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VIESĪTES NOVADA
VĒSTIS

Viesītes novada pašvaldības informatīvais izdevums

VIESĪTE   ·   ELKŠŅI   ·   RITE   ·   SAUKA

Iznāk reizi mēnesī

Cilvēkam, tāpat kā kokam, ir savas saknes, un šīs saknes – vieta, kur tev kārts šūpulis.
I. Sokolova
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Tāda...
Kā putna bērns lapotnē un mazulis 

siltā klēpī
Sarosās Viesīte,
Kā saule pār ziedošu pļavu un migla 

pār ezeriem
Pamostas Viesīte
Kā spoža dzirkstele ugunī un ziedla-

pa rasota
Uzplaukst Viesīte,
Kā vējš aiz loga, kā lietus gaviles 

rūtīs
Skan mana Viesīte,
Kā sniegs egļu galotnēs un salūts 

debesīs
Mirdz mana Viesīte,
Kā ledaina gaisma asinīs un zibens 

dvēselē
Dzeļ mana Viesīte,
Kā ziboša asara plakstos un gulbja 

kliedziens
Sāp mana Viesīte.
Tik lēni un sīksti kā ozoli
Aug mana pilsēta – Viesīte.

A. Orbidāne
L. Grinciunas foto

4. maijā – Latvijas neatkarības atjaunoša-
nas dienā, Viesītes muzejs „Sēlija” un Viesītes 
Kultūras pils aicināja uz „Baltā galdauta” 
svētkiem.

Svinības tika iesāktas ar izstādes „Tā bal-
tā gaisma, kas nedziest mūžam” atklāšanu. 
Ja netikāt 4. maijā uz izstādes atklāšanu, tad 
nav iemesla satraukumam, jo izstāde skatā-
ma muzeja nodaļas „Paula Stradiņa skola”  

kamīnzālē līdz 6. augustam. Pēc izstādes ap-
skatīšanas visi tika aicināti uz Simtgades pī-
lādžu alejas atklāšanu. Aleja apskatāma Paula 
Stradiņa skolas dārzā pa ceļam uz „Veselības 
pēdu” un Mīlestības taku. Tālāk visi tika 
aicināti turpināt svinēt svētkus un baudīt 
„Aizezeres muzikantu” (Koknese) muzikālo 
sniegumu, kā arī deju kolektīva „Danceri” 
dejas. Visa pasākuma laikā viesītieši varēja 

rakstīt novēlējumus Latvijai valsts svētkos, tos 
iekarot simboliskajā ozolā, kurš bija skatāms 
Viesītes Kultūras pils vestibilā.

Paldies Viesītes Kultūras pilij un Viesītes 
muzejam „Sēlija” par svētku noskaņas 
radīšanu un lieliska pasākuma organizēšanu!

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste 
D. Sala

Viesītes novadā nosvinēti Baltā galdauta svētki

Kultūras pils Tradīciju zālē 
plkst. 11:00  
SUDRABA  KAROTĪŠU 
SVĒTKI 
Sudraba karotīti aicināti saņemt 2017. 
gadā dzimušie bērniņi kopā ar 
saviem vecākiem  
/bērnam un vismaz vienam no vecākiem 
jābūt deklarētiem Viesītes novada teritorijā/
 
Pie Kultūras pils
plkst. 11:40   
SVĒTKU GĀJIENS un 
BĒRNU RATIŅU PARĀDE
 visi svētku dalībnieki aicināti 
pulcēties pie kultūras pils;
 īpaši ir gaidītas jaunās ģimenes ar 
izpušķotiem bērnu ratiņiem. 

Pelēnu Vasarsvētki

3. jūnijā
ĢIMEŅU DIENA VIESĪTĒ

Muzeja  „Sēlija” teritorijā 
plkst. 12:00    
SVĒTKU KONCERTS
 Viesītes, Rites un Lones mazo 
dejotāju sveiciens;
 Negaidīti pārsteigumi ar Jēkabpils 
bērnu centra “PALLA” jautrajiem 
pelēniem  Minniju un Mikiju.
Pēc koncerta 
Sporta un izklaides aktivitātes, mobilās 
piepūšamās atrakcijas, velokarti, 
radošās darbnīcas  u.c.
 
Pie muzeja “Sēlija”
plkst. 13:00  
Viesītes Mazbānīša kauss 
2018 - MTB kalnu riteņbraukšanas 
sacensības Sēlijas sirdī - Viesītē
Info: mtb.selonia.lv
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Izsole

Viesītes novada pašvaldība pārdod tai piederošās SIA „Pērlīte”, 
reģ. nr. 45403005087, 100% kapitāla daļu paketi.

Kapitāla daļu paketes pārdošanas metode – atkārtota, atklāta, mu-
tiska izsole ar augšupejošu soli.

Kapitāla daļu paketes sākotnējā vērtība – EUR 52000.00 (piecdes-
mit divi tūkstoši euro un 00 centi), izsoles solis – EUR 1000.00 (viens 
tūkstotis euro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar pārdošanas un izsoles noteikumiem, iesniegt pietei-
kumus un dokumentus izsolei var līdz 2018. gada 6. jūlijam (ieskai-
tot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads. Nav personu, kurām būtu pirmpirkuma tiesības.

Izsole sāksies 2018. gada 20. jūlijā plkst. 9.00 Viesītes novada paš-
valdības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Pircējam pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalen-
dāro dienu laikā pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu 
saņemšanas.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

veidoja izstādi „Mazā Bānīša laiks”. Otra fotoizstāde, kas patīkami pār-
steidza viesītiešus, bija – „Mēs dzīvojam Viesītē” – Artūra Goldberga 
fotogrāfijas. Pilsētiņa dažādos gadalaikos, krāsās un notikumos, svēt-
ku noformējumā un dabas burvībā, kas tepat ar skatienu sasniedzams.

Nebijis notikums apmeklētājiem pie ierastā muzeja ugunskura bija 
pirtīžu rituāla demonstrējumi, sausā pēršana, tradīciju zinātāju intere-
santais stāstījums, starojošā pirts noskaņa zem naksnīgajām debesīm, 
kad pasaulē nācis mazs cilvēkbērns un valda senlatviešu pirts burves-
tības gars. Zāļu tēja, medus maize un spožs augoša mēness sirpis prie-
cēja vēlos muzeja viesus. Ceram, ka šis vakars devis jaukas emocijas un 
patīkamus atpūtas brīžus Viesītes Muzeju nakts apmeklētājiem. Paši 
bijām piekusuši, bet gandarīti par Muzeju nakti.

Pilsētas jubilejas gadā mēs, muzejnieki, vēlam ikvienam redzēt arī 
šodien sev apkārt „to balto gaismu, kas nedziest mūžam”, sirds gaismu 
un sajūtu gaismu, ko radām mēs paši.

I. Svilāne, 
Viesītes muzejs „Sēlija” vadītāja

Muzeja „Sēlija” veltījums Viesītei un viesītiešiem

Pīlādžu alejas atklāšana. A. Goldberga foto

Muzeju nakts atklāšana. V. Fišeres foto

Jolantas kafeju šķirņu degustācija. E. Bantauskas foto

Viesītes muzejam ir skanīgs un skanošs vārds  – Sēlija. Skanīgs, 
jo muzejs ir viens no mūsu kultūrvēsturiskā novada pārstāvētājiem 
Latvijā, kas savā darbībā par galveno uzskata Sēlijas kultūrvēsturisko 
mantojumu un tā saglabāšanu. Skanošs, jo nu jau 18 gadus muzejs dzī-
vo un daudzina novada un reģiona vārdu, aicinot uz Viesīti Latvijas 
apceļotājus un viesus, bijušos novadniekus un nejauši te ienākušos. 
Jau 90 gadus pastāv Viesīte, kas, gaiša un aicinoša, būs mums pilsēta 
vienmēr.

Ir datumi un notikumi, kas muzejam īpaši atzīmējami, jo bijuši 
pagrieziena punkti vēsturē, par ko arī mūsu muzejs glabā atmiņu pie-
rakstus, fotogrāfijas un citas materiālas liecības. Tāda diena ir 4. maijs, 
kad pasludināta Latvijas Republikas neatkarība. Viesīte svinēja Baltā 
galdauta svētkus, kad muzejā atklājām gan izstādi, veltītu Viesītes de-
viņdesmitgadei, gan Simtgades pīlādžu aleju. Izstāde „Tā baltā gaisma, 
kas nedziest mūžam” veltīta viesītiešiem, kas dzīvojuši te pagājuša gad-
simta otrajā pusē, atjaunojuši, cēluši un kopuši pilsētiņu, izmantojot tā 
laika un varas dotās iespējas. Pīlādžu aleja veltīta Latvijas simtgadei, 
cerot, ka kociņi braši celsies uz augšu, veidojot skaistu tuneļveidīgu 
ceļu no vecās skolas uz Mazā ezeriņa krastu. Tepat arī veidojas intere-
santa dāvināto rožu dobe un ārstniecības augu „Veselības pēda”.

Simboliski pārgriežot lentu, Simtgades pīlādžu aleju atklāja 
Viesītes novada domes priekšsēdētājs A. Žuks un izpilddirektore 
S. Lūse. „Aizezeres muzikantu” izpildījumā izskanēja viena no skais-
tākajām „pīlādžu dziesmām”, varēja nogaršot pīlādžu ogas un ievārīju-
mu, bet alejas kociņu stādītāji piemiņai saņēma „pīlādžu pulksteņus”, 
kas atgādinās viņiem par šo vietu Mazā ezeriņa krastā, ko veidojam 
mūsu pilsētai un tās iedzīvotājiem. Kopīgs cienasts pie Baltā galda, 
muzikantu priekšnesumi, mazo Viesītes „Danceru” ņiprie danči un 
jaukais laiks radīja skaistu svētku sajūtu. Arī tā bija „tā baltā gaisma, 
kas nedziest mūžam”.

Tikpat nozīmīgs pasākums muzejam bija Muzeju nakts 2018 ar 
mūsu nosaukumu „Te mans šūpulis kārts”. 19. maijā abas muzeja no-
daļas Viesītē bija atvērtas apmeklētājiem līdz pat pusnaktij. Ar dzejas 
rindām par Viesīti Paula Stradiņa skolas kamīnzālē atklājām vakaru, 
lai radītu noskaņu un vēlmi izstaigāt muzeja telpas un iepazīties ar eks-
pozīcijām. Apmeklētājiem bija iespēja nobaudīt visas četras „Alīdas” 
kafejas šķirnes un balsot par garšīgāko. Līdz ar to viena no kafijām 
saņēma Muzeju nakts simpātiju balvu „Ozolzīle”.

Muzeja apmeklētājus gaidīja arī Mazais Bānītis un viņa uztica-
mie draugi – muzeja čaklie palīgi un atbalstītāji visos pasākumos un 
ikdienā. Pirmo reizi apmeklētājiem bija iespēja apskatīt lokomotīvju 
depo no iekšpuses, ko bijām iztīrījuši, sakopuši un iekārtojuši svēt-
kiem. Jāpateicas arī LU Folkloras kopas „Dandari” dalībniekiem, kas 
savas nometnes laikā te sarīkoja talku, tā atvieglojot muzejnieku dar-
bu. Visskanīgākā stunda Muzeju naktī bija Viesītes pūtēju orķestra 
uzstāšanās, pirmo reizi depo vēsturē ieskandinot jauno „koncertzāli”. 
Jautrā atrakcijā tika iesaistīti Viesītē dzimušie pasākuma dalībnieki, 
atgādinot to, ka mūsu Muzeju nakts šoreiz veltīta viņiem. Ar intere-
si apmeklētāji skatīja depo un Mazā Bānīša vēstures fotogrāfijas, kas 
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Viesītes novada domes kārtējā sēde notika š. g. 17. maijā. 
Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Aglonas novada Sociālais dienests un bāriņtiesa viesojas Viesītē

Oficiālās ziņas

1. Par Viesītes novada pašvaldības 2017. 
gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu. 
Ar publisko pārskatu var iepazīties pašvaldības 
kancelejā, Viesītes bibliotēkā un pašvaldības 
mājaslapā.

2. Par Viesītes novada pašvaldības saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 3/2018 „Par nekus-
tamā īpašuma nodokļa piemērošanu Viesītes 
novada administratīvajā teritorijā”  – jautā-
jums atlikts.

3. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošo SIA „Pērlīte” 100% kapitāla daļu paketes 
pārdošanu – ņemot vērā to, ka uz 11. maija 
izsoli nepieteicās pretendenti, tika nolemts rī-
kot atkārtotu izsoli, samazinot izsoles sākum-
cenu par 20%.

4. Par atbalstu Viesītes novada pašval-
dības projektam „Līdaku mazuļu ielaišana 
Viesītes novada Viesītes ezerā”  – no vides 
aizsardzības speciālā budžeta projektam 
palielināja pašvaldības līdzfinansējumu no 
650 EUR uz 1260,32 EUR.

5. Par finansējuma piešķiršanu no vides 
aizsardzības speciālā budžeta – 565,89 EUR – 
rēķina apmaksai par lielgabarīta atkritumu 
izvešanu uz SIA „Vidusdaugavas SPAAO” po-
ligonu „Dziļā vāda”.

6. Par pašvaldības finansiālo atbalstu 
politiski represēto personu salidojumam  – 
piešķīra 70 EUR (salidojums tiek rīkots š. g. 
25. augustā Ikšķilē).

7. Par finansiālo atbalstu biedrības „Zīle” 
organizētajam pieredzes apmaiņas braucie-
nam  – nolēma apmaksāt transporta izdevu-
mus pieredzes apmaiņas braucienam uz Rīgu.

8. Par transporta nodrošinājumu kon-
sultāciju un valsts pārbaudes darbu laikā 
Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā no 
01.06.2018. līdz 14.06.2018.

9. Par amata vienības Rites pamatskolas 
direktors likvidēšanu ar 2018.  gada 31.  jū-

liju un jaunas amata vienības  – Viesītes 
vidusskolas direktora vietnieks izglītības 
jautājumos – izveidošanu.

10. Par naudas balvu, balvu piešķiršanu 
Viesītes novada vispārizglītojošo skolu sko-
lēniem un pedagogiem par sasniegumiem 
2017./2018. mācību gadā.

No Viesītes novada pašvaldības bu-
džeta piešķirti 2545 EUR Viesītes vidus-
skolas un Rites pamatskolas skolēnu un 
pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem 
2017./2018.  mācību gadā mācību priekšme-
tu olimpiādēs, konkursos un sacensībās, tai 
skaitā:

• Viesītes vidusskola  – kopā 2435 EUR: 
skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas vietas 
olimpiādēs un konkursos  – 1150 EUR, pe-
dagogiem, kuri sagatavojuši skolēnus olimpi-
ādēm un konkursiem – 1285 EUR;

• Rites pamatskola – kopā 110 EUR: sko-
lēniem, kuri ieguvuši godalgotas vietas olim-
piādēs un konkursos – 45 EUR, pedagogiem, 
kuri sagatavojuši skolēnus olimpiādēm un 
konkursiem – 65 EUR.

11. Par dalību Latvijas Nacionālajā veselī-
go pašvaldību tīklā.

Nolēma deleģēt kā atbildīgo amatper-
sonu darbībai Latvijas Nacionālajā veselīgo 
pašvaldību tīklā domes Sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas 
priekšsēdētāju.

Par Latvijas Nacionālo veselīgo pašvaldī-
bu tīkla koordinatoru no Viesītes novada paš-
valdības puses noteikt Attīstības un plānoša-
nas nodaļas projektu administratoru.

12. Apstiprināja Viesītes nova-
da pašvaldības Enerģētikas rīcības plānu 
2018. – 2025. gadam.

13. Apstiprināja Uzraudzības pārskatu 
par Viesītes novada Attīstības programmas 
2015. – 2020. gadam īstenošanas rezultātiem 

par periodu no 2015. līdz 2017. gadam.
14. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar 

1 personu.
15. Par zemes vienības atdalīšanu no ne-

kustamā īpašuma „Bebri” Rites pagastā.
16. Par zvejošanas atļauju Aizdumbles 

ezerā 1 personai.
17. Par adreses piešķiršanu diviem ne-

kustamajiem īpašumiem.
18. Par nosaukuma piešķiršanu Viesītes 

novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes 
īpašumiem, starpgabalu statusa piešķiršanu 
un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem 
Zemesgrāmatā.

19. Par izmaiņām Valsts Kadastra re-
ģistrā un nosaukuma piešķiršanu Viesītes 
novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes 
īpašumiem, starpgabalu statusa piešķiršanu 
un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem 
Zemesgrāmatā.

20. Par zemes lietošanas mērķa noteikša-
nu vienai zemes vienībai.

21. Par SIA „Viesītes komunālā pārvalde” 
iesniegumu – piekrita, ka tiek slēgts sadarbī-
bas līgums līdz 2019. gada 31.  decembrim ar 
SIA „Eco Baltia Vide” par bezmaksas stikla 
savākšanas konteineru izvietošanu Viesītes 
novadā un savākšanu.

22. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā 3 personām, īres līgumu 
pagarināšanu 43 īrniekiem līdz 30.09.2018. 
un īres līgumu pagarināšanu 18 īrniekiem 
līdz 30.06.2018.

23. Par dzīvokļu īpašuma iegādi izsolē.
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 

2018. gada 21. jūnijā.
Informāciju sagatavoja 

pašvaldības kancelejas vadītāja 
D. Vītola.

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

Viesītes novada domes ārkārtas sēde notika š. g. 27. aprīlī – 
sēdē tika izskatīts jautājums par Viesītes novada pašvaldības konsolidētā Finanšu gada pārskata par 2017. gadu apstiprināšanu.

16. maijā Viesītes novada Sociālais dienests un bāriņtiesa uzņēma 
viesus no Aglonas novada Sociālā dienesta un bāriņtiesas. Viesi at-
brauca pieredzes apmaiņas braucienā ar mērķi iepazīt Viesītes Sociālā 

dienesta un bāriņtiesas darbību, kā tiek strādāts ar ģimenēm un bēr-
niem, kurās ir vērojamas lielas problēmas, tādējādi gūstot pieredzi un 
paskatoties uz sociālā dienesta darbību citā pašvaldībā.

Dienas pirmajā daļā notika iepazīšanās starp dienestiem, kā arī 
Aglonas novada Sociālā dienesta un bāriņtiesas pārstāvjiem tika izrā-
dītas Viesītes novada Sociālā dienesta un bāriņtiesas telpas, sniegtas 
konsultācijas dažādos jautājumos, kā arī stāstīts par ikdienas darbu, 
šeit, Viesītes novada Sociālajā dienestā un bāriņtiesā. Savukārt otrajā 
dienas daļā viesi varēja iepazīt Viesītes pilsētu tuvāk Viesītes gida Jāņa 
Dzimtā pavadībā.

Viesi no Aglonas bija patīkami pārsteigti par Sēlijas muzeju, kā 
arī kopumā par pilsētas sakoptību, nosaucot to par zaļo, smaržīgo 
mazpilsētu.

Viesītes novada Sociālajam dienestam bija liels prieks uzņemt vie-
sus no Aglonas un dalīties savā pieredzē. Tikai daloties pieredzē, mēs 
spējam attīstīties un arī kādam palīdzēt.

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala

Autores foto
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Viesītes novadā aizvadīta Lielā talka

Stendera alejas atjaunošana Sunākstē

Talka pie Saukas baznīcas

Darbs attīstības nodaļā

Vienoti ar visu Latviju 28. aprīlī Viesītes 
novadā tika aizvadīta Lielā talka. Šogad 
Viesītē Lielā talka notika Mīlestības takas 
teritorijā, un tā pulcēja aptuveni 60 dažāda 
vecuma talciniekus. Lielās talkas ietvaros 
Viesītē tika sakopta gan Mīlestības taka, gan 
iestādīti pīlādži, turpinot jau iesākto pīlā-
džu aleju, gan stādītas puķes, lai atdzīvinātu 
taku, kā arī iekārtots Mīlestības takas pats sā-
kums, uzstādot divas lielas sirdis kā simbolu 
mīlestībai.

Lielās talkas dienā, sestdien, talcinieki 
cītīgi strādāja visā novadā. Tika sakopta gan 
„Pērlītes” teritorija, gan Saukas ev. luteriskās 
baznīcas teritorija, kā arī atpūtas vieta Bincāni. 
Arī pirms Lielās talkas dienas Viesītes novada 

iedzīvotāji aktīvi talkoja pagastos. Rites pa-
gastā sakopšanas darbi norisinājās Stupeļu 
pilskalnā. Savukārt Elkšņu pagastā – topošajā 
atpūtas laukumā pie daudzdzīvokļu mājām.

Viesītes novada Lielās talkas koordinato-
re S. Lūse saka lielu paldies visiem aktīvajiem 
novada iedzīvotājiem, kas atbalsta šāda veida 
pasākumus un piedalās novada sakopšanā, kā 
arī labiekārtošanā.

Sakopta vide stāsta par mums pašiem, tā-
pēc rūpēsimies par vidi sev apkārt tā, lai pa-
šiem un pārējiem prieks!

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste 
D. Sala

Autores foto

Saulainā 12. maija sestdiena pulcēja aptuveni 50 talciniekus 
pie Sunākstes baznīcas, lai kopīgiem spēkiem sakoptu apkārtni 
un iestādītu alejā 50 jaunas liepas.

Saukas draudzes locekļi un visi citi, kuri vēlējās strādāt, Lielajā talkā devās darbos pie Saukas baznīcas. Talka tika sākta ar kopīgu lūgšanu 
dievnamā, lai Jēzus un Svētais Gars dāvā spēku darbam, jo darāmā tiešām bija daudz, bet pulkā var paveikt daudz!

Paldies visiem, kuri atnāca, sakopa mūsu pagasta vienīgo balto namu! Pēc labi padarīta darba ieturējām kopīgu maltīti, kuru daļēji gādājām 
paši. Milzīgs Paldies Viesītes novada pašvaldībai par košumkrūmiem un arī azaidu! Lai Dieva Svētība un apgaismība ikvienam mums par savu 
zaļo Latviju! Par zaļu Latviju!

Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece

Apstiprināts Uzraudzības pārskats par 
Viesītes novada Attīstības programmas 
2014. – 2020. īstenošanas rezultātiem par pe-
riodu 2015. – 2017.

Pašvaldībā ne retāk kā reizi trijos gados 
ir jāizstrādā uzraudzības pārskats par attīs-
tības programmas īstenošanas rezultātiem 
saskaņā ar 2014. gada 14. oktobra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 628. 2017. gada 
nogalē un 2018. gada sākumā sadarbībā ar 
Latvijas Universitātes ĢZZF telpiskās attīs-
tības plānošanas profesionālās maģistru stu-
diju programmas studentiem tika izstrādāta 
iedzīvotāju aptaujas anketa, veikta aptauja, 
un ir apkopoti rezultāti. Uzraudzības pār-
skatu veido skaidrojošā daļa, Attīstības prog-
rammā noteiktie mērķi, prioritātes, rādītāji 
un to izmaiņas, iedzīvotāju aptaujas anketas 
paraugs, izvērtējuma kopsavilkums, iedzī-
votāju priekšlikumi un rīcību izvērtējums. 
Sagatavotais Uzraudzības pārskats ir ievietots 

pašvaldības mājaslapā: www.viesite.lv sadaļā 
Attīstības plānošana. Anketu, kura bija izvei-
dota visaptveroša un koncentrēta, aizpildīja 
138 respondenti, pārstāvot 5 vecuma grupas. 
Lielākā aktivitāte novērojama darbaspējas ve-
cumā no 26 līdz 45 un no 46 līdz 60 gadiem. 
Vispasīvākie respondenti ir skolas vecumā 
līdz 18 gadiem un no 18 līdz 25 gadiem.

Viesītes novada iedzīvotāji tika aicināti 
aptaujā izteikt priekšlikumus novada attīstī-
bas veicināšanā. Anketās vairākkārt uzsvērts, 
ka pašvaldībai būtu jāveido dialogs ar iedzī-
votājiem un jāuzklausa viņu viedoklis, jārīko 
kvalitatīvi kultūras pasākumi, kuri piesaistītu 
novadam cilvēkus, vairāk piesaistīt jaunus 
speciālistus. Tostarp vairākkārt anketās skarts 
infrastruktūras jautājums – ceļu, ielu un ap-
gaismojuma jautājumu sakārtošana novada 
teritorijā. Visvairāk anketās dominē bezdarba 
jautājums – jaunu darba vietu radīšana un uz-
ņēmējdarbības veicināšana novada teritorijā.

Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri aizpildī-
ja anketu, izteica savu viedokli un priekšliku-
mus, paldies arī Latvijas Universitātes ĢZZF 
telpiskās attīstības plānošanas profesionālās 
maģistru studiju programmas pirmā un otrā 
kursa studentēm Laurai Zvirbulei un Laurai 
Dimitrijevai, kuras savu prakšu laikā pielie-
toja radošumu un profesionālās zināšanas! 
Tikai visiem kopā sadarbojoties, mēs sev 
dodam iespēju veidot kvalitatīvu, savstarpēji 
noderīgu dialogu.

Viesītes novadam izstrādāts un apstip-
rināts ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNS 
2018. – 2025. GADAM.

Eiropas Teritoriālās sadarbības Baltijas 
jūras reģiona programmas 2014  – 2020 ie-
tvaros projekta „Baltijas enerģētikas terito-
rijas  – plānošanas perspektīvas” īstenoša-
nas rezultātā ir izstrādāts Viesītes novada 
Enerģētikas rīcības plāns 2018.  – 2025. ga-
dam. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu 

Talkas rīts iesākās Sunākstes baznīcā, kur tika parakstīts Sadarbības me-
morands par Gotharda Frīdriha Stendera intelektuālā mantojuma popularizē-
šanu un Sēlijas kultūrvēsturiskā novada garīgā centra izveidi bijušās Sunākstes 
mācītājmuižas vietā. Memorandu parakstīja Sunākstes draudzes priekšniece 
Dz. Baltruna, Viesītes novada domes priekšsēdētājs A. Žuks, Jaunjelgavas no-
vada domes priekšsēdētājs G. Libeks un biedrības „Stendera biedrība” valdes 
priekšsēdētājs V. Pīrāgs. Pēc memoranda parakstīšanas L. Dimitrijeva prezen-
tēja radošo darbnīcu „Vecā Stendera mācītājmuižas parka teritorijas attīstība” 
kopsavilkumu, iepazīstinot apkārtējos ar pasākumā radītajām idejām.

Pēc rīta Sunākstes baznīcā visi talcinieki devās lielajā uzdevumā – liepu 
alejas atjaunošanā. Katrs varēja iestādīt savu liepu, pretī saņemot sertifikātu ar 
tās atrašanās vietas koordinātām, pēc kurām varēs savu kociņu atrast arī pēc 
vairākiem gadiem.

Talku organizēja Stendera biedrība sadarbībā ar Sunākstes baznīcas drau-
dzi, Viesītes un Jaunjelgavas novada pašvaldībām.

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste 
D. Sala

Autores foto
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plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldī-
bai novada teritorijā un lai atvieglotu lēmu-
mu pieņemšanu par turpmākiem enerģijas 
patēriņa samazināšanas un apkārtējās vides 
uzlabošanas pasākumiem, kā arī finansēju-
ma piesaisti pasākumu īstenošanai.

Plānā ir norādīti veidi, kā ieviest siste-
mātisku pieeju enerģijas patēriņa samazinā-
šanai pašvaldības infrastruktūras objektos 
un veicināt to efektīvāku apsaimniekošanu. 
Pašvaldība, kas pilnībā pārzina esošo situā-
ciju, var izvirzīt konkrētus un sasniedza-
mus mērķus, kā arī noteikt nepieciešamo 

pasākumu kopu mērķu sasniegšanai. Šāda 
ilgtermiņa stratēģijas plānošana tiek veikta, 
izstrādājot Enerģētikas rīcības plānu. Tas 
ir vidēja termiņa vai ilgtermiņa plānošanas 
dokuments, kas aptver visu pašvaldības teri-
toriju un kurā pašvaldība izvirza mērķus sa-
mazināt enerģijas patēriņu un ar to saistītās 
CO2 emisijas. Energoplāns paredz arī rīcības 
mērķus sasniegšanai un uzraudzībai. Minētā 
plāna izstrāde notikusi saskaņā ar Viesītes 
novada attīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam ilgtermiņa prioritātes stratēģisko 
mērķi „Ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpo-

jumi”, vidēja termiņa prioritātes „Gudras 
novada pārvaldes veidošana” Rīcības plāna 
2014.  – 2020.  gadam 18. punktu „Stiprināt 
attīstības plānošanas kapacitāti Viesītes no-
vada pašvaldībā”. Ar dokumentu ikviens 
interesents var iepazīties Viesītes novada 
pašvaldības mājaslapā: www.viesite.lv sadaļā 
Attīstības plānošana.

G. Dimitrijeva, 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Kopš 2017. gada Viesītes pašvaldība kopā 
ar partneriem no Latvijas un Lietuvas īste-
no projektu „Travel Smart – visit Latvia and 
Lithuania” /Ceļo gudri  – apmeklē Lietuvu 
un Latviju/, Nr. LLI-119. Kopā esam septiņi 
partneri. Viesītē projekta ietvaros ir pabeig-
ta Mīlestības takas labiekārtošana. 27.  ap-
rīlī partneri tikās sanāksmē Biržai pilsētā 
Lietuvā, lai apspriestu projektā turpmāk vei-
camās darbības un analizētu projekta ievie-
šanu. Turpmākais darbs tiks virzīts uz ko-
pīga interaktīva tūrisma maršruta izstrādi, 
par ko atbild vadošais partneris  – Anīkšču 
parka administrācija. Paralēli katrs no  
partneriem veic savas aktivitātes. Viesīte strā-
dā, lai iegādātos tūristu vadāšanas transport-
līdzekli, informācijas tehnoloģiju aprīkojumu 
muzejam. Strādājam arī pie tūrisma objektu 
koncentrētu aprakstu sagatavošanas. Top arī 
kopīga brošūra, kurā tiks iekļauta informāci-
ja par projektu, neliela karte ar norādēm par 
objektiem.

Projekta mērķgrupa ir tūristi, viesi, vietē-
jie iedzīvotāji un uzņēmēji, kā arī citas ieinte-
resētās puses. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 
uzņēmējiem, kuru darbība ir svarīga, snie-
dzot kvalitatīvus pakalpojumus tūristiem, lai 
tie vēlētos šeit atgriezties vēl un vēl, tādējādi 
nodrošinot visas teritorijas attīstību. Projekta 
īstenošanas laiks – 24 mēneši: no 2017. gada 
1. maija līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Viesītes novada pašvaldības budžets 
projekta ietvaros ir EUR 107 0058.14, 
tai skaitā Programmas līdzfinansējums  
EUR 90 999.30, kas sastāda 85% no attiecināma-
jām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums  
EUR 16 058.84.

Aprīlī un maijā esam uzsākuši trīs jaunu 
projektu ieviešanu.

Projektā „Sustainable, sociable and ac-
tive Viesite and Rokiškis communities”  
/Ilgtspējīgas, sociālas un aktīvas Viesītes un 
Rokišķu kopienas”/, Nr. LLI-29, iesaistītas 
Viesītes novada pašvaldība, kas ir vadošais 
partneris, un Rokišķu rajona pašvaldības 
administrācija. Divu valstu sadarbība ab-
pusēji ļaus izmantot vienam otra pieredzi. 

Iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vietu 
sakārtošana ir tikai viens no pasākumiem, 
lai uzlabotu dzīves vidi. Vēl viens pasākumu 
kopums, kas tiks īstenots šajā projektā, ir 
kopīgu  – veselību un sadarbību veicinošu  – 
pasākumu organizēšana, speciālistu apmā-
cības. Paredzēts iegādāties arī aprīkojumu. 
Projektā aicināti piedalīties bērni, jaunieši, 
ģimenes, seniori no Viesītes un Rokišķiem 
individuālās un kopīgās aktivitātēs. 2018. 
gada 25. maijā Viesītē notiek projekta uzsāk-
šanas sanāksme, kurā piedalās pārstāvji no 
Rokišķiem. Paredzēts arī sakārtot infrastruk-
tūru – uzbūvēt žogu apkārt daudzfunkcionā-
lajam sporta laukumam, sakārtot bērnu rota-
ļu laukumu Viesītes pilsētas centrā. Projekta 
īstenošanas laiks – 18 mēneši: no 01.04.2018. 
līdz 30.09.2019. Projekta kopējais budžets 
EUR 199 650.50, tai skaitā Viesītes pašvaldī-
bas budžets EUR 101 143.63.

Projekts „Conservation of biodiversity 
in open wetland habitats of the LV  – LT 
cross  – border region applying urgent and 
long – term management measures” /Atvērtā 
ainava/, Nr. LLI-306, paaugstinās vides re-
sursu integrāciju un efektivitātes vadību. 
Vadošais partneris ir Sartu un Gražutes re-
ģionālā parka administrācija, partneri: Biržu 
reģionālā parka direkcija, Dabas mantojuma 
fonds Viļņā, biedrība Eiroreģions „Ezeru 
zeme”, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales 
reģionālās administrācijas Rēzeknes birojs, 
Viesītes novada pašvaldība. Projekta ideja 
un jēga ir mitrāju biotopu (purvu) saglabā-
šana un apsaimniekošana īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās. Mitrāju biotopi ir starp vis-
nozīmīgākajām ekosistēmām, kas pakļautas 
vislielākajam apdraudējumam hidroloģiskā 
režīma izmaiņu dēļ, apsaimniekošanas pār-
traukšanas  – pamešanas dēļ, kā arī klimata 
izmaiņu inducētas aizaugšanas dēļ. Mitrāju 
(purvu) biotopu platību sarukšana un to 
vērtību zudums ir kopīga problēma Baltijas 
reģionā, kā arī Austrumu un Centrāleiropā. 
Projekta galvenais mērķis ir palielināt vides 
resursu apsaimniekošanas efektivitāti ar bio-
loģiskās daudzveidības saglabāšanu atklātajos 

mitrāju biotopos Latvijas – Lietuvas pārrobe-
žu reģionā, piemērojot nekavējošus un ilgter-
miņa apsaimniekošanas pasākumus. Projekta 
inovatīvie risinājumi ietver kopēju rīku, pa-
sākumu un sistēmu izstrādi mitrāju (purvu) 
apsaimniekošanas vajadzībām, uzlabojot 
biotopu kartēšanas metodes. Jaunās zināša-
nas un pieredze, kas tiks iegūta projekta īste-
nošanas laikā, tiks izplatītas mitrāju (purvu) 
apsaimniekošanas pasākumu demonstrēju-
mos privāto zemju īpašniekiem un ieintere-
sētajām pusēm. Trīs partneri no Latvijas un 
trīs no Lietuvas pārstāv dažādus partnerības 
līmeņus, ietverot vietējās un valsts līmeņa 
pārvaldības iestādes, īpaši aizsargājamo da-
bas teritoriju administrācijas un nevalstiskās 
organizācijas. Viesītes novada budžets ir EUR 
29 512.05. Īstenošanas ilgums – 24 mēneši: no 
01.02.2017. līdz 31.01.2020.

Projekts „Improvement of Quality and 
Accessibility of Social Services in Mid  – 
Baltic Region” /Sociālo pakalpojumu kvalitā-
tes un pieejamības uzlabošana VidusBaltijas 
reģionā/, Nr. LLI-317, ir vērsts uz iedzīvotāju 
sociālās atstumtības mazināšanu, kas ir ko-
pīgs izaicinājums visam VidusBaltijas reģio-
nam. Projekta mērķis ir veicināt personu ar 
invaliditāti, bērnu, jauniešu un veco ļaužu 
integrāciju sabiedrībā, īstenojot sociālās ie-
kļaušanas pasākumus un uzlabojot sociālo 
pakalpojumu kvalitāti. Projekta ietvaros plā-
nots iekārtot dienas centru Viesītē, organizēt 
starptautiskas vasaras nometnes bērniem 
un jauniešiem, apmācības speciālistiem. 
Īstenošanas laiks – 24 mēneši: no 01.02.2017. 
līdz 01.02.2020. Viesītes novada pašvaldības 
budžets projektā ir EUR 109 732.98. Projekta 
rezultātā Viesītē tiks izveidots dienas centrs. 
Vadošais partneris ir Zemgales plānoša-
nas reģions, partneri: skola Jonišos, Dienas 
centrs Kretingā, Jauniešu centrs Rokišķos, 
Dobeles, Jaunjelgavas, Auces, Viesītes novadu 
pašvaldības.

G. Dimitrijeva, 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Turpinās iesāktā projekta īstenošana un uzsākti trīs jauni 
INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014 – 2020 projekti
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Projekta „Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles 
pārbūve”, Nr. 17-05-A00702-000092, īstenošana ir uzsākta 2017. gada 
nogalē. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 
pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros. Objektā turpinās pārbūves darbi  – caurteku izbūve, grāvju 
rakšana, izveidojot sāngrāvju un ūdens atvades sistēmu, braucamās 
daļas sakārtošana. Tā kā ceļš savieno divus valsts nozīmes ceļus, to in-
tensīvi izmanto zemnieki un uzņēmēji savas darbības nodrošināšanai.

Projekta attiecināmie izdevumi ir EUR 564940.16. Publiskais 
finansējums EUR 508446.15, pašvaldības līdzfinansējums EUR 
56494.01. Projektēšanu ir veikusi un autoruzraudzību veic SIA 

„SKA projekts”, būvniecību veic SIA „Mikor”, būvuzraudzību  –  
SIA „BaltLine Globe”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.
eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Pašvaldībā tiek strādāts, lai piešķirtos līdzekļus pašvaldību grants 
ceļu pārbūvei izlietotu iespējami efektīvi un tur, kur tas ir patiešām ne-
pieciešams uzņēmējiem. Lai ievērotu Ministru kabineta noteikumus 
Nr. 475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība” 
pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvi-
dos”, 2018. gada 19. februārī Elkšņos un 8. maijā Saukas pagasta Lonē 
Viesītes novada Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti organizēja 
sanāksmes, lai iedzīvotāji, tai skaitā uzņēmēji, pieņemtu lēmumus, ku-
rus ceļus virzīt turpmākai pārbūvei. Ir nolemts, ka tiks pārbūvēti E-17 
„Dzeņi – Elkšņi” Elkšņu pagastā un S 6 „Bajāri – Grabažāni” Saukas 
pagastā ceļu posmi.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
G. Dimitrijeva

2016. gada pašvaldības organizētā projekta konkursā ar savu 
projekta iesniegumu „No sirds uz sirdi” startēja biedrība „Sēļu zīle”. 
Biedrība iepriekš ir īstenojusi vairākus vides projektus, vienu starptau-
tisku Mūžizglītības GRUNDTVIG programmas projektu „Folk&Art”. 
To īstenojām kopā ar partneriem no Ungārijas, Portugāles, Somijas, 
Horvātijas. Šogad biedrība piedalījās pašvaldības organizētajā kon-
kursā, lai ar savu iniciatīvu  – projektu „Apmeklēt un iepazīt Vecā 
Stendera piemiņas vietu” uzlabotu šā objekta apkārtni un padarītu 
to pieejamāku. Objekts atrodas Vārnavā, tas ir mūsu novada viens 
no tūrisma objektiem. Pateicoties Stendera biedrības aktivitātēm, 
savstarpējai sadarbībai starp Sunākstes baznīcas draudzi, Viesītes un 
Jaunjelgavas novadu pašvaldībām, vieta tiek sakopta un attīstīta, tā-
dējādi kļūstot par pievilcīgu dabas objektu. Mūsu 2018. gada projekta 
mērķis ir popularizēt Viesītes novadu, vēsturi un personības, kuras 
atstājušas nozīmīgu kultūras mantojumu, uzlabojot pieejamību nozī-

mīgam tūrisma objektam – G. F. Stendera (saukts par Veco Stenderu) 
Ābices takai bijušās Mācītājmuižas teritorijā. Teritorijā paredzēts uz-
stādīt soliņus un atkritumu urnu.

Atgriežoties pie 2016. gada īstenotā projekta „No sirds uz sirdi”, 
jāatzīmē, ka tā mērķis bija uzlabot infrastruktūru, uzstādot mazās 
arhitektūras formu  – no metāla izveidotas simboliskas sirds formas 
viesītiešu un pilsētas viesu iemīļotā atpūtas vietā – Mīlestības saliņā, 
kura ir labi apmeklēta. Divus gadus izgatavotās sirdis atradās Viesītes 
muzeja „Sēlija” teritorijā, bet šogad ir izveidota vieta pie Mīlestības ta-
kas, kur sirdīm ir īstā un paliekoša vieta. Mīlestības saliņa, Mīlestības 
taka ir vieta pastaigām, atpūtai, bērnu rotaļām. Aicinām jaunlaulātos 
doties pie sirdīm kā mīlestības simbola, lai saslēgtu savas sirdis, turpi-
not mūsu iesāktās tradīcijas. Vēlējums, lai sirdis, taka un viss pārējais, 
kas ir izveidots mūsu līdzcilvēku rokām, tiktu saglabāts un pienācīgi 
uzturēts. Mums visiem kopā par to jārūpējas, jāpieskata, mazāk jākri-
tizē paveiktais, bet ikvienam sava roka jāpieliek, lai tas ir objekts, ar ko 
lepoties un pašiem arī ikdienā izmantot.

G. Dimitrijeva, biedrības „Sēļu zīle” valdes priekšsēdētāja

Latvijas vides aizsardzības fonds ar 2018. gada 1. marta lēmumu 
ir apstiprinājis projekta iesniegumu „Viesītes ezera apsaimniekošanas 
noteikumu izstrāde”, Nr. 1-08/123/2018.

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ar Viesītes novada 
pašvaldību ir parakstījusi līgumu par projekta finansēšanas un izpildes 
kārtību, un ir uzsākts projekts.

Projekta īstenošanas laiks ir no 04.06.2018. līdz 30.04.2019.
Projekta rezultātā tiks izstrādāts vietējās nozīmes plānošanas doku-

ments – Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumi 2019. – 2034. gadam.  

Līdz šim laikam izmantojam Valsts zivsaimniecības pētniecības insti-
tūta izstrādāto dokumentu „Viesītes ezera zivsaimnieciskās ekspluatā-
cijas noteikumi”, kas ir novecojis.

Projekts tiek īstenots no valsts budžeta programmas 21.00.00 
„Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” 
apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā 
„Ūdeņu aizsardzības aktivitāte” „Publisko ūdeņu pārvaldība” ietvaros. 
Projekta izmaksas ir EUR 8712.00.

Projektu administratore L. Maisaka

Š. g. maijā Viesītes novada pašvaldība ar vietējo projektu konkursā 
atbalstīto projektu iesniedzējiem parakstīja Sadarbības līgumus.

Saskaņā ar laika grafiku projekta īstenotājiem Attīstības un plā-
nošanas nodaļā jāiesniedz līgums ar pakalpojuma sniedzēju vai preču 
piegādātāju un rēķins vai pavadzīme atbalstītā projekta finansējuma 
saņemšanai. Viena mēneša laikā pēc projekta aktivitāšu ieviešanas jā-
iesniedz piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaite.

Š. g. 19. aprīļa Viesītes novada domes sēdē, lēmums Nr. 28 „Par 
finansiālo atbalstu biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un 
fizisko personu projektu iesniegumu izvērtēšanu”, tika piešķirts paš-
valdības finansējums 10 Viesītes novada biedrību un vietējo iniciatī-
vas grupu projektiem: vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa – „Viesītes 
Jaunatnes iniciatīvu centra inventāra papildināšana”; vietējo iedzīvo-

tāju iniciatīvas grupa – „Gleznošanas plenērs „Draiskā ota””; vietējo 
iedzīvotāju iniciatīvas grupa – „Cāļu dienas Viesītes novada Lonē!”; 
vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa – „Sporta inventārs āra aktivitā-
tēm Ritē”; vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa – „Rotaļu laukuma at-
jaunošana un papildināšana Smilšu ielas 31. mājas pagalmā”; vietējo 
iedzīvotāju iniciatīvas grupa – „Izglītojošs brauciens ar mērķi iepazīt 
amatniecības uzņēmējdarbību”; vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa – 
„Šūpoles pusaudžu un jauniešu laukumam”; biedrība „Selonia velo” – 
„Publiskā velosipēdu remonta stacija”; vietējo iedzīvotāju iniciatīvas 
grupa – „Sporta ielas pagalma svētki „Kopā jautrāk””; biedrība „Sēļu 
Zīle” – „Apmeklēt un iepazīt Vecā Stendera mantojumu”.

Projektu administratore L. Maisaka

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

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

Turpinās darbi pie pašvaldības ceļa 
Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles pārbūves

Pie Mīlestības takas uzstādītas sirdis

Tiek uzsākts projekts „Viesītes ezera 
apsaimniekošanas noteikumu izstrāde”

Viesītes novadā tiks īstenoti vietējo projektu konkursa 
apstiprinātie projekti
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Viesītes novada pašvaldība turpina projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/016 
„Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse 
Viesītes novadā” īstenošanu.

Šī projekta ietvaros maija mēnesī notika vingrošanas nodarbības 
PII „Zīlīte” bērniem un Viesītes vidusskolas skolēniem; peldēšanas 
apmācības Viesītes vidusskolas skolēniem; tenisa nodarbības trenera 
vadībā, kā arī trīs no četrām topošo vecāku nodarbībām. 14. jūnijā 
būs pēdējā no šī cikla topošo vecāku nodarbībām (nodarbības vada 
vecmāte Gaida Dzalbe, ilgums 3 akadēmiskās stundas, notiek Viesītes 
kultūras pils 2. stāvā plkst. 17:00). 14. jūnija nodarbības tēma: pēc-
dzemdību fizioloģija; mātes piens; zīdīšanas fizioloģija un praktiski pa-
domi veiksmīgai zīdīšanai; jaundzimušā adaptēšanās pirmajās stundās 
pēc dzimšanas; mātes un bērna piesaistes veidošana; bērna vajadzības 
pirmajā dzīves gadā; mācību video par bērna aprūpi un audzināšanu.

Jūnijā turpinās arī tenisa nodarbības trenera vadībā. 
Nodarbības notiks 06.06.; 11.06.; 13.06.; 18.06.2018. plkst. 12:00 – 
15:00 Viesītes vidusskolas un Sēlijas Sporta skolas stadionā. Pieteikties 
pie projektu koordinatores Sandras, zvanot pa tel. 29383204. Tenisa 
nodarbības paredzētas jauniešiem no 16 gadu vecuma un pieauguša-
jiem. Teniss – sirds un asinsrites sistēmas stiprināšanai un garīgās ve-
selības uzlabošanai. Spēlējot tenisu, nepieciešams uzturēt modrību un 
stratēģisko domāšanu, kas nodrošina nepārtrauktu smadzeņu attīstību. 
Tenisa nodarbību laikā cilvēkam paātrinās elpošana un sirdsdarbība, kā 
rezultātā organisms tiek nodrošināts ar papildus skābekļa daudzumu, 
kas pozitīvi ietekmē sirds asinsvadu sistēmu un uzlabo asinsriti.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 47515,00, no kurām Eiropas 
Sociālā fonda līdzfinansējums EUR 40387,75 un valsts budžeta finan-
sējums EUR 7127,25. Projektu plānots īstenot līdz 12.2019.

Attīstības un plānošanas nodaļa aicina iedzīvotājus sekot līdzi ak-
tualitātēm, plānotajiem pasākumiem vai izmaiņām, kas tiks pub-
licēti pašvaldības mājaslapā: www.viesite.lv un laikrakstā „Viesītes 
Novada Vēstis”.

Projektu administratore L. Maisaka

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” sadarbībā ar Viesītes novada pašval-
dību, SIA „Eco Baltia Vide” un AS „Latvijas Zaļais punkts”’ uzsākuši jaunu 
zvanveida konteineru izvietošanu Viesītes novadā, kas paredzēti stikla ie-
pakojuma savākšanai.

Uzstādīto zvanveida konteineru apkalpošanu un stikla iepakojuma sa-
vākšanu (stikla pudeles, burkas) veiks SIA „Eco Baltia Vide”. Sadarbības 
līgums noslēgts līdz 2019. gada beigām.

Iedzīvotāju ievērībai: lūgums turpmāk stikla iepakojumu (stikla pude-
les un burkas) izmest jaunajos konteineros!

Logu stiklu, glāzes, krūzes, spuldzes nemest jaunajos konteineros, bet 
gan mest sadzīves atkritumu konteineros!

Sekot līdzi uz konteineriem izvietotajai informācijai un konteinerā 
mest tikai tādus atkrituma veidus, kādiem atkritumu veidiem uzstādītie 
konteineri paredzēti.

Rūpīgi ievērosim instrukcijas, apzīmējumus, aktīvi un atbildīgi šķiro-
sim, nepiesārņosim vidi!

Šķirošana ir iespēja daļu iepakojuma, to pārstrādājot, izmantot 
atkārtoti.

Par dalīti savākto iepakojumu nav jāmaksā papildus.
Ja rodas papildus jautājumi, jautāt SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, 

Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, vai zvanīt: 25440203.
   

Viesītes novadā uzsākti būvdarbi Lauku atbalsta 
dienesta administrētajam projektam „Aktīvās atpūtas 
vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā”, Nr. 
17-050-AL24-A019.2203-000004. Tas ir LEADER prog-
rammas aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatī-

vas apakšpasākuma 1 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības vir-
zītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot 
labiekārtotu aktīvās atpūtas vietu Elkšņu ciemā. Labiekārtotajā aktīvās 
atpūtas laukumā paredzēts uzstādīt mazās arhitektūras formas – lape-
ni, šūpoles, kāpšanas piramīdu un vilcieniņu bērniem, tiks izveidots 
āra dambretes laukums, uzstādīts informatīvs stends. Ieviešanas ter-
miņš: 1.09.2017.  – 31.08.2018. Būvdarbus veic SIA „MK Dizains”,  
būvuzraudzību – SIA „La Konsultants”.

Projekta kopējā summa ar PVN ir EUR 31612.72, tai skaitā attie-
cināmās izmaksas EUR 30161.72, no kurām EUR 27145.55 ir Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums jeb publiskais 
finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums – EUR 3016.17.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Projektu administratore L. Maisaka

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

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

Viesītes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus izmantot 
iespēju piedalīties Veselības veicināšanas projektā!

Jauni konteineri stikla iepakojuma savākšanai

Elkšņos labiekārto aktīvās atpūtas vietu
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Iedzīvotājus, kam ir komunālo maksājumu parādi, aicinām atsaukties Viesītes pašvaldības nosūtītajam aicinājumam un ierasties norādītajā 
laikā uz Komunālo jautājumu komisiju. Kopīgi vēlamies izrunāt katra individuālo situāciju un rast tai kopīgu risinājumu. Ja nav iespējas ierasties 
norādītajā laikā, lūdzam laicīgi par to informēt un vienoties par citu, abām pusēm piemērotu laiku.

Atgādinām, ka parāda neatmaksāšana un aicinājuma ignorēšana var novest pie attiecīgām sankcijām – tiesu darbiem un parāda piespiedu 
piedziņas.

Ar cerību uz sadarbību, novada domes deputāts un komunālo jautājumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks M. Lācis.

Sakarā ar laivošanas sezonas sākumu Viesītes ezerā, pretī publiskajām peldvietām, ar ūdenī peldošām bojām tika atzīmēta peldētāju, atpūt-
nieku drošības aizsargjosla. Lūgums visiem ūdens transporta lietotājiem ievērot atzīmēto robežu.

J. Pučinskis

Viesītes novada pašvaldības policijā 2018. 
gada aprīļa mēnesī saņemti 4 iesniegumi un 
18 mutiskas informācijas par dažādiem pār-
kāpumiem no Viesītes novada juridiskajām 
personām un iedzīvotājiem, saņemti un ap-
kalpoti 8 personu izsaukumi. Viesītes paš-
valdības policijā ar dažādiem jautājumiem 
griezušies 14 Viesītes novada iedzīvotāji, 12 
gadījumos veikts darbs ar nepilngadīgām 
personām. Veikta sadarbība ar citiem die-
nestiem – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts 

policiju – 8 gadījumos. Veikti 9 reidi novada 
ūdenstilpju apsekošanā, pārbaudīti 14 mak-
šķernieki, Viesītes ezerā izņemti 3 bezsaim-
nieka tīkli, par ko uzsāktas Administratīvās 
lietvedības, veikta vietējo iedzīvotāju ap-
tauja. Aprīļa mēnesī sastādīti 4 pārkāpumu 
protokoli, lietas materiāli nosūtīti novada 
Administratīvajai komisijai.

Gribu teikt paldies visiem īpašumu īpaš-
niekiem, kuri, saņemot no pašvaldības poli-
cijas paziņojumu par nekārtībām īpašumā, 

nekavējoties tās novērsa. No nosūtītajām 32 
vēstulēm sastādīti divi pārkāpuma protokoli.

Lūgums visiem novada iedzīvotājiem  – 
lūdzam nemēģināt barot noklīdušus suņus 
vai kaķus, lai cik mīlīgi un izsalkuši tie nelik-
tos. Pagājušajā mēnesī tika sakosti divi bērni. 
Tādos gadījumos zvaniet novada pašvaldības 
policijai!

Ar cieņu, Viesītes novada pašvaldības policijas 
inspektors J. Pučinskis. 

Gada sākumā muzejs piedalījās Valsts 
Kultūrkapitāla fonda Muzeju nozares attīstī-
bas programmas projektu konkursā ar pro-
jektu „Tematiskas ekspozīcijas „Vēstures kla-
se” projekta realizācija” un guva 10000  EUR 
finansiālu atbalstu topošās Viesītes nova-
da vēsturei veltītās ekspozīcijas iekārtoša-
nai. Pašlaik noslēgušies ekspozīcijas telpu  
remontdarbi, kas veikti pēc 2017.  gadā iz-
strādātā projekta un „Vēstures klases” dizaina 
koncepta. Tiek sagatavots līgums par ekspo-
zīcijas iekārtošanu un uzsākta ekspozīcijas 
telpu struktūrplāna konkretizēšana un vizuālo 
materiālu sagatavošana stendiem un vitrīnām. 
Tiek veidots interaktīvā stenda „Brīvības cīņu 
grāmata. Viesītes novada 100 gadu vēsture” sa-
turs. Jaunā ekspozīcija „Vēstures klase” ietverta 
muzeja pasākumu plānā un valsts programmā 
„Latvijas skolas soma”.

Projekta mērķis ir papildināt muzeja 
ekspozīciju klāstu ar jaunu piedāvājumu, 
kas atbilst 2018.  gada Valsts kultūrpolitikas 
aktualitātei – Latvijas simtgadei. Šo projektu 
realizējam, lai turpinātu veidot mūsdienīgu, 
atraktīvu un apmeklētājiem interesantu mu-
zeju, kura darbības pamatā ir muzeja krājuma 
pētniecība, izpētes rezultātu pieejamība un 
atbilstošs piedāvājums sabiedrībai.

Otrs projekts „Viesītes šaursliežu dzelzce-
ļa depo kā unikāla Zemgales industriālā kul-
tūras mantojuma popularizēšana un pieeja-
mības uzlabošana” veltīts Mazajam Bānītim, 
kas ir visiecienītākais tūrisma objekts Viesītē. 
Tā mērķis  – saglabāts, sabiedrībai pieejams 

un interesants industriālais kultūras manto-
jums Zemgalē un Sēlijā – Viesītes šaursliežu 
dzelzceļa (1916  – 1972) depo. Projekts kon-
kursā ieguva Latvijas Valsts mežu atbalstītās 
Zemgales kultūras programmas 2018 finan-
siālo atbalstu – 1700 EUR.

Projekts uzsākts ar 1.  maiju, sakārtojot 
Viesītes šaursliežu dzelzceļa lokomotīvju 
depo ēkas iekštelpas, nodrošinot šī Valsts no-
zīmes industriālā kultūras pieminekļa pieeja-
mību sabiedrībai.

Plānojam papildināt esošo ekspozīciju 
„Ar Mazo Bānīti pa Sēliju”, izveidot atrak-
tīvu un interesantu muzejpedagoģisku kul-
tūrizglītojošu nodarbību „Latvijas skolas 
somas” programmai „Neklātienes brauciens 
ar Mazo Bānīti”. Mūsu uzdevums būs izgata-
vot 20. gadsimta 30. gadu Latvijas šaursliežu 
dzelzceļa darbinieka formas tērpu muzej-
pedagoģiskajām nodarbībām un ekskursiju 
atraktivitātei. Turpinām popularizēt Viesītes 
šaursliežu dzelzceļa depo kā kultūras vērtību 
un plānojam projektēšanas darbu šaursliežu 
dzelzceļa depo ēku saglabāšanai, atjaunošanai 
un pieejamībai.

Muzeja teritorijā esošajām divām depo 
ēkām 2016. gadā piešķirts Valsts nozīmes 
kultūras pieminekļa statuss (valsts aizsar-
dzības numurs 8998). Tās tika iekļautas 
Muzeju nakts 2018 pasākuma programmā. 
Neatkarīgās pirmskara Latvijas laikā Viesīte 
tika izvēlēta par dzelzceļa depo atrašanās 
vietu un, pateicoties dzelzceļa mezglam, 
1928. gadā kļuva par pilsētu. Muzejs kopš tā 
dibināšanas 2000. gadā ir ieguldījis lielu dar-
bu šaursliežu dzelzceļa vēstures materiālo un 
nemateriālo liecību vākšanā, saglabāšanā un 
popularizēšanā. Sabiedrībā ir liela interese 
par Viesītes dzelzceļu un muzeja ēkām, kur 
bijušas remontdarbnīcas.

Jau kopš 2005. gada reizi mēnesī tema-
tiskajos pasākumos „ Vēlās brokastis muzejā” 
satiekas bijušie Viesītes šaursliežu dzelzceļa 
darbinieki, viņu radinieki, pēcteči un draugi. 
Šo gadu laikā viņi ir nodevuši muzejam ne 
tikai lielu daļu dzelzceļam veltītās ekspozī-
cijas priekšmetu, bet arī bagātu nemateriālo 
mantojumu  – stāstus, atmiņas, noderīgus 
faktus, palīdzējuši atpazīt fotogrāfijās redza-
mo, mācījuši muzeja gidus. Viņi aktīvi seko 
līdzi pārmaiņām mūsu muzeja nodaļā Mazā 
Bānīša parks, ir atbalsts un bagātība, ar ko 
mēs lepojamies. Mēs cenšamies arī viņiem sa-
gādāt prieku, gandarījumu un pārliecību, ka 
viņu dzīvei un darbam atdotie gadi ir palie-
koša vērtība un tiek izrādīts pienākošais gods. 
Viņu vārdi ir ierakstīti muzeja „Goda grāma-
tā”, kas joprojām papildinās. Kopā ar viņiem 
katru gadu esam devušies kādā ekskursijā, ap-
ceļojot arī mazbānīšu vietas muzejos un dar-
bībā. Tiekamies arī katru gadu Dzelzceļnieku 
svētkos un visos citos pasākumos muzejā, kad 
viņi labprāt stāsta muzeja apmeklētājiem par 
Mazo Bānīti un savām darba gaitām.

Šis projekts ir atbalsts jau gadiem darī-
tajam darbam, kas veltīts Zemgalē vienīgā 
vēsturiskā šaursliežu dzelzceļa depo sagla-
bāšanai un popularizēšanai. Esam iesniegu-
ši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijai pieteikumu, lūdzot finansiālu 
atbalstu Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo 
atjaunošanas projektēšanai. Plānojam jaunu 
piedāvājumu, lai Mazā Bānīša pastāvīgajiem 
apmeklētājiem – faniem un ekskursantu gru-
pām  – būtu te interesanti un apmeklējums 
sagādātu patiesu prieku, bet viesītiešiem  – 
gandarījumu un lepnumu par savas pilsētiņas 
bagāto vēsturi.

I. Svilāne, 
projektu vadītāja 

Cienījamie Viesītes novada iedzīvotāji!

Viesītes ezerā atzīmēta peldētāju drošības aizsargjosla

Viesītes novada pašvaldības policijas darbs 
2018. gada aprīļa mēnesī

Viesītes muzejs „Sēlija” realizē divus projektus
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Maijs
1999. gada 1. maijā atklāj Kultūras pils 

koncertzāli.
2004. gada 1. maijā  – svinīga Eiropas 

Savienības karoga uzvilkšana Viesītē pie 
Kultūras pils.

1990. gada 4. maijā Rīgā Augstākā pado-
me balso par Latvijas neatkarības Deklarāciju. 
Balsošanas rezultāts: 2/3 balsu – par. Latvijas 
tauta svin uzvaru!

2018. gada 4. maijā Paula Stradiņa skolas 
dārzā atklāj Simtgades pīlādžu aleju.

2006. gada 20. maijā Viesītē notiek pir-
mais starptautiskās akcijas „Muzeju nakts” 
pasākums – veselības pārgājiens ar „Laupītāju 
nakti” uz Mīlestības saliņas.

1999. gada 21., 22. maijā – Sēļu I kongress 
Aknīstē un Viesītē. Sēlijas karoga iesvētīšana 
Sunākstes baznīcā.

2003. gada 22. maijā Viesītē notiek III 
Sēlijas kongress.

1996. gada 25. maijs  – Sēļu gada noslē-
gums Viesītē, II Sēlijas sarunas, profesora 
Paula Stradiņa 100 gadu atcere.

2006. gada 26. maijā Viesītē notiek 
Veltījuma konference profesora Paula 
Stradiņa 110 gadu atcerei.

2005. gada 26., 27. maijā – IV Sēlijas kon-
gress Krustpilī, Sēlpilī.

1923. gada 28. maijs – Kārlis Ulmanis ie-

rodas Eķengrāvē, lai dibinātu Zemgales lauk-
saimniecības biedrības nodaļu.

1999. gada 28. maijā Viesītes Kultūras 
pilī notiek Pašvaldību savienības 9. kon-
gress, kurā piedalās 
arī Valsts prezidents 
Guntis Ulmanis.

1950. gada 30. 
maijā Viesītē dzimu-
si māksliniece Ligita 
Caune.

2014. gada 30. maijā Viesītē notiek 7. 
Sēlijas kongress.

1986. gada 31. maijā pie ēkas Raiņa ielā 
14, kur dzīvojusi Stradiņu ģimene, tiek atklāta 
piemiņas plāksne, tā atzīmējot 90 gadus pro-
fesoram Paulam Stradiņam.

Jūnijs
1995. gada 2. jūnijā Krustpils pilī notiek 

Sēlijai veltīta konference – I Sēlijas sarunas.
1940. gada 3. jūnijā braucienā pa 

Augšzemi Viesīti apmeklēja Valsts prezidents 
Kārlis Ulmanis.

2016. gada 4. jūnijā Jaunjelgavā notiek 8. 
Sēlijas kongress.

1975. gada 8. jūnijā, atzīmējot kompo-
nista Arvīda Žilinska 70 dzīves un 50 darba 

gadus, pirmo reizi notiek „Dziesmotā diena 
Saukā”.

2000. gada 9.  – 18. jūnijā Viesītes un 
Saukas apkārtnē notiek „Fotovasara 2000” ar 
apmešanās vietu „Pērlītē”. 17. jūnija vakarā uz 
Viesītes ezera demonstrē uguns skulptūru.

1937. gada 13. jūnijā visā Augšzemē pir-
mo reizi atzīmē šī novada Kultūras dienas.

1941. gada 14. jūnijs – notiek iedzīvotāju 
masveida deportācijas uz Sibīriju.

2003. gada 14. jūnijā Viesītē atklāj pie-
miņas zīmi komunistiskā 
genocīda upuriem.

1894. gada 14. jūnijā 
Rīgā dzimis Vilis Vilhelms 
Krēlis  – pirmais Viesītes 
pamatskolas pārzinis 
(1923 –1940).

1940. gada 18. jūnijā Viesīti okupē PSRS 
karaspēks.

2002. gada jūnijā pirms Jāņiem iznāk pir-
mais izdevuma „Viesītes Vēstis” numurs.

2012. gada 27., 28. jūnijā Daugavpils no-
vada Skrudalienas pagasta „Ilgās” notiek 6. 
Sēlijas kongress.

Muzeja „Sēlija” vadītāja I. Svilāne

Publicitātes foto 

Noliksim ozollapu vainagu Kārlim Lazdiņam

Viesītes muzejs „Sēlija” raksta Viesītes vēsturi

Brīvības cīņu dalībnieks 
Kārlis Lazdiņš ir ievērojams 
20. gs. pirmās puses Latvijas 
izglītības darbinieks. Lielāko 
daļu mūža (1921  – 1936 un 
1940  – 1950) strādājis Elkšņu 
pamatskolā, 15 gadus bijis tās 
pārzinis (1926  – 1936, 1940  – 
1946). Viņa darbības laikā 
veikta Elkšņu skolas vecās ēkas 
pārbūve. Par sasniegumiem 
izglītības un kultūras veici-
nāšanā 1936.  gadā apbalvots 
ar Triju Zvaigžņu ordeni. Trīs 
gadus (1937  – 1939) strādājis 
par Madonas apriņķa tautskolu 
inspektoru.

Latvijas brīvības 
cīnītāju pulkā

Kārlis Lazdiņš dzimis 1898. gada 11.  jū-
nijā Rīgas apriņķa Kastrānes (mūsdienās 
Suntažu) pagastā zemkopja ģimenē. Lazdiņu 
ģimenē aug četri dēli: Jānis, Pāvels, Kārlis un 
Aleksandrs. Agri miris tēvs, māte viena ne-
spēj uzturēt četrus bērnus, Kārlis dodas pie 
krustmātes uz Rīgu, tur sāk mācīties pamat-
skolā, vēlāk arī vidusskolā, jo agri sapratis, ka 
jāapgūst zināšanas, lai dzīvē varētu sasniegt 
iecerēto. Zēns ir apdāvināts, skolas uzdevumi 
labi padodas. 1914. gadā mācības pārtrauc 
Pirmais pasaules karš, skolu evakuē, seš-
padsmitgadīgo Kārli iesauc armijā un ieskaita 
10. Aizputes kājnieku pulkā. Frontes ieraku-
mos pavadītie gadi, kara biedru brālība veido 
jaunieša pārliecību un raksturu. 

Brīvības cīņām beidzoties, 
Kārlis Lazdiņš turpina mācīties 
un 1921. gada jūnijā pabeidz 
Latviešu jaunatnes savienības 
vidusskolu Rīgā. Turpināt mācī-
bas augstskolā nevar, jo nav nau-
das. Dzīves atjaunošana tūlīt pēc 
kara, sevišķi atgriežoties no bēg-
ļu un kara gaitām, ir smaga, trū-
kums katrā ģimenē. Izgājis trīs 
mēnešu skolotāju sagatavošanas 
kursus, Kārlis meklē darbu. Par 
brīvu darbavietu paziņo armijas 
biedrs Artūrs Grieķers, kura tēvs 
Andrejs Grieķers Elkšņu pamat-
skolā strādā par skolas pārzini. 
Tā dzīves ceļš Kārli Lazdiņu 
1921. gada rudenī at-
ved uz Elkšņiem.

Darba gaitas  
Elkšņu skolā

Andrejam Grieķeram aizejot 
pensijā, 1926.  gadā pagasts par 
skolas pārzini ievēl Kārli Lazdiņu. 
Tajā laikā skolu apmeklē 90 bērni, 
viņus māca divi skolotāji. 1929. 
gadā pieņem trešo skolotāju, 
atver 5. klasi, bet 1930.  gadā  –  
6. klasi. Līdz ar to skola kļūst seš-
gadīga, skolēnu skaits pārsniedz 
simtu.

Jaunā skolas pārziņa vadībā 
vietējā sabiedriski kulturālā dzī-
ve kļūst aizvien rosīgāka. Kārlis 
Lazdiņš izveido dramatisko ko-

lektīvu, iestudē Rūdolfa Blaumaņa lugu 
„No saldenās pudeles.” Viņš arī spēlē ērģe-
les Elkšņu baznīcā, rosina kora dziedāšanu, 
kopā ar skolēniem piedalās pagasta rīkotajās 
Meža dienās un mazpulka pasākumos. Tiek 
organizēti rokdarbu un kulinārijas kursi 
pieaugušajiem. Skola veidojas par kultū-
ras un sabiedriskās dzīves centru pagastā. 
Darbība Elkšņu pamatskolā ir nozīmīgākā 
K.  Lazdiņa dzīves daļa. 1936. gada 23. au-
gustā Elkšņu skolu apmeklē Valsts prezi-
dents Kārlis Ulmanis un Valsts kontrolieris 
Jānis Kaminskis, kura tēva mājas Dzeņi atro-
das tepat pie skolas, upes pretējā krastā.

Madonas apriņķa tautskolu 
inspektors

Novērtējot pašaizliedzī-
go darbu Elkšņu pamatskolā, 
Kārli Lazdiņu apbalvo ar Triju 
zvaigžņu ordeni un 1937. g. 
paaugstina darbā par Madonas 
apriņķa tautskolu inspektoru. 
Inspektors brauc pa apriņķa 
skolām ar skolu valdes vieglo 
automašīnu, sauktu par „eife-
līti”, ir personīgais šoferis, bet 
drīz vien Kārlis Lazdiņš pats 
nokārto autovadītāja tiesības. 
Vairākas reizes gadā atbrauc 
uz Elkšņiem. Viņam braucot 
garām Elkšņu pamatskolai, 
skolēni saskrien uz ceļa, no-
stājas kā goda sardzē un svei-
cina savu skolotāju.

Kārlis Lazdiņš – Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavalieris.

Kārlis Lazdiņš – pamatskolas 
skolēns Rīgā 20. gs. sākumā.
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Novada skolās

Lielā Zinātkāres diena skolā

Absolventu pēdas karjeras takās
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS

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

Jāņu nakts 
Kaucmindes parkā

Kad Kārlis Lazdiņš at-
nāca strādāt uz Elkšņiem, 
viņš vēl nebija nodibinājis 
ģimeni. Viņa nākamā dzīves 
biedrene Milda Valdmane 
(1909 – 1992) bija skolniece 
Elkšņu pamatskolā, pēc tam 
mācījās Viesītes vidussko-
lā. Šajā laikā abu jauniešu 
starpā radās simpātijas. Par 
Kārļa un Mildas draudzību 
nebūt nepriecājās Mildas 
vecāki. Kārlis nenāca no 
pārtikušo aprindām, tik 
vien īpašuma kā par brīvī-
bas cīņām valsts piešķirtā 
zeme pašā pagasta nomalē. Bet uz Valdmaņu 
skaistās meitas sirdi un roku cerēja dažs labs 
bagātu saimnieku dēls. Lai izjauktu Mildas un 
Kārļa draudzību, vecāki Mildu nosūtīja mācī-
ties Kaucmindē, iespējami tālāk no Kārļa. Par 
spīti attālumam viņi viens otru neaizmirsa. 
Kārlis pat kādu reizi bija aizbraucis uz skolu, 
kurā mācījās Milda. Tajā reizē Kaucmindes 
parkā notika Jāņu nakts pasākums. Viņi atkal 
satikās un palika kopā uz mūžu.

Valsts iekārtām mainoties, 1940. gadā 
Kārlis atgriežas Elkšņu pagastā, kur atkal 
vajadzīgs skolas direktors. Līdztekus direk-
tora pienākumiem pasniedz krievu valodu 
un matemātiku vecākajās klasēs. Vēlāk, sa-

asinoties sirdskaitei, darbu skolā pārtrauc. 
Bijusī Lazdiņa skolniece Ārija Viļumāne (dzī-
vo Elkšņu pagasta Zīlēs, Elkšņu pamatskolā 
mācījusies līdz 1944. g.) stāsta: „Atceros to 
pēdējo ziemu skolā, direktors Lazdiņš sli-
moja. Pavasarī mūsu audzinātāja Kristīne 
Valdmane ierosināja viņu apciemot mājās 
Dzirnupēs. Skolotāja palīdzēja mums izcept 
torti. Kā spēka simbolu uzgarnējām ozol-
lapas. Gājām visa klase, daudz skolēnu ne-
bija, varbūt kādi astoņi. Es Lazdiņu mājās 
Dzirnupēs biju pirmo reizi  – jauna, skaista 
māja. Istabā, kur gulēja mūsu skolotājs, bija 
tāda gaiša, gaiša grīda – baltiem, platiem dē-
ļiem. Skolotājs priecājās par mūsu apciemoju-
mu, parunājās, izjautādams mūs par nākotnes  

nodomiem, izstāstīja kādu anekdoti.”
1955. gada 30. maijā Kārļa Lazdiņa 

šīs zemes gājums beidzās. Apglabāts 
Elkšņu pagasta Kundzānu kapos. Viņa 
labos darbus piemiņā glabā un tālāk 
nes bērni, mazbērni, mazmazbērni, 
bijušie audzēkņi, darba biedri, draugi.

Kārļa Lazdiņa 120 gadu 
jubilejai

Mūsu izcilā skolotāja biogrāfijas 
dati, dzīves stāsts, laikabiedru atmiņas 
atrodamas pirmskara latviešu bio-
grāfiskajā vārdnīcā „Es viņu pazīstu” 
(izdota 1939. g.), mūsdienu elektro-
niskajā datu bāzē: www.letonika.lv/
bibliotēkuunskolumape/kārlislazdiņš, 
Elkšņu pagasta Atmiņu istabas un 
Alberta Eglīša mantojuma krājumos. 

Tēva veikumu grāmatā „Tēva skola” (izdota 
2017. g.) iemūžinājusi meita Mirdza Lazdiņa.

Šogad, atzīmējot Kārļa Lazdiņa 120 gadu 
jubileju, ikviens interesents aicināts pabūt 
kopā 28. jūlijā kapu svētkos Kundzānu kap-
sētā, kur noliksim ozollapu vainagu skolotāja 
atdusas vietā, bet pēc tam satiksimies bijušajā 
Elkšņu skolā pēcpusdienas sarunās, lai dalītos 
savās atmiņās, atziņās, iecerēs. Sīkākai infor-
mācijai zvanīt pa tālruni: 29273475 (Rudīte).

R. Urbacāne, novadpētniece

Fotogrāfijas no Elkšņu pagasta Atmiņu istabas 
krājumiem. Publikācijai sagatavotas ar meitas Mirdzas 

Lazdiņas rakstisku atļauju.

tu u.c. profesiju loka darba pasaules ikdienu, 
specifiku, vidi un pamatuzdevumus. Tika pie-
dāvāts eksperimentēt, pētīt, būvēt, plānot un 
dažādās aktivitātēs izzināt zinātnes pasauli. 
Izglītojamie piedalījās izzinošās nodarbībās, 

darbojās komandās, veica erudīcijas uzdevu-
mus pie interaktīvajām ekspozīcijām un pie-
dalījās eksperimentu parādē.

Izglītojamiem ļoti saistošas šķita Gaisa 
raķetes un Lego Mindstorms NXT nodarbības.

„Lielās Zinātkāres dienas skolā” zinātnes 
un tehnoloģiju pētniecisko un interaktīvo no-
darbību uzdevumi: paplašināt zināšanu loku 
par materiālu elektriskajām un tehniskajām 
īpašībām un pārbaudīt to patiesumu darbībā, 
darba pasaules iespēju un izaicinājumu iepa-
zīšana, iepazīt tehnoloģijas, ko izmanto elek-
triķi, inženieri, fiziķi, ķīmiķi, zinātnieki u.c., 
apgūt prasmi interaktīvi, praktiski un pētnie-
ciski darboties individuāli un komandā.

Vēlamais sasniedzamais rezultāts: prak-
tiska darbošanās individuāli un komandā, 

un karjeras plānošanas nozīmi. Sarunas lai-
kā izglītojamie iepazina absolventu pieredzi, 
uzklausīja viņu domas par radniecīgām pro-
fesijām, kā arī nepieciešamajām profesionāla-
jām kompetencēm un darba devēja prasībām. 
Pārrunāja, kāda veida iestādēs, uzņēmumos 
vai cita rakstura struktūrās var strādāt ar izvē-
lēto profesiju. Noskaidroja, kādi ir darba ins-
trumenti un tipiskā darba nedēļa. Diskutēja 
par rakstura īpašībām, kādas būtu nepiecie-
šamas. Aizdomājās par profesiju plusiem un 
mīnusiem. Noskaidroja, ko darīt jaunietim 
tālāk, ja viņu interesē šīs profesijas.

Jauniešu atsauksmes:
*Kate un Andžela: Interesanti satikt ab-

solventus un uzklausīt viņu pieredzi.
*Kristaps: Sapratu, ka ļoti daudz jāmācās 

un visu laiku. Nu vismaz pa periodiem, jo ne-
pietiek ar iegūto profesiju, lai gadu no gada 
strādātu vienā darbavietā.

Izdevumus par karjeras pasākumu 
„Zinātkāres diena skolā” plānots segt no pro-
jekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts 
izglītojamiem vispārējās un profesionālās iz-
glītības iestādēs” finansējuma.

Materiālu sagatavoja PKk S. Ratiņa.

K. Lazdiņš (1. rindā trešais no labās) kopā ar Elkšņu skolas skolotājiem un 
absolventiem 1936. g. pavasarī.

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”, Nr. 8.3.5.0/16/I/001

20.04. Viesītes vidusskolā Karjeras at-
tīstības atbalsta pasākuma ietvaros viesojās 
absolventi  – Sanita Lūse un Gatis Puzāns. 
Tematiskās tikšanās mērķis bija nostiprināt 
izglītojamo izpratni par dažādām profesi-
jām darba tirgū, tālākās izglītības izvēlēm 

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS

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

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”, Nr.8.3.5.0/16/I/001

2. maijā Viesītes vidusskolas un Rites 
pamatskolas izglītojamos apciemoja Cēsu 
ZINOO centrs ar zinātnes un tehnoloģiju 
pētniecisko un interaktīvo nodarbību ciklu 
un eksperimentu parādi – „Zinātkāres diena 
skolā”. Karjeras attīstības atbalsta pasākuma 
mērķis bija atraisīt izglītojamo interesi par 
zinātni un tehnoloģijām, kā arī ļaut iepazīt 
inženieru, fiziķu, zinātnieku, matemātiķu, 
IT speciālistu, astronomu, ģeologu, arhitek-
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Latvijas ražotnēm nepieciešamās profesijas & uzņēmēja gēns

1. klases ciemojas Viesītes novada pašvaldībā

Viesītes vidusskolā turpinās Erasmus+ projekta ieviešana

* izprast kvalitatīvu pakalpojumu snieg-
šanas priekšnosacījumus biznesa izaugsmei;

* kā trenēt karjeras plānošanas prasmes?
* izprast, kā strādāt ar sevi un komandā.
Skolēni savām rociņām varēja palo-

bīt produkciju kafijas sastāvdaļām, pabarot 
šķirnes putnus un trušus, iestādīt augus un 
piedalīties citās aktivitātēs dienas garumā. 
Profesionāļi dalījās savas karjeras plānoša-
nas procesos, ikdienas plusos un mīnusos, 
izskaidroja tālākizglītības ceļus un fizisko ak-

tivitāšu nozīmi uzņēmēja darba vidē.
Bērni atzina, ka ļoti, ļoti patika karjeras 

izpētes brauciens, jo uzzināja daudz jauna par 
darbu Latvijas lauku vidē un turpmāk labāk 
izpratīs uzņēmēja ikdienu. Redzēja daudz 
interesantu darba instrumentu, piemēram, 
inkubatorus, sēklu arklu u.c. Saprata, ka atbil-
dīgi jāmācās un jādomā, ko dari un kā dari.  
Karjeru veido pats!

Materiālu sagatavoja PKk S. Ratiņa.

27. aprīlī Viesītes novada pašvaldībā viesojās Viesītes vidussko-
las 1. klašu skolēni. Domes priekšsēdētājs A. Žuks skolēniem izrādīja 
domes telpas, iepazīstināja ar domes darbiniekiem, kuri pastāstīja par 
savu amatu un pienākumiem.

Ciemošanās mērķis bija iepazīstināt 1. klases ar dažādām profe-
sijām, kā arī sniegt priekšstatu par darbu pašvaldībā. Tāpat skolēni 
varēja iejusties svarīgu amatpersonu lomā, uzklausot priekšsēdētāja 
teikto domes sēžu zālē. Nobeigumā visi vienprātīgi apstiprināja, ka ir 
jāmācās, lai sasniegtu savus mērķus nākotnē. Viesītes novada pašval-
dība ir priecīga uzņemt arī mazākus ciemiņus savā darba vietā. Paldies 
Viesītes vidusskolai par izrādīto interesi un pašvaldības apciemošanu!

„Nepārtrauktās mācības – minimālā prasība, lai sasniegtu 
panākumus jebkurā jomā.”

/Denis Veitlijs/

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala
Autores foto

netradicionālā un radošā veidā, kā arī rezul-
tātu pārbaudīšana darbībā: robotu kustības 
sensoru saslēgšana u.c. Dažādu materiālu iz-
pēte darbībā: magnēti, sensori, ķīmisko vielu 
reakcijas. Darba pasaules iepazīšana zinātnes 
un tehnoloģiju profesiju jomā un karjeras iz-
augsmes iespēju analīze.

Izglītojamo atsauksmes:
*Adrians /3. kl./: Salikt cilvēka maketā 

orgānus: sirdi, aknas u.c. bija ļoti interesanti.
*Patrīcija, Madara un Elīza /5. kl./:Patika 

robotu konstruēšana un sensoru izvietošana, 
lai varētu veikt darbības. Jautājumi par zināt-
nes izgudrojumiem nebija viegli, bet pado-
mājot, varēja sameklēt atbildes. Forši bija, ka 
varēja piedalīties izlozē.

*Klinta un Kristaps /8. kl./: Mums tas 
bija ļoti svarīgs treniņš pirms fizmix kon-

kursa. Praktiska darbošanās vienmēr palīdz 
zināšanām.

Izdevumus par karjeras pasākumu 
„Zinātkāres diena skolā” plānots segt no pro-
jekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts 
izglītojamiem vispārējās un profesionālās iz-
glītības iestādēs” finansējuma.

Materiālu sagatavoja PKk S. Ratiņa.

Jau otro gadu skolā turpinās projekta 
„The continuous development of teaching 
staff in a multicultural environment”, Nr. 
2016-1-BE02-KA219-017374_3, ieviešana. 
Līdz šim notikušas četras starptautiskas pro-
jekta sanāksmes, skolotāju apmācības Tamperē 
un Viesītē. Šajā gadā notika praktiska pielieto-
juma testēšana skolotāju izstrādātajām meto-

dēm. Skolotāji savā darbā turpina pielietot ie-
gūtās zināšanas Somijā, kā arī dalās pieredzē ar 
citiem skolotājiem no partneru skolām.

No 14. līdz 18. maijam Beļģijas pilsētā 
Turnhout notika projekta pēdējā starptau-
tiskā sanāksme. Tās laikā dalībnieki vēlreiz 
pārbaudīja un koriģēja metožu aprakstus, 
partneri no Beļģijas demonstrēja sagatavoto 
projekta mājaslapu, kura būs pieejama jau 
vasarā. Tika veikta projekta un sanāksmes 
novērtēšana, izmantojot Viesītes vidussko-
las pārstāvja izstrādāto veidlapu. Kopumā 

visi pārstāvji no Turcijas, Somijas, Dānijas, 
Latvijas un Beļģijas projekta kvalitāti novēr-
tēja labi. Līdz projekta noslēgumam atlicis pa-
visam nedaudz – tikai divi mēneši, kuru laikā 
jāveic projekta rezultātu izplatīšana, jāsakārto 
informācija par projektu skolas mājaslapā, 
tad varēs sākt gatavot noslēguma atskaiti. 
Paldies tiem Viesītes vidusskolas skolotājiem, 
kuri nodrošināja kvalitatīvus projekta rezul-
tātus, dalījās savā pieredzē!

Projekta koordinatore 
G. Dimitrijeva

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS

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

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”, Nr. 8.3.5.0/16/I/001

21. maijā Viesītes vidusskolas un Rites 
pamatskolas izglītojamie devās karjeras iz-
pētes braucienā „Latvijas ražotnēm nepie-
ciešamās profesijas”& „Uzņēmēja gēns”. 
Karjeras attīstības atbalsta pasākuma mērķis 
bija iepazīties ar ražošanas procesiem un 
tajos iesaistītajām profesijām, uzklausīt pro-
fesionāļu pozitīvos karjeras plānošanas pie-
mērus un pat aizdomāties par savas ģimenes 
iespējām.

Tika apmeklētas trīs dažādas jomas: kafi-
jas un sukāžu ražošana pēc ģimenes tradīci-
jām, putnkopība un dārzkopība.

Programmas pasākuma gaitā izglītojamie 
varēja:

* izprast Latvijas lauku attīstības iespējas 
un iepazīt uzņēmējdarbības vidi;

* apzināties nepieciešamo un perspektīvo 
profesiju jomas un līmeņus;

* aplūkot ražošanas un plānošanas pro- 
cesus;

* darba instrumentu klāstu un pielieto- 
jumu;
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Junior Achievement Latvija konkursa „Mana vārdnīciņa” laureāti

Ģimenes diena kopā ar Zeķu zaķi

Par projektu „Materiāltehniskās bāzes uzlabošana profesionālās 
ievirzes programmas „Vizuāli plastiskā māksla” īstenošanai 

Viesītes Mūzikas un mākslas skolā”

Junior Achievement Latvija sadarbībā 
ar partneriem un atbalstītājiem visa mācību 
gada garumā organizēja finanšu pratības kon-
kursu „Mana vārdnīciņa” 1. – 4. klašu sko-
lēniem. Konkursā „Mana vārdnīciņa” skolēni 
no 1.  – 4. klasei tika aicināti izveidot savu 
ekonomisko terminu skaidrojošo vārdnīcu. 
Kopā ar skolotāju, vecākiem un vecvecākiem 
skolēni saviem vārdiem skaidro sociālo zinī-
bu programmas ietvaros apgūtos ekonomis-
kos jēdzienus, izveidojot tos vārdnīcas formā.

Konkursā „Mana vārdnīciņa” Latvijas 
Bankas žūrijas komisija izvērtēja 211 ie-
sniegtos darbus no 36 Latvijas skolām, 
noskaidrojot labākos sākumskolas  – kon-
kursa finālistus, kurus izvērtēja JA Latvija 
sadarbības partneri un atbalstītāji – Latvijas 
Ekonomikas attīstības forums, LR Saeimas 
deputāte Inese Aizstrauta, Ingmārs Līdaka, 
Ilona Skorobogatova no Finanšu ministrijas, 
Latvijas valsts meži, Izglītība un kultūra un 
Tallink.

Finanšu pratības konkursu apbalvo-
šanas ceremonija notika 18. maijā Latvijas 

Bankā, Kr. Valdemāra ielā 1B, Rīgā. Konkursā 
„Mana Vārdnīciņa” piedalījās arī mūsu sko-
las laureāti – Elīna Beļinska, 4. b kl. /sk. B. 
Masuleviča/, Evelīna Mutule un Linards 
Aldiņš, 3. b kl. /sk. S. Ratiņa/ – viņu ģimenes 
locekļi un skolotāja, kuri varēja apmeklēt da-
žādās Latvijas Bankas organizētās aktivitātes.

Pasākuma organizatoriem jāsaka liels 
paldies par izcilo organizāciju! Vecāki un 
skolotāji tika izglītoti vienā grupā, bet bērni 
„Naudas skolā” mācījās citas gudrības. Līdz 
pēdējai minūtei nezinājām uzvarētājus. Lai 
gan laureāti jau ir uzvarētāji. Visiem balvas, 
bankets, draudzīga atmosfēra un saturīga 
diskusija, kas lika justies visgaidītākajiem 
viesiem.

Paldies visām ģimenēm, kuras nenobi-
jās un radoši strādāja ar bērniem! Paldies 
Beļinsku ģimenei par atbalstu ar transpor-
tu, lai nokļūtu uz ceremonijas pasākumu! 
Novēlam vairāk uzdrīkstēšanās arī citām ģi-
menēm nākamgad, lai sagādātu sev svētkus!

Emocijas apkopoja skolotājas: 
S. Ratiņa un B. Masuleviča.

Aiz loga saulainu skatu raugās košākais 
pavasara mēnesis  – maijs. Laikā, kad daba 
tērpusies dzeltenos pieneņu svārkos, rotāju-
sies ābeļziediem un uzvilkusi ceriņu kurpes 
kājās, PII „Zīlīte” tiek svinēta Ģimeņu diena. 
10. maijā „Ķiparu” grupas bērni aicināja sa-
vas ģimenes, lai priecātos kopā ar Zeķu zaķi.

Ar košām dāvanām un patīkamu satrau-
kumu sirsniņās mazie „Ķipari” devās ciemos 
pie Zeķu zaķa uz dzimšanas dienu, kur bau-
dīja putukrējumu ar zemenēm, dejojot „gar-
šīgu” deju. Visi kopā devās meklēt apslēptās 
bagātības un ceļā piedzīvoja daudz pozitīvu 
un neaizmirstamu emociju, dejojot kopā ar 
slinkajām vardēm un lielībnieku mākoni, 
dziedot par puķēm un taureņiem. Sekojot 
norādēm, visiem kopā izdevās atrast apslēp-

tās bagātības  – katram savu ģimeni, kurai 
bērni veltīja sirsnīgas dziesmas un dāvināja 
kopā ar audzinātājām sarūpētas dāvaniņas un 
apsveikumus.

Bija neizsakāms prieks par laimes asarām 
māmiņu acīs un mīļajiem smaidiem tētu se-
jās. Lai tie neizzūd arī ikdienas steigā!

Maijs gluži kā burvis izstiepis dienas ga-
rumā, vakarus un rītus pielējis putnu dzies-
mām. Tas ir laiks, kad koki un krūmi lepojas 
ar nebeidzamu sniegbaltu un balti dzeltensār-
tu ziedu pārbagātību. Lai ikviens noreibst no 
maija ziedoņa un piedzīvo neaizmirstamus 
mirkļus tajā!

Zeķu zaķis – sporta skolotāja E. Štāka

D. Mednes foto
Ķiparu grupas bērni.

Viesītes novada dome saņēmusi atbalstu 
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogram-
mas projektam „Materiāltehniskās bāzes uz-
labošana profesionālās ievirzes programmas 
„Vizuāli plastiskā māksla” īstenošanai Viesītes 
Mūzikas un mākslas skolā”. Līdz ar to kopā ar 
Viesītes novada pašvaldības finanšu līdzek-
ļiem iegādāta Keramikas apdedzināšanas 
krāsns.

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas di-
rektore Inga Bartkeviča īstenojusi projektu, 
lai nodrošinātu mākslas izglītības izcilību un 
starptautisku konkurētspēju.

Projekta mērķis
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un profesio-

nālu mācību procesu, skolai bija nepiecie-
šams iegādāties jaunu keramikas apdedzi-
nāšanas krāsni. Neskatoties uz to, ka nebija 
pienācīga aprīkojuma māla apdedzināšanai, 
audzēkņi piedalījās Valsts rīkotajos konkur-
sos. Liela formāta darbi apdedzināšanai tika 
transportēti uz Jēkabpils mākslas skolas filiāli 
Zasā. Tas bija diezgan sarežģīti, jo neapdedzi-
nāti māla darbiņi ir ļoti trausli.

Krāsniņas iegāde dod iespēju izstrādāt 
noslēguma darbus veidošanā.

Mufeļa iegāde sekmēs jauno mākslinie-
ku – iesācēju profesionālo izaugsmi.

Projekta ilgtermiņa mērķis: nodrošināt 
mākslas izglītības izcilību un starptautisku 
konkurētspēju, uzlabojot Viesītes Mūzikas un 
mākslas skolas nepieciešamo materiāltehnis-
ko bāzi.

Uzdevumi
    • Iegādāties keramikas apdedzināšanas 

krāsni.
    • Apmeklēt amatniecības centra „Rūme” 

rīkotās meistardarbnīcas.
    • Rīkot radošās darbnīcas ar profesio-

nālu keramiķu piedalīšanos.
    • Sarīkot audzēkņu darbu izstādi.
Lai īstenotu projektā plānotās aktivitātes, 

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēk-
ņi ir jau apmeklējuši amatniecības centra 
„Rūme” rīkotās meistardarbnīcas.

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktore 
I. Bartkeviča
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Lepojamies ar mūsu panākumiem!

18. aprīlī Viesītes Mūzikas skolas koman-
da piedalījās reģionālajā konkursā mūzikas li-
teratūrā un solfedžo „Jāzepam Vītolam – 155”.

Gatavošanās konkursam notika jau no 
semestra sākuma. Jāpaveic bija daudz: jāvei-
do komandas radošā prezentācija, jāiestudē 
„mēmais šovs” par kādu no Jāzepa Vītola 
skaņdarbiem, jāapdarina tautasdziesma un 
pašiem tā arī jāizpilda, pamatīgi jāapgūst 
komponista biogrāfija un jāpazīst slavenākie 
viņa skaņdarbi.

Komandas dalībnieki  – Dāniels 
Kivlenieks, Linda Luksteniece, Annija Estere 
Skvarnaviča, Ilvija Aldiņa, Adrija Bantauska 

un Elīna Beļinska – cītīgi apguva visai sarež-
ģīto Jāzepa Vītola daiļradi un konkursā cīnī-
jās ar 7 pretinieku komandām.

Rezultāti: I pakāpes diploms konkursā un 
I pakāpes diploms kategorijā „Kompozīciju 
konkurss”!

Paldies par atbalstu mākslas skolas skolo-
tājai Ingai Kovaļevskai un mākslas skolas 4. 
klases audzēknei Nikolai Basovai, noformē-
jot komandas prezentāciju, kā arī skolotājai 
Agnesei Levinskai un skolas direktorei Ingai 
Bartkevičai!

Mūzikas skolotāja N. Šimanauska

Nauris Mitenieks – 1. vietas ieguvējs lodes grūšanā U-14 zēniem 
Starptautiskajās sacensībās mešanas disciplīnā – Rokiški 2018.

Futbols
Kā katru gadu, arī šogad aprīļa beigās ir aizsākusies vasaras sacen-

sību sezona futbola grupu audzēkņiem. Šogad dažādās vecuma grupās 
startē 11 komandas: U-7, U-8, U-9 (2 komandas), U-10, U-11, U-12 (2 
komandas), U-13, U-14 un U-16 vecuma grupās.

Pirmie savu spēli 20. aprīlī Jēkabpilī ar Jēkabpils SS komandu aiz-
vadīja U-13 (2005. dz. g.) puišu komanda Latvijas Jaunatnes čempio-
nāta Attīstības grupas ietvaros. Mūsu puiši piekāpās jēkabpiliešiem ar 
1:5. Nākošā spēle 24. maijā Rēzeknē ar Rēzeknes FA/BJSS-2 komandu.

Atgādināšu, ka Attīstības grupā apakšgrupas komandas tiekas kat-
ra ar katru divas reizes – vienu reizi viesu laukumā, bet otro reizi – 
savā laukumā.

26. aprīlī Salaspils stadionā U-16 (2002. dz. g.) grupas koman-
da (Pļaviņu DM/Sēlijas SS) Attīstības grupas Austrumu apakšgrupas 
ietvaros laukumā tikās ar SK Kengaroos komandu. Pirmajā spēlē 
zaudējums – 1:3.

5. maijā puiši Priekuļu tehnikuma stadionā aizvadīja otro spēli ar 
Vidzemes FC. Ar minimālu vārtu pārsvaru (2:3) uzvarēja mājinieki. 
Trešā spēle aizvadīta 11. maijā „OC Rēzekne” mākslīgā seguma lauku-
mā ar Rēzeknes FA/BJSS. Mājinieki, parādot savu meistarību, pieveica 
mūsu puišus ar 0:10.

Nākošā spēle – 27. maijā Rēzeknē.
30. aprīlī Daugavpilī Latvijas kausa izcīņas 8x8 pirmās spēles 

U-12 grupai (2006. dz. g.). Sēlijas SS komandas puiši A apakšgrupas 
ietvaros aizvadīja divas spēles. Abās spēlēs zaudējumi: 0:1 ar BFC 
Daugavpils-3 un 1:4 ar BFC Daugavpils-2. Nākošās spēles – 22. maijā 
Rēzeknē.

Otrai komandai pirmās spēles B apakšgrupas ietvaros – 28. maijā.
9. maijā Preiļos Latvijas kausa izcīņas 8x8 pirmās spēles U-11 

grupai (2007. dz. g.) B apakšgrupā. Puiši laukumā tikās ar Jēkabpils 
SS-2 komandu un nospēlēja neizšķirti (2:2), bet piekāpās Ilūkstes NSS 
komandai (1:2).

11. maijā Līvānos Latvijas kausa izcīņas 8x8 pirmās spēles U-10 
grupai (2008. dz. g.) B apakšgrupā. Mazie futbolisti guva pārliecinošu 
uzvaru spēlē ar Ilūkstes NSS komandu (7:4), bet piekāpās Jēkabpils 
SS-2 komandai (1:3). Otrais sabraukums – 29. maijā Preiļos.

20. maijā Rēzeknē pirmās spēles aizvadīja U-9 grupas (2009. dz. 
g.) Sēlijas SS-1 un Sēlijas SS-2 komandas. Sēlijas SS-2 komanda lauku-
mā tikās ar Rēzeknes FA/BJSS-2 komandu un cieta zaudējumu ar 1:2.

Otrā bija savstarpējā Sēlijas SS komandu spēle. Šajā duelī pārāki 
bija Sēlijas SS-1 (2:1). Trešajā spēlē ar Preiļu NBJSS komandu 2:6.

Sēlijas SS-1 komanda pirmajā spēlē ar Preiļu BJSS piekāpās ar re-
zultātu 0:3. Trešajā spēlē ar rezultātu 0:7 mūsējie piekāpās Rēzeknes 
FA/BJSS-1 komandai un ceturtajā spēlē ar Rēzeknes NSS nospēlēja 
neizšķirti 2:2.

SĒLIJAS Sporta skolas ziņas

Nākošais sabraukums – 25. jūnijā Rēzeknē.

Volejbols
Noslēgušās Latvijas Jaunatnes Čempionāta spēles visās vecuma 

grupās.
4. maijā Viļakā notika Latvijas Jaunatnes čempionāta finālspē-

les U-19 grupas zēniem. Divās dienās tika izspēlētas trīs spēles. Visās 
spēlēs puiši ar rezultātu 0:3 piekāpās pretiniekiem – Viļakas NBJSS, 
Rūjienas NSS un Liepājas SSS komandām – un turnīra tabulā ierin-
dojās 14. vietā.

13. maijā Cēsīs finālspēles notika U-15 grupas meitenēm (par 
11. – 15. vietu).

Mūsu volejbolistes spēles laukumā tikās ar Gulbenes NBJSS ko-
mandu (0:3), ar Rīgas VS IV komandu (0:3), Kuldīgas NSS komandu 
(3:0) un Cēsu PSS (1:3).

Kopvērtējumā Sēlijas SS volejbolistes ierindojās 15. vietā.
Vasarā volejbolisti vēl startēs „Vasaras spēlēs volejbolā”, kas notiek 

trīs posmos dažādās vecuma grupās.

Vieglatlētika
13. aprīlī Līvānos notika Līvānu novada atklātais 2. Grīvas pava-

sara krosa čempionāts.
Pati jaunākā Sēlijas SS dalībniece Patrīcija Žuka startēja U-10 

(2009. dz. g. un jaunāki dalībnieki) vecuma grupā. 500 m distanci 
Patrīcija veica 2.14,5 min un izcīnīja 2. vietu. U-12 vecuma grupā 
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grūšanā (10.42 m) un bija desmitā – šķēpa mešanā (22.48 m). Nauris 
Mitenieks 3 kg lodes grūšanā ierindojās 9. vietā (9.32 m) un 19. vietā – 
šķēpa mešanā (22.44 m). Matīsam Leimanim lodes grūšanā 21. vieta 
(6.12 m) un šķēpa mešanā – 25. vieta (17.95 m). Romānam Frolovam 
22. vieta šķēpa mešanā (20.69 m).

U-12 vecuma grupā Adrians Maisaks šķēpa mešanā izcīnīja 3. vie-
tu (20.53 m) un 2 kg lodes grūšanā – 4. vietu (7.94 m).

3. maijā Iecavā notika Iecavas NSS „Dartija” sezonas atklāšanas 
sacensības U-20 un U-18 vecuma grupām. Vīgants Endijs Elpers 5 kg 
lodes grūšanā ierindojās 4. vietā (12.02 m) un 5. vietā 1.5 kg diska 
mešanā (24.66 m). Kristaps Moļs lodes grūšanā bija septītais (9.95 m) 
un diska mešanā – sestais (22.60 m).

4. maijā Jēkabpilī notika tradicionālās sacensības – Jēkabpils pil-
sētas atklātais čempionāts vieglatlētikā, veltīts soļotāja P. Zeltiņa un 
lodes grūdēja J. Bērziņa piemiņai & Jēkabpils SS atklātās sacensības 
U-16 grupai.

U-16 vecuma grupā Raivo Olants lodes grūšanā izcīnīja 3. vie-
tu (11.63 m) un Alekss Čelnovs  – 7. vietu (9.81 m). 1500 m skrie-
šanā Andris Ardis Liepiņš ierindojās 6. vietā (5.19,04 min), Kristaps 
Platgalvis  – 7. vietā (5.21,06 min) un Kristers Bruzgulis  – 8. vietā 
(5.22,55 min). Šķēpa mešanā Kristers izcīnīja 7. vietu (31.13 m) un 
Alekss – 8. vietu (29.30 m).

Pieaugušo konkurencē startēja U-18 grupas jaunieši Vladislavs 
Pupeļs un Artūrs Kovrigo. Vladislavs augstlēkšanā ar rezultātu 1.70 m 
ierindojās 17. vietā un tāllēkšanā ar rezultātu 5.21 m – 21. vietā. Artūrs 
1500 m distanci veica 5.13,51 min un ierindojās 15. vietā.

9. maijā Rokiškos Sēlijas SS audzēkņi piedalījās Starptautiskajās 
vieglatlētikas sacensībās mešanas disciplīnās „ROKIŠKIS 2018”.

U-14 vecuma grupā lodes grūšanā 1. vietu un kausu izcīnīja 
Nauris Mitenieks (10.28 m). Šajā disciplīnā Romāns Frolovs bija ses-
tais (6.68 m) un Matīss Leimanis – septītais (6.11 m). Šķēpa mešanā 
(500 g) Romāns izcīnīja 6. vietu (23.13 m), Nauris – 13. vietu (17.62 m) 
un Matīss – 15. vietu (15.91 m).

U-16 vecuma grupā Raivo Olants lodes grūšanā ar rezultātu 
11.95 m ierindojās 8. vietā, Alekss Čelnovs – 13. vietā (10.34 m). Šķēpa 
mešanā Alekss ierindojās 6. vietā ar rezultātu 32.34 m.

U-18 vecuma grupā Kristaps Moļs, uzlabojot savu personīgo re-
kordu, ierindojās 10. vietā (10.02 m). Diska mešanā Kristapam devī-
tais rezultāts (22.20 m).

19. maijā Līvānos notika 11. Līvānu novada atklātais vieglatlē-
tikas čempionāts. Sacensībās startēja piecas vecuma grupas: U-14, 
U-16, U-18, pieaugušie un veterāni.

U-14 vecuma grupā 80 m skriešanā 2. vietu (11.64 s) izcīnīja 
Agris Krodzinieks no Ābeļu treniņu grupas, Romāns Frolovs 5. vie-
tu (12.74 s) un Artūrs Čelnovs – 7. vietu (13.73 s). Tāllēkšanā Agrim 
4. vieta (3,91 m), bet Artūram  – 9. vieta (3.28 m). Romāns izcīnīja 
2. vietu augstlēkšanā (1.40 m). 1. vietu lodes grūšanā izcīnīja Vanesa 
Melinda Kukla (9.54 m) un 2. vietu – Kate Bokāne (8.92 m).

U-16 vecuma grupā lodes grūšanā Raivo Olants izcīnīja 2. vie-
tu (12.30 m), bet Alekss Čelnovs – 6. vietu (10.01 m). Tāllēkšanā 7. 
vietu (4.56 m) izcīnīja Kristaps Platgalvis. Viņam arī desmitais re-
zultāts 100 m skriešanā (13.53 s). 12. vieta (13.76 s) 100 m skriešanā 
Kristeram Bruzgulim un 16. vieta (14.32 s) Andrim Ardim Liepiņam. 
Kristeram 6. vieta (3.15,77 min) un Ardim 7. vieta (3.17,04 min) 1000 
m skriešanā. Lainei Odziļevičai 6. vieta tāllēkšanā (4.03 m) un 100 m 
skriešanā (15.03 s).

U-18 grupā 5. vieta 300 m skriešanā Aivitai Urķei (48.85 s). Lodes 
grūšanā Vīgantam Endijas Elperam 4. vieta (11.90 m), bet 100 m 
skriešanā Ralfam Anufrejevam 16. vieta (13.17 s).

Vēl 24. maijā Jēkabpilī sacensības U-12 un U-14 grupām, bet vasa-
ras sezonas svarīgākās sacensības – Latvijas čempionāti U-14, U-16 un 
U-18 grupām – spēcīgākajiem vieglatlētiem gaidāmas jūnijā. 

Sēlijas Sporta skolas direktora vietniece G. Klibiķe

Sēlijas SS komanda Līvānu 2. Grīvas sacensībās krosā 13. aprīlī.

Romāns Frolovs – 2. vietas ieguvējs augstlēkšanā U-14 grupā, Līvānos 
19. maijā.
(2007. – 2008. dz. g.) puišiem startēja Niks Šadeika un Adrians Maisaks, 
kuriem arī bija jāskrien 500 m. Adrians ar rezultātu 1.43,7 min ierindo-
jās 5. vietā, bet Niks ar rezultātu 1.54,0 min – 10. vietā. U-14 vecuma 
grupā meitenēm startēja Viktorija Bruzgule. Viņa 1000 m distanci veica 
4.33,4 min un ierindojās 7. vietā. Šajā vecuma grupā zēniem Romāns 
Frolovs izcīnīja 2. vietu, veicot 1000 m distanci 3.48,2 min. U-16 ve-
cuma grupā (2004. – 2003. dz. g.) arī 1000 m distanci veica Kristaps 
Platgalvis un Kristers Bruzgulis. Kristaps ar rezultātu 3.46,5 min izcīnīja 
2. vietu un Kristers – 3. vietu ar rezultātu 3.48,4 min.

19. aprīlī Aizkrauklē notika Aizkraukles NSS sezonas atklāša-
nas sacensības „Metēju dienas” U-20 un U-18 grupām.

U-20 vecuma grupā lodes grūšanā un šķēpa mešanā startēja 
Sandis Aldiņš, kurš 6 kg lodi aizgrūda 9.33 m tālu un ierindojās 5. 
vietā, savukārt 800 g šķēpu raidīja līdz 36.73 m atzīmei, un tas bija 
sestais labākais rezultāts.

U-18 grupā Vīgants Endijs Elpers lodes grūšanā ar rezultātu 
11.63 m izcīnīja 4. vietu. Kristaps Moļs lodes grūšanā bija devītais 
(9.42 m) un 1.5 kg diska mešanā – 10. vietā (22.89 m).

24. aprīlī Aizkrauklē notika Aizkraukles NSS sezonas atklāša-
nas sacensības „Metēju dienas” U-16, U-14 un U-12 grupām.

U-16 vecuma grupā 4 kg lodes grūšanā 2. vietu izcīnīja 
Raivo Olants (12.06 m). Alekss Čelnovs šajā disciplīnā bija asto-
tais (10.20 m). Arī 600 g šķēpa mešanā Aleksim astotais labākais  
rezultāts – 32.88 m.

U-14 vecuma grupā Viktorija Bruzgule izcīnīja 2. vietu 2 kg lodes 

Paldies
Viesītes Baptistu draudzei sadarbībā ar biedrību „Tuvu”, kas Sēlijas 

Sporta skolas futbola grupu audzēkņiem uzdāvināja futbola apavus!

Foto  – U-13 grupas puiši ar Baptistu draudzes dāvinājumu  – 
futbola apaviem.

Sēlijas Sporta skolas direktors J. Osis
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Pļaviņu futbola turnīrs 
2. līgas komandām

Latvijas čempionāts spiešanā guļus

Noslēgusies Viesītes novada zolītes sacensību sezona

Pasākums „Erasmus+ ienāk reģionos” Kaldabruņā

22. aprīlī Gostiņu stadionā, Pļaviņās, notika futbola turnīrs 2. līgas 
komandām. Tuvojoties jaunajai sezonai un gatavojoties čempionā-
tiem, katrai komandai šajā turnīrā bija iespēja pārbaudīt savu meista-
rību un spēkus. Turnīrā piedalījās arī Sēlijas 2. līgas futbola komanda. 
Šajā turnīrā komandā spēlēja tikai Viesītes (Viesītes novada) puiši. Bet 
2018. gadā, sākoties futbola čempionātam, Sēlijas 2. līgas futbola ko-
mandā spēlēs apvienoti Viesītes un Ilūkstes spēlētāji. Mūsu futbolisti 
turnīrā izcīnīja 3. vietu. Paldies puišiem par spēli!

Jaunajā sezonā Sēlijas 2. līgas futbola komandai, spēlētājiem un tre-
neriem novēlēsim veiksmi, izturību un labus panākumus čempionātā!

Viesītes sporta klubs 
J. Stumbiņa

12. maijā Jelgavā norisinājās ekipētais Latvijas čempionāts spie-
šanā guļus. Šīs sacensības ir vienas no lielākajām šajā kategorijā. Te 
sabrauc cīnīties arī atlēti no kaimiņvalstīm. Visi atlēti bija apņēmības 
pilni cīnīties par vietām uz goda pjedestāla. Šoreiz uz čempionātu no 

sporta kluba „Viesīte” devās tikai viens sportists – Māris Orlovs, kurš 
izcīnīja 2. vietu savā kategorijā.

Pateicība Viesītes pašvaldībai par atbalstu.
Ar cieņu – M. Orlovs.

Sestdien, 12. maijā, kafejnīcā „Zaļā varde” 
noslēdzās Viesītes novada sacensību sezona 
zolītē. Sacensības norisinājās 8 mēnešu garu-
mā, katru mēnesi izspēlējot vienu sacensību 
kārtu. Fināla kārta lielas izmaiņas sacensību 
kopvērtējumā neieviesa, tomēr ļoti veiksmīga 
tā izrādījās Edijam Sladzam (Rīga). Viņam iz-
devās lielisks finiša spurts, apdzenot tā brīža 
kopvērtējuma līderi Āriju Bārduli (Elkšņi). 
Savukārt Jānim Raupam (Rite) izdevās veik-
smīgi nosargāt savu godam nopelnīto 3. vie-
tu. Varu piebilst, ka noslēdzošā kārta mijās 
ar paralēli notiekošo Latvijas hokeja izlases 
spēli pret Vācijas hokeja valstsvienību. Tas, 
protams, apgrūtināja koncentrēšanos uz eso-
šajām zolītes sacensībām. Bet visveiksmīgāk 
ar to tika galā:

1. Edijs Sladzs (Rīga) 33 pts,

2. Jānis Grinbergs (Viesīte) 27 pts,
3. Arnis Rūsiņš (Jēkabpils) 26 pts.
Šajā turnīrā tika ņemti vērā 6 labākie kār-

tu rezultāti. Apkopojot dalībnieku rezultātus, 
labākie 12 ir:

1. Edijs Sladzs (Rīga) 163 pts/ + 256 m. p.,
2. Ārijs Bārdulis (Elkšņi) 158 pts/  

+ 249 m. p.,
3. Jānis Raups (Rite) 146 pts/ + 139 m. p.,
4. Mairis Bravackis (Viesīte) 145 pts/  

+ 267 m. p.,
5. Jānis Grinbergs (Viesīte) 142 pts/  

+ 229 m. p.,
6. Guntis Kurnosenko (Birži) 141 pts/  

+ 157 m. p.,
7. Aleksandrs Orlovs (Nereta) 141 pts/  

+ 143 m. p.,
8. Vasīlijs Doļinovskis (Elkšņi) 131 pts/  

+ 29 m. p.,
9. Tālis Elpers (Viesīte) 127 pts/ – 82 m. p.,
10. Kristaps Vanags (Leimaņi) 126 pts/  

+ 168 m. p.,
11. Miervaldis Vavers (Rite) 126 pts/  

– 175 m. p.,
12. Aina Brīvule (Viesīte) 122 pts/ – 65 m. p.

Pateicos visiem sacensību dalībniekiem. 
Pateicos turnīra organizētājiem  – Viesītes 
sporta klubam, Ārijam Bārdulim, Miervaldim 
Vaveram  – un paldies turnīra rakstvedim 
Tālim Elperam! Pateicos visiem, kas mūs uz-
ņēma – kafejnīcai „Zaļā varde” Viesītē, Rites 
Tautas namam, „Krogam Pie Viktora” Lonē, 
„Ilvija un Ko” ēdnīcai Viesītē, Elkšņu kultūras 
namam, kafejnīcai „Liepas” Aknīstē.

Cerot uz tālāku veiksmīgu sadarbību, 
sacensību dalībnieks, kā arī rezultātu apkopotājs 

J. Grinbergs.

15. maijā Kaldabruņas skolā Jēkabpils novadā norisinājās 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) izbrauciena pa-
sākums „Erasmus+ ienāk reģionos”. Pasākumā paralēli notika semi-
nārs jaunatnes lietu speciālistiem, pašvaldību pārstāvjiem, nevalstisko 
organizāciju pārstāvjiem un visiem citiem interesentiem, kā arī jaunie-
šiem. Pašvaldību pārstāvjiem, jaunatnes lietu speciālistiem tika stāstīts 
par to, kā rakstīt projektus un iegūt finansējumu savu ideju realizācijai. 
Savukārt jauniešiem tika nodrošināta atsevišķa programma, kur viņus 

iedvesmoja Gatis Kondrāts, biedrības „Street Warriors” un uzņēmuma 
„Big Show” dibinātājs. Ar pieredzes stāstiem pasākuma laikā dalījās 
biedrības „Preiļi izglītotai Latvijai” pārstāve Aija Vanaga.

Arī no Viesītes novada uz šo pasākumu devās 3 jaunietes: Diāna 
Beļavska, Eiva Krista Dronka un Ieva Milakne, kā arī Jaunatnes lietu 
speciāliste Dita Sala un Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja 
Kristīna Matuka.

Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja K. Matuka uzskata, 
ka šis pasākums bija lietderīgs, lai uzzinātu detalizētāk par Erasmus+ 
projektiem, kā arī to plašajām iespējām: „Par Erasmus+ projektiem ir 
nācies dzirdēt ļoti bieži. Pateicoties šim semināram, jauniešiem kļuva 
skaidrs, ka Erasmus+ projekti neaprobežojas tikai ar projektu rakstīša-
nu. Tie paver plašākas iespējas, kā brīvprātīgo darbs, jauniešu apmai-
ņas braucieni, starptautiskas apmācības dažādu valstu starpā.”

Jaunietei Ievai Milaknei šis pasākums radīja pozitīvas un iedves-
mojošas emocijas: „Man ļoti patika. Bija interesanti klausīties cilvēkus, 
kas iesaistās Erasmus+ darbībā un daudz zina par to norisi. Patika arī 
tas, ka paši domājām savas idejas un mācījāmies sastrādāties grupās.”

Kopumā pasākuma ietvaros tika izzinātas programmas Erasmus+ 
sniegtās iespējas, ko izmantot darbā ar jaunatni savā novadā, kā arī 
notika aktīva savu projektu ideju ģenerēšana novada jauniešu vidū. 
Pasākuma ietvaros jaunietes no Viesītes novada radīja savu projekta 
ideju – starptautiska jauniešu apmaiņa par tēmu „Aktīvs dzīvesveids”. 
Nākamais solis – projekta īstenošana!

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste 
D. Sala
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Viesītes mūzikas studija ar 
panākumiem startē jauniešu 

mūzikas konkursā 
„Daugavas Pērle”

Viesītes mūzikas studijas (vadītāji Liene un Reinis Grīnhofi) au-
dzēknis Kristaps Vasiļevskis ar panākumiem startēja V starptautiskajā 
bērnu un jauniešu mūzikas konkursā „Daugavas Pērle”, kurš norisi-
nājās 12. maijā Vienības nama koncertzālē Daugavpilī. Konkursā 
Kristaps Vasiļevskis ieguva godalgoto 3. vietu un pateicību par veik-
smīgu dalību.

Liels paldies mūzikas studijas vadītājiem par ieguldīto darbu! 
Lepojamies un novēlam panākumus turpmākajos konkursos!

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste 
D. Sala.

Humora vakars Elkšņos

Notikumiem un pasākumiem bagātā Bibliotēku nedēļa 
Viesītes bibliotēkās

Jau vairākus gadus aprīlī vietējie Elkšņu 
kultūras nama pašdarbnieki gatavo humor-
pilnu pārsteigumu visa vecuma skatītājiem. 
Šogad tas bija uzvedums „Precība”. Tika mek-
lēti lomai piemēroti tērpi, mūzika, atribūti, 
iestudētas kustības un apgūti vārdi. Vajadzēja 
raižpilnam tēvam Ābramam palīdzēt atrast 
sieviņu dēlam Joskem, bet, kā jau dzīvē mēdz 
gadīties, laime apmet kūleni un beigās pie lai-
mes tiek gan tēvs, gan dēls. Lūk, ko pēc izrā-
des 27. aprīļa vakarā teica skatītāji:

Sarmīte. B.: „Visi ļoti labi spēlēja, bet 
īpaši piesaistīja kolorītā zemniece Lavīze 
(Arita Bārdule) ar savām atraktīvajām mei-
tām – Loti, Lailu, Luīzi (A. Mutule, V. Elksne, 
I. Purene).”

Anita R.: „Jauks vakars, interesanta izrā-
de, visi labi spēlēja, bet patika zīlnieces Modas 
(D. Černauskas) un vecā Ābrama saspēle.”

Gunta M.: „Kāda aizraujoša izrāde! 
Nespēju ne mirkli atrauties, spraigs sižets, uz-
manība tika noturēta. Visi spēlēja tik azartis-
ki, malači, ka spēj uz ko tādu labu savākties.”

Ineta D.: „Ļoti jauki un saturīgi atpūtos. 
Pārsteidza apvienības „Maskas” dejošana. 
Izrāde pagāja vienā elpas vilcienā, pilna satu-
rīgu joku. Ļoti laba scenogrāfija. Aktieri visi 
zināja savas lomas. Laba paaudžu saspēle, un 
viss tika darīts no sirds.”

Kā izrādes autore un režisore vēlos teikt: 
„Laime nav atrodama apmierinājumā ar sevi, 
ja esi atdevis sevi visu un savus spēkus lomai, 
tad jau panākumi neizpaliek. Skatītājs ļoti labi 
atšķir patiesu spēli no haltūras. Man prieks, 
ka mani aktieri nav no pēdējā. Visi ļoti labi 
iznesa savu tēla uzdevumu. Protams, pietrū-
ka „noslīpēšanās”, bet tam laiks bija par īsu. 

Mums ir paveicies, ka mums apkārt ir tik 
daudz talantīgu un jauku cilvēku, jāmācās 
tikai viņus novērtēt. Paldies Jums visiem!” 
Liels paldies par atbalstu suflierēm Ingrīdai 
un Anitai, Kristapam par muzikālo apskaņo-
šanu, Dairai, Uldim un visiem jums, kas nāk 
skatīties!

B. Masuleviča

Katru gadu aprīlī (šogad jau 21. reizi!) 
visā Latvijā tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa, 
kuras laikā bibliotēkās notiek dažādas aktivi-
tātes. Katru gadu Latvijas Bibliotekāru bied-
rība izsludina citu Bibliotēku nedēļas tēmu. 
Šogad nedēļas tēma: „Mainās bibliotēka, mai-
nās sabiedrība”.

Arī Viesītes bibliotēkās šī nedēļa bija no-
tikumiem un pasākumiem bagāta. Rīkojot 
pasākumus, centāmies akcentēt to, ka šis ir 
Latvijas un mūsu pilsētas jubilejas gads. Visu 
nedēļu bibliotēkas lasītavā bija apskatāma 
izstāde, kas veltīta novadniekiem  – brāļiem 
Godiņiem.

23. aprīlī Bibliotēku nedēļu aizsākām ar 
tematisku pasākumu 4. a klasei – „Mana sap-

ņu zeme”, veltītu šī gada jubilārei I. Zanderei.
25. aprīlī bibliotēkas darbinieki piedalījās 

ikgadējā Jēkabpils Galvenās bibliotēkas orga-
nizētajā Jēkabpils reģiona un Neretas novada 
publisko un skolu bibliotēku darbinieku svēt-
ku seminārā Jēkabpilī.

26. aprīlī uz jaunāko grāmatu apskatu 
bibliotēkā pulcējās 1. klases ar audzinātājām. 
Bērni uzzināja vairāk par bibliotekāra profe-
siju. Šajā dienā uz pasākumu bibliotēkā devās 
arī 2. a klases skolēni ar audzinātāju – šoreiz 
tika apkopoti konkursa par putniem rezultāti, 
kā arī sumināti labākie lasītāji.

27. aprīlī notika nozīmīgākais nedēļas pa-
sākums „Gaidām ciemos bibliotēkā”. Saviem 
lasītājiem un ikvienam interesentam bijām 

sagatavojuši interesantu programmu: tikša-
nos ar 2. a klases skolnieci Samantu Murāni 
un viņas darbu izstādes atklāšanu; pilsētas ju-
bileju atzīmējot – izzinošu „ceļojumu” pa tās 
nozīmīgākajām vietām, jauno grāmatu izstā-
di un sarunas pie kafijas tases!

Pasākums izdevās godam. Paldies visiem 
šī pasākuma apmeklētājiem, kā arī paldies 
par sadarbību un atbalstu izstādes veidošanā 
un pasākuma organizēšanā Samantas mam-
mai, klases audzinātājai un, protams, pašai 
Samantai! Prieks un lepnums par to, ka mums 
ir tik talantīgi un radoši mazie viesītieši kā 
Samanta Murāne.

Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena
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Ziņkāri no zinātkāres
tikai solis šķir
ziņkāre skrien ātrāk
daudz kur pirmā ir

zinātkāre
steidzas domīgāk
akmentiņus ceļā
pamanīt tā māk

tomēr abas jauš un zina
ka tās māsas ir
tikai katrai cita daba
un mazliet tas viņas šķir
  /U. Auseklis/

27. aprīlī bibliotēkā notika Viesītes vi-
dusskolas 2. a klases skolnieces Samantas 
Murānes darbu izstādes atklāšana. Vēl jau 
mazs cilvēkbērns, bet ar viņu iepazīstināt 
ierosināja klases audzinātāja Daina Vanaga, 
kas Samantu māca un audzina nu jau divus 
gadus. Pa šiem gadiem viņa Samantu ir iepa-
zinusi kā enerģisku, zinātkāru, rūpīgu, radošu 
un ļoti prasmīgu skolnieci un domā, ka arī ci-
tiem viesītiešiem vajadzētu par viņu pastāstīt 
un parādīt, ar ko tad Samanta nodarbojas, jo 
ne jau tik bieži nākas sastapt talantīgus bēr-
nus, kam ir vēlēšanās un uzdrīkstēšanās apgūt 
daudz ko jaunu un pats galvenais – vēlme pa-
šam sevi pilnveidot.

saule atnākusi
staigā pa mūsu pusi
iekārusi
lazdās spriganas spurdzes
atslēgusi
strautiņu ņiprās urdzes
apņēmusi
salstošos pulkstenīšus
dāvājusi
viņiem tauriņu brīžus
atnesusi
viegli redzamu ziņu
nobērusi
man uz deguna raibumiņu
saule atnākusi
staigā pa mūsu pusi
  /U. Auseklis/

Arī Samanta dzimusi vienā no šādām pa-
vasara atmodas dienām. Kā mamma saka, jau 
no mazotnes ir ļoti aktīva, zinātkāra, visu gri-
bējusi noskaidrot, izzināt. Par Samantu droši 
var teikt  – viņa bijusi „mazais kāpēcēns”, jo 
nepārtraukti ir uzdoti jautājumi, uz kuriem 

gribējies saņemt atbildes.
Četru, piecu gadu vecumā Samanta sāk 

mācīties lasīt. Mamma saka: „Man tikai ne-
daudz vajadzēja piepalīdzēt, ierādot burtus, 
pasakot, kā katru sauc. Samantai ir ļoti laba 
atmiņa, visu ātri iegaumēja.”

Četru gadu vecumā Samanta sāk apmek-
lēt bērnudārzu „Zīlīte” un nonāk grupiņā 
„Bitītes”. Bērnus audzina skolotājas Sanita 
Ziemāne un Solvita Liepiņa. Sanita ir tā au-
dzinātāja, kas pirmā vecākiem norāda, ka 
mazajai meitenei ļoti labi padodas zīmēšana. 
Mamma atzīst  – šī aizraušanās ar zīmēša-
nu parādījusies jau kādu trīs gadu vecumā, 
kad Samanta iemācījusies noturēt rokā zī-
muli. Pirmie zīmējumi bijuši kā jau visiem 
bērniem  – četrstūrveida cilvēki, mašīnas un 
koki, bet tad Samantai pašai nākusi apjausma, 
ka tā nav, jāzīmē citādi… Un varbūt arī tas ir 
sākums viņas lielajam hobijam – zīmēšanai.

Stimuls un nākošais solis sevi pilnveidot 
zīmēšanas prasmē ir Mūzikas un mākslas 
skolas pulciņš „Otiņas”, uz kuru Samantu aiz-
veda mamma. Tur sastapta ļoti mīļa, jauka un 
radoša skolotāja Inga Kovaļevska.

Sākot mācīties Viesītes vidusskolas otra-
jā klasē, Samanta uzsāk mācības arī Mūzikas 
un mākslas skolas 1. klasē. Tas jau ir pirmais 
nopietnais solis, lai savu aizraušanos realizētu 
un pilnveidotu.

Bibliotēkā atvērtajā izstādē var redzēt ti-
kai daļu no Samantas mākslas darbiem, kas ir 
darināti ļoti dažādās tehnikās, jo, kā mamma 
saka, Samanta grib pamēģināt visu, ko viņai 
piedāvā. Kā pēdējais lielākais izaicinājums 
Samantai ir bijis Viesītes muzeja apmeklē-
jums un piedalīšanās pasākumā „Atrodi savu 
meistaru” – tur viņa mācījusies šūt krustdū-
riena tehnikā.

Pasākuma laikā apmeklētājiem rādījām 
prezentāciju par Samantu, ko bijām sagata-
vojušas no ģimenes piedāvātajiem foto mate-
riāliem. Pēc tās noskatīšanās vārds tika dots 
Samantai, un viņa kopā ar mammu sīkāk 
klātesošajiem pastāstīja par saviem darbiem 
un pirmajiem lielajiem sasniegumiem dažā-
dos konkursos. Samanta nolasīja arī vairākus 
savus dzejoļus.

Pasākuma apmeklētāji un mēs, tā orga-
nizētāji, Samantai vēlējām daudz radošu un 
skaistu darbu, arī panākumus konkursos un 
labas sekmes mācībās.

Samantas Murānes zīmējumu un pārējo 
darbiņu izstādi bibliotēkas lasītavā būs iespē-
jams apskatīt bibliotēkas darba laikā arī jūnija 
mēnesī. Laipni aicinām ikvienu interesentu!

Viesītes bibliotēku vārdā –  
vidusskolas bibliotekāre  

G. Plēsuma.

L. Griškenas foto

Ar vēlmi un uzdrīkstēšanos pretī jaunajam

Katrai dienai savs vārds. Katram cilvēkam 
savs mūžs. Katram savs liktenis, sava nolemtā 
vieta. Saka: laukos vienmuļi, apnicīgi, garlai-
cīgi. Saka: laukos nav iespēju sevi apliecināt. 
Neticiet! Saukas bibliotēkā viesojās Liepu 

bibliotēkas vadītāja Ināra Valaine un bib-
liotēkas lasītāji: zinoši, dzīvespriecīgi, dzie-
doši. Viesošanās bibliotēkā, komponista A. 
Žilinska dzimtajās mājās „Lejas Arendzānos”, 
Ormaņkalna, Līgo kalniņa apmeklējums pa-

darīja dienu par Svētkiem. Šādus svētkus var 
radīt cilvēki, kas lasa grāmatas, izglītojas visu 
mūžu. Paldies par šo tikšanos!

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

Bibliotēku bagātība – lasītāji
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Viesītes un Neretas novadu bibliotē-
ku darbiniekiem jau kļuvis par tradīciju 
Bibliotēku nedēļā aprīlī doties kopīgā piere-
dzes apmaiņas braucienā uz kādu Latvijas no-
vadu, lai iepazītu bibliotēkas, kā arī apmeklētu 
svarīgākās, nozīmīgākās vietas. Šogad mūsu 
brauciens notika vēlāk – 10. maijā. Devāmies 
nedaudz tālāk par mūsu valsts robežām – uz 
kaimiņos esošo Lietuvas pilsētiņu Biržiem.

Birži (lietuv. Biržai) ir pilsēta un paš-
valdības centrs Lietuvas ziemeļos, netālu no 
Latvijas robežas. Mūsu brauciena galvenais 
mērķis  – Biržu rajona pašvaldības Jurģa 
Bieliņa vārdā nosauktā publiskā bibliotēka. 

Bibliotēka īpaša jau ar to vien, ka izvietota 
Biržu pils 3 stāvos, ir plaša, te strādā daudzi 
darbinieki, jo bibliotēka veic visas rajona bib-
liotēkas funkcijas. Bija interesanti uzzināt, 
kā strādā kolēģi, pārliecināties, ka daudzus 
darbus darām līdzīgi, saskaramies ar tādām 
pašām problēmām kā viņi, smelties idejas, 
ieklausoties viņu stāstījumā, kā arī secināt, 
ka daudzi jautājumi tur tiek risināti pavisam 
citādi.

Protams, Biržu apmeklējums nav iedomā-
jams bez pašas Biržu pils apskates, kuras laikā 
uzzinājām daudz jauna par šo seno Lietuvas 
pilsētiņu. Biržu pili noteikti var saukt par 

pilsētiņas galveno apskates objektu. To apjož 
seno mūru vaļņi un grāvis, bet pašā baltajā 
pilī iespējams nokļūt, ejot pa senatnīga izska-
ta tiltiņu. Pils atrodas Širvēnas ezera krastos. 
Senajā kunigaišu Radivilu cietoksnī mūsdie-
nās ierīkots Biržu novada muzejs „Sēla”.

Apskates un apbrīnas vērta ir Biržu daba – 
tās daudzie dabas objekti. Apmeklējām tikai 
dažus no tiem, bet bija interesanti. Biržos 
apskatāma īpatnēja dabas parādība  – karsta 
kritenes jeb zemes nogruvumi. Biržus mēdz 
dēvēt arī par grimstošās zemes novadu, un 
kritenes ik pa laikam veidojas arī no jauna. 
Gide mūs aizveda apskatīt aptuveni 200 gadus 
seno karsta kriteni „Govs ala”, kas ir gandrīz 
apaļa piltuvveida karsta kritene un sasniedz 
vairāk nekā 12 metru dziļumu. Izmantojām 
iespēju šķērsot kājām garāko koka tiltu 
Lietuvā (525 metri), kas pāri Širvēnas ezeram 
aizveda mūs uz vēsturisko Astravas muižu, 
kā arī apmeklējam Biržu reģionālā parka te-
ritorijā uzcelto novērošanas torni, kura forma 
mums atgādināja pusmēnesi vai noēstu speķa 
pīrādziņu un kura augstums sasniedz gandrīz 
32 metrus. Lielāko daļu augstums nebiedēja, 
tāpēc izdevās uzkāpt torņa smailē, kur pavē-
rās brīnišķīgs skats uz 30 ar ūdeni pilnām kar-
sta kritenēm, kuras sauc par Kirkilu lieguma 
ezeriņiem.

Kopā ar Neretas kolēģiem aizvadījām in-
teresantu un iespaidiem bagātu dienu. Par to 
paldies mūsu braucienu galvenajai organizē-
tājai jau 3. gadu – Neretas novada Centrālās 
bibliotēkas vadītājai Regīnai Kviesei!

Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena

 A. Goldberga foto

Jaukā, pavasarīgā 11. maija piekt-
dienā daļa no draudzīgās Jēkabpils no-
vada Liepu bibliotēkas lasītāju saimes 
devās ekskursijā uz vienu no skaistāka-
jiem Augšzemes nostūriem – Sauku. Tur 
šūpulis kārts komponistam Arvīdam 
Žilinskim, tur lielākais ezers Zemgalē  – 
Saukas ezers, Sēlijas paugurvaļņa augstā-
kā virsotne – Ormaņkalns, un, protams, 
Saukas bibliotēka.

Līkumojot un sajūsminoties par 
krāšņajiem Sēlijas pakalniem un vareno 
Saukas ezeru, secinājām – esam apmaldī-
jušies, esam Lonē! Kur meklēt palīdzību!? 
Protams – bibliotēkā! Necerēti un negai-
dīti pārsteidzot Lones bibliotēkas vadītāju 
Liliju, uzzinājām, kā nokļūt Saukā, un arī 
uzklausījām Lilijas stāstījumu par Lones 
bibliotēku.

Tālāk pārliecinoši devāmies uz Saukas 
bibliotēku, bet izrādījās, ka ceļu labirints 
atkal izrādījās grūtāks nekā domāts!

Saukas bibliotēkas vadītāja Velta mūs 
gaidīja kā īstenus ciemiņus – pie balti klā-
ta galda! Bija sarūpēts neierasts cienasts – 
lietuviešu nacionālais ēdiens – šakotis.

Bibliotēka ir gaiša un mājīga, at-
rodas daudzdzīvokļu mājas vienā no 
dzīvokļiem, kurš piemērots bibliotēkas 
vajadzībām.

Arī pati vadītāja izstaro gaišumu, prie-
ku un vitalitāti, aicinot pasaulē skatīties 
caur labestības un mīlestības prizmu.

„Mana Dzimtene jaukā, zilo ezeru 
zeme”, „Ciku, caku, caku, šuju lellei jaku”, 
„Laba slava sniedziņam”  – tikai retais ne-
būs dzirdējis šīs melodijas. Tās pieder kom-
ponistam Arvīdam Žilinskim, bet kompo-
nista augstākais daiļrades lidojums ir opera 
„Zelta zirgs”, kura 23 sezonās piedzīvojusi 
200 izrādes! Viesojoties komponista mā-
jās „Lejas Arendzānos”, mums palaimējās 
tikties ar Arvīda Žilinska dēlu Valtu, kura 
stāstījums par Žilinsku dzimtu bija ļoti 
saistošs. Uzzinājām, ka mūzikas tradīcijas 
Žilinsku dzimtā turpinās.

Ceļojuma noslēgumā sekoja spirdzi-
noša kafijas pauze cigoriņu kafijas ražot-
nē „Alīdas kafeja” pie saimnieces Jolantas 
Kovnackas.

Tāds nu bija mūsu ceļojums! Visu 
vārdā vēlos pateikt paldies Saukas pagasta 
Saukas bibliotēkas vadītājai Veltai un Lones 
bibliotēkas vadītājai Lilijai, kafijas ražotnes 
saimniecei Jolantai un novēlēt  – ieraudzīt 
skaisto rītu, sadzirdēt labo domu un ticēt 
brīnumam līdzcilvēkos!

Jēkabpils novada Liepu bibliotēkas vadītāja 
 I. Valaine

Foto no Liepu bibliotēkas arhīva

Pieredzes apmaiņas braucienā uz Biržiem Lietuvā

Pavasarīgajā Saukā!
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18. maijā – Muzeju dienā – novadpētnieks no Sunākstes Saukas 
bibliotēkā tikās ar saucieti Birutu Beķeri. Gatavojoties Sunākstes 
pamatskolas jubilejai, viņš par vienu no skolas direktoriem Ernestu 
Milleru iegūst patiesas ziņas no Birutas, jo viņa ir Ernesta Millera 
sievas Annas māsas meita. Viņa glabā daudz atmiņu un arī tā laika 
patiesas liecības. Andris iepazīstināja ar jau savāktajiem materiāliem. 
Noderīgu informāciju novadpētnieks saņēma no Saukas bibliotēkas 
novadpētniecības materiāliem.

V. Lāces teksts un foto

Saukas bibliotēkā 4. maija rītā divi desmiti Saukas ciematiņa iedzīvotāju 
svinēja Latvijas Neatkarības atjaunošanas 28. gadadienu. Pie balti klāta gal-
da, cienājoties ar svētku cienastu, visi izdziedāja pazīstamas latviešu tautas 
dziesmas. Dziesmas, kas mums dod spēku, palīdzēja dziedāt Ginta Meņģele. 

Dzeju par Latviju lasīja Sanija Dzikoviča, Iveta 
Elksne. Ar Dz. Svirkovičas dzeju „Paldies par 
maizi dienišķo!” bibliotekāre teica paldies 
zemniekiem.

Paldies Birutai Beķerei par 100 tulpju zie-
diem! Ziedi radīja svētku noskaņu ciematiņa 
centrā.

Informāciju sagatavoja bibliotēkas vadītāja V. Lāce.

Fotogrāfiju publicēšana saskaņota ar pasākuma 
apmeklētājiem.

J. Veiriha foto

Izzinot vēsturi

Pavasaris ir laiks, kad daba mostas un 
atdzīvojas no ziemas sala. Dabā ir sastopami 
pirmie pavasara vēstneši, saulīte debesīs pa-
rādās biežāk un biežāk, ar katru dienu kļūst 
siltāks un siltāks, debesis ir spožākas. Rites 
pagasta bibliotēkā par godu pavasarim tika 
izlikta grāmatu izstāde, kurā bija iespēja gūt 
dažādu informāciju par to, kas dabā notiek 
šajā gadalaikā. Lai pārbaudītu bērnu zinā-
šanas par Latvijā un pasaulē sastopamajiem 
putniem, viņiem tika dots uzdevums meklēt 
atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas ir par 

un ap putniem. Paldies visiem, kas iesaistījās 
un sniedza savas atbildes!

Maijs visiem sākās ar brīvdienu, kad 1. 
maijā svinam Darba svētkus, un jau pēc da-
žām dienām tika svinēta Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena. Runājot ar 
bērniem par svētku dienām, tika secināts, ka 
to mums ir ļoti daudz, tāpēc kopā ar bērniem 
izspēlējām viktorīnu par šo tēmu. Saku lielu 
paldies visiem bērniem un jauniešiem, kas 
nāk uz rīkotajiem pasākumiem un atbalsta 
bibliotēku!

Pārbaudot mazo lasītāju zināšanas par 
dažādiem putniem un ar tiem saistītām lie-
tām, bērni saņēma sagatavotus jautājumus 
par spārnotajiem lidoņiem, uz kuriem no-
teiktā laikā bija jāiesniedz savas atbildes. Trīs 
pareizāko atbilžu autori tika pie pārsteiguma 
balviņām. Paldies bērniem par piedalīšanos!

Rites pagasta bibliotēkā ir pieejamas jau-
nas daiļliteratūras, bērnu un jauniešu, nozaru 
literatūras grāmatas.

Rites pagasta bibliotēkas vadītāja 
K. Verečinska

Aprīlis – maijs Rites pagasta bibliotēkā

Apliecinot mīlestību Latvijai

PATEICĪBA
Izsakām pateicību visiem, kuri sniedza informāciju no ganāmpulka 
aizklīdušā āža meklēšanā, kurš uzsāka sirot 12.05. „Ormaņkalnā” 

un atradās 16.05. netālu no Bukūža ezeriņa.
Ar cieņu – z/s „Sūnas” īpašnieki

Baznīcas nakts 2018 arī Saukas 
baznīcā!

Visi mīļi aicināti uz Baznīcas nakts 2018 pasākumiem 
Saukas baznīcā 1. jūnijā no 18:00 līdz 24:00.

Programmā: svētbrīži, mācītāja uzruna, Tezē dziedājumi, 
„Saucieša Ē. Ribuļa piemiņai” (lektore R. Urbacāne) u.c. 

Būs arī tēja un kafija.

VIESĪTES VIDUSSKOLAS IZLAIDUMI KULTŪRAS PILĪ:
•   9. jūnijā plkst. 16:00 – 12. klasei,
• 15. jūnijā plkst. 17:00 – 9. klasēm.
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Neretas novadā
  2. jūnijā Sēlijas novadu apvienības 6. Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā” Neretas 

novadā. Svētku programma: www.viesite.lv

Viesītē
14. jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 

plkst. 11:00 atceres brīdis un ziedu nolikšana pie piemiņas akmens 
Komunistiskā genocīda upuriem Viesītē

Saukā
  2. jūnijā plkst. 13:00 koncerts „Dziesmotā diena Saukā” komponista A. Žilinska 

dzimtajās mājās „Lejas Arendzānos”

Lonē
  2. jūnijā no plkst. 10:00 Viesītes novada 3. Cāļu dienas

• plkst. 10:00 – plkst. 17:00 seminārs „Putnkopības attīstības veicināšana 
piemājas saimniecībās” Lones Tautas namā

• Draiskās otas dienas programma
plkst. 10:00 amatnieku izstāde – tirdziņš
plkst. 10:30 darbosies „pārtapšanas salons”
plkst. 10:40 uzmundrinās Lones Tautas nama HIP-HOP dejotāji
plkst. 11:00 radošā darbnīca „Mirkļa mākslinieks”
plkst. 11:30 Suņu šovs. Pēc šova konsultācijas kinoloģijas jautājumos 

sniegs kinoloģe – kanisterapijas speciāliste I. Tihomirova
plkst. 13:30 HIP-HOP dejotāji aicinās uz izkustēšanos!

Līdz 5. jūnijam Saukas pagasta pārvaldes zālē – Mildas Šaltiņas akvareļu izstāde 
„Dzimtā puse”

Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā, Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums informāciju,

kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa tālr. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e-pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv; avīze lasāma arī www.viesite.lv
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par publicēto rakstu saturu, pievienotajiem foto atbild rakstu autori. Iespiests: SIA „V-print”, www.vertigs.lv

Mirušie Viesītes novada 
iedzīvotāji laika periodā 
no 21.02.2018.
Jevgenija Fomina 

1935. – 21.02.2018. Viesīte
Jānis Prodnieks 

1954. – 02.03.2018. Elkšņu pagasts
Jānis Imants Ormanis 

1935. – 06.03.2018. Saukas pagasts
Alvīna Sproģe 

1920. – 07.03.2018. Elkšņu pagasts
Aivars Zāle 

1976. – 07.03.2018. Saukas pagasts
Vizma Pučinska 

1940. – 15.03.2018. Viesītes pagasts
Pēteris Sirmovičs 

1952. – 24.03.2018. Elkšņu pagasts
Aina Reņko 

1929. – 26.03.2018. Saukas pagasts
Ilgvars Brunovskis 

1938. – 29.03.2018. Elkšņu pagasts
Marija Judkina 

1928. – 30.03.2018. Saukas pagasts
Ruslans Boļšakovs 

1992. – 29.03.2018. Rites pagasts
Maija Jēriņa 

1943. – 15.04.2018. Viesīte
Ilgvars Arnis Bērziņš 

1937. – 23.04.2018. Elkšņu pagasts
Ilga Guoģe 

1952. – 16.05.2018. Rites pagasts
Gunārs Ķīkulis 

1936. – 20.05.2018. Viesīte
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

KULTŪRAS AFIŠA jūnijā

21. jūnijā
    plkst. 19:00 – 24:00 ielīgošana ORMAŅKALNĀ „UGUNSKURU SASAUKŠANĀS”

Programmā: vainagu pīšana u.c. tradīcijas
Par labu noskaņu rūpēsies Kokneses kapela „Aizezeres muzikanti” (vad. Inese Skuja)

V I E S Ī T Ē
22. jūnijā

    plkst. 9:00 „Zaļā tirgus” teritorijā
JĀŅU DIENAS ZĀĻU TIRGUS

Aicinām:
    • mājražotājus ar sieru, alu, maizi, medu un citiem garšīgiem svētku gardumiem,
    • amatniekus un rokdarbniekus ar saviem izstrādājumiem,
    • tirgotājus ar Līgo svētku suvenīriem, rotājumiem!

    plkst. 18:00 muzeja „Sēlija” parkā
Nāciet lieli, nāciet mazi, Līgo svētkus ielīgot!

    • Viesītes amatierteātra „VĒRIS” pirmizrāde – Monika Zīle „Pilns džentlmeņa 
komplekts” /sadzīves komēdija/. Rež. Aija Rancova

Lomas izspēlē: Sandra Nikolajeva, Mārīte Brača, Ligita Vaivode, Aina Guoģe, Skaidrīte Romanovska, Laila Grinciuna, 
Jānis Strumskis, Alfons Žuks, Gunārs Abrickis, Ainārs Mežaraups.

    • Viļānu kultūras nama kapela „BUMBERNIECES” koncertā „Papardes ziedu 
meklējot…”

23. jūnijā
    plkst. 23:00 Mīlestības saliņā  LĪGO SVĒTKU ZAĻUMBALLE

KULTŪRAS AFIŠA jūnijā

Kapusvētki Saukas ev. lut. 
draudzē 2018. gadā
7. jūlijā

• 11:00 Dešu kapos
• 13:00 Smiltaines kapos
• 14:30 Galvānu kapos

21. jūlijā
• 12:00 Klauces kapos
• 14:00 Svaru kapos
• 16:00 Visdarbu kapos

4. augustā
• 11:00 Pormaļu kapos
• 13:00 Melderišķu kapos
• 14:30 Ilzu kapos
• 16:00 Tiltiņu kapos

Maija mēnesī Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti  
3 jaundzimušie – (2 meitenes 
un 1 zēns). 

Sveicam vecākus!

Viesītes novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļas dati

LĪGO SVĒTKI VIESĪTES NOVADĀLĪGO SVĒTKI VIESĪTES NOVADĀ


