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Bez ticības… nekas nav iespējams. Ar ticību… nekas nav neiespējams. (M. Makleods)

Viesītes novads ietērpies Ziemassvētku rotās
Gaidot Ziemassvētkus, Viesītes novads 

tradicionāli ietērpjas svētku rotās. Šoreiz 
bez publiskiem pasākumiem decembra sā-
kumā krāšņi iemirdzējās Viesītes galvenā 
svētku egle, kas, kā ierasts, atrodas pie Viesī-
tes Kultūras pils un priecē ikvienu garāmgā-
jēju, iedzīvotāju un viesi. Arī pagastu svētku 
egles ir izpušķotas un iedegtas, radot svētku 
sajūtu iedzīvotājiem.

Līdz ar Ziemassvētku egļu iedegšanu 
ziemas noskaņu Viesītes novadā ienesuši 
arī rūķi, kas šajā laikā “iekārtojušies” pilsē-
tas teritorijā – gan pie Kultūras pils, gan pie 
pašvaldības ēkas, gan daudzdzīvokļu māju 
rajonos, kā arī pagastos.

Lai iemirdzas mūsu novads svētku rotās 

un iedveš mūsu sirdīs svētku sajūtu! Novē-
lam gaišu, mierpilnu un sirsnības bagātu 
svētku gaidīšanas laiku!

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Mažeika

Autores foto

Ir katram gadam laimes brīdis savs –
kā katram rītam sava gaišā mala.
Mīļš cilvēks atnāk, pieliecas pie auss
un pačukst tev par savu sapņu salu.
Un katram gadam ir savs rūpju laiks –
čiepst putnu ligzdās bērnu mutes platas.
Pat sētas vītolam tik norūpējies vaigs,
un ievai upmalā nav laika ķemmēt matus…
Vēl katram gadam ir savs svētvakars,
savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu:
pie loga putenis tik tīru dvieli kar,
un egles apsnigušās pilnas baltu vēdu.

(P. Jurciņš)

Baltus, miera un sirds siltuma 
piepildītus Ziemassvētkus!

Gaismas, panākumu un radošu domu 
svētītu 2021. gadu!

To ik katram Viesītes novada iemītniekam vēl 
Viesītes vidusskolas kolektīvs

Tad atnāk svētvakars
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Dārgie Viesītes novada iedzīvotāji!
Ir aizritējis vēl viens gads. 

Kāds tas ir bijis ikvienam no 
mums un novadam kopumā? 
Domāju, mēs varam pamatoti 
lepoties ar šī gada laikā izdarīto. 
Aizritējis ražīga darba, negaidīti 
veiksmīgu un mazāk veiksmīgu 
pārmaiņu gads. Esam izdarījuši 
daudzas labas lietas. Realizējuši 
daudzus vērtīgus projektus, kas 
cels mūsu dzīves līmeni. Liela 
uzmanība vienmēr tiek pievērsta 
izglītības iestādēm. Viesītes vidus-
skolas ēkai par pašvaldības līdzek-
ļiem 156235,89 EUR vērtībā ir uz-
likts jauns jumts. Skolēnu drošībai 
skolā iekšpagalms ir nožogots un 
nobruģēts. Skolas ārdurvīm uz-
likts drošības kods. Saremontēta 
Sēlijas sporta skolas sporta zāle 
105831,25 EUR vērtībā un nobru-
ģēti gājēju celiņi pie sporta zāles. 
Mūzikas un mākslas skolas katlu 
mājai tiek nomainīts skurstenis.

Daudzi nozīmīgi darbi iz-
darīti arī pilsētā un novadā ko-
pumā. Ir veikta asfalta seguma 
virskārtas atjaunošana Meža 
ielas posmā no Smilšu ielas 
līdz aplim Raiņa ielā Viesītē – 
58595,00 EUR, Dūņupes ielā 
Saukas pagasta Lonē - 28510,06 
EUR. Ir veikta Elkšņu pagasta 
ceļa “Dzeņi - Elkšņi” un Saukas 
pagasta ceļa “Bajāri - Grabažāni” 
atjaunošana. Atjaunojām trotu-
āru gar bērnudārzu “Zīlīte”. Līdz 
gada beigām tiks uzstādīts ap-
gaismojums Meža ielas posmam 
no Smilšu ielas līdz Sociālās aprū-
pes centram. Tāpat ir atjaunotas 
autobusu uzgaidāmās telpas vec-
pilsētā. Ir uzstādīta jauna nojume 
izvadīšanai Galvānu kapos Saukas 
pagastā.

Pabeigts telpu remonts 
(54908,19 EUR) Ugunsdzēsēju 
(VUGD) vajadzībām ēkā Smilšu 
ielā 39T, Viesītē (bijušās arodsko-
las darbnīcas). Janvāra sākumā 
ugunsdzēsēji no vecā Āžu kroga 
pārcelsies uz jaunām telpām.

Pabeigts projekts Smilšu ie-
las pārbūvei Viesītē. Tagad tiek 
veikts iepirkums, un ceram, ka 
darbus varēsim uzsākt 2021. 
gada pavasarī. Tas būs liels pro-
jekts (tāme - 450000 EUR), jo 
tiks pārbūvēta lielākā daļa Smilšu 
ielas.

Noslēdzies LEADER prog-
rammas projekts “Skatītāju soliņu 
uzstādīšana drošības uzlaboša-
nai Viesītes multifunkcionālajā 
stadionā”, stadions papildināts ar 
18 skatītāju soliņu komplektiem, 
kopā nodrošinot sēdvietas 90 cil-
vēkiem, un 7 atkritumu urnām. 
Projekta kopējās izmaksas ir 
11466,31 EUR.

Realizēts projekts “Viesītes 
Jaunatnes iniciatīvu centra pie-
ejamības uzlabošanai”, lai radītu 
piemērotus apstākļus jauniešiem - 
izveidota Ideju kaste, kā arī veikta 
telpu vienkāršota atjaunošana.

Ir izstrādāti “Saukas ezera ap-
saimniekošanas noteikumi”. Pro-
jekta izmaksas ir 7260,00 EUR.

Īstenošanas stadijā - “Ātruma 
radara uzstādīšana drošības uz-
labošanai Viesītes pilsētā”, plāno-
tās projekta kopējās izmaksas ir 
4559,46 EUR, kā arī “Mīlestības 
takas 4. kārta – Viesītes Mazā eze-
riņa veiklības takas izveidošana”, 
plānotās projekta kopējās izmak-
sas ir 27723,25 EUR.

Liels prieks par izdoto dzejas 
grāmatu “Mēs neesam VIESI TE”, 

kurā apkopoti 12 Viesītes novada 
dzejnieku dzejoļi.

Savās mājās, saimniecībās 
un darba vietās esam strādājuši 
pēc sava godaprāta. Bijušas gaišas 
panākumu un rūgtas zaudējumu 
dienas. Bijis neskaitāmi daudz 
domu, asaru un negulētu nakšu, 
domājot par to, kā labāk izdarīt 
darbus un paveikt uzticētos pie-
nākumus.

Un šobrīd ceru, ka katram 
no jums tāpat kā Viesītes novada 
pašvaldībai ir iemesls ar padarīta 
darba sajūtu atskatīties uz paveik-
to. Bet, protams, kā katrā mājā, arī 
novadā ir daudz lietu, kas gaida 
savu uzlabošanu, atjaunošanu un 
sakārtošanu.

Ne viss vienmēr būs visiem 
pa prātam, viedokļi ne vienmēr 
sakritīs. Bet atšķirīgi viedokļi vēl 
nav pasaules gals. Galvenais, ir va-
jadzīga sapratne, piekāpšanās un 
cieņa vienam pret otru.

Es vienmēr esmu uzskatījis, 
teicis un gribu atgādināt, ka mūsu 
novadā dzīvo gudri, turīgi un labi 
cilvēki, kuri strādā pēc labākās 
sirdsapziņas, kuri audzina bērnus 
un mazbērnus, piedalās sabiedris-
kajās aktivitātēs.

Gribētos, lai tas tāpat turpi-
nātos 2021. gadā un turpmāk. Bet, 
ja man prasīs, kas ir jāmaina, tad 
viennozīmīgi varu teikt – attiek-
sme. Attieksme vienam pret otru.

Gadu mijā daudz vairāk gri-
bas domāt par to, ko nesīs nāka-
mais gads. Ko mēs gaidām no 
nākamā gada? Ko novēlam sev un 
saviem mīļajiem?

Jaunais gads tāpat kā visi ie-
priekšējie prasīs no ikviena daudz 
pacietības un izturības. Šis gads 

būs nozīmīgs Viesītes novadam, jo 
no 2021. gada 1. jūlija mēs būsim 
lielajā Jēkabpils novadā. Beigs pa-
stāvēt Viesītes novads. Neizdevās 
izveidot kopīgu Sēlijas novadu. 
Neizdevās tāpēc, ka politiķiem 
Saeimā nav sapratnes par Viesītes 
novada, Sēlijas, Latvijas attīstību.

Šī ir pēdējā reize, kad es kā 
Viesītes novada priekšsēdētājs 
varu jūs, Viesītes novada iedzīvo-
tāji, uzrunāt Ziemassvētkos, tāpēc 
gribu pateikt paldies katram no 
jums par pašaizliedzību, izturī-
bu, patriotismu, par to, ka ar savu 
darbu esat darījuši stiprāku savu 
ģimeni un līdz ar to arī novadu! 
Viesītes novads ir mūsu mājas. 
Apzināsimies savu vērtību un 
neļausim nevienam to nievāt! Paš-
cieņas trūkums ir slikta īpašība. 
Mums jābūt drosmīgiem ieraudzīt 
savas kļūdas, tās atzīt un izlabot. 
Šāda rīcība vairos mūsu pašcieņu 
un cieņu vienam pret otru.

Dzīvosim, strādāsim un atbal-
stīsim viens otru! Pleca sajūta rada 
lielāku savstarpējo uzticēšanos 
un dod pārliecību, ka kopā mums 
viss izdosies. Bet galvenais - nekad 
neaizmirsīsim arī par garīgajām 
vērtībām! Lai Jaunajā gadā mums 
daudz prieka! Lai daudz mīles-
tības un sirsnības ģimenēs! Lai 
mums visiem laba veselība! Lai 
mums daudz gaišu domu, skaistu 
vārdu un labu darbu! Lai Dievs 
svētī Viesītes novadu un katru no 
mums!

Priecīgu un laimīgu Jauno - 
2021. - gadu!

Viesītes novada domes 
priekšsēdētājs A. Žuks

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums!
Lai Ziemassvētku prieks valda 

katrā no mums, lai sirds siltums 
sasilda ikvienu, ko satiekat savā 
ceļā, lai acis saskata gaišumu, kas 
paveras, dāvājot tikai labu, lai 
Jaungada brīnums vispirms notiek 
mūsos.”

(I. Ziedonis)
Laiks rit bezkaislīgi, neatka-

rīgi no notikumiem mūsu dzīvē. 
Tuvojoties gadu mijai, atskatāmies 
uz paveikto un ceram, ka nāka-
mais gads būs labāks par iepriek-
šējo. Mums visiem aizejošais gads 
ir bijis nozīmīgs un pietiekami 
sarežģīts - esam iepazinuši vārda 
“attālināti” nozīmi, veicot savus 

darba pienākumus, organizējot 
mācību procesu skolās un bēr-
nudārzos. Pieņemtie lēmumi ne 
vienmēr rada pozitīvas emocijas 
un vērtējumus sabiedrībā. To-
mēr mērķis visiem lēmumiem ir 
vienāds - ierobežot COVID 19 
izplatību, pasargāt novada iedzī-
votājus neatkarīgi no dzīves vie-
tas, sociālā stāvokļa vai tautības. 
Paldies vecākiem, pedagogiem 
un audzēkņiem par sapratni un 
spēju pieņemt apmācības apstākļu 
maiņu! Paldies izglītības iestāžu 
vadītājiem par izglītības procesa 
organizēšanu un nodrošināšanu 
šajos neierastajos apstākļos!

Katrs notikums ir veicinājis 
izpratni par dažādiem dzīves pro-
cesiem.

Šajā pirmssvētku laikā vēlos 
teikt uzmundrinājuma un pateicī-
bas vārdus visiem Viesītes novada 
pašvaldības darbiniekiem. Paldies 
par pakalpojumu pieejamību no-
vada iedzīvotājiem! Paldies par 
gaišām, siltām un uzkoptām dar-
ba telpām, koptiem un ziedošiem 
apstādījumiem vasaras sezonā! 
Paldies par tīrību un kārtību ielās, 
neskatoties uz laika apstākļiem! 
Paldies par novada kapsētu uztu-
rēšanu un labiekārtošanu!

Paldies Viesītes novada kul-

tūras namu vadītājiem un darbi-
niekiem, bibliotekāriem un mu-
zeja darbiniekiem par idejām un 
to īstenošanu! Paldies par svētku 
ietērpu pilsētā un pagastos! Šis 
gads ir īpaši neierasts kultūras 
cilvēkiem - pasākumi nenotiek, 
saikne ar sabiedrību nav tik cieša 
kā ierasts.

Paldies par atbalstu, drošības 
un kārtības nodrošināšanu Valsts 
un pašvaldības policijai!

Gaidot svētkus, izsaku patei-
cību novada pašvaldības kapitāl-
sabiedrību SIA Viesītes Komunālā 
pārvalde, SIA Viesītes transports 
un Viesītes Sociālās Aprūpes cen-
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tra vadītājiem un darbiniekiem 
par gadā paveikto. Ikviens ir 
pielicis pūles mērķu sasniegšanā, 
un tas ir ieguldījums jūsu pašu 
un arī pārējo novada iedzīvotāju 
labā. Sirsnīgus un jauku domu 
piepildītus Ziemassvētkus un 

laimīgu Jauno gadu visiem mūsu 
novada uzņēmējiem, iedzīvotā-
jiem un darbiniekiem! Lai nāka-
mais gads atnes gaišas domas un 
lielas iespējas, lai jūsu ģimenēs 
valda veselība, saticība, atbalsts 
un mīlestība!

Dodieties turp, kur jūtiet, 
ka esiet vajadzīgi! Dariet to, kur 
jau pats process ir atalgojums! 
Sakiet to, kas otram smaidu sejā 
rada! Sniedziet roku tam, kurš 
ceļmalā paguris viens sēž! Dāvā-
jiet vārdus, kas spārnos otru ceļ! 

Visiem laimi vēliet! Pašiem ma-
zāk nepaliks, tikai ieguvēji vien 
būsim.

Gaišus, mierpilnus Ziemas-
svētkus un laimīgu Jauno gadu!

Izpilddirektore S. Lūse

Gadu miju gaidot
Laiks, kurā šogad dzīvojam, 

ir ļoti sarežģīts un grūts. Nenotiek 
pasākumi, kurus katru gadu Elkš-
ņu pagastā ļoti gaidām. Nevarējām 
izdancoties ikgadējā zemnieku un 
uzņēmēju ballē, nenotika senioru 
pasākums, valsts svētku atzīmē-
šana un kopīgi nevarējām iedegt 
mūsu svētku egli. Daudzi procesi 
un krīzes notiek neatkarīgi no 
mums, tāpēc ir jābūt zinošiem un 
piesardzīgiem, lai tās pārvarētu. 
Ikkatram un visiem kopā ir jātic 
labajam, gaišajam. Šobrīd nākotne 
ir mūsu pašu rokās, svarīgāk kā 
jebkad agrāk ir rūpēties par sevi 
un saviem līdzcilvēkiem, ievērot 
piesardzību, tādējādi sargājot sevi 
un apkārtējos.

Tuvojoties gadu mijai, atska-
tāmies uz paveikto un ceram, ka 
nākamais gads būs labāks par 
iepriekšējo. Šogad tika īstenota 
pašvaldības ceļa posma Dzeņi – 
Elkšņi rekonstrukcija, turpinājās 
māju norāžu uzstādīšana, veikts 
remonts Svaru kapsētas vārtiem. 
Daudz darba un laika, kā katru 
gadu, tika veltīts kapsētu, vides 

objektu un citu pašvaldības teri-
torijā esošo objektu sakopšanai un 
uzturēšanai.

Aizejošais gads ir bijis no-
zīmīgs tādēļ, ka tika pieņemts 
likums par administratīvi terito-
riālo reformu, kas skars ikvienu 
no mums. Ļoti gribas ticēt, ka re-
formas uzstādītais mērķis – iedzī-
votāju labklājības nodrošināšana, 
patiešām tiks īstenots.

Gaidot svētkus, izsaku patei-
cību pagasta pārvaldes darbinie-
kiem, pašdarbniekiem un visiem 
mūsu atbalstītājiem par šogad 
paveikto. Ikviens ir pielicis savu 
roku mērķu sasniegšanā, un tas 
ir ieguldījums jūsu pašu un arī 
pārējo pagasta iedzīvotāju labā. Es 
būtu gandarīts, ja kādreiz nākotnē 
ļaudis atzinīgi vērtētu un atcerētos 
mūsu darbus.

Lai izdodas saglabāt un vairot 
darba prieku, saskaņu ģimenē, 
stipru veselību ikdienas gaitās!

Elkšņu pagasta pārvaldes 
vadītājs D. Černauskis

Laimes atslēdziņa
Balti, balti apsniguši koki,
Pretī gaismai rokas sniedz,
Tad pār ceļiniekiem pāri
Gaismas pilnus zarus liec.

Katram uzdāvina prieka lāsi,
Lai tā naktī ceļu rāda tiem,
Un, ja kādam paliek gaisma pāri,
To var arī citiem dāvināt.

Varbūt, ka no tādas mazas gais-
mas
Sasils arī kāda auksta sirds,
Ieraudzīs, kā sarmas klāti koki,
Pretī spožai gaismai mirdz.

Gribētos, lai laimes atslēdziņa
Aizslēdz visas rūpju akas ciet,

Lai tad varam visi raitiem soļiem
Vienīgi pa prieka ceļiem iet.

Klāt Ziemassvētki. Svētki, 
kuri domās un sajūtās vieš kaut ko 
ļoti mīļu un gaidītu, kas kā nere-
dzams pavediens klusi ritinās līdzi 
visu mūžu. Lai Ziemassvētku radī-
tais miers un gaišums ir paliekoši 
ceļabiedri arī ikdienā!

Lai visas rūpes un raizes pa-
liek aiz vecā gada durvīm! Jaunajā 
gadā visiem vēlam veselību, mīles-
tību un izturību!

PII “Zīlīte” darbinieku vārdā - 
vadītāja A. Orbidāne.

Mazpulcēni pielāgojas 
apstākļiem

Sācies pārdomu, cerību un 
gaišo sapņu laiks. Lai vai kā, gribas 
atskatīties uz paveikto, kaldināt 
jaunus plānus un uzmundrināt 
vienam otru. Ir labi, ka Viesītes 
mazpulcēniem ir ko atcerēties un 
par ko priecāties. Veiksmīgi valsts 
mērogā beidzies Latvijas Mazpul-
ku rīkotais pārgājiens “Tiešsaistē 
mežā!” Veicot piecus kilometrus 
garu pārgājienu, izpildot dažādus 
āķīgus, erudītus un veiklības uz-
devumus, nobeigumā noorgani-
zējot “Zaļāko pārgājiena pikniku 
Pasaulē!”, viesītieši kopvērtējumā 
ieguva vislielāko punktu skaitu, 
tādējādi gūstot uzvaru Latvijas 
mazpulku vidū.

Pašreiz notiek vasarā izau-
dzēto pupiņu fasēšana, lai rūpīgi 
un skaisti noformētu preci varētu 
nodot MAXIMAS tīklā tirdznie-
cībai.

Brīvlaika pirmajā nedēļā 

Viesītes jauniešu un bērnu vidū 
organizēsim spēli Ziemassvētku 
priekam un iedvesmai “Lai mīļi 
Ziemassvētki Viesītē!” Spēlē iz-
mantosim iespējas, ko dod jaunās 
tehnoloģijas un veselīga pastaiga 
svaigā gaisā. Ceram uz jūsu atsau-
cību! Būs interesanti! Dāvaniņas 
jau top!

Tuvojoties jaunajam - 2021. - 
Vērša gadam, gribam visiem no-
sūtīt vēlējumu mazpulcēnu stilā:

V - veselību, par kuru daudz 
jārūpējas arī pašam,

Ē - ērtības, kas vieglāk palīdz 
paveikt lielas lietas,

R - radošumu, kas mūs padara 
interesantus savā darbībā,

S - skaistumu, kas izdaiļo dvē-
seli,

I - izdomu, kas ceļ spārnos,
S - sapņus, kas piepildās!
To visu liksim VĒRŠA kama-

nās un sauksim par LAIMI 2021. 
gadā!

36. Viesītes mazpulka 
dalībnieki un vadītāja

Atkal klāt 
Ziemassvētku laiks…

Atkal klāt Ziemassvētku laiks. 
Cik savādi, ka šie savā būtībā tik 
gaišie svētki ir gada vistumšāka-
jā laikā, kad diennakts griezumā 
gaismu mēs redzam vismazāk. 
Bet varbūt tas ir tāpēc, lai mēs ap-
zinātos, ka tieši šajā laikā katram 
labajam un gaišajam vārdam, ko 
mēs veltām viens otram, ir daudz 
lielāka nozīme nekā gada gaišajās 
dienās. No fizikas mēs zinām, ka 
gaismai ir tieksme atstaroties no 
tā, pret ko viņu virza. Tāpat ir arī 

ar gaišajiem vārdiem, labajām do-
mām un darbiem. Cik dosim, tik 
arī saņemsim atpakaļ! Tāpēc atce-
rēsimies ne tikai šajā svētku laikā, 
bet visu gadu – būsim cilvēcīgi un 
iecietīgi, lai mūsos mājo vēlme sa-
prasties un palīdzēt, lai miers un 
saticība katrā no mums!

Gaišu svētku laiku! Lai labiem 
darbiem bagāts 2021. gads!

“Rites pamatskolas” kolektīva 
vārdā – I. Maševska.

Nāc, Ziemassvētku naktī ieklausies,
Kad debesīs sniega dzirnavas maļ.

Mums cerība laimes pakavus
No zvaigžņu mirdzuma kaļ.

Laimei mums nepieciešams pavisam maz. Pār-
liecība par rītdienu, tuvo cilvēku mīlestība, laba ve-

selība. Draugu, kolēģu, kaimiņu siltais smaids un 
atbalsts, kā arī darbs, kurš patīk.

Lai Ziemassvētku baltais miers un Jaunā gada 
cerība pasniedz šo laimi katrā mājā, katrā sirsniņā! 
Lai vairojas ieceres un ir patiesa vēlme tās piepildīt!

Rites pagasta pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule
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Viesītes novada dome pašvaldības policijas 
vajadzībām iegādājusies jaunu transportlīdzekli
Viesītes novada pašvaldība ir ie-

gādājusies jaunu automašīnu, kuru no 
decembra ikdienas patruļām izmanto 
Viesītes novada Pašvaldības policija. 
Jauniegādātā automašīna Dacia Duster 
atbilst operatīvā transportlīdzekļa krā-
sojumam, tai ir noteikts trafarējums 
ar novada simboliku, kā arī speciālo 
operatīvo dienestu aprīkojums – bāku-
gunis, sānu prožektori, skaņas signāls, 
video novērošanas kameras un nodalī-
jums aizturēto pārvadāšanai.

Viesītes novada pašvaldības po-

licijas inspektors J. Pučinskis izsa-
ka pateicību gan domes deputātiem, 
gan priekšsēdētājam par izpratni un 
iespēju nodrošināt Viesītes novada 
pašvaldības policiju ar jaunu trans-
portlīdzekli. Tā kā Viesītes novada ie-
dzīvotāju drošība ir viena no prioritā-
tēm, tad jaunais transportlīdzeklis būs 
nozīmīgs atbalsts sabiedriskās drošības 
veicināšanai un nodrošināšanai.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

D. Mažeika, autores foto

Viesītes muzejs “Sēlija” īsteno projektu, kā rezultātā tika 
izgatavots 20. gadsimta 50. gadu dzelzceļa 

pavadones formas tērps

Viesītes muzeja “Sēlija” šaursliežu 
dzelzceļam veltītā ekspozīcija papildi-
nāta ar 20. gadsimta 50. gadu dzelzceļa 
pavadones formas tērpu.

Viesītes muzejs “Sēlija” turpina dar-
bu pie Sēlijas šaursliežu dzelzceļa izpētes, 
papildinot Mazā Bānīša parka ekspozīci-
ju ar vērtīgiem priekšmetiem. Šajā gadā 
īstenots projekts, kura ietvaros tika izpē-
tīts un izgatavots padomju laika 50. gadu 
dzelzceļa pavadones formas tērps – kleita, 
berete un mētelis.

Tērpu izgatavoja modes mākslinie-
ce, Latvijas Mākslas akadēmijas docente 
Māra Binde, kas veltīja lielu darbu tērpa 
zinātniskajā izpētē. Viens no sarežģītāka-
jiem uzdevumiem bija piemeklēt autentis-

ku audumu šinelim jeb formas tērpa mēte-
lim. 20. gadsimta 50. gados šādus mēteļus 
izgatavoja no bieza vilnas auduma, savu-
kārt kleitas no pusvilnas vai arī no vilnas 
auduma.

Interesanti, ka bieži vien tā laika 
dzelzceļa darbiniecēm neizsniedza gata-
vu apģērbu, bet iedeva tikai audumu, un 
tālāk apģērbu viņas šuva pašas vai meklē-
ja palīdzību pie šuvējas. Audumi pēckara 
gados bija gana liels deficīts, tādēļ kleitas 
un mēteļus novalkāja līdz pēdējam. Tas 
arī ir iemesls, kādēļ šādi apģērbu oriģināli 
muzeja krājumā nav saglabājušies. Tērpa 
izgatavošanā tika izmantotas autentiskas 
metāla pogas, ko muzejam nodevuši biju-
šie šaursliežu dzelzceļa darbinieki.

Viens no aizraujošākajiem uzdevu-
miem pēc projektu īstenošanas muzeju 
darbiniekiem ir izdomāt jaunajiem eks-
ponātiem vārdus. Mazā Bānīša parka ap-
meklētāji jau ir sen pazīstami ar mašīnistu 
Oskaru Sēli, kam pērnajā gadā piepulcējās 
Kārlis Sliede.

Par to, kā tika izvēlēts vārds dzelzceļa 
pavadonei, stāsta muzeja krājuma glabātā-
ja Valija Fišere: “Katru reizi cenšamies at-
rast vārdu, kas vēsturiski atbilst laikmetam. 
Tā kā ap 1920. gadu Latvijā visbiežāk dotais 
vārds jaundzimušām sievietēm bija Milda, 
ļoti ticams, ka 50. gados kāda Milda 30 gadu 
vecumā varēja strādāt par pavadoni. Savu-
kārt uzvārds norāda uz darbu dzelzceļā. 
Kāds no kolēģiem pajokoja, ka varētu būt 
Svilpe, un tad atcerējāmies, ka Sēlijā šis uz-
vārds tiešām ir sastopams. Joprojām Svilpes 
dzīvo Zasas apkārtnē, kur arī kursēja ma-
zais bānītis.”

Viesītes šaursliežu dzelzceļš bija viens 
no lielākajiem šaursliežu dzelzceļa tīkliem 
Latvijā, kas pastāvēja no 1916. līdz 1972. 
gadam. Kopumā, apkalpojot dzelzceļa tīk-

lu, šeit tika nodarbināti ap 500 darbinie-
kiem, kas pārstāvēja aptuveni 75 dažādas 
profesijas. Iedzīvotājiem visspilgtāk atmi-
ņā palikuši tieši pasažieru vilcienu apkal-
potāji, kas ar saviem dienesta formas tēr-
piem izcēlās citu pilsētas iedzīvotāju vidū.

2019. gadā muzejs “Sēlija” realizēja 
projektu, kā rezultātā tika izgatavots 20. 
gadsimta 30. gadu šaursliežu dzelzceļa 
konduktora formas tērps, bet jau iepriekš 
muzejā bija skatāma padomju laika dzelz-
ceļa darbinieka vīrieša forma – mētelis un 
cepure. Tādējādi muzejs mērķtiecīgi cen-
šas papildināt ekspozīciju ar darbinieku 
formastērpiem, kas vēstīs par dienesta tēr-
pu modi dažādos laika posmos šaursliežu 
dzelzceļā.

Formas tērps izgatavots Latvijas Valsts 
mežu atbalstītās Zemgales kultūras prog-
rammas 2020 projekta “Viesītes šaursliežu 
dzelzceļa depo kā unikāla Zemgales in-
dustriālā kultūras mantojuma popularizē-
šana un pieejamības uzlabošana” ietvaros. 
Tērpa izgatavošanas kopējās izmaksas sa-
stādīja 900 eiro.

Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļa Mazā 
Bānīša parks izveidots unikālā industriālā 
mantojuma teritorijā. Šī ir vienīgā vieta 
Latvijā, kur pilnībā saglabājies pilns 600 
mm šaursliežu dzelzceļa depo. Muzeja 
apmeklētājiem iespējams ielūkoties gan 
izmēros iespaidīgajā lokomotīvju depo, 
gan savām acīm redzēt 1918. gadā Berlīnē 
būvēto tvaika lokomotīvi.

Sagatavoja J. Dzimtais,
Viesītes muzeja “Sēlija” 

izglītojošā darba un 
darba ar apmeklētājiem 

speciālists,
info@muzejsselija.lv,

tālr. 28681126.
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Patriotisms Rites skolā
Katru gadu Rites skolas sko-

lēni sacentās savā starpā par titu-
lu “Skolas Stiprinieks Latvijai”. 
Šī gada nolikumā tika veiktas 
izmaiņas, un fiziskā daudzcī-
ņa pārtapa “Klases stipriniekā”. 
Sacensību gars cilvēkos mīt jeb-
kurā laikā, un arī šoreiz cīņa par 
godalgoto vietu bija sīva. “Klases 
stiprinieka Latvijai” titulu iegu-
va: Tomass Glaudāns, Ariana 
Podoļeca, Markuss Markovskis, 
Sanija Levinska, Kaspars Kor-
sikovs, Rodrigo Glaudāns, Vita 
Kampe, Ralfs Fricis Ļakūns, 
Sanija Sasa, Kristiāns Moisejevs 
un Linda Sasa. Lai arī šogad sko-
las sasniegumu rezultāti netika 
pārspēti, cerības uz to nākot-
nē mums ir. Aug laba sportiskā 
maiņa vecāko klašu skolēniem.

Skolotāja V. Liepiņa

Tuvojoties Ziemassvētku 
laikam un gada nogalei, parasti 
atskatāmies uz iepriekšējā gadā 
paveikto.

Laiks, kurā dzīvojam, ir gana 
spraigs un sarežģīts. Daudzi pro-
cesi un krīzes notiek neatkarīgi 
no mums. Šis gads ir aizritējis Co-
vid-19 ēnā. Esam saskārušies ar 
virkni aizliegumu un ierobežoju-
mu, kas ir apgrūtinājuši mūsu ik-
dienas darbu treniņos un arī dalī-
bu sacensībās. Neskatoties uz šiem 
sarežģītajiem apstākļiem, mūsu 
audzēkņi ir godam startējuši un ir 
arī labi rezultāti.

Šogad ar labiem rezultātiem 
Latvijas čempionātos vieglatlētikā 
startēja Alekss Čelnovs, Kristaps 
Platgalvis, Marta Grandāne, Elīna 
Strašnova, Guntars Gremze.

Futbolā Latvijas čempionāta 
Attīstības grupā U-15 vecuma zēni 
savā apakšgrupā izcīnīja uzvaru. 
Latgales reģiona Telpu futbola 
čempionātā U-14 grupas zēni iz-
cīnīja 2. vietu kopvērtējumā un 
Jaunatnes čempionātā U-11 grupas 
zēni izcīnīja 3. vietu savā apakš-
grupā.

Mēs lepojamies ar absolventa 
Arda Liepiņa panākumiem kama-
niņu sportā un vēlam viņam sa-
sniegt vēl augstākas virsotnes!

Šogad sporta skolas beig-
šanas apliecību par 20V813001 
programmas apguvi volejbolā un 
vieglatlētikā saņēma 26 audzēkņi. 
Sešpadsmit no šiem jauniešiem 

turpina gaitas sporta skolā, apgūs-
tot 30V813001 programmu izvēlē-
tajā sporta veidā.

Esam ļoti pateicīgi Viesītes 
novada domei par finansiālo 
atbalstu sporta skolas zāles re-
montam - pamatu hidroizolā-
cijai, grīdas nomaiņai un sienu 
remontam. Stadionā ir veikti uz-
labojumi - uzstādīti papildus soli 
skatītājiem.

Paldies Viesītes novada Saim-
niecības nodaļas darbiniekiem 
par palīdzīgu roku ikdienas darbu 
veikšanā!

Ir ierasts, ka svētku reizēs 
viena no svarīgākajām lietām, ko 
viens otram vēlam, ir veselība. Bet 
veselība nav iedomājama arī bez 
fiziskajām aktivitātēm. Tādēļ vēlu 
visiem, gan audzēkņiem, gan viņu 
vecākiem, visiem līdzcilvēkiem – 
lai jūs katrs spējat atrast laiku un 
motivāciju sportot, aktīvi pavadīt 
brīvo laiku, kas savukārt jūs darīs 
laimīgākus un, protams, veselā-
kus!

Ticēsim paši sev, ka mēs spē-
jam vairāk, un ticēsim cits citam! 
Lai Ziemassvētku laiks sniedz 
mierinājumu un gaišumu katrā 
mājā! Lai nākamais gads atnes 
gaišas domas un lielas iespējas, lai 
jūsu ģimenēs valda saticība, at-
balsts un mīlestība!

Priecīgus Ziemassvētkus un 
veiksmīgu Jauno gadu vēlot - 

Sēlijas Sporta skolas
direktora vietniece G. Klibiķe.

Par paveikto

Viesītes Romas katoļu draudzē

Dievkalpojums

25. decembrī plkst. 15:00 Ziemassvētki – 

Kristus piedzimšana 

Ar gaismiņu sirdī pretī 
nākamajam gadam!

Man vajag aizdegt kaut 
vienu svecīti sevī –
jau ir pēdējais laiks drīz 
Jaunais gads sveces lies
un kā gan es tāda bez vieglas 
gaismiņas sevī
iešu pie Jaungada svecēm sildīties?
un kā gan es tāda bez brīnuma 
gaismiņas sevī
varēšu eglē brīnuma svecītes degt
un visu gadu bez sevī gaismiņas ejot
siltas domas kā villaini pāri ikdienai 
segt?…
jauns gads nāk caur tīrām pēdu 
nemītām takām
dienu lielajā eglē gaišas svecītes liet
es arī: es aizdedzu sīku liesmiņu sevī
tad eju pie jūsu
siltuma sildīties

(M. Laukmane)

Tuvojas noslēgumam 2020. 
gads… Kā jau daudzi uzsvēru-
ši – tas bijis ļoti pretrunīgs un 
tik atšķirīgs no citiem… Lai arī 
gads nesis daudz rūpju, raižu 
un nelaimju, ticu, ka katram no 
mums tas dāvājis kādu mazu 
gaismas mirkli, kaut sīku sau-
les stariņu… Nebūšu oriģināla, 
atgādinot visiem zināmo gudrī-
bu - mēs paši esam šīs gaismas un 
pozitīvās enerģijas nesēji. Arābu 
rakstniekam Mihailam Naiemi 
pieder vārdi: “Jums jādomā tā, it 
kā jūsu domas būtu debesīs ierak-
stītas un katrs tās varētu redzēt. 
Un tā tas patiesībā arī ir. Jums 
jārunā tā, it kā pasaule būtu lielā 

auss, kas vēlas jūs saklausīt. Un tā 
tas patiesībā arī ir. Jums jārīkojas 
tā, it kā katrs solis jūsos pašos at-
balsotos. Un tā tas patiesībā arī 
ir. Vēlieties tā, it kā jūs pats būtu 
vēlēšanās. Un tā tas patiesībā arī 
ir. Dzīvojiet tā, it kā jūs būtu ne-
pieciešams Dievam, lai viņš spētu 
dzīvot. Un tā tas patiesībā arī ir.”

Aizvadītajā gadā esam vairo-
juši labo ar domām, vārdiem, dar-
biem un varam turpināt to darīt 
nākamajā gadā. Vai tas nav skais-
ti? Paldies visiem informatīvā iz-
devuma “Viesītes Novada Vēstis” 
rakstu autoriem un līdzveidotā-
jiem par atsaucību, lasītājiem par 
atbalstu! Paldies arī mūsu biblio-
tēkas un pārējo novada bibliotēku 
lasītājiem, kuri par spīti grūtiem 
laikiem paliek uzticīgi grāmatām 
un bibliotēkām!

Ticības un baltu domu piepil-
dītus Ziemassvētkus!

Tuvojoties gadu mijai un pār-
kāpjot Jaunā gada slieksnim, pa-
ņemsim līdzi ceļamaizei no aizva-
dītā gada atmiņas par gaišākajiem 
mirkļiem, ko tas mums nesis! Jau-
najā gadā vēlam visiem veselību, 
možu garu un dzīvesprieku!

“Viesītes Novada Vēstis” 
redkolēģijas un

Viesītes bibliotēku 
vārdā - L. Griškena.

Foto no Viesītes Mūzikas un 
mākslas skolas arhīva
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Sporta diena PII “Zīlīte” - ar 
vienu kāju ziemā…

Kādā rudenīgā 25. novem-
bra dienā PII “Zīlīte” sporta die-
nas ietvaros viesojās Rudentiņš 
un Ziemiņš. Rudentiņš pastāv 
uz to, ka bērni vēl nav gatavi 
ziemai un viņš negrasās viņus 
palaist ziemas piedzīvojumos, 
bet Ziemiņš apgalvo, ka bērni ir 
gatavi ziemai. Kā tad nu to pār-
baudīt? Rudentiņš bērniem bija 
sagatavojis dažādus uzdevumus, 
lai pārbaudītu, vai viņi ir gatavi 
ziemai. Pirmais bērnu uzdevums 
bija parūpēties par to, lai ziemā 
būtu silti, un visu grupu bērni ar 
to veiksmīgi tika galā. Otrajā uz-
devumā bērniem bija no Ruden-
tiņa somas jāizvelk dažādas lietas 

un jāatpazīst, vai tās ir ēdamas 
vai nav. Arī ar šo uzdevumu visi 
veiksmīgi tika galā. Trešajā uz-
devumā Rudentiņš un Ziemiņš 
bērnus pārbaudīja, vai viņi pratīs 
ziemā apģērbties. Arī šis uzde-
vums bērniem bija pa spēkam. 
Ziemiņš bija ļoti priecīgs, ka bēr-
ni ar visiem uzdevumiem ir tiku-
ši galā. Noslēgumā Rudentiņš un 
Ziemiņš kopā ar bērniem izbau-
dīja jautras dziesmas un dejas. 
Mainās gadalaiks pēc gadalaika, 
un tiem līdzi maināmies arī mēs.

PII “Zīlīte” sporta skolotāja
 E. Kilbauska
Autores foto

Salas futbola treniņgrupas audzēkņi aktīvi darbojas trenera J. 
Oša vadībā. Ņemsim piemēru no viņiem.

Sveicināti Adventa vai 
gaidīšanas laikā!

Tuvojas Ziemassvētki un 
svinēšana. Saskaņā ar pašlaik 
valstī esošajiem ierobežojumiem 
Dievnamos ir jānodrošina vie-
nam cilvēkam vai vienai māj-
saimniecībai 10 m2.

Svētkos Saukas ev. lut. drau-
dzes Dievnamā ir iecerēts svēt-
brīdis – mācītāja uzruna, dzie-
dāšana, video demonstrējumi. 
Dievnams būs atvērts no plkst. 
17:00 līdz 20:00. Visi atnācēji 
tiks ievesti savās vietās un iz-
vesti no Dievnama dežurantu 
pavadībā, lai neveidotos drūz-

mēšanās. Savu ierašanos vēlams 
iepriekš pieteikt, zvanot uz tel. 
nr. 29172135.

Ņemiet līdzi zvaniņus, lai 
priecīgās un svētīgās zvanu ska-
ņas mūs noskaņo uz Ziemas-
svētku svinēšanu.

Dievnams būs atvērts arī 25. 
un 26. decembrī no plkst. 11:00 
līdz 14:00.

Jaukus, gaišus, svētīgus, 
mierpilnus Ziemassvētkus! Die-
va svētību un žēlastību Jaunajā - 
2021. – gadā!

Saukas ev. lut. draudze

PALDIES! Vai gads ir bijis?
Gads ir bijis un tikpat kā ne-

bijis. Varbūt labi, ka tā… varbūt 
to tādu esam pelnījuši, lai ko 
svarīgu saprastu un izprastu?

Paldies Dievam, ka paspē-
jām nosvinēt 15. pagasta svēt-
kus, šķiet izdevās!

Paldies par katru tikšanos, 
par kopā veidotām izstādēm, par 
iespēju redzēties un uzsākt dar-
bu Hip-Hop nodarbībās! Labi 
sākām - jauna vadītāja, daudz 
dalībnieku, bet klāt pandēmija, 
kas visu izjauc, aizsien pat muti.

Katrs gads ko jaunu atnes un 
arī paņem. Ceru, ka jaunais Vēr-
ša gads ieviesīs kārtību, Žurka 
ne pa jokam mūs pagrauza.

Paldies Viesītes novada do-
mei, SIA “Atspulgs logiem” par 
jaunām skatuves drapērijām, 
aizkariem! Aicinu, ievērojot 
visus noteikumus (kad atļaus), 
CIEMOS!

Paldies par izgaismotajiem 

svētkiem 11. un 18. novembrī!
Paldies Viesītes kultūras pils 

direktorei Raisai Vasiļjevai un 
kolektīvam par sadarbību un iz-
līdzēšanu ar dekorācijām!

Paldies māksliniecei Ligitai 
Jonastei par izdomu un optimis-
mu!

Paldies Agrim Olantam par 
palīdzību darbos, kurus nespē-
jam pašu spēkiem veikt!

Mīļš, labestīgs Paldies kolē-
ģēm Ainai un Indrai, kā arī bib-
liotekārēm Veltai un Lilijai!

Paldies novada ziņu dienes-
tam - Ditai un Līgai!

Cita vēlējuma nav, kā vien 
šis: “Lai viss Dieva rokās! Lai no-
tiek pēc Viņa prāta, tad jau atkal 
varbūt redzēsimies un sadarbo-
simies 2021. gadā!”

Lones Tautas nama 
vadītāja I. Malceniece

Sēlijas Sporta skolas audzēkņu 
un vecāku zināšanai!

Sēlijas Sporta skolā ar 1. de-
cembri atsākušās futbola gru-
pu audzēkņu treniņnodarbības 
klātienē - stadionā.

• Treniņnodarbības notiek, 
ievērojot valstī pieņemtās un 
izsludinātās epidemioloģiskās 
prasības.

• Treniņnodarbībā stadio-
nā viens treneris strādā ar vie-
nas treniņgrupas audzēkņiem. 
Vienlaicīgi var nodarboties 10 
audzēkņi.

• Aicinu vecākus motivēt 

savus bērnus būt aktīviem un 
apmeklēt treniņus šobrīd atļautā 
veidā - stadionā. Laika apstākļi 
mūs šogad lutina un ir ļoti pie-
mēroti āra aktivitātēm.

• Grupu treneri jūs informēs 
par piemērotākā apģērba un 
apavu izvēli treniņnodarbībām, 
kā arī treniņu dienām un lai-
kiem. (Saziņai treneru telefona 
numuri: R. Gailis, t. 29584692; 
J. Stumbiņa, t. 25649379; J. Rat-
nieks, t. 26359469.)

Kad gada visgarākās naktis
nāk ar tumsu mūs biedēt,
mēs katrs pa svecītei iededzam,
lai liesmiņas tumsu kliedē.
Katrs pa svecītei iededzam,
lai tumsa bēg projām pa kaktiem.
Katrs pa svecītei iededzam –
par spīti naktij.
(J. Baltvilks)

Lai Ziemassvētku prieks ienāk katrā mājā un ielīksmo katru 
sirdi! Lai reizē ar svētku prieku visur iemājo saticība un patiesa mī-
lestība citam pret citu! Noticēt brīnumam, dalīties labajā un radīt 
prieku līdzcilvēkos!

Viesītes Kultūras pils kolektīvs
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Kur ir pierādījums tam, ka Dievs vispār ir?
Ir cilvēki, kas saka: “Šī pa-

saule ir viss, kas ir. Tas, ko uz-
tverat ar savām piecām maņām, 
arī ir viss. Tas, ko redzat, ir viss, 
kas ir.” Mēs viņus saucam par 
materiālistiem. Viņi uzskata, ka 
aiz šīs matērijas, telpas, enerģi-
jas un laika pasaules nekas cits 
vairs neeksistē. Viņi bieži vien 
nepamana, ka, izraidot Dievu uz 
iedomu pasauli, viņi izraida arī 
jēgu, morāli, cerību un mīlestī-
bu. Ir, kas saka, ka viņi kļūdās: 
“Debesīs un virs zemes ir vai-
rāk lietu nekā jūs sapņojat savā 
filozofijā.”(Viljams Šekspīrs, 
“Hamlets”, 1. cēliena 5. aina.) Ir 
vairāk.

Ja pats Dievs reiz pārtrauktu 
debesu klusumu, sakot “Nebīs-
ties”, ja Viņš sūtītu eņģeli pie 
jaukas, jaunas meitenes vārdā 
Marija, tad nekas vairs nebūtu 
kā līdz šim. Tad jau materiālis-
tiska pasaule būtu izdomājums. 
Pēkšņi ar šo vienu žilbinošo 
eņģeļa parādīšanos viss būtu 
iespējams. Tad mēs atkal varē-
tu sākt lietot tādus vārdus kā 
“miers” un “prieks”. Tad būtu 
ceļš no šejienes uz turieni, tilts 
starp visu, ko varam redzēt, un 
Tik Daudz Vairāk. Zināt ko? 
Dievs to izdarīja. Viņš runāja. 
Viņa vēsts bija pilnīga. Un Viņš 
sūtīja eņģeli. Gabriēls teica Ma-
rijai: “..tu.. dzemdēsi Dēlu un 
sauksi Viņa Vārdu: Jēzus.”

Bet sestajā mēnesī eņģeli 
Gabriēlu Dievs sūtīja uz Galile-
jas pilsētu Nacareti pie jaunavas, 
kas bija saderināta vīram, kam 
vārds Jāzeps, no Dāvida cilts, un 
jaunavas vārds bija Marija. Un 
eņģelis, pie viņas ienācis, sacīja: 
“Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas 
Kungs ar tevi!” Bet viņa iztrūkās 
par viņa valodu un domāja pie 

sevis: kas tas par sveicienu? Un 
eņģelis sacīja: “Nebīsties, Mari-
ja, jo tu žēlastību esi atradusi pie 
Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta 
savās miesās un dzemdēsi Dēlu, 
un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. Tas 
būs liels, un Viņu sauks par Vi-
suaugstākā Dēlu, un Dievs Tas 
Kungs Tam dos Viņa tēva Dā-
vida troni, un Viņš valdīs pār 
Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa 
valstībai nebūs gala.” Bet Ma-
rija sacīja eņģelim: “Kā tas var 
notikt? Jo es vīra neapzinos.” Tad 
eņģelis atbildēja un uz to sacīja: 
“Svētais Gars nāks pār tevi un 
Visuaugstākā spēks tevi apēnos, 
tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs 
svēts un taps saukts Dieva Dēls. 
Zini, Elizabete, tava radiniece 
savā vecumā arī ir grūta ar dēlu 
un iet tagad sestajā mēnesī - tā, 
ko dēvē neauglīgu, jo Dievam ne-
kas nav neiespējams.” Bet Marija 
sacīja: “Redzi, es esmu Tā Kunga 
kalpone, lai notiek ar mani pēc 
tava vārda.” Un eņģelis no viņas 
aizgāja. (Lk 1:26-38)

Viens ir kosmoloģiskais ar-
guments, proti, Visuma pastā-
vēšanas cēlonis. Tas ir fascinē-
jošs jautājums: kāpēc kaut kas 
ir, nevis nekā nav? Nebūtību 
nevajadzētu izskaidrot. Taču 
tiklīdz kaut kas ir, mums ir jā-
jautā - kādēļ. Būtne nevar nākt 
no tā, kas nav būtne. No visa, ko 
jelkad esam redzējuši vai par ko 
domājuši attiecībā uz Visumu, 
visam, kas sākas un kam nebija 
obligāti jābūt, ir jābūt cēlonim. 
Izņēmumu nav. Mežā atrasts 
pulkstenis? Kāds to izgatavoja 
un kāds tur to atstāja. Skaļš si-
tiens pa durvīm? Kāds vai kaut 
kas ir aiz tām. Un kā ar Visumu? 
Kas aiz tā stāv? Ja vien jūs nedo-
mājat, ka Visums pats izrietēja 

no nebūtības eksistencē, pats 
bija sev cēlonis, izglābjot sevi no 
nebūtības (Gilbert K. Chester-
ton. Orthodoxy. Wheaton, IL: 
Harold Shaw Publishers, 1994, 
65.), izskaidrojums jums ir jā-
meklē aiz matērijas, enerģijas, 
telpas un laika. Tad jūs galu galā 
nonākat pie tā viena nepiecieša-
mā, mūžīgā, pašeksistējošā cēlo-
ņa, kuram nav cēloņa. “Iesāku-
mā Dievs.” (1 Moz 1:1).

Ir arī teleoloģiskais argu-
ments, kas balstīts uzbūvē. Tā 
ir nevis teorija, bet zinātnes 
likums, ka savā vaļā atstātas 
lietas “tiecas pāriet no kārtības 
uz nekārtību”. Kad mēs, teik-
sim, pamanām, ka mūsu M & M 
konfektes ir sakārtotas pa krā-
sām, tad nodomājam: “To kāds 
ir izdarījis.” Kāds. To, ko, mū-
suprāt, akla nejaušība nespētu 
paveikt pat miljons gados, mazs 
bērns var izdarīt piecās minūtēs. 
Tādēļ, lūdzu, atzīsim to, ko mēs 
visi ļoti labi zinām: intelekts ir 
daudz labāks izskaidrojums M & 
M sakārtošanai nekā nejaušība. 
Tagad iedomājieties mulsino-
šo sarežģītību, ko mēs saucam 
par dzīvību. Dzīva šūna satur 
apmēram 200000 aminoskāb-
ju. Laiku, kas nepieciešams, lai 
nejauši izveidotos viena – tikai 
viena! ‒ no aminoskābju ķēdēm, 
kuras atrodamas dzīvā šūnā, 
var aplēst matemātiski, un tas ir 
apmēram 300 reižu vairāk nekā 
Zemes vecums saskaņā ar evo-
lucionistu uzskatu (viņuprāt, 
4,6 miljardi gadu). Galu galā 
apgalvojums, ka viss var notikt 
pietiekami ilgā laika periodā 
pietiekami lielā Visumā, neiztur 
kritiku.

“Kur ir pierādījums tam, ka 
Dievs ir?” Iespējams, tas jums 

ir svarīgākais. “Kāpēc es neva-
ru Viņu redzēt?” Ļaujiet man 
izmantot kristīgā apoloģēta un 
Oksfordas mācībspēka K. S. Lūi-
sa analoģiju. Iztēlojieties, ka ce-
rība atrast Dievu šajā pasaulē kā 
redzamu, materiālu lietu – tādu 
kā mēs ‒ ir kā cerība atrast Vilja-
mu Šekspīru kā varoni kādā no 
viņa lugām. Ja meklēsiet viņu 
šādi, autoru jūs nekur neatradī-
siet, nekur visās skaistajās Vero-
nas debesīs. Tāpēc vaicājiet, kur 
ir Šekspīrs viņa lugās. Viņš ir 
visur – aiz katra vārda un burta 
un starp tiem. Ja nebūtu Šekspī-
ra, nebūtu lugas. Vai redzat, ka 
Dievs šai pasaulei ir kā autors lu-
gai? Var pārmeklēt visu kosmo-
su, bet tā arī nekad neieraudzīt 
Viņa seju. Taču pat vismazākā 
sēkliņa – vai tā būtu koka vai 
vīra – ir apdullinošs kliedziens: 
“Viņš ir.”

Dieva svētītu, klusu 
Adventa laiku! Priecīgus 
Ziemsvētkus – Kristus pie-
dzimšanas svētkus! Esiet mīļi 
gaidīti Svētvakara dievkalpo-
jumā Viesītes Brīvības baznī-
cā 24. decembrī 18:00 un Su-
nākstes baznīcā 25. decembrī 
12:00!

Izmantota grāmata: Paustjens M. Prast at-

bildēt. Luterisma mantojuma fonds, 2020.

Ņemot vērā valdības no-
teiktos ierobežojumus, Viesītes 
Brīvības baznīcā dievkalpoju-
mā nevarēs vienlaicīgi atrasties 
vairāk kā 28 cilvēki, lietojot 
sejas maskas. Būs iespēja arī 
dzirdēt dievkalpojumu ārā pie 
baznīcas.

25. decembrī baznīca būs 
atvērta no 12:00 – 16:00. Šajā 
laikā skanēs mūzika, lasījums, 
uzruna.

Mācītājs A. Āboliņš

Nekad, nekad no nākotnes,
Ko mūžība vēl klēpī nes, -
Nav tik daudz cerēts, lūgts un 
gaidīts.

(F. Bārda)

Mierīgus un gaišus Ziemassvētkus! 
Veselības un pacietības pilnu 
Jauno - 2021. - gadu!

IK "Viesītes Efejas"

Baltu, baltu sveci dedz
Ziemassvētku vakarā.
Lai atnāk Jaunais gads
Ar baltām dieniņām.

Baltus Ziemassvētkus! Lai piepildās 
visi sapņi Jaunajā gadā!

Biedrība “Zīle”

“Viss, kas šai zemei ir vaja-
dzīgs, ir mūsu mīlestība, lai sirds 
pie sirds kā stars pie stara.”

(O. Ulmanis)

Mīļus, gaišus Ziemassvētkus!
Optimismu, veselību, labām 

domām un darbiem bagātu Jauno 
gadu!

Saukas bibliotēkas 
vadītāja V. Lāce
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Pieminam 
aizsaulē  
aizgājušos…

Velta Petraite 
1959. – 30.11.2020. 
Elkšņu pagasts

Ivars Liepiņš 
1951. – 01.12.2020. 
Rites pagasts

Antons Groza 
1940. – 04.12.2020. 
Viesītes pagasts

Jānis Badūns 
1948. - 05.12.2020. 
Viesīte

Ausma Rasma Paupere 
1945. - 08.12.2020.
Viesītes pagasts

Gunārs Mutulis 
1938. – 11.12.2020. 
Elkšņu pagasts

Valija  Bejere 
1926. – 14.12.2020. 
Viesīte

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem!

Lai nākamajā gadā visas vēlmes piepildītos,
ņemiet visskaistāko aukliņu,

iesieniet tajā mezgliņus:
mezgliņu par katru mīļu cilvēku,

mezgliņu par labām domām un apņemšanos,
mezgliņu par to, kas visvairāk pietrūkst,

mezgliņu par... nu to jau paši ziniet labāk!
Svētītus un sirsnīgus Ziemassvētkus! 

Uz Jauno gadu dāvināsim viens otram labus 

vārdus un darbus, lai tie pavisam neizzustu no 
steigas pilnās pasaules!

Sirsnīgs paldies visiem sadarbības partneriem, 
iestāžu un organizāciju darbiniekiem, 

vieslektoriem, absolventiem, vecākiem, kolēģiem 
un skolēniem par atbalstu karjeras aktivitāšu 

organizēšanā un veiksmīgā norisē mūsu skolā!

Viesītes vsk. ped. karjeras konsultante S. Ratiņa

Tiem gariem gadiem, ko par mūžu sauc,
Tu lemta man, es tev, un tas ir ļoti daudz.
Un citu Tavā vietā neatrast,
Un nevajag - tā laika ir par maz,
Ko mums zem saules abiem dzīvot ļauts.
Tie īsie gadi - ko par mūžu sauc...

(Z. Purvs)

65 gadu kopdzīves gadadiena Ainai un 
Jānim Auzāniem – tas ir diženi!

Auzānu ģimenē vienmēr ir svinēti svēt-
ki – apaļajās jubilejās vienmēr klāts lielais 
saimes galds, ir dejots un dziedāts arī viņu 
Sudraba, Rubīna, Zelta un Dimanta kāzās, 
bet ar nožēlu jāsecina, ka šogad dzīve ievie-
susi savas korekcijas...

Klātienē kuplā pulkā tikties nevaram, 
tāpēc visi kopā sūtām vislabākos vēlējumus 
Jums, mūsu mīļie!

Sakām milzīgu paldies Jums par bez-
galīgo mīlestību, sirds siltumu, neizmē-
rāmo dāsnumu, rūpēm un vērtīgajiem 
padomiem, ko vienmēr esam saņēmuši un 
jutuši!

Novēlam abiem arī turpmāk stipru, 
stipru veselību un možu garu!

Meitas, znoti, mazbērni ar savām 
otrajām pusītēm un mazmazmeita

Tu esi kā jūra, kā liedags silts,
Caur tevi viss dzīves guvums.
Tu esi atvars un drošais tilts,
Un dienu un rītausmu tuvums.

(I. Lasmanis)

Viesītes novada dzimtsarakstu noda-
ļa un Viesītes novada pašvaldība sirsnīgi 
sveic 65 gadu kāzu jubilejā Saukas pa-
gasta iedzīvotājus Ainu un Jāni Auzānus!

Laulība reģistrēta 1955. gada 17. de-
cembrī.

Tiek teikts, ka tās ir dzelzs jeb diman-
ta vainaga kāzas, kas simbolizē to, ka šī 
laulība ir izturīga kā dzelzs – kalta mūža 
garumā un aizvien siltu jūtu apņemta. Tā-
pēc vēlam abiem stipru veselību un sirds 
siltumu turpmākajiem gadiem.

Sveicam 65 gadu kāzu jubilejā Ainu un Jāni Auzānus!

Sēlijas Sporta skolas direktors Jānis Osis

Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 3 jaundzimušie – 
(2 meitenes un 1 zēns). 

Sveicam vecākus!

GAIŠUS UN MIERPILNUS 
ZIEMASSVĒTKUS VĒL

VIESĪTES MŪZIKAS UN MĀKSLAS 
SKOLAS KOLEKTĪVS!

Liānas Sīpoliņas (1. kl.) zīmējums


