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Nepamest, neaizbraukt…
Es tevi ievedīšu Latvijas vasarā,
Un tev būs grūti aiziet no tās.
Tur būs viss kā pasakā stāstītā:
Vispirms satiksi meža burvi –
Viņš uzburs dārgumus valstībā savā.
Tad pretī iznāks pļavas feja –
Tu apreibsi, viņas smaržu kokteiļa mākts.
Tikai ar grūtībām nokļūsi upmalā,
Kur upes nāra atveldzēs tevi.
Dos spēku, dos veldzi, dos vēlmi tev
Neaiziet, nepamest, neaizbraukt…
E. Jansone

I. Dreijera foto

Futbola trenerim Raimondam Gailim –
Triju Zvaigžņu ordenis!
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2019. gada 8. aprīlī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts
labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeni 49 personām, tostarp Sēlijas Sporta skolas trenerim
Raimondam Gailim.
Kā liecina paziņojums oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”, Raimondam Gailim nolemts piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru
un iecelt viņu par ordeņa kavalieri.
Raimonds Gailis ir Viesītes novada pašvaldības Sēlijas Sporta skolas futbola treneris jau
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Labs darbs, kas padarīts – aizvadīta Lielā Talka Viesītes novadā
Lielā Talka šajā pavasarī notika 27. aprīlī
visā Latvijā, tostarp arī Viesītes novadā, pulcējot talciniekus, kas mūsu novadu padarīja
tīrāku un skaistāku. Šogad Lielās Talkas ietvaros Viesītē tika labiekārtota jauna atpūtas
vieta bijušajā skolas izmēģinājumu lauciņā
Kaļķu ielā. Talcinieki gan stādīja kociņus, gan
grāba vecās lapas, gan veidoja pastaigu taku.
Pēc kārtīgas strādāšanas talcinieki tika aicināti uz kopīgu zupas ēšanu. Kopumā bijušais
skolas izmēģinājumu lauciņš Kaļķu ielā ir soli
tuvāk kļūšanai par jaunu un skaistu vietu, kur
baudīt dabu un atpūsties Viesītes novada iedzīvotājiem.
Viesītes novada pašvaldība saka lielu paldies patruļkuģa P07 “Viesīte” komandai,
kas bija atbraukusi uz Viesīti un aktīvi piedalījās atpūtas vietas labiekārtošanas darbos!
Aktīvi Lielā Talka aizvadīta arī pagastos.
Saukas pagastā šogad talkošana notika pie
evaņģēliski luteriskās baznīcas. Lones Tautas
nama vadītāja Inta Malceniece: “Lielajā Talkā
grābām lapas, zāģējām zarus un tūlīt vedām
lapas prom. Paldies visiem cilvēkiem, kuri ieradās uz talku, lai kalpotu Jēzum un sakoptu
kādu vietu, kur garām dodas diezgan daudz

tūristu! Talka sākās ar kopēju lūgšanu dievnamā, un pēc darba interesenti uzkāpa baznīcas
tornī. Milzīgs Paldies Ligitas Puras komandai,
Piekusu ģimenei, kuri ar divām tehnikas vienībām aizveda savāktās lapas! Paldies par gardo
zupiņu kroga saimniecēm un Sanitai Lūsei!”
Arī Elkšņu un Rites pagastos notika sakopšanas darbi, vācot un šķirojot atkritumus.
Jāpiebilst, ka šis bija pirmais gads, kad Lielās
Talkas ietvaros atkritumi tika šķiroti, tādējādi
vēršot uzmanību uz to, kāda ir plastmasas ie-

tekme uz dabu.
11. maijā notika talka pie Sunākstes baznīcas - Stendera mācītājmuižas terašu (iespējamās 1873. gada dziesmusvētku vietas)
uzkopšanas darbi.
Paldies visiem aktīvajiem novada iedzīvotājiem, kas atbalsta šāda veida pasākumus un
piedalās novada sakopšanā, labiekārtošanā!
Viesītes novada
Lielās talkas koordinatore D. Sala
Autores foto

Viesītes novadā nosvinēti Baltā galdauta svētki

Sakarā ar 4. maijā – Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas 29. gadadienā –
notiekošo Nacionālo bruņoto spēku (NBS)
dienu un parādi tepat kaimiņos – Jēkabpilī,

Izsoles
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma - Viesītes
novada Saukas pagasta Lone, “Aronijas
3” - 17, ar kadastra numuru 56889000007,
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.
17 (septiņpadsmit), sastāvoša no 3 (trim)
dzīvojamām istabām un ar to saistītajām
739/11946 domājamajām daļām no būves un
funkcionāli saistītā zemes gabala; sākotnējā
cena EUR 2321.00. Izsoles solis - EUR 100.00.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām būtu pirmpirkuma
tiesības uz īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus iz-

Viesītes novadā “Baltā galdauta” svētki tika
svinēti dienu iepriekš – 3. maijā.
Pirmssvētku svinības tika iesāktas ar Viesītes vidusskolas Ģimenes dienai un 4. mai-

jam veltīto koncertu “Mājas svētība”. Savukārt
pēc koncerta visi mīļi tika aicināti uz kopīgu
baltā galda klāšanu un svinēšanu Kultūras
pils Tradīciju zālē, atzīmējot Latvijas Brīvības
svētkus. Kad galds uzklāts un svētku atmosfēra radīta, notika dažādas sarunas, tikšanās
un sadziedāšanās gan ar mūsu puses dzejniekiem, kuri dalījās ar saviem dzejoļiem, gan
komponisti, dzejnieci un rokdarbnieci Skaidrīti Pugaču no Jēkabpils.
Paldies pasākuma viesiem par svētku
noskaņas radīšanu, organizatoriem - Viesītes Kultūras pilij un Viesītes bibliotēkai - par
lieliska pasākuma organizēšanu, kā arī visiem
pasākuma apmeklētājiem par atbalstu un piedalīšanos!
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko
attiecību speciāliste D. Sala

solei var līdz 2019. gada 4. jūlijam (ieskaitot)
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2019. gada 5. jūlijā plkst.
9.30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Viesīte, Smilšu iela 15A, ar kadastra
numuru 56150010319, atklātu, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 0,1512 ha
platībā; sākotnējā cena EUR 2413.00. Izsoles

solis - EUR 100.00 (viens simts euro un 00
centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Īpašumam ir starpgabala statuss, pirmpirkums ir zemes pierobežniekiem.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019. gada 4. jūlijam (ieskaitot)
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas uz
īpašuma pirkšanu nepieteiksies, izsole sāksies
2019. gada 5. jūlijā plkst. 9.00 Viesītes novada
pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
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Projekta ietvaros Viesītes novada speciālisti
apgūst darba pieredzi Lietuvā
Īstenojot projektu Nr. LLI-317 “SocQuality”, tā partneris, Kretingas Dienas aktivitāšu centrs (Lietuva), organizēja Viesītes,
Jaunjelgavas, Auces un Dobeles novadu pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem un
jaunatnes darba speciālistiem no Latvijas, un
Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem un Jonišķiem pieredzes apmaiņu un apmācības, kā arī
projekta vadības grupas sanāksmi Kretingā.
Viesītes novada pašvaldību pārstāvēja projektu administratore L. Maisaka, Jaunatnes lietu speciāliste D. Sala, sociālās darbinieces S.
Matačina un I. Latiševa. Pieredzes apmaiņas
pasākums un apmācības notika 2019. gada
15. – 16. maijā. Gan Lietuvas, gan Latvijas
speciālisti pēc apmācībām saņēma sertifikātu
“Sociālā darbinieka palīgs darbā ar cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām”. Apmācības programmu ir apstiprinājis Lietuvas Republikas sociālās drošības un nodarbinātības ministrijas
sociālās drošības departamenta direktors.
Speciālistiem bija iespēja apmeklēt Kretingas
dienas aktivitāšu centru, Kretingas sociālo
pakalpojumu centru un Atvērto jauniešu telpu bibliotēkā “Savas kampas”, kā arī iepazīties
ar šo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, to
darbībām.
2019. gada aprīlī uzsākti būvdarbi Viesītes dienas centra izveidei. Dienas centrs
atradīsies bijušās dienesta viesnīcas 1. stāva
telpās. Telpām tiks mainīts plānojums, izvei-

dojot jaunas telpas. Pie ieejas ēkā tiks demontēts ieejas mezgls, tā vietā izbūvējot jaunas
kāpnes, kā arī pārbūvētajās telpās nomainīti
logi un durvis. Būvdarbus veic SIA “LC būve”,
būvuzraudzību - SIA “Buvkon”. Būvdarbus
plānots pabeigt līdz 2019. gada 31. augustam.
Eiropas Savienības Interreg Latvija Lietuva pārrobežu sadarbības programmas
2014 - 2020 atbalstītā projekta Nr. 317 “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes
uzlabošana Vidusbaltijas reģionā”/ “SocQuality” mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti, bērnu, jauniešu un veco ļaužu integrāciju
sabiedrībā, īstenojot sociālās iekļaušanas pasākumus un uzlabojot sociālo pakalpojumu
kvalitāti. Projekta ietvaros tiek organizētas
starptautiskas vasaras nometnes bērniem un
jauniešiem, apmācības speciālistiem, kā arī

būs iekārtots dienas centrs Viesītē.
Īstenošanas laiks: 24 mēneši, no
01.02.2017. līdz 29.02.2020. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais
budžets EUR 791256.20, tai skaitā ERAF finansējums EUR 674567.74. Viesītes pašvaldības budžets projektā ir EUR 109732.96.
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam, www.latlit.eu /
www.europa.eu.
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
Projektu administratore L. Maisaka

Lonē top jauns tūrisma objekts

2019. gada aprīlī un maijā notiek aktīvs
darbs pie šaursliežu dzelzceļa vēstures stacijas
izveides Lonē. Darbi tiek veikti Viesītes novada pašvaldības īstenotā projekta “Mazā Bānīša
vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones
ciemā”, Nr.18-05-AL24-A019.2204-000004, ietvaros. Paralēli būvdarbiem attīstības un plāno-

šanas nodaļas speciālisti, sadarbojoties ar kolēģiem, apkopo informāciju stendiem.
Būvdarbus veic SIA “Legāts”, savukārt
būvuzraudzību - SIA “La Konsultants”. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019. gada 30. jūnijam. Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2018. –
31.10.2019.
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Projekta rezultātā būs izveidots jauns tūrisma objekts - vēsturisks Mazā Bānīša stacijas
perons ar četrām vagonu pieturām, tirgus laukums un bērnu rotaļu laukums. Katrā pieturā
atradīsies stends, kurā iekļauta informācija par
šaursliežu dzelzceļu, komponista A. Žilinska
un Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja M. Buclera,
Vecā Stendera kā latviešu pirmās ābeces autora
atstāto kultūras mantojumu.
Projekts tiek īstenots ar Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam
apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” atbalstu. Kopējās projekta
izmaksas ir EUR 28280.00, tai skaitā ELFLA finansējums EUR 17296.31.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
Projektu administratore L. Maisaka
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Pasākumi starptautiska projekta ietvaros

Kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību īstenotā projekta “Ilgtspējīgas un aktīvas
Rokišķu un Viesītes pašvaldības”, Nr. LLI295/V-R communities/, ietvaros tiek organizēti vairāki pasākumi iedzīvotājiem. Daļa
no tiem ir jau notikuši, piemēram, 2018.
gadā Viesītē un Rokišķos tikās ģimenes ar
bērniem, 2019. gada 3.maijā Rokišķos, bet 8.
maijā Viesītē tika organizēti divi pasākumi
skolēniem. Projektu koordinatore L. Maisaka
stāsta: “Jauniešu sporta dienas pasākums Viesītē iesākās kultūras pilī, kur pasākuma vadītāji Kristaps un Laura ar dažādām aktivitātēm
panāca, lai jaunieši nekautrējas runāt sev ērtākā un pieņemamākā valodā. Jaunieši sadalījās komandās, katrā komandā gan latviešu,
gan lietuviešu jaunieši, un veica interesantus
uzdevumus, kā rezultāta izveidojās 4 komandas, to nosaukumi un karogi. Dalībnieki arī
savstarpēji iepazinās un izmēģināja projekta
ietvaros iegādāto veselības komplektu. Dienas
otro pusi jaunieši pavadīja Viesītes stadionā,
kur viņi veica dažādas stafetes, spēlēja florbolu un “kartupeli”. Dienas noslēgumā visi kopā
baudīja uz ugunskura vārītu zupu un stāstīja,
ko jaunu ir uzzinājuši par partneru pārstāvēto pilsētu. Visas dienas garumā tika runāts 4
valodās – latviešu, lietuviešu, angļu un krievu.

Viens no šīs dienas uzdevumiem no vadītāju
puses bija dalībniekiem likt saprast, cik latviešu un lietuviešu valoda ir līdzīgas un ka daudzi vārdi ir vienādi. Pat runājot savā valodā,
ir iespējams otras valsts pārstāvjiem saprast
vai vismaz nojaust, par ko ir runa.” Ar šo un
līdzīgu pasākumu starpniecību tiek sasniegts
projekta mērķis - radīt apstākļus, kas sekmē
sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos. Abās apdzīvotās vietās cilvēku dzīves
stils nav pietiekami aktīvs, tādēļ projektā liela
nozīme ir pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties un pavadīt laiku aktīvi.
Projekta moto ir “VESELS UN LAIMĪGS”.
Uzaicinājums senioriem: Saskaņā ar
aktivitāšu plānu 2019. gada 6. jūnijā notiks apmācības Rokišķos. No Viesītes tiek
organizēts brauciens senjoriem (vecums
55+) uz apmācībām “Kā veselīgi novecot”.
To ilgums no plkst. 10:00 līdz 17:00. Obligāti
pieteikties līdz 4. jūnijam plkst. 17:00, rakstot
uz e-pastu liene.maisaka@viesite.lv vai zvanot pa tel. 26691248. Piesakoties norādīt savu
kontakttālruni. Izbraukšana 8:45 no Viesītes
kultūras pils. Obligāti jābūt līdzi ceļošanai
derīgam dokumentam (pasei vai ID kartei).
Dalībniekiem pašiem jānodrošina sporta apģērbs, dzeramais ūdens un vingrošanas paklājiņš. Septembrī paredzēta veselības diena
senioriem Viesītē.
Aicinu viesītiešus neuztraukties par atpūtas vietu pie Viesītes ezera, jo, pateicoties
ietaupītajiem projekta budžeta līdzekļiem,

Viesītes novadā tiks attīstīta un sakārtota vēl
viena aktīvās atpūtas vieta - tā ir viesītiešu iecienīta vieta pie Viesītes ezera “Pie akmens”.
Aktīvās atpūtas vietā plānotas šādas konstrukcijas: L veida laipa - mols, vienvietīgas
šūpoles, bērnu rotaļu elements ar slidkalniņu,
ugunskura vieta, divas ģērbtuves, divi galdi
un četri soli, divas tualetes, metāla konstrukcijas informatīvais stends ar divpusējo planšeti ārtelpām. Ir noslēgti līgumi par būvdarbu
veikšanu un būvuzraudzību.
2019. gada februārī ir uzsākta plānošanas
dokumenta – algoritma izstrāde. Darba grupas sanāksmē pašvaldības speciālisti, iestāžu
vadītāji, deputāti pārrunāja esošo situāciju un
izteica savus priekšlikumus dokumenta saturam. 12. jūnijā plkst. 10.00 notiks Algoritma
1. redakcijas apspriešanas sanāksme. Lūgums
iestāžu vadītājiem un speciālistiem ieplānot
laiku dalībai sanāksmē.
Projekta kopējais finansējums: 199650,36
eiro, tai skaitā ERAF finansējums 169702,80
eiro. Viesītes novada pašvaldības finansējums: 101143,57 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 85972,03 eiro.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā
atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja,
projekta koordinatore G. Dimitrijeva

Ikgadējā talkā Vecā Stendera mācītājmuižas parkā
Vārnavā rekordliels dalībnieku skaits
2019. gada 11. maijā, Viesītes novadā,
Vecā Stendera bijušās mācītājmuižas teritorijā pie Sunākstes Baznīcas, norisinājās nu jau
par tradīciju kļuvusī talka, kuru organizēja
Stendera biedrība kopā ar Sunākstes baznīcas draudzi, Viesītes novada pašvaldību (t. sk.
SIA Viesītes transports) un Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta pārvaldi.
Talkā piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieku, kuri bija ieradušies gan no tuvējās apkārtnes – Vārnavas, Sunākstes, Viesītes, kā arī no
Rīgas un citām Latvijas vietām (t. sk. skolēni
no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, viesi no akadēmiskās vienības “Austrums” un “Latviete”) un
pat Igaunijas (viesi no Igauņu Studentu Savienības “Eesti Üliõpilaste Selts”)! Pasākums tika
aizvadīts ļoti pozitīvā un darbībā atmosfērā.
Šī gada talka bija īpaša ar to, ka:
• tajā piedalījās rekordliels cilvēku skaits,
talcinieku vecums variēja no 1 gada līdz
ļoti cienījamam senioru vecumam,
Gleznotājs Aleksejs Naumovs un Stendera
Biedrības valdes loceklis Jānis Dimitrijevs.

• talkotāji sakopa Stenderu dzimtas kapukalnu, liepu aleju, kā arī uzsāka darbu
pie terašu attīrīšanas, kuras līdz šim nebija iespējams saskatīt tādēļ, ka teritorija
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bija aizaugusi;
• talkas ievadā profesore Māra Grudule
pastāstīja par Stenderu dzimtas līdz šim
nezināmiem faktiem,
• izcilais gleznotājs, profesors Aleksejs
Naumovs uz vietas radīja gleznu, attēlojot šīs vietas īpašo skaistumu un mieru,
• darbs tika noslēgts, talciniekiem vienojoties kopīgās dziesmās uz sakoptajām
terasēm,
• pasākuma beigās ikviens talkas dalībnieks saņēma sertifikātu par dalību talkā.
Liels, liels paldies visiem šīs vietas entuziastiem, atbalstītājiem un domubiedriem,
kas piedalījās! Ikviens no mums var lepoties,
ka idejas, kuras mūsu - Stendera biedrības
biedru un atbalstītāju - prātos ir virmojušas
vairākus gadus, tiek realizētas - tas viss pateicoties mūsu kopīgajam darbam un apņēmībai
šo vietu saglabāt nākamajām paaudzēm! Uz
tikšanos 2020. gada talkā!
L. Dimitrijeva,
Stendera biedrības biedrs
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Viesītes novada pašvaldība īsteno vides projektu

2019. gada 23. maijā Viesītes novada
pašvaldības pārstāvji G. Dimitrijeva, D. Čerņauskis un L. Maisaka piedalījās apmācību
seminārā Gražutes dabas parka centrā Lietuvā, kur kopā ar citiem projekta partneriem
iepazinās ar purvu apsaimniekošanu, dabas
daudzveidības saglabāšanu mitrājos. Semināra
gaitā dalībnieki noklausījās Dabas aizsardzības
aģentūras direktora J. Jātnieka, zinātnieku un
speciālistu prezentācijas par norisēm mitrājos,
to nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā,
metodēm, kādas tika pielietotas agrāk, kā arī
jaunumus par šodienas metodēm, īstenošanā
esošiem projektiem, tai skaitā par dabas skaitīšanu Latvijā.
Kopā ar partneriem no Latvijas un Lietuvas īstenojam kopīgu projektu “Dabas
daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”,
saīsinātais nosaukums - Atvērtā ainava,
Nr. LLI-306. Trīs partneri no Latvijas un trīs
no Lietuvas pārstāv dažādus partnerības līmeņus, ietverot vietējās un valsts līmeņa pārvaldības iestādes, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas. Vadošais partneris ir
Sartu un Gražutes reģionālā parka administrācija, partneri: Biržu reģionālā parka direkcija,
Dabas mantojuma fonds Viļņā, Preiļu novada
pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Rēzeknes birojs, Viesītes novada pašvaldība.
Projekta ideja un jēga ir mitrāju biotopu

(purvu) saglabāšana un apsaimniekošana īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās. Mitrāju biotopi ir starp visnozīmīgākajām ekosistēmām,
kas pakļautas vislielākajam apdraudējumam
hidroloģiskā režīma izmaiņu dēļ, apsaimniekošanas pārtraukšanas – pamešanas dēļ, kā
arī klimata izmaiņu inducētas aizaugšanas dēļ.
Mitrāju (purvu) biotopu platību sarukšana un
to vērtību zudums ir kopīga problēma Baltijas
reģionā, kā arī Austrumu un Centrāleiropā.
Projekta galvenais mērķis ir palielināt vides
resursu apsaimniekošanas efektivitāti ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu atklātajos
mitrāju biotopos Latvijas - Lietuvas pārrobežu
reģionā, piemērojot nekavējošus un ilgtermiņa
apsaimniekošanas pasākumus. Projekta inovatīvie risinājumi ietver kopēju rīku, pasākumu
un sistēmu izstrādi mitrāju (purvu) apsaimniekošanas vajadzībām, uzlabojot biotopu
kartēšanas metodes. Jaunās zināšanas un pieredze, kas tiks iegūta projekta īstenošanas laikā, tiks izplatītas mitrāju (purvu) apsaimnie-

košanas pasākumu demonstrējumos privāto
zemju īpašniekiem un ieinteresētajām pusēm.
Projekta budžets EUR 374367,84, tai skaitā Eiropas Reģionālā Attīstības fonda līdzfinansējums EUR 318212,60. Viesītes novada
pašvaldības kā partnera projekta budžets sastāda 29512,03 eiro, kur ERAF līdzfinansējums ir 25085,20 eiro, kas sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām. Šo projektu finansē
Eiropas Savienība.
Īstenošanas ilgums: 24 mēneši – no
03.04.2017. līdz 02.04.2020.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā
atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Projekta koordinatore,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja G. Dimitrijeva

Purvā līdz ausīm

Tāds nosaukums ir dots tikko izveidotai
un nodrukātai brošūrai. Tā ir izveidota INTERREG Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. g. projektā
LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana
LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE). Brošūrā
apkopota īsa informācija par purviem, to veidiem, par dabas vērtībām tajos, kā arī par purvu apsaimniekošanu. Parasti mēs dodamies uz
purvu vasaras nogalē vai rudenī, lai papildinātu ogu krājumus ziemai. Cik no mums ir pabijuši purvā pavasarī, kad tur viss zied? Droši
vien visai reti vai nemaz. Iespējams, ka tādēļ
neredzam unikālas dabas vērtības, kuras nav
sastopamas citur, piemēram, kā ligzdo dzeltenais tārtiņš vai purva tilbīte.
Turpinās darbs pie dabas aizsardzības
plāna dabas liegumam “Supes purvs”, kurš atrodas Viesītes novadā, izstrādes. Mitrāju eko-

sistēmu aizsardzību Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā šobrīd kavē/traucē zināšanu un
pieredzes trūkums par vērtīgo mitrāju biotopu aizsardzību. Viesītes novada pašvaldība ir
viens no sešiem projekta partneriem. Projekta
vadošais partneris ir Sartu un Gražutes reģionālo parku direkcija Lietuvā. Pārējie projekta
partneri ir Dabas aizsardzības fonds no Viļņas,
Biržu reģionālā parka direkcija no Lietuvas,
Dabas aizsardzības pārvalde no Latvijas, Viesītes un Preiļu novadu pašvaldības. Projekta ietvaros Viesīte kā partneris piedalās visās kopīgajās aktivitātēs. Viesītē domes administrācijas
telpās ir iekārtota un aprīkota ar vidi saistīta
telpa (zaļās izglītības stūrītis). 2019. gada 23.
maijā notika projekta vadības grupas sanāksme Sartai parka administrācijas telpās Dusetos
pilsētā Lietuvā, kurā piedalījās arī pārstāvji no
Viesītes novada pašvaldības Gunta Dimitrijeva, Dainis Čerņauskis un Liene Maisaka. Klausoties speciālistu un zinātnieku prezentācijās,
paplašinājām savas zināšanas par mitrājiem.
Dabas aizsardzības aģentūras direktora J. Jātnieka prezentācija par īstenošanā esošiem
projektiem, tai skaitā par dabas skaitīšanu, bija
piemēriem un informācijas bagāta un vērtīga.
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Septembrī speciālistiem būs iespēja piedalīties apmācību braucienā pa Latvijas un
Lietuvas purviem, kur tiks demonstrēta labas
prakses apsaimniekošanas pieredze. Savukārt
speciālistiem un zemju īpašniekiem Viesītē
tiks organizēts seminārs par mitrāju apsaimniekošanu.
Projekts “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE), Nr. LLI-306,
tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas
programmas 2014. – 2020. gadam atbalstu no
2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim.
Kopējās projekta izmaksas ir 374367,84 eiro,
Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums - 318212,63 eiro.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā
atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Projekta koordinatore,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja G. Dimitrijeva
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Saukas ezeram izstrādā apsaimniekošanas plānu

2019. gada maijā uzsākts darbs pie projekta
“Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde”, Nr. 1-08/388/2018. Projekta izstrādes ietvaros būs sagatavots Saukas ezera esošā vides
stāvokļa raksturojums, definēta ezera ekspluatācijas kārtība, attīstība un aizsardzība, kā arī
izstrādāti Saukas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi.
Projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas
plāna izstrāde” uzsākšanas sabiedriskā apspriešana notika 2019. gada 17. maijā Lonē. Tajā
tika aicināts ikviens iedzīvotājs, t.sk. personas,
kuru darbība vai īpašums saistīts ar Saukas
ezeru. Rakstiskus priekšlikumus Saukas ezera
apsaimniekošanas plānam iespējams sūtīt projekta administratorei Lienei uz e-pastu: liene.
maisaka@viesite.lv līdz 2019. gada 10. jūnijam.
Projekta ilgtermiņa mērķis ir pašvaldības

darbā integrēt vides aizsardzības prasības, lai
nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves
vidi, novēršot Saukas ezera vides resursu stāvokļa pasliktināšanos, un nodrošināt ezera pareizu apsaimniekošanu.
Apsaimniekošanas plānu izstrādā SIA “Enviroprojekts”. Projekta īstenošanas laiks: no
01.03.2019. līdz 31.03.2020. Projekts tiek īste-

nots no valsts budžeta programmas 21.00.00
“Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas
21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā
“Ūdeņu aizsardzības aktivitātē” “Publisko ūdeņu pārvaldība” ietvaros, un tā izmaksas ir EUR
7260.00.
Projektu administratore L. Maisaka

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības Atbalsta centra
“Viesītei” aktivitātes vasarā

Ja vēlies vasarā ne tikai sauļoties un
peldēties, piedāvājam iesaistīties radošajās
darbnīcās, kurās varēsi apgūt vai pilnveidot
iemaņas, kas tev dos iespēju pašam ar savām
rokām izgatavot dažādus dekorus, suvenīrus,
kas noderēs gan kā praktiska lieta, gan kā dāvana.

Radošajās darbnīcās aicinām piedalīties:
• bērnus un pieaugušos ar īpašām vajadzībām,
• trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes,
• ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu,
• daudzbērnu ģimenes,
• seniorus, pensionārus.

Grupas tiks organizētas bērniem un pieaugušajiem.
Nodarbības notiks 2 reizes mēnesī, datumi interesentiem tiks paziņoti individuāli.
Pieteikties pa tālr.: 20161629, 26761035
vai Atbalsta centrā “Viesītei”, Smilšu iela 31 25, Viesīte, darba dienās no 9.00 līdz 15.30.

Stendera biedrības talka Ģedertos un Sēļu klubs

Sēlija lepni soļo cauri pavasarim, un aizvadītas arī tradicionālās sakopšanas talkas, kad
uzpošam mums nozīmīgu vietu apkārtni ar
mērķi padarīt to skaistāku un patīkamāku. Viena no šādām talkām 11. maijā notika Vārnavā
pie bijušās Sunākstes mācītājmuižas, ko zinām
kā Sunākstes baznīcas apkārtni. Divu novadu
sateces vietā pulcējās talcinieki no tuvākas un
tālākas apkārtnes, kas bija atsaukušies Stendera
biedrības aicinājumam uz šīs teritorijas sakopšanas talku.
Stendera biedrība (https://www.facebook.
com/stenderabiedriba/), kas dibināta un darbojas galvaspilsētā, ir uzņēmusies rūpes par šo
vēsturisko vietu, kas pēc savas nozīmes un vērtības atbilst valsts nozīmes kultūrvēstures piemineklim. Sakopšanas talka notiek jau piekto
gadu, daudz paveikts apkārtnes sakārtošanā, lai

Talkas noslēgums ar kopīgu sadziedāšanos uz vienas no Stendera mācītājmuižas terasēm.
šī brīnumainā un pat maģiskā vieta kļūtu aizvien pievilcīgāka tūristiem un mums pašiem,
kas dzīvojam Sēlijā un lepojamies ar visai Latvijai tik nozīmīgo, bet vēl nenovērtēto, garīguma bagāto mācītāju Stenderu dzimtu.
Pēc Stendera biedrības ierosinājuma izveidots Sunākstes pagasta jaunais ģerbonis - skud6

ras attēls uz zeltīta fona. Skudra un cilvēks - tik
daudz simboliskas līdzības var te saskatīt un
teikt, ka ģerboņa ideja ir īsti piemērota nelielam Sēlijas pagastam pasaules ļaužu meža vidū.
Neliels skudru pūznis, kas sastāv no čakliem
darbiniekiem, kuru spēks ir kopā turēšanās.
Katram savs darbiņš un pienākums, bet kopā
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Stendera biedrības vadītājs prof. Valdis Pīrāgs.
paveicamas nozīmīgas lietas. Skudru pūznis ir
vesels organisms, un skudru darbošanās tajā ir
precīzi sakārtota. Tā būtu jādzīvo arī mums,
izmantojot skudru gudrību, ko apliecina arī
mūsu kopā pulcēšanās kaut vai sakopšanas talkā. Visiem bija prieks un patiess gandarījums
par padarīto šajā skaistajā dienā, par satikšanos, kopā būšanu un par atziņu, ka tomēr ir tik
daudz vienādi domājošu cilvēku, kas kopā var
paveikt labas lietas.
Talkas dienā šurp bija atbraukuši arī šķietami ar šo vietu nesaistīti cilvēki, bet izrādās, ka
atsaukušies talkas aicinājumam savas dzimtas
sākumu meklējumos šajā pusē. Skatoties uz cilvēku, kas ar asarām acīs stāsta par to, kā uzzinājis par saviem senčiem Vārnavā un Sunākstē,
redzi neredzamo spēku. Baznīcu grāmatās atradis savu vecvecāku radu vārdus un uzvārdus,
mācītāja Stendera parakstu pretī reģistra ailītēs
un sapratis ar prātu un sirdi, ko viņam nozīmē
Sunākstes puse. Tik dziļi un pārliecinoši, ka ir
pat vēlēšanās aizceļot uz Vāciju, sameklēt mācītāja Stendera kapu, lai pateiktos, apliecinātu
savu cieņu citam nesaprotamu iemeslu dēļ.
Cilvēkam dota garīga īpašība izjust savas
izcelsmes vietu, laiku un cilvēkus brīnumainā
veidā, ko neviens nevar pamatot un izskaidrot.
Nevar pateikt, kāpēc dzimtas priekšgājēju likteņi un vietas tik dziļi un skaudri var atbalsoties un aizskart mūsu sirdis. Tas gan, šķiet, nav
visiem dots, tāpēc cilvēks var izpostīt radīto,
sagraut, pārsvītrot un noliegt. Bet mēs esam
tie, kas gribam sargāt, pārliecināt un saglabāt,
cerot, ka veselais saprāts uzvarēs un mēs saglabāsim savu skudru pūzni, neļaujot to izjaukt
un sadalīt. No vienas dzimtas domās pārejot
uz visu šo Daugavas krastu, ko saucam par Sēliju, saprotam ar sirdi un sirdsapziņu, ka te ir
mūsu garīgās mājas, kur veidojušās gadsimtu
plūdumā mūsu dzimtas, kas gan spējušas būt
stipras un dziļām saknēm, gan varu virpuļos
izirušas un izmētātas teju vai pa visu pasauli.
Tad jājautā, kur ir mūsu spēks? Jā, cilvēki turpinājuši dzīvot apstākļos, kur liktenis aiznesis,
pielāgojušies un pat atraduši spēku un patikša-

nu tā dzīvot. Dzīvojuši, lai kā sauktos vieta, ja
tikai ir iztikšana. Bet pasaule, Latvija un Sēlija
tomēr balstās uz tiem, kas šo vietu izjūt kā savu
Zemi, ar to saprotot cilvēkam doto sevis apzināšanās spēku. Sajūtot sevi kopā ar citiem vietā, ko saucam skaistajā un vēsturiski tik dziļajā
vārdā – Sēlija, saprotam šīs Zemes īpašo nozīmi savā dzīvē. To var noārdīt politiķi, reformu
bīdītāji un izdevīguma skaitītāji, bet viņi visi ir
šodienas dzīves teātra sastāvdaļa. Pēc šīs izrādes nāks nākamā, bet arī tad cilvēks būs garīga
būtne, kas sajutīs savu ģimeni, apjautīs dzimtas
spēku vai vājumu, meklēs savu vietu, piederību
un kopības sajūtu.
To mēs dēvējam par kultūrvēsturi, ko dziļāk un pamatīgāk saprot un novērtē ar to saistītie mūsu sabiedrības cilvēki. Tādi mēs esam apvienojušies Sēļu klubā (www.seluklubs.lv), lai
apzinātu, izzinātu, pētītu un citiem stāstītu par
mūsu vēsturiskajām un garīgajām vērtībām,
kas Sēliju balsta un dara stipru. Tie ir mūsu
cilvēki, kas darbojušies un darbojas mūsu labā,
un tās ir vietas ar tur saglabātajām materiālajām liecībām par mūsu vēsturē svarīgiem notikumiem un mums īpašiem cilvēkiem. Katrs
Sēļu klubā strādā savā novadā un pagastā, aizņemts ar viņam uzticētiem pienākumiem, bet
ik pa laikam mēs tiekamies kādā pasākumā vai
dodamies viens pie otra dalīties ar savām jaunākajām atziņām. Tie ir interesanti notikumi,
jauni pētījumi, labi paveikts darbs, apsveikums,
atbalsts un atzinība nozīmīgam veikumam, kas
sagādā prieku un gandarījumu. Tikko aizvadītas sakopšanas talkas un Muzeju naktis, katrā
vietā ar savu veidotu programmu un interesantu saturu. Katram ir savi plāni un programma
vasarai. Ar Lauku partnerības “Sēlija” finansiālu atbalstu top “Sēļu kluba Avīzes” otrais izdevums, kas stāstīs par aizvadītajā gadā Sēlijai
nozīmīgu personību jubilejām. Otrs projekts
veidojās, rodot iedvesmu Lauku partnerību
lielā projekta “Sēlijas salas” norisēs, kas aptver
Lauku partnerības “Sēlija” un arī Aizkraukles,
Daugavpils un Ilūkstes novadus. Var teikt, ka
tā ir visa Sēlija šodienas izpratnē. Zināms, ka
radušās jau vairākas vietas, kas izteikušas vēlēšanos arī kļūt par “Sēlijas salām”, lai atbalstītu šo ideju – radīt katrā vietā savu jaunu un
interesantu piedāvājumu ceļotājiem pa Latvijas
laukiem Sēlijā. Kurš gan ir bijis tur, aiz Daugavas Sēlijā? Tā jautā šī projekta simpātiskais
buklets, kurā izlasāmi jauki un iedvesmojoši
vārdi par mūsu Sēliju: “Reiz sensenos laikos
sēļu zemes klāja vareni meži, vien zinātājam
pārvarami purvi un dziednieciskām zālēm bagātas pļavas. Tās vietas, kur šajos plašumos bija
apmetušies cilvēki, dēvēja par Salām. Bija Putnu sala un Rubiķu sala, Dronku sala un Gulbju
sala. Daudzas ar putnu vārdiem apveltītas, jo
putna lidojumā, ne cilvēka gājumā, tās vieglāk
sasniedzamas.
Dzīve Salās sēļus veidojusi par cilvēkiem,
kuri prot paši par sevi pastāvēt un mierā būt
ar dzīves kārtību. Katrā Salā savus likumus,
ieradumus un svētkus paturēt. Viesmīlīgi atvērt durvis ceļiniekiem. Un klusējot aizdarīt
melnus purvozola vārtus tiem, kuri dzīvoša7

Prof. Māras Grudules priekšlasījums.
nu Salās vēlējušies ar varu vai slidenu viltību
pārmainīt. Savu bagātību apsegt ar baltu purva
sūnu, lai ienācēju kārās acis to neatzīst par laupījuma vērtu”. To lasot, nāk prātā Aleksandra
Grīna, Jāņa Veseļa un Veltas Tomas uzburtie
senās Sēļu zemes teiksmainie tēli. Tur tā gudrība no senajiem sēļiem, kas vajadzīga mums
šodien un saprotama gan ar prātu, gan ar sirdi.
Sēļu kluba projekta “Vecā Stendera dārgumu sala” mērķis ir rosināt vēsturisko vērtību
apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.
Projektu finansiāli atbalsta Viesītes novada
pašvaldība. Mēs, Sēļu kluba biedri, kopā veidojam “Sēļu Kluba Avīzi” un plānojam divus
radošos izbraukuma seminārus. Semināri aptver trīs Sēlijas salas: esošās Dvietē un Eglainē
un mūsu jauno Salu – Stendera dārgumu sala.
Braucienā uz Dvieti un Ilūksti apmeklēsim arī
Eglaini, lai iepazītos ar Stendera muzeja ekspozīciju un Vecā Stendera bērnības vietām, jo,
kā zināms, viņš dzimis Lašu mācītājmuižā, bet
savas dzīves un radošās darbības pēdējos trīsdesmit gadus dzīvoja Sunākstes mācītājmuižā.
Tās apkārtnes kārtības uzturēšanu un atdzīvināšanu uzņēmušās Viesītes un Sunākstes novadu pašvaldības sadarbībā ar Stendera biedrību,
kas izstrādā un pakāpeniski attīsta ideju par
Sunākstes mācītājmuižas teritoriju kā publiski
nozīmīgu kultūrvēsturisku garīguma centru
lauku vidē. Vecā Stendera vārds Gothards, kas
latviskojumā ir Ģederts, devis vārdu arī šai
vietai tagadējā Vārnavā – Ģederti. Tur rīkosim
otro šīs vasaras izbraukuma semināru, kas arī
būs saistīts ar praktisku radošu darbošanos.
Ja Vecā Stendera mūža devums un atcere
jums šķiet nozīmīga, aicinām pievienoties izbraukuma semināros. Par tiem varēs vairāk uzzināt mūsu mājas lapā un sazināties ar mums,
rakstot uz e-pastu: ilma.svilane@inbox.lv, vai
pa tālr. 27071996.
Lai mums jauka un izdevusies šī Sēlijas
vasara!
Sēļu kluba valdes priekšsēdētāja I. Svilāne
A. Bites foto
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Novada skolās

Ar skolas laika atmiņu somu plecos…
Šī gada 11. maijā Viesītes vidusskola svinēja skolas 70. absolventu salidojumu. Šogad
salidojumā piedalījās 517 skolas absolventu.
Pavisam 75 gados skolu absolvējis 1901 audzēknis. Šogad absolventu pulkam piepulcēsies vēl 11 jaunieši.
Pasākuma svinīgajā daļā, uzrunājot absolventus, skolas direktors A. Baldunčiks

teica: “Svarīgi ir sasniegt to, ko pats esi vēlējies, un darīt darbu, kas tev patīk, kur vari
dot labumu citiem. Svarīgi darīt visu no sirds
un būt labam un patiesam cilvēkam. Sirsnīgi
sveicu visus Viesītes vidusskolas absolventu
salidojuma dalībniekus!”
Pasākums patiešām izdevās un ilgi paliks
atmiņā. Paldies ikvienam, kurš ieguldīja savu

darbu, izdomu un spējas salidojuma organizēšanā!
Mīļie absolventi, paldies par labajiem
vēlējumiem, dāvinājumiem un ziedojumiem
savai skolai! Lai atmiņas mūs silda nākošos
piecus gadus, un tiksimies jau 2024. gadā!
Direktora vietniece audzināšanas
darbā S. Milakne

Viesītes vidusskolas salidojumā
Smaržīga, silta novakare ieskauj kluso
pilsētiņu – Viesīti, kura 11. maijā bija kļuvusi līdzīga skudru pūznim. No malu malām
šurp steidzās bijušie skolēni, skolotāji, skolas
darbinieki uz savas skolas absolventu salidojumu. Tikšanās prieks, sajūsma, apbrīns mijas ar skumjām par kaut ko zaudētu, tuvu un
mīļu.
Ļoti skaists, atmiņu caurvīts un dažādu
krāsu piesātināts svinīgais pasākums, kuru
vadīja skolotāji – Viesītes vidusskolas absolventi. Atmiņas vijas ar dziesmām un mijas
ar skolēnu raito deju soli. Patīkami piepildītā
“Skolas soma” vēl ilgi sauks kavēties atmiņās
par tikšanas brīdi.
Prieks par absolventiem, kuri gadu gaitā
neaizmirst taku uz skolu un kopā pavadītos
gadus. Uz tikšanos pēc pieciem gadiem!
Viesītes vidusskolas absolvente un
skolotāja B. Masuleviča

Salidojums Viesītes vidusskolā

Tie bija brīnišķīgi atkalredzēšanās svētki –
katrs te ir savējais, ir piederīgs, jūtas kā mājās. Ļoti jauka bija pasākuma svinīgā daļa, ko
vadīja paši skolotāji, kas vēl vairāk satuvināja.

Paldies par uzdrošināšanos! Pašreizējo skolēnu priekšnesumi radīja priekšstatu par skolas
dzīvi šodien. Būtu gribējies, lai vairāk tiktu
pagodināti tie skolotāji, kuriem bijušas
8

daudzas izlaiduma klases un viss darba
mūžs atdots audzēkņiem un skolai. Prieks
bija piedzīvot šo abpusējo mīlestību un tikšanās prieku.
Ceļš uz skolu un ienākšana tajā radīja
priecīgas un satraucošas izjūtas – visapkārt
čalas un rosība. Skola ir tāda pati kā agrāk un
reizē arī citādāka. Jūties jauns, bet, esot kopā
ar jaunākiem izlaidumiem, vairs nē. Klases
turpat, bet citādākas, deju zāle kā agrāk aicina
laisties raitā dejas solī. Liels paldies “Kreicburgas ziķeriem” par brīnišķīgu mūziku! Tā
radīja patiesu svētku noskaņu!
Viesītes vidusskolai ir daudz gadu,
un tā ir bagāta ar absolventiem, kas piepildīja klases un gaiteņus ar priecīgām un skaļām
balsīm.
Vislielākā pateicība visam skolas kolektīvam par sarūpētajiem svētkiem! Lai viedums
un mīlestība skolotājiem un domu lidojums
audzēkņiem!
Lai ilgs mūžs Tev, mīļā skola!
30. izlaiduma vārdā – V. Piekuss
Foto no skolas arhīva
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Profesijas lauku reģionos iepazina pamatskolēni

2019. gada 21. maijā Viesītes vidusskolas
5. klases 24 audzēkņi devās karjeras izpētes
braucienā “Profesijas lauku reģionos”. Pasākums notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros.
Mērķis un uzdevumi: karjeras izpētes
brauciens ar praktiskām nodarbībām, lai apskatītu un noskaidrotu profesiju dažādību lauku vidē: vadītājs, pārdevējs, piegādātājs, dārzkopis, agronoms, selekcionārs, grāmatvedis,
amatnieks, ķīmisko vielu speciālists, dabīgo
vielu un materiālu apstrādes speciālists u.c., kā
arī piedāvātu aktīvu izglītojamo līdzdarbību praktiski darbojoties, analizējot un vērtējot
jauniegūtās prasmes. Jau šodien arī lauku reģionos ir jādomā par savas nākotnes profesijas
izvēli un veiksmīgas karjeras plānošanu.
Programmā:
1. izpildītāju/ izpētes uzņēmumu speciālistu stāstījums par vadītāja, pārdevēja, piegādātāja, dārzkopja, agronoma, selekcionāra, grā-

matveža, amatnieka, ķīmisko vielu speciālista,
dabīgo vielu un materiālu apstrādes speciālista
u.c. profesiju specifiku, veselības nozīmi konkrētajā jomā, darba pienākumiem, vajadzīgajām rakstura īpašībām komandas darbam, kā
arī par izglītības iespējām šo profesiju apguvei;
2. izglītojamie tiek vizuāli iepazīstināti ar
uzņēmumiem, kuros strādā šo profesiju pārstāvji. Tiek veidots priekšstats par nākotnes
karjeras izaugsmes iespējām, to realizēšanas
sākšanu jau tagad, apgūstot vajadzīgos mācību
priekšmetus skolā;
3. uzņēmuma vidē atbilstoši normatīviem
noteikumiem tiek organizēts un piedāvāts
praktiskais darbs, kas ļauj iejusties dažādu profesiju darbinieku lomās. Darbojoties praktiski,
kā arī pielietojot konkrētos darbarīkus, skolēni
apzinās nepieciešamās prasmes un rakstura
īpašības, lai sasniegtu izvirzīto mērķi;
4. iesaistoties stādu pārstādīšanā, kravu uzskaitē, vilnas un auduma pārstrādē u.c.
darbos, izglītojamie izzina ikdienas darbu uz-

Turpinām īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Projekta
SAM
8.3.2.2/16/I/001
8.3.2.2/16/1/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros
15. maijā Viesītes vidusskolas 4. a, 4. b klases
un izglītības programmas īstenošanas vietas “Rites pamatskola” skolēni devās mācību
braucienā uz Rīgas zooloģisko dārzu un leļļu
teātra izrādi “Vecmāmiņas pasakas”.
Skolēniem bija sagatavotas darba lapas,
kuras zooloģiskā dārza apmeklējuma laikā
bija jāaizpilda. Bērni sadalījās grupās un devās zoodārza izpētē. Lielu sajūsmu un prieku
izraisīja mazais zebrēns.
Skolēnu atsauksmēs varēja lasīt, ka skolēniem zoodārzā viss patika, varēja redzēt tik
daudz un dažādu zvēru, apskatīties, kā izskatās dažādu sugu dzīvnieki.
Bērni redzēja dažus dzīvniekus, kuri ir ierakstīti “Sarkanajā grāmatā”. Izbrīnu izraisīja

tas, ka tur ir ne tikai mērenās joslas, bet arī
aukstās un karstās joslas dzīvnieki. Tur bija
tik daudzveidīgi dzīvnieki!
Pēc tam devāmies uz leļļu teātra izrādi
“Vecmāmiņas pasakas”. Tā mūs pārsteidza ar
lielajām un atraktīvajām lellēm, interesanti
veidoto sižetu. Daži atkārtoja jau dzirdētas
pasakas, citi tajās ieklausījās pirmo reizi.
Artūrs rakstīja: “Man ļoti patika vecmāmiņa un viņas stāstītās pasakas, lai gan sākumā viņa mani nobiedēja, jo bija tik negaidīti liela. Man bija ļoti interesanti skatīties un
dažreiz pat pasmieties par zaķi, lāci un citiem
varoņiem. Patika tas, ka pasakas, kuras ir
rakstītas pasaku grāmatās, tika parādītas uz
skatuves. Tā bija daudz interesantāk. Man ļoti
patika teātris, un nebija tādas vietas, kur bija
neinteresanti.”
Skolotājas: I. Bantauska un S. Milakne
9

ņēmumos no sākuma līdz produkcijas nonākšanai pie pircēja, novērtē vadītāja un citu profesiju svarīgumu un zina, ka nav mazsvarīgu
darbu un profesiju.
SIA “Rītausma” skolēni varēja iepazīties
ar profesijām, kuras darbojas noslēpumainajos plēves lielajos korpusos. Tas parasti visiem
ir noslēpums. Viņi varēja pievienoties stādu
audzēšanas procesam – piķējot un laistot. Interesantu stāstījumu un jautājumu virkni bija
sagatavojusi valdes priekšsēdētāja Lāsma Bekina. Amatnieces Marutas Vītoliņas pagalms
bija mākslas galerija burtiskā nozīmē. Krāsu
stāstu varēja iemēģināt pēc sava ieskata. Profesiju izpētes ceļš aizvijās uz Sunākstes vilnas
namu pie Inta Baškeviča. Skolēni varēja iepazīt
piemirstākus darbus un saprast, ka var sekmīgi
veidot karjeru arī lauku reģionos. Noslēgumā
apmeklējām Vīnogu kalnu Vārnavā. Īpašniece
Biruta Šaroka noorganizēja bezmaksas pasākumu.
Dalībnieku atsauksmes:
Baiba, Paulīne, Elīna L., Elīza L. – Ļoti patika. Īpaši gleznot uz zīda. Māksliniece Maruta
pastāstīja un parādīja, kā var izgatavot interesantas dāvaniņas.
Endrijuss, Valters D., Robins - Siltumnīcu
tīklā bija ļoti interesanti. Tur tik liela teritorija
un daudz darbinieku. Uzzinājām, ka liela atbildība un svarīgs darbs komandā.
Madara, Endrijuss, Robins – Pārsteidza,
ka stādus Rītausmai piegādā no Somijas. Ir vairāki desmiti tūkstošu tomātu un gurķu dēstu.
Tomātus audzē līdz pat 12 m, tos noguldot, un
ražu ievāc līdz novembrim.
Valters D., Niks - Nezinājām, ka aitas vilna
tik mīksta un pūkaina. Interesanti, ka vilnu arī
krāso. Izrādās, ka vilnu var piegādāt arī no kaķiem, alpakām, trušiem…
Madara, Paulīne – Priecājāmies par to, ka
nopirkām stādus. Pēc trīs gadiem arī būs savas
ogas. Sapratām, kā jāapgriež vīnogu zarus.
Materiālu apkopoja Pkk S. Ratiņa.
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Toreiz un tagad

Šīs tikšanās sarīkošanu rosināja skolotājas
Ausmas Rubļevskas albumā ieraudzīta fotogrāfija – uz Elkšņu skolas verandas kāpnītēm
nostājušies trīs bērni. Viņu vecāki 20. gadsimta sešdesmitajos gados strādāja skolā un dzīvoja Elkšņu centrā. Bērni bija kaimiņi, skolas
biedri, draugi. Senā fotogrāfija urdīja uzzināt,
kas noticis pa 50 gadiem, kas šķir no dienas,
kad leģendārais Elkšņu puses fotogrāfs Voldemārs Lukstenieks (1911-1996) uzņēmis šo
foto, iemūžinot kādu bērnības mirkli. Kas
toreizējie bērni ir tagad? Sazinājos, iepazinos,
un tas noveda pie jaunas fotogrāfijas tajā pašā
vietā. Jāpiezīmē, ka kopš 1937. gada, kad skolas ēka pārbūvēta un ieguvusi tās pašreizējo
izskatu, dienvidu gala stiklotā veranda ar kāpnēm uz dārzu kļuvusi par iemīļotu fotografēšanās vietu.
Vecāki – skolotāji
Skolotāja Velta Baleiša (dzim. Zamovska) nākusi no Dunavas puses, no 1955.
līdz 1977. gadam strādāja Elkšņu skolā par
matemātikas skolotāju. Elkšņos apprecējās
ar Imantu Baleišu, ģimenē dzima trīs dēli un
meita. Diemžēl skolotājas mūžs pārtrūka dzīves labākajos gados.
Skolotāji Veronika un Pēteris Lāčplēši
Elkšņu skolā strādāja ilgus gadus 20. gs. otrajā
pusē. Veriņa ar sirsnību un stingrību izglītoja
jaunāko klašu skolēnus, vairākām elksniešu
paaudzēm iemācīja lasīšanas, rakstīšanas un
rēķināšanas mākas, to skaitā pašu dēlam. Pēteris iekārtoja ķīmijas - bioloģijas un fizikas
kabinetus, kokapstrādes un metālapstrādes
darbnīcu zēnu amatu mācības vajadzībām, izveidoja akmens dārzu skolas pagalmā. Skolā
pasniedza ķīmiju, fiziku, zooloģiju, darbmācību, rasēšanu, zīmēšanu, kādreiz arī latviešu
valodu un fizkultūru, jo vecā kaluma skolotāji
bija universāli. “Mans darba mūžs ir pagājis
vecajā, mīļajā Elkšņu skolā, kurā katrs kakts ir
pazīstams, kur katra zemes pēda pagalmā un
dārzā iemīlēta. Būtu liels prieks vēlreiz vecās
takas izstaigāt... Ir skaistākais gada laiks –
pavasaris. Ikviena uzplaukusī lapa, ikviens
pļavas zieds un putnu dziesma izstaro vitālo
enerģiju, kuru mums jāprot paņemt un piepildīt sevi ar tās spēku,” tā rakstīja skolotājs Lāčplēsis pirms skolas salidojuma, kurā viņam
vairs nebija lemts piedalīties.
Ausma Rubļevska (dzim. Jordāne), tikko
vidusskolu beigusi meitene, 1960. gada vasarā Ilūkstes rajona Tautas Izglītības nodaļā
tiek pieņemta darbā par ārpusklases darba
organizatori jeb pionieru vadītāju. Viņa izvēlas Elkšņu skolu, pat nezinot, kur tā atrodas.
Nezinot, ka te satiks mūža mīlestību, skolā
nosvinēs kāzas ar Jāni Rubļevski, šīs skolas
absolventu, ģimenē piedzims meita un dēls.
Savas skaistākās atmiņas Ausma atklās pēc 60
gadiem: “Ja man līdz tam šī skola bija pilnīgi
sveša un viss tajā svešs, tad Jānis šai pustumsā
to piepilda ar saviem draugiem, klasesbied-

riem, ar skolotāju pārgudriem jautājumiem un
skolēnu vientiesīgām atbildēm... Viņam ir kāds
stāsts vai par katru skolas kaktu, katru logu,
par skolēnu blēņām un nedarbiem. Nonākot
zālē, atmiņā skolēnu pasākumi, eglītes vakari,
skolas izlaidums. Es esmu sajūsmā! Kaut viens
no skolotājiem mani būtu tā izvadājis pa skolu
un visu izstāstījis!”

Dārzā plaukst pirmie šī pavasara ziedi,
verandā uzziedējušas teiksmainas puķes klaucietes Ritas Ratnieces gleznās, mūs sagaida
ar baltu galdautu rotāts galds, caur verandas
plašajiem logiem redzams skolas dārzs, kuru
1936. gada 23. augustā apmeklēja Latvijas
valsts prezidents Kārlis Ulmanis (1877-1942).
Dzīves atziņas pēc 50 gadiem
Un nu laiks iepazīties ar šodienas viesiem. Līga Griškena, Viesītes pasta nodaļas
operatore, ieradusies kopā ar mazdēlu Emīlu.
Dzimusi Elkšņos, kur par skolotāju strādāja
viņas mamma Velta Baleiša. Arī kāzas Līgai
svinētas Elkšņu skolā. “Būt skolotāju bērniem
nebija viegli. Dzīvojām blakus skolai, vienmēr
visiem acīs,” atceras Līga, “ko neievēros citiem, to skolotāju bērniem noteikti pārmetīs.
Mamma mājās baras, kāpēc neesmu pasveicinājusi tanti X. Bet es taču viņu sveicināju! Cik
tad reizes dienā jāsveicina?!”
Mazo Dzeņu mājās bija skolotāju pirtiņa.
Īsta, sena melnā pirts. To kurināja reizi nedēļā, parasti sestdienās. Skolotājiem bija dežūrgrafiks, kuram kuro nedēļu jākurina. Un tad

Toreiz – Ligita Rubļevska, Līga Baleiša, Modris
Lāčplēsis. Foto: 1968. g., V. Lukstenieks.
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pērties nāca visi. Pie skolas bija arī dārziņi,
mazi zemes gabaliņi, kuros skolotāji audzēja
dārzeņus savas ģimenes vajadzībām. Visus
zemes apstrādāšanas darbus veica ar skolas
zirgu. Tā bija melna ķēve vārdā Dina. Viņas
mītne bija skolas saimniecības ēkā starp zēnu
darbmācības darbnīcu un lielo malkas šķūni.
Zirgs bija vērtība! Arī uz viņa pakalpojumiem
skolotāji pierakstījās rindā. Šodien tas izklausās kā fantastika.
Pēc pamatskolas Līga mācījās Viesītes vidusskolā, tad Rīgas 1. pasta operatoru skolā:
“Ieprecējos Rites pagastā. Ilgus gadus strādāju Rites pasta nodaļā, tad pārnācu strādāt
uz Viesītes pasta nodaļu. Pastā nostrādāti 38
gadi. Nekad nav bijusi vēlme mainīt šo darbu. Kas notur šeit? Patīk strādāt pasta nodaļā,
interesanti. Pasts ir kā narkotika. Šajā darbā
svarīga saskarsme ar cilvēkiem, tas man dod
gandarījumu.”
Ligitu Pētersoni, Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāju Jēkabpils novadā, uz tikšanos atvedis dēls Lauris. Pirmie dzīves gadi
pavadīti Elkšņu skolā, kad te sešdesmitajos
gados dzīvoja un par skolotāju strādāja mamma Ausma Rubļevska, taču mācījusies Ligita
šajā skolā nav, jo Elkšņos nebija bērnudārza vecāki pārcēlās uz mammas dzimto pusi Slati drīz vien pēc šīs vēsturiskās fotogrāfijas
uzņemšanas. “Mani apzinīgie gadi pagāja pa
Slates pamatskolu un Zasas vidusskolu. Skolā
bija jautri! Pasākumi vienmēr beidzās ar ballēm, diskotēkām. Neaizmirstami ir mūsu vai-

Tagad – Ligita Pētersone, Līga Griškena, Modris Lāčplēsis. Foto: 2019. g. 22. aprīlī, R. Urbacāne.
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rākdienu pārgājieni kājām, visu nepieciešamo
nesot plecos mugursomās, ar nakšņošanu teltīs un pašu vārītu ēdienu uz ugunskura. Šajos
pārgājienos izstaigājām novada ievērojamākās vietas, iepazinām viens otru, sadraudzējāmies. Nav jābrīnās, ka 80-jos gados vidusskolu beigušajiem mūsējiem veidojās ģimenes.
Studēju LU Finanšu un tirdzniecības fakultātē Rīgā. Pēc studijām vīrs atguva dzimtas
īpašumus Slatē un pateica – nekāda palikšana
Rīgā, dzīvosim laukos! Profesijā esmu strādājusi no laika gala. Vispirms grāmatvede Zasā,
tad novadā – no pašiem pamatiem līdz nodaļas vadītājai. Uz vietas dzimtajā pusē notur
īpašums. Mums te ir labi, esam sakārtojuši
savas dzīves. Abi ar vīru vērojam, kā mūsu
bērni paceļo, paceļo un atgriežas. Ar interesi
sekoju līdzi pašreizējiem politiskajiem notikumiem Latvijā – ja Pūces plāns piepildīsies,
tad atkal būsim viens liels rajons!”
Modris Lāčplēsis, kooperatīvās sabiedrības “Poceri” valdes priekšsēdētājs, ieradies
kopā ar dzīvesbiedri Valdu. Pēc Elkšņu pamatskolas beigšanas mācījies Viesītes vidusskolā, tad studējis Jelgavā LLA, ieguvis agronoma kvalifikāciju. Pēc augstskolas atnācis uz
Loni, sācis strādāt dārzniecībā. Augļu un ogu
audzēšanas kooperatīvā sabiedrība “Poceri”
dibināta 1993. gadā. “Kā sākās privatizācija,
mēs pieci cilvēki apvienojāmies un noprivatizējām dārzniecību,” stāsta Modris. “Daudzi
uzskata, ka mūsdienu Latvijā ar ābeļdārziem
biznesu nevar taisīt. Neprotam izaudzēto pārstrādāt, nav piemērotu glabātavu, liela daļa
ražas aiziet bojā. Šo mūsu valsts nesaimnieciskumu jau gadiem izmanto ārzemju dārzu
īpašnieki, pārpludinot Latviju ar lētiem, sve-

šās zemēs audzētiem āboliem. Šobrīd ražošanā visu nosaka Polijas tirgus. Jāsaprot, ka viņi
atrodas tuvāk uz dienvidiem, var izaudzēt
vairāk un pārdot lētāk. Latvijā pircēji meklē,
kas lētāk! Turpretī mūsu kaimiņi igauņi konsekventi turas pie saviem āboliem. Runa ir
par patriotismu. Igauņi pērk savu zemnieku
ražojumus, kaut arī tie ir dārgāki. Tā ir tautas
nacionālā pašapziņa – jāatbalsta savējie. No
bērna kājas tiek audzināta izpratne, ka ziemeļu zemē izaudzēt dārzeņus un augļus nevar
tik lēti kā valstīs, kas atrodas vairāk uz dienvidiem. Māca novērtēt nepārspējamo garšas
izcilību, kāda ir vien ziemeļu klimatā augušajiem augļiem. Arī ieklausās mediķu teiktajā,
ka katram cilvēkam jāēd tā pārtika, kas izaug
viņa platuma grādos, jo tā ne vien pēc garšas
īpašībām ir labāka, bet pat ģenētiskā līmenī
ir vispiemērotākā. Māca saprast, ka par to
ir jāmaksā. Par produktiem jāmaksā saviem
zemniekiem atbilstoši viņu ieguldītajam darbam, kas nav viegls. Patriotisms ir atbalsts savējiem, kaut vai ikdienā izvēloties, kādus produktus pērkam un liekam galdā dienišķajai
maltītei. Pircējs jau nezina, kā lielajās valstīs
apstrādā ābolus, lai labāk saglabātu. No ārzemēm ievestie āboli ir lielāki un izskatīgāki par
mūsējiem, tomēr ir laiks aizdomāties, kuri ir
veselīgāki! Ļoti veiksmīga ir valsts programma “Skolas auglis”, kas radina skolēnus pie
pašu valstī izaudzētajiem āboliem. Mēs vedam savu produkciju uz Rīgu, uz Ādažiem.”
“Poceri” ir viena no retajām augļu audzēšanas saimniecībām, kas pierāda, ka arī Latvijā augļu dārzi var būt ienesīgi un perspektīvi.
Tas jau ievērots valsts mērogā, saņemta atzinība un balva 2018. gada 30. novembrī Run-

Noslēgušies finanšu pratības
konkursi “Mana Vārdnīciņa” un
“Biznesa pasakas” 2019
Junior Achievement Latvia sadarbībā ar
partneriem un atbalstītājiem visa mācību
gada garumā organizēja finanšu pratības
konkursus “Mana vārdnīciņa” 1. - 4. klašu
skolēniem un “Biznesa pasakas” 5. - 9. klašu
skolēniem.
Konkursā “Mana vārdnīciņa” Latvijas
Bankas žūrijas komisija izvērtēja 269 iesniegtos darbus no 39 Latvijas skolām, noskaidrojot labākos sākumskolas skolēnus - konkursa
finālistus. Savukārt konkursā “Biznesa pasakas” tika saņemtas 276 iesūtītas pasakas,
kuras izvērtēja JA Latvia sadarbības partneri
un atbalstītāji: Latvijas Ekonomikas attīstības
forums, Ingmārs Līdaka no Rīgas Zoodārza,
LR Finanšu ministrijas pretkrāpšanas kustība
“Atkrāpies”, Latvijas valsts meži, RTU Rīgas
Biznesa skola, Latvijas privāto vēsturisko ēku
asociācija un Tallink.
Konkursā “Biznesa pasakas” startēja audzēknes L. Aļohno (8. b kl.), M. Ribakova (6.
b kl.), L. Līce (5. b kl.). Viņas šoreiz nav lau-

reātu vidū, bet meitenēm liels paldies par ieguldīto darbu un kvalitatīvajām ilustrācijām!
Konkurss “Mana vārdnīciņa” aicināja
skolēnus no 1. - 4. klasei izveidot savu ekonomisko terminu skaidrojošo vārdnīcu. Kopā
ar skolotāju, vecākiem un vecvecākiem skolēni saviem vārdiem skaidro sociālo zinību
programmas ietvaros apgūtos ekonomiskos
jēdzienus, izveidojot tos vārdnīcas formā.
Finanšu pratības konkursu apbalvošanas
ceremonija notika 15. maijā uz TALLINK
kruīza kuģa Isabelle. Laureātu vidū bija
mūsu skolas 4. b klases audzēkne Loreta Estere Betkere, kura ieguva Atzinību /atbalstīja
un koordinēja skolotāja S. Ratiņa).
Liels paldies Loretas vecākiem un vecvecākiem par ieguldīto darbu! Īpašs paldies
tētim, kurš nodrošināja nokļūšanu uz apbalvošanas ceremoniju un atbalstīja pasākumā!
Materiālu sagatavoja S. Ratiņa.
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dāles pilī, kur Zemgales Plānošanas reģions
(ZPR) organizēja krietnāko uzņēmēju godināšanu pasākumā “Gada uzņēmējs Zemgalē
2018.” No Viesītes novada nominācijai tika
izvirzīta Saukas pagasta kooperatīvā sabiedrība “Poceri”. Apbalvojumu saņēma valdes
priekšsēdētājs Modris Lāčplēsis: “Mani Latvijā notur īpašums, sava māja un kooperatīvs.
Bet nenosodu tos, kas dodas uz ārzemēm. Tur
iepazīst pasauli, iegūst pieredzi.”
Modris atceras, kā skolas laikā zāģēja,
skaldīja un krāva malku skolas kurināšanai.
Pavasarī vecāko klašu zēniem skaldīšana
aizņēma ne vien stundas, bet dienas vairāku
nedēļu garumā. Vien pie zāģēšanas strādāja
pieaugušie, reizēm pat skolas direktore bija
redzama zāģētāju pulkā. Gadu no gada vajadzēja piekraut ar malku pilnu skolas lielo
malkas šķūni. Tik daudz malkas vajadzēja,
lai visu ziemu varētu kurināt un telpas būtu
siltas. Pašiem šī malciņa ziemā arī bija jāsanes
klasēs, lai kurinātājiem būtu vieglāk. Nesa visi
skolēni pēc kārtas. Tas bija pats par sevi saprotams. Aizmiršanas vai izrunāšanās gadījās
ļoti reti.
Atmiņu stāsti raisās, bet laiks skrien, un
mums jādodas tālāk. Paldies, Ligita, Līga,
Modri, ka atsaucāties aicinājumam, ieradāties
un piekritāt atkal visi kopā nofotografēties,
kārtējo reizi apstiprinot, ka laikam nav varas
pār atmiņām! Tās kaut kur uzkrājas un glabājas, ierakstās kādās Visuma matricās, un
ir brīži, kad tās apzināti vai neapzināti pie
mums atgriežas, apliecinot, ka mūžs nav tukši
dzīvots.
R. Urbacāne, Elkšņos
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Lietpratības konkurss “Rites pamatskolā”

26. aprīlī Viesītes vidusskolas izglītības
programmu īstenošanas vieta “Rites pamatskola” uzņēma viesus – Sēlijas novadu izglītības iestāžu 4. - 5. klašu skolēni pulcējās
uz pirmo Lietpratības konkursu skolēniem
ar mācīšanās traucējumiem. Šajā pasākumā
piedalījās skolēni no septiņām skolām - Ābeļu pamatskolas, Dignājas pamatskolas, Salas
vidusskolas, Mazzalves pamatskolas, Neretas
J. Jaunsudrabiņa vidusskolas, Viesītes vidusskolas, kā arī paši mājinieki.
Šī pasākuma mērķis bija popularizēt zināšanu un lietpratības nozīmi praktiskajās
situācijās, akcentējot sadarbības prasmes, tāpēc jau konkursa sākumā visi dalībnieki tika
sadalīti jauktās komandās. “Izkāpt” no savas
komforta zonas, mācīties saskaņot viedokļus,
rast kompromisu, rēķināties ar saviem komandas biedriem – tas nav vienkārši pat pieaugušam cilvēkam. Jau pirmais uzdevums izdomāt savas komandas nosaukumu, lai tajā
būtu visu dalībnieku vārdu pirmie burti, rādīja, ka vienkārši tas nebūs arī šī pasākuma dalībniekiem. Tomēr ar skolotāju - konsultantu
palīdzību šis uzdevums godam tika veikts un
klātesošie iepazinās ar sešām komandām:
“Skaistās kaķenes”, “Dorseiga”, “Sēlijas mei-

tenes”, “Latiņi”, “Drosminieki”, “Smaidīgie,
attapīgie”.
Kā mēdz teikt – visam vajadzīgs laiks.
Konkursa dalībnieki ar katru veicamo uzdevumu arvien vairāk iepazina viens otru, jutās
drošāki un aktīvāki. Arī veicamie uzdevumi
šķita interesanti – jāsaklausa un jānosaka dažādas dabā dzirdamas skaņas, jāatpazīst dažādi dabas objekti, jāprot sataustīt un nosaukt
noteikta nomināla naudas vienības, jāmizo
kartupeļi, jāaprēķina mizu daudzums un jāzina, par kādām mizām mamma priecājas
visvairāk, jāorientējas dažādos sporta veidos,
jāprot nosūtīt īsziņa uz telefona numuru, kas
iegūts, atbildot uz dažādiem jautājumiem,
zilbju jūklī jāatrod vārdi, kuri saistīti ar skolu,
un, galvenais, pēc dotās kartes jāprot orientēties skolas telpās, lai atrastu nākamo staciju.
Konkursa dalībniekiem tika dota iespēja pildīt uzdevumus arī individuāli, lai cīnītos par
titula Mazais Gudrinieks iegūšanu.
Lieliski palīgi katrā stacijā bija “Rites pamatskolas” 8. un 9. klašu skolēni, kuriem bija
iespēja iejusties konsultantu lomās, palīdzēt
izskaidrot uzdevumu nosacījumus, sagatavot
uzdevumiem nepieciešamos materiālus, palīdzēt orientēties skolas telpās.

Kamēr skolēni vienu pēc otra veica uzdevumus dažādās stacijās, arī pavadošajiem
skolotājiem bija iespēja pacīnīties par Skolotāja Gudrinieka titulu. Izrādījās, tas nemaz
nebija vienkārši, jo vajadzēja atbildēt uz daudziem āķīgiem jautājumiem. Rezultātā godpilno Gudrinieka titulu un zelta medaļu saņēma skolotāja Agita no Ābeļu pamatskolas.
Pasākuma turpinājumā skolotājiem meistardarbnīcā bija iespēja pagatavot sev rotaslietu.
Pēc sātīgām pusdienām pasākuma dalībnieki pulcējās uz rezultātu paziņošanu. Titulu
Mazais Gudrinieks un zelta medaļu saņēma
Sabīne no Mazzalves pamatskolas, sudraba
un bronzas medaļas – Liandrai un Kristīnei
no Salas vidusskolas. Komandu vērtējumā
pirmo vietu un zelta medaļas ieguva “Smaidīgie, attapīgie” (Andrejs (Ābeļi), Kristaps
(Dignāja), Sanija (Viesīte)), otrā vieta un
sudraba medaļa “Sēlijas meitenēm” (Samanta (Rite), Enija (Ābeļi), Linda (Viesīte)), trešā
vieta un bronzas medaļas “Skaistajām kaķenēm” (Kristīne (Sala), Sabīne (Mazzalve),
Samanta (Ābeļi)). Un kas gan var būt labāks
par saldējumu interesanti pavadītas dienas
noslēgumā, kad nonācām pie kopīgas atziņas,
ka pasākums bija izdevies!
Paldies visām dalībskolām par konkursa
atbalstīšanu un ierašanos! Paldies par sirsnīgajiem pateicības vārdiem, ko saņēmām gan
konkursa dienā, gan vēl pēc tā! Organizatoriem nav lielāka gandarījuma, kā redzēt prieku, interesi un aizrautību dalībnieku sejās,
dzirdēt, ka pasākums ļoti patika un labprāt
tādā piedalītos atkal.
Vislielākais paldies visiem “Rites pamatskolas” skolotājiem, kuri atbalstīja šo ideju
par konkursa organizēšanu un aktīvi piedalījās idejas īstenošanā! Pirmais Sēlijas novadu
izglītības iestāžu Lietpratības konkurss skolēniem ar mācīšanās traucējumiem godam
aizvadīts!
Direktora vietniece I. Maševska

Sēlijas Sporta skolas ziņas
Vieglatlētika
5. aprīlī Ludzā uz noslēdzošajām ziemas
sacensībām telpās pulcējās U-10, U-12 un
U-14 vecuma grupu vieglatlēti.
E jeb U-10 (2010. - 2011. dz. g.) vecuma
grupā Sēlijas SS pārstāvēja viena dalībniece Patrīcija Žuka. Viņa izcīnīja 13. vietu 150 m
skriešanā (31.73 s) un 12. vietu tāllēkšanā
(2,49 m).
U-12 (2008. - 2009. dz. g.) vecuma grupā veiksmīgs starts Adriānai Lasinskai, kura
150 m distancē finišēja 5. vietā ar rezultātu
27.58 s. Tikai 4 sekundes simtdaļas atpaliekot no Adrianas, 7. vietā ierindojās Amanda
Bruzgule. Abas meitenes startēja arī tāllēkšanā - Amandai 8. vieta (3.14 m) un Andriānai

13. vieta (2,94 m). Nadīna Pupele izcīnīja 5.
vietu lodes grūšanā (5.98 m). Puišu konkurencē Miks Melderis izcīnīja 6. vietu tāllēkšanā (3.14 m) un 16. vietu 150 m skriešanā
(27.56 s). 600 m skriešanā ar rezultātu 2.30,5
min kā sestais finišēja Alekss Graudumnieks
no Ābeļiem.
U-14 (2006. - 2007. dz. g.) grupā lodes
grūšanā 3. vieta (9.15 m) Elīnai Strašnovai no
Ābeļiem. Tāllēkšanā tikai vienu centimetru
no 3. vietas atpalika Adrians Maisaks. Viņa
rezultāts - 4.12 m un 4. vieta. Reinis Rugainis
izcīnīja 6. vietu lodes grūšanā (6.36 m). Kitijai
Vuškānei no Ābeļiem 9. vieta 60 m skriešanā
(9.65 s) un vienpadsmitais rezultāts 300 m
skriešanā (1.02,6 min).
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18. aprīlī Aizkrauklē notika sezonas atklāšanas sacensības mešanu disciplīnās U-18
(2002. - 2003. dz. g.) un U-20 (2000. - 2001.
dz. g.) vecuma grupām. Šajās sacensībās startēja Ābeļu treniņgrupas audzēkņi.
U-18 grupā 3. vietu šķēpa (700 g) mešanā
ar rezultātu 39.22 m un 2. vietu lodes grūšanā
ar rezultātu 11.27 m izcīnīja Alvis Aizpurietis. Katrīnai Brakovskai 4. vieta (9.78 m) lodes
grūšanā un Aivitai Urķei 5. vieta 500 g šķēpa
mešanā (30.30 m).
U-20 vecuma grupā Valērija Rūta Hartmane izcīnīja 4. vietu lodes (4 kg) grūšanā
(8.69 m) un 1 kg diska mešanā (24.44 m).
Valērijai arī 5. vieta šķēpa mešanā (26.74 m).
Šajā dienā notika arī Līvānu novada at-
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klātais Grīvas krosa čempionāts.
Godalgotās vietas izcīnīja divi Sēlijas SS
audzēkņi: U-18 vecuma grupā 3. vietu 1 km
distancē Kristers Bruzgulis (3.22,7 min) un
U-14 grupā Mārcis Gaštols (4.34,5 min).
25. aprīlī Aizkrauklē notika sezonas atklāšanas sacensības mešanu disciplīnās U-12,
U-14 un U-16 grupām. Labākais starts Nadīnai Pupelei, kura izcīnīja 3. vietu lodes grūšanā (U-12 grupā). U-16 vecuma grupā Aleksim Čelnovam 5. vieta lodes (4 kg) grūšanā
(11.77 m) un 6. vieta šķēpa (600 g) mešanā
(35.78 m). 9. vietu šķēpa (400 m) mešanā izcīnīja Viktorija Bruzgule (30.88 m), bet 3 kg
lodes grūšanā - Vanesa Melida Kukla (8.99
m) no Ābeļiem.
5. maijā Jēkabpilī notika atklātais vieglatlētikas čempionāts U-16 grupai un pieaugušajiem.
U-16 grupā Ardis Liepiņš izcīnīja 4. vietu
1500 m skriešanā. Katei Bokānei lodes grūšanā septītais rezultāts (7.29 m). Pieaugušo
konkurencē Valērijai Rutai Hartmanei 5. vieta lodes grūšanā (8.40 m) un sestais rezultāts
šķēpa mešanā (28.43 m).
15. maijā Rokiškos notika Starptautiskās
sacensības mešanu disciplīnās. U-16 grupā 3.
vietu šķēpa mešanā izcīnīja Alekss Čelnovs
un, uzrādot jaunu personīgo rekordu lodes
grūšanā (12.52 m), ierindojās 4. vietā. Viktorija Bruzgule izcīnīja 4. vietu šķēpa mešanā.
Volejbols
Noslēdzies Latvijas Jaunatnes čempionāts
visām vecuma grupām.
27. - 28. aprīlī Jēkabpilī U-19 zēni aizvadīja pēdējās spēles turnīrā par 5. - 8. vietu.
Kopvērtējumā, piedzīvojot zaudējumus divās
spēlēs: ar Jēkabpils SS un Liepājas SS komandām, komanda izcīnīja 8. vietu, aiz sevis atstājot Daugavpils BJSS komandu. Komandas
treneres - Iveta Aišpure un Olita Treine.
14. aprīlī Vecumniekos U-16 grupas zēni
tikās ar Cēsu PSS/Siguldas VĢ un Vecumnieku NSS komandām. Abās spēlēs puiši piekāpās pretiniekiem ar 0:3 un kopvērtējumā ierindojās 12. vietā. Komandas treneri - Jānis
Kokins un Olita Treine.
U-16 meitenes pēdējās spēles izspēlēja
marta beigās Gulbenē, kur, piedzīvojot zaudējumus trīs spēlēs, kopvērtējumā ierindojās
12. vietā no 13 komandām. Komandas treneris Jānis Kokins.
18. - 19. maijā Rīgā U-14 grupas puiši
aizvadīja pēdējās spēles par vietu sadalījumu
no 7. - 12. vietai. Diemžēl visās piecās spēlēs
puiši piedzīvoja zaudējumus un kopvērtējumā ierindojās 12. vietā no 16 komandām.
Futbols
Latvijas Jaunatnes čempionāta Meistarības grupā šogad startē Pļaviņu DM/ Sēlijas
SS U-18 vecuma grupas komanda. Pirmo
spēli puiši aizvadīja 8. aprīlī Valmierā, spēles
laukumā tiekoties ar Valmieras GLASS VIA
komandu. Pirmajā spēlē komanda piedzīvoja
sāpīgu zaudējumu, piekāpjoties valmieriešiem ar 1:14.

Aleks Čelnovs - saņemot medaļu par 3. vietu šķēpa mešanā Starptautiskajās sacensībās mešanās
disciplīnās ROKIŠKIS 2019.
13. aprīlī Rīgā spēlē ar Rīgas RFK/FK
Spartaks arī zaudējums ar 1:4. 30. aprīlī trešajā – mājas spēlē Pļaviņās mūsu puiši piekāpās
Rēzeknes FA/BJSS komandai ar 1:5.
Latvijas čempionāta Attīstības grupā šogad startē trīs: U-15, U-14 un U-13 komandas.
U-14 vecuma grupas komanda, startējot
A apakšgrupā, pirmo turnīra spēli aizvadīja
2. aprīlī Preiļos ar Preiļu NBJSS komandu un
piekāpās pretiniekam ar 0:8. 8. maijā Pļaviņās, savā mājas spēlē, puiši laukumā tikās ar
Ilūkstes NSS komandu un nospēlēja neizšķirti - 1:1. 17. maijā Bauskā, tiekoties ar Bauskas
BJSS/ FK Iecavas komandu, mājinieki piekāpās ar 3:0.
U-13 vecuma grupas komanda, startējot
A apakšgrupā, 7. aprīlī Balvos tikās ar Balvu SC/ZFC komandu un zaudēja ar 0:2. 26.
aprīlī mājas spēlē Pļaviņās puiši piekāpās arī
FK Veina komandai ar 0:1. 1. maijā Rēzeknē
mūsu puiši bija pārāki par pretinieku, Rēzeknes FA/BJSS komandu. Spēles rezultāts 3:0.
U-15 vecuma grupa šogad spēlē Austrumu apakšgrupā un savu pirmo spēli aizvadīja 12. aprīlī Cēsīs, tiekoties ar Vidzemes SC
komandu. Puiši piekāpās mājiniekiem ar 0:5.
23. aprīlī Viesītē, mājas spēlē, mūsējie piekāpās Rēzeknes FA/BJSS komandai ar 0:6.
29. aprīlī Viesītē zaudējums arī Bauskas
BJSS/FK Iecava komandai ar 2:8. 7. maijā
Maltā piedzīvots vēl viens zaudējums FK Saules Puikas komandai (2:6). 13. maijā Salacgrīvā komanda piedzīvo kārtējo zaudējumu pret
Vidzemes FC/Alojas NSS komandu ar 2:6.
25. aprīlī Rēzeknē pirmā sabraukuma
spēles Latgales Jaunatnes čempionāta ietvaros aizvadīja U-10 vecuma grupas komandas.
Spēlējot B apakšgrupā, Sēlijas SS-1 komanda
izcīnīja divas uzvaras: ar Ilūkstes NSS (4:1) un
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Sēlijas SS-2 komandām (4:1). Sēlijas SS-2 komanda guva uzvaru arī pār Rēzeknes FA/BJSS
ar rezultātu 7:2. Nākošā sabraukuma spēles
notiks 30. maijā Pļaviņās.
Sēlijas SS U-12 vecuma grupas komanda
16. maijā Jēkabpilī, B apakšgrupas pirmā sabraukuma spēļu ietvaros, piekāpās Rēzeknes
FA/BJSS komandai un Rēzeknes NBJSS ar
1:2. Otrā sabraukuma spēles notiks 28. jūnijā
Maltā.
18. maijā Līvānos U-11 vecuma grupas
komandas pulcējās uz B apakšgrupās spēlēm.
Mūsu puiši izspēlēja divas spēles un abās guva
uzvaras: ar Līvānu BJSS-2 komandu ( 4:0) un
Ilūkstes NSS komandu (4:0). Otrā sabraukuma spēles notiks 8. jūnijā Rēzeknē.
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienas priekšvakarā Valsts prezidents Raimonds Vējonis svinīgā ceremonijā
Rīgas pilī ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru
apbalvoja Sēlijas Sporta skolas futbola treneri Raimondu Gaili, ieceļot viņu par ordeņa
kavalieri. Apbalvojums Raimondam Gailim
piešķirts par ieguldījumu sporta trenera darbā un sporta attīstībā Latvijā.
Raimonds Gailis jūtas pagodināts par
piešķirto apbalvojumu, izsakot pateicību savai mātei par ieguldījumu audzināšanā bērnības un jaunības gados, kā arī savai sievai par
pacietību un visiem cilvēkiem, kas novērtējuši viņa darbu Latvijas labā.
Mēs, Sēlijas Sporta skolas pedagogi, Raimonda kolēģi, lepojamies, ka mūsu sporta
skolā strādā tik pieredzes bagāts, dzīves gudrs
kolēģis, kurš nesavtīgi dalās savā pieredzē gan
ar kolēģiem, gan palīdzot bērniem apgūt futbola spēles iemaņas! Apsveicam ar apbalvojumu!
Sēlijas SS direktora vietniece G. Klibiķe
Autores foto
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Selonia velokluba starti aprīlī

Šogad aprīļa mēnesī Selonia velokluba dalībnieki nostartējuši ar veiksmīgiem
rezultātiem četrās velo sacensībās. Pirmās
ikgadējās velosacensības norisinājās Tomē “MySport Tomes MTB maratons”. Šajā posmā
startēja 5 dalībnieki no velokluba. Godalgotās
vietas: Evita. B. startēja 50 km sporta distan-

cē - grupā 1. vieta, sieviešu sporta distancē
kopvērtējumā 1. vieta, Mareks J. - pusaudžu
distancē 2. vieta.
Viens velokluba dalībnieks Ivars R. bija
devies uz tālo Ventspili, kur veiksmīgi startēja
Vivus MTB maratonā, sporta distancē HRX
50 km.

Vēl vienas no lielākajām Latvijas velo
sacensībām šogad notiek jau ar pamainītu nosaukumu “Latvijas Valsts mežu Kalnu
Divriteņu maratons 2019”. Tās norisināsies
7 posmos. 1. posms šogad: Cēsis – Valmiera
(trase šogad gāja pretēji - dalībnieki startēja
no Valmieras, finišēja Cēsīs, trases garums
44 km Lielbātas tautas distancē). No velokluba ar veiksmīgiem startiem piedalījās astoņi
dalībnieki, divi no tiem iegūstot godalgotās
vietas: Juris K. - 2. vieta savā vecuma grupā,
Mareks J. - 3. vieta savā vecuma grupā šāda
mēroga sacensībās Latvijā, kur piedalījās
1030 dalībnieki. Tas ir apsveicami. Paldies
Aknīstes novada pašvaldībai par transporta
nodrošināšanu!
1. maijā norisinājās ikgadējās sacensības
“Preiļupes līkloči MTB”. No Selonia velokluba
piedalījās seši dalībnieki. Četri braucēji savās
vecuma grupās ieguva godalgotās vietas: Juris
K. - 2. vieta, Gints G. - 2. vieta, Mareks J. - 2.
vieta, Evita B. - 3. vieta. Komandu vērtējumā
3. vieta. Lai arī turpmāk velokluba dalībniekus pavada veiksme!

Viesītē aizvadīts piektais jauno grupu konkurss HOMESICK 2019
Pēc viena gada pārtraukuma 28. aprīlī Viesītē atgriezās nu jau 5. Jauno grupu
konkurss HOMESICK 2019. Konkursu rīko
Viesītes jauniešu dome sadarbībā ar Viesītes
Kultūras pili un Viesītes novada pašvaldību.
Šogad konkurss pulcēja 6 jaunās grupas no
visas Latvijas – Rūjienas, Ogres, Rīgas, Neretas, Gulbenes un Aizkraukles.
Konkursa rezultāti:
1. vietā – Marlēna (Rīga),
2. vietā – sekstets “Gandrīz oktāva”
(Aizkraukle),
3. vieta – One too many (Nereta).
Skatītāju simpātija: Marlēna (Rīga),
labākais autordarbs – sekstetam “Gandrīz
oktāva”, labākais solo ģitārists – Raimonds
Batura (Tikai Runājiet), labākais basģitārists – Vilhelms Balodis (Marlēna), labākā vokāliste – Samanta Cvetkova (One too
many), labākais bundzinieks – Vladislavs
Šmagris-Bondars (Higher State of Mind).
Īpašie šī gada žūrijas viesi bija Aldis Hofmanis, kurš ir pirmais grupas “Prāta Vētra”
menedžeris, kā arī mūziķis no Madonas - Intars Zommers.
Savukārt nemainīgi jau piekto gadu žūrijā
mūziķu sniegumu vērtēja viens no Latvijas labākajiem bundziniekiem un Homesick konkursa “krusttēvs” Gundars Lintiņš. Bet jau
ceturto gadu žūrijas krēslu ieņēma festivāla
“Sinepes un Medus” un Madonas ģitāristu sesijas organizators Imants Pulkstenis.
Šī gada konkursa laureāti – grupa Marlēna stāsta: “Vispirms vēlamies teikt paldies
par iespēju piedalīties jauno grupu konkursā
Homesick 2019! Latvijā nemaz tik daudz nav

šāda veida jauno grupu konkursu, tāpēc šādu
pasākumu rīkošana ir īpaši atbalstāma. Šķiet,
ka uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt, cik
šādu pasākumu pagājušogad ir bijis (vismaz
tādu, kuri pienācīgi reklamējās).”
Par kvalitatīvu konkursa norisi rūpējās
Viesītes jauniešu domes komanda – Alise
Germane, Marta Kristiāna Kāršeniece, Elīna
Liepiņa, Viesturs Zaļakmens, Kristaps Mols,
Ilvija Aldiņa, Delfija Damiāna Balzere, Annija Estere Skvarnaviča, Anita Labonarska, Kate
Katrīna Jaškova, Zanda Zaļakmene, Diāna
Beļavska. Jaunieši visas dienas garumā gan
sagaidīja grupas, gan organizatoriski rūpējās
par to, lai konkurss ritētu raiti un bez aizķer14

šanās. Šogad pasākumu vadīja komiķis Maksims Trivaškevičs.
Paldies jauniešu komandai, dalībniekiem,
pasākuma vadītājam, žūrijai un Kultūras pils
kolektīvam, bez kuriem konkurss nebūtu iespējams! Paldies Jolantai Kovnackai par Alīdas kafeju, Alitai Kuzņecovai par skaistajiem
ziediem un KS “Poceri” par gardajām ābolu
sulām!
Tiekamies nākamgad!
Konkursa organizatore:
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste D. Sala
E. Bantauskas foto

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2019. gada maijs, Nr.5, (190)

Latvijas čempionāts spēka trīscīņā Gulbenē
4. maijā Gulbenē norisinājās trīs sacensības vienā dienā – Latvijas čempionāts svaru
stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu, Latvijas
čempionāts ekipētajā spēka trīscīņā un Gulbenes novada ekipētā spēka trīscīņa. Uz šīm
sacensībām pulcējās aptuveni 150 dalībnieki
no daudzām Latvijas pilsētām un arī no Lietuvas. Uz šo čempionātu devās arī sporta kluba “Viesīte” atlēti.
Lai arī viesītiešiem nebija ekipējuma, visi
atlēti tika uz goda pjedestāla. Elīna Liepiņa
piedalījās Latvijas čempionātā svaru stieņa
spiešanā guļus, izcīnot 2. vietu kategorijā – 57
kg un uzspiežot jaunu personīgo rekordu –
50 kg. Līdz ar to Latvijas čempionātā spēka
trīscīņā Elīna pārliecināti izcīnīja 1. vietu savā
kategorijā. Emīls Orlovs, piedaloties Latvijas
čempionātā spiešanā guļus, neskatoties uz to,

ka konkurenti spieda ar ekipējumu un bez
ekipējuma, ar 25 kg pārsvaru izcīnīja 1. vietu kategorijā – 66 kg. Absolūtajā vērtējumā
jauniešu vidū Emīls izcīnīja 3. vietu. Māris
Orlovs piedalījās visās sacensībās. Latvijas
čempionātā spēka trīscīņā tika izcīnīta 3. vieta, Gulbenes novada čempionātā – 3. vieta, un
Latvijas čempionātā spiešanā guļus Māris ierindojās 4. vietā. Neskatoties uz to, ka viesītiešu komanda ir mazāka nekā daudzi Latvijas
klubi, šobrīd esam 10. vietā starp visām 33
komandām Latvijā.
Gūstot atkal un atkal jaunu pieredzi šajos
sporta veidos, novēlu visiem atlētiem neatlaidību, izturību un panākumus arī turpmāk.
M. Orlovs

Noslēgusies Viesītes novada zolītes sacensību sezona

12. maijā Viesītē pulcējās Latvijā populārākās kāršu spēles entuziasti un lietpratēji no
Viesītes novada, kā arī no tuvākās apkārtnes.
Šoreiz tika izspēlēta sacensību noslēdzošā, 8.
kārta, kur arī tika noskaidrots gadskārtējais
Viesītes novada čempions. Pirms noslēdzošās
sacensību kārtas līdera pozīcijās atradās mūsu
ciemiņš no Biržiem, Guntis Kurnosenko. Pār-

svars viņam pār tuvākajiem sekotājiem - Jāni
Raupu (Rite), Andri Ribāku (Viesīte), Vasīliju
Doļinovski (Elkšņi), bija pavisam neliels. Tomēr Guntim izdevās ļoti veiksmīgs sacensību
finišs, līdz ar to tika palielināts pārsvars pār
pretiniekiem un plūkti uzvaras lauri gan kā 8.
kārtas, gan čempionāta kopvērtējuma uzvarētājam. Apsveicam!

8. kārtas labāko sešinieks
1. Guntis Kurnosenko (Birži) 31 pts. +14
2. Jānis Grinbergs (Viesīte) 28 pts. +95
3. Ārijs Bārdulis (Elkšņi) 24 pts. +57
4. Aina Brīvule (Viesīte) 24 pts. -51
5. Agris Čibulis (Viesīte) 22 pts. +32
6. Andris Upenieks (Jēkabpils) 21 pts. +43
Sacensību kopvērtējums
1. Guntis Kurnosenko (Birži) 165 pts. +249
2. Jānis Raups (Rite) 148 pts. +266
3. Andris Ribāks (Viesīte) 148 pts. +233
4. Vasīlijs Doļinovskis (Elkšņi) 147 pts. +141
5. Ārijs Bārdulis (Elkšņi) 136 pts. -4
6. Mairis Bravackis (Viesīte) 134 pts. +111
Paldies sacensību dalībniekiem par izturību! Paldies sacensību organizatoriem, Viesītes
Sporta klubam (Jolantai un Gintam Stumbiņiem), Miervaldim Vaveram, Ārijam Bārdulim, rakstvedim Tālim Elperam un rezultātu
apkopotājam Mairim Bravackim! Paldies visiem, kuri mūs laipni uzņēma – Ilvija un Ko
(Ēdnīca, Viesīte), Krogs pie Viktora (Lone),
Elkšņu kultūras namam (Elkšņi), Rites Tautas
namam (Rite), Zaļā varde (Viesīte)!
Sacensību dalībnieks J. Grinbergs

Viesītieši gūst panākumus stenda šaušanā
11. maijā Bauskā notika Latvijas kausa pirmais posms
stenda šaušanā. Šajās sacensībās piedalījās arī viesītieši, izcīnot
četras 2. vietas.
Apaļajā stendā vīriešu konkurencē 2. vietu izcīnīja Vadims
Basovs, bet jauniešu konkurencē 2. vieta - Oskaram Basovam.
Viesītes komanda apaļajā stendā izcīnīja 2. vietu. Komandas sastāvs: Vadims Basovs, Kaspars Avens un Oskars Basovs.
Savukārt tranšeju stendā 2. vieta Aleksandram Andruškevičam.
Sezona ir uzsākta diezgan veiksmīgi, tomēr priekšā vēl
daudz atbildīgu sacensību – pasaules, Eiropas un Latvijas čempionāti, Baltijas kauss un Latvijas kausa fināls. Tāpat arī jāpiemin Pasaules kausa posms Somijā, kurā var izcīnīt ceļazīmi uz
pasaules olimpiskajām spēlēm Japānā 2020. gadā.
V. Basovs
15
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Viesītē pulcējas mazie dejotāji

30. aprīlī uz Jēkabpils apriņķa pirmsskolas
izglītības bērnu deju kolektīvu koncertu “Sadancītis – Aprīlītis” Viesītes kultūras pilī pulcējās mazie dejotāji.
Pasākuma mērķis ir apzināt un veicināt
pirmsskolas izglītības iestāžu un kultūras iestāžu
bērnu deju kolektīvu radošo darbību, izaugsmes
iespējas un attīstību. Uz sadancīti bija ieradušies 7
bērnu deju kolektīvi no Ābeļiem, Atašienes, Rites,
Zasas, Aknīstes, Biržiem un Viesītes.
Koncertā visus mazos dejotājus sagaidīja
2019. gada simbols – dzeltenā cūciņa ar saviem
čaklajiem palīgiem, kuri atraktīvi izklaidēja mazos dejotājus, uzdodot dažādus uzdevumus. Koncertā katrs kolektīvs izdejoja divas dejas.
Pasākuma noslēgumā visi dejotāji pulcējās
deju zālē uz svētku noslēgumu un disenīti.
Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala
Autores foto

XXIII Integratīvā mākslas festivāla “Nāc līdzās”
laureāte no Viesītes novada

Integratīvais mākslas festivāls NĀC LĪDZĀS savu aizsākumu guva 1997. gadā, kad
fonda vadītāja Sarma Freiberga Sv. Valentīna
dienā sarīkoja pirmo labdarības akciju NĀC
LĪDZĀS!
Festivāls ir ieņēmis nozīmīgu vietu cilvēku ar dažādu invaliditāti dzīvē, jo tas ļauj
viņiem izpausties visdažādākajās radošajās
formās, ļauj sevi apliecināt kā spējīgu un talantīgu personību, kas viņiem un viņu tuviniekiem ir ļoti svarīgi.

Festivāls notiek vairākās kārtās: vispirms
notiek reģionālie festivāli visos 4 Latvijas novados, kuru labākie priekšnesumi un radošie
mākslas darbi tiek izvirzīti uz Rīgas lielo festivāla koncertu un mākslas darbu izstādi.
7. maijā VEF Kultūras pilī Lielkoncertā
kopā pulcējās bērni, jaunieši un pieaugušie
ar īpašām vajadzībām no visas Latvijas – labāko priekšnesumu izpildītāji no četriem
reģionālajiem Nāc līdzās! festivāliem, kuri
noritēja martā un aprīlī Daugavpilī, Sigul-

dā, Kuldīgā un Jelgavā.
Lielkoncerta priekšnesumus vērtēja kompetenta žūrijas komisija: komponists un mūziķis Rihards Zaļupe, Rīgas Doma kora skolas
vokālās mākslas pedagoģe Valda Dzene, režisors Valdis Pavlovskis, fonda valdes locekle Marta Bieriņa un festivāla mākslinieciskā
direktore, fonda Nāc līdzās! vadītāja Sarma
Freiberga.
Gaidot žūrijas lēmumu, lielkoncerta dalībniekus un skatītājus priecēja īpašie viesi Gatis Mūrnieks un RADIO TRIO!
Žūrija no 41 priekšnesuma izvirzīja 12
labākos, kuri ieguva šī gada festivāla laureāta
nosaukumu un iespēju piedalīties Ziemassvētku labdarības koncertā “Nāc līdzās Ziemassvētkos!”, kas notiks Torņakalna baznīcā
15. decembrī un kuru pilnībā filmē Latvijas
televīzija, kā arī pārraida visā Latvijā pašos
Ziemassvētkos. Pēdējos gados arī Latvijas radio translē Ziemassvētku koncertu savā ēterā.
Elīna Beļinska no Viesītes saņēma vienu no 12 laureātu tituliem un ir pagodināta
par aicinājumu gatavoties kopā ar Latvijas
profesionālajiem mūziķiem un piedalīties
Ziemassvētku labdarības koncertā “Nāc līdzās Ziemassvētkos!”

Kristapa Vasiļevska veiksmīgais starts konkursā
“Trīs Zvaigznes”

Šī gada 11. maijā Jūrmalā, Bulduros,
SemaraH Hotel Lielupe Spa&Conferences
telpās, norisinājās Jauno izpildītāju starptautiskais konkurss TRĪS ZVAIGZNES, kurā
piedalījās Kristaps Vasiļevskis. Viņš izcīnīja
godpilno 1. un 2. vietu!
Izsaku pateicību brāļiem Jānim un Agrim
Vasiļevskiem no Rīgas par atbalstu!
G. Vasiļevskis
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Bibliotēku ziņas

Bibliotēku nedēļā Viesītes bibliotēkā
Arī bibliotēkām un grāmatām ir savi svētki – katru gadu aprīlī tiek atzīmēta Bibliotēku
nedēļa, kā arī 23. aprīlis – Pasaules grāmatu
diena. Šogad Bibliotēku nedēļa norisinājās no
22. līdz 28. aprīlim.
Šīs nedēļas ietvaros Viesītes bibliotēkā notika dažādas aktivitātes: Atvērto durvju diena,
Jauno grāmatu diena. Šajā svētku nedēļā bibliotēkā viesojās ļoti mīļi un zinātkāri ciemiņi –
Viesītes PII “Zīlīte” grupiņas “Bitīte” bērni
un audzinātāja Sanita Ziemāne. Bibliotēkas
lasītavā ikviens interesents varēja apskatīt PII
“Zīlīte” sagatavošanas grupiņas “Bitītes” au-

dzēkņu darbu izstādi.
Bibliotēku nedēļas ietvaros notika arī bibliotekārās stundas Viesītes vidusskolas 10. un
6. a klašu skolēniem: “Izmanto datu bāžu “letonika.lv” un “news.lv” piedāvātās iespējas!”,
“Kļūsti par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas”
lasītāju!” Skolēni tika iepazīstināti ar bibliotēkā pieejamajām datu bāzēm: letonika.lv un
news.lv, kā arī ar jauno iespēju lasīt digitāli
e- grāmatas.
Bibliotekāres: I. Jančevska, I. Jodgude
Foto no bibliotēkas arhīva

Mana sapņu bibliotēka

2019. gada 25. aprīlī Raiņa muzejā Tadenavā noslēdzās ikgadējais
Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadu un Jēkabpils pilsētas skolu bibliotekāru metodiskās apvienības organizētais literārais
pasākums “Lasītprieks”.
Katru gadu literārajam pasākumam ir cits nosaukums, bet tas, kas
vieno, ir grāmatas, to radītāji un lasītāji. Šī gada tēma atšķīrās: pasākuma nosaukums - “Mana sapņu bibliotēka”. Pasākuma organizatoru vēlme bija noskaidrot un veicināt bērnu interesi par bibliotēku kā tikšanās
vietu, kā arī tehnoloģiju, pakalpojumu, radošuma vietu.
Pasākumā piedalījās 5., 6. klašu skolēni - aktīvākie katras bibliotēkas apmeklētāji no katras skolas. Pavisam pieteicās 10 skolas un 23 dalībnieki, no kuriem 19 startēja individuāli, bet pārējie iesniedza grupu
darbus. Mūsu skolu pārstāvēja piecas skolnieces: Katrīna Cāne, 6. a.,
Krista Golmeistere un Alīna Tiļiņina, 6. b., Elīza Līce un Elīna Beļinska, 5.b, ar individuāliem darbiem.
Gatavošanās literārajam pasākumam notika divās kārtās. Mājas
darbus vajadzēja iesniegt līdz 8. aprīlim Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, kur
tos izvērtēja speciāla komisija. Katrs skolēns varēja piedāvāt ideju par
savu sapņu bibliotēku, kuru varēja veidot, līmēt, aplicēt, zīmēt, rasēt
vai pildīt datortehnikā u.c. Savam darbam klāt vajadzēja pievienot apraksta ideju: kā redzi šo vietu, kādēļ tu tur ietu. Visu skolēnu darbos
vienojošais redzējums par bibliotēku bija – tai jābūt plašai, ērtai ēkai ar
lieliem un gaišiem logiem, pa kuriem var redzēt debesis. Iekšā jābūt ne
tikai grāmatu krātuvēm, bet arī kino zālei, spēļu telpām un kafejnīcai.
Ļoti daudzos darbos parādījās kosmosa tēma.
Noslēguma pasākumā katra skola veidoja vienotu komandu, kur
savus darbus prezentēja trīs minūšu garā prezentācijā, par to saņemot
veicināšanas balvas.
Arī mūsu meiteņu darbos bibliotēka saistījās ar kosmosa tēmu, bet
bija arī bibliotēka vilcienā un gaisa balonā. Žūrijai interesanta likās Elī-

zas radītā sapņu bibliotēka “Gaisa bibliotēka”, kura darbojas gaisa balonā. Visjautrākais un aizraujošākais šai darbā komisijai likās tas, ka grāmatas lasītājiem piegādā stārķis. Par šo ideju Elīza saņēma Augstākās
pakāpes diplomu un grāmatu, ko lasīt. Alīna saņēma pirmās pakāpes
diplomu, bet pārējās meitenes pateicības par piedalīšanos. Tāpat meitenes nopelnīja galda spēli mūsu skolai, kura tika nodota angļu valodas
skolotājai, lai mazo klašu skolēni varētu mācīties angļu valodu.
Paldies meitenēm par uzdrošināšanos un darbošanās prieku! Paldies arī vizuālās mākslas skolotājai S. Ratiņai par palīdzību darbu tapšanā - bez viņas šo interesanto darbu nebūtu!
Labus panākumus vēlot arī turpmāk skolas bibliotekāre G. Plēsuma.
Autores foto

Dzejas stunda “Tev, māmiņ!”
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10. maija rītā Saukas bibliotēkas lasītāji,
kam patīk dzeja, piedalījās dzejas stundā “Tev,
māmiņ!”
Pasākuma dalībnieki lasīja dzeju un tautas
dziesmas, kas veltītas māmiņai. Prieks, ka visi
bija ļoti gatavojušies. Katram bija sagatavots
īpašs veltījums savai māmiņai. Kopā nodziedājām arī dziesmu “Es savai māmiņai”, kas lika
nobirdināt patiesas asaras. Pie tējas tases katrs
stāstīja savu atmiņu stāstu par māmiņu. Īpašs
prieks par Birutu Beķeri, kurai rit 92. dzimšanas gads un kura no galvas norunāja vairākas
dzejas. Paldies ikvienam, kas mīl dzeju, čaklajiem bibliotēkas lasītājiem un pasākumu apmeklētājiem!
Bibliotēkas vadītāja V. Lāce
J. Veiriha foto
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Noslēdzies projekts “Mūsu mazā bibliotēka”
“Mūsu mazā bibliotēka” ir lasītveicināšanas programma 4 – 8 gadus veciem bērniem,
kas vienlaikus tika īstenota sešās Eiropas valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Horvātijā un Slovēnijā, tās mērķis - attīstīt bērnos
lasītprasmi, veicināt lasīšanas kultūru un caur
grāmatu lasīšanas pieredzi iepazīt arī citus
radošus procesus – rakstīšanu, ilustrēšanu, teātri. No Latvijas šai projektā bija iesaistījušās
200 skolas, bibliotēkas un pirmsskolas izglītības iestādes, to starpā Viesītes bibliotēka un
Viesītes vidusskolas 1. klase skolotājas Dainas
Vanagas vadībā.
Projektā ietilpa sešas bilžu grāmatas. Bilžu grāmatas ir īpaši piemērotas bērniem, kas
vēl tikai izkopj lasītprasmi, jo ilustrācijas un
teksts šajās grāmatās ir vienlīdz svarīgi. Piecas
no “Mūsu mazās bibliotēkas” bilžu grāmatām
ir tulkojumi, bet viena ir oriģināldarbs latviešu valodā:
• Pšemislavs Vehterovičs, Marta Ludviševska “Vista vai ola?” (tulk. Ingmāra
Balode),
• Pšemislavs Vehterovičs, Emilija Džubaka “Lūdzu, apskauj mani” (tulk. Ingmāra
Balode),
• Majda Korena, Agata Dudeka “Uzvāri
man pasaciņu!” (tulk. Māra Gredzena),
• Peters Svetina, Damjans Stepančičs “Brīnumu gredzens” (tulk. Māra Gredzena),
• Hilli Randa, Katerīne Zaripa “Sniegbaltais un ogļmelnais” (tulk. Maima Grīnberga),
• Mārtiņš Zutis “Nenotikušais atklājums”.
Visu grāmatu autori ir savās valstīs atzīti un augstu vērtēti rakstnieki un ilustratori,
kuriem, kā jau mazas valodas pārstāvjiem, ir
salīdzinoši grūti sasniegt citvalodu lasītājus.
Tādējādi šis projekts vienlaikus arī veicināja

kultūru dialogu. Grāmatu lasīšanu papildināja darba burtnīcas katram bērnam, kurās bija
veicami radoši uzdevumi. Pildot uzdevumus,
bērni varēja vēlreiz atgriezties pie grāmatās
iepazītajiem varoņiem, dziļāk izprast izlasītos
stāstus, pētīt ilustrācijas un ilustrēt paši.
Tagad, kad projekts ir noslēdzies, gribas
teikt – šis laiks bija skaists. Regulāri tiekoties un darbojoties visa mācību gada garumā,
esam labi iepazinušies, sadraudzējušies. Ko tik
mēs nedarījām! Lasāmo grāmatu rosināti, filozofējām, kas tad bija pirmais – vista vai ola,
iepazinām, kādi ir mūsu katra mīļākie ēdieni,

Bibliotēkas - dialogs ceļā uz pārmaiņām

pārspriedām, kādas ir ēdienu garšas, kādus
dzīvniekus var satikt mūsu mežos, zīmējām
un stāstījām viens otram par savas mājas
mīluli kaķi, uzzinājām un izmēģinājām, cik
brīnišķīgi ir apskāvieni un cik ilglaicīgs ir apskāviena radītais pozitīvais lādiņš, gandrīz kā
detektīvi atklājām aizdomīgu pēdu izcelsmi
kādā piesnigušā pagalmā…
Paldies par uzcītību, neatlaidību un jaukajiem brīžiem! Lai skaista vasara!
Bibliotekāre I. Jančevska
Foto no bibliotēkas arhīva

Paldies par grāmatu
dāvinājumu!
Viesītes bibliotēka pateicas Stendera
biedrībai par vērtīgo grāmatu dāvinājumu.
Liels paldies arī ikvienam, kurš atceras bibliotēku un dāvina tai jaunākās
grāmatas un žurnālus!
Bibliotēkas vadītāja
L. Griškena

7. jūnijā plkst. 14:00

Ar šādu moto šogad Latvijā notika Bibliotēku nedēļa.
Bibliotēku nedēļas ietvaros jau trešo gadu
Saukas bibliotēkā veidojām izstādes, priecājāmies par Viesītes Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu darbiem. Šogad liels prieks bija

skatīt Adriānas Juškevičas gleznas. Paldies
skolai par sadarbību, vecākiem par atbalstu!
Vēlam Adriānai panākumus turpmāk!
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
J. Veiriha foto
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Viesītes bibliotēkas lasītavā
ikviens interesents mīļi aicināts
uz dzejas pēcpusdienu
kopā ar Roberta Mūka
muzeja radošo apvienību
“Mūka ķēķis” no Riebiņu novada.
Ieeja – brīva.
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Aicinām uz Baznīcu nakti
Saukas Dievnamā!
Baznīcu nakts ir kultūras notikums, kas
kristīgo draudžu baznīcās notiek jau no
2014. gada - vasaras sākumā, jūnijā. Tas
ir laiks, kad baznīcā var ienākt ikviens,
lai iepazītu kultūras un garīgās vērtības.
Šogad šis pasākums notiks 7. jūnijā ar
kopējo nosaukumu “Gaisma ir nākusi
pasaulē”.
Arī Saukas ev. lut. draudze piedalās
Baznīcu naktī, un 7. jūnijā no
plkst. 18:00 piedāvā savu svētku
programmu:
plkst. 18:00 – svētbrīdis,
- lasījumi, stāstījumi, sarunas par tēmu
“Lūgšanu spēks”.
Vada mācītājs A. Ivanovs,
- slavēšana, sadziedāšanās.
Vada M. Kleščevska;
plkst. 20:30 - kafijas laiks;
plkst. 21:00 – kopīgā lūgšana,
- kokle un citi tautas instrumenti.
Vada V. Talla,
- naksnīgais Dievnams. Sveces,
mūzika, miers un gaisma ir nākusi
pasaulē.
Sapulcēsimies Saukas Dievnamā,
svinēsim sadraudzību Kristus tuvumā!
Lūdzam līdzi ņemt cienastu kafijas
galdam! Ieeja par ziedojumiem!
Laipni aicināti!

Viesītes romas katoļu draudzes
kapusvētki 2019. gadā
2. jūnijā Viesītes jaunajos kapos
Plkst. 14:00 Sv. Mise par mirušajiem
baznīcā
Plkst. 15:00 Dievkalpojums Viesītes
Jaunajos kapos
16. jūnijā Cīrulīšu kapos
Plkst. 14:00 Sv. Mise par mirušajiem
baznīcā
Plkst. 15:00 Dievkalpojums Cīrulīšu
kapos
14. jūnijā – Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena
plkst. 10:00 atceres brīdis un ziedu
nolikšana pie piemiņas akmens
Komunistiskā genocīda upuriem Viesītē

LĪGOSIM VIESĪTĒ!
23. jūnijā muzeja “Sēlija” parkā
plkst. 19:00
•
TEĀTRA IZRĀDE
Viesītes amatieru teātra ”Vēris” pirmizrāde - A. Niedzviedzis
“Trīs ar pus atraitnes” /sadzīves komēdija/.
Režisore: A. Rancova; lomas izspēlē: S. Nikolajeva, M. Brača, L.
Vaivode, L. Grinciuna, A. Žuks, A. Mežaraups
•
LĪGO DANČI kopā ar Viesītes pūtējiem
Plkst. 23:00
SVĒTKU NAKTS BALLE kopā ar “Kreicburgas ziķeriem”

Maija mēnesī Viesītes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts 1 jaundzimušais.
Sveicam vecākus!
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“Vēl mēs abi esam vienā saules lēktā,
Vēl mums abiem kopā sniega dienas svētki,
Vēl mums zeltains rudens, ievu ziedēšana,
Vēl uz tevi tiecas katra doma mana…”
(G. Micāne)

VIESĪTES NOVADA
DZIMTSARAKSTU
NODAĻA SIRSNĪGI SVEIC
Smaragda (55 gadu) kāzu jubilejā
Elkšņu pagasta iedzīvotājus
Vilmu un Valēriju Kovnackus

(laulība reģistrēta 1964. gada 30. maijā).

Vēlam veselību un saticību
arī turpmākajos kopdzīves gados!
Šī gada 1. jūnijā plkst. 13.00
koncerts “Dziesmotā diena Saukā”
komponista Arvīda Žilinska
dzimtajās mājās “Lejas Arendzāni”
Viesītes novada Saukas pagastā.
Ieeja uz koncertu - bez maksas.

Pateicība
Kustības un ūdens, prieks un veselība, komunikācija… Paldies par šīm emocijām,
ko guvām ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību
profilakse Viesītes novadā” ietvaros organizētajās peldēšanas nodarbībās! Paldies
mūsu pašvaldības Attīstības nodaļai, kā arī visiem, visiem, kuri piedalījās projekta realizācijā! Sandrai un šoferīšiem paldies par rūpēm un gaišajiem smaidiem!
Gaidīsim nākamo projektu!

Pieminam aizsaulē aizgājušos…

Mīļš paldies Rudītei Urbacānei, Anatolijam Kvitkovam, Andrim Zariņam,
z/s “Ošāni” pārvaldniecei Aritai Bārdulei, Ārijam Bārdulim, Jurim Rusiņam,
Egilam Uzkuram, Mairim Mikalkevičam, Rolandam Kļaviņam, Jānim Kucinčeiram,
Elvijam Šupiņam par to, ka palīdzēja atdzimt trošu tiltiņam pār Dienvidsuseju Elkšņu pagastā!

Aleksandra Menuhova
1925. – 10.05.2019. Rites pagasts
Helēna Saleniece
1934. - 18.05.2019. Viesīte
Andris Kalniņš
1953. - 18.05.2019. Viesīte
Alberts Muižnieks
1928. – 22.05.2019. Elkšņu pagasts
Ingūna Davidāne
1967. – 23.05.2019. Viesīte
Austra Osma
1925. – 23.05.2019. Elkšņu pagasts
Anna Solosteja
1936. – 25.05.2019. Viesīte

Ar cieņu – I. Pavāre, D. Zvaigzne.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Peldēšanas grupas dalībnieki

Pateicība

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”
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