolās

Uz Rīgu pēc jaunas pieredzes un zināšanām
9. novembrī 7. a, b un 8. a klašu skolēni devās mācību ekskursijā
uz Rīgu.
No iniciatīvas „Latvijas skolas soma” piedāvātajām aktivitātēm
izvēlējāmies zinātkāres centra Zinoo apmeklējumu un nodarbību
„Inženiera izaicinājums”. Skolēni tika sadalīti grupās un saņēma inženieru cienīgu izaicinājumu – uzbūvēt augstāko torni no pieejamajiem
materiāliem. Darbojoties komandā, nācās sadarboties visiem un atrast
efektīvāko stratēģiju, kā no spageti un karstās līmes uzcelt augstu un
stabilu būvi, kas var izturēt hokeja ripas svaru. Nodarbības vadītājs
pievērsa uzmanību arī tam, kā līdzīgas problēmas risinātas Latvijas
arhitektūrā un vēsturiskās būvēs. Vēl skolēni varēja aplūkot centra interaktīvos eksponātus izzinošā ekskursijā. Zinoo centra apmeklējums
pilnveidoja izpratni par kultūru, arhitektūru un fizikas problēmām.
Maksu par apmeklējumu un nodarbību sedza „Latvijas skolas soma”
finansējums.
Lai mācību ekskursija būtu pieejama visiem bez maksas, tika piesaistīts arī projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) finansējums. Tas deva iespēju
apmaksāt transporta izdevumus un apmeklēt
Latvijas universitātes Botānisko dārzu. Tur
kopā ar gidu tika iepazīta augu pasaule, dažādu
ekosistēmu augi un to īpatnības. Krāšņas kaktusu kolekcijas, lielā siltumnīca un tropiskie augi
ļāva nedaudz atkal sajust vasaras smaržu un padziļināt savas zināšanas bioloģijā un ģeogrāfijā.
Dažas skolēnu atziņas
Dāgs: Sapratu, kā dažādas ierīces strādā.
Patika, ka mums stāstīja nevis gari, bet īsi un
saprotami.
Krists: Ieguvu jaunas zināšanas par
arhitektūru.
Iveta: Man ļoti patika strādāt – būvēt ma-

karonu torņus. Es daudz ko uzzināju par ēku
būvēšanu un par to, kāpēc viņas celtas tieši tā.
Egija: Ļoti interesants apmeklējums.
Redzēju, kā izskatās bambuss.
Arnita: Es uzzināju daudz jauna par augiem. Bija interesanti augi, kurus nebiju ne
redzējusi, ne arī par tiem dzirdējusi. Bija jauki
to uzzināt.
Kopā ar skolēniem mācījās
audzinātājas Zina, Ilze un Sanita.

Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”, Nr. 8.3.5.0/16/I/001, aktivitātes Viesītes vidusskolā
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS

I E G U L D Ī J U M S TAV Ā N Ā K OT N Ē

Septembra mēnesī lielākā darbu daļa
tika pakārtota dokumentācijas sakārtošanai, jaunā plāna izstrādei un saskaņošanai
ar sadarbības partneriem, kā arī karjeras
nedēļas organizēšanai un jauno metodiku
aprobācijai. Oktobra mēnesī VIAA
(Valsts Izglītības attīstības aģentūra)
akceptēja jaunā mācību gada Karjeras
pasākumu plānu. Sakarā ar to 31. oktobrī Viesītes vidusskolā varēja atsākt
pasākumus, kuri notiek projekta Nr.
8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros. Šoreiz pasākumi
tika organizēti 1. – 4. klasēm un 8. klasēm. Kopā aktivitātes apmeklēja 157
izglītojamie.

mis, par ko kļūsi? Kur plāno mācīties? Kāda
būs Tava dzīves profesija, karjera? Daudzus
bērnus šie jautājumi kaitina un dzen izmisumā, jo izvēlēties var tikai to, ko pazīst.
Profesijas izvēle var sagādāt lielas problēmas,
ja pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar
šo profesiju darba rezultātu un pašiem tajās
padarboties.
Tādēļ
ciemos
aicinājām
Mazās
Brīnumzemes izglītības un tehnoloģiju cen-

Karjeras pasākums
„Inovācijas un profesijas”
Cik vien cilvēks ir aizdomājies par
savu karjeru, tik izsenis ir pastāvējusi
virkne jautājumu. Vai Tu jau esi izlē-
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tra meistarus, lai kopīgi mācītos, darbotos un
izpētītu jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku
darba sasniegumus.
Šīs nedēļas trešdiena Viesītes vidusskolas skolēniem atšķīrās no ierastā ritma – viņi 2 mācību stundas darbojās Mazās
Brīnumzemes centra tehniskajā laboratorijā –
pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā
arī paši strādāja 3D maketu būves darbnīcā.
Skolēni tika iepazīstināti ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini
pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes
mazāks nekā dzīvē. Skolēni uzzināja,
ko savā ikdienas darbā dara inženieri,
programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kā arī to, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar
vienu profesiju ir par maz. Nodarbību
laikā puiši un meitenes iepazina gan
tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja, kādas
īpašības ir svarīgi attīstīt ikvienam,
kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā.
Karjeras pasākuma otrajā daļā
katram skolēnam tika dota iespēja ie-
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justies Mazās Brīnumzemes meistaru
ikdienā – darbnīcā viņi apguva telpiskuma, mēroga un modelisma būves
iemaņas un izveidoja paši savu 3D pasaules maketu. Bērniem un jauniešiem
tika dots uzdevums – atainot vietu,
kur viņi plāno dzīvot un strādāt vai
kādu plāno izveidot līdz Latvijas
150. dzimšanas dienai. Darboties ar
dažādiem telpiskiem un taktīliem
materiāliem patika visiem, un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties mājup,
izveidotos darbus dalībnieki ņēma
līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un
nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu
iedvesmai.
Radošajai Mazās brīnumzemes
komandai patika mūsu skolēnu darbošanās prieks un radošais gars. Kristīnas
aicinājums un novēlējums: „Priecāsimies, ja
atradīsiet laiku, lai pārrunātu skolēnu izveidoto nākotnes ieceru maketu un uzzinātu, kas
viņus šajā nodarbībā aizrāva un iepriecināja.
Esam pārliecināti, ka vismaz daži no skolēniem noteikti izvēlēsies savu nākotni saistīt
ar mahatronikas jomu.” Mazās Brīnumzemes
meistari prombraucot visiem novēlēja, lai
piepildās vispārdrošākie sapņi un ieceres, un
aicināja ciemos uz miniatūrās pasaules centru
Siguldā – uz tikšanos!
Savukārt sākumskolas skolēni raksta:
Miks (4. a): Es uzzināju par jaunu
profesiju – elektroinženieris.
Amanda: Man šajā pasākumā visvairāk
patika taisīt maketus. Citi gan varēja būt klusāki, jo tas man traucē.
Artūrs: Patika veidot maketus. Labs bija
video par lielāko maketu pasaulē, kur mašīnas
braukā vienas, un tagad zinu, ka ir profesija –
programmētājs, kurš to izdara. Interesanti.
Linda: Man patika tehniskā laboratorija,
jo visu pamatīgi izskaidroja. Ļoti patika taisīt
mājas maketos. Es vēl vēlos tādus pasākumus.
Emīls: Man vienmēr patīk uzzināt, kā
viss darbojas, tāpēc ļoti patika.
Reinis: Maketus taisīt bija tik forši un
interesanti.

Raivo (3. b): Patika celt putuplasta mājiņas, līmēt tās kopā un krāsot. Es modelēju
savu ciematiņu „Rozītes”.
Dainis: Pirmo reizi kaut ko modelēju. Man ļoti patika. Mans makets/ciematiņš
„Skaistumzeme – Latvija”.
Pasākuma izdevumi tiek segti no projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
finansējuma.
„Nesabojā karjeru, pirms tā
sākusies!”
Mūsu skolas 8. klašu jaunieši iesaistījās 2
stundu sarunu darbnīcā „Kā nesabojāt savu
dzīvi un karjeru, pirms tā ir sākusies, jeb
kas jāzina par saskarsmi reālajā un virtuālajā
vidē”.
Nodarbība bija paredzēta kā aktīva diskusija, lai izzinātu sevi un globālo pasauli sev
apkārt:
• Ko es būtu vēlējusies uzzināt un saprast
jau skolas laikā jeb mana profesionālā pieredze un kā tā var palīdzēt citiem.
• Vai iespējams sagatavoties nezināmajai nākotnei un profesijai strauji mainīgajā
pasaulē.
• Saskarsmes un sava tēla veidošanas
prasmes, kas nepieciešamas ikvienam, lai dzīves skolā saņemtu 10.

• Lietas, kas nemainās – pieklājība
un etiķete sākas vannasistabā.
• Pirmais iespaids – kas to nosaka
un kā cilvēks uztver informāciju.
• Kādēļ drošiem un pieklājīgiem
veicas.
• Uzvedības un apģērba kļūdas,
kas dārgi maksā.
• Kāda rīcība apdraud gan mūsu
tagadni, gan potenciālo karjeru un
nākotni.
• Reālās un virtuālās dzīves nav 2
atsevišķas pasaules, jūs taču to zinājāt.
• Kādēļ ir izdomāti emoji un par
ko tie mūs brīdina.
• Privātās dzīves neaizskaramība –
ar ko nejoko un kur meklēt palīdzību.
• Mamma Google, tētis Facebooks
un māsa Instagramma par mums zina
vairāk nekā domājam.
• Tava lielā dzīve un karjera nesāksies pēc
skolas beigšanas – tā ir jau sākusies!
Vadītāja diskusiju papildināja ar IT piemēriem un stimuliem, praktisku redzējumu,
situāciju analīzi.
Pēc sarunas varēja saprast, ka gaisā virmoja daudz nezināmu faktu. Prasījās pēc
skaidrojuma un analīzes patiesībā nepareizi
jeb vieglprātīgi novērtētu situāciju sekām,
ko vieslektore arī risināja. Jauniešiem bija
daudz jautājumu, par ko aizdomāties. Klašu
audzinātāji atzina tikšanos par ļoti nozīmīgu,
vērtīgu un pat piebilda, ka tā būtu saistoša arī
pieaugušajiem.
Jauniešu domas un vērtējums:
Sandra, Melānija, Krists, Daniels (8. a):
Daudz reālu piemēru no ikdienas dzīves, kas
palīdz sakārtot domas. Nezinājām, ka dažāda informācija vairākus gadus tiek saglabāta.
Izrādās, ka mūs viegli var atrast pēc IT pieslēguma vai telefona. Mums pasākums patika.
Labprāt vēl tiktos ar Kristīnu.
Sarunu darbnīcas izdevumus atmaksāja
no projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” finansējuma.
Materiālu sagatavoja pedagogs – karjeras
konsultante S. Ratiņa.

Mārtiņdiena atbraukusi deviņiem kumeļiem

citus Mārtiņbērnus. Jāteic, ka atsaucība bija liela, katrs zēns
un katra meitene bija pārtapuši kāda dzīvnieciņa veidolā.
Par to pārliecinājās arī skolas saeimas meitenes – Zanda un
Andželika, kuras noskatīja izcilākās maskas un pasākuma
gaitā tās apbalvoja ar diplomiem un dāvaniņām.
Otro klašu skolēni bija sameklējuši un iemācījušies
tautasdziesmas, kurās klausoties varēja izsekot visam, ar
Mārtiņdienu saistītajam gatavošanās, svinēšanas un galda
klāšanas procesam.
Dalībnieki uzmanīgi ieklausījās arī laika ticējumos un
tāpat kā mūsu senči centās prognozēt, kāds laiks gaidāms ap
Ziemassvētkiem, pavasarī un vasarā. (Auksti Ziemassvētki,
silta ziema, vēls pavasaris.)
Un tad sekoja jautrākā svētku daļa – dziedāšana, rotaļas,
mīklu minēšana un svētku cienasta baudīšana. Par bagātīgo
galdu jāsaka paldies vecākiem! Netrūka ne ābolu, ne pupu,
ne speķa pīrāgu, ne mājās ceptu citu gardumu. Jāsaka kā latviešu tautas pasakā: „Arī es tur biju, medus upes bridu, pār
lūpu tecēja, mutē netika.” Nu viss kā mūsu senčiem, tikai jaunā ietērpā!
Lai tikpat priecīgi mums visiem Latvijas simtgades svētki!

Rudens ir bagāts ne tikai ar dabas veltēm, bet arī ar dažādiem notikumiem. Īpaši bagāts šai ziņā ir novembra mēnesis – Mārtiņdiena,
Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas diena. Lai tikai pietiktu laika pienācīgi sagatavoties un nosvinēt!
9. novembrī 1. un 2. klašu skolēni svinēja Mārtiņdienu. Laicīgi
tika darinātas vai meklētas maskas, lai svētku dienā varētu pārsteigt

Skolotāja N. Ribicka
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Akcija „Labo darbu nedēļa 2018”
no 15. līdz 21. oktobrim visā Latvijā!

Latviešu valodā mēs mācāmies, ka dažiem vienādi rakstītiem
vārdiem var būt divas un pat vairākas nozīmes. Tāds ir vārds „zīle”.
Visiem zināms ir putns zīle, zīlīte. Mēs mācāmies no mācību grāmatas
„Zīle”, un mūsu klase atrodas PII „Zīlīte” telpās. Zinām, ka arī Viesītes
pilsētas ģerbonī ir zīles un Viesītei šis ir jubilejas gads!
Ikdienā mēs katrs centāmies izdarīt kādu labu darbiņu, bet lielajā,
kopīgajā darbā sadarbībā ar mednieku kolektīvu „Gambija” vienojāmies vākt zīles.
Daba šogad bija parūpējusies, lai zīļu tiešām būtu ļoti daudz! Visi
bijām apņēmības pilni salasīt pēc iespējas vairāk… Ja nu vēl izdotos
Latvijas simtgadē visiem kopā savākt 100 kg? Zīļu lasīšana turpinājās
līdz mēneša beigām. Dažam labam vēl pēdējās dienās pat ar ģimenes
atbalstu nebija viegli atnest savākto!
Ar kļavu lapu dekoriem un rozītēm, ar ozolzīlēm klasē bija ienācis
rudens… Prieks par kopā paveikto!
Labos darbus darījām,
Visi čakli strādājām –
Ozolus mēs meklējām,
Zīles veikli lasījām!
Atcerēsimies – Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau desmito gadu organizē
akciju „Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta
palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Arī 2. b klases skolēni, tāpat kā pagājušajā gadā, piedalījās šajā
akcijā.

2. b klases audzinātāja E. Kalnieša

Ozolzīļu čempioni

bu zinībām un pamatvērtībām. Pie ugunskura tika baudītas mednieku
desiņas un iecienītais mednieku našķis – cepts zefīrs.
Medību klubs Gambija un meža iemītnieki izsaka pateicību čaklajiem lasītājiem, it īpaši – Renātam, Ralfam un Katrīnai!
Liels paldies!

Novembra sākumā 2. b klases skolēni un klases audzinātāja Labo
darbu nedēļas ietvaros veica milzīgu ieguldījumu Viesītes mežos mītošo dzīvnieku barības nodrošināšanā.
Bērni bija savākuši vairāk nekā 100 kilogramus ozolzīļu, kuras atzinīgi novērtēja meža rukši. Dažas zīles izdevās nočiept arī sīļiem un
vāverēm.
Pasākuma ietvaros bērniem bija iespēja īsumā iepazīties ar medī-

Meža rukši – Ataols, Fredijs un Čabulītis

MK Gambija pārstāvis Aigars

Latvijai – 100!

16. novembrī PII „Zīlīte” aizvadīta sen
gaidītā Latvijas dzimšanas diena. To gaidot,
bērnudārzā tika izveidota gan izstāde, kurā

bērnu darbos tika pausta mīlestība pret savu
valsti, pilsētu, cilvēkiem, savu māju un ģimeni, gan risinātas sarunas par savu tautu un

kaimiņu tautām, tautastērpu un daiļamata
meistarību Latvijā. „Rūķīšu” grupas bērni
svētku dienai par godu pat pagatavoja torti.
Svinīgajā pasākumā, samīļojot viens otru,
bērni demonstrēja mīlestību pret saviem līdzcilvēkiem, lai Latvijā vienmēr valdītu miers
un saticība, savukārt ar „gaisa bučām” sūtīja
laba vēlējumus visai Latvijai, lai tā būtu skaista, sakopta, bagāta, augoša un lepna zeme.
Dāvinot Latvijai „salūtu”, tika sūtīts vēlējums
Latvijas ļaudīm vienmēr būt priecīgiem un
laimīgiem. Kā jau dzimšanas dienas svinībās,
katrs tika arī pie salda kāruma.
Svētku dienas ietvaros katra grupa atkarībā no bērnu vecuma un spējām devās kādā
tuvākā vai tālākā ekskursijā, lai iepazītu kādu
jauku vai interesantu vietu Viesītē.
Saules mūžu Latvijai!
PII „Zīlīte” vadītājas vietniece izglītības jomā
D. Medne

Viesītes Mūzikas un mākslas skolā
svētku koncerts Latvijai

15. novembrī Viesītes Mūzikas un
mākslas skolas zālē notika sirsnīgs svētku
koncerts, veltīts Latvijas dzimšanas dienai.
Viesītes MMS audzēkņi priecēja apmeklētājus ar skaistām dziesmām Latvijai. Tāpat arī
ikviens tika aicināts aplūkot Viesītes Mākslas

skolas audzēkņu patriotiskos darbus par
godu Latvijas simtgadei. Pasākuma noslēgumā Viesītes Mazpulki iepazīstināja ar sevi un
saviem darbiem, kā arī piedāvāja ikvienam
iesaistīties radošajās darbnīcās, atpazīstot
Latvijā audzētus augus, ko izmanto pārtikā,
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kā arī radot patriotiskas piespraudes.
Lai skaisti un sirsnības pilni Latvijas
svētki!
Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Sala
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Latvijas simtgadei septiņi stāsti par Viesīti

Septembrī un oktobrī Viesītes vidusskolā
norisinājās Latvijas simtgadei veltīts radošo
darbu konkurss, ko organizēja latviešu valodas un literatūras skolotājas. Tajā piedalījās
5. – 12. klašu skolēni. Konkurss notika divās
kārtās. Skolēni rakstīja miniatūras, tēlojumus un dzejoļus par trim tematiem: „Mana
Latvija”, „Mana zeme” un „Mana Viesīte”.
Labākie darbi tika izvirzīti konkursa otrajai

kārtai, tos varēja pilnveidot. Otrajā kārtā tika
iesniegti 40 darbi. Tos vērtēja valodu metodiskās komisijas skolotāji I. Daņiļeviča, M.
Kivleniece, V. Tutāne, I. Dābola, M. Lejiņa un
R. Sirmoviča. Lūk, konkursa rezultāti!
5. – 6. klašu grupā 1. vieta Elīzai Līcei; 2. –
Elīnai Lācei; 3. – Alenam Justam Plēsumam.
Pateicības: Adrianam Maisakam, Žaklīnai
Brīverei, Kristapam Mežaraupam.

7. – 9. klašu grupā 1. vieta Anželikai
Geroimovai; 2. – Zandai Zaļakmenei; 3. –
Ancei Bantauskai. Pateicības: Evai Elzai
Ziemānei, Valdemāram Hārdijam Brūverim.
10. – 12. klašu grupā 1. vieta Zanei
Zeltiņai; 2. – Anitai Labonarskai; 3. –
Viesturam Zaļakmenim. Pateicības: Betijai
Zimetai, Aivai Ļahtiņinai, Evijai Pozdņakovai.
R. Sirmoviča

Mana Latvija

Mana Latvija

Manās acīs Latvija kā zieds,
Zieds, uz kuru mēs gaidām, līdz tas
plauks,
Mēs gaidām un gaidām,
Bet vēl tas nav noticis.

„Sēžot Daugavas krastā saulrietā, liekas, ka laiks paskrien nemanot. Dažās minūtēs tavam
ķermenim un prātam izstīgo cauri emociju viesulis.
Daugava ir mierīga kā šūpulī gulošs mazulis. Gar tās krastu spārnos paceļas pēdējie gājputni. Garām skrejošais rudens vējš lēnām noglāsta tavu vaigu. Lēnām, pavisam lēnām noriet
sarkandzeltena saule un pazūd aiz māju jumtiem. Rietot tā iekrāso vakara debesis maigās, pavisam neitrālās krāsās. Zem kājām čab brūngani oranžās kļavu lapas, kas ļauj saklausīt katra
gājēja soļus. Dziļi sirdī es aptveru, cik mierīgi un skaisti ir Latvijas vakari dabā.”

Mēs to laistām, lai tā augtu un ziedētu,
Un tomēr ir nezāles mūsu Latvijai,
nezāles,
Kas liedz mums šo prieku redzēt to
plaukstam.
Bet mēs zinām, ka reiz tas notiks.
Un padevies vēl nav neviens,
Vismaz neviens, kas tic,
Ne es, ne jūs, ne kāds,
Kāds, kas būtu vajadzīgs.
Bet nezāles vēl cīnās pilnā sparā,
Un tomēr tās pazudīs,
Tās vienmēr tiek izrautas,
Un tad varam cerēt, ka mūsu Latvija
plauks.
Vīgants Endijs Elpers

Mana Latvija
Es mīlu Tevi, Latvija,
Tu esi manā sirdī!
Ar skaistiem, lieliem ozoliem,
kas aug Tavos plašumos.
Es esmu Tava pilsone,
Palīdzu ziedēt un plaukt Tev.
Šie dziļie, zilie ezeri,
kas klājas Tavās pļavās un mežos,
ir tavi, Latvija!
Neaizstājami un neaizmirstami,
Mana mīļā Latvija!
Alīna Tiļiņina

Evija Pozdņakova

Mana zeme
Simts... manai māmuļai, mūsu māmuļai... simts. „Kas ir mūsu māmuļa?” jūs prasāt. Es jums
to atklāšu. Par viņu ne vienu reizi vien ir cīnījušies mūsu tēvu tēvi. Bet, pat zaudējot kaujā, viņi
nepadevās un reizi pēc reizes atguva tiesības to atkal saukt par savējo. Vai jau nojaušat – kas
viņa ir? Jā, tā ir Latvija – virzītājspēks, kas mudina mūs tiekties pēc kā labāka. „Kādēļ?” es domāju... Lai pierādītu, ka šajā pasaules nostūrī ir maza, bet brīnumskaista paradīze, kuras ļaudis
ir spējīgi sasniegt ar roku neaizsniedzamus mērķus.
Arī tagad, precīzāk sakot, joprojām visur, kur es tik paskatos, Latvijas iedzīvotāji aktīvi
piedalās visdažādākajos zinātnes virzienos, padarot savu un savu bērnu dzīvi labāku.
Man ir vārdiem neaprakstāms prieks, ka es dzīvoju šajā satriecošajā apvidū bez jebkādām
dabas katastrofām. Latvija ir mežu, upju un purvu piesātināta. Tajā mitinās visdaudzveidīgākās
dzīvnieku sugas un labsirdīgi cilvēki, tādēļ es ar lepnumu viņu varu saukt par manu dzimteni –
manu zemi.
Aiva Ļahtiņina

Mana Latvija
Mana Latvija citam ir maza.
Man tā ir liela.
Latviju lielu nedara
Kalni, ezeri un upes lielās,
Bet paši latvieši, kuri lepojas
Ar savu valsti,
Ar Daugavu un Gauju,
Ar brīvu valsti,
Ar karogu un ģerboni,
Ar dzeju un dziesmu,
Ar ainavu un mākoņiem,
Ar Rīgu un Jūrmalu.
Par šīm lietām domāšu es mūžam.
Dievs, svētī Latviju!

Mana Latvija
Mana Latvija ir ziedošs kastaņkoks,
Kas rudenī pieber pilnu pagalmu rudu
lapu.
Tā ir meža taka, kur
sastapties ar buku.
Mīļās šūpoles pagalmā,
kur dabūju pirmo punu.
Tā ir pankūku smarža svētdienas rītā,
sniega mirdzums aukstā ziemas vakarā.
Mammas un tēta rūpes,
Vecmāmiņas mīļās rokas.
Tā ir vismīļākā vieta pasaulē,
Tā ir mana Latvija!
Elīna Lāce

Valdemārs Hārdijs Brūveris

Mana Latvija

Mana zeme
Dzestrā rudens vakarā pēc garas un notikumiem pilnas dienas, paveroties pa savas istabas
logu, redzu zelta rudeni rokas stiepiena attālumā. Senais piemājas vītols gadu no gada tikai
pieņemas krāšņumā. Zeltainās nokrāsas pļavas un meži paspilgtina un izgrezno vietējo ainavu.
Pamazām vien acu skats aizslīd līdz horizontam, kurā nogrimst siltā saule.
Šajā zemē es piedzimu un uzaugu, spēru savus pirmos soļus dzīvē un uzsāku skolas gaitas.
Gadiem ejot, izveidojās mana emocionālā pasaule, un tiešā saskarsme ar dabu ir veicinājusi tās
pilnveidošanos. Mani vienmēr ir priecējuši četri gadalaiki, kas iekrāso Latviju. Vasarās netālu
no dzimtajām mājām vannojos un plunčājos Saukas ezera ūdenī, kas ir veldzējošs un tīrs. Taču
es nespēju iztēloties arī veselu gadu bez ziemas, jo ir tik jauki ievelties sniega kupenās, mēģināt
noķert sniegpārsliņas, šļūkt kopā ar draugiem no kalna. Patīk vērot ziemas debesu krāsu, kā arī
izbaudīt mieru un klusumu. Ar pavasara sauli uzņemu atkal enerģiju un priecājos par notiekošo vecmāmiņas iekoptajā dārzā. Ik dienu redzu tajā pārmaiņas – sniegpulkstenīši iezvanās,
tulpes sāk tiekties pretī saulei. Atceroties šīs un citas atmiņas, jūtos kā pasakā.
Šajā brīdī saprotu, kādēļ mana zeme man ir tik īpaša. Tā manā sirdī ne tikai aizpilda lielu
vietu, bet arī ir neatņemama daļa no manas dzīves. Šeit es pa īstam jūtos kā mājās un ar lepnumu varu teikt, ka mana zeme ir Latvija. Tā ir bagāta savā krāšņumā – dabā, iekšienē un cilvēku
mīlestībā pret to.
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Andžela Heislere

Latvija, mana dzimtā zeme, mana tēvu
zeme
un manas mājas!
Lai arī kādā valstī būtu, uz mājām nes
mani kājas.
No priekiem man sirds stājas, kad rudens
krāsainās ainavas redzu.
Kad ziemā ar baltām villainēm zemi sedz.
Un pavasarī bērzu birzis zaļo, un upes
skaļi čalo!
Bet vasaras – tās ir manas ar sauli, ar
vēju un ziediem!
Latvija, mana dzimtā zeme, mana
tēvzeme
un manas mājas!
Kristaps Mežaraups
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Manai Latvijai

Mana mīļā Latvija
Mana mīļā Latvija, paldies, ka Tu mani lutini ar saviem siltajiem saules stariem, kuri silda
arī zemi, jūru un mežus. Tu priecē zvērus, putnus un mani.
Tu pļavas ietin dzeltenos pieneņu palagos un kokus burvīgos, zaļganos lakatos. Visu, kam
Tu pieskaries, padari daudz labāku. Ar godu un prieku varu teikt, ka Latvija ir manas mājas,
mana dzimtene, vieta, kurā esmu izaugusi. Tu esi man īpaša ar savu skaistumu, daiļajām ainavām un prieku, ko radi manī.
Paldies Tev par zumošām bišu dziesmām, par straujo vēju manos matos! Tu vienmēr esi
bijusi un būsi manā sirdī.
Eva Elza Ziemāne

Mana Latvija
Mana mīļā Latvija,
Tu tik skaista.
Skaista kā debess
Mēness gaismā.
Mana mīļā Latvija,
Kāpēc tev tik skaisti putni čivina?
Kā skaista mūzika,
Kas ausīs skan.
Mana mīļā Latvija,
Kāpēc tu tik skaista?
Tās baltās ziemas
Kā sega apklāj Latviju.
Mana mīļā Latvija,
Tu mana vienīgā zeme.
Tevi nevar pārspēt
Neviens!
Mana mīļā Latvija,
Tu esi pati labākā.
Viss, ko es daru,
Ir no sirds.
Adrians Maisaks

Mana Latvija
Daugavas viļņos šūpojas laiva,
Tā – mana Latvija, maza, bet skaista.
Lepoties tā var ar vēsturi savu –
Brīvības cīņām, krustnešu karu.
Spēcīgs vējš sacēlās pagātnē
Un mazo laivu aizpūta Krievzemē.
Krievzeme vadīja laivu daudz gadu,
Bet laiviņa peldēt gribēja pati.
Atguva brīvību Latvija savu,
Lepnu tā darīja latviešu tautu.
Peldēja nu savu ceļu prom laiva,
Ticot un cerot, ka labi nāks laiki.
Daugavas viļņos šūpojas laiva,
Tā – mana Latvija, maza, bet skaista.
Mīlu es dzīvot ik dienu šai zemē
Un ceru, ka laivu nepūtīs tumsā.
Anželika Geroimova

Tu esi kā dārgums mans,
Es mīlu tevi, tu – mani.
Tu manā sirdī gaismu radi,
Bet manas kļūdas tu nenosodi.
Ja tava sirds ir salda kā medus,
Tad tā nav cieta kā ledus.
Es mīlu tevi, tu – mani.
Manā sirdī esi tikai tu,
Mana mīļā Latvija.
Zane Slīpe

Mana zeme
Mūsu zeme ir maza un skaista,
Mūsu dzimtā un mīļā Latvija.
Visapkārt ir putniņi un kukaiņi,
Kuri visapkārt spēlējas.
Tajā lakstīgalas skaisti pogo,
Un taurenīši augstu lido.
Tajā zaķīši nobijušies skraida,
Un buciņi tos lēkājot baida.
Bet pļavā spēlējas irbītes
Un novēro mazās pelītes.
Vēl zaļie sienāži sisina,
Un skudriņas lēnām tipina.
Lai zemīte skaisti uzzaļo
Un lapiņas vējā uzdejo
Mūsu greznajai, spožajai Latvijai,
Kuru mīlam mēs, visi latvieši.
Žaklīna Brīvere

Mana Latvija

Latvija – tas ir vārds, kas izsaka tik daudz. Tā ir maza valsts, maza tauta, bet stipra. Te skan latviešu valoda, te latviešu dziesma pārpildītā
Dziesmu svētku estrādē, kur latviešu dziesma izskan kā sauciens pasaulei – „Neesam skaitliski daudz, bet esam stipri kā priedes vējā, varam
locīties, bet nelūstam.”
Tautas stiprums parādās ne tikai svētkos, bet arī grūtībās. To pierādīja Barikāžu laiks, Baltijas ceļš. Tad mazās valsts tautieši stājās plecu pie
pleca, sadevās rokās, liekot naidniekam saprast, ka mīlam savu zemi, savu valsti, savu tautu. Kopībā ir spēks, spējam būt stipri, mūs vieno gan
prieki, gan grūtības.
Dzimtenes mīlestība ir tas spēks, kas Latviju dara stipru un iznes Latvijas vārdu pasaulē.
Tāda ir mana Latvija! Mīlēsim savu valsti, jo, kas gan cits, ja ne mēs, latvieši, Latvijas zemē.
Dagnija Juškeviča

Rites skolas pirmsskolas izglītības grupa svin
Latvijas dzimšanas dienu

Sārtbaltsārts karogs Latvijai
Par zīmi zelta brīvībai:
Kas stāv zem viņas karoga,
Tam brīvība ir dzīvība.
Novembris ir tas mēnesis, kad mēs katrs paužam patriotismu pret
mūsu valsti Latviju. Rites skolas pirmsskolas izglītības grupā Latvijas
dzimšanas dienas svinībām tika atvēlēta vesela nedēļa.
Bērni iepazinās ar Latvijas valsts simboliem – karogu, ģerboni un
himnu. Runājām par Latvijas galvaspilsētu, par novadu un arī vēsturiskajiem novadiem. Kopīgi noskaidrojām, ka mēs visi dzīvojam Viesītes
novadā un vēsturiskais novads, kurā mēs dzīvojam, ir Zemgale.
Bērni zina, ka dzimšanas diena katram ir īpaša diena, un šogad tā
ir īpaša arī Latvijai. Ļoti svarīgs un atbildīgs bija svētku sagatavošanas
posms. Mūzikas skolotāja Inga Davidāne koncertam piemeklēja atbilstošas dziesmas un rotaļas. Lieliem un maziem bērniem tika mācīti atbilstoši dzejoļi, kopā ar vecākiem tika zīmēti zīmējumi „Mana dāvana
Latvijai”, krāsota Latvija.
Šos svētkus svinējām 15. novembrī. Koncertā kopā ar vecākiem un
ciemiņiem dziedājām Latvijas himnu. Bērni tika iepazīstināti ar pūra
lādi, kurā glabājas neliela daļa bagātības, ar ko slavena ir mūsu Latvija.
Svētku koncertā skaitījām tautasdziesmas un dzejoļus, dziedājām un
dejojām. Katram bērnam par zīmēto zīmējumu tika arī kārums. Pēc
svētku koncerta cienājāmies ar pašu sagatavoto svētku cienastu.
Paldies vecākiem un labajiem rūķiem, kas palīdzēja radīt svētku
sajūtu Latvijas dzimšanas dienas svinībās!

Būsim godīgi, labsirdīgi, čakli, mīļi – tik gaiši un tīri kā baltā svītra
karogā!

15

Rites skolas pirmsskolas izglītības grupas
audzinātājas V. Šimēna un I. Davidāne
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Aizvadīts Sēlijas novadu jauniešu Helovīna
pasākums Salā

27. oktobrī Salas Kultūras namā notika
Sēlijas novadu apvienības jauniešu padomes
„SēJa”, kuras sastāvā ir arī 3 Viesītes novada
jaunieši, organizētais ikgadējais Helovīna
pasākums.
No Viesītes novada Helovīna pasākumu
apmeklēja 13 jaunieši, bet kopējais apmeklētāju skaits bija 73. Pasākuma laikā bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs – izgrebt
pašam savu Helovīna ķirbi, atbildēt uz dažādiem jautājumiem par un ap Helovīna tēmu,
uzdziedāt, uzdejot un iesaistīties vēl citās
aktivitātēs, kā arī iepazīties ar jauniešiem no
Sēlijas novadiem. Tāpat arī jauniešiem bija
jāierodas maskās.
Vēlamies teikt lielu paldies Salas novadam par sirsnīgo uzņemšanu, kā arī jauniešu padomei „SēJa” par veiksmīgi noorganizētu pasākumu! Tiekamies jau nākamajā
pasākumā!
Jaunatnes lietu speciāliste D. Sala
Autores foto

SEB MTB riteņbraukšanas noslēguma sezonas
apbalvošanas pasākums

Sestdien, 10. novembrī, Rīgā noritēja
lielākā Latvijas seriāla riteņbraukšanas SEB
MTB 2018 sezonas kopvērtējuma apbalvošanas pasākums. Šajā pasākumā tika godināti
sezonas labākie MTB velo braucēji. Selonia

velo klubu pārstāvēja divi dalībnieki – Evita
Bauska un Juris Kuzņecovs, izcīnot savās
grupās godalgotās vietas. J. Kuzņecovs ierindojās 2. vietā savā vecuma grupā, bet E.
Bauska – 3. vietā savā vecuma grupā.

Apsveicam dalībniekus ar godalgotajām vietām un vēlam veiksmīgu nākamo 2019. gada sezonu Selonia velo kluba
dalībniekiem.

Viesītes komandas stenda šaušanā panākumi
2018. gada vasara un rudens Viesītes komandai stenda šaušanā
bija panākumiem bagāta. Viesītes komanda piedalījās gan Latvijas
čempionātos, gan arī Eiropas čempionātā, uzrādot augstus rezultātus.
25. augustā notika Latvijas čempionāts Valmierā divās disciplīnās – apaļajā stendā un tranšeju stendā. Apaļajā stendā Viesītes
komanda izcīnīja 3. vietu. Individuāli Vadims Basovs izcīnīja 3.
vietu, Kaspars Avens – 5. vietu un jaunietis Oskars Basovs – 4. vietu. Tranšeju stendā Viesītes komanda izcīnīja 1. vietu. Individuāli
Aleksandrs Andruškevičs – 3. vietu, bet Lauris Spārniņš – 5. vietu.
Savukārt 29. septembrī notika Latvijas Kausa fināls stenda šaušanā Bauskā. Mūsu Viesītes komanda arī šeit izcīnīja godalgotas
vietas. Apaļajā stendā Viesītes komanda izcīnīja 3. vietu. Individuāli
Vadims Basovs ieguva 3. vietu, Kaspars Avens – 6. vietu. Tranšeju
stendā Viesītes komanda izcīnīja 1. vietu. Individuāli Aleksandram
Andruškevičam – 1. vieta, bet Laurim Spārniņam – 6. vieta.
Tāpat arī augstus rezultātus viesītietis Vadims Basovs uzrādīja,
pārstāvot Latvijas izlasi Eiropas čempionātā. Čempionāts norisinājās
Austrijas galvaspilsētā Vīnē no 30. jūlija līdz 15. augustam. Vadims
Basovs čempionātā ieņēma 44. vietu 142 dalībnieku konkurencē un
uzrādīja labāko rezultātu starp Latvijas un Baltijas valstu sportistiem.
Apsveicam sportistus ar augstajiem rezultātiem. Novēlam panākumus un izturību arī turpmāk!
Informāciju apkopoja Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala.
V. Basova foto
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Lāčplēša kauss
spiešanā guļus
uz reižu skaitu
10. novembrī par godu Lāčplēša dienai norisinājās Lāčplēša
kauss spiešanā guļus uz reižu skaitu. Sacensību sākumā uzrunu un
sveiciena vārdus teica Latvijas pauerliftinga federācijas ģenerālsekretārs Andrejs Rožlapa. Uz šīm sacensībām atlēti bija ieradušies no
daudzām Latvijas pilsētām, lai cīnītos par uzvarām un punktiem
Latvijas kausa kopvērtējumā. Šīs ir vienas no pēdējām sacensībām
tieši Latvijas kausa posmos.
Arī sporta kluba „Viesīte” atlēti devās cīnīties par vietām uz goda
pjedestāla. Rezultāti bija ļoti patīkami. Emīls Orlovs, kategorija – 66
kg, pārliecināti, ar 16 reižu pārsvaru ieguva 1. vietu. Viņš arī starp
visiem jauniešiem bija spēcīgākais jaunietis, absolūtajā vērtējumā
izcīnot kausu un 1. vietu. Māris Orlovs, veterāni – 1. grupa, izcīnīja
2. vietu, absolūtajā vērtējumā ierindojās 4. vietā. Arī pats LPF ģenerālsekretārs uzslavēja Viesītes komandu un bija priecīgs par labajiem
rezultātiem.
Šogad vēl atlikuši 2 Latvijas čempionāti. Novēlu veiksmi, neatlaidību, cīņas sparu arī turpmāk visiem atlētiem. Paldies Viesītes pašvaldībai par finansiālo atbalstu!
M. Orlovs

Kultūras ziņas

Viesītes novada kultūras darbinieki pieredzes
apmaiņā Rēzeknes novadā

Skaistā, rudenīgā 23. oktobra rītā
Jēkabpils apriņķa kultūras darbinieki devās
pieredzes apmaiņas braucienā uz Rēzeknes
novadu. Diena bija piepildīta ar daudzveidīgiem notikumiem, jo Latvijā ir skaistas
vietas, čakli cilvēki, sakopti ciemi un pilsētas. Viesojāmies Gaigalavas pagasta kultūras
namā un bibliotēkā. Pārliecinājāmies par
kultūras centru lomu Dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā, tautas mākslas
procesa nepārtrauktības nodrošināšanā, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.
Ikvienu brauciena dalībnieku iepriecināja
senioru teatralizēts uzvedums, kā dzīvot ar
prieku.
Ar uzņemto pozitīvo lādiņu devāmies uz
Gunāra Igauņa senlaiku mūzikas darbnīcu,
iepazinām unikālu radošās industrijas produktu. Protams, ka tikšanās stunda aizritēja
nemanot, jo Gunāra stāstījums un mūzikas
instrumentu demonstrējums, iesaistot klausītājus, nevienu neatstāja vienaldzīgu.
Pabijām Austrumlatgales radošo pakalpojumu centrā Zeimuļs, iepazinām Latgales
vēstniecību GORS, kur ir augstas kvalitātes
akustiskā koncertzāle – Rēzeknes veiksmes
stāsts. Zinošas gides vadībā bija iespēja iepazīt šo „brīnumu”.
Apmeklējām Lūznavas muižu – Latgales
jūgendstila pērli, kas 2015. gadā atdzimusi no
jauna, lai iedvesmotu un kļūtu par īsto vietu,
kurā mīt MŪZA, kā arī Lūznavas pagasta
bibliotēku. Tiekoties ar kultūras dzīves or-

ganizatoriem, dalījāmies pieredzē inovatīvu
kultūras pasākumu veidošanā.
Latgales podnieka Aivara Ušpeļa un
mākslinieces Vēsmas Ušpeles darbnīcas
MALNY VYLKI apmeklējumā pārliecinājāmies, ka Latgales podnieku dienas ir unikāls
radošās industrijas produkts. Te podnieki
darbojas jau piektajā paaudzē.
Ikvienā vietā baudījām vietējo darbinieku neviltotu viesmīlību, uzmanību. Paldies
Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītājai
Inārai Pleikšnei, Jēkabpils novada kultū-
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ras darba vadītājai Intai Tomānei, šoferim
Ilmāram Šimanovskim par šo dienu! Tikai
mācoties, mēs varam veikt savus ikdienas
darbus un palūkoties uz daudzām lietām
savādāk.
Rēzeknes novadu apmeklēja Aknīstes,
Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadu
kultūras darbinieki un bibliotekāri – kopā 47
dalībnieki.
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
K. Verečinskas foto
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Sarunu pēcpusdienā „Mēs esam Latvija!”

16. novembrī Kultūras pils Izstāžu zālē
visi interesenti tika mīļi gaidīti uz sarunu
pēcpusdienu „Mēs esam Latvija”. Pasākuma
organizatori – Viesītes kultūras pils un bibliotēka – valsts lielās jubilejas priekšvakarā bija
aicinājuši kopā uz tikšanos ar viesītiešiem
mūsu radošos cilvēkus.
Ar savu tik dažādo, atšķirīgo dzejas
pasauli iepazīstināja mūsu puses dzejnieki Anita Orbidāne, Irēna Krastiņa, Juris
Misiņš, Daina Vanaga, Baiba Masuleviča, Ilga
Spārniņa, Anita Maļinovska un Aija Butāne.
Viņu dzejas rindās izskanēja ne tikai veltījums jubilārei – Latvijai, bet arī daudzveidīgas emocijas, sākot no dziļas nopietnības līdz
dzirkstošam humoram, tā uzsverot pasākuma
nosaukumā izteikto atziņu, ka Latvija – tie
taču esam mēs paši!
Pasākuma gaitā tika teikts paldies mūsu
čaklajām rokdarbniecēm no amatniecības
centra biedrības „Zīle” un atklāta viņu ar
mīlestību sarūpētā un veidotā cimdu izstāde „Viesītes novada rakstainie dūraiņi”.
Iepazinām cimdos ieadītos sēliskos rakstus,
un jāsaka, ka patīkami pārsteidza mūsu novadam raksturīgo krāsu spilgtums un cimdu
krāšņums.
Domāju, ka ikviena pasākuma apmeklētāja skatu piesaistīja arī otra atklātā izstāde – gaumīgi iekārtotā foto izstāde, kas tapusi
šoruden un ataino mūsu dzimto pilsētu, ju-

bilāri – Viesīti rudenī. Tā liek justies lepnam
par to, ka dzīvojam pilsētiņā, kur ir tik skaista
daba, kā arī atzinīgi novērtēt fotogrāfiju autora profesionalitāti. Izstādes „Viesīte rudenī…”
autors Artūrs Goldbergs, izvaicāts par dažādiem profesionālajiem knifiem bilžu tapšanā,
tikai viltīgi smaidīja… Nu ko, meistars paliek
meistars, un neies taču katram izpaust amata
noslēpumus.
Pasākuma dalībniekus un apmeklētājus ar savu kafeju viesmīlīgi cienāja Jolanta
Kovnacka – šoreiz baudījām kafeju „Paulīne”.

Es esmu Latvija

16. novembrī 5. a un 5. b klases skolēniem (audzinātājas: Iveta Dābola un Sarmīte
Ratiņa) klases stunda „Es esmu Latvija”, veltīta
Latvijas 100-gadei, notika Viesītes bibliotēkā.
Pasākumu sākām ar novadnieka A.
Žilinska dziesmas „Mana Dzimtene jaukā”
noklausīšanos. Skolēni ieklausījās stāstījumā
par latviešu kā tautas rašanos no pašiem senākajiem laikiem līdz mūsdienām. Lielākā
vērība tika pievērsta visām trim tautas atmodām, pieminot gan Jaunlatviešu kustību 19.
gadsimtā, gan 1918. gadu, gan arī 20. gadsimta 80. gadu otro pusi – Dziesmoto revolūciju.
Bērni klausījās par baltu tautām: kuršiem,
zemgaļiem, sēļiem, latgaļiem un lībiešiem.
Jau tad sākas pirmās virsaišu cīņas par savas

zemes brīvību pret svešzemju iekarotājiem –
vācu krustnešiem, zviedriem, poļiem un
Krievzemi. Tos vienmēr ir interesējusi pieeja
Baltijas jūrai un tās ostām.
Ar 19. gadsimta otro pusi var runāt par
latviešu tautas atmodu, kas nosacīti iedalīta trīs posmos: Pirmā atmoda saistās ar
Jaunlatviešu kustību un pirmajiem dziedāšanas svētkiem 1873. gadā Rīgā. Otrā atmoda
noved pie 1918. gada 18. novembra notikumiem, kad Latvija tiek pasludināta kā neatkarīga valsts. Visu šo izaugsmi pārtrauc Otrais
pasaules karš, kuru uzsāk divas lielvalstis –
Krievija un Vācija. Paiet daudzi gadu desmiti,
līdz Baltijas valstis nonāk līdz Trešajai atmodai – Dziesmotajai revolūcijai, kas norisinās
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Jolanta atklāja arī savu ceļu līdz šim darbam,
kas noteikti jau kļuvis par viņas dzīves neatņemamu sastāvdaļu, ir dziļi viņas sirdī un, kā
teica pati kafejas autore, atklāj daudz jauna,
savukārt dzīve laukos, viņasprāt, ir daudz pilnasinīgāka, interesantāka nekā tā būtu tad, ja
viņa dzīvotu, piemēram, Rīgā.
Organizatoru vārdā sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās sarunu pēcpusdienā „Mēs
esam Latvija”! Uz tikšanos citos pasākumos!
Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena
I. Dreijera foto

laika posmā no 1986. gada līdz 1991. gadam.
Skolēni vairāk uzzināja par šīs atmodas svarīgākajiem notikumiem: Tautas frontes izveidošanos, Baltijas ceļu, kad rokās sadevās
visu trīs Baltijas valstu – Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas – cilvēki, 4. maija deklarāciju par
Latvijas valsts atjaunošanu un visbeidzot –
Barikāžu laiku ar cilvēku upuriem.
Skolēni iepazina mūsu valsts simboliku –
ģerboni, karogu, himnu, kā arī vairāk uzzināja par Latvijas valsts prezidentiem un valsts
apbalvojumiem. Neviena valsts nevar pastāvēt bez savas naudas – tas arī bija interesants
un saistošs temats, atklājot, kā no Latvijas
pirmajiem rubļiem mūsu valsts nonāca līdz
latiem un visbeidzot – eiro naudai.
Runājām par Latvijas nacionālajām vērtībām, vērtībām, pēc kurām mūs atpazīst citur
pasaulē: galvaspilsētu Rīgu, Brīvības pieminekli, likteņupi Daugavu u.c. Stāstījām par
to, ka ir izveidots Latvijas kultūras kanons,
kurā apzinātas 99 kultūras vērtības. Un kur
tad vēl nacionālais putns, kukainis, zieds un
koki, mūsu tradicionālie svētki Jāņi ar līgo
dziesmām, mūsu tautastērps, rudzu maize un
daudz kas cits.
Pasākuma noslēgumā secinājām, ka
mūsu valsts ir bagāta un interesanta, šeit dzīvojošie ļaudis var būt laimīgi! Latvijas lielo
jubileju sagaidot, varam tikai pievienoties
viedi un patriotiski cauri gadiem skanošajam
G. Zemgala vēlējumam: „Vienīgā mūsu vēlēšanās – lai Latvijai saules mūžs!”
Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma
L. Griškenas foto
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Svinam Mārtiņus!

Mārtiņš bija labs vīriņš
Aiz visiem vīriņiem:
Ni ruden’, pavasar’,
Pašā maizes laiciņā.
/L. t. dz./
Latvieši Mārtiņa dienu jau no senseniem laikiem uzskata par rudens beigu un ziemas sākuma dienu. Līdz šai dienai jābeidz visi rudens darbi: jānokuļ labība, jānovāc dārzi, jāapar zeme. Pēc šīs dienas
zeme dodas atpūtā.
Mārtiņi – tie ir arī rudens svētki, kas vienmēr atnāk bagātīgi – ar
labības pilnām klētīm, ar izaudzētiem lopiem. Svētki nāk arī ar gandarījumu un prieku par laikā paveiktajiem darbiem. Cilvēki ir sevi nodrošinājuši visai garajai ziemai – Mārtiņu diena ir saimnieciskā gada
noslēgums.
Arī pašā dabā notiek pārvērtības. Saule kļūst arvien skopāka, rīti
un vakari arvien vēsāki, līdz arī zeme sasalst. Senāk vecie ļaudis par
Mārtiņdienu teikuši: „Dievs iemet pēdējo aukstuma akmeni ūdenī, un
tas pārklājas ar ledu. Līdz ar šo dienu arī lācis aizmieg ziemas miegā.”
Pēc šīs dienas laika apstākļiem cilvēki centās noteikt, kāda būs
gaidāmā ziema, bet visvairāk cilvēkus interesēja pavasaris, kad atkal
sāksies jaunais darba cēliens.
Bet visjautrākā un skaistākā no Mārtiņdienas tradīcijām vienmēr
bijuši maskotie gājieni, kas sākas ar šo dienu un beidzas Meteņos –
pavasarī, ziemu pavadot.
9. novembrī, īsi pirms Mārtiņdienas, Viesītes vidusskolā notika šai
dienai veltīts pasākums. Cik gan no visa iepriekšminētā zina 3. un 4.
klašu skolēni? Atšķirībā no citiem gadiem, sadarbojoties ar klašu audzinātājām: Ilutu Bantausku, Sarmīti Milakni, Aiju Bērziņu, skolotāju
Baibu Masuleviču, sagatavojām bērniem uzvedumu par šo ieražu die-

nu. Skolēni šoreiz bija skatītāju un dalībnieku lomā. Tēlojot saimnieku, saimnieci un saimes meitas, mēs stāstījām par šīs dienas rašanās
tradīcijām, skaitījām tautasdziesmas, runājām par laika pareģošanu,
maskām un maskotajiem gājieniem, ēdieniem, galda klāšanas kultūru.
Gājām rotaļās un dziedātājām tautas dziesmas.
Izzinošā pasākuma noslēgumā bērniem vajadzēja parādīt arī savas
zināšanas: viņi skaitīja tautasdziesmas un rādīja savas Mārtiņdienas
maskas. Pasākuma noslēgumā skolēni saņēma darba lapas ar mārtiņrozi, kura bija jāpabeidz un jāizkrāso. Domāju, ka šis pasākums bērniem
patika un ilgi paliks atmiņā! Paldies skolotājām par līdzdarbošanos!
Viesītes vidusskolas bibliotekāre
G. Plēsuma

Lasīsim Ziemeļvalstu literatūru!

Arī šogad Viesītes bibliotēka saņēma
uzaicinājumu piedalīties ZIEMEĻVALSTU
BIBLIOTĒKU NEDĒĻAS LASĪJUMOS.
Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības
Norden asociācija (Foreningen Norden
Forbund), bet Latvijā – Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Šogad mums labi pazīstamais projekts Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir mainījis savu nosaukumu un turpmāk tas
sauksies ZIEMEĻVALSTU LITERATŪRAS
NEDĒĻA. Tās galvenais uzdevums ir
Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīša-

na. Nedēļas laikā bibliotēkās, skolās un citviet
notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras
izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.
Ziemeļvalstīs projekts norisinājās jau
22. reizi, Latvijā – 21. reizi.
Viesīti šogad šai starptautiskajā projektā pārstāvēja Viesītes bibliotēka un Viesītes
vidusskolas 3. b klase (audzinātāja Aija
Bērziņa).
Tā kā šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļas tēma ir Ziemeļvalstu varoņi, tad runājām par norvēģu, zviedru tautas pasakās
satopamajiem „nevaroņiem” troļļiem, atcerējāmies un pieminējām ļoti plaši pazīstamo
un labas emocijas izraisošo Ziemassvētku
vecīti, kurš mīt Somijā, Lapzemē. Arī vikingi
ir Ziemeļvalstu varoņi. Ļoti populāri varoņi
nāk no šo zemju rakstnieku darbiem: tas ir
blēņdaris Lennebergas Emīls, Pepija Garzeķe,
Ronja – laupītāja meita, trollītis Mumins,
kurš gan vairs nav ļauns un bīstams trollis,
bet labs, iejūtīgs, draudzīgs un izpalīdzīgs
trollītis.
Fragmenta kopā lasīšanai šoreiz bijām
izvēlējušies Astridas Lindgrēnes grāmatu
„Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta”.
Piekritīsiet taču, ka Karlsons ir varen pievilcīgs varonis – omulīgs vīrs pašos spēka gados,
labākais draugs, labākais itin visā, ja var ticēt
viņa paša teiktajam.
Garie, tumšie vakari tieši ir labākais laiks,
lai nodotos grāmatu lasīšanai. Atsaucoties
savu ziemeļu kaimiņu aicinājumam, lasīsim
ziemeļu rakstnieku grāmatas!
Daudz patīkamu brīžu, iepazīstot
Ziemeļvalstu literatūru!
I. Jančevska
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Dzejniekam Ojāram
Vācietim 85!

13. novembrī tautas sirdsapziņas simbolam – dzejniekam Ojāram Vācietim (1933 –
1983) apritētu 85 gadi.
Atceroties dzejnieku dzimšanas dienā,
Saukas bibliotēkā 13. novembra rītā notika
dzejas stunda. To iesākām, noklausoties dziesmas ar O. Vācieša vārdiem. Klausoties Dināra
Gulbja komponēto dziesmu „Vakar uzkritušais sniegs”, kas ir dzejnieka veltījums viņa
mūzai Ludmilai Azarovai, ielūkojāmies dzejnieka fotogrāfijās. Dzeju lasīja B. Beķere, V.
Lūse, V. Elksne, A. Daukste, I. Šmite, V. Lāce.
Šo pašu svētāko
tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīles nirsti,
vai draugu pulkā dali
savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
tu esi
Latvija.
(O. Vācietis)

A. Daukste
V. Lāces foto
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KULTŪRAS AFIŠA decembrī
Viesītes kultūras pilī

15. decembrī no plkst. 11:00 kino/konferenču zālē fotogrāfijas vēsturei veltīta
konference 29. „BUCLERA LASĪJUMI”
17. decembrī plkst. 17:00 ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE pirmsskolas vecuma bērnu deju
kolektīvam „Danceri”
26. decembrī plkst. 16:00 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.
1. janvārī plkst. 01:00 SVĒTKU SALŪTS un GADU MIJAS BALLE.
Spēlē grupa „Ilūzija” /Jēkabpils/. Biļetes cena: 5,00 EUR.
Galdiņus lūdzam rezervēt līdz 28. decembrim, tālr. 26513349

Ziemassvētkus gaidot!

VIESĪTES KULTŪRAS PILĪ
2. decembrī plkst. 14:00 KONCERTS „Mīlestība Ir Tuvu Jau”. Piedalās trīs lieliski
mūziķi: ZANE GUDRAIS, AIVARS GUDRAIS, JĀNIS LŪSĒNS juniors.
Koncertprogrammā dzirdēsiet trīs izcilu komponistu – Imanta Kalniņa,
Jāņa Lūsēna un Mārtiņa Brauna – mūziku. Programmā skanēs gan tieši
Ziemassvētkiem radītas, gan arī citas šim laikam atbilstošas un īpaši sirsnīgas
dziesmas ar Imanta Ziedoņa, Ojāra Vācieša, Broņislavas Martuževas, Jāņa
Poruka u.c. dzeju.
9. decembrī plkst. 15:00 KONCERTS „Man plaukstā iekrita Brīnums!”.
Koncertā piedalās: Viesītes mūzikas studija; jauktais koris „Viesīte”.
Pēc koncerta SVĒTKU EGLES IEDEGŠANA pie Viesītes Kultūras pils
16. decembrī plkst. 15:00 deju KONCERTS „Septiņas dienas pirms Ziemassvētkiem…”
Koncertā piedalās: Viesītes bērnu un skolēnu deju kolektīvi „Danceri” un
„Augšzemīte”, VPDK „iDeja”, VPDK „Augšzeme”.

Uz visiem pasākumiem IEEJA BRĪVA!

		

KINO ZĀLĒ

3. decembrī plkst. 17:00 un 4. decembrī plkst. 18:00 Ginta Grūbes dokumentālā filma
„LUSTRUM” /2018/. Filma stāsta par VDK darbības metodēm 80. gados
un 90. gadu sākumā, liekot izprast padomju totalitāro sistēmu, kas Latvijas
inteliģences ziedam vēl aizvien liek analizēt, melot, nožēlot, atzīties, taisnoties vai
skaidrot. Filma latviešu valodā bez subtitriem. Biļetes cena: 3,00 EUR

Lones Tautas namā

7. decembrī plkst. 16:00 egles iedegšana pie Saukas pagasta pārvaldes un
koncertprogramma „Ziemas ainavas” pagasta zālē. Duets „Mediante”
7. decembrī plkst. 18:00 Ziemassvētku izstāde – tirdziņš atklāšana
25. decembrī plkst. 22:00 Ziemassvētku balle – muzicēs grupa „Nakts Pastaiga” /Rēzekne/
29. decembrī plkst. 14:00 JAMPADRACIS visa vecuma bērniem pie eglītes kopā ar
atpūtas centra „Palla” personāžu

Ritē

30. novembrī plkst. 16:00 Ziemassvētku egles iedegšana
14. decembrī plkst. 19:00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Koncertā piedalās: Skuju
ģimene no Kokneses, sieviešu vokālais ansamblis „Rites balsis” un kaimiņu
ansambļi. Ieeja – BRĪVA
29. decembrī plkst. 22:00 Vecgada balle – karnevāls. Spēlē grupa „Rasa”. Trīs skaistākās
maskas tiks apbalvotas. Ieeja: 4,00 EUR

Elkšņu kultūras namā

7. decembrī plkst. 20:00 novada zemnieku un uzņēmēju balle. Dalības maksa (vienam
cilvēkam) – 10,00 EUR. Pieteikties līdz 3. decembrim pie saviem lauku
konsultantiem vai pagastu pārvaldēs
10. decembrī plkst. 16:00 pie pagasta pārvaldes Svētku egles iedegšana
25. decembrī plkst. 19:00 Ziemassvētku koncerts „Lai sapņi piepildās” – uzstāsies
Elkšņu kultūras nama vokālais ansamblis „Tik un tā”, Viesītes bērnu tautas deju
kolektīvs „Danceri”, Ardis, Ilze un Ieva – mūziķi no Jēkabpils. Ieeja – BRĪVA
plkst. 21:00 SVĒTKU BALLE kopā ar brāļiem Puncuļiem. Ieejas maksa –
10,00 EUR. Galdiņus rezervēt iepriekš, līdz 23. decembrim (26405134 – Indra)

Viesītes novada
Dzimtsarakstu
nodaļas dati
Novembra mēnesī Viesītes
novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēts viens
jaundzimušais – zēns.
Sveicam vecākus!

Pieminam
aizsaulē
aizgājušos…

Andrejs Specovs

1956. – 27.10.2018. Saukas pagasts

Ermīne Gerāne

1924. – 03.11.2018. Viesītes pagasts

Ilga Saranceva

1935. – 08.11.2018. Saukas pagasts

Marija Dzikoviča

1935. – 18.11.2018. Viesītes pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
Lai pasaulē būtu, man vajag tevi,
vien tevi, lai mīlētu.
Un mirklis ilgst no dienas dienā…
caur mēnešiem un gadiem,
kad kopā ejam pa lielceļiem,
kad skatiens skatienam
un plauksta plaukstai saka:
„Mums vajag, lai esam viens otram!”

Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa
sirsnīgi sveic:

Dimanta kāzās
viesītiešus

Ludmilu un Cezariju Stankevičus
(laulība reģistrēta 1958. gada 31. oktobrī)

un Jadvigu un Imantu Lapiņus
(laulība reģistrēta 1958. gada 1. novembrī),

Zelta kāzās

Elkšņu pagasta iedzīvotājus

Ilgu un Alekseju Grigorjevus
(laulība reģistrēta 1968. gada 7. novembrī).

Vēlam veselību un saticību arī
turpmākajos kopdzīves gados!
PATEICĪBA
Sirsnīgs paldies Rites pagasta pārvaldes vadītājai
Lilitai, Tautas nama vadītājai Ainai un Viesītes
novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Dainai par
brīnišķīgi noorganizētajiem kāzu jubileju atzīmēšanas
svētkiem, kuri Ritē ir kļuvuši par tradīciju.
Paldies visiem radiem, draugiem un kaimiņiem, kuri
rada iespēju un laiku atnākt un izrādīt mums cieņu!
Pateicamies bibliotekārītei Kristīnei par
iemūžinātajiem svētku mirkļiem.
Ģimenes vārdā sirsnīgs paldies Oksanai Makučonei
par nesavtīgo palīdzību svinību rīkošanā!
Novēlam visiem, visiem trīs lietas, kas jāvēl sev
pašam un citiem: veselību, prieku un draugus!
Ar cieņu – Ingrīda un Jānis.

Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā, Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums informāciju,
kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa tālr. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e-pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv; avīze lasāma arī www.viesite.lv
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par publicēto rakstu saturu, pievienotajiem foto atbild rakstu autori. Iespiests: SIA „V-print”, www.vertigs.lv

