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Šī gada 25. janvārī novada Dzimtsaraks-
tu nodaļas vadītāja Daina Vītola, pašvaldības 
izpilddirektore Sanita Lūse un sabiedrisko 
attiecību speciāliste Dita Sala viesojās Rites 
pagasta “Ceļinieku” mājās, lai sveiktu Aiju un 
Dzintaru Rutkus Zelta kāzu jubilejā. Vieso-
šanās laikā Aija un Dzintars atmiņā atsauca 
laiku pirms 50 gadiem, kad 1969. gada 25. 
janvārī viņi viens otram teica “jā” vārdus.

Rutku ģimenes māju saimniece Aija ir 
“vietējā meitene” – dzimusi un augusi Rites 
pagastā. Savukārt māju saimnieks Dzintars ir 
rīdzinieks - Iļģuciema “zēns”. Kad jautājam, 
kā Aijas ģimene pieņēma pilsētas puisi Dzin-

taru, Aija stāsta: “No sākuma gāja visādi, jo 
Dzintars, būdams rīdzinieks, īsti lauku darbus 
nemācēja. Bet ar laiku Dzintars iemācījās gan 
braukt ar traktoru, gan slaukt govis, gan darīt 
citus lauksaimniecības darbus.”

Interesējamies par to, kā tad abi iepazi-
nušies. Aija un Dzintars stāsta, ka tas notika, 
kad Aija vēl mācījās augstskolā – kādā augst-
skolas studentu ballē. Dzintars atminas: “Tas 
notika uzreiz – iemīlējāmies no pirmā acu uz-
metiena.” Nepagāja ilgs laiks, kad abi jaunieši 
Aija un Dzintars jau mija laulības gredzenus 
tepat, Rites pagastā, kāzas svinot Aijas ģime-
nes mājā.

Abi atminas, ka todien, pirms 50 gadiem, 
bijusi balta, auksta ziema, bet tas neliedza 
lūgtajiem viesiem kārtīgi nosvinēt šo skaisto 
notikumu. Aija stāsta, ka kāzas bijušas ļoti 
jautras, jo liela daļa viesu bija viņas studiju 
biedri. Dzintars piebilst, ka bija arī vietējie 
muzikanti, kuri visas nakts garumā rūpējās, 
lai viesi varētu izdejoties. Aija un Dzintars 
savu kāzu dienu atceras ar smaidu.

Lielu daļu savas aktīvās darba dzīves Aija 
un Dzintars pavadīja Rīgā, jo jaunības gadi 
Aiju aizveda uz Rīgu studēt svešvalodas (an-
gļu valodu), arī Dzintars tajā laikā strādājis 
Rīgā Koksnes ķīmijas institūtā. Pēc apprecē-
šanās abi jaunieši savas darba gaitas arī sais-
tīja ar Rīgu. Dzintars pabeidza Celtniecības 
tehnikumu un strādāja dažādos celtniecības 
objektos. Dzintars smejoties stāsta: “Šajā lai-
kā, kad strādāju par celtnieku, man bija jāceļ 
Dailes teātris – esmu izstaigājis teātra augstā-
kos punktus. Tomēr uz teātra atklāšanas ce-
remoniju mani diemžēl neuzaicināja.” Vēlāk 
darba gaitas Dzintaru aizvedušas uz uzņēmu-

mu “Dzintars”, kur viņš nostrādājis vairākus 
gadus. Dzintars smejoties saka: “Biju Dzintars 
“Dzintarā”.” Aija atminoties stāsta, ka kādu 
laiku strādājusi kopā ar Dzintaru Koksnes 
ķīmijas institūtā, kur viņa tika nozīmēta par 
tulku. Tomēr turpmākās darba gaitas Aiju 
aizvedušas uz Rīgas Ļeņina rajona izpildko-
miteju, kur strādājusi par kadru instruktori. 
Aija stāsta: “Kopumā visu mūžu nodarbojos ar 
angļu valodu - gan tulkoju, gan mācīju skolē-
nus.”

Šobrīd Rutku pāris dzīvo Aijas vecāku 
mājās Rites pagastā. Aija stāsta: “No Rīgas 
dzīves atteicāmies un pārcēlāmies uz šo māju 
1992. gadā, kad man bija 44 gadi. Šo māju 
ieguva mans vectēvs pēc Pirmā pasaules kara, 
kad tā bija kā muižas rija. Gadu gaitā tā ir 
pārbūvēta un pielāgota dzīvošanai. Te lielu 
darbu ieguldīja mani vecāki.”

Aija un Dzintars ir ļoti darbīgi cilvēki, ne-
kad nav sēdējuši mājās, “rokas klēpi salikuši”. 
Atgriežoties Rites pagastā, vecāku mājās abi 
aktīvi turpināja savas darba gaitas, gan abiem 
strādājot savā saimniecībā, gan iekļaujoties 
Latvijas lauku tūrisma asociācijas “Lauku 
ceļotājs” darbībā, gan Aijai darbojoties Rites 
tautskolas projektā, gan skolās mācot angļu 
valodu.

Arī šobrīd Aijas un Dzintara ikdiena pa-
iet, aktīvi strādājot. Aija pasniedz angļu valo-
das privātstundas Neretā, gatavojot skolēnus 
starptautiskajam angļu valodas eksāmenam 
IELTS (Starptautiskā angļu valodas eksami-
nācijas sistēma). Arī Dzintaram darba pietiek. 
“Pašreiz darbojos pa mājām. Vēlos pabeigt 
kūts pārbūvi.” Paralēli tam Dzintars aizraujas 
ar biohumusa ražošanu.

Aijas un Dzintara lielākais prieks ir viņu 
dēls Ilgvars un mazbērni Nadīna un Reinis. 
Arī šajā pēcpusdienā ar nepacietību tiek gai-
dīts dēls Ilgvars un viņa otrā pusīte Inga.

Kad jautājam kāzu jubilāriem, kāda ir 
viņu 50 gadu kopdzīves recepte, Dzintars 
smejas: “Baigi ātri jādzīvo!” Aija papildina, ka 
noteikti tā ir vēlēšanās būt kopā. Viņa stāsta: 
“Mums nebija laika, kad plēsties. Mūsu dzīves 
ritms bija ļoti ātrs.” Tāpat Aija uzsver: “Mīles-
tībai blakus ir jābūt pienākumam. Ja vērtības 
pārim sakrīt, tad nodzīvot 50 gadus kopā ir 
viegli. Tāpat arī saliedē grūtības.”

Sirsnīgi sveicam Aiju un Dzintaru Rutkus 
Zelta kāzu jubilejā! Novēlam labu veselību un 
saglabāt tikpat lielu enerģiju, dzīves sparu un 
mīlestību!

Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala
Autores foto
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Klāt ir atkal Ziemassvētku laiks, kad mēs 
ne tikai izpušķojam eglīti un gatavojamies 
kopā ar ģimeni pavadīt šos gaišos svētkus, 
bet domājam arī par dāvanu sagādāšanu. 
Lielveikaliem šis ir īsts pļaujas laiks un tāpēc 
tie neskopojas ar reklāmām, lai pievilinātu 
potenciālos pircējus. Veikalu skatlogi tiek 
izdekorēti Ziemassvētku noskaņās, ielas un 
mājas sienas mirdz no krāsainu gaismu vir-
tenēm, radot gaišuma un siltuma sajūtu, bet 
vai tas ir viss, kas mums ir nepieciešams šajos 
svētkos?

Pasaule ar šo svētku svinēšanu nav nesusi 
miera un siltuma sajūtu, bet gan iepirkšanās 
drudzi un stresu. Mēs piemirstam šo svēt-
ku patieso nozīmi, mēs piemirstam, ka šie 
svētki ir Dzīvā Dieva Dēla dzimšanas diena! 

Dievs Ziemassvētkos ir pasaulei dāvinājis 
savu Vienpiedzimušo Dēlu, Jēzu Kristu, lai 
Viņš glābtu mūs no pasaules grēka un nāves 
valgiem, lai mēs, savas grēcīgās dabas vadīti, 
nepazustu un neiemantotu mūžīgo nāvi. Šie 
svētki ir Dieva žēlastības un mīlestības svētki 
mums. Šajos svētkos ir vairāk jādomā nevis 
par to, cik naudas tērēsim, bet ir jādomā par 
to, vai es esmu gatavs pieņemt šo Dieva mīles-
tības dāvanu, vai esmu gatavs pieņemt Kristu 
arī savā dzīvē kā savu Pestītāju, kā vislielāko 
Dieva dāvanu! Nedzīsim sevi iepirkšanās 
stresā, bet sagatavosim savas sirdis kā šūpuli 
Dieva mīlestībai! Priecīgus un gaišus jums šos 
Ziemassvētkus!

Saukas ev. lut. draudzes mācītājs 
Aleksandrs

Klāt atkal 
Ziemassvētku laiks…

Visiem mūsu izdevuma lasītājiem, 
atbalstītājiem un čaklajiem rakstu 
rakstītājiem gada nogalē gribam 

teikt sirsnīgu paldies par sapratni 
un sadarbību.

Lai mierīgs, apcerīgs un balts 
Ziemassvētku laiks! Darba sparu un 

radošumu, optimismu un izturību 
Jaunajā gadā!
Izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” 

redkolēģija

Baltiem vārdiem baltā pasaulē,
Baltiem sapņiem savā sirdī vietu sameklē,
Neļauj tumsai ceļam pāri krist,
Ja pār melnu upi jāiet brist.
Tālu augšā saule gaismu krāj,
Balti sniegi rudens pelnus klāj un 
neapklāj,
Tad, kad naktīs zvaigznes zemē krīt,
Paņem vienu sirdi sasildīt.

/A. Ronis/
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Viss ir mūsu rokās, tāpēc tās nedrīkst nolaist.  K. Šanele

Zelta kāzu jubilāri – Aija un Dzintars Rutki

Mēs esam
Kāda lielāka brīnuma
Mazākā daļa.
Tā brīnuma, kuru par
Dzimteni sauc.

Tā daļa, kuru sajūt ar sirdi,
Kura cita citai klusiņām sauc:
- Saskati, lūdzu, un dzirdi,
Ko varam viens otram dot:
Kādu daļu no saules,
Kādu daļu no laimes,
Kādu daļu no sirds.

Mēs katrs esam
Šī brīnuma daļa,
Ko klusi
Par mājām sauc.

Arī tu, mazputniņ,
Esi savas Latvijas liela daļa,
Tieši tāpēc tev apkārt
Draugu tik daudz.

    A. Orbidāne
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Apbalvoti 2018. gada labākie tirgotāji

2019. gada 21. februārī Rīgas domes sēžu zālē 
Latvijas Tirgotāju asociācija apbalvoja konkursa 
“Latvijas labākais tirgotājs 2018” laureātus. No 
Viesītes novada dalībnieka diplomu saņēma Puķu 
bode “Tatija”, kuru konkursam virzīja Attīstības 

un plānošanas nodaļa. SIA Puķu bode “Tatija” 
īpašnieci Evitu Kilbausku klātienē sveica Vie-
sītes novada pašvaldības speciālisti Zigmunds 
Avens un Liene Maisaka.

SIA Puķu bode “Tatija” konkursam tika virzī-

ta sakarā ar to, ka nelielais veikaliņš ar savu indi-
viduālo un pretimnākošo pieeju pret katru klien-
tu ir spējis “izdzīvot”, lai gan nav vienīgais puķu 
veikals pilsētā. Šā gada sākumā veikals nosvinēja 
5 gadu jubileju un šo gadu laikā ir ieguvis vietējo 
iedzīvotāju uzticību.

Evita: “Izsaku pateicību Viesītes novada pašval-
dībai par to, ka tiku izvirzīta šim konkursam. Bija 
patiess prieks piedalīties. Turpināsim aktīvi darbo-
ties un iepriecināt Viesītes novada iedzīvotājus ar 
savu veikumu.”

“Latvijas Labākais tirgotājs 2018” fināla vēr-
tēšanai no kopumā 240 pieteiktajiem objektiem 
tika izvirzīti 32. Konkursam nominētos uzņēmu-
mus izvērtēja LTA apstiprināta ekspertu komisija, 
kurā tika iekļauti pārstāvji no iepriekšējos gados 
konkursā uzvarējušiem uzņēmumiem.

Šogad aktīvākās pašvaldības, kas iesaistījušās 
konkursa pirmās kārtas organizēšanā, nosakot la-
bākos savā novadā vai pilsētā, kā arī atbalstījušas 
vietējos uzņēmumus, ir no Gulbenes, Jelgavas, 
Raunas, Rundāles, Vecumnieku, Viesītes novada 
un Jēkabpils pilsētas. Konkursu jau 24 gadus ik 
gadu rīko sabiedriskās organizācijas – Latvijas 
Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašval-
dību savienību.

Projektu administratore L. Maisaka

Kafeja ALĪDA gatavojas sezonai

Esam veiksmīgi noslēguši pagājušo gadu un 
nu jau ar prieku paziņojam, ka šogad svinēsim 
uzņēmumam 10 gadu jubileju. Vai tas ir maz vai 
daudz? Kā uz to skatās. Pašiem liekas, ka vesels dar-
bu kalns ir aiz muguras, bet arī dažādi pārsteigumi 
un prieka pilni pasākumi notikuši. Pašiem vislielā-
ko gandarījumu ir sniegusi 2011. gadā Zemkopī-
bas ministrijas nominācija “Inovācija lauksaimnie-
cībā”, kulinārā mantojuma zīmes iegūšana cigoriņu 
kafejai, televīzijas raidījums kopā ar Mārtiņu Rīti-
ņu “Tuč tuč Rītiņš”. Vienmēr cenšamies atbalstīt un 
popularizēt Viesītes novadu.

Esam iesaistījušies Lauku partnerības “Sēlija” 
projektā “Sēlijas salas” ar mērķi prezentēt Elkšņus 
kā tūristiem pievilcīgu vietu. No 17 mazajām Sēli-
jas salām Elkšņi ir pazīstami kā kafejas labsajūtas 
sala. Apgūstam semināros prasmes prezentēt sevi, 

ir izdots pievilcīgs buklets, gatavojam prezentācijas 
pasākumu vasaras izskaņā. Varam pačukstēt, ka 
būs pasākums Kūkošana ar Kafeju ALĪDA, kurā 
piedalīties īpaši tiks aicinātas vietējās kūku cepējas, 
varēs nogaršot visu marku kafejas, šīberēt, balsot 
par gardāko torti.

Bet, lai labi atpūstos, ir jāpastrādā čakli. Mums 
ir idejas, kā fabrikas apmeklētājiem likt pastrā-
dāt un sagatavot pašu rokām gardu kafeju. Mums 
būtu vajadzīgas senās dzirnakmeņu dzirnavas. Ļoti 
gaidīsim piedāvājumu. Būtu ļoti interesanti likt 
vecajām dzirnavām malt miltus, bet šoreiz priekš 
kafejas.

No 4. līdz 6. maijam piedalāmies asociācijas 
“Lauku ceļotājs” akcijā “Atvērtās dienas laukos 
2019”. Īpaši šai dienā aicinām ciemos apkārtējos, 
lai iepazīstinātu ar sevi un parādītu, kā veicas mūsu 

darbi. Vēlams iepriekš saskaņot laikus. Uz tikšanos!

Kafejas ALĪDA saimniece J. Kovnacka
“Dzelmītes”, Elkšņi, Viesītes novads

www.kafejaalida.lv
kafeja.alida@gmail.com

T. 26582074
K. Sēļa foto
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Viesītes novada domes kārtējā sēdē 2019. gada 
21. februārī izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

1. Nolēma uzsākt pašvaldībai piederošo, 
Zemesgrāmatā reģistrēto nekustamo 
īpašumu (zeme, mežs) atsavināšanas 
procesu (kopā 21 īpašums), veikt īpašu-
mu novērtēšanu un meža taksāciju. No-
lēma veikt vienotu iepirkumu šo darbu 
veikšanai.

2. Pašvaldībai piederošajam īpašumam 
Bērzu ielā 3, Viesītē (nojume un katlu 
māja) noteica telpu nomas maksu – 
92,12 EUR bez PVN mēnesī.

3. Atbalstīja biedrības “Saukas dabas parka 
biedrība” projektu “Zivju resursu papil-
dināšana Saukas ezerā” iesniegšanai Ziv-
ju fonda projektu konkursā un piešķīra 
pašvaldības līdzfinansējumu 1820,00 
EUR.

4. Nolēma Zivju fonda projektu konkursā 
iesniegt arī pašvaldības projektu “Līdaku 
mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesī-
tes ezerā 2019. gadā” un piešķīra pašval-
dības līdzfinansējumu 671,55 EUR.

5. Atbalstīja Ģimenes un audžuģimenes 
atbalsta biedrības “DOMUS” rīkoto pa-
sākumu š. g. 22. februārī Viesītes kultū-
ras pilī, lai iedzīvotājiem sniegtu infor-
māciju par to, kas ir audžuģimene, kāds 
valsts/pašvaldības atbalsts tiek sniegts, 
kā arī kādā veidā persona vai laulātie var 
iegūt audžuģimenes statusu, un pasāku-
ma rīkošanai piešķīra līdzfinansējumu - 
100 EUR.

6. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali 
Viesītes novada pašvaldības mākslinie-
cisko kolektīvu vadītājiem 2019. gadam 
(Viesītes kultūras pils vidējās paaudzes 
deju kolektīva “Augšzeme”, vidējās paau-
dzes deju kolektīva “iDeja” un jauniešu 
deju kolektīva “Augšzeme I” vadītājiem).

7. Par izmaiņām amatu klasifikācijas sa-
rakstā. Ar 2019. gada 1. janvāri veikt 
šādus grozījumus Viesītes novada paš-
valdības institūciju amatu klasifikācijas 
sarakstā:

•	 sadaļā “PII “Zīlīte””: amatam “PII iestāžu 
medmāsa”, klasifikācijas kods 222134, 
mainīt amata algu no 595,00 EUR uz 
714,00 EUR; samazināt slodzi no 0.75 
uz 0.65;

•	 sadaļā “Viesītes vidusskola” amatam 
“Skolu medmāsa”, klasifikācijas kods 
222134, mainīt amata algu no 595,00 
EUR uz 714,00 EUR; samazināt slodzi 
no 0.75 uz 0.65;

•	 Sadaļā “Rites pamatskola” amatam “Sko-
lu medmāsa”, klasifikācijas kods 222134, 
mainīt amata algu no 595,00 EUR uz 
714,00 EUR; samazināt slodzi no 0.2 uz 
0.175.

8. Nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar 
Jēkabpils pilsētas pašvaldību par medi-
cīniski pedagoģisko komisiju organizē-

šanu Viesītes novada izglītojamajiem ar 
speciālajām vajadzībām.

9. Apstiprināja izmaksas par viena skolēna 
(audzēkņa) uzturēšanu Viesītes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs: Viesītes 
vidusskolā, PII “Zīlīte”, Sēlijas Sporta 
skolā, Viesītes Mūzikas un mākslas sko-
lā, veicot pašvaldību savstarpējos norē-
ķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem.

10.  Atkārtoti izskatīja jautājumu par ne-
kustamo īpašumu Lapu ielā 5, Viesītē. 
Izvērtējot iedzīvotāju iesniegumu un 
sabiedriskās pirts pakalpojumu sniegša-
nas nepieciešamību situācijā, kad pilsētā 
netiek nodrošināta centrālā karstā ūdens 
padeve, dome nolēma:

•	 atcelt 2018. gada 20. decembra lēmumu 
Nr. 5 (prot. Nr. 16) “Par atļauju sabied-
rībai ar ierobežotu atbildību “Viesītes 
komunālā pārvalde” pārdot nekustamo 
īpašumu Lapu ielā 5, Viesītē, Viesītes 
novadā”;

•	 Viesītes novada pašvaldības 2019. gada 
budžetā papildus ieplānot 7000,00 EUR 
SIA “Viesītes komunālā pārvalde” pa-
matkapitāla palielināšanai ar mērķi - 
nekustamā īpašuma Lapu iela 5, Viesītē, 
uzturēšanai. Finansējumu nolēma pie-
šķirt no pašvaldības budžeta rezerves 
fonda.

11.  Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jau-
tājumu risināšanā 1 personai, 1 personai 
atteica dzīvokļa piešķiršanu.

12.  Pieņēma lēmumu par Viesītes novada 
teritorijas plānojuma pirmās redakci-
jas pilnveidošanu atbilstoši institūciju 
atzinumiem un publiskās apspriešanas 
rezultātiem.

13.  Apstiprināja noteikumus “Viesītes ezera 
apsaimniekošanas noteikumi”, pieņēma 
zināšanai Viesītes ezera apsaimniekoša-
nas plānu.

14.  Pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas Meža ielā 21, Viesītē, iedzī-
votāju iesniegumu par vēlmi piedalīties 
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 
darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbal-
sta mērķa “Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu valsts un dzīvojamās 
ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 
pasākuma “Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īste-
nošanā un saskaņā ar sabiedrības ar ie-
robežotu atbildību “Viesītes komunālā 
pārvalde” iesniegumu par dalību SAM 
4.2.1., dome nolēma:

•	 piedalīties daudzdzīvokļu māju ener-
goefektivitātes darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ener-

goefektivitātes paaugstināšanu valsts 
un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifis-
kā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu dzī-
vojamās ēkās” īstenošanā, realizējot pro-
jektu “Energoefektivitātes paaugstināša-
na daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Meža 
iela 21, Viesīte”;

•	 pilnvarot Viesītes novada pašvaldības 
izpilddirektori Sanitu Lūsi pārstāvēt 
pašvaldības intereses dzīvojamās mājas 
Meža iela 21, Viesīte, dzīvokļu īpašnieku 
kopībā saskaņā ar domes lēmumiem.

15.  Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar 4 
personām.

16.  Par zemes nomas platību samazināšanu 
4 personām, zemes nomas tiesību iz-
beigšanu 1 personai.

17.  Par izmaiņām Valsts Kadastra reģistrā 
un nosaukuma piešķiršanu Viesītes no-
vada pašvaldībai piekritīgajiem zemes 
īpašumiem, starpgabala statusa piešķir-
šanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu uz 
tiem Zemesgrāmatā un atsavināšanas 
procesu uzsākšanu - kopā 3 īpašumiem.

18.  Par nekustamo īpašumu (3 īpašumi) sa-
dalīšanu.

19.  Par nekustamā īpašuma zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu.

20.  Par adreses piešķiršanu īpašumam.
21.  Par dzīvokļa atsavināšanas procesa uz-

sākšanu.
22.  Nolēma nodibināt ceļa servitūtu, slē-

dzot līgumu par labu nekustamajam īpa-
šumam Viesītes novada Saukas pagasta 
“Priedkalnu Beitāni” ar kadastra numu-
ru 56880060015, kā kalpojošo īpašumu 
nosakot Viesītes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu - Viesītes 
novada Saukas pagasta “Saukas ciemata 
kūtis” ar kadastra numuru 56880060158.

23.  Nolēma atļaut Latvijas Cistiskās fibro-
zes biedrībai reģistrēt struktūrvienību 
adresē: Smilšu iela 31-25, Viesīte, Viesī-
tes nov.

24.  Izskatot personas iesniegumu par līdz-
vērtīgas zemes vienības piešķiršanu vai 
mantiskā kaitējuma atlīdzību, dome no-
lēma neatlīdzināt mantisko kaitējumu 
un nepiešķirt līdzvērtīgu zemes gabalu 
0.3 ha platībā pie Viesītes ezera.

25.  Sakarā ar konstatētajām neprecizitātēm, 
veicot salīdzināšanu par nekustamajiem 
īpašumiem ar Valsts zemes dienestu, at-
ļāva grāmatvedības un finanšu nodaļai 
veikt nepieciešamās izmaiņas.

Informāciju sagatavoja
pašvaldības kancelejas vadītāja D. Vītola.

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

Oficiālās ziņas
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Viesītes novada teritorijas plānojuma 
izstrāde uzsākta saskaņā ar Viesītes novada 
domes 2017. gada 12. aprīļa lēmumu Nr. 21 
(sēdes protokols Nr. 6) “Par Viesītes novada 
teritorijas plānojuma izstrādi”.

Teritorijas plānojuma 1. redakcija un 
Vides pārskata projekts publiskajai apsprie-
šanai tika nodoti saskaņā ar Viesītes novada 

domes 2018. gada 22. novembra lēmumu 
Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 15) “Par Viesītes 
novada teritorijas plānojuma pirmās redak-
cijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai”. No 2018. 
gada 27. decembra līdz 2019. gada 1. febru-
ārim notika publiskā apspriešana, kuras laikā, 
precīzāk, 22. janvārī, tika organizētas četras 
publiskās apspriešanas sanāksmes Saukas, 
Rites un Elkšņu pagastos un Viesītes pilsētā. 
Publiskās apspriešanas laikā saņemti terito-
rijas plānojuma izstrādes darba uzdevumā 
minēto institūciju atzinumi un arī fizisko per-
sonu iesniegumi ar priekšlikumiem teritorijas 
plānojuma pirmās redakcijas pilnveidošanai.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plāno-
šanas likuma 12. panta pirmo daļu un 23. 

panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 
14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plāno-
šanas dokumentiem” 88.2. apakšpunktu ar 
2019. gada 21. februāra domes Nr. 2 sēdes 
lēmumu Nr. 12 noteikts pilnveidot Viesītes 
novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju 
atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās 
apspriešanas rezultātiem. 27. februārī notika 
Viesītes novada teritorijas plānojuma 1. re-
dakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto 
priekšlikumu izvērtēšanas sanāksme.

Paldies aktīvajiem iedzīvotājiem par līdz-
dalību sabiedriskās apspriešanas procesā!

Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja G. Dimitrijeva

Saistošie noteikumi

“Par Viesītes novada pašvaldības
2019. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar LR likumiem:
“Par pašvaldībām” (15. pants, 43. pants un 46. pants),
“Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību”,
“Par valsts pagaidu budžetu 2019. gadam”.
1. Saistošie noteikumi nosaka Viesītes novada pašvaldības 2019. 

gada pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu 
un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus 
un atbildību.

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. ga-
dam šādā apmērā (1. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 4203263 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 4835921 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 255786 euro.

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības speciālo budžetu 2019. 
gadam šādā apmērā (2. pielikums):
3.1.  kārtējā gada ieņēmumi – 230132 euro,
3.2.  kārtējā gada izdevumi – 234328 euro,
3.3.  naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 13954 euro.

4. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības aizņēmumus 2019. ga-
dam šādā apmērā – 178577 euro (3. pielikums).

5. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības galvojumus 2019. gadam 
šādā apmērā – 30976 euro (4. pielikums).

6. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Autoceļu (ielu) fonda 
vidējā termiņa programmu 2019. - 2021. gadam (5. pielikums).

7. Viesītes novada dome lemj par grozījumiem Viesītes novada paš-
valdības 2019. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēša-
nas apmērā.

8. Viesītes novada dome no pašvaldības budžeta rezerves fonda pie-
šķir finanšu līdzekļus, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu.

9. Viesītes novada pašvaldība 2019. gadā nodrošina pašvaldības aiz-
ņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu 
saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim 
mērķim plānotajiem līdzekļiem.

10.  Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros 
nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz 
attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevu-
mus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Novada domes priekšsēdētājs A. Žuks

Red. piez. Ar visiem saistošo noteikumu pielikumiem iespējams ie-
pazīties pašvaldības mājas lapas: www.viesite.lv sadaļas Pašvaldība 
apakšsadaļā Budžets.

Vēl tikai martā piesaki savu ideju projektu konkursam!

Viesītes novadā reģistrētās biedrības no-
dibinājumi, reliģiskās organizācijas un vie-

tējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas aicinātas 
pieteikt savu ideju Viesītes novada pašval-
dības izsludinātajam vietējam projektu kon-
kursam. Pieteikumus iesniegt līdz 2019. gada 
29. martam Viesītes novada pašvaldības kan-
celejā vai sūtot parakstītus un ieskenētus uz 
e-pastu: dome@viesite.lv

Aicinu pievērst uzmanību kārtībai, kura 
šogad izstrādāta jauna. Nolikumu un pietei-
kuma veidlapu meklēt pašvaldības mājaslapā: 
www.viesite.lv – pašvaldība – normatīvie akti – 

kārtības – “Kārtība, kādā Viesītes novada 
dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta 
biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāci-
ju un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupām, 
kuru vārdā darbojas fiziska persona, projektu 
konkursiem”.

Ja rodas jautājumi, rakstīt uz e-pastu: lie-
ne.maisaka@viesite.lv vai zvanīt 26691248.

Projektu administratore
L. Maisaka

Viesītes novada teritorijas plānojuma izstrādes process

Viesītes novada Viesītē
2019. gada 24. janvārī    Nr. 2019/1
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2019. gada 4. februārī uzsākti būvdar-
bi projektam “Radošās rezidences Viesītē”. 
Pamatojoties uz veikto iepirkumu, noslēgts 
līgums ar SIA “Defass-D” par radošo reziden-
ču izbūvi un ar SIA “Buvkon” par būvuzrau-

dzību.
Projekta ietvaros plānots veikt radošās re-

zidences telpu izbūvi, iegādāties aprīkojumu 
un veikt samaksu par paskaidrojuma raksta 
izstrādi. Viesītes radošās rezidences telpas 

būs pieejamas Viesītes novada iedzīvotājiem 
un viesiem plenēru rezultātu (mākslas darbu) 
apskatei, te būs iespēja tikties ar mākslinie-
kiem plenēru laikā. Tā būs arī īstermiņa uz-
turēšanās vieta radošo profesiju pārstāvjiem 
plenēru laikā.

Projekta īstenošanas laiks: no 01.09.2018. 
līdz 30.09.2019. Projekts tiek īstenots Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
finansētās Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 
Projekta kopējā attiecināmā izmaksu summa 
EUR 50000, no kuriem EUR 45000 ELFLA 
finansējums un EUR 5000 pašvaldības līdzfi-
nansējums.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lau-
ku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīs-
tībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa viet-
nē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-de-
velopment-2014-2020/index_lv.htm

Projektu administratore L. Maisaka

Projektam “Radošās rezidences Viesītē” uzsākti būvdarbi

Aicinām apmeklēt “Uzņēmēju dienu 2019” pasākumu 
Aizkrauklē no 13. līdz 17. martam

Gandrīz nedēļas garumā “Uzņēmēju dienu 
2019” Aizkrauklē apmeklētājiem tiks piedāvāta 
iespēja smelties zināšanas un jaunu informāci-
ju, apmeklējot dažādas bezmaksas apmācības, 
efektīvas pārmaiņu vadības un karjeras un iz-
augsmes dienas pasākumus, iepazīt un iegādā-
ties mājražotāju, amatnieku un citu uzņēmēju 
produkciju, piedalīties loterijās, konkursos, 
degustācijās. Noslēdzot nedēļu, būs iespēja 
piedalīties tūrisma dienā un izzināt Aizkrauk-
les novada tūristiem un apmeklētājiem pievil-
cīgākās vietas. Dalība visos pasākumos ir bez 
maksas.

13. martā no plkst. 15:00 aicinām uz “Uz-
ņēmēju dienu 2019” atklāšanas dienu:

• no plkst. 15:00 līdz 18:00 lekcija - ap-
mācības “Saskarsmes un etiķetes prasmju 
ietekme uz uzņēmuma tēlu”, lektore Kristīna 
Sprūdža. Pasākuma norises vieta - Aizkraukles 
pilsētas bibliotēka, Lāčplēša ielā 3, Aizkrauklē. 
Viesītes novada attīstības un plānošanas no-
daļa aicina novada uzņēmējus, t. sk. zemnie-
kus, šīs praktiskās apmācības apmeklēt kopā. 
Ja būs interese, tiks noorganizēts kopīgs 
transports no Viesītes. Pieteikšanās līdz 4. 
martam, rakstot uz e-pastu: liene.maisaka@
viesite.lv vai zvanot 26691248;

• no plkst. 18:15 “Uzņēmēju dienu 2019” 
svinīga atklāšana (laukumā pie Aizkraukles 
novada pašvaldības, Lāčplēša ielā 1A, Aizkr-
aukle).

Pasākuma programmā: informācija par 
“Uzņēmēju dienu 2019” pasākumiem un pro-
jekta aktivitātēm, mūzikas un izklaides indus-
trijas pakalpojumu sniedzēju priekšnesumi un 
“Staro Aizkraukle” gaismas objektu iedegšana. 

Harmoniskas gaisotnes kulminācijas radīšanai – 
gardas zupas, pankūku un tējas baudīšana. Lai 
pasākumu padarītu vēl interesantāku, var at-
nest pašgatavotu zaptes burciņu, lai pankūkas 
garšotu vēl labāk.

14. martā no plkst. 15:00 līdz 18:00 aici-
nām uz pasākumu “Efektīva pārmaiņu vadī-
ba”, lektors Zuarguss Zarmass (Viesturs Dūle). 
Pasākuma norises vieta - Aizkraukles pilsētas 
bibliotēka, Lāčplēša ielā 3, Aizkrauklē. Pasā-
kuma mērķis ir izglītot, kā gudri un pārdomāti 
īstenot pārmaiņas uzņēmumā, ko stāsta globā-
lie biznesa pētījumi par pārmaiņu sekmību vai 
nesekmību, kā izprast, ko var atļauties mainīt, 
kā arī informēt par pārmaiņu vadības astoņiem 
soļiem.

15. martā no plkst. 10:00 līdz 15:00 aici-
nām uz karjeras un izaugsmes dienu “Atver 
durvis nākotnei”. Pasākums notiks Aizkrau- 
kles profesionālajā vidusskolā, Jaunceltnes ielā 
21, Aizkrauklē. Renārs Zeltiņš iedvesmos apzi-
nāties, ka laba dzīve mums katram ir iespējama - 
vajag tikai sekot savam mērķim un strādāt ceļā 
uz to; Kristians Lancmanis dalīsies pieredzē, kā 
uzsākt uzņēmējdarbību un to veiksmīgi attīs-
tīt; Jaunatnes starptautiskā aģentūra informēs 
par zināšanu un pieredzes apgūšanu ārzemēs, 
Aizkraukles profesionālās vidusskolas pārstāvji 
piedāvās doties ekskursijās un iepazīt izglītības 
iespējas. Būs daudzu citu iestāžu stendu izstāde 
un prezentācijas, darba intervijas simulācijas, 
interaktīvi piedāvājumi, radošās darbnīcas.

16. martā no plkst. 09:00 līdz 15:00 ai-
cinām uz “Izstādi – gadatirgu” Aizkraukles 
novada Sporta centrā, Lāčplēša ielā 21, Aiz-
krauklē.

Tajā piedalīsies uzņēmēji, amatnieki, lauk-
saimnieki, NVO, Tūrisma informācijas centri, 
skolēnu mācību uzņēmumi un pašvaldības no 
visas Latvijas. Dienas gaitā tiks prezentēta pro-
dukcija un pakalpojumi, sniegtas konsultācijas, 
organizēti konkursi, loterijas, degustācijas un 
produkcijas tirdzniecība. Būs arī Latvijas sko-
lēnu mācību uzņēmumu prezentācijas – Junior 
Achievment Latvija Skolēnu mācību uzņēmu-
mu reģionālais pasākums “CITS BAZĀRS”. 
“Izstāde – gadatirgus” ir vieta, kur notiek pie-
redzes apmaiņa un jaunu kontaktu dibināšana. 
Pasākuma laikā tiek apbalvoti Aizkraukles no-
vada uzņēmēji, kuru ieguldījums Aizkraukles 
novada attīstībā ir vērā ņemams, kā arī ar spec-
balvām tiek apbalvoti atraktīvāko stendu īpaš-
nieki. Orientēties piedāvājumā palīdzēs Nor-
munds Laizāns – aktieris, pasākumu vadītājs.

Organizatora kontaktpersona darba dienās 
no plkst. 9.00 līdz 17.00 - Ieva Erdmane, tālr. 
27717311.

17. martā no plkst. 11:00 līdz 16:30 aici-
nām uz tūrisma dienu “Iepazīsti Aizkraukles 
novadu”. Lai izzinātu un popularizētu vietē-
jo tūrisma piedāvājumu, “Uzņēmēju dienu 
2019” laikā Aizkraukles novads aicina pilsētas 
iedzīvotājus un viesus iepazīt dažus no nova-
da tūrisma objektiem – jūs pārsteigs Senlejas 
raganas, padomju laika ekspozīcija, brīvdienu 
mājas “Lejas Bitēni” u.c.

“Uzņēmēju dienu 2019” pasākuma 
programmas un vairāk informācijas: www.
auc.aizkraukle.lv vai zvanot Baibai Kellerei, 
mob. tel. 26227581.

Projektu administratore L. Maisaka
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Uzlaboti nosacījumi sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģijas īstenošanas projektiem

Valdība 12. februārī apstiprināja Zemko-
pības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā 
par valsts un ES atbalsta piešķiršanu darbību 
īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības (SVVA) stratēģiju.

Grozījumi paredz, ka pēc noteikumu stā-
šanās spēkā vietējā pašvaldība reģionālās no-
zīmes attīstības centrā varēs radīt un labiekār-
tot vietējās produkcijas realizēšanai paredzēto 
vidi - tirgus laukumu, tirdzniecības vietu.

Turpmāk projektā varēs paredzēt arī pa-
matlīdzekļu, kas nav stacionāri novietojami, 
izmantošanu ārpus SVVA stratēģijas īsteno-

šanas teritorijas, ja atbalsta pretendenta ju-
ridiskā adrese vai struktūrvienības darbības 
vieta, vai deklarētā dzīvesvieta (pašnodarbi-
nātai personai) atrodas vietējās rīcības grupas 
(VRG) darbības teritorijā vismaz trīs gadus 
pirms projekta iesniegšanas. Šādas izmaiņas 
palīdzēs nodrošināt atbalsta pretendentam 
projekta ilgtspēju un saimnieciskās darbības 
ekonomisko dzīvotspēju un arī labumu VRG 
darbības teritorijai.

Pēc grozījumu stāšanās spēkā darbībā 
“Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to 
realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstāk-

ļu radīšana” (5.1.2.) atbalstu varēs saņemt arī 
lauksaimniecības produktu pārstrādei, kuras 
gala produkts būs pārstrādāts pārtikas pro-
dukts.

Lai samazinātu administratīvo slogu 
un novērstu veicamo darbību dublēšanos, 
turpmāk atbalsta pretendentam pārskats par 
saimnieciskās darbības rādītājiem būs jāie-
sniedz, sākot ar ceturto (nevis pirmo) gadu 
pēc projekta īstenošanas, kad būs jāpierāda 
projektā plānoto saimnieciskās darbības rādī-
tāju izpilde.

Lauku attīstības konsultante I. Butkus

Speciālisti no Viesītes apgūst pieredzi sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā

2019. gada 5. - 6. februārī Zemgales re-
ģiona ieviestā projekta Nr. LLI-317 “SocQu-
ality” ietvaros Viesītes, Jaunjelgavas, Auces un 
Dobeles novadu pašvaldību sociālo dienestu 
darbinieki un jaunatnes darba speciālisti no 
Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokiš-
ķiem, Kretingas un Jonišķiem apguva pieredzi 
sociālo pakalpojumu un iekļaušanās pasākumu 
sniegšanā. Viesītes novada pašvaldību pārstā-
vēja SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes 
centrs” vadītāja I. Laizāne, Sociālā dienesta va-
dītāja S. Matačina, Sociālais darbinieks darbam 
ar ģimeni un bērniem S. Bantauska, Jaunatnes 
lietu speciāliste D. Sala un Jaunatnes darbinie-
ce L. Liepiņa. Projekta vadības grupas sanāk-
smē piedalījās Attīstības un plānošanas noda-
ļas vadītāja G. Dimitrijeva.

Pieredzes apmaiņas pasākums notika Jel-
gavā. Pasākuma dalībnieki apmeklēja Psiho-
neiroloģiskās slimnīcas “Ģintermuiža” muzeju, 
kur bija iespēja uzzināt par “aizņemtības tera-
piju”, un “uz savas ādas” izbaudīja piedāvāto 
mākslas terapijas pulciņu Jelgavas bērnu un 
jauniešu centrā “Junda”. Sociālajā darbā, strā-
dājot ar cilvēkiem ar invaliditāti, veicot dažā-

dus iekļaujošus pasākumus, kā arī lai pašiem 
darbiniekiem mazinātu izdegšanas riskus, ir ie-
spēja plaši pielietot mākslas terapijas metodes.

Eiropas Savienības Interreg Latvija - Lie-
tuva pārrobežu sadarbības programmas 2014 - 
2020 atbalstītā projekta Nr. 317 “Sociālo pakal-
pojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana 
Vidusbaltijas reģionā”/ “SocQuality” mērķis ir 
veicināt personu ar invaliditāti, bērnu, jauniešu 
un veco ļaužu integrāciju sabiedrībā, īstenojot 
sociālās iekļaušanas pasākumus un uzlabojot 
sociālo pakalpojumu kvalitāti. Projekta ietva-
ros plānots iekārtot dienas centru Viesītē, orga-
nizēt starptautiskas vasaras nometnes bērniem 

un jauniešiem, apmācības speciālistiem.
Īstenošanas laiks - 24 mēneši: no 

01.02.2017. līdz 29.02.2020. Šo projektu fi nan-
sē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets 
EUR 791256.20, tai skaitā ERAF fi nansējums 
EUR 674567.74. Viesītes pašvaldības budžets 
projektā ir EUR 109732.96.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savie-
nības fi nansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā 
atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekā-
dos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savie-
nības ofi ciālo nostāju.

Projektu administratore L. Maisaka

Var iesniegt lauku bloku precizējumus
No šā gada 4. februāra lauksaimnieki var 

veikt lauku bloku/ainavu elementu precizēša-
nu 2019. gadam. Precizēšanas pieprasījumus 
varēs iesniegt līdz šā gada 1. aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai 
tad, ja

• klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sa-
koptu platību,

• pievienot jaunus ainavas elementus,
• no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu 

platību.
Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka 

precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brī-

di, jo LAD inspektori to pārbaudīs arī dabā. 
Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku 
blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota 
platības apsekošana. Svarīgi arī atcerēties, ka 
lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav 
iesniegums platību maksājumu saņemšanai.

Lauku bloku/ainavu elementu precizēša-
nas pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaim-
nieka bloku - savas apsaimniekotās platības 
nošķiršanu no kaimiņu apsaimniekotajām 
platībām. Šādi vienā lauku blokā atrodas tikai 
viena lauksaimnieka apsaimniekotā platība, 
kas ļauj precīzāk pieteikt visu savu apsaim-

niekoto platību, kā arī izvairīties no pārdek-
larācijas ar kaimiņu.

Atgādinām, ka klienti var pārliecināties 
par savām apsaimniekotajām platībām LAD 
ģeogrāfi skajā informācijas sistēmā, kurā ir ap-
kopota aktuālākā informācija par lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi un ainavu elemen-
tiem lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv/ vai 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

No 10. aprīļa varēs pieteikties 2019. 
gada platību maksājumiem!

Lauku attīstības konsultante I. Butkus
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2019. gada 21. februāra domes sēdē ap-
stiprināti “Viesītes ezera apsaimniekošanas 
noteikumi” un pieņemts zināšanai Viesītes 
ezera apsaimniekošanas plāns. Noteikumi 
“Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumi” 

stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Valsts vides 
dienesta Daugavpils reģiona pārvaldi.

Noteikumus izstrādāja SIA “Enviro- 
projekts”. Šo noteikumu 1. redakcijas sabied-
riskā apspriešana notika 2018. gada 9. maijā 
Viesītes novada domē.

Projekta rezultātā ir izstrādāts vietējās no-
zīmes plānošanas dokuments – Viesītes ezera 
apsaimniekošanas noteikumi 2019. - 2034. 
gadam. Tas ir īstenots no valsts budžeta prog-

rammas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds 
un iemaksas starptautiskajās organizācijās” 
apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzī-
bas projekti” vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzības 
aktivitātē” “Publisko ūdeņu pārvaldība” ietva-
ros. Projekta īstenošanas laiks - no 04.06.2018. 
līdz 30.04.2019. Projekta izmaksas ir EUR 
8712.00.

Projektu administratore L. Maisaka

Lauksaimniekiem dabas riski būs jāapdrošina
vai jāveido naudas uzkrājums

Pēdējos gados lauksaimnieki arvien vairāk 
apdrošina sējumus un lauksaimniecības dzīv-
niekus. Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji 
pašlaik piedāvā sējumu apdrošināšanu pret 
krusas, lietusgāžu, vētras un pārziemošanas 
(ziemāju sējumiem) radītiem zaudējumiem. 
Par šīm polisēm lauksaimniekiem ir pieejams 
atbalsts no Lauku attīstības plāna 2014. - 2020. 
gadam (LAP 2014 - 2020) apdrošināšanas poli-
šu iegādes izdevumu daļējai segšanai.

Lauksaimniekiem tika piedāvāts ar LAP 
atbalstu īstenot kopfonda izveidošanas pasāku-
mu. Tā kā iepriekšējā pieredze ar lauksaimnie-
cības risku fonda darbību nebija sekmīga, viņi 
nolēma, ka atbilstošāka ir apdrošināšana un 
atbalstu apdrošināšanas polišu iegādes izdevu-
mu daļējai segšanai, kaut arī pieejamo apdroši-
nāmo riska faktoru skaits ir ierobežots. Tāpēc 
ZM, sagatavojot Kopējās lauksaimniecības 
politikas stratēģiskā plāna 2021. – 2027. gadam 

projektu, tajā kā vienu no atbalsta pasākumiem 
arī iekļaus atbalstu apdrošināšanas polišu iegā-
des izdevumu daļējai segšanai.

Savukārt tie lauksaimnieki, kuri apdroši-
nāšanu uzskata par finansiāli neizdevīgu, lai 
gan ir paredzēts atbalsts apdrošināšanas po-
lises iegādes izdevumu daļējai segšanai, var 
veidot savu finanšu uzkrājumu pašu saimnie-
cībā. No 2018. gada ir mainījusies uzņēmuma 
ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanas kārtība, 
un tas nozīmē, ka UIN vairs netiek piemērots 
nodokļa maksātāja peļņai, jo UIN piemērošana 
ir pārcelta no peļņas gūšanas brīža uz peļņas 
sadales brīdi. UIN ir jāmaksā tikai no tās peļ-
ņas daļas, kas tiek sadalīta vai izmaksāta divi-
dendēs vai arī izlietota tādiem mērķiem, kas 
tieši nav saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību. 
Tādējādi lauksaimnieki, kas ir UIN maksātāji, 
var veidot uzkrājumus iespējamiem riska iestā-
šanās gadījumiem, jo reinvestētajai peļņai UIN 

vairs netiks piemērots.
Ņemot vērā 2018. gada sausuma radītos 

zaudējumus, ir izvērtētas iespējas, lai turpmāk 
varētu apdrošināt sējumus pret sausuma risku. 
Tā kā sausums ir plaša mēroga risks, tad šī ris-
ka apdrošināšana ir iespējama pie nosacījuma, 
ja valsts piedalās ar savu līdzfinansējuma daļu 
to sausuma radīto zaudējumu daļas kompensē-
šanai, kas pārsniedz apdrošinātāju rīcībā esošo 
uzkrājumu.

Valdība pieņēma informatīvo ziņojumu 
zināšanai un lēma, ka, ņemot vērā lauksaim-
niecības sējumu, stādījumu un dzīvnieku ap-
drošināšanas iespējas, kā arī atvieglojumus 
finanšu uzkrājumu veidošanai, turpmāk Mi-
nistru kabinets no zemkopības ministra vairs 
nepieņems izskatīšanai jautājumus par dabas 
apstākļu svārstību dēļ nodarīto zaudējumu at-
līdzināšanu lauksaimniekiem.

Lauku attīstības konsultante I. Butkus

Noteikta jaunu saistību uzņemšana lauku attīstības 
platību maksājumiem

Valdība 12. februārī apstiprināja Zemko-
pības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā, 
kādā tiek piešķirts valsts un ES atbalsts vides, 
klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014. - 
2020. gada plānošanas periodā.

Noteikumi papildināti ar atsevišķiem jau-
niem punktiem, nosakot, ka jaunu daudzgadu 
saistību uzņemšanās, paplašināšana vai paga-
rināšana 2019. un 2020. gadā būs atkarīga no 
atbalsta aktivitātes veida un tam pieejamā fi-
nansējuma apmēra līdz šī plānošanas perioda 
beigām. Izvērtējot finansējuma izlietojumu, 
konstatēts, ka pasākumā “Maksājumi apga-
baliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ie-

robežojumi” atbalsta izmaksa pēc 2018. gada 
vairs nav turpināma, savukārt no 2019. gada 
jaunas piecu gadu saistības vairs nebūs iespē-
jams uzņemties pasākumos “Vidi saudzējošu 
metožu pielietošana dārzkopībā” un “Rugāju 
lauks ziemas periodā”, bet no 2020. gada – arī 
pasākumā “Saudzējošas vides izveide, audzē-
jot augus nektāra ieguvei”. Tas saistīts arī ar 
kopējo Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gada periodam sasniedzamo 
mērķu rādītāju izpildi un saistību izpildei 
rezervētā finansējuma apjomu. Atbalsta pre-
tendenti, kuriem piecu gadu saistības beigsies 
2019. gadā, tās varēs pagarināt par gadu, tā 

nodrošinot daudzgadu saistību prasību izpil-
des nepārtrauktību starp diviem plānošanas 
periodiem.

Grozījumi paredz, ka atbalsta pretenden-
tam aprēķinātais bioloģiskās lauksaimniecības 
atbalsts netiks samazināts situācijā, ja 2019. 
gadā tiks konstatēta regulas atsevišķu noteik-
to mērķu neizpilde, ievērojot 2017. un 2018. 
gadā nelabvēlīgo laikapstākļu izraisītās nega-
tīvās sekas.

Noteikumos veikti vēl atsevišķi tehniska 
rakstura precizējumi.

Lauku attīstības konsultante I. Butkus

Viesītes ezeram apstiprināti apsaimniekošanas noteikumi

Veikts kārtējais reids Piksteres ezerā
30. janvārī Viesītes novada pašvaldības 

policija ar mērķi veikt makšķerēšanas notei-
kumu ievērošanas kontroli veica kārtējo rei-
du Viesītes novada Viesītes pagasta Piksteres 
ezerā. Tika konstatēts pārkāpums - bez uzrau-
dzības atstātas 10 ar dzīvo zivtiņu (2015. gada 
22. decembra Ministru kabineta noteikumi 

Nr. 800) atļautās makšķerēšanas ierīces. No 
ezeram blakus esošā transportlīdzekļu stāv-
laukuma uz ezeru un atpakaļ pa sniegu veda 
viena cilvēka pēdas, ir pārkāpts iepriekš minē-
to noteikumu 13.1. punkts, kas pieļauj vienam 
cilvēkam divus makšķerēšanas rīkus iekšējos 
ūdeņos, ja katram rīkam ir ne vairāk par trim 

jebkura veida āķiem (arī vairākžuburu), un 
15.6. punkts, ka attālināties no makšķerēšanas 
rīkiem nedrīkst tālāk par 50 metriem. Mak-
šķerēšanas rīki tika izņemti, uzsākta Adminis-
tratīvā lietvedība.

Inspektors J. Pučinskis
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Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības atbalsta centrs “Viesītei” 
piedāvā fizioterapeita pakalpojumus un ārstniecisko masāžu
Ar 2019. gada 1. februāri Latvijas Cistis-

kās fibrozes biedrības atbalsta centrā “Viesītei” 
ir pieejami fizioterapeita pakalpojumi un 
ārstnieciskā masāža.

Pieņemšanas laikā tiks izvērtēts pacienta 
veselības stāvoklis, sniegta konsultācija un iz-
strādāta individuālā fizioterapijas pasākumu 
programma bērniem vai pieaugušajiem:
– ārstnieciskā vingrošana (muguras sāpju un 
skriemeļu izmaiņu gadījumā, funkciju atjauno-
šana pēc traumas, stājas korekcija, pēc insulta/
infarkta un citām neiroloģiskām vai elpošanas 
sistēmas slimībām u.c.);
–  ārstnieciskā masāža;

–  kinezioloģiskā teipošana:
+ uzlabo muskuļu funkcijas un stabilizē mus-
kuļu tonusu;
+ uzlabo asinsriti un limfas cirkulāciju prob-
lēmzonā, tādējādi samazina tūsku un iekaisu-
mu;
+ mazina sāpes, uzlabo locītavu stabilitāti un 
kustīgumu;
+ uzlabo mikrocirkulāciju zemādas audos.

Piedāvājam jaunu pakalpojumu: fiziote-
rapeita mājas vizīte.

Pakalpojumi tiek piedāvāti ikvienam inte-
resentam par maksu.

Sīkāka informācija par pakalpojumiem 
un pierakstu, zvanot pa tālruni 29161629. 
Fizioterapeite Arta Brūvere pieņem pēc ie-
priekšēja pieraksta – otrdienās un piektdienās 
no plkst. 10.00 līdz 16.00.

SIA “LatRosTrans” paziņojums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 

5. decembra noteikumu Nr. 982 “Enerģētikas 
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteik-
šanas metodika” 59. punkta prasībām par to, 
ka “ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas 
produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produk-
tu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un 
pārkraušanas uzņēmumu īpašnieks vai valdī-
tājs informē sabiedrību par aprobežojumiem 
aizsargjoslās un par bīstamību, kas saistīta ar 
uzturēšanos aizsargjoslās, minēto informāciju 
reizi gadā publicējot vietējā laikrakstā, kā arī 
nosūtot pašvaldībai”, informējam, ka Viesītes 
novada pašvaldības teritoriju Rites pagastā 
šķērso SIA “LatRosTrans” piederošie maģis-
trālie naftas un naftas produktu vadi, kuriem 
saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteikta 
drošības aizsargjosla (minimālais platums – 
25 metri no cauruļvada ass). Vispārīgie apro-
bežojumi aizsargjoslās ir noteikti Aizsargjoslu 
likuma 35. pantā. Papildus aprobežojumi aiz-
sargjoslās ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naf-
tas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu 
un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātu-
vēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmu-
miem, degvielas uzpildes stacijām ir noteikti 

Aizsargjoslu likuma 57. pantā, tajā skaitā, bet 
ne tikai:

1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāša-
nas poligonus;

2) aizliegts nomest smagumus, izmest vai 
izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas vie-
las, degvielu vai eļļošanas materiālus;

3) aizliegts staigāt pa virsūdens cauruļva-
du pārejām;

4) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar ze-
mes appludināšanu;

5) aizliegts audzēt kokus un krūmus platī-
bās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas 
metodikā;

6) ja nav noslēgta rakstveida vienošanās 
ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas 
produktu un bīstamu ķīmisko vielu un pro-
duktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes 
un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas uzpil-
des staciju īpašnieku, aizliegts:

a) būvēt, atjaunot, pārbūvēt vai nojaukt 
jebkuras ēkas un inženierbūves,

b) izvietot lopbarības, minerālmēslu, 
bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokma-
teriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli 
uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu 

glabātavas,
c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
d) ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celt-

ņu piestātnes,
e) veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt 

pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas lielāks 
par 5000 kilogramiem, un triecienmehānis-
mus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,

f) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 met-
riem, bet aramzemēs — dziļāk par 0,45 met-
riem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas 
darbus,

g) veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus 
pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu vei-
došanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot 
augsnes paraugus),

h) veikt gultnes padziļināšanas un zemes 
smelšanas darbus,

i) veikt citus darbus, kas traucē ogļūdeņ-
ražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un 
bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļva-
du, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkrauša-
nas uzņēmumu, degvielas uzpildes staciju un 
ar šiem objektiem saistīto iekārtu apkalpoša-
nu vai var bojāt šos objektus.

Paula Stradiņa skolā izveidota jauna ekspozīcija “Vēstures klase”

No 2019. gada 21. februāra Viesītes mu-
zeja “Sēlija” apmeklētājiem atvērta pilnīgi 
jauna ekspozīcija – Vēstures klase. Tā iepa-
zīstina ar Viesītes pilsētas un tuvākās ap-
kārtnes vēsturi gadsimta garumā.

Veiksmīgi īstenojot Valsts Kultūrkapitāla 
fonda Muzeju nozares attīstības programmas 
atbalstīto projektu “Tematiskās ekspozīcijas 

“Vēstures klase” projekta realizācija”, muzeja 
nodaļā Paula Stradiņa skola apmeklētājiem 
pieejama jauna ekspozīcija par pilsētas vēsturi.

Projekta gaitā iekārtota mūsdienīga eks-
pozīcija, kurā izmantoti ne vien priekšmeti no 
muzeja “Sēlija” krājuma, bet arī plašs fotogrāfi-
ju materiāls par Viesītes pilsētu un tās ļaudīm. 
Telpas māksliniecisko koncepciju izstrādāja 
uzņēmums SIA Bonus Eventus. Kopējais pro-
jekta finansējums no Valsts Kultūrkapitāla 
fonda ir 9923,96 eiro, bet vēl 13918,73 eiro 
telpas remontam tika piešķirti no pašvaldības 
budžeta. Projekts īstenots 2018. gada laikā.

Telpa piemērota dažādu semināru un iz-
glītojošo programmu norisei. Tā aprīkota ar 
ekrānu un audio iekārtu, lai apmeklētājiem 
varētu demonstrēt dažādus vēsturiskus video- 
materiālus. Īpaša vieta ekspozīcijā atvēlēta 
Sēlijas Televīzijai, kas dibināta 1992. gadā un 
pastāvēja līdz 2008. gadam. Īpašos gadījumos 
video varēs pārraidīt ar šaurfilmu kino de-

monstrēšanas iekārtu, kas senāk izmantota 
Viesītes kinoteātrī.

Šī projekta īstenošana ir vēl viens solis 
uz priekšu Paula Stradiņa skolas sakārtošanā. 
Līdztekus jaunizveidotajai Vēstures klasei šī 
muzeja nodaļa iepazīstina ar novada ievēroja-
mām personībām – Paula Stradiņa dzimtu un 
Veco Stenderu. Tāpat šeit ir aplūkojami seni 
medicīnas instrumenti un aktuālās muzeja 
izstādes.

Muzeja nodaļa Paula Stradiņa skola izvei-
dota 2011. gadā. Tā atrodas bijušajā Eķengrā-
ves pagastskolas ēkā, kas celta 1880. gadā. Šajā 
vēsturiskajā ēkā kristīts un vēlāk arī mācījies 
Viesītē dzimušais profesors Pauls Stradiņš, 
kura vārdā nosaukta šī Viesītes muzeja “Sēlija” 
nodaļa.

Sagatavoja J. Dzimtais,
Viesītes muzeja “Sēlija” izglītojošā darba

un darba ar apmeklētājiem speciālists,
info@muzejsselija.lv, tālr. 28681126.
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Lonē veidos Mazā Bānīša vēstures staciju
Viesītes novada pašvaldība, īstenojot pro-

jektu “Mazā Bānīša vēstures stacijas izvei-
de Viesītes novada Lones ciemā”, Nr. 2018/
AL24/4/A019.22.04/1, izveidos šaursliežu 
dzelzceļa vēstures staciju. Tā rezultātā būs 
izveidots jauns tūrisma objekts, kas savukārt 
ļauj paplašināt jau esošu tūrisma maršrutu.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas po-
tenciāla attīstības iniciatīvas” atbalstu.

Viesītes novada teritorija attīstības plā-
nošanas dokumentos ir defi nēta kā viena no 
zaļākajām un veselīgākajām Latvijas dzīves 
vietām, kur gudri tiek apsaimniekoti dabas 
resursi, saglabājot un popularizējot Sēlijas 
kultūrvēsturiskās vērtības un atstāto man-
tojumu. Projektā paredzēts izveidot Pirmajā 
pasaules karā izbūvētā šaursliežu dzelzceļa 
Mazā Bānīša vēstures staciju, kurā tas kā vie-
nojošais elements stacijas apmeklētājiem at-
spoguļo kultūrvēsturiskās un dabas vērtības. 
Informāciju stendos - stacijas pieturās būs 
informācija par šaursliežu dzelzceļu, kom-
ponista A. Žilinska un Latvijas fotogrāfi jas 
pamatlicēja M. Buclera, Vecā Stendera kā 
latviešu pirmās ābeces autora atstāto kultūras 
mantojumu. Tas tiek darīts, izmantojot inte-
raktīvas metodes - stacija kā stacija - pulkste-
nis un laterna, soli, tirgus. Stāstu par vēsturi 
vēsta stendi, bet ne izpausmē, pie kādas esam 
pieraduši; te, kā jau stacijā, ir interesanti vērot 
fotogrāfi jas, iepazīt vēstures veidotājus, uzzi-
nāt, ko novadā ir vērts apmeklēt, kur pavadīt 
laiku kopā visai ģimenei. Tepat, pāri ceļam, 

ir iespēja paēst, pārnakšņot, pāris kilometrus 
tālāk - baudīt Saukas dabas parka labumus. 
Bērniem ir interesanti – var parotaļāties, kopā 
ar omi vai opi nofotografēties. Viss ir vienkār-
ši un tajā pašā laikā interesanti visiem - bēr-
niem, vecākiem, vecvecākiem.

Līgums par būvdarbu veikšanu ir noslēgts 
ar “SIA Legāts”, plānots, ka būvdarbus pabeigs 
līdz 2019. gada 30. jūnijam. Būvuzraudzību 
veic SIA “La Konsultants”. Lai nodrošinātu 
projekta rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu, 
pēc tā īstenošanas noteikti būs jāveic pasāku-
mi, kuri ir iekļauti projekta ilgtspējīgas attīs-
tības plānā, piemēram, jāorganizē iedzīvotāju 
talkas, gadskārtu un tradicionālie pasākumi, 
stādu un cāļu dienas, citi pasākumi, kuri pul-

cē vietējos iedzīvotājus un viesus.
Projekta īstenošanas laiks : 01.09.2018. – 

31.10.2019.
Kopējās projekta izmaksas ir EUR 

28280.00, tai skaitā ELFLA fi nansējums EUR 
17296.31.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lau-
ku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīs-
tībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa viet-
nē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-de-
velopment-2014-2020/index_lv.htm

Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja G. Dimitrijeva

Veselības nedēļa Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā

Februāra pirmajā nedēļā - no 4. līdz 8. 
februārim - Viesītes Jaunatnes iniciatīvu cen-
trā notika 4 dienu veselības aktivitāšu cikls 
“Veselības virpulī”. Veselības aktivitāšu nedē-
ļā aktīvi darbojās 15 bērni, kuri izzināja, pē-
tīja, jautāja, diskutēja, veidoja, klausījās, līdz-
darbojās, vingroja un mācījās. Katra diena 
bija darbīga un interesanta, kā arī izglītojoša 
un pamācoša.

Pirmā diena bija vērsta uz fi ziskajām ak-
tivitātēm, jo, kā jau mēs zinām - “veselā mie-
sā vesels gars”. Viesītes sporta organizatores 
Jolantas Stumbiņas vadībā bērniem tika pie-
dāvātas dažādas aktivitātes – sākot ar vingro-
šanu, beidzot ar dažādām stafetēm. Savukārt 
otrajā dienā Sandra Nikolajeva vadīja lekciju 
“Par veselīgu Viesītieti”, kur tika pastāstīts 

par to, ka līdzās fi ziskām aktivitātēm svarīgs 
ir arī pareizs uzturs, kas kopā veido veselīgu 
dzīvesveidu.

Aktivitāšu ietvaros tika demonstrēts Eiro-
pas Savienības Interreg Latvija - Lietuva pār-
robežu sadarbības programmas 2014 - 2020 
atbalstītā projekta Nr. LLI-295 “Ilgtspējīgas, 
sociālas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopie-
nas” /V-R communities/ ietvaros iegādātais 
veselības komplekts, kurš ir pieejams Jaunat-
nes iniciatīvu centrā. Šis veselības komplekts 
ļauj bērniem labāk izprast jēdzienu – veselīgs 
uzturs. Savukārt ar kustību spēles palīdzību 
bērni var izkustēties un labi pavadīt laiku.

Veselības nedēļa noslēdzās ar kopīgas 
maltītes gatavošanu “Kad veselīgi nozīmē 
arī garšīgi”, kopīgi gatavojot augļu salātus un 
izspēlējot viktorīnu “Veselības virpulī”. Vikto-
rīnu veidoja jautājumi par visas nedēļas ga-
rumā dzirdēto un redzēto, kur uzvaras laurus 
guva Loreta.

Liels paldies Jolantai Stumbiņai un Sand-

rai Nikolajevai par aktīvu līdzdarbošanos 
Veselības nedēļā! Ļoti liels prieks, ka pro-
jekta Nr. LLI-295 “Ilgtspējīgas, sociālas un 
aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” ietva-
ros Jaunatnes iniciatīvu centrs tika pie jauna 
aprīkojuma – spēlēm, magnētiskās tāfeles, 
vingrošanas bumbām, kuras varēs izmantot 
dažādu veselības pasākumu organizēšanā, kā 
arī ikdienas darbā ar jaunatni. Tāpat paldies 
bērniem, kuri bija atsaucīgi un piedalījās vi-
sās piedāvātajās aktivitātēs, jo dzīvot veselīgi 
ir stilīgi!

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas 
Savienības fi nansiālo atbalstu. Par šīs publi-
kācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada 
pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uz-
skatāms par Eiropas Savienības ofi ciālo nostā-
ju.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Sala
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Viesītes novada pašvaldība kopš 2017. 
gada īsteno projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/016 “Vie-
tējās sabiedrības veselības veicināšana un sli-
mību profi lakse Viesītes novadā”, kas piedāvā 
bez maksas apmeklēt dažādas veselības veici-
nāšanas un slimību profi lakses aktivitātes visu 
vecumu grupu iedzīvotājiem.

Papildus ikmēneša aktivitātēm martā no-
tiks arī peldēšanas nodarbības pieaugušajiem

(pieteikties pie projektu aktivitāšu koordina-
tores Sandras, 29774759) un dienas nometne 
Viesītes vidusskolas skolēniem “Jauns – aktīvs -
vesels” Nometne notiks 14. un 15. martā, ai-
cināti pieteikties skolnieki vecumā no 10 - 16 
gadiem. Skolēnu skaits nometnē ir ierobežots, 
tāpēc priekšrocība tiem, kuri vēl nav piedalīju-
šies Veselības projekta aktivitātēs (pieteikties 
skolā pie S. Milaknes).

Marta mēnesī nenotiks vingrošanas no-
darbības PII “Zīlīte”, bet tās atsāksies aprīlī.

Projekts noslēgsies šī gada nogalē. Projek-
tu fi nansē Eiropas Savienība. Projekta kopējās 
izmaksas ir 47515,00 EUR, no kurām Eiropas 
Sociālā fonda līdzfi nansējums 40387,75 EUR 
un valsts budžeta fi nansējums 7127,25 EUR.

Lūgums sekot līdzi aktualitātēm, plānota-
jiem pasākumiem vai izmaiņām - informācija 
tiks publicēta pašvaldības mājaslapā: www.vie-
site.lv un izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Sa-
vienības fi nansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas 
saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldī-
ba, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par 
Eiropas Savienības ofi ciālo nostāju.

Aktīvs šodien, vesels rīt!

ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profi lakse Viesītes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/016) laika grafi ks 
2019. gada marta mēnesim

Nr.p.k. Sākuma 
datums Beigu datums Ilgums Norises laiks Īstenošanas 

vieta Nosaukums Piezīmes

1 01.03.2019. 31.03.2019. 20; 30; 40 
minūtes

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

Rites 
pamatskola, 
Cīruļi, Rites 

pagasts, Rites 
novads

Vingrošanas nodarbības 
Viesītes vidusskolas skolēniem 

izglītības programmas 
īstenošanas vietā “Rites 

pamatskola”, Cīruļi, Rites 
pagasts, Rites novads

01.03.2019. 
05.03.2019. 
08.03.2019 
19.03.2019. 
22.03.2019. 
26.03.2019. 
29.03.2019. 
30.03.2019.

2 01.03.2019. 31.03.2019. 45 minūtes 13:30-14:15

Viesītes vsk. 
sporta zāle, 
Vaļņu iela 7, 
vai stadions, 

Brīvības iela 33, 
Viesīte, Viesītes 

novads

Vingrošanas nodarbības 
Viesītes vidusskolas skolēniem 

izglītības programmas 
īstenošanas vietā, Vaļņu ielā 7, 

Viesīte, Viesītes novads

01.03.2019. 
08.03.2019. 
22.03.2019. 
29.03.2019.

3 01.03.2019. 31.03.2019. 60 minūtes 18:00-19:00
Citrus SPA, 

Kurzemes iela 
8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbības 
pieaugušajiem Viesītes novadā 

04.03.2019. 
11.03.2019. 
18.03.2019. 
25.03.2019.

4 01.03.2019. 31.03.2019. 60 minūtes 16:00-17:00
Citrus SPA, 

Kurzemes iela 
8, Jēkabpils

Peldēšanas apmācības Viesītes 
vidusskolas skolēniem 
izglītības programmas 
īstenošanas vietā “Rites 

pamatskola”, Cīruļi, Rites 
pagasts, Rites novads

06.03.2019. 
20.03.2019. 
27.03.2019. 

5 01.03.2019. 31.03.2019. 60 minūtes 16:00-17:00
Citrus SPA, 

Kurzemes iela 
8, Jēkabpils

Peldēšanas apmācības Viesītes 
vidusskolas skolēniem 
izglītības programmas 

īstenošanas vietā, Vaļņu ielā 7, 
Viesīte, Viesītes novads

01.03.2019. 
04.03.2019. 
08.03.2019. 
18.03.2019. 
22.03.2019.

6 14.03.2019. 15.03.2019. 2 dienas (12 
stundas) 09:00-15:00

Viesītes 
Kultūras 

pils, Smilšu 
2 (tikšanās 
vestibilā), 

Viesīte, Viesītes 
novads

Dienas nometne Viesītes 
vidusskolas skolēniem “Jauns -

aktīvs – vesels”

14.03.2019. 
15.03.2019.

Projektu administratore L. Maisaka

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N E
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Starptautiska projekta ietvaros iegādātu aprīkojumu pielieto 
veselīga dzīvesveida popularizēšanā bērniem un jauniešiem

Viesītes novada pašvaldība kopā ar Rokiš-
ķu rajona pašvaldību 2018. gadā uzsāka Eiro-
pas Savienības INTERREG Latvija - Lietuva 
pārrobežu sadarbības programmas 2014 - 2020 
atbalstītā projekta “Ilgtspējīgas un aktīvas Ro-
kišķu un Viesītes pašvaldības”, Nr. LLI-295 
/V-R communities/, īstenošanu. Projekta mēr-
ķis ir radīt apstākļus, kas sekmē sociālekono-
miskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos; abās 
apdzīvotās vietās cilvēku dzīves stils nav pietie-
koši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme ir pie-
vērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem 
tikties un pavadīt laiku aktīvi. Projekta moto ir 
“VESELS UN LAIMĪGS”.

Informē projektu administratore
L. Maisaka: “Pateicoties projekta ietvaros ie-
gādātajam veselības komplektam, bērni Viesītē 
apguva veselīga dzīvesveida pamatprincipus. 
No 2019. gada 4. līdz 8. februārim Viesītes 
Jaunatnes iniciatīvu centrā norisinājās 4 dienu 
veselības aktivitāšu cikls “Veselības virpulī”. 
Viesītes sporta darba organizatores J. Stumbi-
ņas vadībā bērni piedalījās dažādās aktivitātēs, 
piemēram, vingrošanā, stafetēs u.c. Ārsta palī-
ga S. Nikolajevas vadītajā nodarbībā “Par ve-
selīgu Viesītieti” pasākuma dalībnieki uzzināja, 
ka līdzās fi ziskām aktivitātēm vienlīdz svarīgs 
ir arī pareizs uzturs. Veselības aktivitāšu cikla 
noslēgumā Jaunatnes darbiniece L. Liepiņa ie-
mācīja bērniem pagatavot veselīgus augļu sa-
lātus. Attīstības un plānošanas nodaļas speciā-
listiem ir liels gandarījums, ka viena projekta 
ietvaros iegādātais aprīkojums ir lietderīgs un 
ērti pielietojams citu aktivitāšu īstenošanai. Šis 
veselības komplekts nodrošina veselīga dzīves-
veida popularizēšanu un ir pieejams Viesītes 
jaunatnes iniciatīvu centrā. Tajā ir liekā svara 
imitācijas veste (pieaugušo un bērnu izmēri), 
salīdzinošais modelis, lai uzsvērtu atšķirības 
starp muskuļiem un taukiem cilvēka ķermenī, 
vingrošanas bumbas, kas piemērotas univer-
sālai lietošanai. Modelis “Pārtikas tauki ātro 

uzkodu ēdienā” veicina izpratni par pārtikas 
ietekmi uz veselību, kas savukārt ļauj ikvienam 
indivīdam padomāt par to, ko ēdam. Mēģenes 
ar informāciju spilgti ilustrē, cik daudz tauku ir 
dažos ātrās ēdināšanas produktos: frī kartupe-
ļos, karstmaizēs, hamburgerā, čīzburgerā, picā, 
hotdogā utt. 3D stends “Pasīvā dzīvesveida se-
kas” skaidri parāda, kādas ir sekas pasīvam dzī-
vesveidam, kāda negatīva ietekme no nekustīga 
dzīvesveida rodas veselībai. Ir iegādāta arī div-
pusēja magnētiskā tāfele, kur var demonstrēt 
veselīga uztura kombinācijas. Bērniem ir iegā-
dāta spēle “Sagatavojies un ej”, kas veicina bēr-
nu aktivitāti. Liels paldies Jaunatnes lietu spe-
ciālistei D. Salai par pasākuma nodrošināšanu 
un attiecīgo speciālistu piesaistīšanu,” stāsta 
projektu administratore L. Maisaka.

Saskaņā ar aktivitāšu plānu 2019. gadā 
darbs turpinās. Pateicoties ietaupītajiem pro-
jekta budžeta līdzekļiem, Viesītes novadā tiks 
attīstīta vēl viena aktīvās atpūtas vieta; tā ir 
viesītiešu iecienīta vieta pie Viesītes ezera “Pie 
akmens”. Aktīvās atpūtas vietā plānotas šādas 
konstrukcijas: L veida laipa - mols, vienvietīgas 
šūpoles, bērnu rotaļu elements ar slidkalniņu, 
ugunskura vieta, divas ģērbtuves, divi galdi 
un četri soli, divas tualetes, metāla konstruk-
cijas informatīvais stends ar divpusējo planše-
ti ārtelpām. Ir veikts iepirkums par būvdarbu 

veikšanu un būvuzraudzību. Plānojam vasaras 
laikā šo vietu sakārtot un aprīkot. 2019. gada 
februārī ir uzsākta plānošanas dokumenta – 
algoritma izstrāde. 20. februārī notika darba 
grupas sanāksme, kurā piedalījās pašvaldības 
speciālisti, iestāžu vadītāji, deputāti. 8. maijā 
notiks jauniešu sporta diena, kurā piedalīsies 
40 dalībnieki – pa 20 skolēniem no katra part-
nera, savukārt 3. maijā mūsu skolēni dosies uz 
sporta dienu Rokišķos. Pasākumos piedalīsies 
skolēni ne tikai no Viesītes, bet gan no visiem 
pagastiem, tai skaitā liela daļa no Rites. Sep-
tembrī paredzētas veselības dienas senioriem 
Rokišķos un Viesītē. Projekts noslēgsies 2019. 
gada septembrī.

Projekta kopējais fi nansējums: 199650,36 
eiro, tai skaitā ERAF fi nansējums 169702,80 
eiro. Viesītes novada pašvaldības fi nansējums: 
101143,57 eiro, tai skaitā ERAF fi nansējums 
85972,03 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Sa-
vienības fi nansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas 
saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldī-
ba, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par 
Eiropas Savienības ofi ciālo nostāju.

G. Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja

D. Salas foto

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietva-
ros Viesītes vidusskolas 8. - 12. klašu jaunieši 
28. janvārī piedalījās izrādē – lekcijā “Kas ir 
teātris?” Tika diskutēts par teātra un mākslas 
nozīmi, demonstrēti video kadri no izrādēm, 
rādot piemērus, kā darbojas Nacionālā teātra 
māja. Lekcijas laikā pazīstami aktieri - Igors 
Šelegovskis, Uldis Siliņš, Liene Bebre un Ivars 
Kļavinskis - jauniešiem atklāja ikdienas darba 
soli. Viņi pastāstīja par aktiera pienākumiem 
un atbildību, par to, kas būtu jāpilnveido un 

kur iegūt izglītību. Jaunie aktieri un režisors 
sniedza ieskatu citu, ar teātri saistītu profesiju -
grimētāju, butaforu, horeogrāfu, komponistu, 
režisoru, tērpu mākslinieku, gaismotāju, skaņu 
operatoru u.c. - ikdienas darbā.

Profesionāļi dalījās savā pieredzē un kar-
jeras izaugsmē. Interpretēja savu redzējumu 
par darbu teātrī, etīžu, grima mākslas niansēm, 
skatuves un māksliniecisko teātra žanru dažā-
dību.

Tika godīgi runāts par to, ka var būt garlai-
cīgas izrādes. Aktieri izprot, ka reizēm ar pir-
mo piegājienu izrāde tiešām šķiet nesaprotama 
un garlaicīga, bet tas esot normāli, jo katram 

nepieciešams laiks pārdomām un izpratnei. 
Svarīgi saprast, kas ir tās tēmas, kuras jaunieši 
vēlas redzēt teātrī.

Jauniešu pārdomas:
“Aktieri bija tik interesanti! Smaidoši, ar 

labu dikciju, atraktīvi un pozitīvi! Saprotu, kā-
pēc viņi ir pieprasīti un atpazīstami.”

“Tagad es vēlos teātri apmeklēt biežāk!”
“Man teātris vairs nešķiet tik garlaicīgs.”
“Es nožēlotu, ja nebūtu atnācis uz lekciju.”
“Uzzināju interesantas lietas par profesi-

jām teātrī.”
Skolēnu saeimas preses ministre

Z. Zaļakmene un Pkk skolotāja S. Ratiņa

Latvijas Nacionālā teātra jaunie aktieri ciemojas 
pie Viesītes jauniešiem
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Noslēdzies jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss mācību 
motivācijas palielināšanai

Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projek-
ta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātais 
jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss mācī-
bu motivācijas palielināšanai Viesītes novada 
pašvaldībā.

Konkursā pieteikumu iesniedza viens 
pretendents. Tika apstiprināts biedrības “Pie-
dzīvojuma Gars” jaunatnes iniciatīvu projekts 
“Klases spēks - Viesīte”. Projekta laikā tiks 
strādāts ar 13 - 19 gadus veciem jauniešiem 
no Viesītes vidusskolas, lai pilnveidotu sko-

lēnu spēju sadarboties komandā un lai viņi 
iegūtu iemaņas, zināšanas par vērtībās balstī-
tu līderību. Projekta laikā katrai grupai indi-
viduāli tiks izveidoti četri saliedēšanas pasā-
kumi. Katram pasākumam būs sava tematika. 
Pasākumu galvenais mērķis ir palīdzēt jau-
niešiem apzināties savu lomu kolektīvā, savas 
vērtības, stiprās puses, kā arī raisīt pašinicia-
tīvu klases kolektīvā.

Projekta ietvaros tiks veidota pozitīvā-
ka, veselīgāka vide Viesītes vidusskolā, mai-
not attieksmi, mācot sadarboties, komunicēt 
savā starpā un veidot patīkamu iekšējo mik-
roklimatu. Nodrošinot aktivitāšu pieejamību 
iespējami tuvu jauniešu dzīves un mācību 
vietai, jauniešiem tiks piedāvāta iespēja ie-
saistīties dažādās aktivitātēs ārpus formālās 
izglītības, palielinot motivāciju mācīties un 
aktīvi līdzdarboties ikdienas dzīvē. Projekta 
kopējās izmaksas EUR 4600,00 (četri tūkstoši 
seši simti eiro un 00 centi). Projekta aktivitā-
tes paredzētas no 2019. gada 1. augusta līdz 1. 
decembrim un tiek īstenotas Eiropas Sociālā 

fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas samazināšanai” (PuM-
PuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decem-
brim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo 
skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profe-
sionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 
4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes 
valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu 
pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības 
iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.
pumpurs.lv

Informāciju sagatavoja
projekta pašvaldības koordinatore,

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un jaunatnes 

lietu speciāliste D. Sala,
mob. tel.: +37122000801,

e-pasts: dita.sala@viesite.lv

Šī gada 15. februārī Satversmes tiesa orga-
nizēja skolēnu zīmējumu un domrakstu kon-
kursa, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam –
Satversmei, noslēguma apbalvošanas pasāku-
mu. Satversmes tiesa konkursu izsludināja jau 
otro gadu.

Satversmes tiesa rudenī aicina pedagogus 
pieteikt zīmējumu konkursam “Manas pa-
mattiesības Satversmē” vispārējās un speciā-
lās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savu-
kārt dalībai domrakstu konkursā “Latvijas 
Satversmes nākamie simts gadi” - vispārējās 

izglītības, speciālās izglītības un profesionālo 
izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus.

No mūsu skolas zīmējumu konkursā star-
tēja divas 6. b. klases audzēknes: Alīna Tiļiņi-
na un Madara Ribakova.

Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu 
lojalitāti Latvijas Republikai un uzticību Lat-
vijas Republikas Satversmei, kā arī stiprināt 
skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolē-
nu līdzdalību valsts norisēs. Ar šī konkursa 
starpniecību Satversmes tiesa vēlas veicināt 
skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un 

tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu 
zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tie-
siskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt sko-
lēnus ar Satversmes tiesu, skaidrot tās lomu 
demokrātiskā sabiedrībā.

Satversmes tiesas konkursā piedalījās 80 
Latvijas skolas no dažādiem novadiem. Ko-
pumā tika iesniegti vairāk nekā 260 radošie 
darbi. Apbalvošanas pasākumā piedalījās 
godalgas ieguvušie no 21 izglītības iestādes. 
Zīmējumu konkursā atzinības rakstu saņēma 
M. Ribakova. Apsveicu! Paldies abām meite-
nēm par ieguldīto darbu materiālu izpētē un 
radošajā mākslas procesā!

Skolēnam tā ir pieredze un apliecinājums 
savam redzējumam par Satversmi. Noteikti 
interesanti klātienē satikt un diskutēt ar Sat-
versmes tiesas priekšsēdētāju Inetu Ziemeli, 
vietnieci Sanitu Osipovu, tiesnesi Aldi Laviņu 
u.c.

Satversmes tiesa, augsti novērtējot iesūtī-
to darbu radošo un saturisko vērtību, uzrunā-
ja pārstāvjus no Latvijas Mākslas akadēmijas, 
izdevniecības “Dienas Žurnāli”, jauniešu žur-
nāla “Ilustrētā Junioriem” un žurnāla “Jurista 
Vārds”, aicināja novērtēt iesūtītos darbus un 
pasniegt specbalvas.

Šogad savu specbalvu pasniedza arī pir-
mā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes mazmaz-
meita Kristīne Čakste.

Pēc Satversmes tiesas mājaslapas info
sagatavoja Vizuālās mākslas skolotāja

S. Ratiņa.
A. Kravčuka foto

Novada skolās

Noslēdzies konkurss “Manas pamattiesības Satversmē”

Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš kopā ar 6. klašu zīmējumu konkursa laureātiem.



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2019. gada februāris, Nr. 2 (187)

13

Karjeras izglītības skolas ikdienas dzīvē

Jauniešu karjeras attīstības atbalstam tika 
organizētas tikšanās ar absolventu K. Čibuli 
un Viesītes vidusskolas skolas vecāku padomes 
priekšsēdētāju V. Zaļakmeni. K. Čibulis vecāko 
klašu jauniešus iepazīstināja ar Robežsardzes 
darba ikdienu, izglītības un sporta dzīvi, pro-
fesiju klašu un personīgās karjeras izaugsmes 
iespējām. Dalījās pieredzē, ko guvis savas pro-
fesijas specifi skajā ikdienā, kā arī starptautiska-
jās misijās.

Daudzās audzināšanas stundās, sākot 
no 7. līdz 12. klasēm, par profesijas ikdienas 
procesiem pastāstīja un personiskās karjeras 
izglītības pieredzē dalījās V. Zaļakmens. Ļoti 
patīkami, ka jaunatnes karjeras jautājumu iz-
glītošanas procesā jūtam vecāku atbalstu.

13. februārī norisinājās Ēnu dienas. Šo ie-
spēju izmantoja 9. - 12. klašu jaunieši. Paldies 
Viesītes novada domei, kura arī bija aktīva ar 

ēnošanas piedāvājumu, kuru daudzi skolēni 
izmantoja. Izglītojamie ēnoja visdažādākās 
profesijas plašās jomās: Vidzemes projektu 
aģentus, policistus, jaunatnes lietu speciālistus, 
aktierus u.c. Pēc jauniešu iesniegto materiālu 
apkopošanas publicēsim interesantus stāstus 
un jauniešu iegūto pieredzi ēnojot.

21. februārī notika karjeras konsultantu se-
minārs “Steriotipi un realitāte – karjeras iespē-
jas būvniecības nozarē” Aizkrauklē. Pasākumu 
organizēja VIAA ar sadarbības partneriem: 
RTU, PIKC Ogres tehnikumu, GRIF.LV, SIA 
PROFLINE. Tika papildināts izdales materiā-
lu klāsts, iegūta jaunākā informācija profesio-
nālajai izglītībai un uzklausīti pozitīvie piere-
dzes piemēri, kas palīdz strādāt savā skolā un 
ieviest jauninājumus. Aplūkoti jautājumi par 
izglītības iespējām arhitektūrā un būvniecībā, 
nozares speciālistu iespējām, drošības spilvenu 

darbā u.c. jautājumi.
25. februārī skolā ciemojās karjeras atbal-

sta grupa - Amanda Brizga ar kolēģiem no 
www.prakse.lv, lai sekmētu un iedrošinātu jau-
niešus plānot, analizēt, pētīt un uzdrošināties 
darboties, lai strukturēti sakārtotu savu karje-
ru, jau sākot ar šodienu. Darbs tika organizēts 
divās grupās: 9. klasēm un vidusskolēniem. 
Aktivitātes apmeklēja 71 skolēns.

27. februārī skolā ciemojās Latvijas Dzelz-
ceļa Korporatīvās komunikācijas daļas projek-
tu vadītāja Māra Baumane ar lekciju “Drošības 
stunda”. Tikšanās tika organizēta 3. - 4. klašu 
un 5. - 6. klašu grupām (98 izglītojamie).

No Karjeras attīstības atbalsta projekta Nr. 
8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” fi nansē-
juma tiks atmaksātas ieejas kartes vidusskolē-
niem mācību izpētes braucienā “Skola 2019”.

Savukārt marta beigās pamatskolēni pro-
jekta ietvaros piedalīsies radošajās laboratori-
jās un meistardarbnīcās, ko organizēs Ventspils 
tehnoloģiju centrs.

Pedagogs, karjeras konsultants
 S. Ratiņa

2019. gada 19. februārī Austrumlatvijas ra-
došajā pakalpojumu centrā “Zeimuļš” norisi-
nājās biznesa spēles “Ceļš uz bagātību” Latgales 
reģiona pusfi nāls. Konkursu vidusskolēniem 
organizē projekts “Esi līderis!”. Šī gada tēma –
“Piegāde laikā”. No mūsu skolas piedalījās 3 ko-
mandas: K. Jaškova un R. Lūsis - “RK Spice”, 
A. Heislere, P. Tīrumniece un K. Melderis –
“Biz-ratons”, V. Zaļakmens, I. Aldiņa un A. 
Skvarnaviča – VIA “Kodol-zīle”.

Jaunieši sagatavoja mājas darbu, kas sevī 
ietvēra komandas devīzi, vienotu stilu un pre-

zentāciju/pieteikumu. Spēles gaitā jauniešiem 
jāizprot biznesa spēles variācijas, jāspēj vieno-
ties un veiksmīgi sadarboties, veikt izdevīgus 
fi nanšu darījumus un tos precīzi aprēķināt. 
Savu lomu spēlē arī veiksme izlozē. Biznesā jā-
prot riskēt un reizē nepārkāpt noteikumus.

Kopumā pusfi nālā piedalījās 40 komandas 
no 17 izglītības iestādēm /Rēzeknes Valsts ģim-
nāzijas, Varakļānu vsk. u.c./. Biznesa spēlēs sa-
vus spēkus un veiksmi izmēģināja vairāk nekā 
110 jaunieši. 37 komandas saņēma pateicības 
par ieguldīto darbu spēles sīvajā konkurencē, 

un šo komandu vidū bijām arī mēs. Trīs god-
algotās vietas cīnīsies fi nālā Rīgā.

Jauniešu izjūtas un pārdomas
Andžela, Kristaps un Paula: Tā atkal ir lie-

la pieredze un milzīgs veiksmes faktors. Bija 
interesanti, un komandas gars mūs vēl vairāk 
saliedē.

Viesturs, Annija un Ilvija: Saspringuma ne-
bija, jo saprotami noteikumi un valdīja spēles 
gars. Vienmēr gribas labāk, bet iegūtā pieredze 
palīdzēs turpmāk. Brauksim nākamgad, un tad 
jau redzēs. Patika. Jautri!

Rodrigo un Kate: Šogad bija saprotamāk 
veikt uzdevumus un aprēķinus. Tas palīdzēja, 
bet fortūna izlozēs pagrieza muguru.

Prieks, ka spēju aizraut un iedrošināt jau-
niešus jauniem izaicinājumiem, kas sekmē 
viņu personīgās karjeras izaugsmi. Tas palīdz 
noslīpēt uzstāšanās mākslu, sadarbības un lī-
derības prasmes, veselīgas konkurences sparu, 
uzdrīkstēšanos pieņemt lēmumus un par tiem 
atbildēt.

Paldies jauniešiem par sadarbību, vēlmi 
apgūt jaunas zināšanas un prasmes, izejot no 
skolas sola un programmas prasībām!

Projekta “Esi līderis!” koordinatore 
S. Ratiņa

Biznesa spēles “Ceļš uz bagātību” Latgalē

Jau šobrīd sākam komplektēt grupas nā-
kamajam mācību gadam, tāpēc lūdzam visus 
vecākus, kuri vēlas, lai viņu bērni uzsāk apmā-
cību pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” ar šī 
gada 1. septembri vai tuvākajos gados, pieteikt 
bērnus līdz 31. maijam. Šī informācija neattie-
cas uz vecākiem, kuri to jau ir izdarījuši.

Atgādinām, ka bērnu pirmsskolas izglītī-
bai nepieciešams pierakstīt jau tad, kad bērns 
saņem dzimšanas apliecību. Tas dod iespēju 
ieņemt vietu rindā ar agrāku reģistrācijas lai-
ku. Ja bērns reģistrēts savlaicīgi, tad vecumā 
no 1,5 līdz 2 gadiem vieta tiek nodrošināta. Ja 
reģistrēts vēlāk, tad situācijas var būt dažādas 

atkarībā no iestādes pieprasījuma. Iesniegumi 
tiek pieņemti katru darba dienu Viesītes no-
vada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestā-
dē “Zīlīte”, Pavasara ielā 6A, mobilais tālrunis 
28397144.

PII “Zīlīte” vadītāja A. Orbidāne

Atgādinājums pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N E
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Arkādija Kasinska balvas 2019 konkursa nolikums
Konkurss veltīts Viesītes novadam
Temats: PLAKĀTS (izstrādāts uzņēmu-

miem, firmām, tūrismam, kultūras un izglītī-
bas iestādēm u.c. institūcijām Viesītes novadā).

1. Konkursa dalībnieki: Viesītes novada izglī-
tības iestāžu 9. - 12. klašu skolēni.

2. Darbu iesniegšana:
2.1. A. Kasinska balvas pretendents iesniedz 

radošo darbu vizuālajā mākslā. Darbam pie-
vieno konkursa pieteikumu A4 lapas datordru-
kā. Pieteikumu sagatavo un iesniedz persona, 
kura izvirza skolēnu balvai, sniedzot pamato-
jumu un īsu skolēna raksturojumu, kā arī pats 
darba autors;

2.2. pieteikumu iesniedzēji var būt priekš-
metu skolotāji vai pulciņu vadītāji, kā arī pats 
darbu autors;

2.3. darbus jāiesniedz līdz 2019. gada 6. mai-

jam Viesītes vidusskolā /skolas kancelejā/.
3. Darbi atbilst konkursa tēmai – PLAKĀTS.
3.1. Darbā jāievēro plakāta izstrādes māksli-

nieciskie izteiksmes līdzekļi, kompozīcijas un 
krāsas pamatnosacījumi. Iesniegtā darba for-
māts neierobežots, ar pievienotu paskaidrojo-
šu tekstu: autora vārds, uzvārds, vecums, klase 
un skola, darba nosaukums, pamata materiāls, 
tehnika, izpildes gads, konsultanta vārds, uz-
vārds.

3.2. Darbam jābūt gleznotam, zīmētam, vei-
dotam 2018./2019. mācību gada laikā.

4. Vērtēšana un apbalvošana:
4.1. Arkādija Kasinska balva ir profesionāla 

mākslinieka darbs, kas tapis biedrības “Sēlijas 
palete” mākslinieku plenēros “Sēlijas vasara”;

4.2. balvai pieteiktie darbi tiek eksponēti iz-
stādē Viesītes vidusskolā no 2019. gada 10. 

līdz 31. maijam. Darbus vērtē Balvas piešķir-
šanas komisija no Viesītes starptautiskā plenē-
ra “Sēlijas vasara” mākslinieku vidus un Viesī-
tes vidusskolas pedagogiem;

4.3. balvas piešķiršanas komisija piešķir vie-
nu galveno Arkādija Kasinska balvu un veici-
nāšanas balvas;

4.4. balva tiek pasniegta mācību gada noslē-
guma dienā - 2019. gada 31. maijā.

Informācija par konkursu: Viesītes vidussko-
las mājas lapā: www.viesite.edu.lv, Viesītes no-
vada pašvaldības mājas lapā: www.viesite.lv un 
izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”.

Kontakttālrunis: Viesītes vidusskolas kan-
celeja, t. 65245214; sk. S. Ratiņa, 29461906, 
e-pasts: sarmite_ratina@inbox.lv

Konkursu rīko biedrība “Sēlijas palete” un Vie-
sītes vidusskola. Vēlam veiksmi!

“Latvijas skolas somā” arī “Ēnu diena”

Lai arī 13. februāra dienā sniegputenis 
jauca debesis ar zemi, Rites skolas 3. - 7. klašu 
izglītojamie cēla plecos “Latvijas skolas somu” 
un devās braucienā uz Aizkraukli. Vecāko 
klašu jaunieši devās uz Aizkraukles pagasta 
kultūras namu, kurā iekārtota vēsturiska eks-
pozīcija “Padomju gadi”. Ekspozīcijā bija ap-
lūkojami dažādi pagājušā gadsimta sadzīves 
priekšmeti, sadzīves tehnika, pārvietošanās 
tehnika, kā arī bibliotēka, padomju laika dzī-
voklis un kabinets. Viss vēsturiskais vienmēr 
rada patiesu interesi un vēlmi izprast lietu 
un notikumu sakarību. Nenoliedzami jau-
nieši bija sajūsmā, jo ikviens ieraudzīja kādu 
priekšmetu, kas saglabājies viņu ģimenēs pie 
omītēm un vectēviem un joprojām darbojas. 
Puišus vairāk aizrāva tehnikas joma, bet mei-
tenes, kā jau dāmas, ieinteresējās par tā laika 
modes tendencēm. Cik pārsteidzošs bija seci-
nājums, ka tādas kleitas arī šodien būtu topā. 
Vēsture, ja tai pieskaras, ir brīnumaina un in-
teresanta. Un labi, ja tai ir pozitīva nokrāsa.

Mazāko klašu skolēni apmeklēja Aiz- 
kraukles vēstures un mākslas muzeju “Kal-
na ziedi”. Cēli un cienīgi kā nama saimniece 
mūs sagaidīja muzeja skaistums - melnbal-
tā kaķene. Mazo bērnu glāsti tai bija īsti pa 
prātam. Pēc gleznu aplūkošanas sekoja dar-
bīgākā daļa – sveču gatavošana. Neticību, ka 
no vienkāršas aukliņas var pagatavot sveci, 
nomainīja liela rosība un kustēšanās. Katram 
iedotā aukliņa jeb dakts uz sekundes daļu 
bija jāiegremdē izkausētā vaskā. Ceļš uz lie-
lāko un resnāko sveci izrādījās garš. Dažam 
“uznāca” slinkums, un svece palika slaida kā 
pupu maiksts, bet citi nepagurdami veica apli 
pēc apļa, un svece ieguva savu formu. Pacie-
tīgākie varēja lepoties ar savu veikumu! Ne-
bija nevienas vienādas sveces, katra atšķīrās 
ar krāsu, formu un dekoratīviem elementiem. 

Kādam svece iznāca maiga kā samts, citam 
grumbuļaina vai svītrota. Lielākā daļa bērnu 
vēlējās savus meistardarbus uzdāvināt mam-
mām. Patiess prieks bija vērojams bērnu se-
jās, jo viņi ne tikai uzzināja daudz jauna par 
sveču gatavošanu, bet arī paši bija līdzdalīgi 
šajā procesā.

Pēcpusdienā Ēnu dienas programmas 
ietvaros Aizkraukles pilsētas stadionā uz pa-
raugdemonstrējumiem pulcēja Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienests, Valsts poli-
cija, Zemessardzes 55. kājnieku bataljona vīri 
un Valsts robežsardzes pārstāvji. Operatīvā 
transporta signālugunis un skaņas signāli ne-
vienu neatstāja vienaldzīgu. Lai arī šķita, ka 
neko jaunu jau nevarēs redzēt, tomēr jāsaka, 
ka bērni un jaunieši uzzināja daudz jauna un 
noderīga. Gan ugunsdzēsēju, gan mediķu un 
policijas pārstāvju stāstītais un demonstrētais 
daudziem lika aizdomāties par savu nākotnes 
profesiju. Vai es pietiekami labi mācos? Vai 
manī ir vajadzīgās rakstura īpašības? Kā es 
tās varu sevī attīstīt? Atbildes uz jautājumiem 
bija vien jāatrod sevī. Kā graujošs pērkona 
grāviens visiem bija zemessargu 55. kājnieku 

bataljona vīru uznāciens. Skaļā un dimdošā 
komandiera balss “atmodināja” arī no auk-
stuma sastingušos skatītājus. Izspēlētā epizo-
de, kurā tika atbrīvoti ķīlnieki un neitralizēti 
“sliktie”, bija ļoti saistoša ikvienam klātesoša-
jam. Starp ieroču šāvienu troksni ik pa laikam 
uzvirmoja emociju pilni saucieni. Ikviens pēc 
tam apgalvoja, ka tieši zemessardzes 55. kāj-
nieku bataljons paticis vislabāk. Dzīvīgumu 
skatītāju rindās radīja arī robežsargu paraug-
demonstrējumi ar jaunajiem sunīšiem. Jautra 
spēlēšanās mijās ar nopietnu darbu. Tas liek 
secināt, ka arī nopietnā darbā var atrast kādu 
jautrības dzirksti. Nobeigumā vēl visi intere-
senti pie Aizkraukles kultūras nama varēja 
izkāpelēt visus pieejamos operatīvā dienes-
ta transportlīdzekļus, parunāt skaļrunī un 
ieslēgt bākugunis, kā arī aptaustīt visas pogas. 
Drosmīgākie piekrita tikt ievietoti mašīnas 
nodalījumā, kurā policija ved arestantus. Se-
cinājums: “Pa īstam tur negribētu gan!” Šī 
tiešām bija viena varen izdevusies diena, jo 
apmierināti un sajūsmināti bija ne tikai bērni 
un jaunieši, bet arī skolotāji.

Skolotājas: I. Vavere, S. Tuča, V. Liepiņa



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2019. gada februāris, Nr. 2 (187)

15

Rites skolas sadarbības grupu “Cilvēks, 
sabiedrība un māksla” un “Valodas SG” sko-
lotāji bija stingri izlēmuši darboties skolēnu 
lasītprasmes uzlabošanas jomā, pierādot, ka 
var lasīt ne tikai latviešu valodas un literatū-
ras stundās. Tika izsludināts konkurss “Sports 
pasakās un citos stāstos”. Lasītājiem vajadzēja 
ne tikai izlasīt grāmatu, bet tajā atrast dažādus 
sporta veidus. Jāatzīst, ka šis nebija viegls uz-
devums un reizēm nācās konsultēties ar sko-
lotājiem, vai tiešām pieminētā fiziskā aktivitāte 
ir attiecināma uz kādu sporta veidu. Jāpiemin, 
ka arī grāmatu lasīšanā tāpat kā sportā mēdz 
būt pārsteigumi. Cits, savu grāmatu izlasījis no 

vāka līdz vākam, ar lielu aizrautību par to stās-
tīja pārējiem. Cits mēģināja pusceļā “noiet no 
distances” un finišēt kopā ar visiem, respektīvi – 
nebija izlasījis grāmatiņu līdz galam. Kāds vēl 
mēģināja “izbraukt” uz “veciem lauriem” – tas 
ir, pastāstīja par kādu jau sen lasītu grāmatu. 
Tomēr kopumā jāteic, ka priecēja to bērnu vei-
kums, kuri savu uzdevumu bija veikuši spīdoši. 
Iepriecināja, ka tiek lasīti arī latviešu autoru 
darbi. Skolotāja Sandra Tuča rūpīgi izvērtēja 
stāstījuma precizitāti, stāju, spēju ieinteresēt 
apkārtējos un valodas bagātību. Skolotāja Irina 
Vavere bija galvenais eksperts zīmējumu izvēr-
tēšanā. Radošums, krāsu gammas un dažādas 

tehnikas noteikšana – tas bija darbs vairāku 
dienu garumā. Sporta veidu “atrašanā” čempi-
ons bija Rodrigo Glaudāns – viņš savā grāma-
tā atrada veselus 10 sporta veidus. Trešo vietu 
šajā konkursā izcīnīja 3. klases skolēns Aigars 
Strumskis, ļaujot sevi apsteigt 4. klases skolnie-
cei Sanijai Sasai, kura ierindojās otrajā vietā. 
Par uzvarētāju šajā konkursā kļuva 3. klases 
skolniece Vita Kampe. Katrs godalgotās vietas 
ieguvējs saņēma kausu. Pēc žūrijas vērtējuma 
veicināšanas balva tika piešķirta Nikijai Semjo-
novai, kurai līdz uzvarētāju trijniekam pietrūka 
pavisam nedaudz.

Mīļie vecāki, vēlētos jums novēlēt, lai jūs 
būtu tie, kas mudinātu bērnus sevi bagātināt 
visās jomās. Un viena no šīm jomām ir grāma-
tu lasīšana. Bērnam jāmāca lasīt, domās vizu-
alizēt izlasīto, papildināt savu vārdu krājumu 
un izteiksmes veidu – tikai tad viņa dvēselē nav 
tukšuma. Grāmata vienmēr būs draugs, kurš 
ievedīs piedzīvojumu, ceļojumu un fantastikas 
pasaulē. Grāmata būs tas draugs, kurš nekad 
neuzmāksies, vien pacietīgi gaidīs jūsu roku 
pieskārienu un elpu uz savām lapām, lai varētu 
jūs piepildīt ar piedzīvojumu garu. Un šķiet, ka 
nav nekā jaukāka, kad redzi, ka viena no tavām 
mīļākajām bērnības grāmatām top mīļa arī ta-
vam bērnam. Lasiet kopā un lasiet reizē!

Skolotāja V. Liepiņa

“Sports pasakās un citos stāstos”

Ierindas skate Barikāžu aizstāvju godināšanai
Janvāra mēnesis Rites skolā noslēdzās ar 

ikgadējo, Latvijas barikāžu atceres dienai veltī-
to ierindas skati. Vairākas dienas ritmiskais so-
ļojums bija dzirdams un jūtams ne tikai skolas 
zālē, bet arī Rites Tautas namā. Šogad žūrijas 
komisijas sastāvā - jau visiem zināmais Viesītes 
novada pašvaldības policijas inspektors Jānis 
Pučinskis, Rites pagasta pārvaldes vadītāja Li-
lita Bārdule un VUGD ZRB Jēkabpils nodaļas 
Viesītes posteņa vada komandiera vietnieks - 
seržants Mairis Cepurītis. Komandieru ziņoju-
mu šogad pieņēma Viesītes vidusskolas direk-
tora vietniece izglītības jomā Iveta Maševska. 
Klašu komandieru veiksme izlozē noteica so-
ļošanas secību. Šogad laimīgā pirmā numura 
zīmi izvilka 6. un 7. klašu apvienotā komanda. 
Ierindas skates noslēdzošā daļa piederēja 8. 
klasei. Nekad nevar zināt, vai veiksme startēt 
ir pirmajiem vai pēdējiem. Ritmiska soļu dim-
dēšana mijās ar sasaukšanos, komandu došana 
ar izpildīšanu, ko vienmēr noslēdza skanīga 
dziesma. Arī šogad visas klases cīnījās par ie-
rindas skates ceļojošo uzvarētāju kausu. Pēc 
žūrijas vērtējuma godpilno trešo vietu ieguva 
mazie 3. klases soļotāji, iegūstot 113 punktus. 
Par vienu punktu vairāk ieguva 6. un 7. klašu 
komanda (audz. S. Tuča) un ierindojās otra-
jā vietā. Par šā gada uzvarētājiem un ceļojošā 
kausa īpašniekiem līdz nākamajai skatei tika 
pasludināti 9. klases jaunieši (audz. I. Vavere) – 
viņiem 127 punkti.

Paralēli klašu sacīkstēm par lielo kausu no-
tiek komandieru mērošanās spēkiem par ma-

zajiem kausiem. Jāatzīst, ka tieši komandierim 
uz saviem pleciem ir “jānes vissmagākā nasta”. 
Mazāko klašu grupā šogad labākais komandie-
ris bija 4. klases skolniece Sanija Sasa, kura žū-
rijas vērtējumā ieguva 91 punktu. Vecāko klašu 
skolēniem, tikai par vienu punktu apsteidzot 
iepriekšējā gada uzvarētāju Zinti, uzvarēja 9. 
klases skolēns Sandris Levinskis, kura kontā 
bija 90 punkti. Jāatzīst, ka Sandrim “debija” iz-
rādījās spīdoša, un pārsteiguma smaids vēl ilgi 
nenozuda no viņa sejas. Policijas inspektora 
veicināšanas balva šogad tika pasniegta 4. kla-
ses skolēnu komandai, kurai šis gads izvērtās 
vairāk kā pieredzes gūšanas iespēja. Galvenais 
ir saglabāt možu garu un, mācoties no savām 
kļūdām, vienkārši doties uz priekšu. Paldies 
visiem vecākiem par skaisti sapostajiem bēr-

niem, audzinātājiem, kuri ieguldīja savu brīvo 
laiku un bija atbalsts saviem audzināmajiem! 
Liels paldies žūrijas komisijas cilvēkiem, kuri 
nekad neatsaka un ir ar bērniem nopietnos 
pārbaudījumos! Milzīga pateicība skolēnu un 
skolotāju vārdā Rites Tautas nama vadītājai 
Ainai Guoģei par sirds siltumu un skaistajām 
telpām! Paldies vecākiem un vecvecākiem, kuri 
vienmēr ir atbalsts savas dzimtas mazākajiem! 
Latvijas barikāžu aizstāvju varonībai noilguma 
nav. Viņu kopīgi paveiktais darbs Latvijas labā 
joprojām ir iedvesmas avots gan bērniem, gan 
jauniešiem.

Skolotāja V. Liepiņa
D. Salas foto

Kausa ieguvēji - 9. klase - un komandieri.
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24. janvārī Paula Stradiņa skolā, Viesītes 
muzeja “Sēlija” izstāžu zālē, tika atklāta UNES-
CO organizētā bērnu un jauniešu foto kolāžu 
un stāstu ceļojošā izstāde “Mantojuma stāsts –
mans stāsts, tavs stāsts”. Starp izstādes dalīb-
niekiem bija arī Viesītes Mūzikas un mākslas 
skolas 6. klases audzēkne Endija Grundmane 
ar savu darbu “Mana satikšanās ar Bucleru”. 
Izstādes atklāšanā piedalījās arī M. Buclera fo-
togrāfi jas kabineta vadītājs Gunārs Spīdainis.

Endija mācās ne tikai mākslas skolā, bet 
trešo gadu jau apmeklē pulciņu “Fotomixlis”. 
Meitene mīl fotografēt, eksperimentēt dažādos 

žanros, kā arī apstrādāt fotogrāfi jas. Ar aizrau-
tību un lielu entuziasmu Endija piedalījās jau 
2017. gadā UNESCO organizētajā konkursā 
“Solis gleznā”, atdarinot J. Valtera gleznu “Pie 
loga”, taču toreiz laureātos neiekļuva. Tas ne-
mazināja viņas cīņas sparu un degsmi turpināt 
radošos eksperimentus.

2018. gads - Eiropas Kultūras mantoju-
ma gads, Latvijas simtgades gads nesa Endijai 
veiksmi. Viņa iekļuva laureātos, un viņas foto 
kolāža tika iekļauta gan darini.lv 2018. gada 
kalendārā, gan pa visu Latviju ceļojošajā izstā-
dē. Lai mantojumu saglabātu, par to ir jāstāsta 

stāsti – man un Tev. Mantojumu stāstu akcijā 
piedalījās 158 dalībnieki no 47 Latvijas izglītī-
bas iestādēm.

Akcija “Mantojuma stāsts – mans stāsts, 
tavs stāsts” bija arī Latvijas atbalsts globālajai 
kampaņai #Unite4Heritage. Tās rīkotāji aici-
nāja Latvijas skolu bērnus un jauniešus iepazīt 
kultūras mantojuma vērtības. Akcijas ietvaros 
dalībnieki tika aicināti veidot fotostāstus, kas 
atklāj kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības 
un ikviena dzīvē, kā arī piedalīties izglītojošos 
semināros un darbnīcās par mantojuma vērtī-
bām.

Kopīgi izvērtējot, ko būtu vislabāk iekļaut 
šajā foto kolāžu konkursā, nolēmām, ka tas 
būs saistīts ar fotogrāfi jas pamatlicēju Latvijā – 
Mārtiņu Bucleru. Kāpēc? Jo mēs esam fotopul-
ciņš un M. Buclers ir mūsu novadnieks, dzimis 
Saukas pagastā. Ja Buclers “ierastos” mūsdienu 
Viesītē, viņš nebūtu vīlies – viņa vārds netiek 
aizmirsts, foto tradīcijas turpinās, aug jaunā 
paaudze.

Kā Endija rakstīja: “Cilvēks un vieta ir sais-
tīti. Arī dodoties plašajā pasaulē, cilvēks nes 
līdzi savas dzimtās vietas vārdu…”

Šogad Endija pabeigs mākslas skolu, iz-
strādājot noslēguma darbu “Krāsainā redze”
/pašportrets/. Ar kreatīvām idejām meitene ir 
piedalījusies arī dažādos vizuālās mākslas kon-
kursos, gatavojusi netradicionālās modes tēr-
pus skolas karnevālos, kā arī turpinās apmeklēt 
foto pulciņu, lai pēc 9. klases beigšanas dotos 
apgūt foto dizainu.

Vēlot veiksmi turpmāk radošajā darbībā -
mākslas skolotāja, pulciņa “Fotomixlis” 

vadītāja I. Kovaļevska.

Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts

Sēlijas Sporta skolas ziņas
Volejbols
No 12. janvāra līdz 19. 

maijam dažādās Latvijas 
pilsētās norisināsies Latvi-
jas Jaunatnes čempionāta 
spēles volejbolā dažādās 
vecuma grupās.

19. janvārī Vecumniekos U-14 grupas 
zēni aizvadīja pirmā sabraukuma spēles ar 
Rīgas volejbola skolas-3 un Rīgas volejbola 
skolas-2 komandām. Cīņā ar Rīgas volejbola 
skolas-2 komandu puiši izcīnīja uzvaru (2:1), 
bet piekāpās Rīgas volejbola skolas-3 koman-
dai (1:2). 22. februārī Rīgā puiši izspēlēja vēl 
divas spēles - ar Vecumnieku NDSS un Liepā-
jas rajona sporta skolas komandām.

9. februārī Cēsīs U-19 zēni aizvadīja di-
vas spēles. Spēlē ar Jēkabpils SS komandu pie-
dzīvots zaudējums ar 0:3. Sīvā cīņā (2:3) nācās 
piekāpties arī Cēsu pilsētas sporta skolas/Si-
guldas VĢ komandai.

15. - 16. februārī Vecumniekos U-16 
zēni aizvadīja pirmā sabraukuma spēles. Di-
vās dienās tika izspēlētas trīs spēles - ar Rīgas 

volejbola skolas-1, Rīgas volejbola skolas-2 
un Vecumnieku NDSS komandām.

16. - 17. februārī U-16 meitenes pirmās 
čempionāta spēles aizvadīja Aizputē. Meite-
nes laukumā tikās ar Liepājas rajona sporta 
skolas, Jelgavas novada sporta centra un Cēsu 
pilsētas sporta skolas komandām. Diemžēl 
spēlēs traumu dēļ nepiedalījās divas pamat-
sastāva spēlētājas. Tas atsaucās uz spēļu re-
zultātiem - visās spēlēs meitenes piedzīvoja 
zaudējumus. Nākošā sabraukuma spēles no-
tiks martā.

Vieglatlētika
24. janvārī Jēkabpilī

notika Atlases sacensības 
Latgales zonā uz Latvi-
jas čempionātu U-14 (2006. - 2007. dz. g.) 
grupai. Šajās sacensībās startēja trīspadsmit 
sporta skolas atbilstošā vecuma vieglatlēti. 
Finālam - Latvijas čempionātam, kvalifi cējās 
divi Ābeļu treniņgrupas audzēkņi. Agris Kro-
dzinieks izcīnīja 5. vietu 60 m skriešanā (8.76 
s), un arī Elīna Strašnova lodes grūšanā (8.62 
m) bija piektā. Tuvu kvalifi kācijai bija Līva 

Nagle, Zasas treniņgrupas audzēkne, kas bija 
sestā ātrākā 60 m skriešanā.

Finālam varēja kvalifi cēties 1. - 5. vietu 
ieguvēji katrā disciplīnā.

25. janvārī Ludzā norisinājās Ludzas no-
vada Sporta skolas atklātās sacensības vieglat-
lētikā U-20 (2000. - 2001. dz. g.), U-18 (2002. -
2003. dz. g.) un U-16 (2004. - 2005. dz. g.) 
grupu audzēkņiem.

Šīs sacensības bija ļoti veiksmīgas mūsu 
audzēkņiem, jo tika izcīnītas desmit medaļas.

1. vietu U-16 grupā Ardis Liepiņš izcī-
nīja 1000 m skriešanā (3.21,2 min) un Rai-
vo Olants 5 kg lodes grūšanā (11.45 m). Pie 
sudraba medaļām U-16 grupā tika Viktorija 
Bruzgule augstlēkšanā (1.30 m) un Alekss 
Čelnovs 4 kg lodes grūšanā (12.43 m), U-20 
grupā Vīgants Endijs Elpers 6 kg lodes grūša-
nā (11.11 m). Bronzas godalgas ieguva: U-16 
grupā Viktorija Bruzgule 3 kg lodes grūšanā 
(8.80 m) un Ardis Liepiņš 60 m skriešanā (8.1 
s), U-18 grupā Alvis Aizupietis 5 kg lodes 
grūšanā (10.36 m), Katrīna Brakovska 3 kg 
lodes grūšanā (9.42 m) un Aivita Urķe 300 m 
skriešanā (52.33 s).   Turpinājums 17.lpp ->
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<- Sākums 16.lpp

31. janvārī Madonā notika Madonas 
BJSS ziemas čempionāts U-16 grupai.

Veiksmīgs starts Aleksim Čelnovam, kurš 
bija pārliecinoši labākais 3 kg pildbumbas 
grūšanā (14.70 m). Labs starts arī Viktorijai 
Bruzgulei un Naurim Miteniekam. Viktorija 
bija ceturtā basketbola bumbas mešanā (21.70 
m) un piektā 2 kg pildbumbas grūšanā (10.85 
m), kā arī uzlaboja savu rezultātu augstlēkša-
nā (1.35 m). Nauris, uzrādot rezultātu 11.55 
m, bija piektais 3 kg pildbumbas grūšanā.

3. februārī Rīgas sporta manēžā notika 
Latvijas čempionāts telpās U-14 grupai.

Agris Krodzinieks 60 m skriešanā izcīnī-
ja 15. vietu (8.84 s), bet Elīna Strašnova lodes 
grūšanā ierindojās 22. vietā ar rezultātu 8.02 m.

14. februārī Jēkabpilī notika Jēkabpils 
Sporta skolas atklātās sacensības U-16 vecu-
ma grupai. Dalībnieku skaits, kā parasti šajās 
sacensībās, bija kupls, līdz ar to - konkuren-
ce sīva. Labākais rezultāts un kauss Aleksim 
Čelnovam, kurš izcīnīja 2. vietu lodes grūšanā 
(12.04 m). Meiteņu konkurencē starp Sēlijas 
Sporta skolas audzēknēm labākais rezultāts 
šoreiz Ābeļu treniņgrupas audzēknei Vanesai 
Melindai Kuklai, kura ar rezultātu 8.52 m, ie-
rindojās 10. vietā.

Ziemas sacensību sezona Sēlijas Sporta 
skolas audzēkņiem vēl turpināsies līdz 5. ap-
rīlim, kad Ludzā tiksies jaunāko U-10, U-12 
un U-14 grupu vieglatlēti.

Futbols
Latgales Jaunatnes čem-

pionāta telpu futbolā ietva-
ros U-15 zēni (2004. dz. g.) 
19. janvārī Preiļos aizvadīja trīs spēles. Pui-
ši piekāpās Ilūkstes NSS (1:4), Preiļu NBJSS 
(1:7) un Rēzeknes FK Saules Puikas (3:7) ko-
mandām un ierindojās 4. vietā.

26. - 27. janvārī Preiļos savas spēles aiz-
vadīja arī U-13 (2006. dz. g.) puišu koman-
das. Sēlijas SS-1 grupā spēlēja A apakšgrupā 
un spēles laukumā tikās ar Preiļu NBJSS (0:0), 
ar Ilūkstes NSS (2:0) un ar Jēkabpils SS-2 (3:0) 
komandām. Apakšgrupā komanda izcīnīja 2. 
vietu. Spēlēs par 1. - 4. vietu puiši piekāpās 
Krāslavas SS (0:2), nospēlēja neizšķirti ar 
Preiļu NBJSS (0:0) un pieveica Jēkabpils SS-1 
komandu. Līdz ar to puiši izcīnīja 3. vietu 
kopvērtējumā.

Sēlijas SS-2 komanda, spēlējot B apakš-
grupā un piekāpjoties Krāslavas SS, Jēkabpils 
SS-1 un Rēzeknes NSS komandām, ierindojās 
4. vietā. Turpmākajās spēlēs par 5. - 8. vietu 
piedzīvoti vēl trīs zaudējumi, un komanda ie-
rindojās 8. vietā.

2. - 3. februārī Jēkabpilī notika U-12 ve-
cuma grupas (2007. dz. g.) spēles. Sēlijas SS 
komanda spēlēja A apakšgrupā un izcīnīja 
uzvaras pār Jēkabpils SS-1 (2:1) un Rēzeknes 
NBJSS (1:0) komandām, bet piekāpās TFK 
Rēzeknes (0:1) un Ilūkstes NSS (1:2) koman-
dām. Apakšgrupā izcīnīta 4. vieta. Spēlēs par 
5. - 8. vietu puiši izcīnīja uzvaru pār Jēkab-
pils SS-2 komandu (4:1), bet piekāpās Preiļu 

NBJSS (2:6) un TFK Rēzekne (0:1) koman-
dām un ierindojās 7. vietā.

9. - 10. februārī Maltā U-11 (2008. dz. g.) 
vecuma puiši, spēlējot A apakšgrupā, spēles 
laukumā tikās un uzvarēja Ilūkstes NSS (1:0), 
Līvānu BJSS-2 (2:0) un TFK Rēzekne-2 (7:0) 
komandas. Zaudējumi spēlēs ar Jēkabpils 
SS-1 (0:3) un Rēzeknes NBJSS-1 (1:3) ko-
mandām. Apakšgrupā izcīnīta 4. vieta. Spēlē 
par 7. vietu kopvērtējumā puiši piekāpās Jē-
kabpils SS-2 (2:0) komandai un palika astotie.

16. - 17. februārī Rēzeknes novada Ada-
movas internātskolas sporta zālē norisinājās 
U-10 (2009. dz. g.) Telpu futbola čempionā-
ta spēles. Šajā vecuma grupā Sēlijas Sporta 
skolu pārstāvēja divas komandas. Sēlijas SS-1 
komanda spēlēja A apakšgrupā un izcīnīja 
uzvaras pār Ilūkstes NSS (4:0) un Rēzeknes 
FA-4 (3:1) komandām. Spēlē ar Jēkabpils SS-2 
komandu uzvarētājs netika noskaidrots (0:0), 
bet spēlēs ar Rēzeknes FA-1 (0:8) un Rēzek-
nes NSS (2:4) komandām piedzīvoti zaudēju-
mi. Spēlēs par 5. - 6. vietu puiši ar 0:4 piekā-
pās Rēzeknes FA-2 komandai un ierindojās 6. 
vietā.

Sēlijas SS-2 komanda spēlēja B apakšgru-
pā. Spēlē ar Rēzeknes FA-3 komandu neiz-
šķirts rezultāts (1:1), bet četrās spēlēs zaudē-
jumi: pret Jēkabpils SS-1 (0:14), Preiļu NBJSS 
(0:3), Rēzeknes FA-2 (0:4) un TFK Rēzekne 
(0:4). Spēlē par 11. vietu puiši spēles laukumā 
pieveica Rēzeknes FA-4 komandu ar 6:4.

Telpu futbola čempionāta spēles U-9 ve-
cuma grupai - 23. februārī un U-8 vecuma 
grupai 2. martā Salas vidusskolā.

Rezultātus apkopoja
Sēlijas SS direktora vietniece G. Klibiķe.

19. februārī notika atklātais hokeja turnīrs 
Viesītē. Ņemot vērā mainīgos laika apstākļus 
visu nedēļu pirms turnīra, ledus uzsala, tur-
nīrs netika atcelts, un laika apstākļi sacensību 
dienā bija kā radīti hokeja spēlēšanai – nelieli 
mīnusi un spoža saule. Tiem, kuriem palika 

auksti, bija iespēja sasildīties pie ugunskura 
ar siltu tēju un kafi ju. Pēc visām izspēlētajām 
spēlēm tika sadalītas godalgotās vietas:

4. vieta komandai “Ledus lāči”, spēlētāji: 
Egīls Skrūzmanis, Aleksandrs Sebežs, Dāgs 
Bruņenieks, Markuss Toms, Sandis Aldiņš, 

Markuss Savickis, Alekss Čelnovs; 3. vieta – 
komandai “Pagāni”, spēlētāji: Artūrs Lasis, 
Mārtiņš Lasis, Ritvars Tīrumnieks, Edijs Bēr-
ziņš, Agris Baumanis, Toms Krauklis, Artūrs 
Jurkovskis; 2. vieta – komandai “Ne tik jau-
ni”, spēlētāji: Agris Čibulis, Matīss Melderis, 
Oskars Kļaviņš, Alvis Sladzis, Kristaps Mel-
deris, Elvijs Demjanovs, Viesturs Zaļakmens; 
1. vieta – komandai “OLD SCHOOL”, spēlē-
tāji: Tomass Rēders, Nils Rēders, Juris Daņi-
levičs, Emīls Ozoliņš, Kristers Kviesis, Māris 
Stumbiņš, Gustavs Rēders.

Komandu labākie spēlētāji: Gustavs Rēders 
(“OLD SCHOOL”), Kristaps Melderis (“Ne tik 
jauni”), Ritvars Tīrumnieks (“Pagāni”).

Paldies spēlētājiem par atbalstu un veik-
smi turpmākajos turnīros! Paldies Viesītes 
vidusskolai par iespēju kurināt ugunskuru! 
Paldies muzejam “Sēlija” par sagādāto iespēju 
uzvārīt ūdeni tējai un kafi jai! Liels paldies Jā-
nim Grinbergam par palīdzību ledus tapšanā, 
kopšanā un sniega tīrīšanā pēc lielajiem snie-
ga puteņiem!

Sporta darba organizatore
J. Stumbiņa

Viesītē norisinājās atklātais hokeja turnīrs

Sēlijas Sporta skolas ziņas
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Šogad 16. februārī paiet tieši 100 gadu, 
kopš dzimis izcilais fizkultūras skolotājs un 
sporta treneris Voldemārs Spārniņš. Skolotāja 
dzīves gaitas sākās Krievijā. Voldemārs pie-
dzima Kurskā 1919. gada 16. februārī Jāņa un 
Eiženijas Spārniņu ģimenē. Tēvs (dzimis 1889. 
gadā) bija iesaukts cariskās Krievijas armijā, 
simpatizēja lieliniekiem un pēc Oktobra revo-
lūcijas Krievijā iestājās Sarkanajā armijā. Māte, 
dzimusi Eiženija Sediks, bija skolotāja, kura, 
sākoties Pirmajam pasaules karam, bija devu-
sies bēgļu gaitās. Ģimene nolēma nosaukt dēlu 
vārdā Voldemārs par godu tēva brālim, kaptei-
nim Voldemāram Spārniņam, kurš cīnījās Kal-
paka bataljona rindās un krita 1919. gada 12. 
novembrī. Apglabāts Rīgas Brāļu kapos.

1920. gadā Latvijā norisinājās Brīvības 
cīņu noslēguma posms – Latvijas armija ar 
Polijas armijas atbalstu janvārī pilnībā atbrī-
voja Latgali no lieliniekiem. Sākās miera sa-
runas ar Padomju Krieviju, to rezultātā 1920. 
gada 11. augustā Rīgā tiek noslēgts miera lī-
gums. Tika panākta vienošanās par bēgļu at-
griešanos Latvijā. Pēc miera līguma Krievijā 
izformēja esošās daudzās latviešu strēlnieku 
daļas un vairums strēlnieku atgriezās Latvijā. 
Arī Jāņa Spārniņa ģimene nolēma atgriezties, 
un 1920. gadā viņi atbrauc uz Latviju. Ģimene 
sāk dzīvot un saimniekot Aiviekstes pagasta 
saimniecībā “Mālkalni”. Saimniecība ir neliela, 
apmēram 15 ha, un pieder Jāņa tēvam, arī vār-
dā Jānis. Voldemāram agri, 1922. gadā, mirst 
māte - viņam ir tikai 3 gadi. Tālāk Voldemāru 
audzina tēvs un vecvecāki.

Voldemārs sāk mācīties Aiviekstes pagasta 

Ķūģu 4 klašu pamatskolā, pēc tam Aiviekstes 
pagasta 6 klašu pamatskolā Krievciemā. Šajā 
skolā strādāja tikai 4 skolotāji, bet bērnu skaits 
bija ap 130. Saimniecībā “Mālkalni” strādā jau-
na sieviete Vida Zemīte (1898 - 1964). Volde-
māra tēvs ieskatās viņā un 1928. gadā apprecas 
otrreiz. Voldemāram ejot pamatskolā, tēva ģi-
menē piedzimst divas meitas un dēls: Ausma 
1930. gadā, Uldis 1931. gadā un Lilija 1933. 
gadā. 1934. gadā Voldemārs pabeidz Aivieks-
tes pamatskolu un sāk mācīties Pļaviņu pilsē-
tas ģimnāzijā. 1937. gadā ģimenē vēl piedzimst 
viens Voldemāra pusbrālis Jānis. Kopā Jāņa 
Spārniņa ģimenē ir jau 5 bērni, turklāt ģimene 
nav turīga. Voldemāra tēvam īsti lauksaimnie-
cības darbi nepatīk, tāpēc strādā par apdroši-
nāšanas aģentu. Lai iegūtu naudu mācībām, 
Voldemāram vajadzēja katru gadu lasīt mežā 
sēnes, ogas un vasarās strādāt smagu fizisku 
darbu Aiviekstes spēkstacijā. Pļaviņu pilsētas 
ģimnāziju V. Spārniņš beidz 1939. gadā. Atzī-
mes ir labas, bet īpaši Voldemāram padodas fi-
zika, rasēšana, militārā mācība un vingrošana, 
šajos priekšmetos tikai teicams novērtējums.

1939. gada pavasarī saasinās situācija Eiro-
pā. Martā nacistiskā Vācija ieiet Čehoslovākijā 
un piespiež Lietuvu atdot Vācijai Klaipēdas ap-
gabalu. Tā paša gada 23. augustā tiek paraks-
tīts tā saucamais Molotova - Ribentropa pakts 
(slepenais protokols), kas nosaka, ka Latvija, 
Somija un Igaunija nonāk PSRS interešu sfē-
rā. 1. septembrī ar gaisa spēku uzlidojumiem 
Krakovai, Lodzai un Varšavai Vācija sāk iebru-
kumu Polijā, un 28. septembrī Polijas armija 
kapitulē Varšavā. Latvijā jūtama kara elpa.

1939. gada jūnijā Voldemārs saņem ģim-
nāzijas Gatavības apliecību, bet jau rudenī 
iestājas Latvijas armijas Zemgales artilērijas 
pulkā. Vienā savā autobiogrāfijā V. Spārniņš 
iestāšanos Latvijas armijā pamato ar nepie-
ciešamību gūt līdzekļus tālākām mācībām 
augstskolā. Pulku komandēja pulkvedis A. 
Kasparsons, un tas bija dislocēts Daugavpils 
cietoksnī. Pēc Polijas iznīcināšanas 1939. gada 
septembrī Latvijas valdība veic daļēju slēpto 
mobilizāciju. Iesauc armijā atvaļinātos kara-
vīrus “līdz turpmākajam rīkojumam”. Armijā 
liela uzmanība tiek pievērsta karavīru militāri 
fiziskajai audzināšanai. Karavīru fizisko spēju 
un specifisko prasmju izkopšanai zēniem liek 
nodarboties ar riteņbraukšanu, šaušanu, pel-
dēšanu, vieglatlētiku un slēpošanu. Šajā laikā 
Voldemārs Spārniņš iegūst daudzas prasmes 
un mācību metodes. Vēlāk vairākās savās au-
tobiogrāfijās skolotājs atzīmē, ka tēva politis-
kās nostājas dēļ viņu armijā nepaaugstina iz-
glītībai atbilstošā dienesta pakāpē.

1939. gada 5. oktobrī Maskavā tiek pa-
rakstīts PSRS un Latvijas savstarpējās palīdzī-
bas pakts, un sākas Padomju Savienības kara 

bāzu izveide Latvijā. Ar 30. oktobri sākas vai-
rāk nekā 60000 vācbaltiešu izceļošana. Latvija 
ir pilnīgā Padomju Savienības kontrolē. 1940. 
gada 17. jūnijā agri no rīta PSRS karaspēks ie-
nāk Latvijā. Pusdienlaikā jau ir pārņemta Rīga. 
Latvijas Saeima 21. jūlijā pasludina valstī pa-
domju varu.

Tiek likvidēta Latvijas armija un izveido-
ta Tautas armija. Samazina armijas skaitlisko 
sastāvu un no dienesta atbrīvo visus Latvijas 
armijai lojālos virsniekus. 1940. gada vasa-
rā Tautas armiju pārformē par 24. teritoriālo 
strēlnieku korpusu un iekļauj Sarkanajā armi-
jā. Zemgales artilērijas pulku pārveido par 624. 
vieglās artilērijas pulku. Par pulka komandieri 
nozīmē pulkvedi - leitnantu A. Rozīti un izvie-
to Limbažos. V. Spārniņš turpina dienestu 624. 
vieglās artilērijas pulkā kā jaunākais seržants 
un nodaļas komandieris. 1941. gada 14. jūnija 
naktī Latvijā notiek iedzīvotāju masveida de-
portācija. Vienā naktī deportē 15424 Latvijas 
pilsoņus. Šajā pat dienā 24. teritoriālā strēlnie-
ku korpusa vasaras nometnēs Litenē apcietina 
424 virsniekus un deportē uz Noriļskas darbu 
labošanas nometnēm.

1941. gada 22. jūnijā Vācija uzbrūk Pa-
domju Savienībai. Jau ar pirmo kara dienu 
vācu armijas grupa “Nord” (630000 vīri) šķēr-
so Latvijas robežu. Sarkanā armija atkāpās 
haotiski, nenotika nekāda plānveida evakuā-
cija. Artilērijas pulks, kurā dien V. Spārniņš, 
atrodas nometnē Alūksnē. Tiek izdota pavēle, 
ka visi Sarkanās armijas karavīri, kuri dien no 
Baltijas valstīm, tiek demobilizēti, tai skaitā 
arī Voldemārs Spārniņš. Voldemārs dodas uz 
tēva mājām “Mālkalni” un sāk dzīvot un strā-
dāt saimniecībā. 8. jūlijā vācu armija jau bija 
pārņēmusi visu Latviju. 17 kara dienās Sar-
kanā armija un jūras kara flote cieta milzīgus 
zaudējumus: 88000 karavīru, lielu daudzumu 
tanku, lidmašīnu, kara kuģu.

Tā kā Voldemāra tēvs Jānis Spārniņš bija 
dienējis Sarkanajā armijā un labi prata krievu 
valodu, viņu 1940. gadā ieceļ par Aiviekstes 
pagasta izpildkomitejas priekšsēdētāju. Sāko-
ties nacistiskās Vācijas okupācijai, tēvu vajā, 
līdz viņu apcietina. Rudens pusē tēvu atbrīvo, 
tad Voldemārs atstāj tēva saimniecību un no 
oktobra mēneša sāk strādāt Krustpils cukur-
fabrikā par strādnieku.

Strādādams Krustpils cukurfabrikā, 
Voldemārs iepazīstas ar savu mūža mīles-
tību Annu - Veltu Lazdiņu. Velta ir dzimu-
si 1920. gada 24. oktobrī Biržu pagastā un 
strādā cukurfabrikā par grāmatvedi. 1942. 
gada 14. novembrī Jēkabpilī mācītājs J. R. 
Mēders salaulā Voldemāru un Veltu. Sieva 
skolotājam ir bijusi liels atbalsts visu mūžu 
- gan gūstā, gan pēckara grūtajos laikos.

Voldemārs Spārniņš –
Viesītes sporta dzīves leģenda

Sēlijas dimanti

V. Spārniņš pēc Pļaviņu pilsētas ģimnāzijas
izlaiduma 1939. gadā.
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Cukura pārstrādes sezonai beidzoties, V. 
Spārniņš no 1942. gada janvāra sāk strādāt 
Krustpils pilsētas apgādes daļā par kancelejas 
ierēdni. 1943. gada 19. maijā Jēkabpilī Spār-
niņu ģimenē piedzimst pirmais bērns – dēls 
Gaitis.

1943. gadā pasliktinājās vācu armijas 
situācija Austrumu frontē. 23. janvārī Vāci-
jas fīrers A. Hitlers pavēl SS reihsfīreram H. 
Himleram izveidot Latviešu SS brīvprātīgo le-
ģionu. Ar 1943. gada 10. februāra pavēli tiek 
veidots leģions. Tiek izsludināta brīvprātīgo 
pieteikšanās leģionā, bet nav atsaucības. Tāpēc 
vācieši veic 5 mobilizācijas akcijas, iesaucot 
1917. - 1926. gadā dzimušos vīriešus. Par ne-
pakļaušanos draud bargi sodi, pat nošaušana. 
Piespiedu kārtā V. Spārniņš 1943. gada 6. jū-
nijā, kad tikko dzimušajam dēlam nav pat vēl 
viens mēnesis, tiek iesaukts Latviešu SS brīv-
prātīgo leģionā. Tiek piešķirta dienesta pakāpe 
– jefreitors, dien Jelgavā, tad Džūkstē.

1944. gada jūlijā PSRS armijas 1. Baltijas 
frontes karaspēka vienības ienāk Latvijā, un 
oktobra sākumā tās ir izlauzušās līdz Baltijas 
jūrai. Latvijā ir ielenkta vācu armijas grupa 
“Ziemeļi”. Tieši pie Džūkstes 1944. gada de-
cembra kaujās sastopas abu karaspēku latvie-
šu formējumi: Latviešu leģiona 19. SS divīzija 
un Sarkanās armijas 130. Latviešu strēlnieku 
korpuss. Tā saucamajā “Kurzemes cietoksnī” 
atradās 32 vācu divīzijas, kas padevās gūstā 
tikai 8. maijā, kad nacistiskā Vācija parakstīja 
kapitulācijas aktus (7. maijā Reimsā un 9. mai-
jā Karlhorstē). Kapitulācijas brīdī V. Spārniņš 
ir slimnīcā. Nonākot gūstā, V. Spārniņš tiek 
nosūtīs uz filtrācijas nometni. No filtrācijas 
nometnes gūsteknis nonāk Tambovas apga-
balā, Moršanskas pilsētā. Tur Voldemārs strā-
dā Maskavas - Saratovas gāzes vada būvē līdz 
1946. gada septembrim.

1945. gada maijā Voldemāra tēvu Jāni 
atkal ieceļ par Aiviekstes pagasta izpildkomi-
tejas priekšsēdētāju. 1945. gada oktobrī Jānis 
Spārniņš organizē graudu nodošanu valstij, sa-
pulces laikā uzbrūk nacionālo partizānu gru-
pa, kas nomētā sanākušos ar granātām. Mirst 
Voldemāra tēvs.

Kā atcerējās skolotāja meita Dacīte Bār-
da (Spārniņa), tēvs stāstījis, kā viņš izbēdzis 
no gūsta. Tā kā viņam ir bijusi izglītība un 
viņš zinājis krievu valodu, tad ticis nozīmēts 
par rakstvedi nometnē. Beidzoties gāzes vada 
izbūves darbiem Tambovas apgabalā, lielā-
kā daļa gūstekņu tiek sūtīti tālāk pa etapu uz 
Sibīriju. Spārniņam uzdod gatavot gūstekņu 
sarakstus, kurus paredzēts nosūtīt un kuriem 
jāpaliek nometnē. Veidojot šos sarakstus, Vol-
demārs sevi un vēl vienu savu leģiona biedru 
no Latvijas neieraksta nevienā sarakstā. Sāko-
ties gūstekņu aizvešanai ar vagoniem, Spār-
niņš ar savu biedru bēg. Tā kā abu gūstekņu 
nav sarakstos, viņus nemeklē. Abi gūstekņi 
bēg uz dzelzceļa staciju un ar vilcienu brauc uz 
nākošo iespējamo staciju, kas ir Rietumu vir-
zienā. Pa nakti viņi slepus brauc, pieķērušies 
vagoniem vai uz to jumtiem. Pa dienu guļ zem 
vagoniem stacijā nomaļās vietās. Lai paēstu, 
viņi ubago vai mēģina kaut ko nozagt. Vien-
reiz izdodas paņemt nelielus auduma gabalus, 
ko aptin ap sevi un stacijās mēģina pārdot. Bet, 
pārdodot audumus, vienā stacijā viņus notver 
milicija. Izdevies atpirkties, atdodot visus au-
duma gabalus. Pusbadā un noskranduši abi 
bēgļi nonāk Latvijā. 1945. gada rudens pusē 
Voldemārs atkal redz savu sievu un mazo 2 
gadus veco puisīti. Lai varētu dzīvot, ir nepie-
ciešami dokumenti. Kā rakstīts grāmatā “Vo-
lejbols Latvijā. No saknēm līdz mūsdienām. 
Apgāds “Jumava”, 2018”: “Sievastēvs kāvis 
cūku un braucis uz pagasta centru. Kā jau pa-
domju laikos bieži gadījās, likumu bardzība sa-
dzīvoja ar iespēju tos apiet un Spārniņš doku-
mentus saņēma.” Stāsts liekas ticams, jo Veltas 
tēvam Jānim Lazdiņam patiesi pirmskara laikā 
piederēja jaunsaimniecība. Tomēr nekur nav 
atrodams apstiprinājums šādam faktam - ne 
arhīvu materiālos, ne paša skolotāja rakstītajās 
atmiņās.

1946. gada oktobrī V. Spārniņš sāk strādāt 
Gostiņu pilsētas 7 klašu pamatskolā par darb-
vedi, bet ar 16. novembri - Jēkabpils apriņķa 
rūpkombinātā par grāmatvedi. Kad nostrādā-
ti 3 mēneši rūpkombinātā, Voldemāram tiek 
piedāvāts darbs Biržu lauksaimniecības skolā, 

un ar 1947. gada 18. februāri viņš sāk strādāt 
skolā par saimniecības pārzini un stundu pa-
sniedzēju. Kā stundu pasniedzējs V. Spārniņš 
māca fizisko audzināšanu, matemātiku un pat 
angļu valodu. Interesanti, ka pats skolotājs 
1951. gada 31. oktobrī raksta kadru anketā, 
ka viņš zina vācu un angļu valodas, bet vāji. 
Skolas direktors Gutmanis savā atsauksmē par 
Spārniņu raksta, ka viņš teicami izpilda uzti-
cētos darbus, bet sevišķi daudz darba un laika 
velta skolas sporta nodarbību organizēšanai. 
V. Spārniņa aktivitātes un prasme organizēt 
darbu liek Lauksaimniecības ministrijai ar 
1948. gada 1. maiju iecelt viņu par skolas ve-
cāko grāmatvedi. Diemžēl šis darba posms ir 
ļoti īss, jo ar 1948. gada 1. oktobri Biržu lauk-
saimniecības skola tiek “pārorganizēta” un V. 
Spārniņš atbrīvots no darba. Tūlīt V. Spārniņš 
raksta iesniegumu Jēkabpils apriņķa Tautas iz-
glītības nodaļas (TIN) vadītājai L. Lapiņai par 
skolotāja darbu. TIN ar 1948. gada 5. oktobra 
pavēli Nr. 279 ieceļ Voldemāru Spārniņu ar 
10. oktobri par Viesītes vidusskolas fizkultū-
ras skolotāju. Tā sākas profesionāla fizkultūras 
skolotāja un trenera gaitas – īstenais Voldemā-
ra Spārniņa dzīves aicinājums.

1948. gada nogalē mainās arī Viesītes vi-
dusskola vadība. Ar 1. decembri no Jēkabpils 
uz Viesīti par skolas direktoru tiek pārcelts 
Vladimirs Poliektovs. V. Poliektovs ir 30 ga-
dus jauns enerģisks skolotājs, kas grib izveidot 
skolu par vienu no labākajām rajonā. Liktenī-
gi, ka Spārniņa ģimene un Poliektova ģimene 
sāk dzīvot kopā vienā mājā Sarkanarmijas (ta-
gad Biržu) ielā 21. Direktors Poliektovs atstāj 
lielu iespaidu uz Voldemāru Spārniņu, un lai-
ka gaitā izveidojas cieša draudzība starp abiem 
skolotājiem.

Sākot darbu vidusskolā, V. Spārniņš saprot, 
ka bez augstākās izglītības viņš ilgi nestrādās 
par fizkultūras skolotāju. Tāpēc jau tajā pašā 
1948. gadā skolotājs sāk mācīties P. Leshafta 
vārdā nosauktajā Ļeņingradas valsts ar Ļeņi-
na un Sarkanā Karoga ordeņiem apbalvotajā 
fiziskās kultūras institūtā. Pēc kara institūts ir 
Rīgā atvēris konsultāciju un mācību punktu. 
V. Spārniņš iestājas institūta neklātienes noda-
ļā. 1949. gadā no 25. līdz 30. martam Latvijā 
notiek otrā civiliedzīvotāju masu deportāci-
ja. V. Spārniņa ģimeni šī deportācija neskar. 
Ļoti nozīmīgs moments Voldemāra Spārniņa 
ģimenē ir meitas Dacītes piedzimšana 1950. 
gada 22. jūnijā. Skolotājs nepārtrauc mācības 
augstskolā, un 1951. gadā viņš pabeidz Ļe-
ņingradas valsts fiziskās kultūras institūta trīs 
kursus. Tas ļauj viņam 1952. gada 1. augustā 
saņemt LPSR Izglītības ministrijas Atestātu, 
ka Voldemāram Spārniņam ir piešķirts vidus-
skolas skolotāja nosaukums ar tiesībām mācīt 
pirmajās septiņās klasēs. V. Spārniņš turpina 
tālāk studijas 4. kursā, bet, kā pats norāda au-
tobiogrāfijās, tad institūta vadība neļauj viņam 
tālāk turpināt studijas biogrāfijas dēļ (dienests 
Latviešu SS leģionā) un izslēdz no augstskolas. 
1953. gadā mirst Padomju Savienības diktators 
J. Staļins un sākas zināmas izmaiņas politiskajā 
sistēmā jeb tas saucamais “Hruščova atkusnis”. 

V. Spārniņš ģimenes lokā Viesītē 1949. gadā.
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Tas ļauj vēlāk, 1955. gadā, skolotājam turpināt 
studijas un iegūt augstāko izglītību.

Skolotājs Spārniņš ar lielu atbildību plāno 
un vada fizkultūras nodarbības. Daudz darba 
iegulda stundu un ārpusstundu nodarbībās. 
Skolotāja darba sākumā V. Spārniņam jācīnās 
ar skolēnu attieksmi pret fizkultūras stundām. 
Vairums skolēnu tās uzskata par nenopietnām. 
Tikai pateicoties skolotāja līdzsvarotajam un 
mierīgajam izturēšanās stilam un skaidrojoša-
jām pamācībām, izdodas pamazām panākt, ka 
skolēni nopietni izturas pret vingrošanu stun-
dās un sporta nodarbībām. 1951. gada pavasa-
rī Neretas rajona TIN skolu inspektors Birkens 
pārbauda skolotāja Spārniņa fizkultūras no-
darbības. Savā aktā viņš raksta: “Hospitētajās 
vingrošanas stundās skolotājs labi organizēja 
darbu. Stundas ievadījums sākas ar iesildīta-
jiem vingrojumiem, pēc tam pakāpeniski pār-
gāja pie līdzsvara vingrojumiem. … skolotājs 
ievēro skolēnu auguma pakāpes, ļoti uzmanīgi 
seko vingrojumu izpildei, labo kļūdas, ievēro 
visus drošības noteikumus. Stundas laikā au-
dzina skolēnos izturību, biedriskumu, kolektī-
vismu…”

Jāatzīmē skolotāja darba sākumā tāds in-
teresants fakts, ka Voldemārs Spārniņš bija 
labs dejotājs. Pat vadīja skolēniem tautas deju 
pulciņu.

V. Spārniņš visu laiku ceļ savu kvalifikā-
ciju. Daudz lasa zinātniski metodisko sporta 
literatūru, piedalās Skolotāju kvalifikācijas cel-
šanas institūta rīkotajos semināros. Redzot V. 
Spārniņa aktīvo darbību, Neretas TIN vadītājs 
1954. gada 4. augustā ieceļ skolotāju Spārniņu 
par Neretas rajona fiziskās audzināšanas me-
todiskās apvienības vadītāju. Tā paša gada 9. 
jūnijā V. Spārniņš saņem Neretas TIN patei-
cību par pionieru salidojuma sagatavošanu un 
novadīšanu.

Viesītes vidusskolai nav sava sporta sta-
diona. Skolotājs ar aktīvu direktora V. Po-
liektova atbalstu sāk aiz Vales kalniņa veidot 
sporta laukumu (stadionu). Kā raksta Neretas 
rajona TIN vadītājs Kazakevičs 1955. gadā, tad 
“triju gadu laikā b. Spārniņa vadībā ir uzbūvēts 
pie Viesītes vidusskolas sporta laukums ar vi-
siem vajadzīgiem sektoriem”. No 1952. gada V. 
Spārniņš aktīvi darbojas Neretas rajona līmenī 
ne tikai kā fiziskās audzināšanas metodiskās 
apvienības vadītājs, bet arī kā sabiedriskais 
inspektors, kas sniedz palīdzību rajona skolu 
fizkultūras skolotājiem.

Lai iegūtu augstāko izglītību, V. Spārniņš 
1955. gadā iestājas Latvijas Valsts fiziskās kul-
tūras institūtā - LVFKI (tagad Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmija) neklātienes nodaļā. 
Skolotājs 1957. gadā no Rīgas raksta savai sie-
vai, ka …dūšīgi raujas ar mācīšanos un vispār 
braukšanas Rīgā ir ļoti daudz: peldētava pie 
zooloģiskā dārza, tad vieglatlētika Daugavas 
stadionā un vingrošana pilsētas centrā. Pagrūti 
ejot ar krievu valodu. Skolotājs sekmīgi kārto 
eksāmenus un 1960. gadā saņem diplomu, ka 
beidzis LVFKI pilnu kursu un viņam piešķirta 
Fiziskās kultūras un sporta pasniedzēja kvali-
fikācija. Paralēli savām mācībām skolotājs ar 

lielu degsmi strādā skolā ar audzēkņiem. Gan 
1956. gada 29. jūlijā, gan 1959. gada 7. februārī 
un 16. aprīlī, gan 1960. gada 3. maijā Neretas 
rajona TIN, vēlāk Jēkabpils rajona TIN izsaka 
V. Spārniņam pateicību par pašaizliedzīgu un 
teicamu darbu un labiem panākumiem skolē-
nu fiziskajā audzināšanā.

50. gadu pirmajā pusē vidusskolā mācās 
1936. gadā dzimušais Jānis Krasovskis. Kā 
atcerējās Jāņa klasesbiedrs Andrejs Treijs, tad 
Jānis katru rītu uz skolu nācis pa taisnāko ceļu 
no mājām “Ratnieki”. Bet šo ceļu aizšķērso ap-
mēram 5 m plats grāvis ar ūdeni. Lai grāvim 
tiktu pāri, Jānis nolemj izmantot kārti. Viņš 
uztaisa atsperīgu kārti no lazdas koka un kār-
ti līdz ar somu nes līdz skolai un atpakaļ, lai 
pārlēktu pāri grāvim. Skolotājs Spārniņš redz 
atlētisku puisi ar lielu gribasspēku un sāk viņu 
trenēt kārtslēkšanā. Jānis veic daudz vingroju-
mu, piedalās piramīdu veidošanā un pat spēlē 
basketbolu.

Šajā laikā vidusskolai tiek būvēts jauns un 
liels sporta stadions. Jānis ilgas stundas pavada 
jaunā stadiona kārtslēkšanas sektorā. Vēl ne-
pabeidzis vidusskolu, Jānis Krasovskis 1955. 
gadā kļūst par Latvijas PSR vicečempionu. 
1956. gadā pēc vidusskolas pabeigšanas Jānis 
intensīvi trenējas un tiek uzaicināts uz PSRS 
Armijas centrālo sporta klubu. 1957. gadā Jā-
nis pārceļas uz dzīvi Maskavā. No šī brīža viņš 
PSRS izlasē pārstāv Krievijas PFSR. 1960. gadā 
Jānis Krasovskis uzstāda Eiropas rekordu kārt-
slēkšanā - 4,65 m. Tajā pašā gadā no 25. au-
gusta līdz 11. septembrim Romā notiek XVII 
Olimpiskās spēles, kurās PSRS izlases sastāvā 
piedalās arī Jānis Krasovskis. Trīs reizes viņš 
mēģina pārvarēt 4,40 m augstumu, tas neizdo-
das. Ar pārlēkto 4,30 m augstumu J. Krasovskis 
paliek 13. vietā. Jānis nopietni gatavojas 1962. 
gada Eiropas čempionātam vieglatlētikā, tiek 
pieteikts startam, taču slimības dēļ nepieda-
lās. Nav informācijas par slimību. Zināms, ka 
pasliktinās Jāņa Krasovska psihiskais stāvoklis 
un viņam ir jāpārtrauc profesionālā sportoša-
na. J. Krasovskis pārceļas uz Rīgu, dzīvo Au-
sekļa ielā un ārstējas Rīgas Psihoneiroloģiskajā 

slimnīcā (tagad Rīgas psihiatrijas un narkolo-
ģijas centrs). Klasesbiedri Jāni ir satikuši 70. 
gadu beigās neilgi pirms viņa nāves. Jānis Kra-
sovskis bija izcilākais Voldemāra Spārniņa au-
dzēknis un vēl joprojām ir izcilākais sportists, 
kas nācis no Viesītes vidusskolas.

1955. gadā Viesītes vidusskolu beidz 
Dainis Jurušs. Skolotājs Spārniņš ir saskatījis 
vieglatlēta dotības jaunietī un to trenē trīssoļ- 
lēkšanā. Progress ir ļoti ātrs, un drīz Dainis 
Jurušs kļūst par republikas skolēnu jaunatnes 
čempionu trīssoļlēkšanā. Nav pieejama deta-
lizētāka informācija, arī klasesbiedri nevarēja 
neko vairāk par viņu pastāstīt.

50. gadu sākumā Viesītes vidusskolā mā-
cās meitene no Saukas – 1938. gadā dzimusī 
Vija Malceniece (tagad Vija Grosgale). Vija 
katru dienu no mājām uz skolu un atpakaļ 
brauca ar riteni. Tikai vienā virzienā bija jā-
brauc 12 km pa grants ceļu un vēl tikpat pēc-
pusdienā atpakaļ. Skolotājs Spārniņš ievēroja 
meitenes lielo izturību un sāka viņu trenēt 
riteņbraukšanā. Skolotājam bija labas zināša-
nas par riteņbraukšanu, jo Latvijas armijā tas 
bija viens no galvenajiem sporta veidiem. Un 
jau 1954. gadā Vija tiek uzaicināta uz Latvijas 
PSR skolēnu izlases vasaras treniņnometni. 
3 gadus Vija trenējas republikas izlasē. 1955. 
gadā notiek Latvijas skolēnu spartakiāde. Rīgā, 
Biķernieku trasē, 25 km distancē notiek skolē-
nu riteņbraucēju sacensības šosejā. Vija Mal-
ceniece uzvar un kļūst par republikas skolēnu 
jaunatnes čempioni. Vija piedalās dažādos 
Vissavienības mačos. Ļeņingradā PSRP skolē-
nu spartakiādē izcīna 9. vietu. 1957. gadā Vija 
Malceniece beidz Viesītes vidusskolu un iestā-
jas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (ta-
gad Latvijas Lauksaimniecības universitāte), 
lai mācītos par ūdenssaimniecības inženieri. 
Mācības atbīda profesionālo sportu otrā plānā, 
tomēr visu mūžu paliek aktīva sportiste.

Skolotāja Voldemāra Spārniņa
audzēknis J. Miezeris 2019. 16. II.

Foto no ģimenes personīgā arhīva.
Nobeigums nākamajā numurā.

Voldemārs Spārniņš Pindaka lomā izrādē “Skroderdienas Silmačos”1957. gadā.
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M. Stārastes darbos izvēlēta ilustrāciju sti-
listika – apaļas formas, dabas tematika, košo 
un silto krāsu palete; bērni pēc šīm ilustrāci-
jām atpazīst autores darbus. Autores darbos 
katrs iegūst savu seju - cilvēki un dzīvnieki, 

koki un augi, arī dabas parādības. Rakstnieces 
ilustrācijām un tekstiem ir raksturīga pozitīva 
un sirsnīga emocionālā intonācija.

Nozīmīga vieta latviešu bērnu literatūrā ir 
autores radītajam brīnišķīgajam pasaku tēlam 

Zīļukam, piparkūku vīriņam Kraukšķītim, kā 
arī citiem tēliem.

Kopumā māksliniece ir ilustrējusi aptuve-
ni 100 gan pašas, gan citu autoru sarakstītas 
grāmatas, viņas darbi tiek publicēti kopš 1942. 
gada, un tie vēl joprojām ir populāri bērnu un 
jauniešu vidū.

Februārī Rites pagasta bibliotēkā bija ap-
skatāma Margaritas Stārastes darbu izstāde. 
Izmantojot Stārastes darbus, pasakas, Viesītes 
vidusskolas izglītības programmas īstenošanas 
vietas – Rites pamatskolas – 3. - 4. klašu bēr-
niem tika rīkota nodarbība. Kopīgi tika lasīts 
fragments no Stārastes “Ziemas pasakas”. Pēc 
tam bērniem bija jāsacer sava pasaka un jāuz-
zīmē ilustrācija pasakai. Paldies bērniem par 
atsaucību un radošumu!

Rites pagasta bibliotēkas
vadītāja K. Verečinska, autores foto

Viesītes novada Rites pagasta bibliotēkā 
no 14.01.2019. līdz 01.02.2019. bija apskatā-
ma Rites pagasta iedzīvotājas Laimas Liep-
nieces darbu izstāde.

Dekupāžas tehnika jebkuram priekšme-
tam vai lietai ļauj izskatīties oriģināli, piešķirot 
tai īpašu noskaņu. Dekupāžai pakļaujas daudz-
veidīgu materiālu klāsts. Tehnika pieļauj ādas 
un koka apstrādi, akmeņu apgleznošanu, iz-
skatās īpaši uz auduma, floristikas elementiem, 
uz traukiem un dāvanām. Dekupāžas tehnikā 
iespējams veidot arī krelles, rotas un mājas in-
terjeru. Īpašais rokdarbu veids, kas krāšņi izceļ 
dažādus materiālus un faktūras, bieži vien rada 
maldinošu iespaidu, jo izskatās pēc apglezno-
tas virsmas, kuras pamatā izgriezti un uzlīmēti 
dizaina elementi.

Pirms sākt darbu dekupāžas tehnikā, ne-
pieciešams izvēlēties virsmu un izmantojamos 

materiālus, kurus ikviens var atrast savās mā-
jās. Attēlu viegli pārnest no salvetes, atklātnes, 

avīzes vai žurnāla uz jebkuru izvēlētu virsmu, 
pēc tam fragmentu pārklājot ar laku vai līmi. 
Dekupāžas mērķis ir panākt oriģinālgleznoju-
ma efektu uz dekorējamās virsmas.

Rites pagasta iedzīvotāja Laima Liepniece 
savās mājās rada ļoti skaistus priekšmetus de-
kupāžas tehnikā. Liels prieks bija šos darbus iz-
vietot izstādē bibliotēkā, kur tos varēja apskatīt 
ikviens interesents. Dekupāžas tehnikā pudeles 
ir pārtapušas par skaistiem interjera priekšme-
tiem, burkas ir izveidotas par skaistiem tējas 
traukiem. Ļoti interesanti izskatījās atslēgu 
piekariņi, dekoratīvās ziedu bumbas.

Vēlos teikt lielu paldies Laimai Liepniecei 
par iespēju šos darbus izvietot Rites bibliotēkas 
telpās!

Rites pagasta bibliotēkas vadītāja
K. Verečinska, autores foto

Rites bibliotēkā - Laimas Liepnieces darbu izstāde

26. janvāra vakarā Viesītes Kultūras pilī 
sākās starpnovadu tautu deju kolektīvu tradi-
cionālais un nenopietnais tautas deju kolektīvu 

sadancis “Klaberjakts”. Tas ir pasākums, kas nu 
jau 20 gadus pēc kārtas pulcē Viesītes un ap-
kārtējo novadu dejotājus. Šogad sadancī tikās 

deviņi kolektīvi no Jēkabpils, Krustpils, Salas, 
Neretas, Lielvārdes un Viesītes novada. Šoreiz 
sarīkojuma tēma bija “Dzeltenās cūkas kalam-
būrs”, jo 2019. gads oficiāli ir dzeltenās cūkas 
gads. Pasākuma laikā tēmai veltītu uzvedumu 
izspēlēja Viesītes amatierteātra aktieri.

Sadanča dalībnieki saka: “Klaberjakts ir pir-
mais atskaites punkts un nopietnais pasākums 
Jaunajā gadā!” Sadancis dod iespēju dejotājiem 
mācīties no savām kļūdām, uzlabot sniegumu, 
kā arī labāk sagatavoties pavasarī gaidāmajai 
skatei. Dejotāji ik gadu ar lielu nepacietību 
gaida sadancošanos. Interese par “Klaberjakti” 
nav mazinājusies, lai gan pasākums notiek jau 
20 gadus. Šogad pasākumā dejoja šādi tautas 
deju kolektīvi: Viesītes VPDK “Augšzeme”, Ne-
retas VPDK “Sēļi”, Krustpils KNSDK “Krust-
pilietis”, Ābeļu VPDK “Kaupre”, Sēlpils VPDK 
“Sēļu Zeme”, Jumpravas VPDK “Saime”, Salas 
VPDK “Letkiss”, Zasas VPDK “Solis”, Kūku 
VPDK “Zīlānietis” un Viesītes VPDK “Ideja”.

Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala
Autores foto

Viesītē jau 20. reizi - deju sadancis “Klaberjakts”

Rakstniecei Margaritai Stārastei 105
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Ir pagājis vēl viens gads. Laiks skrien vēja 
spārniem, tāpēc mēs, Lones Hortenzijas, savu 
laiku cenšamies izmantot lietderīgi. Mūsu 
interešu kopa vēl ir jauna, tikai trīs gadi, bet 
radoša. Piedalījāmies vairākos tematiskos pa-
sākumos Lones bibliotēkā - Sveču dienā lējām 
sveces, veidojām Lieldienu dekorus. Apmeklē-
jam pasākumus Lones Tautas namā. Sirsnīgs 
un skaists bija Latvijas 100-gadei veltītais pa-
sākums mūsu mīļajā Tautas namā. Pasākumā 
bija daudz cilvēku, izskanēja skaists koncerts - 
dziedāja E. Beļinska no Viesītes, muzicēja gru-
pa Muskatrieksts no Jēkabpils. Svētku prog-
rammu vadīja Saukas jaunieši - S. Dzikoviča un 
R. Lūsis, Valsts svētkos klātesošos sveica Sau-
kas pagasta pārvaldes vadītāja S. Lūse un Sau-

kas ev. lut. draudzes mācītājs A. Ivanovs. Tika 
godināti pagasta uzņēmēji un aktīvie cilvēki. 
Cik daudz sajūsmas un labu vārdu dzirdējām 
par pasākumu un Tautas namu! Paldies nama 
saimniecei Intai Malceniecei!

Vēl mēs nodarbojamies ar rokdarbiem - 
veidojām sapņu ķērājus, mācījāmies dekupāžas 
tehniku. Iznāca skaisti darbi. Kā jau sievietēm, 
mums patīk pucēties. Izdomājām, ka jāļauj 
mūsu kleitām padižoties. Tā radās pasākums – 
Raibo kleitu mistērija. Katra kopas dalībniece 
izvēlējās savu raibo kleitu, ar ko dižoties, kā 
arī bija jāizstāsta piedzīvojums, kas saistīts ar 
šo kleitu.

Mēs svinam vārda un dzimšanas dienas, 
pašas radām sev svētkus, nežēlojam līdzekļus 

savu ieceru īstenošanai, nesūdzamies, ja nu 
kādreiz žēl pagājušās jaunības un veselība kli-
bo. Parunājam par notikumiem valstī, pagastā, 
sadzīvē. Ļoti daudz spriežam par sēšanu, stā-
dīšanu, konservēšanu. Visas interesējamies par 
puķkopību.

Braucām ekskursijā kopā ar Viesītes rok-
darbniecēm.

Vienmēr atceramies arī tos, kas nav vairs 
kopā ar mums. Apciemojam Veltiņu (Veltu 
Ļahtiņinu), kura atdusas Galvānu kapos, pie-
miņai iededzam svecītes.

Aicinām piebiedroties mūsu interešu ko-
pai! Garantējam jautrību, aizmirsīsies bēdas 
un nebūšanas. Mēs sanākam uz tikšanos vienu 
reizi mēnesī (pēdējā svētdienā).

Kopā būšana un aktīva darbošanās uzlādē 
ar labām emocijām!

“Hortenziju” dalībnieces

13. februārī Saukas bibliotēkā notika 
Erasmus+ programmas stratēģisko partnerī-
bu projekta “Seko stāstam – stāstniecība kā 
motivējoša un iedrošinoša stratēģija pieau-
gušo izglītībā” APSTELL projekta noslēguma 
pasākums “Lai lido stāstu putns!” Tajā pieda-
lījās projekta 4 pilotaktivitāšu grupu pārstāvji 
no Aknīstes, Kaldabruņas, Biržiem, Saukas 
un pasākuma viesi: Guntis Pakalns - stāstnie-
ku kustības aizsācējs Latvijā, Māra Mellēna - 
bērnu un jauniešu folkloras kustības vadītāja 
Latvijā, Aelita Ramane - Zemgales stāstnieku 
festivāla organizētāja.

Pēc pasākuma ieskaņas tika runāts par 
projekta mērķi, pasākuma dalībnieku iesaisti 
uzdevumu izpildē, kā arī izteiktas atziņas par 
projekta partneru izveidoto rokasgrāmatu 
lauku aktīvistiem, apspriestas pilotaktivitāšu 
grupu pārstāvju piedāvātās stāstniecības ak-
tivitātes.

Pasākuma laikā interesanta bija ieklausī-
šanās viesu stāstījumos: “Kā vari līdzēt stāstu 
putnam lidot?” Notika radošā mākslinieciskā 
aktivitāte – Krāsas. Tēli. Iztēle.

Pie kafijas tases risinājās ieinteresētas sa-
runas, tika apspriesti sadarbības varianti, no-
tika arī sadziedāšanās. Pasākumu vadīja Sk. 
Medvecka un I. Jātniece.

Viesu un dalībnieku atziņas pēc pasākuma
“Tas, kas notiek Latvijas mazajās vietās, 

nav mazāk svarīgi par to, kas notiek Rīgā.” 
(G. Pakalns)

“Lai Tavam namam stipri pamati un 

vienmēr pietiek laika un vietas stāstiem!” 
(M. Mellēna)

“Stāstu bibliotēku” tīkls gaida Jūsu iesaisti 
UNESCO LNK aktivitātēs. Stāstīšana ir jā-
kopj, un katram ir ko stāstīt.” (A. Ramane)

“Stāsti satuvina un vieno. Tāpat arī mēs 
šodien jutāmies vienoti. Paldies par jauko 
dienu un tikpat jauko atmosfēru!” (Kaldabru-
ņas grupa)

“Brīnišķīgs pasākums! Laiks ir lielākā 
vērtība. Lai pietiek laika un spēka šādiem 

jaukiem brīžiem, iepazīstot domubiedrus sev 
apkārt.” (Aknīstes grupa)

“Lai stāsti un pasakas pavada mūs visus 
līdz dzīves beigām.” (Biržu grupa)

“Prieks, ka satiekamies, iepazīstamies, 
sadarbojamies! Lai visus pavada veiksme, 
veselība, darboties prieks! Stāsti nekad nebei-
dzas...” (Saukas grupa)

Informāciju sagatavoja Saukas bibliotēkas 
vadītāja V. Lāce.

Autores foto

Lai lido stāstu putns!

Paveikto rezumējot

Viesītes novada pašvaldība sveic
NMP Viesītes punkta feldšeri

Ingrīdu Kalniņu
ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienesta  apbalvojuma
“Par ilggadību” saņemšanu, sasniedzot

25 gadu darba stāžu.
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Elkšņos
plkst. 10:00 ziedu nolikšana un svecīšu aizdeg-
šana pie piemiņas akmens Komunistiskā geno-
cīda upuriem.

Saukā
plkst. 10:00 iedegsim sveces Komunistiskā ge-
nocīda upuru piemiņai Saukas pagasta Smiltai-
nes kapsētā.

Viesītē
plkst. 11:00 piemiņas brīdis un ziedu nolikšana 
Viesītē pie piemiņas akmens Komunistiskā ge-
nocīda upuriem.
plkst. 11:30 Mūzikas un mākslas skolā
ATCERES PASĀKUMS “To nevar aizmirst...”
-  sarunas un atmiņas pie tējas tases,
- Viesītes Mūzikas skolas audzēkņu muzikāli 
priekšnesumi.

Ritē
plkst. 13:30 Komunistiskā genocīda upuru atce-
res pasākums pie pieminekļa “TIEM, KAS NE-
PĀRNĀCA”.
Pulcēšanās pie Rites pagasta pārvaldes.

Aicinām visus novada politiski represētos,
viņu ģimenes 

UN VISUS INTERESENTUS!

“To nevar aizmirst…”
Komunistiskā genocīda upuru piemiņai

25. martā

Aicinām piedalīties jauno grupu 
konkursā “Homesick 2019”

Ja Tev ir grupa un vēlies parādīt kompetentai žūrijai, ko Jūs pro-
tat, tad mums ir piedāvājums! Ir izsludināta pieteikšanās uz jauno 
mūzikas grupu konkursu “Homesick 2019”, kas notiks 28. aprīlī 
plkst. 16:00 Viesītes Kultūras pilī.

Tehnisks vai etnisks – stilam nav nozīmes, ja uzskatāt, ka esat 
oriģināli un gatavi sacensties ar citiem jaunajiem un daudzsološa-
jiem, aicinām piedalīties un parādīt sevi uz lielās skatuves pieredzē-
jušai žūrijai!

Pieteikšanās līdz 12. aprīlim. Lai pieteiktos, ir jāizlasa nolikums, 
jāaizpilda pieteikuma anketa, jāatsūta uz e-pastu: dita.sala@viesite.
lv vienu minūti gara grupas vizītkarte (video formātā), kā arī 10 
grupas fotogrāfijas.

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama: http://ho-
mesick.viesite.lv/

Sīkāka informācija pa tālruni 22000801 (Dita) vai rakstot uz 
e-pastu: dita.sala@viesite.lv

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste D. Sala
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Pieminam
aizsaulē aizgājušos…
Marta Znotiņa
1924. – 09.02.2019. Viesīte
Anna Aleksejeva
1948. – 10.02.2019. Rites pagasts
Pēteris Mazurs
1942. – 09.02.2019. Jēkabpils
Valentīna Ozoliņa
1936. – 17.02.2019. Viesītes pagasts
Herta Mežaraupe
1924. – 16.02.2019. Viesītes pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

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 „Latgales Druka”

KULTŪRAS AFIŠA martā
Viesītes Kultūras pilī

7. martā plkst. 14:00 Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem - SKATE Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas un Viesītes novadu skolu 
jaunatnes tautas deju kolektīviem
15. martā plkst. 19:00 Roberto Meloni KONCERTS “Cik laba dzīve!”
22. martā no plkst. 11:00 nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un 
pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” Sēlijas novada bērnu un 
jauniešu folkloras kopu sarīkojums

KINO ZĀLĒ
19. martā plkst. 17:30 komēdija “Klases salidojums”

25 gadus pēc skolas absolvēšanas viņi saņem ielūgumu doties uz klases salidojumu.
Viens no viņiem ir no dzīves un hemoroīda noguris ģimenes galva, otrs ir mežonīgs rokeris ar 
kaislīgām pielūdzējām katra koncerta aizkulisēs, trešo tikko pametusi sieva. Viņu tikšanās - 
tās ir jaukas atmiņas, veču vēlme palīdzēt viens otram, bet galvenais - tā ir neprātīga ballīte, 
kur viņus gaida trakas lietas.

Vecuma ierobežojums: 16+ Režisors: Andrejs Ēķis, lomās: Ainārs Ančevskis, Imants 
Strads, Juris Kaukulis, Elīna Vāne, Ieva Puķe. Ieejas maksa: EUR 3,00

IZSTĀDES Viesītes Kultūras pilī
No 3. līdz 28. martam – foto vēsturnieka, fotogrāfa PĒTERA KORSAKA jubilejas 
fotoizstāde “PERSONĪBAS MANĀ DZĪVES CEĻĀ”

Tas ir dokumentāls stāsts par laikabiedriem, ar kuriem autoram ir bijusi sadarbība vai 
vienreizēja tikšanās.

Filma un izstāde “Izgaismot Latviju”
- izstāde apskatāma no 15. līdz 28. martam;
- 15. martā plkst. 13:00 izstādes atklāšana un fi lmas seanss;
- 28. martā plkst. 18:00 fi lmas papildus seanss.
Filmā un izstādē apkopoti materiāli no fonda “1836” organizētajiem un Imanta 

Ziedoņa muzeja atbalstītajiem ekspedīciju gājieniem apkārt Latvijai vairāk nekā trīs gadu 
garumā.

Rites Tautas namā
9. martā plkst. 19:00 SENIORU PASĀKUMS - par labu noskaņu rūpēsies Skuju ģimene
plkst. 22:00 BALLE “Ak, sieviete...”. Spēlē Skuju ģimene
Ieeja: dāmām - EUR 2,00, kungiem - EUR 4,00

Lones Tautas namā
8. martā plkst. 22:00 atpūtas vakars ar grupu “Tranzīts”. Ieeja: EUR 5,00
Tālr. saziņai: 29356839, 26313739
30. martā plkst. 19:00 A. Niedzviedža komēdija “Viņa ir īstā, muterīt”,
rež. P. Draņevičs
30. martā plkst. 22:00 atpūtas vakars “Pavasaris ir jau klāt” kopā ar grupu “Brīvdiena”

Elkšņu kultūras namā
5. aprīlī plkst. 20:00 humora vakars “Ainiņas iz dzīves”
Ieeja: EUR 2,00, bērniem – brīva
plkst. 22:00 BALLĪTE kopā ar Ēriku Gruzniņu. Ieeja: EUR 4,00
(apmeklējot gan humora vakaru, gan balli - ieeja: EUR 5,00)
Galdiņu rezervēt iepriekš, tālr. 26405134

Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:

decembrī – 1 meitene un 2 zēni, janvārī – 2 meitenes,
februārī – 2 meitenes un 1 zēns. 

Sveicam vecākus!

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
 (A. Vējāns)

Visdziļākā līdzjūtība Jurim Ozoliņam
ar dēliem Normundu un Emīlu, mammu 
un vecmammu aizsaulē pavadot.

Klaudija un Juris no Rites

15. martā plkst. 19:00 Viesītes Kultūras 
pilī ar romantisku koncertprogrammu 
“Cik laba dzīve!” viesosies mūziķis un 

TV šovmenis ROBERTO MELONI.
Jaunās programmas nosaukums “Cik laba 
dzīve!” ir frāze, bez kuras ēterā neiziet ne-
viens Roberto TV pavāršovs “La Dolce Vita 
ar Roberto” - tā ir kļuvusi par mūziķa fi r-
mas zīmi, tāpat kā viņa izpildītie itāļu es-
trādes hīti.
Īpaši šai programmai Roberto ir iestudējis 
dziesmu ciklu kopā ar talantīgo dziedātāju 
Kristīni Ozoliņu. Pusotras stundas garumā 
klausītāji baudīs ne vien skaistākās itāļu 
melodijas, bet arī pasaules hītus un paša 
Roberto mūziku. Koncertā būs daudz hu-
mora, atklāti stāsti par dzīvi starp Latvij u 
un Sardīniju un “La Dolce Vita ar Roberto” 
pārsteigumi mūzikas un garšu pasaulē.
Kopā ar duetu programmā muzicēs ins-
trumentālā grupa pianista Anatolija Livčas 
vadībā.

Biļetes iepriekšpārdošanā kultūras pilī - 
EUR 5,00; 7,00; 10,00


