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Mana dzimtene sākas tepat –
aiz stūra;
kur bērzu birzs,
kur rudzu druva
un vēl tālāk…,
kur jūra.
Mana bērnība sākas tepat –
aiz stūra;
kur Daugavas krasti,
kur ļaudis neparasti
un sapņi tik tāli…
kā jūra.

J. Misiņš

Aizvadīta Ģimeņu diena Viesītē
2. jūnijā Viesītes pilsētā aizvadīta Ģimeņu
diena. Atbilstoši šī gada ģimeņu dienas nosaukumam – “Dāvāsim prieku” - visu dienu
Viesītes pilsētā valdīja prieks, smaidi un jautra atmosfēra. Kā katru gadu, arī šogad svētku diena sākās ar nu jau 5. sudraba karotīšu
svētkiem. Pašiem mazākajiem novadniekiem
Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs A.
Žuks pasākumā pasniedza sudraba karotītes
un novadnieka A. Žilinska grāmatu “Melnkaķītis Baltķepītis”. Aizvadītajā gadā novads
papildinājies ar 28 jaundzimušajiem.

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/

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

Klāt atkal
Ziemassvētku laiks…

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 virtenēm, 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 svētku patieso nozīmi, mēs piemirstam, ka šie
svētki ir Dzīvā Dieva Dēla dzimšanas diena!
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Košāku šo pasākumu padarīja šī gada
īpašie svētku viesi – Vinnijs Pūks, Tīģerītis,
Zaķis un 2 skaistas vasaras puķītes, kuri piedalījās gan pirmajā svētku daļā, gan vadīja
dažādas rotaļas otrajā dienas daļā. Kā katru
gadu,
šogad pēc sudraba
karotīšudāvinājis
saņemDievsarīZiemassvētkos
ir pasaulei
šanas
visi tika aicināti Dēlu,
pulcēties
Viesītes
savu Vienpiedzimušo
Jēzupie
Kristu,
lai
Viņš glābtu
no pasaules
nāves
Kultūras
pils,mūs
lai dotos
svinīgāgrēka
ratiņuunparādē
valgiem,
laimuzeju
mēs, savas
grēcīgās
dabasmuzeja
vadīti,
uz
Viesītes
“Sēlija”.
Savukārt
nepazustu
un neiemantotu
mūžīgo
nāvi.
Šie
“Sēlija”
teritorijā
notika dažādas
rotaļas
kopā
svētki
ir
Dieva
žēlastības
un
mīlestības
svētki
ar Pasaku Nama tēliem, burbuļu pūšana, svētmums. Šajos svētkos ir vairāk jādomā nevis
ku koncerts un sporta spēles ģimenēm līdz
par to, cik naudas tērēsim, bet ir jādomā par
pat
vēlai
to, vai
es pēcpusdienai.
esmu gatavs pieņemt šo Dieva mīles-

Sivēns:
“Kā pareizi
raksta
vārdu
mīlestība?”
tības
dāvanu,
vai esmu
gatavs
pieņemt
Kristu
arīVinnijs
savā dzīvē
Pestītāju,
kā vislielāko
Pūks:kā
“Tosavu
neraksta,
to JŪT!”
Dieva dāvanu! Nedzīsim sevi iepirkšanās
stresā, bet sagatavosim savas sirdis kā šūpuli
un Sabiedrisko
attiecīDievaJaunatnes
mīlestībai!lietu
Priecīgus
un gaišus jums
šos
bu speciāliste D. Sala
Ziemassvētkus!
Autores
foto
Saukas ev. lut. draudzes
mācītājs
Aleksandrs
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Viesītes novada seniori piedalās pasākumā Rokišķos

Viesītes novada pašvaldība kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību īsteno Eiropas Savienības INTERREG Latvija - Lietuva pārrobežu
sadarbības programmas 2014 - 2020 atbalstīto
projektu “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un
Viesītes pašvaldības”, Nr. LLI-295/V-R communities/. Tā mērķis ir radīt apstākļus, kas
sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē
un Rokišķos. Abās apdzīvotajās vietās cilvēku
dzīves stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme ir pievērsta pasākumiem,
lai dotu iespēju cilvēkiem tikties un pavadīt
laiku aktīvi. Projekta moto ir “VESELS UN
LAIMĪGS”.
6. jūnijā 18 dalībnieki no Viesītes pilsētas,
Viesītes, Elkšņu, Saukas un Rites pagastiem
devās pie kaimiņiem Lietuvā, kur tikāmies
ar partneru senioriem. Dienas gaitā bijām
nodarbināti dažādās aktivitātēs. Pasākuma
mērķis bija iedvesmot dalībniekus aktīvai
darbībai, hobijiem, kā arī papildināt zināšanas par to, kā rūpēties par savu veselību. Augusta beigās būs mūsu kārta rīkot līdzīgu pasākumu Viesītē. Pie mums ieradīsies seniori
no Rokišķiem.
Saskaņā ar aktivitāšu plānu turpinās
darbs pie plānošanas dokumenta – algoritma
izstrādes. 12. jūnijā dokumenta izstrādātāji
prezentēja pirmo redakciju. Tā kā dokumentam ir jābūt inovatīvam, tad sākotnēji nebija

īstas skaidrības par rezultātu. Mūsu speciālisti un iestāžu vadītāji par prezentēto materiālu
izteicās atzinīgi, un līdz ar to ir gandarījums,
ka šis projekta rezultāts patiešām tiks izmantots nākotnē. Tas ir viegli uztverams, savukārt
algoritma tabulas dod iespēju modelēt situāciju iedzīvotāju iesaistei svarīgos procesos
un aktivitātēs. Augustā un septembrī notiks
apmācības speciālistiem, kā strādāt ar algoritmu. Šo dokumentu prezentēsim arī Jaunjelgavas, Salas un Ilūkstes novados.
Pateicoties ietaupītajiem projekta budžeta līdzekļiem, Viesītes novadā tiek attīstīta vēl
viena aktīvās atpūtas vieta; tā ir viesītiešu iecienīta vieta pie Viesītes ezera “Pie akmens”.
Aktīvās atpūtas vietā plānotās 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

uzlabos iespējas iedzīvotājiem aktīvi atpūsties
dabā. Lepojamies, ka ar šī projekta īstenošanu
būsim sakārtojuši trīs objektus, iesaistījuši savus iedzīvotājus aktivitātēs, pievēršot sabiedrības uzmanību savai veselībai. Ne velti saka,
ka aktīvs dzīvesveids ir labākās zāles visām
slimībām. Projekts noslēgsies 2019. gada septembrī.
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.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas
Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada
pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
G. Dimitrijeva, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

Turpinās būvdarbi Viesītes Dienas centra izveidei Latvijas –
Lietuvas pārobežu projekta “SocQuality” ietvaros

Pateicoties projektam Nr. 317 “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā”, līdz rudenim Viesītē, Smilšu ielā 39K, bijušās dienesta viesnīcas
telpās ar noteiktu telpu pārbūvi tiks izveidots
Viesītes dienas centrs. Šobrīd aktīvi notiek
būvdarbi, ir nomainīti logi. Izbūvējot jaunas
telpas un mainot plānojumu, Dienas centrs iegūs šādas telpas – nodarbību telpas, kabinetu,
gaiteni, virtuvi, tualeti cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām, palīgtelpas, kā arī pie

ieejas ēkā tiks demontēts ieejas mezgls, tā vietā
izbūvējot jaunas kāpnes, un izbūvēts vertikāls
pacēlājs. Būvdarbus veic SIA “LC būve, būvuzraudzību - SIA “Buvkon”. Būvdarbus plānots
pabeigt līdz 2019. gada 31. augustam.
2019. gada rudenī jaunizveidotajā dienas
centrā projektu ietvaros plānotas šādas aktivitātes: izglītojoša lekcija par veselīgu dzīvesveidu; pieredzes apmaiņa par dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām (“Kā labāk dzīvot”);
NVO – kā sadarboties un iesaistīties, ko varam
iegūt; tradicionāli pasākumi, to atzīmēšana un
nozīme indivīdu kopienas dzīvē; fiziskās aktivitātes iekštelpās gados vecākiem cilvēkiem,
t. sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; praktiskā apmācība par sociālajām prasmēm (interneta resursu izmantošana recepšu meklēšanā
kopīgām aktivitātēm virtuvē u.tml.); Kopā būt
- saturiska brīvā laika pavadīšana (galda spēles,
piem. novuss, galda teniss, galda hokejs u.c.).
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
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sociālo pakalpojumu kvalitāti. Projekta ietvaros tiek organizētas starptautiskas vasaras
nometnes bērniem un jauniešiem, apmācības
speciālistiem, kā arī tiek iekārtots dienas centrs
Viesītē.
Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions, partneri – Jonišķu A.
Raudonikis Mākslas skolas Atvērtais jauniešu
centrs, Kretingas Dienas aktivitāšu centrs, Rokišku Jauniešu centrs, Dobeles, Jaunjelgavas,
Auces un Viesītes novadu pašvaldības.
Īstenošanas laiks 24 mēneši: no 01.02.2017.
līdz 29.02.2020. 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, tai skaitā ERAF finansējums EUR 93273.05.
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
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Oficiālās ziņas

Viesītes novada domes kārtējā sēdē 2019. gada
23. maijā izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesīte, Smilšu iela
15A, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli
un izsoles noteikumu 2019/5 apstiprināšanu.
2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Saukas pagasta
Lone, “Aronijas 3”-17, izsoli un izsoles noteikumu Nr. 2019/6 apstiprināšanu.
3. Dome nolēma nepārņemt pašvaldības
īpašumā Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā piederošo nekustamo īpašumu
“Meža Stauģi” Viesītes pagastā.
4. Kā katru gadu, Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai pašvaldība piešķīra 70,00 EUR.
Salidojums notiks š. g. 3. augustā Ikšķilē.
5. Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes
novada vispārizglītojošo skolu skolēniem un
pedagogiem par sasniegumiem 2018./2019.
mācību gadā mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos un sacensībās, par sasniegumiem
profesionālās ievirzes konkursos. No pašvaldības budžeta šim mērķim tika piešķirti 3865,00
EUR.
6. Par transporta nodrošinājumu konsultāciju un valsts pārbaudes darbu laikā Viesītes
vidusskolā līdz 14. jūnijam (ieskaitot).
7. Par finansējuma piešķiršanu no vides
aizsardzības speciālā budžeta (1581,74 EUR)
lielgabarīta atkritumu izvešanai uz SIA “Vidusdaugavas SPAAO “Dziļā vāda””.
8. Par dalību projekta “Pašvaldības ceļa
E 17 Dzeņi - Elkšņi posma pārbūve” Elkšņu
pagastā izstrādē un īstenošanā. Projekta īstenošanas priekšfinansējuma, līdzfinansējuma
un neattiecināmo izmaksu segšanai nolēma
Valsts kasē ņemt vidējā termiņa aizņēmumu
135360,67 EUR.

9. Par dalību projekta “Pašvaldības ceļa S
6 Bajāri - Grabažāni posma pārbūve” Saukas
pagastā izstrādē un īstenošanā. Projekta īstenošanas priekšfinansējuma un līdzfinansējuma izmaksu segšanai nolēma Valsts kasē ņemt
vidējā termiņa aizņēmumu 121550,98 EUR.
10. Par Viesītes novada pašvaldības pretkorupcijas plāna un iekšējās kontroles sistēmas
pamatprasību korupcijas un interešu konflikta
riska novēršanai Viesītes novada pašvaldībā
apstiprināšanu. Dokuments publicēts pašvaldības mājaslapā – sadaļā: Normatīvie akti.
11. Par nekustamā īpašuma - Viesītes novada Viesītes pagasts, “Vārnavas jaunā māja”,
zemes ierīcības projekta (ZIP) apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma “Zemzari”
Viesītes pagastā atsavināšanas pirmpirkuma
kārtībā procesa uzsākšanu.
13. Par nekustamo īpašumu “Mazdzeņi”
un “Jaunsētas” Viesītes pagastā robežu pārkārtošanu.
14. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma Saukas pagasts, Sauka, “Māja Nr. 1”-17, atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.
15. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma Viesītes pagasts, “Arāji”- 4, atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.
16. Par nekustamā īpašuma - “Ceriņi”,
Saukas pagasts, sadalīšanu.
17. Par nekustamā īpašuma - “Beitāni”,
Viesītes pagasts, sadalīšanu.
18. Par nekustamā īpašuma - “Annas”,
Elkšņu pagasts, sadalīšanu.
19. Par Viesītes novada domes 21.02.2019.
lēmuma Nr. 19, prot. Nr. 2 “Par nekustamā
īpašuma Rites pagasta “Ratulāni” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” lemjošās daļas
izteikšanu jaunā redakcijā.

20. Par zemes īpašuma “Klētnieki - Krieviņi” zemes vienības un ceļa nodošanu valstij
Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas
personā.
21. Par izmaiņām Valsts Kadastra reģistrā
un adrešu piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, starpgabala statusa piešķiršanu, īpašuma tiesību
nostiprināšanu uz tiem Zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu.
22. Par nekustamo īpašumu “Caunāni” un
“Meža Kūleņi” Viesītes pagastā robežu pārkārtošanu.
23. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
24. Par zvejošanas atļauju Piksteres un Vīņaukas ezeros 2 personām.
25. Par pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu - “Vecbincāni” un “Jaunbincāni”, Saukas pagastā savienošanu.
26. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 2 personām.
27. Par gida pakalpojumu izcenojumu
braucienā ar specializēto transporta līdzekli
MELEX 966:
maršruts (Mazā Bānīša parks - Zaļais tirdziņš - Raiņa iela - Vecpilsētas laukums - Brāļu
kapi - Brīvības baznīca - Mazā Bānīša parks;
pakalpojums 30 minūtes; mazais specializētā transporta līdzekļa MELEX 966 sastāvs - 7
sēdvietas) – 10,00 EUR;
maršruts (Mazā Bānīša parks - Zaļais tirdziņš - Raiņa iela - Vecpilsētas laukums - Brāļu
kapi - Brīvības baznīca - Mazā Bānīša parks;
pakalpojums 30 minūtes; pilnais specializētā
transporta līdzekļa MELEX 966 sastāvs - 13
sēdvietas) – 15,00 EUR.
28. Par telpu nomu “Pagastmāja”, Lone,
Saukas pagasts, Viesītes novads.

Viesītes novada domes kārtējā sēdē 2019. gada
20. jūnijā izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

1. Par finansējuma piešķiršanu projekta
“Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, 2. kārta” izstrādei. Nolēma atbalstīt
pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Viesītes
komunālā pārvalde” projekta “Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, 2. kārta”
izstrādi un no Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem
piešķirt finansējumu 9534,80 EUR projektēšanas darbu gala maksājumiem.
2. Par finansiālo atbalstu 100,00 EUR L.
Ābolniecei dzejoļu krājuma izdošanai.
3. Par nolietoto pamatlīdzekļu (veļas mazgājamā mašīna un printeris) norakstīšanu.
4. Par nekustamo īpašumu: Smilšu ielā
15A, Viesīte, “Mazspiļvi”, Elkšņu pagasts, “Mazklintis”, Viesītes pagasts, atsavināšanu pirmpirkuma kārtībā.

5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Saukas pagasta “Jaunzvirgzdāres”, Saukas pagasta “Tīrumiņi”, Elkšņu
pagasta “Mazkārkļi”, Saukas pagasta “Zīlītes”,
Elkšņu pagasta “Ausmas”, Elkšņu pagasta “Mazceļinieki”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu
soli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
6. Apstiprināja Viesītes novada pašvaldības
grāmatvedības metodiku 2019. - 2023. gadam
“Kārtība budžeta iestādēm normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā piemērošanai”.
7. Apstiprināja Viesītes novada pašvaldības
2018. gada publisko gada pārskatu.
8. Nolēma ņemt īstermiņa aizņēmumu
71570,00 EUR Valsts kasē Viesītes novada pašvaldības budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai.
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9. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 1 personai.
10. Par īres līgumu pagarināšanu līdz
30.09.2019. 35 īrniekiem un līdz 31.07.2019. 13
īrniekiem.
11. Apstiprināja Viesītes novada teritorijas
plānojumu un saistībā ar to tika apstiprināti
saistošie noteikumi Nr. 2019/3 “Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
un saistošie noteikumi Nr. 2019/4 “Par Viesītes
novada domes 2009. gada 27. augusta saistošo
noteikumu Nr. 3 “Par teritorijas plānojumiem”
atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
12. Par nekustamā īpašuma - Viesītes pagasts “Purva mala” - zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu.
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Viesītes novada domes kārtējā sēdē 2019. gada
20. jūnijā izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

13. Par piedāvājumu 3 dzīvokļa īpašumu
atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.
14. Par izmaiņām Valsts Kadastra reģistrā
un īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz atdalītajām zemes vienībām.
15. Par zemes nomas līguma slēgšanu 2
personām.
16. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ainavas”, Elkšņu pagastā.
17. Par starpgabala statusa piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam, īpašumam, īpašuma tiesību nostiprināšanu uz to Zemesgrāmatā un atsavināšanas
procesa uzsākšanu.

APSTIPRINĀTI
Viesītes novada domes sēdē
2019. gada 18. aprīlī (prot. Nr. 4; 10.#)
Viesītes novada pašvaldības 2019. gada 18.
aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2019/2
“Par grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 2017/11 “Par pabalstiem
Viesītes novadā””
Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma” 35. panta otro,
ceturto un piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2
panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu
Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
27., 30. un 31. punktiem,
Ministru kabineta 17.07.2009. noteikumiem
Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdalību”
13. punktu.
1. Izdarīt Viesītes novada pašvaldības 2017.
gada 19. oktobra noteikumu Nr. 2017/11 “Par
pabalstiem Viesītes novadā” (publicēti informatīvajā izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”,
Nr. 12, 2017. gada decembrī) šādu grozījumu:
1.1. Izteikt Viesītes novada pašvaldības 2017.
gada 19. oktobra saistošo noteikumu Nr.
2017/11 “Par pabalstiem Viesītes novadā” 17.
punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā
200.00 EUR apmērā par katru bērnu, bet, ja
vienās dzemdībās piedzimst vairāk kā viens
bērns - plus 150.00 EUR, piešķir vienam no
vecākiem, kura deklarētā dzīvesvieta Viesītes
novada administratīvajā teritorijā ir ne mazāk
kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas
dienas, un bērns ir deklarēts Viesītes novada
administratīvajā teritorijā”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā
dienā pēc publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs
A. Žuks

18. Par ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu 1 personai.
19. Nolēma piedalīties daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes (turpmāk - DME) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanā, realizējot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Meža iela 23,
Viesīte”. Pilnvaroja Viesītes novada pašvaldības
izpilddirektori Sanitu Lūsi pārstāvēt pašvaldī-

Izsoles
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Saukas pagasta “Jaunzvirgzdāres”,
ar kadastra numuru 56880030098, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības 2,81 ha platībā; sākotnējā cena EUR
3840.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens
simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Īpašumam ir nomnieks. Jāpārņem saistības.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019. gada 8. augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2019. gada 9. augustā 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.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Saukas pagasta “Tīrumiņi”, ar kadastra numuru 56880030096, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības
2,61 ha platībā; sākotnējā cena EUR 3563.00.
Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Īpašumam ir nomnieks. Jāpārņem saistības.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019. gada 8. augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2019. gada 9. augustā plkst.
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bas intereses Dzīvojamās mājas Meža iela 23,
Viesīte, dzīvokļu īpašnieku kopībā saskaņā ar
domes lēmumiem.
20. Pieņēma jaunā redakcijā lēmumu “Par
dalību projekta “Pašvaldības ceļa E17 Dzeņi Elkšņi posma pārbūve” Elkšņu pagastā Viesītes
novadā izstrādei un īstenošanai” sakarā ar projekta neattiecināmo izdevumu samazināšanu
no 26137,95 EUR uz 21055,95 EUR
Viesītes novada pašvaldības
kancelejas vadītāja D. Vītola.
Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā: www.viesite.lv
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 Elkšņu pagasta “Mazkārkļi”, ar kadastra numuru 56580060041, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības
2,17 ha platībā; sākotnējā cena EUR 3705.00.
Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Īpašumam ir starpgabala statuss. Pirmpirkuma tiesības apkārtējo zemju īpašniekiem.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019. gada 8. augustam (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 9. augustā plkst. 10.00 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.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Saukas pagasta “Zīlītes”, ar kadastra
numuru 56580060041, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 7,29 ha
platībā; sākotnējā cena EUR 12090.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00
centi).
Īpašumam ir starpgabala statuss. Pirmpirkuma tiesības apkārtējo zemju īpašniekiem.
Ir nomnieks. Jāpārņem saistības.
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Izsoles
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019. gada 8. augustam (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 9. augustā plkst. 10.30 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 Elkšņu pagasta “Ausmas”, ar kadastra numuru 56580050017, atklātu, mu-

tisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 0,7684 ha platībā; sākotnējā cena EUR
1711.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts
euro un 00 centi).
Ir nomnieks. Jāpārņem saistības.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019. gada 8. augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2019. gada 9. augustā plkst.
11.00 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.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Elkšņu pagasta “Mazceļinieki”, ar
kadastra numuru 56580010033, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais
īpašums sastāv no 2 (divām) zemes vienībām
3 ha platībā; sākotnējā cena EUR 4427.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019. gada 8. augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2019. gada 9. augustā plkst.
11.30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t.
26424109.

Godinot komunistiskā genocīda upuru piemiņu Viesītē
Pagājuši jau 78 gadi kopš 1941. gada 14. jūnija deportācijām. Visā Latvijā, tostarp arī Viesītē,
piektdien, 14. jūnijā, ar atceres un piemiņas pasākumiem pieminēja Padomju Savienības masveida deportācijas, kurās cieta vairāk nekā 15
tūkstoši Latvijas iedzīvotāju.
Viesītē 14. jūnijā plkst. 10:00, pie piemiņas
akmens Komunistiskā genocīda upuriem, notika
piemiņas pasākums. Šeit pulcējās iedzīvotāji, lai
noliktu ziedus un ar klusuma brīdi godinātu komunistiskā genocīda upuru piemiņu.
Piemiņas brīdis tika noturēts arī Saukas pagastā. “Smiltaines un Galvānu kapsētās tika nolikti ziedi un aizdegtas svecītes represēto piemiņas vietās. Lai neaizmirstam 15 tūkstošus izsūtīto
pirms 78 gadiem. Lai atceramies un godinām!”
par piemiņas brīdi Saukas pagastā stāsta V. Lāce.
Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala
Autores foto

14. jūnijs.
Pieminot

Pirms 78 gadiem, pēc Latvijas Valsts arhīva datiem, 1941. gada 14. jūnija deportācijās
Latvija zaudēja vairāk nekā 15425 iedzīvotājus, viņu vidū latviešus, krievus, poļus, ebrejus, no kuriem 3751 bija bērni vecumā līdz 16
gadiem. No Saukas pagasta 14. jūnijā, kas tolaik bija daudz lielāks nekā mūsdienās, izsūtīja trīs ģimenes un četrus vieniniekus, kopā
13 cilvēku. Lēģeros un izsūtījumā mira seši…
14. jūnija rītā Smiltaines un Galvānu kapsētās tika nolikti ziedi un aizdegtas svecītes
represēto piemiņas vietās. Atceramies un godinām!
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
J. Veiriha foto
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“E-asistenta” pakalpojums iedzīvotājiem

Lai e-pakalpojumus portālā Latvija.lv
varētu saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri neizmanto eID karti ar elektronisko parakstu vai
internetbanku, ir izstrādāts īpašs risinājums –
e-asistents jeb pilnvarotais e-pakalpojums. Šī
pakalpojuma mērķis ir radīt vienlīdzīgu pieejamību valsts un pašvaldību pakalpojumiem
visām sociālajām grupām, dodot iespēju ikvienam saņemt pakalpojumus elektroniski.
Pilnvarotā e-pakalpojuma jeb e-asistenta
darbības principus šā gada februārī apstiprināja Ministru kabinets, pieņemot grozījumus
noteikumos, kuri nosaka valsts pārvaldes
vienoto klientu apkalpošanu centru darbības
kārtību.

E-asistents ir Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC)
darbinieks, kuram klients savā vārdā uztic
pieteikt vienu konkrētu VSAA pakalpojumu.
Līdz ar to tas ir lielisks palīgs tiem iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami jau minētie elektroniskās identifikācijas līdzekļi un tāpēc nav
iespējams izmantot e-pakalpojumus.
Viss, kas jādara – jāņem savs personu
apliecinošais dokuments (pase vai personas
apliecība), jādodas uz tuvāko VPVKAC un
jālūdz klientu apkalpošanas centra darbinieka palīdzība nepieciešamās formalitātes –
pilnvarojuma nokārtošanā. Šis pilnvarojums
būs spēkā tikai konkrētā VSAA pakalpojuma
saņemšanai. Pēc pilnvarojuma parakstīšanas
VPVKAC darbinieks klienta vārdā pieteiks
nepieciešamo e-pakalpojumu un informēs
klientu par pakalpojuma plānoto izpildes laiku un atbildes saņemšanas iespējām.
E-asistenta nodrošināšana uzlabos e-pakalpojumu pieejamību fiziskām personām, jo

tie, kas neizmanto elektroniskās identifikācijas līdzekļus, nepaliks “ārpus” e-pakalpojumu
saņēmēju loka. Vienlaikus pilnvarotā e-pakalpojuma funkcionalitāte mazinās arī administratīvo slogu iestādēm, jo tiek paplašināts
to cilvēku loks, kas pakalpojumus var pieteikt
un saņemt elektroniski, nevis tikai klātienē
vai pa pastu.
Klientu centros vienuviet var saņemt pašvaldību, Valsts ieņēmumu dienesta, VSAA,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu
reģistra, Valsts zemes dienesta, Lauksaimniecības datu centra un Lauku atbalsta dienesta
pakalpojumus. Tāpat centros var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku
palīdzību darbam ar datoru, internetu, jautājumos par e-adreses izveidi u.c.
Viesītes VPVKAC

Paula Stradiņa skolā izstāde “100 mirkļi Latvijas veselībā”

Pauls Stradiņš ar ķirurģijas studentiem. Fotogrāfs: nav zināms. Rīga, 20. gs. 50. gadu pirmā puse.
Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļā Paula
Stradiņa skola līdz 13. jūlijam skatāma ceļojošā izstāde “100 mirkļi Latvijas veselībā”.
Izstāde sniedz ieskatu Latvijas medicīnas
aprūpē laika posmā no valsts dibināšanas
līdz mūsdienām.
Izstāde ir viens no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja pērnajā gadā īstenotajiem Latvijas valsts simtgades pasākumiem.
Izmantojot līdz šim nepublicētus muzeja krājuma materiālus, 100 fotogrāfijās ir vizualizēta Latvijas medicīna dažādos laika periodos,
izceļot katra vēstures posma īpatnības.
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Izstādes galvenais uzdevums ir sniegt
skatītājam iespēju sajust medicīnas darbinieka un pacienta attiecību patieso būtību:
tiesības saņemt un pienākums sniegt palīdzību neatkarīgi no apstākļiem, karā vai mierā,
nabadzībā vai bagātībā, neatkarīgi no pārliecības, vecuma, rases, nacionalitātes vai politiskās pārliecības. Lai uzsvērtu šo misiju, par
centrālo caurviju tēlu visiem vēsturiskajiem
periodiem ir kļuvusi medicīnas māsa, kuras sākotnējais nosaukums ir bijis žēlsirdīgā
māsa.
Līdztekus ceļojošajai izstādei Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs izveidojis
virtuālo enciklopēdiju “100 nozīmīgas personas medicīnas vēsturē”, kas ikvienam pieejama tiešsaistē (ieverojamiemediki.lv). Enciklopēdijā ievietots apjomīgs foto materiālu
klāsts no Medicīnas vēstures muzeja krājuma.
Starp 100 Latvijas medicīnas personībām iekļauta arī informācija par Viesītē dzimušo
ķirurgu, onkologu, medicīnas vēsturnieku
Paulu Stradiņu.
Izstāde apskatāma līdz 13. jūlijam muzeja
darba laikā. Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļa
Paula Stradiņa skola iepazīstina ar Stradiņu
dzimtas devumu Viesītē, kā arī Viesītes apkārtnes lauku medicīnas vēsturi. Tā izveidota
bijušajā Eķengrāves pagastskolas ēkā, kurā
kristīts un vēlāk arī mācījies profesors Pauls
Stradiņš, kā vārdā nosaukta šī muzeja “Sēlija”
nodaļa.
Sagatavoja J. Dzimtais,
Viesītes muzeja “Sēlija” izglītojošā darba
un darba ar apmeklētājiem speciālists,
tip@viesite.lv, tālr. 28681126

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2019. gada jūnijs, Nr. 6, (191)

Novada skolās

Kad skola apnikusi, var mācīties Krustpils pilī
30. maijā, kad mācības skolas solā vairs
nemaz nesaista prātu, Viesītes vidusskolas 7.a
klase devās mācību ekskursijā uz Jēkabpili.
No iniciatīvas “Latvijas skolas soma” piedāvātajām aktivitātēm izvēlējāmies Krustpils
pils vēstures ekspozīciju apskati un muzeja
izglītojošās programmas “Ziepju darbnīca”
apmeklējumu. Lai arī Krustpils pilī notiek
plaši rekonstrukcijas un atjaunošanas darbi,
apmeklētāji ir vienmēr laipni gaidīti.
Skolēni ekskursijas laikā iepazinās ar
Krustpils pils vēsturi un tās likteni dažādos
laikos, aplūkoja muzeja ekspozīcijas un vēsturiskos priekšmetus. Lielu interesi izraisīja
vēsturisko priekšmetu atpazīšana un to pielietojuma izzināšana. Kā izskatās senais tējkannas sildītājs, ogļu gludeklis un bezmēns?
Daudzi senie sadzīves piederumi izskatās ļoti
līdzīgi mūsdienās lietojamajiem, bet daži bija
īsta mīkla.
Jaunas zināšanas tika iegūtas ekspozīcijā
“100 iemesli lepoties ar Jēkabpili” par jēkabpiliešu sasniegumiem un izcilām personībām.
Varējām uzzināt, kuri aktieri, mākslinieki un

sportisti ir dzimuši un auguši šajā pilsētā. Pils
tornī skolēni varēja aplūkot jaunās mākslinieces Gitas Palmas gleznu izstādi “Pavasaris”.
Muzeja izglītojošā programma “Ziepju
darbnīca” papildināja zināšanas par mūsu
senču ziepju vārīšanas tradīcijām un izejvielām. Katrs dalībnieks sev pagatavoja aromātiskas ziepes no dabīgām izejvielām - dzidrās
ziepju bāzes un Latvijā augušām zāļu tējām
un ziediem. Nodarbība sniedza prasmes un

iedvesmu jaunu hobiju izvēlei un biznesa idejām.
Muzeja apmeklējums pilnveidoja izpratni
par vēsturi, kultūru, mākslu, arhitektūru un
ķīmiju.
Maksu par transportu un nodarbību sedza “Latvijas skolas soma” finansējums. Pateicamies par šo atbalstu skolēnu izglītošanā.
7. a klases audzinātāja S. Berģe

Ar “Latvijas skolas somu” plecos uz Aizkraukli

21. maija agrā rīta stundā 3. b klases skolēni, ziņkāres un enerģijas pārpilni, sēdās autobusā un uzsāka ceļojumu uz Aizkraukles
vēstures un mākslas muzeju “Kalna ziedi”.
Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja
darbinieces mūs viesmīlīgi uzņēma savā mājīgajā pagalmā. Pirmā sasveicināšanās bija ar
muzeja nama saimnieci - melnbalto kaķenīti,
kura vērīgi visus aplūkoja un ļāvās mūsu roku
glāstiem.
Muzeja darbinieces vispirms aicināja
aplūkot seno darbarīku un seno priekšmetu
ekspozīciju lielā šķūnī. Skolēni ar lielu interesi
apskatīja senos darba ratus un goda ratus –
“drošku”, vērpjamos ratiņus, krēslus, ķeblīšus
un dažādus senos sadzīves priekšmetus.

Pēc tam skatījām latviešu tautas tērpus.
Gide aicināja mūsu klases meitenes pielaikot
Zemgales tautas tērpa villaini un iejusties
seno laiku tēlā. Interesanta bija seno laiku
dzīvojamās istabas ekspozīcija ar veco klavesīnu, gramofonu, koklēm un daudz citiem
priekšmetiem.
Visaizraujošākā praktiskā darbošanās
skolēniem bija darbnīcā “Sviesta kulšana”.
Šajā procesā katrs izjuta darbošanās prieku, vērojot, kā veidojas sviesta masa. Darba
procesa beigās katrs skolēns izbaudīja īsta
sviesta garšu uz rudzu maizes rikas. Garšoja
ļoti labi. Visi solījās savās mājās gatavot īstu
sviestu.
Nākošajā darbnīcā “Latvju rakstu zīmes”
7

bērni iepazinās ar latviešu rakstu zīmēm un
to nozīmi. Pēc tam skolēni piedalījās savu līdzi atvesto t-krekliņu apdrukāšanā ar latviešu
tautiskajiem rakstiem. Ar lielu sajūsmu katrs
skolēns darbojās mākslinieces vadībā, izvēloties sev patīkamo rakstu zīmi.
Mācību ekskursijas nobeigumā gide aicināja visus skolēnus seno laiku bērnu rotaļās.
Ar lielu sajūsmu tika izmēģināta staigāšana
ar koka kājām, piedalīšanās rotaļās: “Cūciņu
dzīšana”, “Makšķerēšana”, “Riņķu mešana”,
“Slēpošana pa pāriem”. Katram dalībniekam
tika uzdāvināta latviešu rakstu zīme.
Skolēni bija gandarīti, jo bija ieguvuši
vērtīgas zināšanas, kopīgi darbojušies un izbaudījuši burvīgo pavasara ziedoņa laiku, neklātienē aizceļojot senos laikos.
Mācību ekskursijas turpinājumā apmeklējām Pļaviņu HES muzeju, kurā aplūkojām
jauno digitālo ekspozīciju par Pļaviņu HES
būvniecības vēsturi un šodienas darbību.
Šī mācību ekskursija notika, pateicoties
projektam “Latvijas skolas soma”. Skolēnu
dalība un darbība šajā projektā radīja dziļāku
ieskatu Latvijas kultūras mantojuma apzināšanā, tādējādi stiprinot piederības sajūtu savai
valstij.
3. b klases audzinātāja A. Bērziņa
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“Skolas somā” Smilšu kino
•

22. maijā Viesītes vidusskolas un “Rites
pamatskolas” sākumskolas skolēniem bija
lieliska iespēja iepazīties ar netradicionālu
kino veidu – smilšu kino. Iniciatīvas “Latvijas
Skolas soma” ietvaros SIA Sand Masterpieces
Viesītes kultūras pils kino zālē demonstrēja
smilšu kino filmu “Sprīdītis”. Šī patiesi bija
jauna un interesanta pieredze gan skolēniem,
gan skolotājiem. Mākslinieces veiklās roku
kustības, 40 minūšu garumā veidojot sižetu
un attēlojot filmas varoņus, lika izbrīnā plati
ieplest acis ne vien bērniem, bet arī pieaugušajiem. Varoņu gaitas spilgtināja mūzikas pavadījums un aktiera balss, kas katram filmas
varonim prata atrast īsto intonāciju un skanējumu. Pēc izrādes skolēniem bija iespēja tuvāk iepazīties ar metodi, kā tiek veidots smilšu kino, un pašiem iemēģināt roku zīmēšanā.
Skolēnu atsauksmes
• Pirmo reizi dzīvē redzēju tik grūtu darbu.
• Zīmējumi bija tik skaisti un reālistiski.
• Patika, kā māksliniece zīmēja, ka puisis
lasīja ar izteiksmi un mainīja balsis.

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Patika pati māksliniece, kā viņa ātri zīmēja ar smiltīm. Patika Sprīdītis, jo viņš
bija tik pieklājīgs.
Skaista pasaka par Sprīdīti. Patika, ka uz
lielā ekrāna rādīja ar smiltīm zīmētus attēlus.
Man patika viss - gan smilšu kino filma,
gan mūzika un stāstītājs.
Uzzināju, ka ir tāds smilšu kino. Man ļoti
patika šāds kino! Iemācījos smiltīs uzzīmēt pēdas.
Apbrīnoju, kā māksliniece tik skaisti un
ātri zīmē. Patika pamācīties pašai zīmēt
uz smiltīm.
Uzzināju, ka ir tāds smilšu kino, un vēlētos, lai man būtu tāds aparāts, uz kura
zīmēja ar smiltīm. Iemācījos uzzīmēt
smiltīs pēdas.
Patika, ka varējām piecelties kājās, dziedāt, dejot līdzi, pēc tam paši zīmēt smiltīs un spēlēt to instrumentu.
Sapratu, ka nevajag iet ārā no mājām, ja
nezina atpakaļ ceļu uz mājām.
Man patika, ka skanēja mūzika, ka velns
sāka dejot un ka mums lika minēt mīklas. Sapratu, ka labāk ir mājās, jo tur
mani sagaida mana ģimene.
Es vēlētos, lai būtu vēl turpinājums, lai

zinātu, kā Sprīdītim gāja tālāk, vai viņš
dabūja sievu vai nē, vai princese tika apprecēta?
• Esmu pārsteigta, ka no smiltīm var izveidot tādu mākslas darbu! Es arī vēlos
iemācīties tā zīmēt. Man ir prieks, ka par
šo lielo un dārgo izklaidi nevajadzēja
maksāt!
• Man ļoti patika, jo pasaka “Sprīdītis” tika
attēlota neparastā veidā, zīmēta ar smiltīm un attēlota uz lielā ekrāna.
• Teātris bija profesionāls, iedvesmojošs,
jautrs, skaists un interesants. Attēlotais
likās tik reāls! Izrāde bija apbrīnojama!
• Pirmo reizi redzēju tādu kino. Ļoti patika un gribētu vēl noskatīties tāda veida
filmas.
• Patika filma. Nespēju noticēt, ka tā var
veidot tādu kino.
• Es iemācījos zīmēt pēdiņas smiltīs.
• Man patika vīrietis, kurš spēlēja klavieres. Paldies!
• Es sapratu, ka nevajag lielīties.
34 atsauksmju lapās ieraksts par vēlmi
vēlreiz apmeklēt smilšu kino.
Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma”
koordinatore Viesītes novadā I. Maševska

31. maijs – pēdējā mācību diena Viesītes vidusskolā

31. maijā Viesītes vidusskolas skolēni un
skolotāji pulcējās Kultūras pilī, lai oficiāli
noslēgtu 2018./2019. mācību gadu. Svinīgajā
pasākumā tika godināti dažāda mēroga olimpiāžu un konkursu godalgoto vietu ieguvēji.
Labākie mācību darba darītāji saņēma Zelta,
Sudraba un Bronzas diplomus. Arī Viesītes
novada pašvaldība sveica skolēnus, apbalvojot par godalgotām vietām olimpiādēs, kā
arī konkursos. Liela pateicība tika izteikta arī
skolotājiem, kuri palīdz, atbalsta un sagatavo
skolēnus gan olimpiādēm, gan konkursiem,
gan citiem pasākumiem.
Viesītes novada pašvaldība novēl gudrību, neatlaidību un veiksmi gan skolas beidzējiem, gan tiem skolēniem, kuri aiziet vasaras
brīvlaikā!
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala
Autores foto

Mācību gada noslēgums “Rites pamatskolā”

30. maijā “Rites pamatskolas” skolēni
un skolotāji pulcējās uz tradicionālo mācību gada noslēguma Atskaites koncertu. Tajā
piedalījās abi deju kolektīvi, sākumskolas ansamblis un individuālie priekšnesumu izpildītāji. Pēc koncerta ar pateicības rakstiem un
Viesītes novada pašvaldības naudas balvām
tika godināti mācību priekšmetu olimpiāžu
un konkursu uzvarētāji:
• dabaszinību konkurss 6. klasei – Linda

•

•
•

Sasa, 6. kl. – 3. vieta (sk. Daiga Černauska);
krievu valodas olimpiāde 8. - 9. klasei –
Linda Kampe, 9. kl. – 1. vieta, Zintis
Aleksis, 8. kl. – 3. vieta, Esmeralda Vaļko,
9. kl. - atzinība (sk. Iveta Maševska);
matemātikas olimpiāde 5. - 8. klasei –
Linda Sasa, 6. kl. – 3. vieta (sk. Natālija
Dirda);
sociālo zinību konkurss “Esi drošs” – Sa8

nija Sasa, 4. kl. – 2. vieta (sk. Irina Vavere);
• Zemgales novada 6. - 9. klašu 18. matemātikas olimpiāde – Linda Sasa - 3. vieta
(sk. Natālija Dirda);
• mājturība un tekstiltehnoloģijas – Esmeralda Vaļko, 9. kl. – atzinība (sk. Irina
Vavere).
Viesītes novada domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks pasniedza balvu arī “Rites pa-
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matskolas” labākajam sportistam 2018./2019.
mācību gadā – 8. klases skolēnam Kristiānam
Vāgneram.
Par titulu “Labākais skolēns mācībās”

Viesītes novada domes izpilddirektore Sanita
Lūse apbalvoja ar savu ikmēneša balvu 6. klases skolnieci Lindu Sasu un 4. klases skolnieci
Saniju Sasu.

Par izciliem sasniegumiem mācībās Zelta diplomu saņēma 3. klases skolēns Aigars
Strumskis. Sudraba diplomi tika pasniegti
9. klases skolniecēm Lindai Kampei un Esmeraldai Vaļko, 6. klases skolniecēm Kitijai
Semjonovai un Lindai Sasai, 4. klases skolniecei Sanijai Sasai, 3. klases skolniecēm Vitai Kampei un Nikijai Semjonovai. Bronzas
diplomus par labiem sasniegumiem mācībās
saņēma 9. klases skolēns Ričards Cepurītis, 8.
klases skolēni Marta Klibiķe, Kristiāns Vāgners, Zintis Aleksis, Arnis Strumskis, 4. klases
skolēns Roberts Rode, 3. klases skolēns Adrians Strucis. Par centību un izaugsmi pateicību
saņēma 2. klases skolēns Kaspars Korsikovs.
Pēc Atskaites koncerta sekoja Sporta diena, kuru tradicionāli sporta skolotājas Vitas
Liepiņas vadībā organizēja un vadīja 8. klases
skolēni, kā arī skolēnu jau iecienītais Nakts
pasākums skolā.
Lai visiem izdodas labi atpūsties vasarā!
Lai 9. klases skolēniem veiksme un izdošanās
eksāmenos! Uz tikšanos atkal 1. septembrī!
Direktora vietniece I. Maševska

Noslēgumā - sports
Rites skolas mācību gada noslēguma
sporta diena šogad tika rīkota sadarbībā ar
Rites Tautas namu un tās vadītāju Ainu Guoģi. Sporta diena paralēli bija ievads Bērnu
aizsardzības dienai. Tās scenārija veidošana,
organizēšana un vadīšana galvenokārt gulstas
uz 8. c klases skolēnu pleciem. Jau mēnesi iepriekš tiek meklētas sportiskās aktivitātes, tās
pielāgotas skolēnu vajadzībām, jo jāņem vērā
galvenie aspekti – drošība un laika apstākļi.
Arī šogad saule mūs lutināja, tāpēc par lietu
varējām neuztraukties. Katrai komandai bija
jāiziet 12 sporta stacijas, kurās jācenšas būt
labākajiem, lai uzvarētāja tituls godam tiktu
nopelnīts. Vairākas, it kā zināmas sportiskās
aktivitātes vairākiem bērniem bija liels “klupšanas akmens”. Zinta stacija - ar kociņiem bija
jātrāpa pa rindā saliktiem cilindriņiem, kas
nebūt nebija viegli. Pie Diānas nācās no trepīšu pakāpieniem ar kaķeni notriekt bundžu no
kāpslīša. Kriketa līkločos, ko vadīja Ivo, tika
izdomāts viltīgs gājiens – katrā etapa punktā
pašam saskrūvēt sitamo āmuru un tikai tad
raidīt bumbu caur vārtiņiem. Tikai no roku
veiklības bija atkarīgs kopīgais komandas
rezultāts. Viena no novitātēm bija velo stafete. Tajā bija jādemonstrē savas velosipēdista
prasmes, pārvarot dažādus šķēršļus. Lai tas
neliktos tik viegli, tiesnesis Arnis tos izveidoja
smilšu joslā. Jāatzīst, te nu bija jāpasvīst. Pāru
futbols, kurā galvenais tiesnesis bija Elvijs,
prasīja īpašas sadarbības prasmes. Kopīgi bija
jāatrod risinājums, kā kopīgi skriet un raidīt
bumbu pretinieka vārtos, kurā bija divi, kopā
sasieti vārtsargi. Visilgāko un aktīvāko laiku
aizņēma Kristiāna un Arņa sagatavotā orientēšanās apvidū. Atrast objektus, kuriem ik
dienas ejam garām, izrādījās ļoti grūti. Martas
vadītie plauktiņa metieni katrai komandai ienesa vislielāko punktu skaitu. Aizraujošs bija
arī “Aklais sports”, kurā dalībniekiem nere-

dzot bija jāsaliek vairāki, ar sportu saistīti vārdi. Arī šoreiz 8. klases skolēni jau laikus varēja izanalizēt to, kas izdevies, un to, ko varēja
darīt savādāk, paklausot skolotājas un Ainas
ieteikumiem. Tomēr sportiskais azarts tika
izturēts, un siltais laiks mums bija kā Dieva
dāvana. Lindai, apkopojot rezultātus, tika saskaitīti punkti un noskaidrotas iegūtās vietas.
5. vietu ieguva komanda ar interesanto nosaukumu “Ģerbeļi”. 4. vieta komandai “Prusaks”. Godpilno trešo vietu ieguva komanda
“Fast-food”. Ar otro vietu nācās samierinā9

ties komandai “Bocmaņi”, jo pirmo vietu un
uzvarētāju titulu ieguva komanda “Gaujas”.
Neviena acīs neredzēja vilšanos, jo beigās ikviens saņēma balvas, ko bija sarūpējusi Rites
Tautas nama vadītāja Aina Guoģe un Latvijas
Samariešu apvienība. Lai arī sporta diena oficiāli beidzās ar apbalvošanu, sportošana nerimās līdz pat tumsai. Tas nozīmē, ka bērni un
sports Rites pamatskolā ir draudzīgās attiecībās. Paldies visiem, kas deva savu pozitīvisma
lādiņu šai dienai!
Skolotāja V. Liepiņa
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9. c klase atvadās no skolas

Ar siltumu un krāšņumu pienāca 15. jūnijs, un Rites skolas 9. c klases absolventiem
noslēdzās svarīgs dzīves posms. Izlaidums
norisinājās Rites Tautas namā, kur ar uzrunām uzstājās Viesītes vidusskolas direktora
vietniece Iveta Maševska, Rites pagasta pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule un Viesītes novada
pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse, izceļot
labākos un centīgākos absolventus, kā arī izsakot pateicību skolotājiem, vēlot absolventiem
izdošanos. Ziedi un dzīvesprieks, dāvanas un
pirmais, ļoti gaidītais izglītības dokuments,
mīļo, tuvo cilvēku un draugu klātbūtne, laimes
un veiksmes vēlējumi, rokasspiedieni, mūzika,
elegance un mīlestība noteikti paliks absolventu atmiņā ilgi. Pasākumā klātesošos priecēja
muzikāli priekšnesumi - Lindas Sasas klavierspēle un Kristīnes Lukjanovas dziesma Lauras
Dirdas ģitārspēles pavadījumā.
Izlaiduma noslēgumā absolventi kopā
ar mācībspēkiem un sveicējiem skaisto brīdi
iemūžināja atmiņās - fotografējoties skolas pagalmā.
Skola, tik pierastā klase un sols nu paliek
aiz muguras. Svinīgā svētku sajūta, savīdamās
ar vieglām skumjām un nostaļģiju, kļūst par
lielisku ierakstu katra absolventa dzīves grāmatā!
L. Dirda

PII “Zīlīte” 35 gadu jubileja

Piektdien, 31. maijā, pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” svinēja savu 35 gadu jubileju! Jubilejas atklāšana sākās ar grupiņu
bērnu un audzinātāju pulcēšanos pie izglītības iestādes, kur ar skaistiem vārdiem visus
svētkos sveica Viesītes novada priekšsēdētājs
Alfons Žuks un vecāku padomes pārstāvji, kā
arī uzrunas vārdus teica iestādes vadītāja Anita Orbidāne.

Kā jau dzimšanas dienā pienākas, neiztika arī bez dāvanām jubilāram, ko bija sarūpējusi gan Viesītes novada pašvaldība, gan citi
ciemiņi, kā arī lielās svētku tortes.
PII “Zīlītei” šī bija pusapaļa jubileja, tāpēc
uz svētkiem bija uzaicināti arī pasaku tēli –
pelīte un suns, kuri padarīja pasākumu vēl
košāku un jautrāku. Pelīte un suns gan mazos, gan lielos visas dienas garumā aicināja uz
10

dažādām aktivitātēm un rotaļām.
Kāpēc mēs tik ļoti labprāt domās atgriežamies bērnībā? Kāpēc es tur tik labi jūtos?
Laikam jau tāpēc, ka bērns ir pilnīgi brīvs…/I.
Kalniņš/
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste D. Sala
Autores foto
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Sēlijas Sporta skolas ziņas
VIEGLATLĒTIKA
26. maijā Jelgavā notika gadskārtējās sacensības šķēpa mešanā “Olimpiskā čempiona
Jāņa Lūša kauss 2019”. Šogad tas sakrita ar slavenā šķēpmetēja 80 gadu jubileju. U-20 vecuma grupā Valērija Ruta Hartmane ierindojās
12. vietā ar rezultātu 24.29 m (600 gr šķēps).
U-18 grupā, raidot 500 gr šķēpu, Aivitai Urķei
sešpadsmitais rezultāts (28.46 m) un Katrīnai
Brakovskai ar 24.00 m - 21. vieta. Puišu konkurencē Alvis Aizupietis ar rezultātu 38.57 m
(700 gr šķēps) ierindojās 11. vietā.
2. jūnijā Līvānos notika atklātais čempionāts vieglatlētikā U-14, U-16, U-18 un pieaugušo vecuma grupās. U-14 vecuma grupā
dalītu 4. vietu augstlēkšanā izcīnīja Elīza Līce
(1.15 m), Līvai Naglei no Zasas treniņgrupas
10. vieta 80 m skriešanā (11.62 s) un 12. vieta
tāllēkšanā (3.72 m - III jaunatnes sporta klase).
Paulīnei Ratniecei 11. vieta tāllēkšanā (3.86 m III j. sp. kl.) un 80 m skriešanā septiņpadsmitais rezultāts (11.96 s). Deividam Dāboliņam
no Ābeļu treniņgrupas 80 m skriešanā divpadsmitais rezultāts (12.45 s) un 13. vieta 300 m
skriešanā (53.92 s).
U-16 vecuma grupā Ardis Liepiņš izcīnīja
divas 3. vietas – 100 m skriešanā (12.90 s - I j.
sp. kl.) un 3000 m skriešanā (11.22,5 min - II
j. sp. kl.). Artūram Čelnovam 4. vieta 100 m
skriešanā (13.20 s – II j. sp. kl.) un tāllēkšanā
5. vieta (4.16 m - III j. sp. kl.). Lodes grūšanā
Vanesai Melindai Kuklai 4. vieta (8.23 m - I
jaunatnes sporta klase), bet Katei Bokānei – 5.
vieta (7.82 m – II j. sp. kl.).
U-18 vecuma grupā Kristers Bruzgulis
izcīnīja 1. vietu tāllēkšanā (5.50 m – I j. sp.
kl.) un 9. vietu 100 m skriešanā (12.60 s - III
pieaugušo sp. kl.). Lodes grūšanā Kartīnai Brakovskai 1. vieta (10.22 m – III pieaugušo sp.
kl.).
Pieaugušo konkurencē lodes grūšanā Valērijai Rutai Hartmanei 3. vieta (8.75 m – III
pieaugušo sp. kl.), Samantai Vinciunei 5. vieta
(6.28 m) un Vīgantam Endijam Elperam – 5.

vieta (9.26 m).
6. jūnijā Krāslavā atklātajās sacensībās
vieglatlētikā startēja seši Ābeļu treniņgrupas
audzēkņi. U-18 vecuma grupā Alvis Aizupietis izcīnīja divas 2. vietas – 5 kg lodes grūšanā
(11.63 m) un šķēpa mešanā (43.54 m). U-16
vecuma grupā Kate Bokāne izcīnīja 5. vietu
(8.10 m) lodes grūšanā, bet Vanesa Melinda Kukla palika bez rezultāta. U-14 vecuma
grupā Elīnai Strašnovai 2. vieta lodes grūšanā
(8.71 m) un 4. vieta bumbiņas mešanā (28.25
m). Zanei Mundumai – 3. vieta lodes grūšanā
(7.09 m) un piektais rezultāts bumbiņas mešanā (22.69 m).
FUTBOLS
Latvijas Jaunatnes čempionāta Meistarības
grupā Pļaviņu DM/ Sēlijas SS U-18 vecuma
grupas komanda 26. maijā Pļaviņās, Gostiņu
stadionā, laukumā tikās ar Talsu NSS komandu. Mūsu puiši piekāpās talsēniešiem ar 1:2.
Vārtus guva Rolands Prohorovs. 16. jūnijā
Olainē spēlē ar AFA Olaines komandu mūsu
komandai piešķirts tehniskais zaudējums ar
0:3.
22. maijā Jēkabpilī Latvijas čempionāta
Attīstības grupas U-14 vecuma grupas komanda aizvadīja kārtējo spēli, tiekoties ar Jēkabpils
SS komandu. Ar diviem vārtiem (Rinalds Zīle
un Renārs Saliņš) pietika, lai spēlē gūtu uzvaru. Spēles rezultāts 2:1. 7. jūnijā Gostiņu stadionā, mājas spēlē, puiši tikās ar Ogres NSC
un izcīnīja uzvaru ar 3:2. Vārtus guva Tomass
Stumbiņš, Raivo Kaņepējs un Renārs Saliņš.
24. maijā Pļaviņās U-13 vecuma grupas komanda, startējot A apakšgrupā, tikās
ar Ludzas NSS/SK Kuorsova komandu. Puiši
izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar 4:0. Pa diviem
vārtiem guva Renārs Saliņš un Rinalds Zīle.
28. maijā Jēkabpilī spēlē ar Jēkabpils SS komandu - neizšķirts rezultāts 1:1. Vārtus guva
Rinalds Zīle. 15. jūnijā Gostiņu stadionā spēlē
ar Preiļu NBJSS piedzīvots zaudējums ar 0:3.
3. jūnijā Viesītē U-15 vecuma grupas puiši laukumā spēkiem mērojās ar “Saules Puikas”

komandu no Rēzeknes. Diemžēl mājas atmosfēra šoreiz nepalīdzēja un nācās atzīt pretinieka pārākumu ar 2:6. 12. jūnijā Cēsu pilsētas
stadionā kārtējā spēle tika aizvadīta pret Vidzemes Futbola centra komandu. Piedzīvots
zaudējums ar 0:5. 15. jūnijā Viesītē izcīnīta
pārliecinoša uzvara ar 4:1 spēlē ar Corona Borealis/FK Jūrnieks komandu. Vārtus guva Tomass Stumbiņš, divus vārtus Nikita Skrimblis
un Linards Lukss. 17. jūnijā Rēzeknē spēlē ar
Rēzekne FA/BJSS komandu mūsējie piekāpās
pretiniekam ar 2:3. Mūsu komandas labā vārtus guva Tomass Stumbiņš un Nikita Skrimblis.
30. maijā Pļaviņās, Gostiņu stadionā, otrā
sabraukuma spēles Latgales Jaunatnes čempionāta ietvaros aizvadīja U-10 vecuma grupas komandas. Spēlējot B apakšgrupā, Sēlijas
SS-1 komanda izcīnīja uzvaru pār Rēzeknes
FA/BJSS (6:2), bet piedzīvoja smagu zaudējumu spēlē ar Preiļu NBJSS (0:16). Sēlijas SS-2
komandai divi zaudējumi: ar Rēzeknes NBJSS
(1:7) un Preiļu NBJSS (0:15). Trešā sabraukuma spēles notiks 20. jūnijā Ilūkstē.
8. jūnijā Rēzeknē otrā sabraukuma spēles aizvadīja U-11 vecuma grupas komandas.
Mūsu komandas puiši piedzīvoja divus zaudējumus: spēlē ar TFK Rēzekne (2:7) un ar Rēzeknes FA/BJSS (2:6).
3. sabraukuma spēles notiks 10. jūlijā Maltā.
10. jūnijā Maltā U-9 vecuma grupas komandas tikās uz otrā sabraukuma spēlēm. Sēlijas SS-1 komanda izcīnīja divas uzvaras, spēlē
ar Līvānu BJSS-2 (4:0) un spēlē ar TFK Rēzekne (2:1). Spēlē ar Preiļu NBJSS-1 komandu
zaudējums ar 0:1. Sēlijas SS-2 komandai divas
uzvaras: pār Rēzeknes FA/BJSS-2 (2:0) un pār
Līvānu BJSS-2 komandu (8:1). Otrā sabraukuma spēles notiks 8. jūlijā Viesītē.
Rezultātus apkopoja
Sēlijas SS direktora vietniece G. Klibiķe

Pludmales volejbola un strītbola sacensības Viesītē
25. maijā Viesītes stadionā notika
sacensības pludmales volejbolā jauktajām komandām 2+ 1 (2 vīrieši + 1
sieviete) un paralēli norisinājās arī strītbola sacensības. Lielāka piekrišana šoreiz bija strītbola sacensībām, ieradās 7
komandas, spēlēja katrs ar katru, un pēc
iegūtajiem punktiem tika noskaidroti
uzvarētāji. Spēles izvērtās gana emocionālas un spraigas. Pludmales volejbolā
komandas arī spēlēja katrs ar katru, līdz
2 setu uzvarai, pēc iegūtajiem punktiem
tika noskaidroti arī uzvarētāji.
Pludmales volejbols
3. vietā – komanda “Vienalga”;
komandā spēlēja: Iluta Lobača, Toms
Broks, Juris Zans; 2. vietā – komanda
“Čozītes”; komandā spēlēja: Ņina Capa,
Jānis Kerubins, Elvijs Demjanovs, Emīls
Vītols; 1. vietā – komanda “Nosau-

kums”; komandā spēlēja: Jānis Usāns,
Jānis Kārtiņš, Paula Kalniņa.
Strītbols
3. vieta – komandai “Lebrona pirkstiņi”; komandā spēlēja: Deins Ozoliņš, Arvis Sprīdzāns,
Kaspars Maslobojevs, Gints Vaivods;
2. vieta – komandai “Čozītes”; komandā spēlēja: Jānis Kerubins, Elvijs Demjanovs Emīls Vītols; 1. vieta – komandai
“BK Puļpāni”; komandā spēlēja: Mārtiņš Dembergs, Gintars Krūmiņš, Mairis Dzenis, Vitolds Zemītis.
Paldies visiem sportistiem par atbalstu un piedalīšanos sacensībās! Veiksmi turpmākajos turnīros! Uz tikšanos!
Viesītes sporta klubs
Sporta darba organizatore
J. Stumbiņa
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Viesītes Mazbānīša kauss 2019

2. jūnijā, siltā, saulainā dienā, Viesītē
norisinājās MTB Viesītes Mazbānīša Kauss
2019. Sacensībās finiša līniju šķērsoja 80 dalībnieki. Dalībnieki pārstāvēja dažādas velo
komandas no daudzām Latvijas pilsētām, kā
arī no kaimiņiem - Lietuvas. Dalībnieki mērojās spēkiem divās dažādās distancēs – Tautas braucienā (17 km), maratonā (34 km), kā
arī bērnu distancē līdz 2,1 km. Pašiem mazā-

kajiem bija mazais aplītis un lielākajiem bērniem atkarībā no vecuma grupas - 1, 2 vai 3
lielie apļi.
Šogad laika apstākļi mūs lutināja ar siltu
laiku. Trase bija interesanta, kā atzina dalībnieki, patika jaunizveidotās taciņas Kugres
mežos, Mīlestības saliņas kāpnes un laipa - tā
bijusi sava veida odziņa trasē. Papildus vēl
Mazā bānīša muzeja teritorijā norisinājās Ģi-

Latvijas kausa posms
svaru stieņa spiešanā
guļus Madonā

Madonas pilsētas svētku ietvaros norisinājās Latvijas kausa
posms svaru stieņa spiešanā guļus
uz atkārtojumu skaitu. Neskatoties
uz to, ka ārā bija pamatīgs karstums,
Madonā pulcējās gandrīz 100 atlēti,
tostarp arī atlēti no Viesītes. Šajā
posmā ļoti svarīgu lomu ieņem
izturība, lai savu personīgo svaru
uzspiestu pēc iespējas vairāk reižu.
Protams, kad ārā ir +30 grādi, to
paveikt ir vēl grūtāk, bet karstums
nebija šķērslis cīnīties par godalgotām vietām Viesītes atlētiem. Sieviešu konkurencē, svara kategorijā
– 57 kg, Elīna Liepiņa godam izcī-

meņu dienas pasākums. Viss pasākums kopumā izvērtās ļoti atraktīvs un jauks, kā izteicās
dalībnieki, kuri bija priecīgi piedalīties stafetēs ar saviem bērniem.
Pasākums noslēdzās ar ātrāko dalībnieku
apbalvošanu distancēs vecumu un dzimumu
grupās. Sieviešu kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja Vija Frīda, TK Sniegpulkstenīte, 2. vieta - Laurai Ramanei, Bauskas sporta centrs
“MĒMELE”, 3. vietā - Jūlija Kaznačenko
“Snaigė”. Vīriešu kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja Kaspars Kipurs, “E-Bike Machine”, 2. vietā Arturas Dilys, “Colibri cycling team”, 3. vietā Armands Macijevskis, LiVelo/Zelta Zeme.
Komandu sīvā cīņā trijniekā ierindojās: 1.
vieta - “Tas notika Viesītē”, 2. vieta - “TK
Sniegpulkstenīte”, 3. vieta - “Svetlana & Puiši”.
Sacensību organizators - Sporta klubs Selonia - izsaka pateicību par atbalstu Viesītes
novada pašvaldībai un visiem pārējiem, kas
palīdzēja pasākuma organizēšanā, jo bez tā
pasākums neizdotos!
Paldies atbalstītājiem: Viesītes novada
pašvaldībai, Dion Sportlab, SIA Rītausma,
Ievas siers, Veloprofs, SIA Ārītes par ziediem
meiteņu apbalvošanai un Juniks auto!
Selonia Velo biedrība, E. Bauska

Viesītes komanda
stenda šaušanā gūst
augstus panākumus

nīja 3. vietu. Svetlana Liepiņa savā
svara kategorijā arī izcīnīja 3. vietu. Jauniešu vidū, svara kategorijā
– 66 kg, Emīls pārliecinoši izcīnīja
1. vietu. Līdz ar to absolūtajā vērtējumā viņš jauniešu vidū ierindojās 1. vietā! Seniori 1. kategorijā
- 83 kg, Māris Orlovs ar uzspiestu
21 reizi ieguva 3. vietu.
Man liels prieks par panākumiem, prieks par neatlaidību un
uzcītīgo darbu svaru zālē. Paldies
Viesītes novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu! Vēlu arī turpmāk
labus panākumus atlētiem.
M. Orlovs
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No 8. līdz 9. jūnijam Liepājā norisinājās Baltijas valstu čempionāta 2. posms šaušanā. No Viesītes šajā posmā piedalījās 4 šāvēji.
Apaļajā stendā 1. vietu ieguva Vadims Basovs, 2. vietu – lietuvietis Ronaldos Račinskis, 3. vietu – igaunis Tammist Tonu.
Tranšeju stendā fināla sešiniekā iekļuva Lauris Spārniņš, iegūstot 6. vietu.
Apsveicam sportistus ar augstajiem rezultātiem. Novēlam panākumus un izturību arī turpmāk!
Sabiedrisko attiecību un Jaunatnes lietu speciāliste D. Sala
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Pavasaris Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā

Viesītes jaunatnes iniciatīvu centrā martā,
aprīlī un maijā bija jaušama pavasara rosība.
Martā, kā ierasts, jaunieši rosījās pa virtuvi:
paši gatavoja gardas picas. Tika rīkotas pužļu
likšanas sacensības un novusa čempionāts.
Visātrāk puzli salika Artūrs. Bija dienas, kad
ārā nebija iepriecinoši laika apstākļi. Tad mēs
omu sev uzlabojām pašu spēkiem un veltījām
laiku labām kino filmām. 30. martā pasaulē
svinēja Zemes stundu - lai mums mājās nebūtu jāsēž tumsā un būtu kāda gaismiņa, katrs
sev pagatavoja sveci, ko aiznest mājās.
Arī aprīļa mēnesī JIC bija ierastā rosīšanās pa virtuvi. Rīkojām svētkus saviem vēderiem – gatavojām pankūkas. Bija ļoti garšīgi.
Tāpat arī spēlējām jaunās galda spēles. Mūsu
topa augšgalā ir spēle Alias, kurā jāpaskaidro
vārdi citiem spēles dalībniekiem. Aprīlī svinējām Lieldienas - izdomājām krāsot Lieldienu
olas, ar ko kaulēties. Lielās talkas ietvaros arī
Jauniešu centrs rīkoja mazo talku, lai spodrinātu un atsvaidzinātu savas tik ļoti iemīļotās
centriņa telpas.
Maijā gatavojām apsveikumus savām mī-

ļajām māmiņām, minējām krustvārdu mīklas, spēlējām galda spēles. Kad bija silts, tad
gājām ārā spēlēt bumbu un spēles, ko bērni
un jaunieši paši izdomāja.
Sekot informācijai par mūsu aktivitātēm

varat: viesite.lv, facebook.com mājas lapā:
“Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrs”.
Viesītes JIC jaunatnes darbiniece
L. Liepiņa

Pagastu ziņas

Izskanējis koncerts “DZIESMOTĀ DIENA SAUKĀ”

pedagogi. Paldies par koncerta programmas
vadīšanu Agnesei Grudinskai, Agnesei Levinskai, koncertmeistarei Antrai Korņejevai!
Paldies skolas direktorei Smaidai Ščerbickai
un Silvijai Stradei!
Sveicienu šai dienai bija sagatavojis komponista mazmazdēls Matīss Žilinskis, atskaņojot uvertīru no operas “Zelta zirgs”. Paldies!
Paldies Žilinsku ģimenei, Viesītes novada pašvaldības izpilddirektorei Sanitai Lūsei,
Jurim Veiriham, Anitai Ponomarenko, šoferītim Vilnim par palīdzību koncerta organizēšanā!
Vislielākais paldies ikvienam koncerta
klausītājam! Lai tiekamies citu gadu komponista 115. dzimšanas dienas koncertos!

2019. gada 1. jūnijā komponista Arvīda
Žilinska dzimtajā mājā “Lejas Arendzāni”
sirsnīgi izskanēja koncerts “Dziesmotā diena
Saukā”. Koncertā komponista sirsnīgās dzies-

mas, tēlainos skaņdarbus klavierēm, kora
dziesmas un skaņdarbus, kas rakstīti solo
instrumentiem, atskaņoja Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas koris, solisti un viņu

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
V. Žilinskas foto

Upes sakopšanas talka Elkšņos

Karstajā jūnija sestdienā, kad visapkārt
novados un pagastos cilvēki gatavojās izlaidumiem un citiem svarīgiem notikumiem,
mēs atveldzējāmies un reizē smagi strādājām
Dienvidsusējas upē Elkšņu pusē. Biedrība
“Sēlijas laivas” no Aknīstes, Elkšņu pagasta
pārvaldes cilvēki un mednieku/makšķernieku kolektīvs “Elkšņi” aktīvi darbojās vairākas
stundas pa upi – zāģējot, nesot, vācot vecos
kokus, zarus, zāli, lai upe plūstu brīvāk, raitāk
un dabiskāk. Bija sapulcējies krietns talcinieku pulciņš, līdz ar to darbs gāja raiti un bez
aizķeršanās. Caur smiekliem, raitām saru-

nām un zāģu skaņām gandrīz 6 km garš upes
posms ir iztīrīts no pārkritušajiem kokiem.
Tagad ikviens var nesteidzīgi baudīt jauko
upes plūdumu, iet makšķerēt vai laivot.
Paldies čaklajiem talciniekiem, paldies
saimniecei par gardo maltīti, paldies medniekiem par darba sparu, Dainim Černauskim
un Indrai Cepurītei par atsaucību un pasākuma noorganizēšanu! Sadarbībā ir liels spēks!
Uz tikšanos upē!
Biedrības “Sēlijas laivas” komandas
vārdā – S. Šmite.
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Dziesma Elkšņiem 2019

31. maija vakarā Elkšņu kultūras namu
jau devīto reizi pieskandināja konkurss
“Dziesma Elkšņiem”. Konkursam tika pieteikti 17 priekšnesumi, kurus palīdzēja novērtēt

kompetenta žūrija. Tās sastāvā bija novada
domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, Arvīda
Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas skolotāja
Viola Jasmane, Aknīstes bērnu jauniešu cen-

tra direktore Evija Ķiķēna un Viesītes novada
māksliniece Ligita Jonaste.
Šogad bērnu kategorijā godpilno pirmo
vietu ieguva Elīna Beļinska ar dziesmu “Vētra
nāk”, otro vietu Viktorija Mežaraupe, bet trešo vietu - Keita Bērziņa.
Pieaugušo kategorijā uzvaras laurus
un titulu “Dziesma Elkšņiem 2019” ieguva
Zanda Zaļakmene, izpildot dziesmu “Viena
tante teica”. Otro vietu ieguva Uldis Linarts
ar dziesmu “Akas”. Trešās vietas ieguvējas ir
Dace Bārdule, Inese Purene, Anita Mutule ar
dziesmu “Pīlādzītis”.
Skatītāju simpātiju balvu ieguva Ieva Milakne, bet novada domes priekšsēdētāja Alfona Žuka simpātijas balvu - Anita Aišpure.
Paldies visiem dalībniekiem par ieguldīto
darbu un skaisti sagatavotajiem priekšnesumiem! Uz tikšanos nākošgad!
Elkšņu kultūras nama vadītāja
I. Cepurīte
Ē. Lukstenieka foto

Sēlijas konditores tiek aicinātas piedalīties ar savām kūkām
31. augustā Elkšņos Kafejas un kūku svētkos
Pasākums notiek projekta “Sēlijas salas” tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā” ietvaros; izstrādāto
tūrisma piedāvājumu prezentācijas pasākumu
īstenošana notiek projekta aktivitātēs “Atbalss
Salās”.
Pasākumā Elkšņi būs kā kafejas labsajūtas
sala prezentēšana. Skatīsim Elkšņu ievērojamākos apskates objektus, cigoriņu kafejas
un kūku degustācijas, apbalvosim labākās un
gardākās kūkas, varēs klausīties un šīberēt
atraktīvā muzikanta Marko Ojala pavadībā.
Pēcpusdienas pasākums būs kā skaistās va-

Cāļu dienas Lonē!

1. jūnijs - Vispasaules bērnu aizsardzības
diena. Jau ceturto gadu to varēja izbaudīt, nosvinēt kopā ar ģimeni Lonē, kur reizē norisinājās arī Viesītes novada Cāļu dienas.
Paldies, ka izsludināto vietējās pašvaldības projektu ietvaros varam dāvāt saviem bērniem, mazbērniem, visam Viesītes novadam
un arī semināra dalībnieku līdzpaņemtajām
atvasēm iespēju baudīt radošās darbnīcas, citas izpriecas, kuras ikdienā maksā lielu naudiņu, un ne katram ir iespēja nokļūt novada
centrā vai lielpilsētā.
Paldies Debesu Tēvam, ka Viņš dāvāja siltu, spožu sauli, jo, saulītei spīdot, mēs bijām
kustīgāki, priecīgāki.
Rosība sākās pirms plkst. 8.00, jo katrs
tirgotājs piemeklēja savas tirgošanas produktam vislabāko vietu. Mazā Lone pārtapa par
lielu tirgu, kurā čiepstēja cāļi, dziedāja gaiļi, ļepatoja truši, par satikšanās, smieklu un
pārrunu ciematiņu. Šogad mūs iepriecināja

Ponija izbraucieni mazos vāģīšos, kurus bērni
nomainīja pret popkorna turziņu un cukurvates rulli, jo šeit iepazīstināja ar Lones ciemata
teritoriju (brauciens maksāja 2,50 EUR).
Paldies Madonas BJC improvizācijas teātra grupai un vadītājai Inesei Zīlei par kvalitatīvi novadīto pasākumu, par jauniešu vienkāršību, darba mīlestību, precizitāti, par garšīgo
PICU, kuru atveda ciema kukulī - ēdām un
slavējām cepējus! Teltī, kuru bijām iznomājuši, jutāmies droši, aizsargāti.
Paldies Cāļu dienas organizatorei Sabīnei
Zupai, kura visu izdara perfekti! Mums abām
prieks, ka kādu seju redzam visus šos četrus
gadus! Bērnu atpūtai meklējam kaut ko inovatīvu.
Prieks, ka arī mēs savus mazos projektus
veidojam ilgtermiņā - arī pēc gada mēs kādu
spējam iepriecināt, un 3 gleznotās glezniņas
no projekta “Draiskā ota” aizceļoja ar “mākslinieku” svētību uz Pļaviņām (2018. gadā vie14

saras noslēguma ballīte. Sīkāka informācija
sekos sociālajos tīklos, afišās, mājas lapā: kafejaalida.lv
Līdz 16. augustam aicinu pieteikties konditores, lai saņemtu cigoriņu kafeju, jo konkursam ir svarīgs noteikums kūkā ielikt cigoriņu kafeju. Recepte būs jāiesniedz rakstiski,
jo taps īpašā digitālā Elkšņu kafejas un kūku
pavārgrāmata.
Pieteikumi un tuvāka informācija pa tālruni 26582074, Jolanta, vai e-pastā: kafeja.
alida@gmail.com
J. Kovnacka
nīgie truši), uz Aizkraukli Ponija īpašniekam
un Lindes parku.
Paldies visai komandai, kura izturējām
pirms un pēc darbu veikšanas! Paldies ikvienam, kurš piedalījās dienas norisēs!
Ceru, ka nākošo gadu atkal varēsim tikties!
Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece
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Jūlijā Lonē norisināsies garīgajai veselībai un
mūzikai veltīts festivāls “Ogle”

Šī gada 12. un 13. jūlijā Lonē “Bincānos”
debitēs jauns festivāls “Ogle” – vienkopus pulcējot Latvijas hiphopa māksliniekus un aicinot runāt par garīgās veselības aktualitātēm,
problēmām un pārmaiņu rosināšanu.
Festivāls “Ogle” aicina svinēt dzīvi un
sekmēt kopības sajūtu ar ievērojamiem mākslinieku šoviem uz galvenās skatuves, gan ar
dažādām citām - izklaides vai izglītojošām aktivitātēm, informēja festivāla organizatori.
Saukas dabas parka teritorijā jūlijā uzstāsies
“ANSIS”, “Skutelis”, “Sudrabu Sirds”, “Franco
Franco”, “Brīvrunu Projekts”, “Singapūras Satīns”, “Double Faced Eels”, “Latgalīšu Reps”
un citi Latvijā zināmi mūziķi. Festivāls ir
izveidots ne tikai izklaides, bet arī aktuālu
problēmu risināšanas labā. Organizatori saka:
“Katram ir kāds paziņa vai tuvinieks, kurš ir
domājis par pašnāvību, bet neviens nezina, kā
šiem cilvēkiem palīdzēt.” Ārpus koncertiem
festivāla apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt
ar garīgo veselību saistītas darbnīcas un lekcijas, kā arī izklaides, kas saliedē.
Par Festivāla “Ogle” idejas rašanos un
mērķiem stāsta festivāla organizatori: “Eiropā katrs ceturtais cilvēks gada laikā cieš no
psihiskās veselības (jeb garīgās vai mentālās
veselības) sarežģījumiem. Starp tiem ir ne tikai
slimības, bet arī bezmiegs, ēšanas traucējumi,
atkarības u.c. cilvēka dzīves kvalitāti pazeminoši indikatori, kas samazina viņa spēju funkcionēt un iesaistīties ģimenē, kopienā, darbā,
līdz ar to nesniedzot ieguldījumu kopējās labklājības veicināšanā.
Diemžēl Latvijā cilvēku psihiskā veselība
dažādu iemeslu dēļ ir aizmirsta tēma gan sabiedrībā, gan politikā un pat veselības aprūpes
strādājošo vidū. Taču psihiskās veselības nozīme pieaug. Piemēram, 2011. gadā 38,2% (165
miljoni) Eiropas Savienības iedzīvotāju cieta

no psihiskiem traucējumiem, kamēr 2005.
gadā – 27,4%. Pasaules veselības organizācija
norāda, ka depresija 2030. gadā būs vadošais
slimību (uzsveram – arī slimību, kas šķietami
saistītas ar fizisko veselību) izraisītājs. Par to,
ka uz šiem jautājumiem pieveram acis, norāda
arī kāds dramatisks rādītājs – psihiskās veselības “galējais” indikators: Latvijā ir ļoti augsts
pašnāvību skaits. Mūsu valstī tas ir ievērojami augstāks nekā Eiropas reģionā, sasniedzot
3. vietu. Pašnāvības atstāj ilgstošu negatīvu
psiholoģisku un ekonomisku nospiedumu uz
ģimenēm, kopienām un valstīm kopumā. Iemesli, kāpēc cilvēki nerūpējas par savu psihisko
veselību, ir dažādi: stigma, kas saistīta ar psihisko veselību, izglītības trūkums, vāja valsts
un pašvaldību apmaksāto pakalpojumu pieejamība vai neatbilstība mūsdienīgai izpratnei
par pakalpojumu.
Lai uzlabotu iedzīvotāju prasmes un iesaistīšanos savas un līdzcilvēku psihoemocionālās labklājības veicināšanā, būtiski ir iedzīvotājiem skaidrot psihiskās veselības nozīmi,
piedāvāt dažādus praktiskus risinājumus un
palīdzības iespējas savas psihiskās veselības
veicināšanai, kā arī mazināt aizspriedumus
pret psihiskām saslimšanām. Pēc pagājušās
vasaras notikušās traģēdijas mūsu ģimenē,
kad no dzīves aizgāja mūsu dēls, brālis… nolēmām, ka par pašnāvībām un mentālo veselību
Latvijā runā tik maz, ka tas ir tik aktuāli daudziem, bet netiek izgaismots. Tā radās ideja
par mūzikas festivālu “Ogle”, kas 12. – 13. jūlijā norisināsies Saukas dabas parka teritorijā
un būs veltīts mentālās veselības jautājumiem
un izglītojošam darbam. Festivāla peļņa tiks
ziedota organizācijām, kas nodarbojas ar palīdzību grūtībās nonākušiem cilvēkiem.
Šādi festivāli ir izplatīta prakse visā pasaulē, Latvijā šis ir pirmais. Īpaši nozīmīgi

Bibliotēku ziņas

psihiskās veselības stigmas mazināšanā ir pašu
iedzīvotāju iniciatīva. Festivālā ar savu telti
un izglītojošām aktivitātēm, tostarp konsultācijām, piedalīsies arī Veselības ministrijas
pārstāvji, Pusaudžu resursu centrs. Būs iespēja
klausīties psihologu un psihoterapeitu lekciju,
piedalīties diskusijās, kā arī individuāli runāties. Būs dažādas sporta aktivitātes un relaksācijas iespējas - kā meditācija, apzinātā elpošana, jogas nodarbības.”
Vairāk informācijas par festivālu: https://
www.oglefest.lv/
Informāciju apkopoja
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala

Pērļošanas darbu izstāde Rites pagasta bibliotēkā
Šobrīd daudzi nodarbojas ar pērļošanu. Tik dažādas īpašības tiek
piedēvētas pērlītēm – brīnišķīgas, apburošas. Vēsturiski pērles ir dzīvojušas vairākos gadsimtos. Tādēļ pērļu rotas var jums pastāstīt par to, kā
cilvēki dzīvoja tajos tālajos laikos, kādas tiem bija gaumes un paražas.
Pērlītes ne tikai glabā pagātnes noslēpumus, bet arī, laikam ritot, mainījušās kopā ar civilizāciju. Attīstoties tehnoloģijām un materiāliem, mainījās arī cilvēku dzīvesveids - neskatoties uz to, mazās bumbiņas joprojām, sasilstot cilvēka rokās, uzsūc viņa jūtas un dvēseles stāvokli, tās it kā
atdzīvojas un pārvēršas burvīgās rotās vai mazos nieciņos.
Rites pagastā ar pērļošanu aktīvi nodarbojas Janīna Bičole, kas izgatavo ļoti skaistas rotas. J. Bičoles pērļošanas rotas skatāmas Rites pagasta
bibliotēkā no 03.06. līdz 29.06.2019. Rotas ir iespējams ne tikai apskatīt,
bet arī iegādāties, ja kāda ir ļoti iepatikusies.
Paldies J. Bičolei par skaistajiem darbiem, kas priecē visus bibliotēkas apmeklētājus!
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja
K. Verečinska
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Stafete “Uzdāvini grāmatai vēl vienu dzīvi!”

Pasākumā piedalījās 3. a un 3. b klases
un klašu audzinātājas Ruta Davidāne un Aija
Bērziņa. Pasākuma mērķis - rosināt bērnos
interesi par lasīšanu un grāmatām, kā arī veicināt lasītprieku.
Šādu stafetes nosaukumu un trešās klases
izvēlējāmies ar nodomu, lai skolēni stafetē
turpinātu piedalīties, mācoties arī ceturtajā
klasē. Katrs stafetes dalībnieks saņēma mapi,
kurā likt dažādas darba lapas, kas aizpildītas
par katru izlasīto grāmatu. Katra mācību gada
noslēgumā tiks vērtēts bērnu paveiktais, kā
skaitītas izlasītās grāmatas, lai noskaidrotu,
kurš bijis čaklāks lasītājs. Aizpildītās darba
lapas ļaus spriest, cik nopietni skolēni lasījuši
katru grāmatu.
Pirmā tikšanās ar stafetes dalībniekiem
notika Viesītes vidusskolā 1. martā. Skolēni
tika iepazīstināti ar stafetes norises noteikumiem un kārtību. Katrs skolēns saņēma savu
mapi ar virslapu, kuru vajadzēja glīti noformēt un uzrakstīt savu vārdu, kā arī lasītāja
pasi, kura jāaizpilda.
Pasākuma turpinājumā kopīgi tika lasīta Hāgerupa Klausa grāmata “Meitene, kas
gribēja izglābt grāmatas”. “Anna ir gandrīz

desmit gadus veca, un viņai ļoti patīk lasīt
grāmatas. Tāpat kā vienai no viņas labākajām
draudzenēm – bibliotekārei Monsenas kundzei. Kādu dienu Monsenas kundze pastāsta
Annai par to grāmatu likteni, kuras guļ bibliotēku plauktos neviena nelasītas, – tās tiek
iznīcinātas. Anna aizdomājas, kas notiek ar
cilvēkiem, kas “dzīvo” šajās grāmatās. Vai arī
viņi pazūd? Tā tas nevar palikt! Grāmatas ir
jāglābj. Bet kā? Šis ir brīnumains, krāšņi ilustrēts stāsts lasīšanas gardēžiem jebkurā vecumā, par mīlestību uz grāmatām un tiem, kas
tajās mīt.” Grāmata tika izlasīta līdz noteiktai
vietai, tad skolēni saņēma uzdevumu katram
uzrakstīt turpinājumu par mazo zēnu, kurš
sastapās ar savu vecmāmiņu, kas bija mirusi,
bet mazdēlam gribēja dot kādu padomu ar
norunu, ka nākamreiz satiksimies bibliotēkā,
lai katrs nolasītu savu turpinājumu. Pēc tam
visi noklausītos, kā tad beidzās lasītā grāmata.
Tāpat skolēniem bija jāsāk lasīt grāmatas un
pildīt darba lapas par to saturu, varoņiem un
notikumiem. Nākošā tikšanās bija paredzēta
marta beigās.
Otrā tikšanās ar stafetes dalībniekiem no
3. b klases un audzinātāju Aiju Bērziņu notika

2. aprīlī, bet ar 3. a klasi un audzinātāju Rutu
Davidāni 7. aprīlī. Tikšanās reizē bibliotekāre
skolēniem pastāstīja par viņu vecuma jaunākajām grāmatām bibliotēkā, ko tie var izlasīt.
Pēc grāmatu apskata noklausīšanās viņiem
interesējošās grāmatas varēja paņemt lasīšanai.
Savukārt 3. a klase iepazina kaimiņvalsts Lietuvas - bērnu rakstnieka un ilustratora
Ķēstuta Kasparaviča daiļradi. Tikšanās reizē
skolēniem tika parādīta bibliotēkas izveidotā
prezentācija par lietuviešu bērnu rakstnieka
un ilustratora, kā arī nolasīts grāmatu apskats
par viņa grāmatām, kuras var izlasīt bibliotēkā. Pēc grāmatu apskata noklausīšanās viņiem interesējošās grāmatas varēja paņemt
lasīšanai.
Turpinājumā vārds tika dots pašiem stafetes dalībniekiem. Katrs nolasīja savu uzrakstīto variantu par iepriekš lasītās grāmatas
(H. Klauss “Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas”) turpinājumu, kā arī pastāstīja par,
viņaprāt, interesantāko izlasīto grāmatu. Noslēgumā bibliotekāre izlasīja grāmatas turpinājumu, lai bērni to varētu salīdzināt ar savu
veikumu.
Nākošā tikšanās reize maijā – mācību
gada noslēgumā, lai izvērtētu katra skolēna
veikumu.
Trešajā tikšanās reizē - 29. un 30. maijā skolēniem notika bibliotekārā stunda, kuras
laikā bērni apguva zināšanas par literatūras
izkārtojumu 2. – 4. klašu krājumā. Tāpat skolēni saņēma darba lapas, ar kuru palīdzību
apgūt nepieciešamo. Pēc to aizpildīšanas tika
veiktas arī praktiskas nodarbības, kur katrs
bērns, izlozējot vienu no sadaļām, par noteikto tēmu plauktā centās atrast grāmatu.
Tikšanās noslēdzās ar stafetes pirmā gada
izvērtēšanu un labāko dalībnieku apbalvošanu. Pirmo triju vietu ieguvēji balvā saņēma
grāmatas. Viesiem bibliotēka dāvināja grāmatzīmes un saldumu ar vēlējumu vasarā
čakli lasīt un pildīt savas mapes ar izlasīto
grāmatu aprakstiem.
Uz tikšanos septembrī!
Skolas bibliotekāre G. Plēsuma

Cienījamie Viesītes bibliotēkas apmeklētāji!
Jūlijā sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem bibliotēka būs atvērta lasītājiem šādos datumos:
3., 10., 17. un 24. jūlijā no plkst.
10.00 līdz 18.00.
Pārējās jūlija dienās bibliotēka slēgta!
Ar 1. augustu bibliotēka atsāks darbu ierastajā
režīmā.

Rites pagasta bibliotēka
no 01.07.2019. līdz 26.07.2019. slēgta,
bibliotekāre atvaļinājumā.
Bibliotēka strādās 09., 16., 23. jūlijā
no 8:00 - 17:00

Viesītes vidusskolas bibliotēka slēgta
līdz 13. augustam (ieskaitot).
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“Mūka ķēķis” Viesītē!

Šī gada 7. jūnijā Viesītes bibliotēkā notika literāra pēcpusdiena – tikšanās ar dzejniekiem no Riebiņu novada – Roberta Mūka
muzeja radošās apvienības “Mūka ķēķis”
pārstāvjiem. Kā jau liecina apvienības nosaukums, tai ir saistība ar dzejnieka un filozofa,
Galēnu novadnieka Roberta Mūka vārdu un
muzeju, kas glabā šīs personības piemiņu.
Starp apvienības pārstāvjiem – arī muzeja
vadītāja Marta Binduka, kura pastāstīja par
muzeja rašanos un darbību, par radošās apvienības dalībniekiem. Šoreiz Viesītē bija ieradušās četras dāmas – Marta Binduka, Eve-

līna Visocka, Anita Betlere un Līga Malnace.
Pasākuma dalībnieki - vietējie dzejas draugi –
ieklausījās ne tikai ciemiņu dzejas lasījumos,
bet atkal tikās arī ar mūsu puses dzejniekiem:
Anitu Orbidāni, Elitu Jansoni, Dainu Vanagu
un Baibu Masuleviču. Viena no dzejniecēm –
Irēna Krastiņa – pārstāvēja gan ciemiņus,
gan mūsu puses dzejniekus, jo dzimusi Galēnu pagastā, bet nu jau daudzus gadus dzīvo
Viesītē. Pasākums bija arī laba iespēja pašiem
dzejniekiem dalīties radošajā pieredzē, iepazīt vienam otru.
Paldies ciemiņiem no Riebiņu novada

par izrādīto iniciatīvu uzstāties Viesītē, Viesītes novada dzejniekiem un pārējiem pasākuma apmeklētājiem par atsaucību, kā arī mīļš
paldies ražotnes “Alīdas kafeja” īpašniecei
Jolantai Kovnackai par iespēju mums visiem
kavēties dzejas pasaulē, baudot garšīgo kafiju
ar bērnības garšu!
Uz tikšanos citos pasākumos Viesītes bibliotēkā!
Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena
I. Dreijera foto

15. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 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;

Pieminam aizsaulē aizgājušos…
Jānis Laimonis Osmis
1954. - 02.06.2019. Elkšņu pagasts

D VITAMĪNA NOTEIKŠANA - 6,00 EUR.
PIERAKSTS uz noteiktu laiku pa tālruni 25431313.

Viktors Sokolovs
1946. - 03.06.2019. Viesīte

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA

Viktors Basovs
1947. - 17.06.2019. Viesīte
Tamāra Jodgude
1944. - 19.06.2019. Viesīte
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
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Jūnija mēnesī Viesītes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts 1 jaundzimušais meitene.
Sveicam vecākus!
Nav lielāka prieka
Par tavu prieku.
Savu sirdi tavam priekam
Pie kājām lieku.

(A. Balodis)

VIESĪTES NOVADA
DZIMTSARAKSTU
NODAĻA SIRSNĪGI SVEIC
Zelta (50 gadu) kāzu jubilejā
Armandu un Gunāru Zobenus
(laulība reģistrēta 1969. gada 21. jūnijā),
Janinu un Ilmāru Grišānus
(laulība reģistrēta 1969. gada 27. jūnijā);
Smaragda (55 gadu) kāzu jubilejā
Leontīni un Pēteri Veigurus
(laulība reģistrēta 1964. gada 20. jūnijā);
Dimanta (60 gadu) kāzu jubilejā
Valentīnu un Kestuti Černauskus
(laulība reģistrēta 1959. gada 23. jūnijā).
Vēlam veselību, izturību un dzīvessparu
arī turpmākajos kopdzīves gados!

Kapusvētki
Saukas ev. lut. draudzē 2019. gadā
6. jūlijā
Dešu kapos - 11:00
Smiltaines kapos – 13:00
Galvānu kapos – 14:30
20. jūlijā
Klauces kapos – 12:00
Svaru kapos – 14:00
Visdarbu kapos – 16:00
3. augustā
Pormaļu kapos – 11:00
Melderišķu kapos – 13:00
Ilzes kapos – 14:30
Tiltiņu kapos – 16:00
Elkšņu pagasta kapos
28. jūlijā
Kristūžu kapos - 12:30
Kundzānu kapos - 14:00
Ūzānu kapos - 15:30

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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