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Mūsu informatīvais izdevums “Viesī-
tes Novada Vēstis” ir viens no līdzekļiem, lai 
sniegtu novada iedzīvotājiem informāciju par 
notikumiem, jaunumiem, izmaiņām. Informa-
tīvajā izdevumā ir iespēja iepazīties ar Viesītes 
novada domes sēžu jautājumiem, Sociālā die-
nesta, Bāriņtiesas, Pašvaldības policijas darba 
rezultātiem. Ļoti izsmeļoši un detalizēti par sa-
viem darba sasniegumiem - (īstenotie un rea-
lizējamie projekti) izklāsta Attīstības nodaļas 
speciālisti. Mūsu novadā ir aktīva un daudzvei-
dīga kultūras dzīve, par to varat pārliecināties, 
iepazīstoties ar pasākumu plānu, kā arī lasot 
par notikušajiem pasākumiem novada kultū-
ras namos, pagastu pārvaldēs un bibliotēkās. 
Regulāri un izsmeļoši ar saviem sasniegumiem 
un plāniem iepazīstina Viesītes novada izglī-
tības iestādes. Viesītes novada pašvaldība no-
drošina iedzīvotājus ar piesātinātu un izsmeļo-
šu informāciju. Protams, ka kāda informācija 
paslīd garām, to aizmirstam ievietot novada 
mājas lapā vai informatīvajā izdevumā. Lai 
iegūtu atbildi uz interesējošiem jautājumiem, 
aicinu iedzīvotājus telefoniski vai ar e-pasta 
palīdzību sazināties ar domes speciālistiem.

Atnākot pavasarim, daudz neērtību sagādā 
ceļi. Bet jāatceras, ka dabā viss notiek pakāpe-
niski, mēs nevaram vienā mirklī dabūt per-
fektu ceļa klātni - zemei ir jāatlaižas, liekajam 
mitrumam jāpazūd - tikai tad varam greiderēt. 
Aicinu visus autobraucējus – esiet saprotoši!

Turpināsim labot asfalta segumā radušās 
bedres. Bedrīšu remonts notiek Viesītes pilsē-
tā, kā arī pagastos.

 2. lpp. ►

Šogad aprit 70 gadi, kopš no Latvijas 
1949. gada 25. martā izsūtīti vairāk nekā 44 
tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Pieminot šo no-
tikumu septiņdesmitgadi, pie piemiņas vie-
tām Viesītes novadā pulcējās gan represētie 
ļaudis un viņu piederīgie, gan skolēni, gan 
domes un pašvaldības pārstāvji, lai atcerētos 
un atmiņās godinātu represētās personas.

Ar patriotiskiem dzejas lasījumiem, at-
miņu stāstiem piemiņas brīdī Viesītē dalījās 
Viesītes Kultūras pils darbinieces, kā arī pie-
miņas vārdus klātesošajiem veltīja Viesītes 
novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks.

Pasākuma otrā daļa norisinājās Viesītes 
Mākslas un mūzikas skolā, kur visi sanākušie 
bija aicināti uz atceres pasākumu “To nevar 
aizmirst…”. Pasākuma ieskaņā patriotiskas 
dziesmas izdziedāja Viesītes mūzikas skolas 
audzēkņi. Pēc tam atmiņu pēcpusdienā at-
miņās dalījās represētie, tā laika notikumu 
aculiecinieki.

Piemiņas brīži tika noturēti arī Elkšņu, 
Saukas un Rites pagastos.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecī-

bu speciāliste D. Sala. Autores foto
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Iznāk reizi mēnesī

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

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

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

Saukas ev. lut. draudzes mācītājs 
Aleksandrs

Klāt atkal 
Ziemassvētku laiks…

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

teikt sirsnīgu paldies par sapratni 
un sadarbību.

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

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

redkolēģija

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

/A. Ronis/
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Mēs nedzīvojam mūžībā - ir tikai šis brīdis, kurš mirdz kā zvaigzne mūsu rokās
un kūst kā sniegpārsliņa.

1949. gada 25. marta notikumus pieminot

***
Man gribas maigu pūpolzaru
Kā draugu sev pie vaiga glaust.
Varbūt, ka līdz ar saules staru
Tas sāks par pavasari paust.

***
Plauksti nu ātrāk, mans mīļais bērzs,
Nestāvi vairāk vientuļš un sērs,
Saulīte tūdaļ acis jau vērs,
Staru siltumu virsū tev bērs.

Pumpuri zaros raisīsies vaļā,
Lapiņas krāsosies koši zaļā.
Strazds tad pavēstīs balsī skaļā:
“Pavasar’s atnācis mūsmāju daļā!”

I. Spārniņa

Tikšanās ar novada 
iedzīvotājiem

2019. gada 8. aprīlī Viesītes novada do-
mes priekšsēdētājs A. Žuks, izpilddirektore 
S. Lūse, SIA Viesītes Komunālās pārvaldes 
vadītājs M. Blitsons aicina novada iedzīvotā-
jus uz tikšanos:

plkst. 9:00 Saukas pagasta pārvaldē,
plkst. 10:00 Saukas bibliotēkā,
plkst. 11:00 Rites pagasta pārvaldē,
plkst. 12:00 Elkšņu pagasta pārvaldē,
plkst. 17:30 Viesītes Kultūras pils kinozālē.

Sveicināti
    pavasarī!
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Šogad aprit 70 gadi, kopš 1949. gada 25. 
martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju 
izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS 
reģioniem.

Ar katru gadu aizvien mazāk mūsu vidū 
paliek to cilvēku, kas šo laiku ir piedzīvojuši, 
paši bijuši represēti – lielākā daļa no viņiem 
toreiz bija bērni, un 1949. gada 25. marts 
pilnībā pārvērta viņu dzīvi. Klausoties vie-
nu no tās dienas aculieciniecēm AIJU VIJU 
GRASMANI (dz. BALTMANI), kuru kopā ar 
ģimeni aizveda 9 gadu vecumā, gribas teikt – 
viņa pieder pie tiem cilvēkiem, kurus pārdzī-
votais nevis salauza, bet padarīja stiprākus. A. 
V. Grasmane jau 25 gadus dzīvo mūsu pusē - 
Viesītes pagasta “Silenieku” mājās, bet viņas 
dzimtas saknes meklējamas gan mūsu pusē, 
gan arī Latgales pusē. Būtiska loma viņas dzī-
vē bijusi vecmāmiņai no tēva puses – ar viņas 
doto Bībeli Aija izgājusi Sibīriju, tā viņai ir 
līdzi arī tad, kad tiekamies. Lūk, Aijas stāsts – 
maza daļiņa no mūsu vēstures, tautas likteņ-
stāsta - vienreizēja un neatkārtojama:

“Esmu dzimusi Ludzas apriņķa Zvirgzde-
nes pagasta “Lozdovas” mājās 1940. gadā 
trīs bērnu ģimenē – man bija vecāks brālis 
Vitolds un jaunāka māsiņa Ināra. Stāstot par 

savu ģimeni, nevaru nepieminēt tēva mam-
mu Jūliju Apsans, kura nākusi no Sunākstes, 
un bija ļoti gaišs, dzīvesgudrs cilvēks, daudz 

man iemācīja. Mans vectēvs no tēva puses - 
Juris Baltmanis savukārt bija no Daudzeses. 
Abi pēc apprecēšanās nopirka zemi un uzsāka 
būvēties Ludzas pusē. Vecmamma bija beigusi 
mājturības kursus, vadīja saimniecību, vectē-
vam bija “zelta rokas”, visu prata, viņam bija 
arī dziednieka dotības. Ģimenē piedzima 3 
dēli un 2 meitas, un visi tika izskoloti, ieguva 
augstāko izglītību. Mans tētis Ernests Baltma-
nis bija agronoms, prata vācu valodu. Būdams 
saimnieka dēls, viņš iemīlēja un apprecēja 
kalponīti. Mamma Marija Baltmane (dz. Luc-
kane) bija no Pušmucovas, ieguvusi tikai čet-
ru klašu izglītību, un vecmamma gribēja, lai 
vedekla būtu izglītota, tāpēc mamma beidza 
Malnavā mājturības kursus, vēlāk, būdama 
aizsargos, arī medmāsu kursus. Kopumā iz-
glītība un valodu zināšanas mūsu ģimenē tika 
turētas godā.

Pēc kara, atgriežoties padomju varai, 
mūsu ģimeni izdzina no mājām – mums bija 
jāizvācas 48 stundu laikā, īpašumu, lopus, 
zemi atņēma, atstājot vienu zirgu un gotiņu. 
Mazo māsiņu atstājām pie mammas vecākiem 
Latgalē, Pušmucovā, bet paši kā čigāni klīdām 
pa lauku ceļiem pa visu Latviju, meklējot vie-
tu dzīvošanai. Tā nonācām līdz Rīgas robežai, 
kur ar paziņu palīdzību Buļļu ielā dabūjām 
dzīvoklīti. Mājā dzīvoja vēl divas ģimenes. Pa-
mazām sākām iedzīvoties, tēvs dabūja darbu 
šīfera fabrikā. Brālis gāja skolā, bet es neva-
rēju iet, jo skola bija apmēram 4 km tālu no 
mājām, ziemā bija jābrien caur mežu, un man 
nebija apavu, ko vilkt kājās.

Pirmo nopietno triecienu mūsu ģimenei 
nesa 1948. gads, kad tika apcietināts un uz 
Vorkutu izsūtīts mans tētis. Viņam piesprieda 
25 gadus. Latvijas laikā tēvs bija Aizsargu or-
ganizācijas rindās, vācu laikā bija strādājis par 
tulku Ludzas cietumā. Tad, kad krievi 1944. 
gadā otro reizi ienāca Latvijā, tēvu arestēja, 
bet viņam izdevās izmukt, viņš nonāca pie 
nacionālajiem partizāniem, bet ilgi tur neat-
radās, jo bija slims. Viņš kaut kā atkūlās līdz 
mājām, kur slēpās līdz kara beigām. Vectēvs 
viņu ārstēja.

Atceros, kā pirms tēva apcietināšanas 
1944. gadā mūs ar brāli čekisti pratināja: kur 
ir tēvs? Māsiņa bija maza un to neatceras, bet 
mēs ar brāli gan. Viens no čekistiem pielika 
man pie sejas plintes stobru. Es vēl tagad atce-
ros viņa zvērīgās acis! Es viņam teicu: “Tev ne-
būs zagt! Tev nebūs melot!”, jo viņi nupat bija 
apzaguši mūsu istabas… Māte sacīja: “Ko jūs 

To nevar aizmirst

Baltmaņu ģimene (no kreisās – 1. rindā sēž māte Marija Baltmane ar dēlu Vitoldu, aiz viņiem 
stāv tēvs Ernests Baltmanis) 20. gs. 30. gadu beigās ar draugu ģimeni.

Aija Vija Grasmane piemiņas pasākumā re-
presētajiem Lones Tautas namā 2016. gadā.

Viesītes pilsētā turpinās apgaismes stabu 
nomaiņa, arī šis process sagādā daudzas neēr-
tības. Arī šīs neērtības ir pārejošas, jo, iestājo-
ties labvēlīgiem laika apstākļiem, būvdarbi rit 
intensīvāk. Lai iegūtu rezultātu, jāsamierinās ar 
pārejošām neērtībām!

Iestājoties pavasarim, mēs steidzamies sa-
kopt savus īpašumus. Sakopšanas darbi turpi-
nās Riekstu mežā, Mīlestības saliņā.

Aicinu novada iedzīvotājus iesaistīties 
sakopšanas un labiekārtošanas darbos - Lielā 
Talka 27. aprīlī! Par talkošanas vietu infor-
mēsim papildus.

Lai iedzīvotājiem būtu iespēja atbrīvoties 
no lielgabarīta atkritumiem, aprīļa mēnesī tiks 
uzsākta lielgabarītu konteinera izvietošana 
Viesītes novadā. Sekojiet informācijai Viesītes 

novada mājas lapā un pagastu pārvaldēs!
Viens no šī gada gaidītākajiem un skais-

tākajiem notikumiem - jaunā aprūpes centra 
pabeigšana, nodošana ekspluatācijā - šī gada 
maijā.

Paldies novada iedzīvotājiem par idejām, 
ieteikumiem un sapratni! Lai sadarbība turpi-
nās!

Lai saulains un darbīgs pavasaris!

Viesītes novada izpilddirektore
S. Lūse

Sveicināti pavasarī!
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darāt! Viņa taču vēl ir bērns.” Čekists nepa-
devās: “Kāds tur bērns, ja tā runā!” Šajā brīdī 
pārdzīvotais man bija kā lūzuma punkts – no 
bērna es kļuvu par pieaugušo.

To, ka tuvojas kaut kas slikts, daudzi no-
jauta, zināja. Mūs nepaguva brīdināt. 1949. 
gada 25. marta naktī pēc pusnakts pie mums 
Rīgas dzīvoklī ieradās četri bruņoti vīri, kuri 
pavēlēja divdesmit minūšu laikā man, brālim 
un mammai sataisīties ceļam. Mazā māsiņa 
tobrīd bija pie radiem Latgalē. Karavīri patei-
ca, ka mūs vedīs uz Ropažiem. Māte domā-
ja, ka mūs ved uz nošaušanu, tāpēc neko no 
mantām līdzi neņēma. Karavīri vēl paņēma 
no mūsu gultām segas un spilvenus un iemeta 
tos mašīnā. Māte sacīja: “Meitiņ, paņem zemī-
ti un ieber kabatlakatiņā, jo laikam mūs vedīs 
tālu. Tā būs piemiņa no dzimtenes.” Es arī tā 
izdarīju. Kad nonācām Ropažu mežā, redzē-
jām, ka tur jau ir citas ģimenes. Uz sliedēm 
mūs gaidīja vagoni. Citi bija bijuši gudrāki – 
paņēmuši līdzi mantas, pārtiku.

Lopu vagoni mūs veda uz tālo Amūras ap-
gabalu. Divas reizes dienā vilciens apstājās, lai 
visi varētu nokārtot dabiskās vajadzības. Neti-
ka šķirots, vīrieši vai sievietes. Vispirms nonā-
cām Amūras apgabala Ivanovkas rajonā, bet 
1952. gadā tikām pārsūtīti uz Blagoveščensku.

Ivanovkā apstākļi bija smagi. Dzīvojām 
barakās, kur iepriekš dzīvojuši ar vēdera tīfu 
slimi cilvēki. Bijām dažādu tautību cilvēki. Iz-
sūtīto darbs bija celt mājas. Ēst vārīja krāsnī, 

kurā atradās čuguna katliņš. Ar pārtiku bija 
trūcīgi. Bija reizes, kad lasīju no atkritumiem 
miziņas, saplūcu nātres un balandas un vārīju 
zupu.

Atceros reizi, kad ukraiņiem bija katliņā 
palikusi cepta maize, smaržoja speķis... Man 
ļoti gribējās ēst… Un tad man likās, ka bla-
kus dzirdu vecāsmātes balsi: “Mīļais bērns, lai 
kur tu iesi vai brauksi, nekad nezodz, neiekāro 
svešu mantu, cieni vecus cilvēkus, ievēro visus 
Dieva baušļus!” Es maizīti neaiztiku. Lūdzu 
Dievam darbu. Man izdevās satikt vecu tan-
tiņu, kura bija akla. Viņa sacīja: “Tu palīdzēsi 
man ēst gatavot, sagatavosi ēdienu arī maniem 
dēliem, kuri brauc uz mežu kokus gāzt.”

Smags pārdzīvojums mūs ar māti skāra 
1950. gadā – tā bija brāļa nosūtīšana uz ko-
loniju uz diviem gadiem. Brālim līdzi bija 
sudraba nazītis. Kautiņā oficieru bērni viņam 
to atņēma, un brālis iesita oficiera dēlam pa 
degunu. Vakariņu laikā pie mums ieradās ka-
ravīri, pavēlēja brālim salikt rokas aiz mugu-
ras un aizveda projām. Māte to ļoti pārdzīvoja 
un saslima - viņai galvā iemetās audzējs. Man 
kā bērnam tas bija ļoti smags laiks. Māte bija 
zaudējusi darba spējas. Es katru vakaru lūdzu 
Dievu, kā bija mācījusi vecāmāte. Es Dievam 
biju ļoti pateicīga, kad mātei no galvas izgāja 
strutas.

Jau 1956. gadā sākās izsūtīto reabilitācija. 
1957. gadā tika atbrīvota arī mūsu ģimene. 
No Vorkutas pie mums uz Blagoveščensku 

atbrauca tētis. Es no savas ģimenes biju pir-
mā, kas atgriezās dzimtenē. Izkāpjot uz Latvi-
jas zemes, es noliku uz perona līdzi izvadāto 
dzimtenes zemīti un aiz pateicības nometos 
ceļos. Tad jau arī ļaudis, kas bija apkārt, sāka 
saprast, kas notiek – esmu atgriezusies no Si-
bīrijas... Tajā pašā gadā pēc dažiem mēnešiem 
Latvijā atgriezās arī mamma ar tēti un brāli. 
Atgriezties dzimtenē bija skaisti, bet arī grū-
ti – izsūtītajiem nācās saskarties ar dažādiem 
ierobežojumiem un diskrimināciju, bet tas jau 
ir cits stāsts.

Savas atmiņas par izsūtījumā piedzīvoto 
vairākkārt esmu mēģinājusi aprakstīt dienas-
grāmatā. Tās pirmie divi varianti dažādu, ar 
mani nesaistītu iemeslu dēļ ir gājuši zudībā. 
Kad pārcēlāmies uz “Silenieku” mājām, die-
nasgrāmatu sāku rakstīt trešo reizi. Tagad tā ir 
pie mana mazdēla Anglijā.

Uzskatu, ka var piedot mums nodarīto, 
bet aizmirst – to nedrīkstētu nekad! Savus lik-
teņa biedrus esam pazaudējuši jau sen - tolaik 
baidījāmies kontaktēties, bija stingrs padomju 
režīms.

Es esmu pateicīga vecmāmiņai par dzīves 
gudrību un Dievam par likteņa labvēlību, ka 
mana ģimene atgriezās dzimtenē!”

Pierakstīja L. Griškena.
Foto no A.V. Grasmanes personīgā arhīva

13. martā Viesītes novada sociālais die-
nests uzņēma gaidītus viesus – labdarības 
biedrību “Bicypan” no Ekenas pilsētas Somijā.

Šī veiksmīgā sadarbība starp Viesītes 
novada sociālo dienestu un Somijas labda-
rības organizāciju “Bicypan” aizsākusies jau 
pirms vairākiem gadiem. Šo gadu laikā ir 
izveidojušās siltas un draudzīgas attiecības, 
un viesošanās vienam pie otra ir kļuvusi par 
neatņemamu šīs sadarbības sastāvdaļu. Lab-
darības biedrības “Bicypan” pārstāvis saka: 
“Mēs esam kļuvuši par vienu lielu ģimeni.”

Šīs vizītes ietvaros somu draugi pirmo 
reizi varēja apskatīt jauno Veselības un soci-
ālās aprūpes centru, kam viņi bija atveduši 
gultas, higiēnas preces, tehniskos palīglīdzek-

ļus, gultas veļu un daudzas citas noderīgas 
lietas. Pēc jaunā aprūpes centra apskates somi 
apmeklēja Viesītes jaunatnes iniciatīvu cen-
tru. Jāpiebilst, ka centriņš no somu draugiem 
ik gadu saņem lielu atbalstu – iepriekšējās 
vizītēs tika sagādātas mēbeles (galdi, krēsli, 
dīvāni un plaukti), paklāji, leļļu māja, mik-
roviļņu krāsns. Arī šajā reizē tika atvesti gan 
rokdarbu materiāli, gan galda spēles visām 
vecuma grupām. Šajā reizē somu draugi ap-
ciemoja arī Viesītes zobārstniecības kabine-
tu, sniedzot tam atbalstu. Vizītes noslēgumā 
tika apciemota ģimene, kurā dzīvo persona 
ar invaliditāti. Ciemošanās laikā tika sniegts 
nozīmīgs atbalsts, kā arī risinājās sirsnīgas 
sarunas.

Arī šajā reizē ar Somijas labvēļu palīdzību 
tika saņemti tehniskie palīglīdzekļi (spieķi, 
elkoņa spieķi, rokas pagarinātāji, ratiņkrēsli, 
sanitāro iekārtu palīglīdzekļi, funkcionālās 
gultas), higiēnas preces pieaugušajiem un 
bērniem, apģērbs, apavi, mēbeles, sadzīves 
tehnika utt. Tāpat arī neatsverams atbalsts 
jaunajām māmiņām šo visu sadarbības gadu 
laikā ir bijušas “Baby box” kastes, kurās ir viss 
vajadzīgais jaundzimušajam līdz viena gada 
vecumam. Arī šajā ciemošanās reizē somu 
draugi sagādāja šīs kastes.

Šī vizīte atšķīrās no visām citām vizītēm 
arī ar to, ka Viesīti apciemoja ne tikai somu 
draugi, bet bija atbraukuši arī Somijas studen-
ti un viņu skolotājs, kuri dzīvo kaimiņu pilsē-
tā Karis, bet ir ciešā sadarbībā ar labdarības 
biedrību “Bicypan”. Skolotājs stāsta: “Šī ir lie-
liska iespēja studentiem iegūt jaunas zināša-
nas un pieredzi. Mēs priecājamies, ka varējām 
doties līdzi “Bicypan”. Paldies Viesītei par tik 
sirsnīgo uzņemšanu!”

Par viesošanās vizīti Sociālā dienesta 
vadītāja Sarmīte Matačina stāsta: “Esam pa-
tiesi priecīgi par kārtējo Somijas draugu vi-
zīti Viesītē, un šīs sadarbības rezultātā varam 
palīdzēt ne tikai novada iedzīvotājiem, bet arī 
jau iestādēm (Viesītes VSAC, zobārstniecības 
ārsta praksei, jauniešu centram).”

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala

Viesītes novada sociālā dienesta sadarbība ar labdarības 
biedrību “Bicypan” no Ekenas pilsētas Somijā
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Viesītes novada domes kārtējā sēdē 2019. gada 21. martā
Informatīvais jautājums - Viesītes vidus-

skolas direktors Andris Baldunčiks iepazīsti-
nāja ar sagatavoto prezentāciju par Viesītes vi-
dusskolu (mācību programmām; olimpiāžu, 
konkursu rezultātiem; centralizēto eksāmenu 
rezultātiem; skolēnu skaita prognozēm; pe-
dagogu tālākizglītību, kas orientēta uz jaunās 
kompetenču izglītības ieviešanu skolā; skolas 
turpmāko nākotni - piedāvātajām izglītības 
jomām).

Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lē-
mumi
1. No pašvaldības budžeta rezerves fonda 

piešķīra 1500,40 EUR daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas Meža ielā 21, Viesītē, ēkas 
tehniskai apsekošanai un energosertifikā-
ta izstrādei.

2. Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē - 24820,00 EUR - Viesītes no-
vada pašvaldības projekta Nr. 
18-05-AL24-A019.2204-000004 “Mazā 
Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes 
novada Lones ciemā” būvniecības darbu 
daļas īstenošanai.

3. Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē - 28790,00 EUR - Viesītes no-
vada pašvaldības projekta Nr. 
18-05-AL24-A019.2205-000001 “Rado-
šās rezidences Viesītē” būvniecības darbu 
daļas īstenošanai.

4. Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē - 
44100,00 EUR - Viesītes novada pašval-
dības projekta “Dienesta viesnīcas fasā-
des vienkāršotā atjaunošana” būvniecības 
darbu īstenošanai.

5. Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē - 
78460,00 EUR - projekta Nr. LLI-317 
“Improvement of Quality and Accessibi-
lity of Social Services in Mid-Baltic Re-
gion (Sociālo pakalpojumu kvalitātes un 
pieejamības uzlabošana Vidus-Baltijas 
reģionā)” būvniecības darbu daļas “Die-
nas centra izveidošanai” īstenošanai.

6. Nolēma realizēt papildu pasākumus un 
pagarināt monitoringa periodu par 3 
gadiem - līdz 2021. gadam, projektam 

Nr. KPFI-15.2/77 “Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinā-
šanai Rites pamatskolā” un projektam 
Nr. KPFI-15.2/78 “Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināša-
nai pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte”, 
Pavasara ielā 6 a, Viesītē, Viesītes novadā”.

7. Ņemot vērā to, ka 2019. gada 5. martā ir 
stājies spēkā Latvijas Republikas Satvers-
mes tiesas spriedums lietā Nr. 2018-08-
03, kas nosaka, ka pašvaldība nedrīkst 
ņemt samaksu par kapa vietu ierādīšanu, 
ņemot vērā Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas 07.03.2019. 
vēstuli Nr. 1-18/2039 “Par Satversmes tie-
sas spriedumu kapsētu apsaimniekošanas 
jomā”, dome nolēma izdarīt grozījumus 
Viesītes novada domes 2016. gada 12. ok-
tobra lēmumā Nr. 2 (prot. Nr. 14) “Par iz-
maiņām Viesītes novada pašvaldības kap-
sētu apsaimniekošanas pakalpojumos” 
un izslēdza no lēmuma 1. punkta 1.1., 
1.2., 1.3. un 1.4. apakšpunktus (samaksa 
par kapa vietu ierādīšanu).

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
piedziņu no 1 personas.

9. Par nolietoto pamatlīdzekļu (vingrošanas 
stieņa un motorzāģa) norakstīšanu.

10. Nolēma pašvaldības vajadzībām pirkt 
(par 2883,00 EUR) nekustamo īpašumu – 
zemes gabalu Viesītes pilsētā, A. Brodeles 
ielā 18.

11. Apstiprināja Viesītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
pagasta “Jaunnomalnieki” - izsoles pro-
tokolu.

12.  Par dzīvokļu jautājumu risināšanu – at-
teica reģistrēt dzīvokļu rindā 2 personas. 
Pagarināja īres līgumus līdz 30.06.2019. 
50 īrniekiem un līdz 30.09.2019. - 21 īr-
niekam.

13.  Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar 3 
personām, par zemes nomas platību sa-
mazināšanu 1 personai, par zemes nomas 
līguma izbeigšanu ar 1 personu.

14.  Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā un 
nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada 

pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašu-
miem, starpgabala statusa noteikšanu un 
īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem 
Zemesgrāmatā, un atsavināšanas procesa 
uzsākšanu.

15.  Par 1 dzīvokļa atsavināšanas pirmpirku-
ma kārtībā procesa uzsākšanu; par 1 dzī-
vokļa pārdošanu pirmpirkuma kārtībā; 
par 2019. gada 24. janvāra Viesītes nova-
da domes lēmuma Nr. 25 “Par piedāvāju-
mu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma 
kārtībā” atcelšanu.

16.  Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzī-
bas 1 dzīvokļa uzturēšanai.

17.  Par atļauju nekustamo īpašumu “Gaiļ- 
ezeri” un “Grantiņi” (Saukas pagasts) sa-
dalīšanai.

18.  Par nekustamā īpašuma “Vārnavas jaunā 
māja” (Viesītes pagasts) sadalīšanu un at-
savināšanas procesa uzsākšanu.

19.  Par zemes īpašuma “Klētnieki-Krievi-
ņi” (Elkšņu pagasts) zemes vienības un 
ceļa nodošanu valstij Latvijas Republikas 
Zemkopības ministrijas personā.

20.  Par 2 personu izdeklarēšanu.
21.  Par Latvijas vides aizsardzības fonda at-

balstītā projekta “Saukas ezera apsaim-
niekošanas plāna izstrāde” īstenošanu ak-
tivitātē “Plānošanas dokumentu izstrāde 
publisko ūdeņu pārvaldībai”.

22.  Par atļauju uzņemt grāmatvedības uz-
skaitē 2 mežaudzes.

23.  Nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar Jē-
kabpils novada pašvaldību, deleģējot tai 
veikt likuma “Par pašvaldībām”15. pan-
ta pirmās daļas 4. punktā, 21. punktā un 
22. punktā, Izglītības likuma 17. pantā 
noteiktās pašvaldības autonomās funk-
cijas izglītības jomā un Dziesmu un deju 
svētku likumā noteiktos pārvaldes uzde-
vumus saskaņā ar Jēkabpils novada Izglī-
tības pārvaldes nolikumu.

Informāciju sagatavoja pašvaldības kance-
lejas vadītāja D. Vītola.

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

Oficiālās ziņas

Viesītes novada pašvaldība ir saņēmusi 
atbildi no SIA Autotransporta direkcijas uz ie-
dzīvotāju ierosinājumu (iesniegumu) par gro-
zījumiem maršrutā Nr. 5494 Jēkabpils – Lone - 
Nereta. Iedzīvotāji ierosināja, lai autobuss 
iebrauktu Lones centrā, kas atvieglotu garo 
ceļa posmu līdz esošajai pieturai senioriem 
un vecākiem ar maziem bērniem. Sabiedriskā 

transporta padome, kas notika 2019. gada 22. 
februārī, neatbalstīja iedzīvotāju priekšliku-
mu. Kā arguments tika minēts nepietiekamais 
finanšu līdzekļu apmērs sabiedriskā transpor-
ta pakalpojumu zaudējumu segšanai.

Viesītes novada pašvaldība ir nosūtījusi 
SIA Autotransporta direkcijai un Zemgales 
plānošanas reģionam atkārtotu iesniegumu 

dotā jautājuma izskatīšanai. Viesītes novada 
pašvaldība ir ierosinājusi Sabiedriskās pa-
domes pārstāvjiem klātienē tikties ar Lones 
ciemata iedzīvotājiem, kā arī pašvaldības pār-
stāvji ir gatavi piedalīties Sabiedriskā trans-
porta padomes sēdē, lai pamatotu iesnieguma 
aktualitāti.

Lones ciemata iedzīvotājiem

Viesītes novada dome informē - lai no-
vērstu autoceļu bojājumus, pavasara atkušņa 
laikā var tikt ierobežota kravas transporta lī-

dzekļu, ar pilno masu virs 7 tonnām, kustība 
pa pašvaldības autoceļiem Viesītes novadā. 
Atsevišķos autoceļos var tikt pilnībā ierobe-

žota kravas transporta kustība.
Darba aizsardzības un

Civilās aizsardzības speciālists Z. Avens

Informācija par ierobežojumiem uz autoceļiem pavasara atkušņa laikā
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Aizvadītas Aizkraukles “Uzņēmēju dienas 2019”

2019. gada 16. martā aizvadīta ikgadējā 
Pārnovadu uzņēmēju diena Aizkrauklē, viens 
no lielākajiem produkcijas un pakalpojumu 
gadatirgiem Zemgalē. Jau septīto gadu izstādē 
piedalās arī Viesītes novada pašvaldība kopā 
ar sava novada uzņēmējiem un mājražotā-
jiem. Uzaicinājumam kopīgi veidot vienotu 
novada stendu šogad atsaucās 6 novada uz-
ņēmēji: Z/S “Vilciņi” (Sabīne Zupa), SIA “Ārī-
tes” (Pēteris un Ilze Līči), SIA “RA 5” (Jolanta 
Kovnacka), Gita Kļaviņa un Z/S “Priekšāres” 
(Renārs Jaundālders).

Z/S “Vilciņi” (Sabīne Zupa) šogad uz iz-
stādi līdzi bija atveduši vistas un gaili. Tāpat 
arī z/s piedāvāja iegādāties gan olu asortu 
komplektus ar dažādu putnu sugu šķirņu 
olām, gan arī veselīgu papildbarību mājput-
niem. SIA “RA 5” (Jolanta Kovnacka) piedalī-
jās ar “Alīdas”, “Paulīnes”, “Sēlija” un “Viesīte” 
kafejām. Kafeju “Viesīte” apmeklētājiem bija 
iespējams arī nogaršot. SIA “Ārītes” (Pēteris 
un Ilze Līči), kas nodarbojas ar rožu stādu 
un vēl dažādu dekoratīvo augu audzēšanu, 
apmeklētājiem deva iespēju iepazīties ar uz-
ņēmuma piedāvājumu. Gita Kļaviņa novada 
stendā piedāvāja iegādāties Melnā plūškoka 
ogu sīrupu, kas ir unikāls līdzeklis pret saauk-
stēšanās slimībām un gripu. Z/S “Priekšāres” 
(Renārs Jaundālders) bija atvedusi mājās ga-
tavotus sierus, kas Aizkraukles iedzīvotājiem 
ir pazīstami un ļoti pieprasīti. Kā ik gadu, arī 
šogad Viesītes Tūrisma informācijas punkts 
izstādes apmeklētājus iepazīstināja ar tūrisma 
piedāvājumu ne tikai Viesītē, bet Sēlijā kopu-
mā. Gaidot jauno tūrisma sezonu, INTER-
REG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbī-
bas programmas 2014 - 2020 projekta “Travel 
Smart – visit Lithuania and Latvia”, Nr. LLI – 
199, ietvaros izdoti jauni tūrisma bukleti, ku-
ros ietverti jauni apraksti par 10 objektiem, 
kurus iesakām apmeklēt tūristiem Viesītes 
novada teritorijā. Bukleti pieejami 4 valodās – 

latviešu, lietuviešu, angļu un krievu. Gan šos, 
gan citus bukletus apmeklētājiem bija iespēja 
saņemt izstādes laikā.

Šogad 16. martā svinīgajā atklāšanas pa-
sākumā Viesītes novada pašvaldība godināja 
sava novada uzņēmēju - Z/S “Ielejas” no Sau-
kas pagasta. Z/S “Ielejas” saimnieki Mairis 
Malcenieks ar sievu Sņežanu un abām mei-
tiņām saņēma nomināciju “Uzņēmīga lauk-
saimnieku ģimene 2018”. Nominācijai Z/S 
“Ielejas” saimnieki izvirzīti tāpēc, ka jaunā ģi-
mene atgriezusies dzimtajās mājās, pārņemot 
vecāku piena lopkopības saimniecību. Jaunie 
saimnieki uzbūvējuši jaunu fermu ar piena 
ražošanas un ieguves modernizāciju. Turpina 
saimniecības izaugsmi, papildina zināšanas, 
apgūst jaunus projektus, piesaista finansēju-
mu – īsāk sakot, nepārtraukti attīstās. Šai ap-
balvošanai saimniecību izvirzīja tam speciāli 
izveidota darba grupa.

Mairis Malcenieks: “Paldies Viesītes no-
vada pašvaldībai, Attīstības nodaļas darbinie-
cēm Guntai un Lienei par to, ka mūsu ģimene 
tika izvirzīta apbalvošanai nominācijā “Uzņē-
mīga lauksaimnieku ģimene 2018” Aizkrauk-
lē! Uz pasākumu devāmies visa ģimene: abas 
meitiņas – Marta (7 gadi, tieši dzimšanas die-
nā), Alma (4 gadi), sieva un vecmamma Inta. 
Protams, šī balva uzliek pienākumus un arī 
atbildību, bez darba nekas viegli nenāk. To-
mēr jāpiebilst, ka valsts jaunajām ģimenēm, 
kuras darbojas grūtajā nozarē – lopkopībā, 
varētu vairāk sniegt atbalstu. Patīkami bija 
redzēt, ka Aizkrauklē šogad nominēja jaunas 
ģimenes kā uzņēmējus. Paldies organizato-
riem par atmosfēru, par tirgu, kurā tik daudz 
interesanta, skaista, garšīga! Sen nebijām visa 
ģimene kopā. Lai veiksme mūs nepamet! Uz 
sadarbību!”

Sabīne Zupa: “Man patīk piedalīties Aiz-
kraukles Uzņēmēju dienās, jo tas ir izaicinā-

jums - parādīt un reklamēt savu saimniecību 
un tās piedāvātos produktus. Kā katru gadu, 
pasākums izdevies, jo daudz apmeklētāju un 
arī dalībnieku, kuri pa šiem gadiem ir kļuvuši 
pazīstami, līdz ar to ir interesanti uzzināt arī 
par citu uzņēmēju jaunumiem. Šogad pir-
mo reizi piedalījos arī citos Uzņēmēju dienu 
pasākumos, apmeklēju izglītojošu semināru 
par saskarsmes un etiķetes prasmju ietekmi 
uz uzņēmuma tēlu, ko vadīja Kristīna Sprū-
dža. Šīs lekcijas bija interesantas un vērtīgas. 
Manuprāt, uzņēmējam visu laiku ir jāapgūst 
jaunas prasmes, kā arī ir svarīgi būt spējīgam 
piedalīties šādos pasākumos. Lepojos, ka 
esmu uzņēmēja no Viesītes novada.”

Gita Kļaviņa: “Paldies Viesītes novada 
domei par noorganizēto pasākumu, lai arī 
Aizkraukle ir tuvu un mēs katrs braucām ar 
savu transportlīdzekli, taču paziņošana, pie-
teikšanās arī ir laikietilpīgs darbs. Es braucu 
kā melnā plūškoka produkcijas tirgotāja jau 
trešo gadu. Ar ko atšķīrās 1. no 3. gada? Ja 
pirmajā gadā es stāstīju, mēģināju pārliecināt 
cilvēkus par plūškoka ārstnieciskajām īpa-
šībām, tad šogad cilvēki nāca meklēt melnā 
plūškoka produkciju. Šāda veida pasākumi 
vienmēr iedvesmo. Kurš šāda veida pasāku-
mu nav apmeklējis kā pārdevējs vai kā pircējs, 
vai galu galā vienkārši kā skatītājs – apmeklē-
tājs, tam grūti pat iedomāties, kas tur ir. Tā ir 
unikāla iespēja tuvumā apmeklēt bezmaksas 
ražošanas izstādi – pārdošanu. Tas ir gadatir-
gus gadatirgū! Maize, gaļas un zivju izstrādā-
jumi, karameles, šokolāde, dārzeņu zaptītes – 
kā piedevas pamatēdieniem, adījumi, kok-
griezumi, metālkalumi, apģērbi – pavisam 
īpaši, keramika, kosmētika, ārstnieciski tautas 
līdzekļi, filca apavi… Un tepat, Aizkrauklē! 
Visa produkcija savā mājā, ar savām ražotāju 
rokām darināta, un kāda kvalitāte! Un nekā-
du humpalu!”

Pēteris Līcis: “Pasākums, kā katru gadu, 
ļoti pārdomāts, interesants un iedvesmojošs. 
Ir ļoti patīkami apmeklēt šo pasākumu nova-
da uzņēmējiem kopā, kur ir iespēja dalīties 
pieredzē un vienkārši aprunāties vienam ar 
otru. Uz tikšanos nākamajos kopīgajos pasā-
kumos!”

Jolanta Kovnacka: “Lieliska iespēja satikt 
apkārtējos amatniekus un ražotājus, apmai-
nīties viedokļiem un iecerēm, paskatīties uz 
jaunumiem, iegādāties garšīgas un praktiskas 
lietas. Vajadzīga lielāka reklāma, lai piesaistī-
tu apmeklētājus.”

Paldies novada uzņēmējiem, kuri atsau-
cās dalībai! Paldies izglītojošā darba un darba 
ar apmeklētājiem speciālistam Jānim Dzim-
tajam par dalību novada stendā! Uzņēmēji ar 
savu darbu nodrošina attīstību teritorijā, strā-
dā paši un dod darbu tiem, kuri vēlas strādāt. 
Viesītes novadā ir brīnišķīgi rosīgi, mērķtiecī-
gi, motivēti cilvēki, kuru darba rezultāts dod 
labumu mums visiem kopā.

Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala
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ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana 
un slimību profilakse Viesītes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/016) 

laika grafiks 2019. gada aprīļa mēnesim
Nr. 
p.k.

Sākuma 
datums

Beigu 
datums Ilgums Norises 

laiks Īstenošanas vieta Nosaukums Piezīmes

1 01.04.2019. 30.04.2019. 30 
minūtes

11:00-11:30
11:20-12:20 
12:25-12:55

Pavasara iela 6a, 
Viesīte, Viesītes 

novads
Vingrošanas nodarbības PII “Zīlīte”

08.04.2019. 
10.04.2019. 
12.04.2019. 
16.04.2019. 
18.04.2019.  
24.04.2019.
26.04.2019.                                                      

2 01.04.2019. 30.04.2019.
20; 

30; 40 
minūtes

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

Rites pamatskola, 
Cīruļi, Rites 

pagasts, Rites 
novads

Vingrošanas nodarbības Viesītes 
vidusskolas skolēniem izglītības 

programmas īstenošanas vietā “Rites 
pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts, Rites 

novads

02.04.2019. 
05.04.2019.

3 01.04.2019. 30.04.2019. 60 
minūtes 18:00-19:00

Citrus SPA, 
Kurzemes iela 8, 

Jēkabpils
Peldēšanas nodarbības pieaugušajiem

01.04.2019. 
08.04.2019. 
15.04.2019. 
29.04.2019.

4 01.04.2019. 30.04.2019. 45 
minūtes 13:30-14:15

Viesītes vsk. sporta 
zāle, Vaļņu iela 
7, vai stadions, 
Brīvības iela 33, 
Viesīte, Viesītes 

novads

Vingrošanas nodarbības Viesītes 
vidusskolas skolēniem izglītības 

programmas īstenošanas vietā, Vaļņu iela 7, 
Viesīte, Viesītes novads

05.04.2019. 
12.04.2019. 
26.04.2019. 

5 01.04.2019. 30.04.2019. 2 akad. 
stundas 16:30-18:00

Elkšņu Pagasta 
māja, Elkšņi, 

Viesītes novads

Kardio-vaskulārās sistēmas stiprināšanas 
nodarbības - nūjošanas nodarbības Elkšņu 

pagastā

04.04.2019. 
11.04.2019.

6 01.04.2019. 30.04.2019. 2 akad. 
stundas 18:30-20:00

Rites pagasta māja, 
Rites pagasts, 

Viesītes novads

Kardio-vaskulārās sistēmas stiprināšanas 
nodarbības - nūjošanas nodarbības Rites 

pagastā

04.04.2019. 
11.04.2019.

7 01.04.2019. 30.04.2019. 60 
minūtes 16:00-17:00

Citrus SPA, 
Kurzemes iela 8, 

Jēkabpils

Peldēšanas apmācības Viesītes vidusskolas 
skolēniem izglītības programmas 

īstenošanas vietā “Rites pamatskola”, Cīruļi, 
Rites pagasts, Rites novads

03.04.2019. 
10.04.2019. 
17.04.2019. 

8 01.04.2019. 30.04.2019. 3 
stundas 17:00-20:00

Viesītes Kultūras 
pils, Smilšu 2, 

Viesīte, Viesītes 
novads

Topošo vecāku apmācības (11.04.2019. – 
grūtniecības fizioloģija; uzturs un 

nepieciešamie vitamīni grūtniecības laikā; 
pārmaiņas sievietes dzīvē grūtniecības laikā 
un to pieņemšana; 25.04.2019. - vingrošana 
kā relaksācija; pozitīva emociju uzturēšana, 

mazuļa kustības.)

11.04.2019. 
25.04.2019. 

Dokumentu izstrāde publisko ūdeņu apsaimniekošanai

Marta sākumā saņemts Valsts vides die-
nesta Daugavpils reģionālās pārvaldes saska-
ņojums projektam “Viesītes ezera apsaim-
niekošanas noteikumu izstrāde”, projekta 
reģistrācijas Nr. 1-08/123/2218, līdz ar to ir 
pabeigta projekta īstenošana. Projekta rezul-
tātā ir izstrādāts vietējās nozīmes plānošanas 
dokuments – Viesītes ezera apsaimniekošanas 

noteikumi 2019. - 2034. gadam. Noteikumi ir 
nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālas at-
tīstības ministrijai saskaņošanai. Projekts tika 
uzsākts 2018. gada maijā. Projekta kopējās 
izmaksas - 8712.00 EUR.

Arī Saukas ezeram būs savi apsaimnie-
košanas noteikumi, jo ir apstiprināts projekts 
“Saukas ezera apsaimniekošanas noteikumu 
izstrāde”, reģistrācijas Nr. 1-08/388/2018. Šo-
brīd notiek finansēšanas un izpildes līguma 
sagatavošana ar Latvijas vides aizsardzības 
fondu. Iepirkums par Saukas ezera apsaim-
niekošanas plāna izstrādi jau veikts pagājušā 
gada beigās. Projekta rezultātā būs izstrādāts 

jauns vietējā mēroga plānošanas dokuments 
Viesītes novada pašvaldībā – Saukas ezera 
apsaimniekošanas plāns. Projekta īstenošanas 
laiks - no 01.03.2019. līdz 31.03.2020. Projek-
ta attiecināmās izmaksas ir 7260.00 EUR.

Abiem projektiem noteikumus izstrādā 
SIA “Enviroprojekts”. Projekti tiek finansēti 
no valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vi-
des aizsardzības fonds un iemaksas starp-
tautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 
21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlī-
nijā “Ūdeņu aizsardzības aktivitātē” “Publisko 
ūdeņu pārvaldība” ietvaros.

Projektu administratore L. Maisaka



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2019. gada marts, Nr.3, (188)

7

Aktīvs šodien, vesels rīt!

Viesītes novada pašvaldība īsteno projek-
tu Nr. 9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības 
veselības veicināšana un slimību profilakse 
Viesītes novadā”, kas piedāvā bez maksas 
apmeklēt dažādas veselības veicināšanas un 
slimību profilakses aktivitātes visu vecumu 
grupu iedzīvotājiem.

Aizvadītajā mēnesī 14. un 15. martā noti-
ka Dienas nometne skolēniem “Jauns - aktīvs - 
vesels”. Bērni nometnē sadalījās komandās, 
veidoja komandu ģerboņus un pildīja dažādus 
atjautības un veiklības uzdevumus, piedalījās 
dažādās spēļu stafetēs. Paralēli visām akti-
vitātēm bērniem tika arī stāstīts par pareizu 
uztura un ūdens lietošanu ikdienā. Otrajā no-
metnes dienā bērniem bija iespēja spēlēt peint- 
bolu, kas visiem ļoti patika. Dienas noslēgumā 
tika kopīgi kurināts ugunskurs un cepti zefīri-
ņi. Bērnu atsauksmes par nometni ir ļoti pozi-
tīvas, visiem ļoti patikusi gan pati nometne un 
tās aktivitātes, gan nometnes vadītāji.

Projekta ietvaros vairs netiks organizētas 
tenisa nodarbības, jo saņemts iesniegums no 
trenera par līguma laušanu. Nenotiks arī ak-
tivitāte Peldēšanas apmācības Viesītes vidus-
skolas skolēniem izglītības īstenošanas vietā 
Vaļņu ielā 7, Viesītē, jo tā pilnībā izpildīta.

Aprīļa mēneša jaunās aktivitātes - nūjo-
šanas nodarbības Elkšņu un Rites pagastā 
un topošo vecāku apmācības.

Par organizētajām aktivitātēm interesē-
ties un pieteikties pie projektu koordinatores 
Sandras, zvanot 29774759 (lūgums zvanīt no 
plkst. 9:00 līdz 18:00).

Lūgums sekot līdzi informācijai par aktu-
alitātēm, plānotajiem pasākumiem vai izmai-
ņām, kas tiks publicēta novada pašvaldības 
mājaslapā: www.viesite.lv un informatīvajā 
izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”.

Projektu finansē Eiropas Savienība. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 47515,00 EUR, no 
kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 
40387,75 EUR un valsts budžeta finansējums 
7127,25 EUR.

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

Projektu administratore L. Maisaka

Starptautiska projekta ietvaros uzlabots aprīkojums
Viesītes tūrisma punktā

INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta 
“Travel Smart – visit Lithuania and Latvia”, 
Nr. LLI – 199, īstenošana ir devusi iespēju uz-
labot pakalpojumus tūristiem jaunajā - 2019. 
gada - sezonā. Projekta nosaukumā “Ceļo gud-
ri – apmeklē Lietuvu un Latviju” tiek atspogu-
ļota projekta būtība, jo tas ir vērsts uz moderno 
tehnoloģiju pielietošanu, vidi, tās saudzēšanu, 
bet tajā pašā laikā projekta pamatdoma ir, iz-
mantojot vietējos resursus, veicināt tūrismu, 
padarot Viesīti un pārējo partneru teritorijās 
esošos objektus pievilcīgākus un pieejamākus.

Projekta mērķis ir radīt harmonisku Latvi-
jas un Lietuvas tūrisma attīstību, lai iespējami 
efektīvi izmantotu reģiona potenciālu. Pro-
jekts ir vērsts uz dabas un kultūras mantojuma 
saglabāšanu abās robežas pusēs. Kopā ar part-
neriem no Lietuvas - Anīkšču, Biržu, Krekana-
vas reģionālo parku administrācijām - un Sa-
las, Jēkabpils un Ilūkstes novadu pašvaldībām 
Latvijā īstenotas vairākas kopīgas aktivitātes, 
kā arī veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi. 
Partneri izstrādāja vienotu tūrisma maršrutu. 
Interaktīvajā kartē katrs partneris ir ievietojis 

10 objektu, kurus būtu jāapmeklē, aprakstus. 
Viesītē 2018. gadā pabeigta Mīlestības takas iz-
būve. Ir iegādāts ar elektroenerģiju darbināms 
specializēts tūrisma transportlīdzeklis; tas dos 
iespēju tūristiem izbaudīt Viesīti braucot, ne-
vis tikai ejot ar kājām. Viesītes tūrisma infor-
mācijas punktā uzstādīts dators ar skārienjū-
tīgu ekrānu. Tajā tūristiem pieejama virtuālā 
tūre pa 10 objektiem un fotogrāfijas. Projekta 
ietvaros ir sagatavots tūrisma buklets četrās 
valodās – latviešu, lietuviešu, krievu un angļu. 
Kopā nodrukāti 1000 eksemplāri. 25. aprīlī 
Viesītē plānota projekta pēdējā starptautiskā 
vadības grupas sanāksme. Projekts noslēgsies 
2019. gada 30. aprīlī.

Viesītes novada pašvaldības budžets pro-
jekta ietvaros ir EUR 1070058.14, tai skaitā 
ERAF līdzfinansējums EUR 90999.30, kas sa-
stāda 85% no attiecināmajām izmaksām. Paš-
valdības līdzfinansējums EUR 16058.84. Šo 
projektu finansē Eiropas Savienība.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienī-
bas finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā 
atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekā-
dos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savie-
nības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore G. Dimitrijeva,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Mirklis no peintbola spēles dienas nometnē skolēniem “Jauns - aktīvs - vesels”.



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2019. gada marts, Nr.3, (188)

8

Viesītes Kultūras pilī - ceļojošās izstādes
“Izgaismot Latviju” Viesītes pieturvieta

18. martā Viesītes Kultūras pilī tika atklāta ceļojošā izstā-
de “Izgaismot Latviju”, kurā apskatāmas fotogrāfijas no fonda 
“1836” organizētajiem un Imanta Ziedoņa muzeja atbalstīta-
jiem ekspedīciju gājieniem apkārt Latvijai vairāk nekā trīs gadu 
garumā.

Izstādes atklāšanā svinīgus vārdus teica fonda “Viegli” va-
dītāja un Imanta Ziedoņa muzeja uzticības padomes pārstāve 
Žanete Grende, kā arī Imanta Ziedoņa muzeja projektu vadītā-
ja Maija Jaunzeme. Viņas pateicās Viesītes novada pašvaldībai 
par sniegto atbalstu akcijas norisē, kā arī klātesošajiem izstādes 
apmeklētājiem pastāstīja par akcijas organizēšanas aizkulisēm, 
to, kas bija nepieciešams, lai cilvēki šai iecerei noticētu, kā arī 
par pašu izstādi. Paldies vārdus Imanta Ziedoņa muzejam un 
fondam “Viegli” teica arī Viesītes novada pašvaldības izpilddi-
rektore Sanita Lūse.

Pēc izstādes atklāšanas svinīgās daļas tika demonstrēta 
arī režisora Jāņa Rēdliha un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 
augstskolas studentu un mācībspēku “RISEBA” veidots atskats 
uz trīs ar pusi gadus ilgajiem ekspedīciju gājieniem apkārt Lat-
vijai, kuros iesaistījās vairāki tūkstoši Latvijas iedzīvotāju.

Izstāde Viesītes novada iedzīvotājiem pieejama līdz 28. 
martam Viesītes Kultūras pils vestibilā.

“Un ilgāk par mirkli – nekas nespēj būt. Un vairāk par mirkli – 
mums neiegūt!”

 /Imants Ziedonis/

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

D. Sala

Viesītes novadā īstenotais projekts iegūst  2. vietu 
Zemgales reģionā

2019. gada 16. martā Ogres novada Mad-
lienas pagasta kultūras centrā notika pašval-
dību savienības “Sabiedrība ar dvēseli – Lat-
vija” (SDL) 2018. gada projektu noslēguma 
pasākums, kurā tika apbalvoti labākie iedzī-
votāju iniciatīvu projektu īstenotāji no visas 
Latvijas.

Katru gadu janvārī pašvaldības, kuras ir 
apvienības biedri, izvirza SDL reģionālajai 
izvērtēšanai aizvadītajā gadā vislabāk īsteno-
tos un ilgtspējīgākos projektus. Šos projektus 
vērtēja SDL reģionālās žūrija katrā Latvijas 
plānošanas reģionā. Trīs projekti no katra 
reģiona tiek virzīti arī veicināšanas balvām, 
savukārt trīs labākie noslēguma pasākumā, 
prezentējot savu projektu klātienē, cīnījās par 
1., 2., un 3. vietu savā reģionā. Balsojumā pie-
dalījās pasākuma apmeklētāji, kur par savu  
pārstāvēto reģionu nebija iespējas balsot.

Zemgales plānošanas reģionā 1. vietu 
ieguva Bauskas novada biedrības “Bauskas 
sākumskolas padome” projekts - tūrisma ceļ-
vedis “Izzini Bausku bērna acīm”, 2. vietu – 
Viesītes novada biedrības “Selonia velo” pro-
jekts “Publiskā velosipēdu remonta stacija”, 3. 
vietu – Jēkabpils novada biedrības “Cirkuži” 
projekts “Iezīmēsim košus vaibstus Dignājas 
sejā!”.

Paldies biedrības “Selonia velo” bied-
riem Gintam Grinbergam, Evitai Bauskai un 
biedrības atbalstītājai Sandrai Grigojevai par 

aktīvu dalību pasākumā un iegūto godpilno 
vietu!

Titulam “2018. gada labākais projekts” 
tika izvirzīti katra reģiona 1. vietas ieguvušie 
projekti. Šos projektus vērtēja īpaši izveidota 
vērtēšanas komisija. Pēc komisijas lēmuma 
uzvaru laurus guva Bauskas novada biedrības 
“Bauskas sākumskolas padome” projekts – 
tūrisma ceļvedis “Izzini Bausku bērna acīm”.

No 20 Zemgales reģiona novadiem sa-

biedrības iniciatīvas projektus īstenoja 12 
pašvaldības, t.sk. Viesītes novada pašvaldība. 
Zemgales reģionā 2018. gadā kopumā no ma-
zajiem projektiem realizēti 177 projekti, no 
tiem 10 – Viesītes novadā.

Šajā dienā pēc svinīgā pasākuma notika 
arī SDL biedru kopsapulce, kuru no Viesītes 
novada pašvaldības pārstāvēja projektu admi-
nistratore L. Maisaka.

Projektu administratore L. Maisaka
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Reto slimību diena 2019
Katru gadu februāra pēdējā dienā Eiropā 

atzīmē Reto slimību dienu. Tā ir veltīta cil-
vēkiem, kas slimo ar retām slimībām, viņu 
tuviniekiem, zinātniekiem un mediķiem, kas 
nenogurstoši tiecas atrast jaunus veidus, lai 
izārstētu retās slimības vai vismaz nodroši-
nātu iespējami labāko dzīves kvalitāti pacien-
tiem.

Šogad Reto slimību dienai veltīts pasā-
kums, kuru organizēja Latvijas Reto slimību 
alianse, notika 28. februārī Eiropas Savienī-
bas mājā, Rīgā. Šogad Reto slimību diena bija 
veltīta emocionālajai veselībai un sociālo pa-
kalpojumu pieejamībai.

Pacientiem un viņu tuviniekiem svarīga 
ir ne tikai medicīniskā ārstēšana, kas ietver 
precīzu diagnostiku, zāles, rehabilitāciju un 
citus, ar veselības aprūpi saistītus pakalpoju-
mus, bet arī sociālie pakalpojumi, kuru mēr-
ķis ir atvieglot ikdienas rūpju nastu.

Pasākumā piedalījās pārstāvji no Labklā-
jības ministrijas, Saeimas Sociālo un darba 
lietu komisijas, ārsti, dažādu organizāciju 
pārstāvji, reto slimību pacienti un viņu ģi-
menes locekļi. Psihoterapeits Artūrs Mik-
sons prezentēja pašpalīdzības grāmatu “Kā 
es sadzīvošu ar slimību”, kura jau ir pieeja-
ma internetā: https://ej.uz/brosura_pacien-
tiem_PDF. Tā var būt noderīga jebkuram pa-
cientam un viņa tuviniekiem. Par pasākuma 
muzikālajiem priekšnesumiem gādāja Reto 
slimību alianses jaunākie dalībnieki.

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības val-
des priekšsēdētāja Alla Beļinska Reto slimību 
alianses valdes vārdā izsaka lielu pateicību 
Jānim Grinbergam par sniegto atbalstu Reto 
slimību dienā!

Informācijai: no 2019. gada 28. februāra 
Reto slimību (RS) koordinācijas centrā ir sāk-
ta Reto slimību pacientu identifikācijas karšu 
izsniegšana pacientiem ar retām slimībām. 
Karte ir pacienta brīvprātīga izvēle, un tā tiek 
izsniegta bez maksas. Šo karti var iegūt RS 
pacients, kas ir reģistrēts reto slimību reģistrā.

Karte satur informāciju abās pusēs - aver-
sā tā satur pacienta identifikāciju un informā-

ciju par diagnozi, reversā ir sadaļa, kurā tiek 
iekļauta individualizēta informācija (piem., 
ierobežojumi, specifiskas medikamentu de-
vas krīzes situācijās, vitāli svarīgi alergēni 
u.c.), kā arī kontaktu sadaļa (kontaktpersona 
nepilngadīgiem bērniem vai pacientiem ar 
ierobežotu rīcībspēju, kā arī ārstējošā ārsta 
kontakti, ja tāda ir paša ārsta izvēle). Visbei-
dzot - uz visām kartēm būs informācija par 
pacientu atbalsta organizāciju.

Kartes būtiskākās priekšrocības pacientam:
•	 nav nepieciešams nosūtījums, apmeklējot 

Reto slimību kabinetu,
•	 tas ir apliecinājums, ka pacients ir reģis-

trēts RS reģistrā,
•	 ambulatori pieejamas valsts apmaksātas 

pediatra, uztura speciālista un psihologa 
konsultācijas,

•	 prioritāra veselības aprūpe.

Kartes būtiskākās priekšrocības speciālistam:
•	 iespēja atpazīt RS pacientu, ja nav pieeja-

ma cita medicīniskā dokumentācija,
•	 apliecinājums, ka RS pacients jau reģis-

trēts RS reģistrā,
•	 iespēja piemērot paaugstināta tarifa ma-

nipulācijas kodu, konsultējot RS pacientu.
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ai-

cina pacientus, kuriem diagnosticēta reta 
saslimšana, vērsties pie speciālista vai sava ģi-
menes ārsta un lūgt aizpildīt veidlapu “Ar no-
teiktām slimībām slimojošo pacientu karte”, 
kā to paredz MK noteikumi Nr. 746. Veidlapu 
nosaka MK noteikumi Nr. 134 pielikumā Nr. 
19 Veidlapa.

Aizpildītā veidlapa jānogādā vai jānosūta 
uz adresi: Reto slimību reģistrs, Medicīniskās 
ģenētikas un prenatālās diagnostikas centrs, 
Vienības gatvē 45, LV-1004.

Tāpat arī ģimenes ārsti un speciālisti, 
kuru pacientiem diagnosticēta reta slimība, 
aicināti aizpildīt veidlapu un nosūtīt to uz 
Reto slimību reģistru.

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valdes 
priekšsēdētāja A. Beļinska

LATVIJAS CISTISKĀS FIBROZES
BIEDRĪBAS ATBALSTA CENTRS “VIESĪTEI”
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Scenāriju idejas savai filmai

Viesītes vidusskolā no 7. līdz 8. martam 
ciemojās biedrības Kultkom interaktīvā mācī-
bu filmu studija “Nofilmē savu filmu”. Izglīto-
jamie no 3. a; 4. a, b, 5. a, b, 7. b klašu grupām 
programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 
piedalījās filmēšanās procesā.

Audzināšanas stundās skolēni diskusijās 
dalījās savā personīgajā pieredzē par kino pa-
sauli. Meklējot interneta vietnēs, viņi izpētīja, 
kādas profesijas pārstāvji - režisori, scenāristi, 
operatori, aktieri, grimētāji, dublieri, kostīmu 
mākslinieki u.c. - darbojas šajā jomā. Skolēni 
apskatīja fragmentus no senām un jaunākām 
filmām, aplūkoja vēl neiepazītus aktierus. 
Viņi izvēlējās piedāvātās tēmas un pārdomāja 
savus pienākumus un lomas.

Skolas sporta zālē tika ierīkots filmēšanas 
laukums. Katra klase noteiktā laikā darbojās 
laukumā, lai nofilmētu savu filmu. Režisori 
vadīja procesu, scenāristi piestrādāja pie sce-
nārija un filmas sižeta, kostīmu mākslinieki 
palīdzēja izvēlēties tērpus aktieriem, kuri 
mācījās tekstu. Savukārt operatori apguva fil-
mēšanas procesa gaitu. Pēc pusotras stundas 
darba tapa 3 - 4 minūšu gara filma katrai kla-
sei. Filmēšanas process bija jauna, interaktīva 
nodarbība, kas aizrāva skolēnus. Tas vairs ne-
bija sižets TV, bet reāla iespēja pašiem veidot 
savu filmu – smieklīgu, jautru, pētniecisku un 
izzinošu.

Izglītojamo atsauksmes:
* Mums ļoti, ļoti patika. Bija interesanti un 
jautri. Viens otram palīdzējām.
* Patika, ka biju policists. Vispār bija foršas 
parūkas, cepures un brilles.

* Man ļoti patika green screens, arī sižeti, ko 
bijām izvēlējušies un sagatavojām.
* Reizēm biju caurspīdīgs, un tas bija stilīgi.
* Es varēju nodziedāt dziesmu, ko vēlējos, un 
to uzfilmēja.
* Patika filmēšanas procesa vadītāja – jautra, 
izpalīdzīga, atsaucīga. Nemaz nedusmojās.
* Man patika, jo es varēju būt aktieris.
* Man patika veidot “filmas tēlu” ar apģērbu 
palīdzību.
* Es uzzināju, kas ir “zaļais” ekrāns.
* Ja es būtu režisors, es uzfilmētu filmu par 
dzīvniekiem.
* Man patika tēlot.
* Es redzēju, kā strādā kamera.
* Es sapratu, ka aktierim nav viegli.

Aktivitāšu apkopojumu sagatavoja
klases audzinātājas S. Ratiņa un S. Milakne.

Noslēdzies reģionālais skaļās lasīšanas konkurss

Šī gada 27. februārī Krustpils kultūras 
namā notika Latvijas nacionālās skaļās lasīša-
nas sacensību reģionālā kārta. Šīs sacensības 
jau otro gadu Latvijā organizē Nacionālā bib-
liotēka kopā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes 
literatūras padomi. Pasākumā piedalījās arī 
Viesītes vidusskolas piekto klašu skolēni.

Ideja par šāda pasākuma organizēšanu 
Latvijas mērogā aizgūta no Holandes, kur tā 
notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap 
miljons bērnu. Šī pasākuma mērķis ir pilnvei-
dot bērnos prasmes izvēlēties piemērotu un 
interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt 
interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt 
bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī 
veicināt lasītprieku.

Sacensību organizēšana pēc to izsludinā-
šanas nosacīti iedalīta trijos posmos. Pirmais 
posms norisinās uz vietas katrā skolā. No mūsu 
skolas šogad konkursam gatavojās 5.a un 5. b 
klašu skolēni (skolotājas Iveta Daņiļeviča un 
Malda Lejiņa). Skolā notika divi posmi. Pir-
majā posmā katrā klašu grupā no visiem sko-

lēniem tika atlasīti labākie lasītāji. 18. janvārī 
savas prasmes rādīja 5. a klase. Bērnus vērtēja 
žūrija trīs cilvēku sastāvā: skolas bibliotekāre 
Gunta Plēsuma, Viesītes bibliotēkas vadītāja 
Līga Griškena un latviešu valodas skolotāja 
Malda Lejiņa. Iespēju startēt skolas otrajā kārtā 
izcīnīja četri skolēni. Savukārt 5. b klases sko-
lēnu atlase notika 21. janvārī, un tajā iespēju 
piedalīties otrajā kārtā ieguva seši bērni, kurus 
gatavoja skolotāja Iveta Daņiļeviča.

Pirmā posma uzvarētājiem tika dots laiks 
līdz 11. februārim uzlabot savu sniegumu, 
kā arī sagatavot reklāmu sev un savai izvēlē-
tajai grāmatai. Gatavojoties otrajam skolas 
posmam, tika uzsvērts, ka tiks vērtēts priekš-
nesuma ilgums, kurā tiek nolasīts teksts un 
iepriekšminētā reklāma – saskaņā ar noliku-
mu tas nedrīkstēja pārsniegt 5 minūtes. Tāpat 
bērnus gaidīja vēl kāds pārsteigums - vajadzēja 
runāt mikrofonā.

Skolas otrā posma pasākumā žūrija jau 
bija piecu cilvēku sastāvā, jo no visiem dalīb-
niekiem bija jāizvēlas tikai viens, kurš tālāk 

startēs un skolas godu aizstāvēs Jēkabpils re-
ģiona finālā. Bērnu sniegumu bez bibliotēkas 
darbiniecēm vēl vērtēja Viesītes vidusskolas 
skolotājas Iveta Daņiļeviča, Baiba Masuleviča 
un Viesītes kultūras pils kultūras darba orga-
nizatore, Viesītes amatierteātra “Vēri” režisore 
Aija Rancova. Pavisam startēja desmit piekto 
klašu skolēni: Elīna Beļinska (5. b), Baiba Cīru-
le (5. a), Samanta Jancukoviča (5. a), Elīna Lāce 
(5. b), Elīza Līce (5. b), Kristaps Mežaraups (5. 
b), Paulīne Ratniece (5. a), Sandija Sīpoliņa (5. 
b), Nauris Skadiņš (5. a) un Niks Šadeika (5. b).

Visaugstāko žūrijas vērtējumu ieguva Elī-
na Lāce. Viņa lasīja fragmentu no D. Valjam-
sa grāmatas “Sliktais tētis”. Ar šo pašu darbu 
Elīna piedalījās arī reģiona pusfinālā Jēkabpilī 
un ieguva nomināciju “Par daudzpusīgumu”. 
Reģiona finālā kopumā piedalījās 11 skolas un 
1 bibliotēka. Pavisam uz reģiona finālu tika iz-
virzīti 13 dalībnieki.

Valsts fināls notiks šī gada maijā Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā (LNB), un šogad uz to 
dosies skolniece no Krustpils pamatskolas - Jē-
kabpils reģiona sacensību uzvarētāja. Tur viņa 
cīnīsies par titulu - LNB Bērnu direktors, kas 
tiek piešķirts uz gadu.

Paldies gribu teikt visiem piekto klašu sko-
lēniem, ka iesaistījās un atbalstīja šāda veida 
pasākumu, latviešu valodas skolotājām, kurām 
tas ir papildus darbs - izvērtējot bērnu veiku-
mu!

Paldies Elīnai par uzdrīkstēšanos, drosmi 
un izturību, gatavojoties pasākumam, paldies 
par atbalstu skolotājai Baibai Masulevičai un 
Elīnas vecākiem, kas bija blakus pasākuma 
norises laikā! Un, protams, paldies klases bied-
riem – atbalstītājiem par līdzi jušanu!

Viesītes vidusskolas bibliotekāre
G. Plēsuma

Foto no E. Lāces personīgā arhīva

Novada skolās
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Vieni no latviešu gadskārtu svētkiem ir 
Meteņi. Tiek uzskatīts, ka Meteņi ir vidus-
punkts starp ziemas un pavasara saulgriežiem. 
Tie iezīmē ziemas beigas un pavasara tuvoša-
nos. Meteņos noslēdzas ziemas darbi un sākas 
pavasara darbi. Skolēniem šie darbi ir un paliek 
mācības un jaunu zināšanu iegūšana.

28. februārī Rites Tautas nama vadītāja 
Aina Guoģe sadarbībā ar Rites skolu rīkoja 
Meteņdienas svinības. Skolēni tika iepazīstinā-
ti ar Meteņdienas svinību norisi senos laikos, 
tajā veicamajiem rituāliem un ticējumiem. Tā 
kā šos svētkus svin arī citas tautas, tad skolēni 
zināja, ka citur to sauc par “masļeņņicu”. Zinā-
ja, ka šajos svētkos jādedzina “čučala” un jāēd 
pankūkas. Pēc plaukstiņpolkas izdejošanas 
bērni sacentās dažādās sportiskās aktivitātēs. 
Bija jāveļ sniega bumbas, tās jāpadod un jāmet 
mērķī, jāpārspēj otra komanda veiklībā un at-
raktivitātē. Pēc visām sportiskajām aktivitātēm 
varējām secināt, ka panākumu atslēga ir nevis 
veiksme, bet komandas vienotība un savstar-
pēja sadarbība. Pie ugunskura katram bērnam 
tika lūgts atcerēties savas 3 negantākās blēņas 
un iemest ugunskura liesmās uz neatgriešanos. 
Dažiem bērniem šo, prom metamo blēņu bija 
vairāk, un visas tika aizraidītas prom. Apņem-
šanās domāt labas domas un darīt labus darbus 
līdz ar silto uguns dzirksti katram tika noglabā-
ta sirsniņā. Ugunskura liesmās tika sadedzināti 
pagājušā gada salmu vainagi, tādējādi dodot 
godu pārticībai un nākamā gada ražai. Sau-
laino pēcpusdienu pēkšņi piepildīja mākoņu 
vāli, un spēcīgais vējš it kā atgādināja, ka ziema 
tik viegli nepadosies. Viena no gaidītākajām 
aktivitātēm bija pankūku ēšana un siltās tējas 
dzeršana. Pēc ticējuma, lai būtu skaists, pankū-

kā bija jāizkož caurumi un tā jāuzliek uz sejas. 
Tomēr vislabprātāk tās savu mājvietu atrada 
bērnu un svētku dalībnieku punčos. Liels pār-
steigums, ka ik pa laikam nāca klāt bērni un 
pateicās saimniecei par garšīgajām pankūkām 
ar ievārījumu. Jāteic, ka pankūku patiešām bija 
ļoti daudz un pietika visiem. Paldies par tām 
Valentīnai Sarkanei! Ceram, ka Rites Tautas 
nama sadarbība ar skolu turpināsies! Bērniem 
vienmēr ir interesanti ko jaunu uzzināt ne tikai 
skolas solā, bet arī neformālākā gaisotnē pašu 
svētku laikā.

Skolotāja V. Liepiņa

Meteņdienas svinības Ritē

Karnevāls Viesītes Mūzikas un mākslas skolā

8. martā, pirms pavasara brīvlaika, Vie-
sītes Mūzikas un mākslas skolā notika nu 
jau par tradīciju kļuvušais karnevāls. Tēma 

šoreiz – brīva, lai audzēkņi varētu izpausties 
pēc sirds patikas! Ar skolotāju Tatjanu ciemos 
ieradās arī mūsu skolas Salas mākslinieki. Te 

varēja sastapt gan Minniju un Mikiju, gan 
Sniega karalieni, līgavu, tīģerēnu, pirātus, 
princeses, velniņus, dēmonus un ko tik vēl 
ne…

Prieks, ka draudzīgi varam sadarboties 
un kopīgi atpūsties - gan mazie “Otiņu” au-
dzēkņi, gan mūziķi un mākslinieki, gan pa-
līdzīgu roku sniedz “Fotomixlis”! Paldies 6. 
klases audzēknēm Endijai Grundmanei un 
Adriānai Juškevičai par zāles noformējumu, 
pasākuma vadītājām no 4. klases - Martai Frī-
dai Zaļaiskalnei un Baibai Cīrulei, dīdžejam 
Kristam Murānam (5. kl.) un viņa draugam 
Aleksam Čelnovam, fotogrāfēm Samantai 
Jancukovičai un Adrijai Bantauskai (“Foto-
mixlis”), kā arī visiem pārējiem, kas palīdzēja 
tapt šim jaukajam pasākumam!

Reizēm gribas kļūt nenopietnākiem, at-
raktīvākiem un pārtapt citā veidolā. Un kur 
nu vēl aizraujošais gatavošanās process – ide-
ju ģenerēšana, tērpu gatavošana!

Nākamajā dienā pēc karnevāla daudzi 
mākslas skolas audzēkņi izteicās: “Gribas pa-
griezt laiku atpakaļ, atgriezties vakardienā…” 
Laiku atpakaļ nepagriezīsim, bet jaunu kar-
nevālu nākamgad atkal varam noorganizēt!

Mākslas skolotāja I. Kovaļevska
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Viesītes vidusskolas 3. a klases skolnieks 
Kristaps Vasiļevskis ar panākumiem startēja 
Jauno izpildītāju starptautiskajā konkursā - fes-
tivālā “Sapņi piepildās”, kas norisinājās 3. mar-
tā Daugavpilī. Konkursā Kristaps Vasiļevskis 
ieguva 1. un 2. vietu.

Lepojamies un novēlam panākumus turp-
mākajos konkursos!

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Sala

Kristaps Vasiļevskis
ar panākumiem startē 

starptautiskā konkursā – 
festivālā “Sapņi piepildās”

Danceri Pavasara festivālā Rīgā

Sestdien, 2. martā, Viesītes Mūzikas un 
mākslas skolas tautas deju kolektīvs “Danceri” 
uzstājās Rīgā, NVO namā Pavasara festivālā 
DRAUGIEM 2019, kuru organizēja biedrība 
HOPĀ. Festivālā bija pārstāvēti visdažādākie 
dejas stili, sākot no klasiskās dejas līdz pat jazz 
un hip hop, un dalībnieki: Rīgas Vācu skola, 
Cēsu bērnu un jauniešu centra “Spārni” deju 
grupa “Diverse styles crew”, Rīgas 63. vidus-
skola, Deju studija Fandango, deju grupa Hopā 
un mēs - Viesītes Danceri.

Lai pilnvērtīgi izmantotu doto iespēju - 
uzstāties festivālā Rīgā -, Danceri no Viesītes 

izbrauca jau agri no rīta un līdz festivāla sāku-
mam vēl paspēja apmeklēt Latvijas Nacionālo 
mākslas muzeju, atklājot mākslas Detektīvkarti 
un lielāko iekštelpu batutu parku Latvijā “Jump 
Space”. Un tikai tad, labi iesildījušies un izlēkā-
jušies, Dancerīši devās uz festivāla norises vie-
tu gatavoties koncertam.

Festivāla noslēgumā bērnus priecēja “Bur-
buļu Mārtiņš” ar elpu aizraujošu burbuļu šovu - 
dūmu burbuļiem, uguns burbuļiem, milzu 
burbuļiem un visādiem citādiem, neredzētiem 
burbuļiem.

Viesītes Danceriem dalība festivālā bija 

lieliska iespēja parādīt sevi plašākai auditori-
jai, nostiprināt šī gada deju skatei gatavojamo 
repertuāru, kā arī vērtīga skatuviskā pieredze.

Vēlamies pateikties par finansiālu atbalstu 
dalībai festivālā Viesītes Mūzikas un mākslas 
skolai, Viesītes novada pašvaldībai! Un, pro-
tams, liels paldies deju grupas Hopā vadītājai 
Sanitai Ovčiņņikovai par uzaicinājumu pieda-
līties!

VMMS tautas deju kolektīva “Danceri”
vadītāja A. Saturiņa

K. Rupaines foto

Februāris Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā
Kā ierasts, arī februāra mēnesis Viesītes 

Jaunatnes iniciatīvu centrā ir aizvadīts noti-
kumiem bagāts. Pirmā februāra nedēļa bija 
veselības nedēļa projekta ietvaros, kurā aktīvi 
sportojām, klausījāmies lekciju par uzturu, 
taisījām gardus augļu salātus.

Centriņa krāšņākais notikums - “Valen-
tīndienas svinēšana”. Paši gatavojām sirsnīgā-
kajai dienai piemērotas dekorācijas, griezām, 
līmējām sirsniņas, veidojām Valentīndienas 
pastkasti.

Neizpalika arī tik ļoti iemīļotās kino pēc-
pusdienas, kuras ir liels enerģijas lādiņš pēc 
pavadītās dienas skolas solā. Rīkojām novu-
sa sacensības, kurās sacentāmies savā starpā. 
Kā vienmēr – uzvarēja draudzība. Un arī pie 
mums, Jauniešu centrā, ir populāras “kenda-
mas”, par kurām ir dzirdēts masu medijos. 
Bērni un jaunieši savā starpā rīko triku sacen-
sības. Ir ļoti interesanti, un triki nav nemaz 
tik viegli izpildāmi.

Turpinām rosīties pa JIC virtuvīti. Katru 
reizi apgūstam ko jaunu. Ir gandarījuma un 
prieka sajūta, ka bērniem un jauniešiem ir 
šāda iespēja – visiem kopā līdzdarboties un 
dalīties ar savām prasmēm.

Sekot informācijai varat: viesite.lv, face-
book.com mājas lapā: “Viesītes Jaunatnes ini-
ciatīvu centrs”.

Viesītes JIC jaunatnes darbiniece 
L. Liepiņa
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VIEGLATLĒTIKA
19. februārī Madonā uz ziemas sacensī-

bām pulcējās U-12 vecuma grupas vieglatlēti. 
Šīs bija arī pirmās sacensības vieglatlētikā trīs 
sporta skolas audzēkņiem: Amandai Bruzgu-
lei, Reinim Rugainim un Mikam Melderim. 
Amanda trīsdesmit deviņu meiteņu konku-
rencē bija trīspadsmitā 60 m skriešanā (10.2 
s) un izcīnīja 4. vietu rokas bumbas mešanā 
(16.35 m). Miks bija trīspadsmitais 60 m 
skriešanā (10.0 s) četrdesmit viena dalībnieka 
konkurencē, viņam 7. vieta 600 m skriešanā 
(2.19,2 min) un 8. vieta rokas bumbas mešanā 
(18.90 m). Reinim labākais sniegums 1.5 kg 
pildbumbas grūšanā - 10. vieta (7.35 m), 19. 
vieta rokas bumbas mešanā (16.20 m) un 29. 
vieta 60 m skriešanā (10.8 s).

23. - 24. februārī Rīgas sporta manēžā 
norisinājās Latvijas čempionāts U-16 (2004. - 
2005. dz. g.) grupas vecuma zēniem un mei-
tenēm. Tiesības startēt šajās sacensībās izcīnī-
ja divi Sēlijas Sporta skolas audzēkņi: Alekss 
Čelnovs lodes grūšanā (4 kg) un Ardis Lie-
piņš 2000 m un 1000 m skriešanā.

Alekss septiņpadsmit sportistu konku-
rencē izcīnīja 9. vietu, uzrādot rezultātu 11.41 
m (I jaunatnes sporta klase).

Pirmajā sacensību dienā Ardis 2000 m 
skriešanā piecpadsmit sportistu konkurencē 
izcīnīja 10. vietu ar rezultātu 7.11,81 min. Ot-
rajā sacensību dienā 1000 m skriešanā divdes-
mit sportisti tika sadalīti trīs skrējienos. Ardis 
startēja 1. skrējienā un finišēja kā otrais, taču, 
tāpat kā pagājušo gadu 2 km skriešanā, pie-
dzīvoja diskvalifikāciju.

6. martā Līvānos norisinājās Līvānu no-
vada atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā 
U-12 (2009. - 2008. dz. g.) un U-14 (2006. - 
2007. dz. g.) grupu audzēkņiem.

Šīs sacensības pulcēja ap divi simti dalīb-
nieku no Latgales un Vidzemes. Arī no Sēlijas 
Sporta skolas bija kupls dalībnieku skaits, no 
trīs treniņvietām, Ābeļiem, Zasas un Viesītes, 
divdesmit viens audzēknis.

U-14 grupā veiksmīgs starts Elīnai Straš-
novai (Ābeļi), kura izcīnīja 3. vietu lodes (2 

kg) grūšanā ar rezultātu 8.74 m (II jaunatnes 
sporta klase). 1000 m skriešanā 5. vietu izcī-
nīja Mārcis Gaštols (Zasa) un 6. vietu Mareks 
Jaundzems (Viesīte). Vēl 6. vietu 250 m skrie-
šanā izcīnīja Markuss Brutāns un Līva Nagle 
(Zasa) 60 m skriešanā. Kopumā pirmajā des-
mitniekā ierindojās 10 audzēkņi.

U-12 grupā 2. vietu tāllēkšanā (3.65 m) 
un 3. vietu 60 m skriešanā (9.53 s) izcīnīja 
Guntars Gremze (Zasa). Savās pirmajās sa-
censībās ļoti tuvu goda pjedestālam bija Jūlija 
Vaļeniece (Viesīte), kura tāllēkšanā (3.31 m) 
izcīnīja 4. vietu. Arī šajā vecuma grupā pir-
majā desmitniekā ierindojās vairāki jaunie 
sportisti, kopumā seši.

Pēdējās sacensības ziemas sacensību se-
zonā paredzētas 5. aprīlī Ludzā U-10, U-12 
un U-14 grupu audzēkņiem.

VOLEJBOLS
13. martā Vecumniekos, Latvijas Jaunat-

nes čempionāta ietvaros, otrā sabraukuma 
spēles ir aizvadījuši U-16 grupas (2005. dz. g. 

un jaunāki) zēni. Puiši spēlē ar Liepājas rajo-
na SSS komandu izcīnīja uzvaru (2:1), bet ar 
Vecumnieku novada SS komandu piedzīvoja 
zaudējumu (0:2). Savā apakšgrupā puiši ir iz-
cīnījuši 2. vietu. Nākošā sabraukuma spēles 
par vietu kopvērtējumā notiks marta beigās 
Vecumniekos.

FUTBOLS
Salas vidusskolā 23. februārī un 3. mar-

tā attiecīgi U-9 (2010. dz. g.) un U-8 (2011. 
dz. g.) grupu komandas tikās Latgales reģio-
na Telpu futbola čempionāta turnīrā. Šajās 
vecuma grupās komandas izspēlē viena apļa 
turnīru, taču, kā paredz sacensību nolikums, 
tajās neizmanto turnīra tabulas un netiek 
izceltas izcīnītās vietas un iegūtie punkti. 
Katrs dalībnieks par dalību turnīrā saņem 
medaļu.

Sēlijas SS direktora vietniece G. Klibiķe
G. Bērziņa foto - LVS

Ardis Liepiņš Latvijas čempionātā telpās U-16 
grupai.

Alekss Čelnovs Latvijas čempionātā
telpās U-16 grupai.

Līvānu novada čempionāts spiešanā guļus
9. martā Līvānos norisinājās Latvijas kausa posms spiešanā guļus. Šajā 

kausa posmā kopā pulcējās 100 atlēti. Arī sporta kluba “Viesīte” atlēti devās 
uz sacensībām. Cīņa bija smaga, katrā svara kategorijā bija spēcīgi pretinieki. 
Tomēr sīvajā konkurencē viesītiešiem izdevās izcīnīt 4 medaļas un 1 kausu.

Sieviešu konkurencē, svara kategorijā – 57 kg, Elīna Liepiņa izcīnīja 3. 
vietu, uzstādot jaunu savu personīgo rekordu. Svetlana Liepiņa pārliecināti 
izcīnīja 1. vietu savā kategorijā un arī uzstādīja jaunu personīgo rekordu. 
Jauniešu vidū, svara kategorijā – 66 kg, ar 7.5 kg pārsvaru Emīls Orlovs go-
dam izcīnīja 1. vietu, kā arī uzstādīja jaunu personīgo rekordu. Savukārt ab-
solūti spēcīgāko jauniešu vidū viņš ierindojās 2. vietā. Seniori 1. grupā Māris 
Orlovs ieguva 3. vietu.

Esmu priecīgs par panākumiem sacensībās. Prieks par neatlaidīgo darbu 
trenažieru un svarcelšanas zālē.

Pateicība Viesītes pašvaldībai par finansiālo atbalstu.
M. Orlovs

Sēlijas Sporta skolas ziņas
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Voldemārs Spārniņš – Viesītes sporta dzīves leģenda
50. gados Latvijā plaši sāka izplatīties 

volejbola (“tautas bumbas”) spēlēšana. Kā 
atcerējās izcilākais Viesītes volejbolists Kārlis 
Greiškalns, volejbolu spēlēja visā Sēlijā: Nere-
tā, Jēkabpilī, Aknīstē un citur. Volejbola spēlei 
nevajadzēja dārgu un nedabūjamu inventāru. 
Pietika pat ar virvi un bumbu. Laba bumba 
maksāja īpaši dārgi, un to sargāja ļoti rūpīgi. 
Viesītē volejbols ienāca ar Viesītes dzelzce-
ļa depo komandu un interesantā kārtā arī ar 
skolotāja sievu Veltu Spārniņu. Veltai ļoti pa-
tika spēlēt volejbolu. Tā volejbols “pārņēma” 
Voldemāru Spārniņu. Starp citu, Velta daudz 
palīdzēja savam vīram darbā ar meiteņu vo-
lejbola komandām.

Volejbols Viesītes vidusskolā tika izvē-
lēts par galveno sporta veidu tieši tad, kad 
V. Spārniņš mācās LVFKI. Pēc šāda lēmuma 
pieņemšanas skolā ārpusklases nodarbības 
pamatā tika pakārtotas volejbolam. Netika 
ignorēti citi sporta veidi, tomēr uzsvars tika 
likts uz volejbola spēli. Tiem skolēniem, kas 
gribēja trenēties volejbolā, bija regulāri treni-
ņi. V. Spārniņš audzināja skolēnos profesionā-
lu attieksmi pret sportu, cīnījās pret smēķēša-
nu un ieaudzināja atbildību pret sacensībām, 
piemēram, pirms mačiem audzēkņi negāja 
uz ballēm. Skolotājs lēnām un pacietīgi kāpi-
nāja fiziskās slodzes spēlētājiem. V. Spārniņs 
bija radošs treneris. Izmēģināja dažādas no-
vatoriskas treniņu metodes. Lai nostiprinātu 
pirkstus, lika spēlēt pildbumbas pret sienu. Kā 
stāstīja skolotāja meita, tēvam bija izveidota 
vesela kartotēka ar kartiņām, uz kurām bija 
sarakstīti un sazīmēti vingrinājumi volejbolis-
tiem. Tēvs rūpīgi studējis volejbola apmācības 
metodiku, piemēram, kā pareizi jāveido pie-
spēles. Kā interesantu piemēru skolotāja ra-
došumam var minēt zēnu volejbola komandas 
braucienu uz sacensībām Grobiņā. Autobusu 
skolēnu vešanai nebija, visi braucieni notika 
smagajās automašīnās. Lai garajā braucienā 
skolēni nenogurtu un nenosaltu, skolotājs lika 
ielikt automašīnas kravas kastē vingrošanas 
matračus, sportistiem bija jāguļ uz matračiem 
un jāapsedzas ar segām. Tas, ka V. Spārniņš 
prata rūpīgi plānot nodarbības un metodis-
ki pareizi tās vadīt, ir uzsvērts daudzos viņa 
darba raksturojumos. Panākumi ilgi nebija 
jāgaida. Un tā 50. gadu beigās sākas “Viesītes 
volejbola stāsts”.

1959. gadā Viesītes vidusskolas zēnu ko-
manda republikas Bērnu un jaunatnes spor-
ta skolu (BSS) sacensībās volejbolā izcīna 1. 
vietu. Pēc gada Minskā notiek Vissavienības 
skolēnu un jaunatnes spartakiāde volejbolā, 
kur Viesītes puišu komanda lauku grupā iz-
cīna 1. vietu un kļūst par PSRS skolēnu čem-
pioniem. Komandā spēlēja Jānis Kohanovičs 
(kapteinis), Kārlis Greiškalns, Gaitis Spārniņš, 
Vilnis Siliņš, Gunārs Lazda, Aivars Šūmahers, 
Zigurds Stāmers, Jānis Ērmanis, Voldemārs 
Paupers.

Šajā zēnu komandā spēlēja izcilākais vo-
lejbolists, kas nācis no Viesītes vidusskolas – 
Kārlis Greiškalns. Kārlis dzimis 1942. gadā 
Viesītē, kad tā skaitījās Trešā reiha teritori-
ja Ostlande. Kārļa māte viena pati audzina 4 
dēlus. Ģimene dzīvo nabadzīgi, tāpēc Kārlis 
piestrādā Viesītes dzelzceļa depo: krauj ogles, 
mazgā vagonus. Sākumā Kārlis aizraujas ar 
soļošanu, vingrošanu un vesera mešanu. La-
bus panākumus viņš gūst slēpošanā, kļūstot 
pat par Jēkabpils rajona skolēnu čempionu. 
Tomēr skolotājs Spārniņš viņu “virza” uz vo-
lejbolu. Kārlis bija ambiciozs audzēknis, cītīgi 
trenējās un jau 1959. gadā spēlēja republi-
kas skolēnu izlasē. 1961. gadā Kārlis pabeidz 
Viesītes vidusskolu un iestājas LVFKI. Šajā 
laikā Kārlis tiek iesaukts Padomju Armijā un 
savieno dienestu ar sportošanu. 1964. gadā 
Rīgas “Radiotehniķa” komandas treneris 
M. Amaļins uzaicina Kārli trenēties meistar-

komandā. 1965. gadā K. Greiškalns jau spēlē 
Rīgas “Radiotehniķī”. 1966. gadā Kārlis uzsāk 
savu pedagoga darbu Cēsu rajona Vecpiebal-
gas vidusskolā. Skolā viņš nostrādā līdz 1971. 
gadam un izaudzina daudzus labus volejbolis-
tus. Izcilākā no Kārļa audzēknēm ir Vija Bēr-
ziņa-Lagzdiņa, kura ilgus gadus spēlēja “Au-
roras” meistarkomandā un PSRS jaunatnes 
izlases sastāvā 1973. un 1975. gadā kļuva par 
divkārtēju Eiropas junioru čempioni.

Viesītes vidusskolas zēnu un meiteņu 
komandas turpina gūt uzvaras volejbola sa-
censībās visas republikas mērogā. 1962. gadā 
skolas zēnu un meiteņu komandas iegūst 1. 
vietu Rīgas BSS Pionieru kausa izcīņā, tai pašā 
gadā izcīna arī 1. vietu republikas Pionieru 
spartakiādē. 1962. gadā Viesītes vidusskola 
komanda piedalās Vissavienības skolēnu sa-
censībās Voroņežā, bet neiegūst godalgotas 
vietas. 1963. gadā Saldū LPSR Izglītības mi-
nistrijas kausa izcīņā Viesītes jauniešu ko-

manda pieveic visas BSS. 1964. gadā notiek 
Vissavienības II Pionieru sporta spēles starp-
tautiskajā pionieru nometnē “Arteks”. Lauku 
skolu grupā tiesības braukt uz Krimu iegūst V. 
Spārniņa trenētā Viesītes vidusskolas meiteņu 
komanda. Tā kā Krimā ir liels karstums, tad 
skolotājs Viesītē organizē treniņus komandai 
tieši dienas vidū. Nometnē “Arteks” spēles sā-
kās ļoti agri no rīta, tāpēc V. Spārniņš izvēlējās 
skolēnus celt augšā jau plkst. 6.00, lai meitenes 
sagatavotos spēlei. Tas viss palīdzēja Viesītes 
komandai tikt pie bronzas medaļām. Tas ir 
ievērojams sasniegums, ka visā lielajā PSRS ir 
iegūta 3. vieta. Komandā spēlēja Daina Krep-
ša, Indra Grinsone, Ingrīda Tučeka, Antra 
Tučeka (kapteine), Biruta Žinko, Dacīte Spār-
niņa, Anita Jēriņa, Inna Maksimoviča, Lilita 
Beinarte.

Vēl var uzskaitīt daudzus iegūtos kau-
sus volejbola sacensībās: Viesītes vidusskolas 

zēnu un meiteņu komandas 1964. gadā uzvar 
republikas XVI skolēnu spartakiādē, tai pašā 
gadā jaunākā un vidējā vecuma zēni, kā arī vi-
dējā vecuma meitenes izcīna “Kurzemes kau-
su”, 1967. gadā vidusskolas jaunieši izcīna 1. 
vietu republikas XX skolēnu spartakiādē, mei-
teņu komanda 1967. gadā iegūst Latvijas ĻKJS 
CK kausu volejbolā, BSB “Vārpas” junioru 
meistarsacīkstēs meiteņu komanda iegūst 1. 
vietu, bet zēnu komanda – 3. vietu, u.c.

No skolotāja audzēknēm vislielākos panā-
kumus volejbolā ir guvusi Daina Krepša. Dai-
na ir dzimusi Rīgā 1949. gadā, sākusi mācīties 
Neretas vidusskolā, pēc tam - Mazzalves 7-ga-
dīgajā skolā. Katru dienu no mājas uz skolu 
un atpakaļ viņa gāja 11 km, pēdējos Mazzal-
ves skolas gados vēl uz velosipēda veda mazo 
māsu Veru. Kā atceras Daina, tad ceļi bija 
tik sliktā stāvoklī, ka pat kāpurķēžu traktors 
bija iestidzis dubļos. Bet tas arī Dainai deva 
rūdījumu un labu fizisko sagatavotību. 1961. 

Sēlijas dimanti

Viesītes vidusskolas zēnu volejbola komanda – Vissavienības skolēnu spartakiādes čempioni 
Minskā 1960. gadā ar savu treneri V. Spārniņu.

(Nobeigums. Raksta sākums izdevuma februāra numurā)
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gadā Dainas vecāki pārceļas uz dzīvi Viesītē, 
un Daina turpina mācības Viesītes vidussko-
lā. Skolotājs Spārniņš ievēro slaido un fiziski 
spēcīgo meiteni un sāk viņu iesaistīt volejbola 
treniņos. Daina apgūst dažādus vieglatlētikas 
veidus, iemācās spēlēt basketbolu, tomēr vo-
lejbols kļūst par viņas dzīves vadmotīvu. Kā 
stāstīja Daina, tad skolotājs Spārniņš iedevis 
viņai volejbola bumbu un licis mājās “Kal-
niešos” stundām vingrināties veikt augšējo 
piespēli pret kūts sienu. Tieši Daina kļūst 
par vidusskolas meiteņu volejbola koman-
das uzvaru balstu. No 1965. gada viņa spēlē 
republikas jaunatnes izlasē. 1966. gadā Daina 
pabeidz vidusskolu, sekmīgi iestājas Rīgas 
Politehniskajā institūtā (RPI) Aparātbūves un 
automatizācijas fakultātē. Spēlē RPI komandā 
un kļūst par vairākkārtēju republikas čempio-
ni volejbolā. 1971. gadā D. Krepša pabeidz 
studēt RPI un tiek uzaicināta spēlēt meistar-
komandā “Aurora”. Meistarkomandā spēlē 6 
sezonas un kļūst par PSRS sporta meistari. Tā 
kā volejbols ir Dainas dzīves aicinājums, tad 
viņa 1977. gadā iestājas LVFKI. 1982. gadā 
pēc LVFKI pabeigšanas sāk strādāt RPI par 
vecāko pasniedzēju un RPI sieviešu volejbola 
komandas treneri. No 1993. gada ir Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijas docente un 
trenere. Izaudzinājusi daudzus teicamus volej-
bola trenerus, piemēram, Mārci Oburmani - 
Jēkabpils komandas “Lūši” vecāko treneri. D. 
Krepša ir ieguvusi daudzas godalgotas vietas 
Pasaules senioru volejbola sacensībās.

Voldemārs Spārniņš bija ne tikai izcils 
skolotājs un treneris, bet arī labs sporta sa-
censību organizators. Viesītē tika sarīkoti ne 
tikai rajona mēroga turnīri, bet arī republi-
kas zonālie mači. Pateicoties sporta stadiona 
kompleksa attīstībai, Viesītē tika sarīkotas 
pat Vissavienības jaunatnes sacensības. 1970. 
gadā sporta stadionā iekārtoja volejbola lau-
kumu ar bituma segumu. Šā paša gada vasarā 
Viesītē notiek republikas pionieru spartakiā-
des sacensības volejbolā un pat Vissavienī-
bas vidusskolu sacensības volejbolā. Visu šo 
sacensību organizatoriskā darba smagumu 
iznes skolotājs Spārniņš. 1971. gadā skolotājs 
izveido sporta stadionā basketbola laukumu 
ar bituma segumu.

Skolotājs ne tikai vada fizkultūras stundas 
un trenē vidusskolas komandas, bet ir arī ro-
sīgs sabiedriskajā dzīvē. Bieži viņš ir galvenais 
tiesnesis vai sekretārs republikas mēroga zo-
nālajās sacensībās volejbolā un rajona skolu 
jaunatnes sporta sacensībās. V. Spārniņš skolā 
vada fiziskās audzināšanas metodisko komisi-
ju. Lasa lekcijas skolēnu vecākiem par fiziskās 
audzināšanas lomu apmācības procesā. 1967. 
gadā V. Spārniņš izstrādāja programmu volej-
bola apmācībai visām republikas skolām, ko 
pieņēma LPSR Augstākās un vidējās speciālās 
izglītības ministrija (tagad Izglītības un zināt-
nes ministrija). Skolotājs arī panāca, ka minis-
trija noteica skolām fizkultūras nodarbības 3 
stundas nedēļā.

Skolotājs V. Spārniņš ir ticis apbalvots ar 
daudziem Latvijas PSR un Vissavienības goda 
rakstiem. 1965. gadā ieteikts apbalvošanai ar 
krūšu nozīmi “Teicamnieks izglītības darbā”. 
Vēlāk skolotājs saņēma arī PSRS nozīmi “Fiz-
kultūras teicamnieks”. 1963. gadā V. Spārniņš 
bija izvirzīts goda nosaukumam “Latvijas PSR 
Nopelniem bagātais fizkultūras skolotājs”, 
diemžēl atkal “biogrāfijas dēļ” nepiešķīra goda 
nosaukumu.

Būdams gūstā, V. Spārniņš iegūst reima-
tismu. Skolotājam bija poliartrīts. Reimatisma 
sāpes pavada Voldemāru visu tālāko mūžu, 
tāpēc skolotājs visu laiku valkāja adītus vilnas 
džemperus. Lietojot stiprus pretsāpju līdzek-
ļus, sāk bojāties nieru darbība. Slimība prog-
resē, un slimības dēļ 1977. gada 31. augustā 
viņš tiek atbrīvots no darba Viesītes vidus-
skolā. Ārstēšanās daudz nepalīdz, un 1979. 
gada 14. martā (tieši pēc 60 gadu jubilejas sa-
gaidīšanas) Voldemārs Spārniņš mirst. Cēlo-
nis - nieru mazspēja. Skolotājs tiek apglabāts 
Viesītes Jaunajos kapos.

No V. Spārniņa bērniem pa sporta līniju 
“turpina iet” dēls Gaitis Spārniņš. Mācoties 
LVFKI neklātienes nodaļā, Gaitis strādā Vie-
sītes vidusskolā par fizkultūras skolotāju, pēc 
tam Viesītes lauksaimniecības skolā par pa-
sniedzēju. Mirst 2009. gada septembrī 66 gadu 
vecumā. Gaitis uzaudzina dēlu Lauri, kurš ir 
vairākkārtējs godalgoto vietu ieguvējs valsts 
šaušanas sacensībās tranšeju stendā, 2017. 
gadā Kuldīgā iegūst Latvijas kausu. Arī Laura 

Spārniņa meita Laura (dzimusi 2007. gadā) 
teicami spēlē tenisu un savās U vecuma grupās 
ir augstos reitingos. Sportiska ir Gaita Spārni-
ņa meitas Gunitas Skrastiņas ģimene. Gunitas 
dēls Bruno Skrastiņš no 4 gadu vecuma trenē-
jas Jura Docenko futbola skolā ALBERTS un 
jau 12 sezonas ar panākumiem spēlē dažādos 
jauniešu futbola turnīros. Diemžēl no skolo-
tāja bērniem un mazbērniem neviens vairs 
neturpina “Viesītes volejbola stāstu”.

1994. gadā atdzimst Draudzīgā Aicināju-
ma fonds. Pie tā izveides stāv arī Kārlis Greiš-
kalns, kurš tajā laikā ir Valmieras rajona pado-
mes priekšsēdētājs. Kārlim rodas ideja: nevis 
dāvināt savai skolai grāmatas, bet par piemiņu 
skolotājam un trenerim Voldemāram Spārni-
ņam izveidot ikgadējas sacensības volejbolā 
“Spārniņa kauss”. Sacensības rīko katra kalen-
dārā gada sākumā. Pirmo sacensību mecenāts 
bija pats K. Greiškalns. Pamazām Kārlis šīs 
sacensības izveido par visas Sēlijas skolēnu 
sacensībām. Tagad šīs volejbola sacensības fi-
nansē vietējās pašvaldības. Kārlim aktīvu pa-
līdzību “Spārniņa kauss” maču organizēšanā 
sniedz visas Sēlijas novadu pašvaldības, Vie-
sītes vidusskolas direktors Andris Baldunčiks 
un Neretas vidusskolas skolotājs Imants Si-
lovs. Var teikt, ka turpina dzīvot “Viesītes vo-
lejbola stāsts”, bet jau ar Sēlijas akcentu. Jāvēl, 
lai mači “Spārniņa kauss” volejbolā turpinās 
ilgus gadus un kļūst par ievērojamām sacen-
sībām Latvijas jaunatnes volejbolā.

Paradoksāli, Voldemārs Spārniņš pats 
nekad nav bijis izcils sportists, nekad nav 
ilgstoši profesionāli trenējies un ieguvis aug-
stas sporta godalgas. Tai pašā laikā visa viņa 
dzīve ir saistīta ar sportu, pratis skolēnos un 
jauniešos saskatīt sportista dotības, motivēt 
viņus nodarboties ar sportu, iedvesmot grū-
tajam treniņu darbam, neatlaidīgi strādāt un 
sacensībās ar sakostiem zobiem cīnīties līdz 
uzvarai. Viņa audzēkņu augstie sportiskie 
sasniegumi liecina par skolotāja un trenera 
prasmi ielikt jaunajā sportistā fundamentālus 
fiziskos un garīgos pamatus tālākai izaugsmei 
un veselīgam dzīvesveidam. Gudrs, radošs 
un fanātisks fizkultūras skolotājs un sporta 
treneris! Pēc Voldemāra Spārniņa aiziešanas 
no skolotāja un trenera darba raksta autors 
nezina nevienu no Viesītes skolām nākušu au-
dzēkni, kurš būtu varējis uzstādīt Eiropas re-
kordus, spēlēt meistarkomandās, kuras iegūst 
Eiropas kausus.

Vēlos pabeigt rakstu ar amerikāņa beis-
bolista “Mazulis” Rūts (George Herman Ruth, 
Jr.) teicienu: “Tu nevari uzveikt cilvēku, kurš 
nekad nepadodas.” Un tāds bija skolotājs un 
treneris Voldemārs Spārniņš – nekad nepade-
vās, ne grūtajos bērnības gados, ne kara gados, 
ne gūstā, ne skolotāja un trenera darbā.

Par sniegto atbalstu raksta tapšanā pa-
teicos LNA Jēkabpils zonālā valsts arhīva 
darbiniekiem, skolotāja Voldemāra Spārniņa 
meitai Dacītei Bārdai un viņa audzēkņiem: 
Kārlim Greiškalnam, Dainai Krepšai, Jurim 
Kohanovičam, Indrai Klīvei, Andrejam Trei-
jam un Vijai Grosgalei.

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

Viesītes vidusskolas meiteņu volejbola komanda 1968. gadā pēc skolas 20. izlaiduma svinīgā 
akta ar savu treneri V. Spārniņu (fotogrāfijā nav D. Krepšas).
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Otrajās Lieldienās tiksimies pie upes
Kas var būt jaukāks par pastaigu gar upes 

krastiem ievziedu laikā? Ar upēm un ievām 
esam gana bagāti, bēdīgāk ar tām pastaigām. 
Lai gan upes ir izcili novada dabas resursi, taču 
piekļūšana tām ir visai apgrūtināta. Krasti aiz-
auguši ar krūmiem, straumē sagāzušies nolū-
zušie koki.

Tāda ir arī Dienvidsusējas upe, kas plūst 
caur Elkšņu pagastu. Tāpēc vietējo iedzīvotāju 
iniciatīvu grupa “Pāri upei” ir nolēmusi organi-
zēt talkas krastmalas sakopšanai, lai ikviens to 
ērti varētu izmantot aktīvai atpūtai, makšķerē-
šanai vai nesteidzīgām pastaigām.

Par tradīciju mūsu grupas atbalstītājiem 
kļuvusi kopā sanākšana Otrajās Lieldienās, lai 
pasvinētu un sakoptu kādu skaistu dabas stūrī-
ti. Šoreiz tas būs 22. aprīlī, kad no rīta pulcēsi-
mies Dienvidsusējas kreisajā krastā Elkšņu cen-
trā, vietā, kur atrodas ūdens attīrīšanas iekārta.

Gaidīsim gan lielus, gan mazus, vietējos un 
ciemiņus! Talkas dalībniekus aicinām ģērbties 
atbilstoši laika apstākļiem, neaizmirst gumi-
jas zābakus, cimdus, cepures. Kopīgam darba 
noslēgumam pie ugunskura ņemsim līdzi gro-
ziņus, kuros Lieldienu zaķis vēl atstājis kādus 
našķus. Sīkākai informācijai tālr. 29273475.

R. Urbacāne Elkšņu pagastā
R. Sirmovičas foto

Informatīva lekcija par dārzkopības jautājumiem Lonē

Kad ābeļdārzos un pļavās sāk skanēt 
dzērvju dziesmas un saules stari apmīļo zemi, 
daba mostas un lauku ļaudis sāk interesēties 
par sēšanu, stādīšanu un saviem mazdārzi-

ņiem. Zemnieki pārlūko ziemāju sējumus un 
plāno pavasara darbus.

Lai mēs būtu vēl gudrāki zemes kopša-
nas, sēklu iegādes un sēšanas jautājumos, pie 

mums Saukas pagastmājas zālē 20. martā vie-
sojās SIA “SEDUMI” konsultante A. Vilcāne 
ar informatīvu lekciju par dārzkopības jau-
tājumiem. Uzzinājām daudz interesanta par 
sēklām un pareizu sēšanu, par to, kā orientē-
ties lielveikalu plašajos sēklu sortimentos, par 
minerālmēslu pielietošanu un kaitēkļu apka-
rošanu. Tagad zinām, ka cīņai ar kaitēkļiem 
jāizmanto dabas līdzekļi, jo iecienītos un ērti 
lietojamos ķīmiskos līdzekļus veikalos iegā-
dāties vairs nevarēs.

Lekcija bija ļoti interesanta, vienkārša un 
saprotama, iegādājāmies arī dažādas puķu un 
dārzeņu sēklas, minerālmēslus nelielos iepa-
kojumos. Cilvēku bija daudz, tātad šādas lek-
cijas ir vajadzīgas, jo katru interesē, kā savu 
zemes gabaliņu izmantot lietderīgāk.

Veiksmi pavasara darbos! Lai mums kat-
ram saules stariņš kabatā, laimīgs smaids ik-
dienā un svētku reizē!

A. Aišpure

Pagastu ziņas

Tradicionālajā Otro Lieldienu talkā 2014. g. vietējo iedzīvotāju grupa no krūmu apauguma atbrīvo 
Asupes (D-Susējas labā krasta pieteka) sākuma posmu Ormaņkalna virsotnes ziemeļu nogāzē.

Sakām paldies visiem, kas sarīkoja pavasara svētkus senioriem Ritē!
Pasākumā uzstājās ansamblis Rites balsis 

un dziedošā Skuju ģimene. Tā kā iepriekšējā 
dienā bija 8. marts, tad visām sievietēm - svei-
cienam Sieviešu dienā - tika dāvāti ziedi. Bija 
skaisti klāti galdi, uz tiem garšīgi pīrādziņi 
(tos sarūpēja Rites pagasta darbinieki), kon-

fektes, augļi, šampanietis. Mūsu acis mirdzēja 
priekā, kad tikām sveikti svētkos. Pasākumā 
bija dziesmas, spēles, dejas. Priecē tas, ka 
mūsu paaudze netiek aizmirsta.

Mīļie mūsu seniori, nesēdiet mājās! Tikai 

kopā esot, mēs varam sarunāties, savstarpēji 
kontaktēties, un tas ir tik patīkami!

Nevajag kautrēties iziet sabiedrībā, jo jeb-
kurā vecumā mēs esam skaisti.

Ar cieņu – visi seniori.
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22. martā Viesītes bibliotēkā tika atklāta 
Viesītes bērnudārza “Zīlīte” “Bitīšu” grupiņas 
bērnu radošo darbu izstāde. Darbu autori ir 
Mārtiņš Čibulis, Alans Šveds, Eva Andžāne, 
Alise Liepiņa, Loreta Krivko, Viktorija Dāvida, 
Krista Dāvida, Karīna Capa, Anete Pupeļa, 
Zane Revizore, Jana Skutele, Rūdis Pastars, 
Gustavs Moisejevs, Maikls Maslobojevs, Ralfs 
Revizors, Patriks Bērziņš, Rolands Mikušāns 

un Adriāna Mikušāne.
Pateicamies audzinātājām Sanitai Ziemā-

nei, Solvitai Liepiņai un auklītei Līgai Vāgnerei 
par sadarbību.

Aicinām radus, draugus un citus interesen-
tus nākt uz bibliotēku un apskatīt izstādi!

Bibliotekāre I. Jančevska 
Foto no bibliotēkas arhīva

Viesītes bibliotēkas aktualitātes

Viesītes novada
Rites pagasta bibliotēkā 
tiek mainīts darba laiks

Sakarā ar bērnu un jauniešu ieinteresētību 
par bibliotēku un tās piedāvātajiem pakalpo-
jumiem no šī gada 1. aprīļa tiek mainīts Rites 
pagasta bibliotēkas darba laiks.

Rites pagasta bibliotēkas darba laiks:
P. – 9:00 - 12:00  12:30 - 18:00;
O. – 9:00 - 12:00  12:30 – 18:00;
T. - 9:00 - 12:00  12:30 – 18:00;
C. - 9:00 - 12:00  12:30 – 18:00;
P. - 8:00 - 12:00  12:30 - 14:30.
Pusdienlaiks – 12:00 - 12:30.
S. – Nestrādā.
Sv. – Nestrādā.
Rites pagasta bibliotēkā ir iespēja apgūt 

datora lietošanas pamatprasmes, interneta lie-
tošanu ikdienā.

Bibliotēkas vadītāja K. Verečinska

Novada bibliotēkās

***
“Eiropas Digitālās nedēļas” ietvaros, kas 

Latvijā norisinājās no 25. līdz 29. martam, 
Viesītes bibliotēkā īpaši tika piedāvāts iepazīt 
un izmantot jauno iespēju publisko bibliotē-
ku lasītājiem – bez maksas lasīt e-grāmatas 
tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.

Paldies tiem, kas izmantoja šo iespēju! 
Aicinām arī pārējos interesentus nākt uz bib-
liotēku, lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU bib-
liotēkas” lasītāju! Tas iespējams, ja esat kon-
krētas publiskās bibliotēkas lasītājs un esat 
ieguvis e-kataloga autorizācijas datus (lieto-
tājvārds un parole), kā arī reģistrējies vietnē: 
www.3td.lv. To var izdarīt tikai klātienē, ap-
meklējot mūsu bibliotēku.

Šo jauno, inovatīvo pakalpojumu – 
“3td e-GRĀMATU bibliotēka” vietnē  
www.3td.lv – nodrošina Kultūras informā-
cijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA “Tieto 
Latvia”, apgādu “Zvaigzne ABC” un publiska-
jām bibliotēkām.

Bibliotēkas vadītāja L. Griškena

***
26. martā bibliotēkā notika rīta stunda 

Viesītes vidusskolas 2. a un 2. b klasēm Lat-
vijas putni un pavasaris. Šī stunda bija kā labs 
turpinājums dabas mācības stundās apgūtajai 
tēmai pavasaris. Tā kā pavasaris šobrīd spē-
kojas ar ziemu, kura vēl negrib atkāpties, tad 
pārrunājām arī to, kā Latvijas putni pavada 
ziemu: gājputni lido uz siltajām zemēm, bet 
nometnieki paliek tepat. Pavasarī gājputni 
atgriežas, un tad visa Latvijas putnu saime ir 

pilnā sastāvā. Sākas skaistie, dziesmotie putnu 
rīti un lakstīgalu treļļi novakarēs.

Šajā pasākumā ar savu pieredzi, barojot 
putnus ziemā, dalījās Artūrs Goldbergs. Artūrs 
savu stāstījumu papildināja ar fotogrāfijās no-
tvertajiem mirkļiem no viņa putnu barotavas.

Mūsu putnu mīļotāju pulciņš arvien pie-
aug!

Bibliotekāre I. Jančevska
Foto no bibliotēkas arhīva



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2019. gada marts, Nr.3, (188)

18

Gavēņa laiks. Ko tas mums katram nozī-
mē? Vai esam par to aizdomājušies? Lielākā 
daļa cilvēku, atbildot uz šo jautājumu, saistītu 
to ar dažādu ēdienu aizliegumu, kas pagatavoti 
no gaļas un piena produktiem, kā arī aizliegu-
mu lietot alkoholu. Un šī atbilde būtu patiesa, 
jo šāda gavēšana palīdz mūsu organismam at-
kopties un attīrīties, bet vai tas ir viss?

Kristīgā izpratnē Gavēnis ir 40 dienu nožē-
las laiks. Pirms svinēt Kristus Augšāmcelšanos 
kristieši Gavēņa laikā pārbauda un izmeklē sa-
vas sirdis – kas manī ir labs, kas – ne tik labs 
un ko es varu darīt, lai labotos. Līdzīgi kā lietus 
40 dienas lija pār Noa šķirstu, līdzīgi kā Israēla 
tauta 40 gadus staigāja pa tuksnesi un līdzīgi 
kā Jēzus 40 dienas gavēja un tika kārdināts 
tuksnesī, tā arī kristieši Gavēņa laika 40 dienās 
pārdomā Kristus dzīvi un Viņa pestīšanas dar-
bu pie krusta, pievēršot pastiprinātu uzmanību 

Pestītājam, kurš uzņēmās visas pasaules grēkus 
uz Sevi.

Gavēņa laiks ir sevis izmeklēšanas un ie-
pazīšanas laiks, lai saprastu, kas manā dzīvē ir 
lieks un no kā man vajadzētu atteikties, kas ir 
tās lietas, kas nodara man un tuvākajam pāri. 
Un to ieraudzīt un atpazīt ir ļoti grūti, jo mums 
vienmēr šķiet, ka tas, ko es daru, ir pareizi un 
noderīgi, un netiek nodarīts pāri arī līdzcilvē-
kam. Gavēņa laiks ir savas ikdienas dzīves iz-
vērtēšana, tas, ko es daru ikdienā, kā es runāju 
ar līdzcilvēkiem un kam es vairāk veltu savu 
laiku. Lai to varētu vieglāk izprast, ieklausīsi-
mies apustuļa Pāvila teiktajos vārdos: Viss man 
ir atļauts, bet ne viss der. Viss man ir atļauts, bet 
nekas nedrīkst mani kalpināt.

Šie apustuļa vārdi ir vērsti uz mūsu darbī-
bu, kas ir cieši saistīta ar mūsu ikdienu, ar tām 
lietām, ko mēs darām un kuras mums ir radīju-

šas nemanāmu atkarību, tātad pakļāvušas mūs 
savai verdzībai, kam mēs labprātīgi arī kalpo-
jam. Pasekosim sev līdzi, varbūt es pārāk daudz 
laika veltu televizoram vai datoram, varbūt 
man patīk apspriest otra cilvēka dzīvi, aprunā-
jot to, un daudzas citas lietas. Iepazīsim sevi, 
jo mums katram ir kaut kas tāds, kas mums 
nemaz nav vajadzīgs, kas mūs paverdzina un 
padara par grēka kalpiem. Kristus vēlas, lai mēs 
savās dzīvēs būtu brīvi no šādām nevajadzīgām 
atkarībām un kārībām, lai nekas mūs nespētu 
kalpināt. Un šo brīvību mēs varam iegūt tikai 
Kristū, smeļoties spēkus Viņa paraugā un atstā-
tajā mantojumā, lai šie augšāmcelšanās svētki, 
kurus svinēsim Lieldienu rītā, mums nebūtu ti-
kai olu kaujas, bet saistītos ar cerību uz mūžīgo 
dzīvošanu.

Saukas ev. lut. draudzes mācītājs
Aleksandrs

Gavēņa laiks – ko tas mums katram nozīmē?
Ceļā uz Lieldienām

VIESĪTES ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ
7. aprīlī, svētdien, plkst. 15:00;
20. aprīlī, sestdien, Kunga augšāmcelšanās svētku vigilija, plkst. 15:00

Dievkalpojumi LIELDIENU LAIKĀ
Saukas Dievnamā
21. aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu Dievkalpojums
Viesītes draudzē:
19. aprīlī, Lielajā Piektdienā,
plkst. 12:00 Krusta ceļš
21. aprīlī, Lieldienās,
plkst. 12:00 Lieldienu Dievkalpojums
Sunākstes draudzē:
21. aprīlī, Lieldienās,
plkst. 15:00 Lieldienu Dievkalpojums
 Aicinām svinēt Kristus augšāmcelšanos kopā!

Atmiņu stunda
Šogad aprit 70 gadi kopš 1949. gada 25. 

marta, kas daudzām ģimenēm izpostīja ierasto 
dzīvi. Arī saucietim Indulim Dambergam, kurš 
15,5 gadu vecumā tika izsūtīts uz Tomskas ap-
gabala Teguļgetas sādžu. Atgriezties dzimtenē 
bija lemts tikai 1955. gadā.

12. martā Saukas bibliotēkā notika repre-
sētā INDUĻA DAMBERGA atmiņu stunda. 
Stunda sākās ar Sanijas Dzikovičas prozas un 
Martas Kāršenieces dzejas lasījumu, bibliote-
kāres Veltas Lāces uzrunu. Indulis stundā visus 
aizveda pagātnes atmiņās par pārdzīvoto, stās-
tījumu plaši ilustrējot ar saglabātajām fotogrā-
fijām, kuras nevienu neatstāja vienaldzīgu.

Stunda bija veidota divās daļās. Otrajā daļā 
pie tējas tases notika domu apmaiņa.

Sakām paldies Indulim par šo vēstures 
stundu! Vēlam labu veselību, lai arī turpmāk 
var būt sabiedriski aktīvs, veikt savus daudzos 
darbus!

V. Elksne. J. Veiriha foto

Dievkalpojumi
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Traktortehnikas tehniskās 
apskates novadā

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk. arī pirms pavasara darbu uz-
sākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ik-
gadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategori-
jas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecī-
bai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat atgādinām, ka par Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs 
samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālr.: 29127108, 25639642,
e-pasts: jekabpils@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

2019. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts 
tehniskās apskates laiki un vietas

V
ie

sī
te

s
no

va
ds

Viesīte 05.04. 9:00 03.05. 9:00 Viesīte, Smilšu 2

Saukas 05.04. 11:30 03.05. 11:30 Lone, “Ritenis”

Elkšņu 29.04. 11:30 23.05. 11:30 Elkšņi, “Pagastmāja”

Rites 29.04. 13:00 23.05. 13:00 “Spodri”

4. un 17. aprīlī no plkst. 10:00 līdz 17:00
Viesītē, P. Stradiņa ielā 1A (Zaļā tirgus teritorijā),

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
MAMOGRĀFIJA:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ MAKSAS,
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR,
• bez nosūtījuma - 25,00 EUR;
D VITAMĪNA NOTEIKŠANA - 6,00 EUR.
PIERAKSTS uz noteiktu laiku pa tālruni 25431313.

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA

VIESĪTES NOVADA DZIMTSARAKSTU 
NODAĻA SIRSNĪGI SVEIC

Dimanta (60 gadu) kāzu jubilejā:
Saukas pagasta iedzīvotājus

Mariju un Aini Malceniekus
(laulība reģistrēta 1959. gada 21. martā).

Vēlam veselību un saticību
arī turpmākajos kopdzīves gados!

10:00 Tikšanās pie Sunākstes baznīcas
10:15 Lekcija
“Mācītāju Stenderu ģimenes vēsture Sēlijā”
(prof. Māra Grudule);
Mācītājmuižas teritorijas attīstības plāna skiču demonstrācija
10:45 Talka
Stendera mācītājmuižas terašu (iespējamās 1873. gada 
dziesmusvētku vietas) uzkopšana ar kopīgu dziedāšanu un 
fotografēšanos
15:00 Pikniks ar tradicionālo zupu

TALKA:
Talku ciešā sadarbībā organizē Stendera biedrība, Viesītes un 

Jaunjelgavas pašvaldības un Sunākstes baznīcas draudze
Paredzētie darbi:

Pameža tīrīšana un dabiskā amfiteātra terašu atjaunošana
Pirms gada iestādīto 50 liepu stādu aprūpe alejā,
kas savieno Sunākstes baznīcu un Stendera mācītājmuižu

Jāņem līdzi:
Darbam un pavasarīgiem laika apstākļiem piemērots apģērbs 

un cimdi. Lāpsta, zāģītis, cirvītis, mačete vai grābeklis, ja ir 
iespēja.

INFORMĀCIJA: 29458923, Jānis

2019. gada 11. maijā

Lai pasaulē būtu, man atkal vajag tevi,
vien tevi - mīlētu, priekos un bēdās iepazītu,
pār laiku un attālumu zināmu…
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Pieminam aizsaulē aizgājušos…
Valdis Pučka
1954. – 25.02.2019. Viesīte
Afanasijs Rumjancevs
1950. – 03.03.2019. Viesīte
Jevdokija Čulkova
1939. – 04.03.2019. Viesīte
Lūcija Novika
1953. - 08.03.2019. Viesīte
Aivars Šupiņš
1976. – 01.03.2019. Elkšņu pagasts
Stefānija Stankeviča
1932. – 11.03.2019. Viesīte
Gunārs Ozoliņš
1960. – 22.03.2019. Viesīte

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

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

zvaniet pa tālr. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e-pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv;
avīze lasāma arī www.viesite.lv Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.

Par publicēto rakstu saturu, pievienotajiem foto atbild rakstu autori. Iespiests: SIA „Latgales Druka”

KULTŪRAS AFIŠA aprīlī
VIESĪTES KULTŪRAS PILĪ

6. aprīlī plkst. 18:00 skate Jēkabpils apriņķa deju kolektīviem
IEEJA – bez maksas
14. aprīlī plkst. 15:00 koncertprogramma “Ielūdz Maestro Raimonds Pauls”. 
Piedalās: DZIEDĀTĀJI: Kristīne Prauliņa, Dināra Rudāne, Mārtiņš Ruskis, 
“Radio Trio”, MŪZIĶI: Mārcis Auziņš, Kristaps Vanadziņš, Toms Poišs, Rūdolfs 
Dankfelds
28. aprīlī plkst. 17:00 jauno izpildītāju un grupu konkurss “HOMESICK 2019”
Biļetes cena: EUR 3,00
30. aprīlī plkst. 12:00 Sadancis Jēkabpils apriņķa pirmsskolas izglītības bērnu 
deju kolektīviem
IEEJA – bez maksas

KINO ZĀLĒ
16. aprīlī plkst. 10:00 un 18:00
piedzīvojumu animācijas filma “Lote un pazudušie pūķi” /Latvija, 2019/

Kārlis Jenots un Viktors Vīķis ir divi zinātnieki, kuri ieradušies Izgudrotāju 
ciemā. Viņi ir nolēmuši piedalīties sacensībās, kuru dalībniekiem jāsavāc pēc 
iespējas vairāk tautasdziesmu. Abu vislielākais sapnis ir ierakstīt, kā dzied 
mītiskais ugunsspļāvējs pūķis. Par to padzirdējušas, Lote un viņas mazā māsiņa 
Rozīte nolemj palīdzēt zinātniekiem, un piedzīvojumi var sākties!

Latviešu valodā ieskaņojuši: Lueta Meldere, Amēlija Barone, Ilze Ķuzule, 
Gundars Āboliņš, Anita Sproģe, Jānis Jarāns, Renārs Kaupers, Pēteris Šogolovs, 
Imants Pakalnietis, Andris Freidenfelds, Edgars Lipors u.c.

Biļetes cena: EUR 2,00
23. aprīlī plkst. 18:00 režisores Alises Zariņas romantiska filma “Blakus”
/Latvija, 2019/
Luīze un Kaspars nejauši satiekas braucienā uz Jāņiem. Viņa bēg no kaitinošiem 

kaimiņiem un vispārējas bezjēdzības sajūtas, viņš — no brūkošas laulības. Abi ir 
jauni, talantīgi un apjukuši, abi sapņo kļūt par māksliniekiem un abi nezina, ko 
iesākt ar savu dzīvi. Varbūt tāpēc viņu kopīgais izbrauciens pārvēršas par savādu, 
brīžiem komisku un brīžiem sarežģītu ceļojumu cauri attiecībām trīs gadu garumā.

Lomās: Anta Aizupe, Āris Matesovičs, Ģirts Jakovļevs, Jānis Sniķers, Uldis 
Sniķers, Marta Grigale
Biļetes cena: EUR 3,00

ELKŠŅU KULTŪRAS NAMĀ

21. aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu pasākums “Kā pelēni svin Lieldienas”. Uz pasākumu 
līdzi ņemiet skaistākās un stiprākās olas!
Visi mīļi gaidīti!

LONĒ
Nāc nākdama, Liela diena, Visi bērni tevis gaida,
Visi bērni tevis gaida, Aiz vārtiem sasēduši.
22. aprīlī, Otrajās Lieldienās, plkst. 14.00 LONES centrā uz Lieldienu atrakcijām 
aicina sportiskā Stumbiņu ģimene!

RITES TAUTAS NAMĀ
23. aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu pasākums PII “Cīrulīši” audzēkņiem

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
 (O. Vācietis)

Izsakām dziļu līdzjūtību
Vilnim Tauriņam, meitu mūžībā pavadot.

SIA “Āres J&T”

21. aprīlī no plkst. 9:00 – 13:00
VIESĪTĒ, laukumā pie Kultūras pils un 

Viesītes “Zaļā tirgus” teritorijā,

LIELDIENU TIRGUS
Aicināti amatnieki, mājražotāji, pārtikas 

un rūpniecības preču tirgotāji!
Informācija pa tālr. 26513349

Raibās Lieldienas Viesītē
21. aprīlī

plkst. 14:00
muzeja “SĒLIJA” teritorijā

LIELDIENU LUSTES 
lieliem un maziem:

	bērnu centra PALLA rotaļu 
pēcpusdiena “Kā pelēni 
svin Lieldienas”

	radošās darbnīcas; 
kaulēšanās, olu ripināšana,
dziesmu dziedāšana, mīklu 
minēšana u.c.

Ieeja - ņemot līdzi krāsotas olas!

plkst. 16:00 Kultūras pilī
muzikālā apvienība - projekts “5 Jāņi”
ar pavasarīgu koncertprogrammu
“Šajās Lieldienās mums
  svinīgs prāts!”

 IEEJA – bez maksas 

Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā martā reģistrēti
2 jaundzimušie.

Sveicam vecākus!


