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Viesītes novada pašvaldības informatīvais izdevums

Notikušas iedzīvotāju tikšanās ar
Viesītes novada pašvaldības vadību
un speciālistiem

Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar aktualitātēm Viesītes novadā, atskatītos uz paveikto
un informētu par nākotnes iecerēm, Viesītes
novada pašvaldības vadība un speciālisti 7.
martā tikās ar novada iedzīvotājiem. Tikšanās notika Rites, Saukas (Saukā un Lonē),
Elkšņu pagastos, kā arī Viesītes pilsētā.
Ar iedzīvotājiem novadā tikās Viesītes
novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, izpilddirektors Alfons Žuks, pašvaldības
policijas inspektors Jānis Pučinskis un SIA
"Viesītes komunālā pārvalde" valdes priekšsēdētājs Māris Blitsons.
J. Dimitrijevs tikšanos iesāka ar iedzīvotāju informēšanu par šī brīža aktualitātēm
novadā, šogad plānotajiem lielajiem projektiem un iepazīstināja klātesošos ar jauno
pašvaldības policijas inspektoru J. Pučinski.
J. Dimitrijevs norādīja, ka šobrīd ir izstrādāts
dežūrgrafiks un inspektora J. Pučinska dežūras novadā būs regulāras ne tikai diennakts
gaišajā laikā, bet arī naktīs.
Māris Blitsons iedzīvotājus informēja,
ka no jaunā gada ir palielinājušās apsaimniekošanas izmaksas, jo pielikts PVN. Tāpat
viņš aicināja iedzīvotājus pievērst uzmanību
jautājumam par atkritumu novietošanu centralizētajos laukumos. Privātmāju īpašnieki
šajos laukumos drīkst izmest tikai PET un
stikla izstrādājumus, bet ne sadzīves atkritumus. Izņēmums ir tad, ja tiek izmantoti marķētie maisi. M. Blitsons aicināja iedzīvotājus
ziņot komunālajai pārvaldei par gadījumiem,
kad privātmāju īpašnieki atkritumus izmet
atkritumu laukumos pie daudzdzīvokļu namiem.
Iedzīvotāji Lonē pauda neapmierinātību
ar dzeramā ūdens kvalitāti, uz ko pašvaldī-

bas pārstāvji norādīja, ka tiks veiktas visas
nepieciešamās analīzes un meklēti risinājumi
ūdens kvalitātes uzlabošanai. Tāpat tuvāko
nedēļu laikā Ezera ielā tiks sakārtots apgaismojuma jautājums – ir sākta projekta realizācija, kā rezultātā tiks ievilkts ielas apgaismojums.
Saukas pagastā iedzīvotāji sanāksmē aktualizēja jautājumus par dzīvojamo ēku tehnisko stāvokli – tekošu jumtu un saplaisājušām kāpnēm pie daudzdzīvokļu nama ieejas.
Rites pagastā tika diskutēts par pagasta pārvaldes ēkas trepju remontu, bet, lai to
realizētu, esot vispirms jāsakārto ēkas notekūdeņu sistēma. Elkšņu pagasta pārvaldē
iedzīvotāji tika informēti par plānoto Tautas
nama ēkas siltināšanu. Novada vadība atzinīgus vārdus veltīja kultūras dzīves organizatoriem, jo tieši Elkšņu pagastā (salīdzinot ar
pārējiem novada pagastiem) aizvadītajā gadā
noticis visvairāk kultūras pasākumu novadā.
Sanāksmē Viesītē tika aktualizēti vairāki jautājumi – par kanalizāciju Dzelzceļnieku ielā, nepatīkamiem aromātiem uz Sporta
ielas, pilsētas ielu stāvokli un pirts izcenojumiem. A. Žuks iedzīvotājus informēja, ka
šonedēļ noslēdzies iepirkums un tuvākā pusgada laikā tiks sakārtots kanalizācijas jautājums – daudzdzīvokļu nami Dzelzceļnieku
ielā un Bērzu ielā tiks pieslēgti pie pilsētas
kanalizācijas sistēmas. Runājot par nepatīkamajiem aromātiem Sporta ielā, M. Blitsons
norādīja, ka iemesls ir nepietiekams ūdens
daudzums sistēmā, jo ir maz pieslēgumu centrālajai kanalizācijas sistēmai. Pašvaldības
pārstāvji informēja, ka šogad tiks noasfaltēts
posms Sporta ielā līdz Meža ielai un Pavasara
ielas posms no Sporta ielas līdz piecstāvu mājai. Atbildot uz iedzīvotāju sūdzībām par pirts
izcenojumiem, M. Blitsons norādīja, ka šogad
ir plānots ieguldīt pirts krāsns renovācijā, savukārt cenas paaugstinātas lielo uzturēšanas
izmaksu dēļ, kas vairākkārt pārsniedz ieņēmumus.
Nākamās tikšanās ar novada iedzīvotājiem paredzētas maija mēnesī.
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību
speciāliste L. Liepiņa
Autores foto

I.Dreijera foto
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Kāds nezināms gudrais ir devis mācību,
kā nodzīvot veiksmīgu mūžu:
Trīs lietas, kas jāvēl sev pašam un citiem:
veselība, prieks un draugi.
Trīs lietas, kas katram jāapvalda sevī:
raksturs, mēle un uzvedība.
Trīs lietas, kas katram jāattīsta sevī:
labestība, drosme un cilvēkmīlestība.
Trīs lietas, no kurām jāvairās:
nežēlība, augstprātība un nepateicība.
Trīs lietas, kas katram jāapbrīno:
dabas skaistums, bērni un veci cilvēki.
Lai mums visiem pavasarīgas
domas un sajūtas!
Sākoties ražīgajam darba
cēlienam, atlicināsim brīdi
apcerīgām pārdomām!
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Viesītes novada domes sēdē š. g. 16. martā
izskatītie jautājumi
Informatīvie jautājumi: Viesītes Mūzikas
un mākslas skolas direktores Ingas Bartkevičas un Viesītes Sporta skolas direktora Jāņa
Oša pārskati par izglītības iestāžu darbu 2015.
gadā.
1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada Viesīte, Peldu iela 1A, izsoli un izsoles noteikumu
Nr. 4/2016 apstiprināšanu.
2. Par pamatlīdzekļa (zāles pļāvēja Saukas
pagastā) norakstīšanu.
3. Par pašvaldības atbalstu politiski represēto personu salidojumam – piešķīra 70 EUR
pasākuma līdzfinansēšanai.
4. Par pašvaldības finansiālo atbalstu
biedrībai "Selonia velo" – piešķīra 500 EUR
velobraucēju formu iegādei un 2016. gada
sacensību dalības maksas segšanai. Ierosināja
biedrībai 2016. gadā Viesītes novadā sarīkot
velosacensības, lai novada iedzīvotāju vidū
popularizētu veselīgu dzīvesveidu un sporta
aktivitātes.
5. Par telpu iznomāšanu Elkšņu pagasta
Elkšņi, "Pagastmāja", izsoles ceļā.
6. Par funkcionāli saistīto zemes vienību
platību noteikšanu SIA "Viesītes komunālā
pārvalde" apsaimniekošanā nodotajām dzīvojamajām mājām Viesītes pagastā – "Mežvidi",
"Silmači" un "Deši".
7. Par pašvaldības finansiālo atbalstu biedrībai "Cerību krustceles" – piešķīra 79,92 EUR
rēķina apmaksai kursiem par bērnu nometņu
organizēšanu un vadīšanu Rites pagastā.
8. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par medicīniski
pedagoģisko komisiju organizēšanu Viesītes
novada izglītojamajiem ar speciālajām vaja-

dzībām.
9. Par Lieldienu tirgu Viesītē š. g. 27. martā.
10. Par novada domes priekšsēdētāja dalību Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes pieredzes apmaiņas vizītē Gruzijā no š.
g. 6. līdz 10. aprīlim.
11. Par Viesītes novada pašvaldības pārstāvi biedrībā "Lauku partnerība Sēlija" – nolēma
deleģēt domes priekšsēdētāju Jāni Dimitrijevu
pārstāvēt novada pašvaldību biedrības valdē.
12. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
13. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
4 personām.
14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu, zemesgabala ierakstīšanu Zemesgrāmatā
un atsavināšanas procesa uzsākšanu.
15. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma – Viesītes novada Saukas
pagasta "Majori", un no nekustamā īpašuma –
Viesītes novada Rites pagasta "Balceri".
16. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu uzturēšanai (3 personām).
17. Par dzīvokļa īpašuma – "Melioratori" –
1, Viesītes pagasts, Viesītes novads, ierakstīšanu Zemesgrāmatā un atsavināšanu.
18. Par adreses piešķiršanu Viesītes novada
pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam –
Brīvības iela 11A, Viesīte, un īpašuma tiesību
nostiprināšanu uz to Zemesgrāmatā.
19. Par zemes lietošanas mērķa maiņu vienai zemes vienībai Rites pagastā.
20. Par piespiedu zemes nomas līguma
slēgšanu uz zemes vienību Saukas pagastā
1.353 ha platībā.
21. Par telpu grupas adrešu likvidēšanu

"Cīruļi 1" – 1; 2, Rites pagasts, Viesītes novads,
un Biržu iela 14 – 1, Viesīte, Viesītes novads.
22. Par funkcionāli saistīto būvju noteikšanu adresācijas objektiem un adrešu maiņu.
23. Par zvejošanas atļauju Aizdumbles ezerā pašpatēriņa zvejai ar zivju murdu līdz 30 m.
24. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2016 "Mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanas noteikumi Viesītes novadā" apstiprināšanu.
25. Par sadarbības līguma parauga apstiprināšanu pašvaldības finansiālā atbalsta
saņēmējiem saskaņā ar "Kārtību, kādā Viesītes
novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības
budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko
organizāciju un fizisko personu projektu konkursiem".
26. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēm pārskaitīšanu Kokneses internātpamatskolai – attīstības centram sakarā
ar to, ka skolēns mainījis izglītības iestādi.
27. Par dalību Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, lai pašvaldībai būtu iespējas saņemt Eiropas struktūrfondu finansējumu
veselības veicināšanas aktivitātēm.
28. Par aizņēmuma – 241306 EUR – ņemšanu Valsts kasē pašvaldības projekta "Viesītes
Jauno kapu kapličas jaunbūve" īstenošanai.
29. Par Viesītes novada pašvaldības zemes
un ēku īpašumu aktualizēšanu pašvaldības
2015. gada bilancei.
Nākošā domes sēde notiks š. g. 13. aprīlī.
Informāciju sagatavoja pašvaldības
kancelejas vadītāja D. Vītola.
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi
novada mājas lapā: www.viesite.lv

(viens simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2016. gada 5. maija plkst.
16.00 Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības
ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Ir persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.

Ja uz pirmpirkumu tiesīgā persona nepieteiksies uz īpašuma pirkumu, izsole sāksies 2016. gada 6. maijā plkst. 9.00 Viesītes
novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.

IZSOLES
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atklātu
izsoli ar augšupejošu soli: nekustamajam
īpašumam – Viesītes novads, Viesīte, Peldu
iela 1A; zemes īpašums sastāv no 1 (vienas)
zemes vienības 0.0287 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56150010069, īpašuma
kadastra numurs 56150010070; sākotnējā
cena EUR 1923.00. Izsoles solis EUR 100.00

Iespēja jauniešiem mācīties un piedalīties konkursā
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina jauniešus vecumā no 18 –
40 gadiem piedalīties bezmaksas mācībās,
lai iegūtu teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, uzsāktu
īstenot vai attīstīt savu uzņēmējdarbības

ideju laukos. Pabeiguši mācības, jaunieši ar
savu ieceri varēs startēt konkursā "Laukiem
būt!".
Pasākums jauniešiem ietver:
• informatīvo dienu;
• piecu dienu mācības;
• pieredzes apmaiņas braucienu;
• individuālo sadarbību;
• konkursu "Laukiem būt!"
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Jēkabpils konsultāciju birojs šogad jau
ceturto gadu organizē šo pasākumu un
aicina jauniešus pieteikt tajā savu dalību
pie Viesītes un Saukas pagasta lauku attīstības konsultantes Ligitas Kadžules (tālr.
26526895, e-pasts: ligita.kadzule@llkc.lv)
vai pie Jēkabpils LLKC biroja uzņēmējdarbības konsultantes Anitas Putkas (tālr.
26511269, e-pasts: anita.putka@llkc.lv).

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2016. gada marts, Nr. 3 (153)

Viesītieši "Pārnovadu Uzņēmēju dienā"
Aizkrauklē dukcijas apraksti informatīvu flajeru veidā.

Jau ceturto gadu Viesītes novada pašvaldība kopā ar novada uzņēmējiem un mājražotājiem piedalījās "Pārnovadu Uzņēmēju
dienā" Aizkrauklē. Uzaicinājumam kopīgi
veidot vienotu novada stendu atsaucās: Dainis Gedušs ar medu un dažādu bišu produkciju, z/s "Priekšāres" ar dažādiem māju
sieriem, SIA "RA 5" ar "Alīdas" un "Paulīnes"
kafeju, sukādēm un dažādiem kaltētiem ekoloģiskiem labumiem, biedrība "Zīle" ar rokdarbiem un koka darinājumiem. Tāpat kā

iepriekšējos gados novada pārstāvji izstādes
dalībniekus un interesentus iepazīstināja ar
novadā plānotajiem šī gada pasākumiem un
pašvaldības projektiem. Ņemot vērā, ka mājražotāju aktivitātes turpinās arī pēc projekta
"Vietējo produktu attīstība VidusBaltijā" īstenošanas, atsevišķa informācija bija sagatavota par šī gada pasākumiem Viesītes "Zaļajā
tirgū". Izstādes apmeklētājiem tika izplatīti
k/s "Poceri", kā arī pārējo izstādē pārstāvēto
uzņēmēju un mājražotāju darbības un pro-

Arī šogad novada uzņēmēju produkcija uzrunāja izstādes dalībniekus un stends bija plaši
apmeklēts.
Īpašu interesi izraisīja produkcija, kas bija
marķēta ar nu jau Viesītē "iedzīvināto" zīmolu "Viesīte Ražo Sēlijas Produkts". Arī šogad
uz šo zīmola lietošanu pašvaldībā var pieteikties ikviens Viesītes novada uzņēmējs.
Semināru, kas notika izstādes laikā,
starplaikos tika izmantota iespēja pārrunāt
ar citām pašvaldībām turpmāko sadarbību
investīciju piesaistē uzņēmējdarbībā un citās
jomās.
Sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību izmantojām iespēju arī šogad pateikties
kādam no saviem uzņēmējiem. Pateicība tika
izteikta Dainai Malceniecei, z/s "Rutki" saimniecei, nominācijā "Sievietei – uzņēmējai par
mūža ieguldījumu augļkopībā".
Pašvaldības vārdā apsveicu Dainu Malcenieci un pateicos visiem, kas sekmēja novada
dalību izstādē, jo īpaši: Dainim Gedušam,
Jolantai Kovnackai, Modrim Lāčplēsim, Renāram Jaundālderam, Agnesei Kalniņai,
Ligitai Levinskai, Valijai Fišerei, Ilmai Svilānei, Raisai Vasiļjevai, Ligitai Vaivodei, Jānim
Eglītim, Gitai Kļaviņai, Initai Liepiņai, Dinai
Hodasevičai, Rasmai Liseckai, Anatolijam
Aleksandrovam un Ināram Dreijeram!
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
I. Vītola
J. Kovnackas foto

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana
elektroniski – ērti, ātri un vienkārši!
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk –
VID) atgādina, ka 2016. gada 1. martā sākās
Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan
tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara
obligāti, gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem
attaisnotajiem izdevumiem.
VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz
ērtāk, ātrāk un vienkāršāk!
EDS automātiski tiek atspoguļota visa
VID rīcībā esošā informācija par nodokļu
maksātāju, proti, nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija
no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām
pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas
sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī
no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie
izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.
Tādējādi iedzīvotājiem, kuri vēlas atgūt
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli
par attaisnotajiem izdevumiem, tas ir, par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai

izglītības iegūšanas pakalpojumiem, veselības
apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības
apdrošināšanas pakalpojumiem – deklarācijas
pielikumā D4 pašām papildus jānorāda un
jāpievieno attaisnojuma dokumenti (čeki un
kvītis, tos iepriekš nofotografējot vai ieskenējot) tikai par tām summām, par kurām VID
rīcībā informācijas nav un kuras VID nav iekļāvis deklarācijā.
Lai kļūtu par EDS lietotāju, vairs nav jāslēdz arī līgums ar VID, bet ikviens var lietot
EDS, izmantojot www.latvija.lv sniegto tehnisko risinājumu, un pieslēgties ar savas internetbankas lietotājvārdu, attiecīgo kodu no kodu
kartes vai kodu kalkulatora un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID
viedkarti vai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centra" izsniegto elektronisko paraksta
viedkarti (e–parakstu).
Ir pieejamas vairākas iespējas, kā saņemt
profesionālu un kvalitatīvu atbalstu, iesniedzot
Gada ienākumu deklarāciju elektroniski: konsultācija tuvākajā VID klientu apkalpošanas
centrā vai arī kādā no Valsts un pašvaldības
vienotajiem klientu apkalpošanas centriem,
kur pašvaldības darbinieks ir apmācīts sniegt
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atbalstu darbam ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
Atbalstu darbam ar VID elektroniskās
deklarēšanas sistēmu pašvaldību darbinieki sniedz 66 Valsts un pašvaldību vienotajos
klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), tajā
skaitā arī Viesītes novada pašvaldībā. Uz konsultāciju līdzi noteikti jāņem pase vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtā personas apliecība, internetbankas lietotājvārds,
internetbankas kodu karte vai kodu kalkulators, parole un attaisnojuma dokumenti (čeki,
kvītis utt.).
Tie, kas vēlas saņemt atpakaļ pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli, Gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt:
• par 2015. gadu – līdz 2019. gada 17. jūnijam;
• par 2014. gadu – līdz 2018. gada 16. jūnijam;
• par 2013. gadu – līdz 2017. gada 17. jūnijam;
• par 2012. gadu – līdz 2016. gada 16. jūnijam.
Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā "Gada ienākumu deklarācija". Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji
var arī zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000 vai arī iesūtīt savu
jautājumu rakstiski VID mājas lapā "Uzdot
jautājumu VID".
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Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība
Pamatojoties uz Ministru kabineta
2011. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 491,
sunim, kas sasniedzis sešu mēnešu vecumu pirms 2016. gada 1. jūlija, implantē
mikroshēmu un to datubāzē reģistrē līdz
2016. gada 1. jūlijam. Lai datubāzē reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, tā īpašnieks
praktizējošajam veterinārārstam uzrāda
personu apliecinošu dokumentu (juridiskās personas pilnvarotā persona – arī atbilstošu pilnvarojumu) un mājas (istabas)
dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību.
Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks saskaņā
ar normatīvo aktu par Lauksaimniecības
datu centra publisko maksas pakalpojumu
cenrādi veic maksājumu par mājas (istabas)
dzīvnieka reģistrāciju datubāzē. Lai datubāzē reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, tā
īpašnieks vietējās pašvaldības darbiniekam
uzrāda personapliecinošu dokumentu (juridiskās personas pilnvarotā persona – arī
atbilstošu pilnvarojumu) un mājas (istabas)
dzīvnieka pasi vai aizpildītu reģistrācijas
veidlapu. Pašvaldības darbinieks reģistrē
mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē un iekasē maksu par mājas dzīvnieka reģistrāci-

ju, bet, ja maksājums veikts iepriekš, tikai
reģistrē dzīvnieku datubāzē. Pēc dzīvnieka īpašnieka pieprasījuma viņš izsniedz
izdruku no datubāzes par mājas (istabas)
dzīvnieka reģistrāciju. Vienreizējā mājas
(istabas) dzīvnieku nodeva Viesītes novadā:
par suni EUR 3.00 un kaķi EUR 1.00. Suņu
reģistrāciju ir jāveic divu nedēļu laikā pēc
to iegūšanas īpašumā vai līdz sešu mēnešu
vecuma sasniegšanai Viesītes novada pašvaldības Mājas dzīvnieku reģistrā. Kaķus
reģistrē trīs mēnešu laikā pēc to iegūšanas
īpašumā Viesītes novada pašvaldības Mājas
dzīvnieku reģistrā.
Par šo saistošo noteikumu neievērošanu fi ziskās un juridiskās personas pēc
2016. gada 1. jūlija tiks sauktas pie administratīvās atbildības. Administratīvo pārkāpumu protokolus par Mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanas pārkāpumiem izskata
un sodu uzliek Viesītes novada pašvaldības
Administratīvā komisija. Administratīvās
komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Par šajos saistošajos
noteikumos minēto prasību pārkāpumiem
uzliek sodu – fi ziskām personām – brīdi-

nājumu vai naudas sodu līdz EUR 20.00,
juridiskām personām – brīdinājumu vai
naudas sodu līdz EUR 40.00. Par tādiem
pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, var uzlikt naudas sodu – fi ziskām
personām – naudas sodu no EUR 20.00 līdz
EUR 100.00, juridiskām personām – naudas sodu no EUR 40.00 līdz EUR 150.00.
Jautājumu gadījumā lūdzu griezties
Viesītes novada pašvaldības policijā vai
zvanīt pa telefonu: 22023089.
Viesītes novada pašvaldības policijas
inspektors J. Pučinskis

Šī gada aktualitātes Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības
atbalsta centrā "Viesītei" /Smilšu ielā 31 – 25/
Centrā jau otro gadu īstenos projektu
sociālās palīdzības veicināšanai, kā rezultātā ar 2016. gada maija mēnesi tiks piedāvāta iespēja saņemt palīdzību –
fizioterapeita – masiera pakalpojumus
mazākaizsargātajām iedzīvotāju grupām –
cilvēkiem ar invaliditāti. Šogad papildus
jau esošajiem pakalpojumiem projekta ietvaros bezmaksas pakalpojumus sniegs arī
speciālists – ergoterapeits.
Centrā BEZMAKSAS fizioterapiju vai
ārstniecisko masāžu, kā arī ergoterapeita
pakalpojumus varēs saņemt Viesītes novadā dzīvojošie bērni, jaunieši un pieaugušie cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuri var
griezties centrā ar sava ārstējošā ģimenes
ārsta nosūtījumu.
Fizioterapeita konsultācijas laikā tiks
ieteikts piemērotākais terapijas veids:
– ārstnieciskā vingrošana (muguras
sāpju un skriemeļu izmaiņu gadījumā,
funkciju atjaunošana pēc traumas, stājas
korekcija, pēc insulta/infarkta un citām
neiroloģiskām vai elpošanas sistēmas slimībām);
– ārstnieciskā masāža;
– kinezioloģiskā teipošana;
– Bobata terapija – zīdaiņu normālas
attīstības veicināšanai vai personām ar
centrālās nervu sistēmas traucējumiem
u.c.
Protams, ka visiem šos bezmaksas pakalpojumus biedrība nevarēs nodrošināt,
tāpēc, izvērtējot pretendentus, iespējas,
kā arī sadarbojoties ar ģimenes ārstiem,

pirmām kārtām šos pakalpojumus biedrība sniegs tiem cilvēkiem, kam tas ir ļoti
nepieciešams, lai pēc iespējas ātrāk viņi
varētu uzlabot vai arī stabilizēt savu veselības stāvokli.
Iespēju robežās tiks izskatītas iespējas
bezmaksas pakalpojumus saņemt arī citām mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām.
Informāciju par iespējām no Latvijas
Cistiskās fibrozes biedrības saņemt BEZMAKSAS fizioterapiju vai ārstniecisko
masāžu, kā arī ergoterapeita pakalpojumus var saņemt katru darba dienu no
plkst. 10.00 – 16.00 (pirmdien, otrdien, ceturtdien) un no plkst. 10.00 – 18.00 (trešdien, piektdien) Atbalsta centrā "Viesītei"
vai zvanot: 26761035 – centra administrators; 29161629 – centra vadītāja.
Piedāvājam arī fizioterapeita un masiera maksas pakalpojumus.
Centrā darbu turpina tehniskais ortopēds.
Tehniskais ortopēds Līga Beinaroviča
pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Darba
grafiks: pirmdiena.
Biedrības telpās darbu turpina grupu
vingrošanas nodarbības (vad. Līga Beinaroviča – funkcionālais speciālists).

Nodarbības bērniem
Stājas uzlabošanai, plakanās pēdas
profilaksei un kustību koordinācijas uzlabošanai. Nodarbības notiek pirmdienās:
plkst. 16:30.

4

Nodarbības pieaugušajiem
Stiepšanās un relaksācijas vingrojumi,
muskulatūras nostiprināšana un trenēšana, stājas izkopšana un kustību attīstīšana. Nodarbības īpaši noderēs:
• cilvēkiem ar sēdošu vai stāvošu darba
specifiku,
• muguras problēmu un stājas defektu
gadījumā.
Nodarbības kombinētie vingrojumi:
• izkopj stāju,
• attīsta muskulatūru,
• trenē līdzsvara sajūtu,
• atslogo mugurkaulu,
• nomierina un relaksē prātu.
Nodarbības notiek pirmdienās: plkst.
17:30.
Informācija par sniegtajiem pakalpojumiem un izmaksām ir pieejama centrā
"Viesītei" vai arī pa tālruņiem: 26761035;
29161629.

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2016. gada marts, Nr. 3 (153)

Informācija lauku saimniekiem
un uzņēmējiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē,
ka līdz šī gada 1. aprīlim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir iespējams iesniegt
lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas
pieprasījumus 2016. gada Platību maksājumu
sezonai. Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja
LAD lauku bloku kartē zemei, kuru lauksaimnieks apstrādā:
• nav uzrādīts lauku bloks (pelēkā krāsā);
• situācija LAD lauku bloku kartē un dabā
atšķiras, piemēram, dabā ir izrakts dīķis, uzcelta ēka, izcirsti krūmi un sakopta platība;
• ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī, bet tā līdz
šim nav iekļauta LAD lauku blokos.
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē,
ka turpmāk pieteikties platību maksājumiem
varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
• Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāki būtiski
pozitīvi ieguvumi. Palielināsies to lauksaimnieku skaits, kas platību maksājumus saņems
jau oktobrī. Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma
iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties
no sankcijām. LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem,
kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt
iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma sniegs
brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, kuru
būs saņēmis iepriekšējos gados, kā arī neļaus
pieteikt neatbilstošas platības.
• Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šā gada 11.
aprīļa līdz 22. maijam. Tiem klientiem, kuriem
nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu,
iespēja iesniegt pieteikumus būs, apmeklējot

LAD klientu apkalpošanas centru. Atbalstu
sniegs arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra konsultanti.
• Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz
pilnīgu vienoto iesniegumu iesniegšanu elektroniskā veidā, lauksaimnieki, kuri 2016. gadā
vēlas iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā, līdz 15. aprīlim iesniedz pieprasījumu
LAD par vienotā iesnieguma veidlapas un kartes sagatavošanu papīra formātā, īpaši norādot
LAD klienta reģistrācijas numuru. LAD veidlapas un kartes papīra formātā izsniegs pieprasījuma iesniedzējiem no 25. aprīļa.
• Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk hektāru
lauksaimniecības zemes vai ja saimniecība
piesakās LAP pasākuma "Agrovide un klimats"
vai "Bioloģiskā lauksaimniecība" atbalstam,
tad atbalsta saņemšanai obligāti jāpiesakās tikai EPS jau 2016. gadā.
Pašnodarbinātajām personām, zemnieku
saimniecībām – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem (IIN) Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš – no 2016. gada 1.
marta līdz 2016. gada 1. jūnijam.
Nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts kā
saimnieciskās darbības veicējs, ne vēlāk kā līdz
16. jūnijam iemaksā budžetā nodokli 50 eiro
apmērā, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli
apliekams ienākums no saimnieciskās darbības
vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 eiro.
Minimālā nodokļa maksāšana nav attiecināma uz nodokļa maksātājiem, kuri ir veikuši
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus
vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas par darbiniekiem vai par sevi kā pašnodarbinātu personu.
Minimālais nodoklis nav jāmaksā par

gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības reģistrācija, un par nākamo gadu, kā arī par
gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai
pabeigts likvidācijas process.
Saimnieciskās darbības veicējiem – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem – minimālais nodoklis ir jāiemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokļa budžeta kontā:
saņēmēja iestāde: Valsts kase,
reģistrācijas numurs: 90000050138,
BIC kods: TRELLV22,
konts: LV91TREL1060000110000,
Mērķis: Minimālais nodoklis par 2015.
gadu.

Biškopjiem
2016. gada 16. februārī tika apstiprināti
grozījumi MK noteikumos Nr. 393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā
arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas
kārtība".
Turpmāk saskaņā ar jaunajiem MK noteikumu grozījumiem medus bišu saimju
īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības
datu centram ir jāsniedz informācija par bišu
saimju skaitu uz attiecīgā gada 1. maiju un 1.
novembri.
Svarīgi! Tā kā medus bišu saimju īpašnieki vai turētāji ir jau iesnieguši informāciju par
bišu saimju skaitu uz 1. janvāri (līdz šim informācija bija jāsniedz par ganāmpulka stāvokli
uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju), tad papildus būs jāsniedz informācija par bišu saimju
skaitu arī uz 1. maiju un uz 1. novembri.
Informācija par bišu saimju skaitu uz 1.
jūliju nav jāsniedz.
L. Kadžule,
lauku attīstības konsultante

Viesītes novada pašvaldības policijas
darbs 2016. gada februāra mēnesī

Viesītes novada pašvaldības policijā
2016. gada februārī reģistrēti 2 iesniegumi
no Viesītes novada juridiskajām perso-

nām un iedzīvotājiem, saņemti un apkalpoti 15 personu izsaukumi, 1 izsaukums
par ētikas pārkāpumu veikalā. Brīdinātas
par saistošo noteikumu nepildīšanu 14
personas (transportlīdzekļu novietošanas
pārkāpumi, smēķēšana neatļautās vietās,
īpašuma teritorijas nesakopšana u.c.).
Viesītes pašvaldības policijā ar dažādiem
jautājumiem griezušies 29 Viesītes novada
iedzīvotāji, 10 gadījumos veikts darbs ar
nepilngadīgām personām.
Sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju,
Probācijas dienestu – 12 gadījumos, pārbaudīts 21 transportlīdzeklis un to vadītāju dokumenti. Atrasta 1 bezvēsts pazudusi
persona, vienā gadījumā tika sniegta palīdzība medicīnas darbiniekiem personas
nogādei uz Daugavpils slimnīcu.
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Uzsāktas administratīvās lietvedības
par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu 2 gadījumos, izteikti 7 brīdinājumi, veiktas 2 īpašumu apsekošanas, par ko
uzsāktas administratīvās lietvedības, par
ēku numura zīmju neuzlikšanu mutiski
brīdināta 1 juridiskā un 2 privātpersonas.
Sastādīti 3 atteikumi uzsākt administratīvo lietvedību.
Piedalījos īpašumu un ceļu stāvokļa apsekošanā 3 gadījumos, 1 gadījumā
konstatēta ceļu bojāšana (pārkāpums novērsts).
Notikuši 4 reidi novada ūdenstilpnēs,
kuru laikā pārbaudītas 5 personas. Veikta sabiedriskās kārtības nodrošināšana 4
publiskajos pasākumos.
Viesītes novada pašvaldības policijas
inspektors J. Pučinskis
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Zemes stunda Viesītē
19. martā jau otro gadu Viesītē notika Zemes stundas akcija, kuru rīkoja Viesītes jauniešu dome sadarbībā ar Kultūras pili. Šogad
pasākuma ietvaros notika arī Sēlijas novadu
apvienības un Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa izcīņas pirmais posms 2016. gadā.
Aizvadītajā gadā ceļojošo kausu izcīnīja Viesītes jaunieši.
Šogad pasākums pie Viesītes muzeja Sēlija
pulcēja jauniešus no 5 Sēlijas novadiem –
Viesītes, Aknīstes, Jēkabpils, Ilūkstes un
Krustpils. Pasākuma atklāšanā klātesošos
bērnus un jauniešus uzrunāja ģenerālis Juris
Vectirāns, novēlot veiksmi un izturību visos kausa izcīņas posmos, uzsverot, ka jauniešiem ir jātur godā Sēlijas vārds. Pirmajā
posmā jaunieši sacentās erudīcijā un veiklībā
nakts orientēšanās sacensībās, kuras bija sagatavojusi Viesītes jauniešu dome.
Rezultātā pirmo vietu izcīnīja komanda
no Aknīstes, otrajā vietā ierindojās Ilūkstes
jaunieši un ar trešo vietu tika apbalvoti mājinieki – Viesītes komanda.
Paralēli nakts orientēšanās posmam
Zemes stundas akcijas pasākumā ikviens
apmeklētājs varēja iemēģināt roku radošajā
darbnīcā, kuru vadīja Līvija Levinska – mā-

cīties otrreiz izmantot PET pudeles, no tām
gatavojot skaistus ziedus.
Tāpat tiem, kuri šogad nebija gatavi lielajai distancei, tika piedāvāta mazā nakts orientēšanās, kurā muzeja teritorijā bija jāatrod un
jāsaliek frāze "Bānītim 100"!

Plkst. 20:00 uz stundu Viesītē tika izslēgts
pilsētas apgaismojums, lai simboliski pievērstu uzmanību enerģijas un resursu taupīšanai.
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa
Autores foto

Spēka trīscīņas klubam
"Viesīte" – labi sasniegumi!
Šogad Viesītes sporta klubs ir piedalījies
vairākos Latvijas čempionātos, un esam sasnieguši ļoti labus rezultātus. Mājās ir atvesti
četri kausi. Pēdējais LV čempionāts notika 19.
martā Valmierā, kurā komanda piedalījās nepilnā sastāvā. Visi atlēti mājās atveda medaļas
un vēl papildus divus individuālos kausus.
No meitenēm pie medaļām tika Krista
Pura, sudrabs, un Andžela Heislere, bronza.
No puišiem jauniešu grupā – Dāvim Oļševskim sudrabs, Sandim Aldiņam bronza, Elvim Bantauskim bronza. Junioru grupā pārliecinoši zeltu ieguva Oskars Gailītis, viņam
arī 3. vieta absolūtajā vērtējumā. Un mūsu
vienīgais seniors Māris Orlovs ieguva zeltu
un 1. vietu absolūtajā kopvērtējumā.
Apsveicu visus dalībniekus ar padarīto
darbu. Pašreiz Viesītes komanda ierindojas
4. vietā Latvijā. Tas ir komandas sasniegums.
Lai veicas arī turpmāk!
Treneris J. Pauļuks
Foto no kluba arhīva

Viesītes novada
pašvaldība
Brīvības iela 10, Viesīte,
Viesītes novads, LV-5237
65245179; 65207294
dome@viesite.lv

Dziedi māmiņ "Aijā žūžū",
Visu mūžu Tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs,
Lāča bērns, kas medu prasīs!
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa
mīļi sveic Viesītes novada
jaundzimušo – Emīlu!
Novēlam vecākiem mīlestību, pacietību,
izturību un sirds siltumu, audzinot bērniņu!

www.viesite.lv
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Helēnai un Alfredam Dāboliņiem –
Dimanta kāzu jubileja!

Šogad 3. martā savu Dimanta kāzu jubileju
atzīmēja Saukas pagasta Lones ciema "Zalaču"
māju ilggadējie iedzīvotāji Helēna un Alfreds
Dāboliņi, kuri kopā, plecu pie pleca, nodzīvojuši 60 skaistus gadus. Klātienē abus kāzu jubilārus ar ziediem un piemiņas grāmatu sveica
Saukas pagasta pārvaldes vadītāja Sanita Lūse.
Ciemošanās reizē tika uzklausīts arī stāsts par
Helēnas un Alfreda dzīves gājumu – bērnības
un jaunības gadiem, darba mūžu.
Helēna un Alfreds ir pazīstami jau no bērnī-

Labrīt!

"Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!" Šis ir sens kristīgu ļaužu sveiciens
Lieldienu rītā. Tāds neparasts "Labrīt!". Tas
apliecina, ka ir uzaususi jauna diena katram
cilvēkam. Diena, kura nekad nebeigsies.
Kad mēs novēlam viens otram labu rītu
vai dienu, mēs nevaram zināt, vai cilvēks vakaru sagaidīs. Patiesībā mūsu dzīves pavediens
var pārtrūkt jebkurā brīdī. Jaunajiem, protams,
tāda iespēja ir mazāka, bet vecākiem ļaudīm ar
katru dienu kļūst lielāka. Par mums visiem var
teikt droši tikai vienu – mēs mirsim. Nav sevišķi iepriecinoši, bet ļoti patiesi. Tāda ir īstenība.
Kāds ir teicis, ka dzīves uzdevums ir iemācīt cilvēkam nomirt, sagatavoties nāvei. Senās dienās
mūki mēdza pavadīt nakti, guļot zārkā. Gulēšana
neesot bijusi sevišķi ērta, bet toties ļoti noderīga
dvēselei. Svētnieks Teofans Vientuļnieks raksta:
"Grozies, kā gribi, bet reiz tev būs jāmirst." Tev
līdzās mirst viens, otrs; tā pienāks arī tava stunda.
Tiesas diena jau klauvē pie durvīm. Eņģeļu un
visu svēto skatieniem atklāsies viss tevī apslēptais." "Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto,
pasludinās Savu spriedumu par visu notikušo."
Kā šodien moderni sacīt, visi "skeleti" no skapjiem līdīs ārā. Neviens un nekas nepaliks ap-

bas. Helēna uzauga sešu bērnu ģimenē (4 brāļi
un 2 māsas) Latgales pusē, Dricēnu pagastā, bet
jau no 12 gadu vecuma dzīvo Saukas pagasta
"Zalačos". Visu savu darba mūžu Helēna ir smagi strādājusi. Līdz pat aiziešanai pensijā strādāja
fermā, kopa teliņus. Alfreds ir dzimis un audzis
Saukas pagasta "Grīviņu" mājās. Ģimenē bija 3
bērni (2 brāļi un māsa). Alfreds jaunībā izmācījās par celtnieku. Līdz pensijai strādājis par
šoferi, virpotāju.
Laulību Helēna un Alfreds reģistrēja 1956.
gada 3. martā, divi vien, bez laulību lieciniekiem. Helēna nespēj noticēt, ka ir pagājis tik

daudz gadu no mirkļa, kad divi jauni cilvēki sadevās rokās, lai dotos uz ciema padomi, lai kļūtu
par laulātu pāri.
Helēnas un Alfreda ģimenē ir izaudzināti
divi dēli – Guntis un Modris. Tālāk dzimtu turpina jau trīs mazbērni – Līga, Ivo un Miks.
Alfreds un Helēna visiem jaunajiem novēl –
sargāt, mīlēt savu ģimeni, turēt godā laulību.
Nodzīvot dzīvi tā, lai nav jākaunas!
Lai stipra veselība Dimanta kāzu jubilāriem – Helēnai un Alfredam Dāboliņiem!
Sveic Viesītes novada pašvaldība un Viesītes
novada dzimtsarakstu nodaļa.

slēpts. Bībele un dzīve mums atklāj, ka nav neviena cilvēka bez grēka. Līdz ar to nav izredžu svētā
Dieva priekšā. Mēs esam ne tikai mirstīgi. Mums
vēl priekšā apkaunojoša, atmaskojoša tiesa. Visi
mūsu ļaunie darbi un darbiņi, domas un domiņas. Mūžīgs kauns un negods. Mēs varam tikai
nopūsties līdz ar apustuli Pāvilu: "Nav neviena
taisna, it neviena. Visa pasaule vainīga Dieva
priekšā." Ja tas tā nebūtu, tad mums katru dienu
nebūtu kaut reizi jāatvainojas. Un kad mēs novēlam viens otram: "Labrīt!", tas ir arī vēlējums –
kaut tev pietiktu labas gribas, spēka un drosmes
piedot un lūgt piedošanu! Lieldienu rīta sveiciens
nav tikai kāda jocīga tradīcija. Tie ir vārdi, kurus
varētu salīdzināt ar jūrnieku saucienu uz vētras
saplosīta burinieka klāja, kuri bezcerīgi kuģojuši, domādami, ka atlikusi tikai nāve: "Zeme! Mēs
esam glābti!" Varbūt kāds no mums ir atradies
nāves briesmās un izglābies. Tāds cilvēks varētu
izjust labāk par citiem Lieldienu rīta sveiciena
būtību.
Jēzu Kristu mēs, pirmkārt, varam piedzīvot
kā glābēju. Kad eņģelis Jāzepu sapnī uzrunāja,
viņš sacīja: "Jāzep, tu, Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā
vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu

tautu no viņas grēkiem."
Jēzus ebreju valodā nozīmē "Dievs glābj" jeb
"Dievs palīdz". Dieva Dēls ar savu nāvi un augšāmcelšanos no nāves ir mūs ievedis jaunā realitātē, jaunā īstenībā. Nāve nu ir durvis uz Dieva
valstību. Dieva tiesas dienā Kristus būs izdzēsis
visus mūsu grēkus un grēciņus. Mārtiņš Luters
reiz sacījis: "Es dzīvoju, mirstu un aizeju, paļaudamies uz Kristu; jo Viņš par mums ir miris un
atkal augšāmcēlies. Es neesmu dievbijīgs, dievbijīgs ir Kristus. Viņa vārdā es tieku kristīts, saņemu Svēto sakramentu, mācos katehismu. Kristus
rūpējas par mums, tikai mums Viņam jāuzticas."
Novēlu visiem skaistus Lieldienu svētkus!
Atnācis ir ne tikai pavasaris dabā. Ir uzaususi jauna esība. "Mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti
nāvē, lai tāpat kā Kristus Sava Tēva godības spēkā
uzcelts no mirušiem arī mēs dzīvotu atjaunotā
dzīvē." Mēs varam dzīvot ar cerību, ar prieku, ar
pateicību, ticību un mīlestību. Jo īpaši visi kristītie! Bet katrs nekristītais var kristīties un piedzīvot īstu, neiznīkstošu un neuzvaramu: "Labrīt!"
Mācītājs A. Pavlovičs
UZMANĪBU! Saukas evaņģēliski
luteriskajā draudzē turpmāk
dievkalpojumi 2. un 4. svētdienā
plkst. 14.00.
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NOVADA SKOLĀS

Viesītes vidusskolā
Saule glāsta arvien siltāk, pakalnus un
laukus sāk pamest baltie sniega palagi, domas griežas uz pavasari. Kāds brīnums gan
varētu likt atdzīvoties šiem apledojušajiem
zariņiem un sastingušajai zemei. Viss būs –
zari atkal līks no ziedu svara un zeme kļūs
silta un zaļa? Gandrīz jāsāk ticēt, ka pavasaris tiešām ir brīnumdaris.

Turpinās Jēkabpils
pilsētas un Jēkabpils novadu
apvienību olimpiādes
*Matemātikā (5. – 8. kl.): 1. vieta – Z.
Zaļakmenei; 2. vieta – K. Ratniekam, A.
Ļahtiņinai (sk. I. Martuženoka); atzinība –
B. Dārziņai (L. Blumbeka); I. Aldiņai (sk.
A.Brūvere).
*Krievu valodā: atzinība – V. Strodei
(sk. I. Dābola).
*Geogrāfijā: atzinība – D. Kalējam (sk.
S. Stumbiņa).
*Vizuālajā mākslā (vsk.): 3. vieta – E.
Rijniecei, I. Milaknei, L. Šķimelei (sk. S.
Ratiņa).

Profesija – karavīrs
4.03. 10. – 12. klašu jaunieši profesionālās orientācijas ietvaros tikās ar Jēkabpils Zemessardzes 56. Kājnieku bataljona
1. Kājnieku rotas komandieri G. Rožlapu.
Tāpat tika izskaidroti vēsturiskie fakti, ka
23. augustā Zemessardze atzīmē divdesmit
piekto dibināšanas gadadienu. Pārliecība
par tautas pašaizsardzības organizācijas
nepieciešamību radās 1991. gada barikāžu
dienās. Atjaunojot valstisko neatkarību,
Latvijas tauta par savas valsts drošības ga-

rantu izvēlējās LR Zemessardzi.
Šodien Zemessardze ir izveidojusies
par skaitliski lielāko Nacionālo bruņoto spēku struktūru un valsts aizsardzības
pamatu. Zemessardze dod iespēju Latvijas
Republikas pilsoņiem brīvprātīgi kalpot
savai valstij, rūpējoties par tās drošību.
Tautas patriotisms un valsts mīlestība ir ļāvusi saglabāt Zemessardzes pastāvēšanu un
organizācijas spēku divdesmit piecu gadu
garumā.

Tautas deju kolektīvu skate
10.03. Viesītes Kultūras pilī norisinājās
tautas deju kolektīvu skate. 5. – 7. klašu kolektīvs "Augšzemīte" par radošu sniegumu
ieguva 1. pakāpes diplomu. Paldies skolēniem un vadītājiem A. Kivleniekam un M.
Kivleniecei!

Sporta dzīve
11.03. lielo skolu grupā skolēnu sporta
spēļu sacensībās dambretē (2004. g. dz. un
jaunākiem) tika izcīnīta 2. vieta. Lielo skolu
grupā skolēnu sporta spēļu sacensībās dambretē (2002. – 2003. g. dz.) tika izcīnīta 1.
vieta.
Sacensības norisinājās Jēkabpils 2. vidusskolā. Dalībniekus sagatavoja sk. J. Kudiņš.

Uzņēmējdarbības
veidi laukos
11.03. 6. – 8. klašu skolēni tikās ar Viesītes novada lauku attīstības konsultanti L.
Kadžuli. Skolēni iepazinās ar prezentācijā
piedāvāto materiālu par uzņēmējdarbības

veidiem laukos un citām aktivitātēm akcijas laikā. Pārdomājot tālāko rīcību, tiks
plānotas vairākas tikšanās un dažādas aktivitātes. Noslēguma pasākums maijā – ekskursija pa uzņēmējdarbības vietām laukos.

Pavasara nedēļa skolā
21. – 24.03., gatavojoties Lieldienām,
skolā norisinājās krāsu dienas – sarkanā,
zilā, dzeltenā un zaļā (tērpos un aksesuāros). Tika noformētas klases. Ceturtdien
norisinājās noslēguma pasākumi un dažādas aktivitātes – darbs grupās, radošās
darbnīcas un 4. a klases izrāde par Lieldienām.

Atvērto durvju diena
Ādažu bāzē
24.03. Ādažu bāzē notika Atvērto
durvju diena. Pasākumu apmeklēja 11. –
12. klašu jauniešu grupa, kuri vēlējās tuvāk
iepazīt garnizona ikdienas dzīvi, tehniku
un uzdevumus, jo iespējams, ka izvēlēsies
turpmākās studijas saistīt ar militāro jomu.
Materiālu apkopoja direktora vietniece
audzināšanas darbā S. Ratiņa.
L. Kadžules foto

Viesītes vidusskolas skolēni turpina aktivitātes
starptautiska projekta "Words Unite Us" īstenošanā

ES Erasmus+ programmas stratēģisko
skolu sadarbības partnerību projekta "WORDS
UNITE US", Nr. 2015–1–RO01–KA219–
015167_7, ietvaros Viesītes vidusskolas skolēni
un iesaistītie skolotāji turpina gatavoties starptautiskajai skolēnu kopīgās mācīšanās sesijai,
kura notiks Hiraklio pilsētā Grieķijā laikā no
17. līdz 23. aprīlim. Kopīgās mācīšanās sesiju
mērķis ir kopīgās e – grāmatas nodaļu veidošana. Šis interaktīvais materiāls par dalībvalstu
reģioniem, personībām, jauniešiem, kultūru,
vēsturi u.c. svarīgiem faktiem ir plānots kā
galvenais gala rezultāts. Tas bagātinās skolēnu
zināšanas, prasmes un iemaņas. Šajā projektā
ir iesaistīti skolēni vecumā no 10 – 15 gadiem
(5. – 8. klases). Projekta mērķis ir, iesaistot izglītības personālu, attīstīt skolēnu interesi un
izpratni par Eiropas valstu kultūru dažādību,

Tiek noformēti darbi "Stāsti par Lieldienām" angļu valodas klubiņā.
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uzlabot prasmes saskarsmē ar vienaudžiem no
citām valstīm un kultūrām, uzlabot izpratni
par vispārpieņemtām uzvedības normām dažādās situācijās, uzlabot skolēnu svešvalodu
pielietošanas prasmes. Mūsu skolā 5. – 8. klašu
skolēni projekta aktivitātes novērtē kā būtisku
izglītības papildinājumu un praktisku dzīves pieredzi reālā vidē. Tāpēc vairums tiešām
cenšas iesaistīties aktivitātēs un dažādu uzdevumu izpildē. Angļu valodas klubiņa ietvaros
skolēni strādāja pie Lieldienu tradīciju tēmas.
Ikviens interesents varēja izvēlēties apakštēmas: stāsts par Lieldienām, vēstule Lieldienu
zaķim, ar Lieldienām saistīti tautas ticējumi,
dzejolis vai pasaka par Lieldienām. Turklāt
savs darbs bija radoši jānoformē ar atbilstošu
zīmējumu. Darbus iesniedza vairāk nekā 27
skolēni. Aprīlī notiks nākamā angļu valodas
klubiņa aktivitāte, kuras viena daļa paredzēta
ar darbošanos dabā. Gatavojamies arī video-

sanāksmei ar Grieķiju. Mūsu skolēni mācās
dziesmu grieķu valodā, un uzdevumu palīdz
veikt mūzikas skolotāja Z. Pomjalova, savukārt grieķi mācās mūsu tautasdziesmu.
Nedaudz par to, kā notiek skolēnu, kuri
dodas uz starptautiskajām mācībām, atlase.
Balstāmies uz skolēnu ieinteresētību, kā arī uz
iepriekš izstrādātiem kritērijiem, lai objektīvi
noteiktu kandidātus. Regulāri apkopojam informāciju, izvērtējam ieguldīto darbu vietējās
aktivitātēs. Daudzi skolēni mērķtiecīgi krāj sev
plusus, aktīvi piedaloties aktivitātēs skolā, un
atzīst, ka vēlas apmeklēt projekta dalībvalstis,
lai tiktos ar skolēniem no citām valstīm. Nākamās mācību sesijas dalībnieki jau kopš februāra nopietni gatavo mājas darbus: prezentācijas
par populārākajiem sporta veidiem Latvijā un
viena sporta veida paraugdemonstrējumus,
prezentāciju par Krētas salas kultūras un
vēstures senatnes noslēpumiem (atbildes uz

grieķu atsūtītajiem jautājumiem), par latviešu
mitoloģijas tēliem un sienu gleznojumu skices. Paralēli norit darbs ar dokumentiem, tiek
slēgti trīspusēji līgumi par braucienu, informēti skolēni un viņu vecāki, sazināšanās un
informācijas aprite ar partneriem. Uz Grieķiju
dosies skolēni Artūrs Kovrigo, Marta Kristiāna Kāršeniece, Rainers Kravčenko, Endija
Grundmane un skolotājas L. Blumbeka un S.
Ratiņa.
Būsim gatavi aktīvi darboties, iesaistīties
sarunās, prast sevi organizēt un strādāt komandā, balstoties uz Rumānijā iegūto pieredzi. Tāpēc jau mācāmies, un vārdi mūs visus
vieno. Un ne tikai vārdi, bet arī kopīgi darbi.
Esam lepni, ka ar projekta palīdzību varam popularizēt Latviju un mūsu kultūru, darboties
un runāties ar citu valstu pārstāvjiem.
Materiālu sagatavoja skolotāja S. Ratiņa.
S. Ratiņas foto

POPiela Rites pamatskolā
Pēc vairāku gadu ilga pārtraukuma 8.
martā Rites pamatskolā tika organizēts konkurss – POPiela. Pasākumu organizēja 3. klases skolēni, vadīja L. Sasa, K. Semjonova un
S. Strumska. Konkursā piedalījās 1. – 9. klašu
skolēni, un tam tika pieteikti 11 pašmāju un
ārzemju muzikālo duetu un grupu priekšnesumi. POPielā ārpus konkursa uzstājās arī
divu skolotāju atveidoti mākslinieki.
Bijām patīkami pārsteigti par skolēnu
aktivitāti dalībai konkursā un par sagatavoto priekšnesumu kvalitāti. Uz skatuves droši
kāpa un uzstājās arī tādi skolēni, kuri ikdienā
ir klusāki un nedrošāki, kuri aktīvi neiesaistās skolas ārpusstundu aktivitātēs. Skolēni
konkursam bija gatavojušies ļoti
atbildīgi, bija padomāts ne tikai
par dziedāšanu, bet arī par sarežģītiem deju soļiem, atbilstošiem
tērpiem, grimu un pat aksesuāriem. Deju soļu apgūšanā tika
iesaistītas klašu audzinātājas un
deju skolotāja.
Žūrijas – latviešu valodas un
literatūras skolotājas A. Gasparovičas, bērnudārza auklītes V.
Levinskas un mūzikas skolotājas
I. Davidānes – uzdevums bija ļoti
sarežģīts. Tika vērtēta priekšnesuma režija, izpildītāju aktiermāksla, dziedātprasme un dejotprasme. Iegūtie rezultāti
liecināja, ka cīņa bija ļoti saspringta, jo godalgotās vietas vienu no otras šķīra tikai viens
punkts.
• 1. vietu ar dziesmu "Random Style" pelnīti ieguva šī gada konkursa pārsteigums –
9. klases skolēni Jānis Gaidžuns un Mairis
Jancukovičs. Puiši pārsteidza ar patstāvīgi sagatavotu priekšnesumu, atraktivitāti un deju
soļu saskanīgumu. Īpaši izcēlās J. Gaidžuns,
kurš ar savu atraktīvo dejošanu izraisīja sajūsmu un vētrainas ovācijas publikā.
• 2. vietu ieguva 9. klases meitenes E. Liepiņa, V. Geroimova, E. Zandberga ar dziesmu popūriju. Meitenes izpildīja Dž. Lopesas,

Beyonce un Rihannas dziesmu fragmentus.
Šis priekšnesums bija pārdomāts līdz pēdējam sīkumam no uznāciena līdz nobeigumam. Precīzi attēlota katra oriģinālo dziesmu
izpildītāju kustība.
• 3. vietu ar vienādu punktu skaitu ieguva 3. klases skolēni, izpildot bērnu ansambļa
"Dzeguzīte" dziesmu "Anniņa vanniņā", un 8.
klases meitenes A. Briede, S. Briede, E. Kalniņa un K. Vavere, kuras izpildīja grupas Aqua
dziesmu "Barby girl". 3. klase bija padomājusi
ne tikai par piemērotu apģērbu, saskanīgu
deju soli, bet arī par asprātīgu dziesmas attēlojumu, savukārt 8. klases meitenēm uz skatuves izdevās izbraukt pat ar rozā BMW.
Godalgoto vietu ieguvēji saņēma diplomus un garšīgas balvas.
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Īpaša uzslava pienākas jaunāko klašu skolēniem, jo viņi startēja 100% sastāvā. Veiksmīga debija ar dziesmu "Cāļus skaita rudenī"
izdevās 1. klases kolektīvam. Tāpat jāuzteic
skolēnu E. Kalniņas (8. kl.) un R. Cepurīša (6.
kl.) aktivitāte un apņēmība sagatavoties un
startēt divu grupu sastāvos. Īpašs paldies arī
šī pasākuma dīdžejam H. Romanovam (8. kl.)
par veiksmīgu pasākuma norisi!
Skolēnu priekšnesumu izvērtēšanā varēja piedalīties ikviens konkursa skatītājs, jo
pasākuma noslēgumā visiem bija iespēja nobalsot par savu favorītu. Skatītāju simpātijas
balvu ar vienādu punktu skaitu ieguva trešās
un piektās klases kolektīvie priekšnesumi.
Paldies visiem skolēniem, kuri nepaslinkoja, sagatavoja priekšnesumus un droši
kāpa uz skatuves daudzo skatītāju priekšā!
Paldies klašu audzinātājām un deju skolotājai par atbalsta sniegšanu skolēniem! Paldies
skolēnu vecākiem, kuri atbalstīja bērnu un
audzinātāju radošās idejas, meklēja tērpus
un aksesuārus priekšnesumiem un atbalstīja
savus mīluļus ar aplausiem klātienē, skatoties
koncertu!
3. klases kolektīva vārdā –
audzinātāja S. Tuča
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TREŠĀ TEĀTRA DIENA PII "ZĪLĪTE"
Pie durvīm pirmais pavasara mēnesis. Tas
atnācis ar savām smaržām, darbiem, putnu
dziesmām, saulainām un siltākām dienām.
Tādu pavasarīgu noskaņu mums, visiem
PII "Zīlīte" audzēkņiem un pieaugušajiem, 16.
februārī sniedza "Bitīšu" grupiņa, kura mums
parādīja pasaku izrādi "Zīmuļu ceļojums".
Pie kases mūs sagaidīja "bitītes", kas izsniedza krāsainas ieejas biļetes pret atnesto
konfekti. Durvīs mūs sagaidīja kontrolieri,
kuri korekti pārbaudīja katru ieejas biļeti.
Izrādes sākumā visus skatītājus izkustināja jautra pirkstiņdeja. Pēc šādas enerģiskas
iesildīšanās sākām vērot izrādi. Šis "Zīmuļu
ceļojums" bija interesants un aizraujošs, tas
skatītājus aicināja burtu, skaitļu un krāsu
valstībā. Izrāde bija interesanta gan lielajiem,
gan mazajiem bērniem – mazie iepazinās,
lielie nostiprināja zināšanas par burtiem,
skaitļiem un krāsām. Šāda veida mācīšanās ir
aizraujoša visiem bērniem.
Izrāde bija vizuāli pievilcīga. Lielu darbu
skolotājas ieguldījušas izrādes rekvizītu –
zīmuļu izgatavošanā, kuri šobrīd grezno "Bitīšu" grupas telpas logus. Savukārt skaistos
tērpus bērnu izrādei bija sašuvusi Alises Tiļiņinas mamma. Ļoti iepriecina, ka vecāki ar
ieguldīto darbu sniedz atbalstu skolotājiem

un bērniem bērnudārza pasākumu veidošanā.
Izrādes beigās mazie aktieri aizkustināja
ar lustīgu dancošanu, skanot visiem ļoti pazīstamajai dziesmai "Joka pēc alfabēts", kurai
visi skatītāji dziedāja līdzi.
Liels paldies par pozitīvajām emocijām
"Bitīšu" grupas bērniem, skolotājām Sanitai

un Solvitai, auklītei Līgai, Alises mammai
Dacei, kā arī sporta skolotājai Evitai, kura izpalīdzēja izrādes norisē!
"Bitīšu" grupiņa var lepoties, jo tajā mācās
gudri un talantīgi bērni.
"Rūķīšu" grupas skolotājas
Liliana un Ināra
D. Mednes foto

JAUTRĪBAS NEDĒĻA PII "ZĪLĪTE" BITĪŠU GRUPIŅĀ
Ziemas tumšie mēneši beidzot ir pagājuši, un varam priecāties par pavasari. Tas
atnāk ar siltiem saules stariem, burvīgām
putnu dziesmām un straujāku ūdens tecējumu upēs. Dienas kļūst garākas, saulīte silda
siltāk, daba mostas, arī noskaņojums kļūst
labāks, jo īpaši, ja tuvojas pavasara brīvdienas...
PII "Zīlīte" Bitīšu grupiņā no 7. līdz 11.
martam, sagaidot pavasara brīvdienas, tika
izsludināta "Jautrības nedēļa". Visas nedēļas
garumā jautrība sita augstu vilni – notika
pārģērbšanās, štātēšanās, pucēšanās, pozēšana.
Kurš gan mājās pie spoguļa
(ar vai bez atļaujas) nav pielaikojis mammas kleitu un augstpapēžu kurpes vai tēta čības? Tomēr
Bitīšu bērni pirmdien pilnīgi
droši šādi ģērbušies drīkstēja ierasties uz nodarbībām, jo šī taču
bija Viss par lielu diena. Te nu
tika izrādīti mammu un tētu, kā
arī vecāko māsu un brāļu apģērbi
un aksesuāri.
Otrdiena bija jautrākā diena,
jo zem melnajām matu cirtām
vajadzēja atpazīt gaišmataino Bitīti, un otrādāk – zem gaišā, īsā
matu griezuma bija paslēpusies
tumšmatainā Bitīte. Kā nojaušat,
šī bija Parūku diena. Bērniem prieku sagādāja īpašā viešņa – princese Fiona (skolotāja
Sanita), kuras pavadībā tika apmeklēta arī
leļļu teātra "TIMS" izrāde "Šis un tas par Vil-

cieniņu", tādējādi uzlabojot omu arī citiem
skatītājiem.
Trešdien – Pidžamu dienā īpašs pārsteigums tika sarūpēts sporta skolotājai
Evitai, jo sporta stundā bērni ieradās tērpti
pidžamās skolotājas
Solvitas pavadībā.
Ceturtdiena pagāja kā pasakā. Un kā
gan citādāk, jo šī bija

Princešu un prinču diena.
Pepijas Garzeķes cienīgs ietērps – atšķirīgas zeķes, puķaini krekliņi, svītrainas bikses,
pumpainas kleitas... Raibs gar acīm metas!!! –
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ar šādu devīzi tika aizvadīta
piektdiena.
Tā nedēļa pagāja pacilātā
un draudzīgā noskaņojumā, un
gūto pozitīvo emociju pietiks
ilgam laikam. Vēlos pateikt paldies bērnu vecākiem, jo bez viņu
pūlēm un izdomas šī raibi jautrā
nedēļa nebūtu izdevusies tik interesanta!
Tomēr vislielākais PALDIES
mīļajām, atraktīvajām Bitīšu
skolotājām Sanitai un Solvitai, kā
arī auklītei Līgai par to, ka cenšas bērnu dzīvi pirmsskolā darīt
interesantu, izzinošu un rosina vēlmi piedalīties visās aktivitātēs!
Bitītes Elizabetes
Ievas mamma D. Brīvule
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Mūzikas
literatūras
konkursā
4. martā mūzikas klašu audzēkņi Dāniels Kivlenieks, Ilvija Aldiņa, Annija
Skvarnaviča, Alise Germane un Diāna
Beļavska piedalījās mūzikas literatūras un
solfedžo konkursā Daugavpils mūzikas vidusskolā.

Viesītes Mūzikas
un mākslas skolā –
karnevāls!

Šāds konkurss tika organizēts jau otro
reizi, un šoreiz tas bija veltīts Andrejam
Jurjānam, atceroties pirmā latviešu mūzikas klasiķa 160 gadu jubileju. Jāsaka,
ka pasākuma popularitāte ir augusi. Konkursā piedalījās ne vien Dienvidlatgales
reģiona mūzikas skolas, bet bija ieradusies
komanda arī no Kurzemes puses – no Tukuma mūzikas skolas.
Visu astoņu komandu dalībnieki rādīja
gan savas radošās prezentācijas, gan mēmo
šovu par kādu no Andreja Jurjāna skaņdarbiem; koncertā izpildīja savu veidoto
latviešu tautasdziesmas apdari, risināja
krustvārdu mīklas un atbildēja uz viktorīnas jautājumiem, klausījās un atpazina
Andreja Jurjāna skaņdarbu fragmentus.
Konkursa jautājumi bija patiešām sarežģīti, bet mūsu skolas komanda cīnījās
godam – pavisam maz punktu pietrūka
līdz godalgotai vietai. Tomēr bērni guva
vērtīgu pieredzi, uzstājoties, darbojoties
komandā, kā arī padziļinātas zināšanas
par latviešu mūzikai tik nozīmīgo komponistu Andreju Jurjānu.
N. Šimanauska

Pārdošanā dažāda
skaldīta un neskaldīta malka.
Piegādājam bērtā vai krautā veidā.

Tālr. 28382900

11. martā Viesītes Mūzikas un mākslas skolā notika karnevāls, kurā ar daudzveidīgām maskām piedalījās gan 3. – 6. klašu mākslas skolas audzēkņi, gan iesaistījās fotopulciņa meitenes. Kā viesi uzstājās Madonas BJC modes studijas "Defilē" divas grupas
(pedagogs Vineta Blumberga).
Pēc žūrijas vērtējuma:
1. vieta ZANEI ZELTIŅAI /VMMS 6. KL./;
2. vieta IEVAI ANNAI MIEZĀJAI /MADONAS BJC/;
3. vieta ADRIĀNAI JUŠKEVIČAI UN ENDIJAI GRUNDMANEI /VMMS 3. KL./.
Skatītāju simpātiju ieguva PAULA TĪRUMNIECE /VMMS 5. kl./.
Sveicam!
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VIESĪTES SPORTA SKOLAS VĒSTIS
Volejbols
Volejbolā šobrīd vēl turpinās Latvijas Jaunatnes čempionāta spēles dažādās vecuma
grupās.
27. un 28. februārī dažādās Latvijas vietās Latvijas jaunatnes čempionāta spēles norisinājās trim sporta skolas grupām.
• U–17 zēni ( treneris Jānis Kokins) Valgundē aizvadīja trīs spēles. 27. februārī spēlē
ar Kuldīgas NSS komandu mūsu volejbolisti
piedzīvoja zaudējumu (0:3). 28. februārī spēlē
ar Jelgavas NSC pārāka bija mūsu komanda
(3:0). Trešajā spēlē piedzīvots zaudējums pret
Valkas SS komandu (1:3). Nākošais, 3., finālgrupas sabraukums puišiem paredzēts 2. – 3.
aprīlī, kad viņi tiksies ar Rīgas VS un Jelgavas
NSC komandām.
• U–13 zēni (trenere Olita Treine) Daugavpilī izspēlēja četras spēles. Puiši guva divas
uzvaras – spēlēs pret Zvejniekciema vidusskolas un Balvu SS komandām, bet piedzīvoja
arī divus zaudējumus – pret Daugavpils BJSS
un Cēsu PSS/Siguldas VĢ komandām.
19. – 20. martā Tukumā arī divi zaudējumi (Liepājas SS/Aizpute un Tukuma SS komandām) un divas uzvaras (pār Zvejniekciema vsk. un Ozolnieku komandām).
• U–16 meitenes (treneres Olita Treine
un Iveta Aišpure) Ozolniekos uzvaru guva
pār Ozolnieku komandu (2:3) un piedzīvoja
zaudējumu spēlē pret Liepājas SS komandu
(0:3). Finālspēles – 7. maijā.
12. martā Zasā U–19 meitenes (treneris
Gints Treinis) otrā sabraukuma spēles aizvadījušas veiksmīgi! Meitenēm divas uzvaras
divās spēlēs: pret Aizkraukles NSS (3:0) un
Madonas BJSS (3:0) komandām. 30. aprīlī un
1. maijā meitenēm pēdējais sabraukums – finālspēles.
5. – 6. martā Cēsīs trīs spēles aizvadīja U–16 zēni (treneres Olita Treine un Iveta
Aišpure). Viesītes SS komanda bija pārāka
par Cēsu PSS (3:0), bet zaudēja Liepājas SSS
(1:3) un Talsu NSS/Dundaga (1:3) komandām. Finālspēles – 7. un 8. maijā.

Futbols
Latvijas čempionāta Latgales zonas spēles telpu futbolā U–10 (2006. dz. g.) grupā
notika 20. un 21. februārī Preiļos. Viesītieši
spēlēja A apakšgrupā, kurā bija piecas komandas. Puiši guva vienu uzvaru, apspēlējot
Ilūkstes NSS komandu (3:0). Piedzīvoti divi

zaudējumi – pret Rēzeknes FA–2 (0:2) un pret
Rēzeknes FA–2007 (0:1), neizšķirts spēlē pret
Jēkabpils SS (1:1). Otrajā dienā spēlēs par 5. –
8. vietu mūsu puiši guva trīs uzvaras – pār
Rēzeknes FA–2 (2:0), FK Krāslava (2:1) un Jēkabpils SS–2 (3:0) komandām. Kopvērtējumā
izcīnīta 5. vieta.
27. un 28. februārī Jēkabpilī Latvijas
čempionāta Latgales zonas spēles telpu futbolā aizvadīja U–11 (2005. dz. g.) grupa. Mūsu
puiši spēlēja B apakšgrupā, kurā bija četras
komandas – Preiļu NBJSS, TFK Rēzekne/Solidas R, FK Krāslava. Visās spēlēs gūtas pārliecinošas uzvaras, kas deva iespēju svētdien
cīnīties par 1. – 4. vietu.
Svētdien, 28. februārī, nācās piedzīvot sāpīgu zaudējumu pret Rēzeknes FA–1 (0:11),
taču otrajā spēlē puiši spēja savākties un guva
uzvaru pār Jēkabpils SS komandu (4:0). Kopvērtējumā puiši izcīnīja 2. vietu. Viesītes SS
komandā par labāko spēlētāju atzīts vārtsargs
Mārcis Adrians Prodnieks.

12. – 13. martā Preiļos Latvijas čempionāta Latgales zonas spēles telpu futbolā
izspēlēja paši jaunākie sporta skolas futbolisti
U–8 (2008. dz. g.) Jāsaka, ka mūsu puiši bija
vēl jaunāki, jo dzimuši 2009. gadā un 2010.
gadā. Šīs bija puišu pirmās spēles tik nopietnā
turnīrā. Mūsējie spēlēja A apakšgrupā un laukumā tikās ar trim komandām: Ilūkstes NSS
(0:7), Rēzeknes FA–1 (0:12) un Preiļu NBJSS
(1:8). Otrajā dienā cīņā par 5. – 8. vietu puiši
izspēlēja vēl trīs spēles: Rēzeknes FA–2 (0:3),
Rēzeknes FA–2009 (2:0) un Preiļu NBJSS
(1:8). Kopvērtējumā izcīnīta 7. vieta.

Vieglatlētika
5. martā Rīgā, Daugavas stadionā,
notika Ziemas čempionāts šķēpa mešanā.
Šogad sacensībās varēja startēt tie sportisti, kuriem iepriekšējā sezonā bija uzrādīts
rezultāts, kas atbilda kvalifikācijas normatīvam.
Junioru grupā (šķēpa svars 600 g) pirmo
gadu startē Laine Donāne. Viņas labākais metiens bija 48.52 m, un tas Lainei deva 1. vietu.
Vēl šajās sacensībās piedalījās Aivita Urķe un
Valērija Ruta Hartmane (Ābeļi), kas startēja B
grupā. Aivita ar rezultātu 21.34 m ierindojās
6. vietā un Valērija ar rezultātu 25.27 m bija
piektā.
10. martā Līvānos notika ceturtais,
noslēdzošais, "Draudzības kausa Ābeļi – Jēkabpils – Jersika – Līvāni" izcīņas sacensību
posms vieglatlētikā.
Šajā posmā Viesītes Sporta skolu pārstāvēja astoņi bērni. Vairāki bērni slimības un
deju skates dēļ sacensībās nepiedalījās, tas savukārt deva iespēju uz
sacensībām doties pašiem jaunākajiem vieglatlētiem, lai iepazītos ar
sacensību noteikumiem
un izbaudītu atmosfēru.
Diviem Viesītes SS
audzēkņiem
izdevās
iegūt godalgotas vietas.
Kristers Bruzgulis C
grupā izcīnīja 1. vietu
2 kg pildbumbas mešanā un 2. vietu tāllēkšanā. Nauris Mitenieks D
grupā bija spēcīgākais 1
kg pildbumbas mešanā.

Sacensību kopvērtējumā pie kausa,
ko pasniedza 1. vietas
ieguvējam katrā disciplīnā, tika Kristers
Bruzgulis tāllēkšanā
C grupas zēniem.
Kristeram arī 2. vietas
medaļa pildbumbas
mešanā.
Viesītes Sporta skolas direktora vietniece
G. Klibiķe

Viesītes novada jaunieši piedalās
starptautiskā jauniešu projektā
No 5. līdz 12. martam 6 Viesītes novada jaunieši piedalījās starptautiskā jauniešu apmaiņas projektā "Open Mic–focus of
YOU(th)" Lietuvā, mācību centrā Daugirdiškes. Projekts kopumā pulcēja 35 jauniešus no Īrijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Latvijas, Portugāles un Spānijas. Tā mērķis bija
radīt telpu un laiku, lai strādātu ar jauniešu

idejām, un atbalstīt viņu personīgo izaugsmi un attīstību, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes.
Agnija Mutule, jauniešu grupas vadītāja: "Šāda veida projekti vienmēr ir saistīti
ar pašizaugsmi. Pirmkārt, tā ir angļu valodas attīstība, jo visas nodarbības notiek
angļu valodā. Otrkārt, tas ir izaicinājums
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strādāt grupu darbos ar citu tautību pārstāvjiem, jo viņu uzskati, mentalitāte, dzīves uzskati bieži vien ir savādāki nekā latviešiem.
Es redzēju, kādas pūles latviešiem tas prasīja, tāpēc lepojos, ka ikviens no šī projekta
dalībniekiem nepalika savā komforta zonā,
bet aktīvi piedalījās ikvienā aktivitātē. Šajā
projektā uzzinājām vairāk par to, kas ir so-

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2016. gada marts, Nr. 3 (153)
ciālā uzņēmējdarbība, tikāmies ar Lietuvas
soc. uzņēmējiem, mēģinājām sniegt risinājumus un uzņēmējdarbības idejas sociālajām problēmām Eiropā, kā arī veidojām un
pilnveidojām savus plānus šajā jomā. Esam
atbraukuši mājās ar savām idejām sociālajā
uzņēmējdarbībā, kuras centīsimies attīstīt
un uzlabot līdz projekta otrajai kārtai, kas
norisināsies Īrijā."
Henrijs Zālītis: "Liels prieks, ka man
tika dota iespēju braukt šajā apmaiņā. Paldies grupai, kas saliedējās jau no paša sākuma, un arī Agnijai par mūsu grupas atbalstīšanu visas šīs septiņas dienas! Katra diena
bija pilna pozitīvu emociju. Šis projekts deva
iespēju man uzzināt par sociālo uzņēmējdarbību. Esmu ieguvis jaunus draugus, pieredzi,
zināšanas. Varu teikt, ka nebija viegli. Pēc
pirmajām dienām esi pārguris, bet tas viss ir
to vērts. Noteikti vēlos braukt vēlreiz."
Signe Ašuka: "Projektā iepazinos ar superīgiem cilvēkiem. Esmu patīkami pārsteigta par to, cik ļoti projekta laikā uzlabojās
manas angļu valodas zināšanas. Iepazinu
jaunas kultūras un uzzināju vairāk par sociālo uzņēmējdarbību. Izveidoju savu sociālās
uzņēmējdarbības plānu un ceru, ka izdosies
to attīstīt. Esmu ļoti pateicīga par doto iespēju un noteikti vēlos vēl piedalīties šādos
projektos."
Jānis Milaknis: "Šī nedēļa Lietuvā bija
neizmirstama. Ieguvu ļoti daudz jaunu

draugu, iepazinu citu valstu kultūru un tradīcijas. Nedēļas gaitā uzzināju daudz ko par
sociālajām problēmām un kopīgiem spēkiem
meklējām veidus, kā tās varētu atrisināt."
Māris Zvaigzne: "Nedēļa bija lieliski
pavadīta. Ieguvu vairāk zināšanu par sociālo uzņēmējdarbību, labāk uztrenēju angļu
valodas prasmes, ieguvu jaunus draugus.
Kopumā tiešām lieliska nedēļa, un liels paldies, ka man bija iespēja braukt! Noteikti neatteiktos doties uz līdzīgu projektu. Paldies!"
Kristiāna Lisecka: "Šis bija mans pirmais jauniešu apmaiņas projekts, un esmu
patīkami pārsteigta, jo nebiju gaidījusi, ka

tas izvērtīsies tik labs. Tika satikti jauni,
draudzīgi cilvēki, iepazītas citas kultūras,
uzlabotas valodas prasmes un gaismā izcelts
sen lolots sapnis par sociālo uzņēmējdarbību. Šis projekts sniedza man ļoti daudz, un
ceru, ka tā turpinājums arī vainagosies tikai
ar labām emocijām."
Projekta otrā daļa, kurā tiks pārstāvēts
arī Viesītes novads, notiks Īrijā no 25. aprīļa
līdz 2. maijam.
Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes
lietu speciāliste L. Liepiņa
Foto no projekta dalībnieku personīgā
arhīva

Februāris un marts Viesītes Jaunatnes
iniciatīvu centrā
Februāri Viesītes Jaunatnes iniciatīvu
centrā pavadījām mīlestības mēneša noskaņās. Jaunatnei bija iespēja sūtīt Valentīndienas vēstules saviem draugiem, izmantojot
Valentīndienas pastu. Paši čaklākie Jaunatnes iniciatīvu centra apmeklētāji izveidoja
magnētus ar Viesītes novada logo, darbs pie
šo magnētu gatavošanas vēl turpināsies. Jaunatnei bija iespēja radoši izpausties, veidojot
kolāžu "Ko es mīlu...", kuru arī marta mēnesī
bija iespēja papildināt.
Valentīndienas noskaņās Jaunatnes
iniciatīvu centrā skatījāmies divas fi lmas –
"Minioni" un "Ūdens zirgs". Filmu pēcpusdienas būs tradīcija arī citus mēnešus, kad
skatīsimies katram mēnesim atbilstošu fi lmu. Mēneša saldākais mirklis bija ātrās
kūkas gatavošana mikroviļņu krāsnī, kas
iepriecināja un sasildīja daudzus centra apmeklētājus.
Februāris bija Sveču mēnesis, tāpēc Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra viesiem bija
iespēja piedalīties Viesītes muzeja "Sēlija" un
Viesītes Amatniecības centra rīkotajā Sveču
dienā Stradiņa skolā. Kopā ar biškopi Daini
Gedušu mācījāmies liet sveces, degustējām
dažādu ziedu medu un uzzinājām daudz
interesanta par biškopību. Paldies muzejam
"Sēlija" par uzaicinājumu!
Februārī ir tapusi Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra facebook lapa, kurā visi interesenti var sekot līdzi jaunākajām centra ak-

tualitātēm. Seko pats
un iesaki arī citiem –
www.facebook.lv/ViesitesJIC/
Martā pamostas
daba, kļūst siltāks,
labprātāk dodamies
dabā, tāpēc marta mēnesī Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā
vairāk pievērsāmies
tīrībai, dabas saudzēšanai, materiālu otrreizējai pārstrādei un
Lieldienu tēmai.
Martā ikvienam bija iespēja iepazīt dažus vienkāršus rokdarbus – veidojām pirkstiņlelles un pat lielu plaukstiņlelli, gatavojām putnus Lieldienām, Zemes stundas
pasākumā mācījāmies otrreiz izmantot PET
pudeles, no tām gatavojot skaistus ziedus.
Ikviena apgūtā rokdarbu prasme dod jaunatnei iespēju pilnveidoties, attīstīt pirkstu un
roku muskulatūru un ieraudzīt pasauli no
cita skatu punkta. Visi martā veidotie darbi
ir skatāmi Jaunatnes iniciatīvu centra telpās.
Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrs martā piedalījās Lielās Talkas rīkotajā konkursā
"Latvijai BŪT zaļai", kurā ikviens interesents
joprojām var piedalīties, iesūtot video par
tēmu "Latvijai BŪT zaļai" vai rakstot pasaku,
dzejoli vai citu literāru darbu par tēmu "Kā
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būtu, ja būtu…". Sīkāka informācija par šo
konkursu pieejama mājas lapā: www.talkas.
lv vai pie Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbinieces Līvijas Levinskas.
Aicinām visus piedalīties konkursā un sekot
līdzi aktualitātēm centra facebook lapā. Atskatoties uz iepriekšējo gadu Lielās Talkas
rīkotajiem konkursiem, centrā visu mēnesi
skatāmi bērnu darbi par tēmu "Tīra jūra sākas tavā vannasistabā".
Tuvojoties Lieldienām, Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā varēja gatavot apaļu kūciņu uz kociņa un nogaršot to. Gatavošanas
process aizrāva kā mazus, tā lielus, iepriecinot viņu vēderus ar saldo našķi.
Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes
darbiniece L. Levinska
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Vārds,
Vā
d uzvārds,
z ā d vecums un dzīvesvieta. Dainis Nažinskis, 25, Rīga.
1. Pastāsti, ar ko Tu šobrīd nodarbojies?
Strādāju ar sociālajiem tīkliem nacionālajā aviokompānijā airBaltic. Esmu klientu
komunikācijas un sociālo tīklu speciālists.
Manos darba pienākumos ietilpst gan atbildēt uz dažādiem pasažieru jautājumiem, gan
informēt klientus par akcijām, dažādiem
piedāvājumiem. Palīdzu arī komandas biedriem plānot un veidot dažāda veida saturu
gan mūsu Facebook, gan Twitter, gan Instagram kontos un vietnēs (@airbaltic).
2. Kā Tu raksturotu ceļu, kurš bija jānoiet, lai nonāktu tur, kur esi šobrīd?
Nekā ļoti unikāla manā ceļā nav. Jau
studiju gados centos būt aktīvs, iesaistīties
dažādās ne ar skolu saistītās aktivitātēs, kas
ļāva iegūt kontaktus un iepazīt dziļāk gan
tradicionālos medijus (Latvijas Televīzija,
Latvijas Radio, studentu radio "Runā Skaļāk"), gan "jaunos" medijus, ar kuriem arī

tagad ikdienā strādāju.
3. Kādu izglītību esi ieguvis un vai tā
ir ietekmējusi Tavu profesionālo darbību?
Esmu ieguvis bakalaura grādu komunikāciju zinātnēs Rīgas Stradiņa Universitātē programmā "Multimediju komunikācija". Iegūtās zināšanas man noteikti ir
ļāvušas pilnveidot, pirmkārt, jau pašam
sevi.
4. Tavuprāt, kādi atslēgas vārdi raksturo Tavus panākumus?

cija – ar cilvēkiem lielākā vai mazākā veidolā.
7. Vai, Tavuprāt, ikvienam jaunietim
tepat, Latvijā, ir iespēja realizēt savas idejas?
Jā! Un es tam patiesi ticu. Un ir pilnīgi
vienalga, vai Tu nāc no Rīgas, Jēkabpils, Liepājas, vai arī no tādas mazpilsētas kā Viesīte.
Ir ļoti viegli pateikt, ka Latvijā jau nav iespēju, viss šeit ir slikti, taču tā nav. Vajag tikai
gribēt, un tas noteikti notiks! 2016. gadā kā
vēl nekad agrāk ar interneta, tehnoloģiju,

Neatlaidība, komandas gars un… humors. Pozitīva attieksme ir ļoti liels pluss
ikvienā darbā, ko Tu dari.
5. Vai bez pamatdarba Tev ir kādi hobiji vai aizraušanās?
Pēdējo gadu laikā esmu ļoti aizrāvies
ar ceļošanu. Mans pēdējais ceļojums bija šī
gada janvārī, kad apciemoju Etiopiju. Ceļošana "atver prātu", ļauj uz lietām un procesiem paskatīties no cita skatu punkta. Sāk
veidoties tāds patiess pasaules redzējums,
jo tas taču ir tik interesanti, kā cilvēki dzīvo
citur.
6. Kādi ir Tavi turpmākie plāni, mērķi?
Vai plāno apstāties pie sasniegtā?
Mani noteikti varētu uzskatīt par dīvainu, ja teiktu, ka plānoju apstāties. Nebūt nē.
 Laiks rādīs, kur profesionālās karjeras ceļi
mani aizvedīs, taču tā noteikti būs komunikā-

aplikāciju utt. palīdzību
ir iespēja atrast līdzīgi domājošos, formēt grupas,
projektus, pat uzņēmumus.
8. Ko Tev nozīmē
Viesītes novads?
Tās ir un vienmēr būs
manas mājas. Pēdējā laikā man neiznāk tik bieži
vairs šeit atbraukt, taču
izbaudu ik katru reizi to
mieru un klusumu, kas
šeit valda atšķirībā no
kņadas pilnās Rīgas. Varbūt neievēroju to
senāk, bet liekas, ka Viesīte arī ir palikusi
daudz skaistāka, sakoptāka, par ko ļoti liels
prieks. Ikdienā cenšos sekot līdzi šeit notiekošajam, protams, ar sociālo mediju starpniecību (Twitter un Facebook). Es lepojos, ka
nāku no Viesītes.
9. Kāds būtu Tavs novēlējums vai ieteikums Viesītes jauniešiem?
Nebaidieties sapņot par lielām lietām!
Tas, ka Tu… es… mēs nākam no mazpilsētas, mūs padara tikai daudz īpašākus. Esiet
skaļi (normas robežās) un aktīvi gan skolā,
gan savos studiju gados! To ļoti novērtēs jūsu
topošais darba devējs. Un, lai kur jūsu ceļi
aizved, nekad neaizmirstiet par savām saknēm. Lai izdodas! 
Pierakstīja L. Liepiņa.
Foto no D. Nažinska personīgā arhīva

DZEJOLĪTIS BĒRNIEM
Zaķu mātei nav kur dēties,
Pirtī jāved bērnus pērties.
"Pēcis, Jēcis, Peciņa" –
Zaķu māte secina –
"Kaut kur jābūt Springacim.
Redz, tur ausis kustas šim."
Nu tik pičiņas, nu tik pačiņas,
Lai Peciņas skaidras actiņas!
Te nu actiņas,
kur miedziņš sapņus auž,
Liekas, pelīte
tās cītīgi grauž.
Peciņa parāda pakaļpēdas –
Tālāk no nelaimes, tālāk no
bēdas.
Neziņā Jēcis, neziņā Pēcis:
Kas viņiem kaklā rūgtumu grūž?
Māmiņa nesaprot,
kas brāļiem lēcies:
"Ak šausmas, te tiešām var beigties mūžs!"
Tā gudri, tuvāk pie zemes placis,
Uz durvju pusi lien Springacis:
"Ai, māmiņa, nevajag,
nevajag pirti –
Gribu vēl dzīvot, negribu mirti!"
Māmiņa bēdīga:
līdz vasarai tāli,
Kad pļaviņas krūmājā kāps
miglas vāli…
Tad nebūs rūgtuma
acīs, ne sirdī –
Cik jauki pie dabas
Migliņas pirtī!
Vilis Pabērzs
2016.
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Izstādes centrā māsas austi saimnieka godu groži
Viesītes muzeja "Sēlija"
Paula Stradiņa skolas kamīnzālē skatāma izstāde "Latviešu sievietes dzimtas stāsts ar
turpinājumu", kurā Elkšņu un
Saukas pagastu aktīvie cilvēki
ar mūsdienu un senajiem rokdarbiem un novadpētniecības
materiāliem atklāj plašākai auditorijai vairāku mūsu novada
dzimtu stāstus. Dokumenti,
fotogrāfijas, sadzīves priekšmeti liecina, ka mūsu dzimtu
Liene Sirmoviča iesvētību dienā
1935. g. Saukas baznīcā, iesvētījis
mācītājs Hermanis Millers
(kalpojis 1908. – 1937. g.).

Jānis Sirmovičs dienējis Latvijas armijas Iekšlietu ministrijas sardzes pulkā Rīgā
1936. – 1937. g. Dienesta pienākumos ietilpa Goda sardzes pie Brīvības pieminekļa.
Goda sardze pie Brīvības pieminekļa Rīgā Latvijas valsts svētkos
1936. g. J. Sirmovičs – 1. no kreisās.

saknes ir senas un dziļas. Un sievietes
ir tās, kas tautas kultūras mantojumu
kopušas, uzturējušas, saglabājušas
cauri gadsimtiem.
Plašāk pētītas un aprakstītas vairākas dzimtas un mājas 19. – 20. gs.:
Sirmoviču dzimta no MazormaLienes Sirmovičas austie
ņiem, Muižnieku – Putneviču dzimsaimnieka
godu groži brālim Jānim.
ta no Patrupiem, Navolsku – LePēc dienesta
vinsku dzimta no Arālītēm (Elkšņu Latvijas armijā Jānis apprecējās un sāka
saimniekot Ormaņos Sau
kas (tagad
pag.), Ormaņkalna audējas – Tautas
Elkšņu) pagastā.
daiļamata meistares Zenta Cīrule no Vanagiem, Olga Sveikate no
Lejas Borīšiem, (Saukas, tagad Elkšņu pag.). no Elkšņu pagasta Atmiņu
Apskatāmi Lienes Sirmovičas (1917 – 2001) istabas, Jēkabpils Vēstures Izstādes apmeklētāju vidū dažāda vecuma cilvēki. 1. no kreisās –
no Mazormaņiem, Ainas Putnevičas (Muiž- muzeja, M. Buclera fotogNatālija Bārdule (Elkšņi), 1. no labās Biruta Beķere (Sauka) –
nieces), dz. 1930. g., no Patrupiem, Valijas rāfijas kabineta Lonē un
novada seno dzimtu stāstu zinātājas.
Pusvācietes, dz. 1931. g., no Skramāniem, privātiem krājumiem. BaMartas Runcītes (Zadinānes) no Zasas, se- gātāku un krāsaināku to dara V. Pusvācie- pasākumu ar pārliecinošu jaunības dzirknie rokdarbi un dzimtas sudrablietas; Olgas tes, A. Putnevičas, V. Lāces, G. Spīdaiņa, stelīti vadīja Ligita un Līvija Levinskas.
Sveikates (Vainovskas) (1918 – 2010?), Intas R. Sirmovičas, P. Sirmoviča, M. Mežarau- Izstādē satikās novada seno notikumu
Kožemjakinas (Sveikates), dzim. 1945. g. pes, I. Piļipecas, M. Lazdiņas, J. Rusiņa, zinātājas un skaistu rokdarbu darinātāLejas Borīšos, tagad dzīvo Ogrē, Tautas daiļ- Bārduļu ģimenes, M. Ences, A. Ences un jas Anna Kāršeniece, Biruta Beķere, Ārija
amata meistare; Dārtas Pelšes no Elkšņu pa- daudzu citu cilvēku ieguldījums.
Viļumāne, Biruta Valaine, Ruta Daujate,
Mūsdienu rokdarbi stāsta par rado- Veronika Erta. Atzinīgi vārdi telefoniski
gasta Romulāniem, Mildas Kalējas no Biržu
šiem meklējumiem. Tos izstādē rāda Elk- saņemti no Tautas daiļamata meistares,
pag. Kalējiem senie rokdarbi.
Lienes Sirmovičas austi greznie godu šņu pagasta rokdarbu un mākslas pulciņa audējas Intas Kožemjakinas, kuras audugroži ir izstādes centrālais eksponāts. Tos "Savam priekam" dalībnieki Natālija Bār- mi arī redzami izstādē. Viņas vēlējums
viņa audusi kā dāvanu vecākajam brālim dule, Daiga Černauska, Vilma Kovnacka, visiem: "Lai jums dzīvot prieks un strādāt
Jānim, kad viņš 1937. g. atgriezies no die- Ilze Liepiņa, Elvīra Murāne, Dzintra Pu- prieks!"
nesta Latvijas armijā, apprecējies un uz- dāne, Rita Ratniece, Andris Vinters, pulIzstādes veidotāji ir patiesi gandarīti
sācis patstāvīgu saimniekošanu. Groži ir ciņa vadītāja Līvija Levinska.
par apmeklētāju atsaucību un lielo inTā nav profesionāļu veidota izstāde. teresi. Mēneša laikā izstādi apmeklējuši
saimnieka simbols – viņam jāvada ne vien
zirga pajūgs, kas 20. gs. pirmajā pusē bija Vienkāršie lauku cilvēki pēc savas inicia- vairāki simti cilvēku ne vien no Viesītes
galvenais transporta līdzeklis lauku mājās, tīvas kopā ar pagastu pārvaldēm, ar valsts novada, bet arī no citām vietām. Apmekbet arī sava ģimene un saimniecība. Tāpēc muzejiem un biedrībām ar prieku darbo- lētāji priecājas, ka izstāde vēsta par pašu
groži austi stipri. Tie pārdzīvojuši saimnie- jas, lai vērtīgo, ko glabā mūsu senču mājas cilvēkiem, zināmām dzimtām un sētām,
ku, kurš arī nodzīvojis ilgu mūžu – 83 gadus un dzimtas, iepazītu plašāka auditorija. ka eksponātus var pacilāt, aptaustīt, bet
(1914 – 2000). Groži glabājas Jāņa Sirmoviča Liels paldies par atbalstu izstādes saga- mūsdienu darinājumus pasūtīt pie rokmājās Elkšņu (agrāk Saukas) pag. Ormaņos. tavošanas gaitā un atklāšanas pasākuma darbniecēm. Patīk lielās fotogrāfijas, kas
Izstādei grožus devis Pēteris Sirmovičs, Jāņa organizēšanā novada pašvaldībai, Elkšņu rāda daudzveidīgus notikumus mūsu
Sirmoviča dēls. Zīmīgi, ka Ormaņu sētā dzī- un Saukas pagastu pārvaldēm, muzeja pusē gadsimta garumā. Izskanējuši ierovoja arī viens no pēdējiem Elkšņu – Saukas "Sēlija" darbiniecēm, Jēkabpils Vēstures sinājumi biežāk atvērt senā mantojuma
muzejam, pulciņam "Savam priekam", krātuves apskatei, pētniecībai, radošam
puses zirgiem.
Viesītes vidusskolas skolēniem un skolo- pielietojumam.
Lauku cilvēku darboties
tājām, Viesītes bibliotēkas darbiniecēm,
R. Urbacāne, novadpētniece, Elkšņu
prieks
preses pārstāvjiem, SIA "Viesītes transpagasta Atmiņu istabas vadītāja
Izstādes saturu veido dokumenti, fotog- ports", Sociālās aprūpes centram un viFotogrāfijas: Laura Liepiņa un Atmiņu
rāfijas, priekšmeti, senie rokdarbi, kas iegūti siem, kas atsaucīgi palīdzēja! Atklāšanas
istabas krājumi.

15

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2016. gada marts, Nr. 3 (153)
BIBLIOTĒKU ZIŅAS

Mēneša prieks
sītes muzejā apmeklējums.
"Paldies Viesītes muzeja darbinieku kolektīvam par izstādi – tik
bagātu un jauku! Tajā katrs stūrītis
sagādāja pārsteigumu un prieku."
(Biruta Beķere)
"Paldies muzeja darbiniecēm
par jauko izstādi, akurāto noformējumu, gaišo atmosfēru izstādes
atklāšanas laikā! Paldies par transporta pakalpojumu! Novēlu veiksmi
turpmāk!"
Mirklis no izstādes atklāšanas.
(Austra Daukste)
"Prieks, ka izstādes atvēršanas
svētkos bija paaudžu satikšanās.
Viesītes
vidusskolas skolēni ar
savu ieinteresētību padarīja brīdi
Viesītes vidusskolas skolēni.
gaišāku. Paldies
a
str
Au
s
No kreisā s – saucietie
ikvienam,
kas
veidoja
šo
izstādi!
Paldies noo
lūk
līte ap
Dauk ste, Astrīda Zā
vadpētniecei Rudītei Urbacānei – idejas auizstādi.
Saukas bib- torei par šādas izstādes veidošanu!"
liotēkas lasītājiem tas ir izstādes "Latviešu
V. Lāces
sievietes dzimtas stāsts ar turpinājumu" Vieteksts un foto

Marta mēneša
notikumi Rites
pagasta bibliotēkā
Rites pagasta bibliotēkā ir apskatāma māla
trauku izstāde no kaimiņu pagasta – Neretas.
Mūsu sirdis un acis priecē keramiķes Zandas
Rageles un viņas meitiņas Tabitas radīto māla
trauku dažādība. Ir iespēja tos iegādāties sev.
Paldies Zandai un viņas meitiņai!
Sargāsim sevi un savu veselību! Izstāde
"ZAĻĀ APTIEKA", veltīta veselībai, bibliotēkā
ilgs mēnesi.
No 11. līdz 18. martam Rites pagasta
bibliotēkā norisinājās pasākums "Lieldienas
gaidot". Visiem saku lielu paldies par aktīvu
piedalīšanos! Īpaši vēlos pateikties Sandim Levinskim, Arnim Strumskim par jaunām un interesantām idejām, kuras īstenojām kopīgiem
spēkiem! Paldies Ainai un Kristīnei par labām
idejām un atbalstu!

Brīvdienās uz bibliotēku!
Saukas ciematiņa bērni izmantoja savas
skolas brīvdienas no 14. līdz 18. martam, lai
bibliotēkā pabūtu kopā, palasītu grāmatas,
spēlētu spēles, uzzinātu ko jaunu. Vislabāk
sarunas rit pie tējas tases. Ielūkojāmies Lat-

vijas kultūras kanonā, atcerējāmies gleznotāja Jāņa Rozentāla 150. dzimšanas dienu…
Lasījām dzeju.
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
Autores foto
Spēle. Lasi!
Kas rakstīts
Tavas
izvēlētās
grāmatas
10. lappusē?
(Arī mazais
Artūriņš grib
piedalīties).

18. marta rīts. No kreisās Sintija, Iveta, Artūrs, Krista,
Sanija, Emīls, Līga.

Prieks par pirm
o uzzi
zilo vizbulīti! (1 edējušo
7.03.)
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11. martā Rites pagasta bibliotekāre ciemojās pie pirmsskolas vecuma bērniem – sagatavošanas grupiņas. Mēs runājām par Lieldienām,
par to, kas tiek darīts Lieldienās, un gatavojām
no papīra Lieldienu zaķi, kurš rokās nes lielo
Lieldienu olu. Paldies Lilitai Bārdulei par atbalstu un kopīgu darbu! Paldies arī mazajiem
ķipariem! Kā vienmēr, bērniem tika sagatavotas
mazas dāvaniņas, par kurām visi priecājās. Darbiņu izstādi ir iespējams aplūkot Rites pagasta
pārvaldes vestibilā. Vēlreiz sirsnīgs paldies visiem! Priecīgas, košas Lieldienas!
Ar 2016. gada 1. aprīli tiek mainīts Rites
pagasta bibliotēkas darba laiks:
pirmdien, otrdien, trešdien, piektdien –
8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00; ceturtdien – 8:00 –
12:00 un 13:00 – 17:00 (metodiskā diena). Pusdienlaiks – 12:00 – 13:00. Sestdien un svētdien –
bibliotēka slēgta.
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja
S. Raupe
Autores foto
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Viesītes bibliotēkas krājumā – jauna
augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra!
Pagājušā gada nogalē Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu
konkursu 3. kārtā tika
apstiprināts Latvijas Nacionālās bibliotēkas
un Latvijas Bibliotekāru biedrības izstrādātais projekts "Augstvērtīga tulkotā un nozaru
literatūra bibliotēkās". Šis projekts turpina
VKKF atbalstīto projektu "Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās" (2013. g.)
un "Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās" (2014. g.) idejas. Abu iepriekšminēto projektu sekmīga realizētāja bijusi
arī Viesītes bibliotēka sadarbībā ar pārējām

mūsu novada bibliotēkām. Esam pozitīvi novērtējušas krājuma papildināšanas iespējas ar
ekspertu izvēlēto literatūru.
Arī projekta "Augstvērtīga tulkotā un
nozaru literatūra bibliotēkās" ietvaros tika
izveidota ekspertu komisija, kura izvērtēja
un apstiprināja tulkoto un nozaru grāmatu
kolekciju, kas tika iepirkta šī gada sākumā
un sadalīta reģionu bibliotēkām. Vienu no
četriem Jēkabpils reģionam piešķirtajiem
grāmatu komplektiem – 61 jaunu vērtīgu izdevumu 603.40 EUR kopvērtībā – saņēma arī
Viesītes novada Viesītes bibliotēka. Grāmatas
papildinās bibliotēkas krājumu ar mūsdienī-

ga satura informāciju un būs pieejamas visām
Viesītes novada bibliotēkām un to lasītājiem.
Jau aprīļa sākumā jaunieguvumus varēs iepazīt un lasīt Viesītes bibliotēkas lasītāji, bet
laikā no 2016. gada jūnija jauniegūto grāmatu
kolekcija ceļojošās izstādes veidā apceļos visas četras pagastu – Elkšņu, Rites, Lones un
Saukas – bibliotēkas, katrā no tām uzkavējoties vismaz divus mēnešus, lai lasītāji gūtu
pēc iespējas plašāku un vispusīgāku ieskatu
šajā literatūrā.
Plašāk par jaunieguvumiem – nākamajā
izdevuma numurā.
Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena

Draudzība – labākais, ko cilvēks cilvēkam var dot…

22. oktobrī Viesītes bibliotēkā ciemojās Viesītes vidusskolas 2. b klases
bērni kopā ar audzinātāju Aiju Bērziņu,
lai dalītos domās par
draudzību, draudzības nozīmīgumu un

to, ko gribētos no drauga sagaidīt, kā būt
labam draugam. Bērni bija sagatavojuši
un runāja dzejoļus par draudzību, kā arī
bija uzzīmējuši un parādīja savā labākā
drauga portretu, un pastāstīja par viņa labajām īpašībām, interesēm un to, kā kopā
ar draugu pavada laiku. Bērni bija arī uzzīmējuši katrs sevi kopīgā visas klases bildē un uzrakstījuši tās īpašības, kuras grib
saskatīt savos draugos.
Bibliotekāre lasīja fragmentu no Astridas Lindgrēnes grāmatas "Emīls un Īda no
Lennebergas", kurā Emīls un viņa māsiņa
Īda atainoti arī kā labi draugi, kā arī pārrunāja ar bērniem situāciju, kurā atklājās
abu grāmatas varoņu cēlā rīcība vienam
pret otru.
Visi kopā tinām Draudzības kamolu,
kurā bija rodami latviešu tautas sakāmvārdi par draugu un draudzību. Noslēgumā pasākuma dalībnieki noskatījās vairākas multiplikācijas filmas par draudzību.
Bibliotēkas apmeklējums un pasākums
radīja bērnos interesi, daudzi no viņiem
izvēlējās arī grāmatiņas lasīšanai.
Viesītes bibliotēkas bibliotekāre
I. Jančevska
Foto no bibliotēkas arhīva

Skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu skate
10. martā Viesītes Kultūras pilī notika skolu jaunatnes tautu deju kolektīvu skate, kurā
piedalījās Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas
un Viesītes novadu izglītības iestāžu tautu deju
kolektīvi. Viesītes novadu skatē pārstāvēja 4
kolektīvi – Viesītes Mūzikas un Mākslas skolas
1. – 2. klašu deju kolektīvs "Danceri", Rites pamatskolas 1. – 3. klašu deju kolektīvs, Viesītes
Mūzikas un Mākslas skolas 3. – 4. klašu deju
kolektīvs "Danceri" un Viesītes vidusskolas 5. –
7. klašu deju kolektīvs "Augšzemīte". Dejotājus
vērtēja Andris Kivlenieks, Jēkabpils starpnovadu skolu jaunatnes tautu deju kolektīvu virsvadītājs, Ludmila Bērziņa, speciāliste kultūras un
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interešu izglītības jautājumos, un Mārīte Kivleniece, horeogrāfe un deju kolektīva vadītāja.
Viesītes Mūzikas un Mākslas skolas 1. – 2.
klašu deju kolektīvs "Danceri", Rites pamatskolas 1. – 3. klašu deju kolektīvs un Viesītes
Mūzikas un Mākslas skolas 3. – 4. klašu deju
kolektīvs "Danceri" skatē ieguva 2. pakāpes
diplomus. Viesītes vidusskolas 5. – 7. klašu deju
kolektīvs "Augšzemīte" ieguva 1. pakāpes diplomu.
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību
speciāliste L. Liepiņa
Autores foto
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Lones Tautas namā
• 27. februārī Lones Tautas namā pirmo reizi viesojās Biržu kultūras nama vīru
vokālais ansamblis "Birži", līnijdeju grupa
"Domubiedri" un teātra grupa. Biržu Tautas
nama vadītāja Vija Pazuha iepazīstināja ar
saviem kolektīviem, to vadītājiem. Mēs abas
nonācām pie atziņas, ka esam jau iesākušas
Mazā Bānīša 100 labos darbus, jo satikās divas stacijas – Lone un Birži. Paldies pašdarbniekiem par ieguldīto darbu, par laiku, kuru
viņi atrada, lai ciemotos Lonē! Bija atbraukuši arī līdzjutēji, kuri 1969. gadā svinējuši
pilngadības svētkus. Tas patiesi bija jauki, ka
varam lepoties ar savu namu, izremontētu,
sakoptu!
Paldies arī loniešiem, kuri atrada laiku
un atnāca uz pasākumu! Sekojiet reklāmai!
Gaidu ciemos nākamajos pasākumos!
• Augstākā laime ir padarīt laimīgu kādu
citu (T. Fontāne), un to 8. martā izdarīja
skolotāja Rita Sirmoviča ar daiļlasītājām no
Viesītes vidusskolas – Delfiju, Ilvu un Saniju.

mies savus skolas laikus. Paldies!
• 15. martā – brīvdienās mēs, Hip – Hop
dejotāji, sanācām uz mēģinājumu, jo gatavojāmies skatei, kura 17. martā notika Biržu
kultūras namā, un, lai kliedētu satraukumu,
visi kopā apgleznojām izdzertās kafijas bur-

ciņas, kuras izmantosim kā vāzes pasākumiem, ziedu izstādēm u.c. – kopā būšana
ļauj izpausties. Paldies mammai Dzintrai,
kura vienmēr ir kopā ar savām meitenēm!

Mums šīs meitenes
sagādāja
svētkus,
kaut mirklis bija īss,
bet laba jau nevajag daudz – mazas
laimītes veido lielo
dzīvi, un esam laimīgas sīkumos, tad
atļausimies vairāk!
Kopā baudījām svētku kliņģeri, atcerējā-

• 17. martā Biržu kultūras nams kopā ar
izglītības nodaļu rīkoja Mūsdienu deju kolektīvu konkursu, skati. Piedalījās 14 kolektīvi, dažāda vecuma bērni, mūsu kolektīvs
ietilpa 5. – 9. klašu vecuma grupā. Ieguvām
otrās pakāpes diplomu, žūrija dejotājus uzlielīja, jo kolektīvs darbojas tikai no novembra
mēneša.
Jāteic paldies vecākiem Dzintrai Kleščevskai un Pranim Bruzgulim, Jānim Grundmanim
(Viesīte), Ingai Zvilnai,
Anitai Vaiculevičai (Nereta), kuri saprot, cik
svarīgi ir palīdzēt bērnu talantu izkopšanai,
mācību procesa norisei,
rezultātu pārrunāšanai!
Paldies skolotājai Sarmītei Veigurei, šoferim J.
Matačinam! Liels paldies Viesītes kultūras
pils direktorei R. Vasiļjevai par tērpiem, lai
mēs izskatītos vienotāki! Dejotāji, es ar Jums
lepojos!
• Pūpolī, pūpolī, apaļš kā pūpols, veselība iekšā, slimība ārā, apaļš kā pūpols, vesels
kā rutks! Šādus pantiņus skandēja teātra
apmeklētāji Pūpolsvētdienā, jo pie mums,
Lones Tautas namā, draugu kopa "Patapa" izrādīja izrādi "Ansis Auns" (rež. A. Rancova).
Paldies aktieriem, kuri atrod laiku ne tikai
izrāžu izrādīšanai, bet arī iestudēšanai, toties
mēs, Saukas pagasta iedzīvotāji, ne paši kaut
ko darām, ne citu sniegumu apmeklējam.
Viss mums ir slikti, tāpēc novēlu – lai Jūsos
no pūpola ienāk maigums, atmoda, lokanums un interese!
Paldies tiem, kuri atrada laiku atnākt,
pasmieties, baudīt kvalitatīvu, skaistu izrādi!
Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece
Foto no Lones Tautas nama arhīva

Aktualitātes Rites Tautas namā marta mēnesī
Marta mēnesī Rites Tautas nama (TN)
pašdarbniekiem bija diezgan spraigs darba posms – jāpaspēj sagatavoties Lieldienu
pasākumam, kā arī ir jaunas ieceres nākamajiem pasākumiem. Mēneša sākumā Rites TN sieviešu vokālais ansamblis vadītājas Sarmītes Garoles vadībā startēja vokālo
ansambļu skatē Jēkabpils TN. Savukārt
mūsdienu deju konkursā Biržos startēja
arī Rites TN jauniešu deju grupa vadītājas
Lilitas Bārdules vadībā un arī Rites pamatskolas 9. klases skolnieces ar savu priekšnesumu. Kaut arī abām deju grupām tā
bija debija, rezultāts bija labs – abas deju
grupas ieguva 2. pakāpes diplomus.
Klāt ir ilgi gaidītais pavasaris, kas līdzi
nes arī skaistos Lieldienu svētkus. Tāpēc
ļoti spraigi darbojas tie TN pašdarbnieki,
kam tuvs ir teātris. Lieldienu pasākumam
tiek uzvestas divas ludziņas – "Kas krāsos

olas" (darbojas: Solvita Raupe, Kristīne
Verečinska un Viktorija Zaiceva) un "Neparastais groziņš" (darbojas: Linda Strumska, Arnis Strumskis, Jānis Strumskis un
Kristīne Verečinska).
Maija mēnesī Rites TN jaunieši grib
parādīt savu veikumu, tāpēc aktīvi darbojas izrādes "Pagrabiņš" tapšanā, mācās
jaunus deju soļus. Sevišķi gribu uzslavēt
aktīvākos jauniešus – Andželiku Briedi,
Kristu Vaveri, Horenu Romanovu, Andri
Osmu, Ričardu Cepurīti, Sanitu Briedi,
Lindu Kampi, Andželiku Geroimovu, Elīnu Liepiņu, kā arī ļoti ceru, ka šim pulciņam pievienosies jauni dalībnieki.
Ļoti jauka sadarbība ir izveidojusies ar
Viesītes novada jaunatnes lietu speciālisti
Lauru Liepiņu, kas uzrunāja mūsu jauniešus, kā arī regulāri organizē kopīgas nodarbības, pēcpusdienas Rites TN ar Vie-
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sītes jauniešiem. Šīs tikšanās reizes paver
jaunas iespējas, citu redzējumu uz apkārt
notiekošo. Paldies Laurai par iespēju arī
mūsu jauniešiem aktīvi piedalīties novada
jauniešu dzīvē!
Lielu veiksmi gribu novēlēt Horenam
Romanovam, kas ir izraudzīts kā viens no
jauno grupu HOMESICK pasākuma vadītājiem.
Laika posmā no 02.04. – 15.05. Rites
TN mazajā zālē būs vērojama rokdarbu
izstāde "No vecāsmātes pūra lādes... līdz
šodienai". Izstādes atklāšana 02.04.2016.
plkst. 10:00.
Gribu uzrunāt arī visus tos Rites pagasta ļaudis, kas vēlas ne tikai būt skatītāju rindās, bet paši aktīvi darboties, teātrī, ansamblī. Nāciet, jo mēs, tie, kas jau
darbojamies, priecāsimies par katru jaunu
dalībnieku, kas mums piepulcēsies!
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Rites Tautas nama un Rites pamatskolas
deju grupas startē "Mūsdienu deju"
radošajā konkursā Biržos
17. martā Biržu kultūras
namā notika Mūsdienu deju
radošais konkurss, kurā startēja dalībnieki no Viesītes, Aknīstes, Krustpils un Jēkabpils
novadiem. Pavisam konkursā
piedalījās 14 bērnu un jauniešu
grupas. Arī mūsu jaunieši saņēmās un nolēma pamēģināt savus spēkus šajā konkursā. Tas,
protams, bija kaut kas jauns, tāpēc dalībnieču sirdīs arī mazliet
valdīja satraukums. Taču līdz ar
mūzikas pirmajiem akordiem
satraukums atkāpās, un meitenes ar pilnu atdevi darīja to, ko pieprot itin labi –
dejoja.
Liels ieguvums no dalības šajā konkursā ir
ne tikai iegūtais 2. pakāpes diploms gan Rites
TN deju grupai LILĪ, gan Rites pamatskolas 9.
klases deju grupai "LIVERO", bet arī iespēja pavērot, ko un kā dejo pārējie dalībnieki, kāds ir
viņu deju līmenis, iespēja sevi novērtēt salīdzinājumā ar citiem dalībniekiem.
Bezgala liels prieks bija dzirdēt, ka meitenes

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…
Vakara vēji nopūta
vēl vienu dzīvības sveci,
Nodzisa liesma, kura
vēl varēja liesmot un degt.

Viktorija Uļģe
16.11.1930 – 28.02.2016. Viesīte

Ilmārs Dzenis
16.10.1943. – 28.02.2016. Viesīte

Berta Bērziņa
10.03.1934. – 29.02.2016. Viesīte

Pēteris Reppo
18.01.1951. – 29.02.2016. Viesīte
savu darbu novērtēja kā labu. Protams, ka viņas
neapstāsies pie iesāktā un turpinās savu deju
soli papildināt ar jaunām kustībām, jauniem
deju elementiem. Lielu paldies gribu pateikt
arī deju skolotājai Lilitai Bārdulei, kas pieņem
jaunus izaicinājumus un palīdz dejotājiem dejas
horeogrāfijā!
Liels paldies visām dalībniecēm par uzdrīkstēšanos un drosmi doties jaunā izaicinājumā!
Novēlu arī turpmāk radoši darboties jaunu deju
ritmu radīšanā.

Izidors Puzāks
18.03.1931. – 04.03.2016. Viesīte

Modris Kļaviņš
18.04.1948. – 08.03.2016. Viesīte

Leontīna Pučka
24.11.1934. – 10.03.2016. Viesīte

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

"Rites balsis" piedalās ikgadējā vokālo
ansambļu skatē

Diezgan spraigā darbā ir aizritējuši šī gada
pirmie divi mēneši Rites TN sieviešu vokālajam ansamblim "Rites balsis", gatavojoties ikgadējai vokālo ansambļu skatei.

Šajā skatē dziedātājām nācās pārvarēt
diezgan lielas grūtības, jo viena no dalībniecēm pēc pārciestās operācijas nevarēja
piedalīties, līdz ar to meitenēm pēdējo divu

mēģinājumu laikā nācās pieņemt diezgan
drosmīgu lēmumu un aizvietot kolēģi. Kaut
tas nemaz nav viegli, ja esi dziedājis pirmajā
balsī un tad jāiemācās dziesma dziedāt otrajā vai arī trešajā balsī. Tāpēc jo īpašs paldies
abām ansambļa dalībniecēm – Lilitai un Airai, kas bija gatavas papildus mājās strādāt, lai
varētu izdarīt šo smago darbu! Tāpat gribu
pateikt lielu paldies arī pārējām meitenēm,
kas drosmīgi pieņēma šīs pārmaiņas – Irinai,
Skaidrītei, Svetai!
Skates dienā ansambļa dalībnieces gaidīja
vēl viens pārbaudījums, jo ansambļa vadītājai pēc pirms pusotra gada pārciestās rokas
operācijas parādījās sāpes, kas neļāva nospēlēt dziesmas pavadījumu. Tas bija viens no
kritērijiem, kāpēc nenoturējāmies 2. pakāpē,
bet noslīdējām uz 3. pakāpi. Neskatoties uz
visām likstām, ko ansambļa dalībniecēm nācās pārciest, viņas godam izturēja šo smago
pārbaudījumu. PALDIES par drosmi un uzdrīkstēšanos!
Mūsu dalībniecei Vijai vēlu pēc iespējas
ātrāk atveseļoties no smagās traumas un atgriezties ierindā.

PAVASARA ZOLĪTES MAČS RITES TAUTAS NAMĀ
Sestdien, 19. martā, Rites Tautas namā
bija sapulcējies krietns zolītes spēlētāju
pulciņš, ko kopā aicināja pasākuma organizētājs Miervaldis Vavers. Šogad spēlētāju bija krietni vairāk – 27 spēlētāji, no tiem
4 daiļā dzimuma pārstāves. Visas dienas

garumā tika izspēlētas daudzas spēles partijas, līdz vēlā pievakarē tika noskaidroti
uzvarētāji. Pirmās trīs godalgotās vietas
aizceļoja uz Viesīti. Kaut arī noguruši,
tomēr ar mirdzumu acīs un jauku noskaņojumu dalībnieki devās mājās, lai atkal
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28. martā tiktos Neretas kultūras namā uz
kārtējo spēli. Rites Tautas nams spēlētājus
atkal gaidīs tikpat kuplā pulciņā uz rudens
spēli oktobrī.
Rites Tautas nama vadītāja
A. Guoģe
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Kultūras afiša
Viesītes Kultūras pilī

5. aprīlī plkst. 10.00 "Teātris un ES" piedāvā
jautru izrādi bērniem un vecākiem "Sunītis
un Kaķīte". Autors: Armands Ekštets (pēc
Jozefa Čapeka stāstu motīviem)
Izrādē piedalās aktieri: Sunītis – Armands
Ekštets, Kaķīte – Gerda Dinsberga
Biļetes cena: EUR 2,00
9. aprīlī plkst. 16.00 SKATE – KONCERTS.
Piedalās Aknīstes, Krustpils, Salas, Viesītes,
Jēkabpils novadu un pilsētas tautas deju
kolektīvi. IEEJA BRĪVA
10. aprīlī plkst. 16.00 Viesītes muzikālo
kolektīvu KONCERTS "Skaistākā dziesma,
ko veltu es Tev!" IEEJA BRĪVA
16. aprīlī plkst. 18.00 "Rumbas Kvarteta"
jaunā diska prezentācija – KONCERTS
"Jaunības atmiņās..." Biļešu cenas: EUR 5,00;
6,00; 7,00 Biļetes iepriekšpārdošanā Viesītes
Kultūras pilī, tālr. 26513349
19. aprīlī plkst. 12.00 pirmsskolu un 1. –
4. klašu tautu deju kolektīvu sadancis
"SVĒTKI SAULĪTEI!" Piedalās Viesītes,
Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Krustpils novadu
tautu deju kolektīvi. IEEJA BRĪVA

26. aprīlī plkst. 9.30 Jaunais Liepājas teātris
dodas pie mazajiem skatītājiem ar vienu no
skaistākajām pasakām "ĪKSTĪTE" (izrāde
pēc Ē. Vilsona pasaku lugas motīviem).
Lai cik mēs mazi nešķistu šai lielajai pasaulei,
mēs katrs varam paveikt ko lielu, pamanāmu
un citiem prātā paliekošu. Arī mazā Īkstīte
ir maza, bet stipra un dodas pretim lielajai
pasaulei. Īkstītes piedzīvojumos piedalīsies
taurenis, krupis, žurka, kurmis un, protams,
bezdelīga, bet mazie skatītāji varēs redzēt,
cik pasaule ir pasakām un brīnumiem pilna.
Izrādes režisore – Lelde Eglinska. Aktieri –
Dainis Laugalis, Madara Enkuzema. Izrādes
noformējums – Jaunais Liepājas teātris
sadarbībā ar butafori Inetu Pallo, kostīmu
mākslinieci Renaldu Samurovu un "USH
holding" reklāmas un dizaina māksliniekiem.
Biļetes cena: EUR 2,00

IZSTĀŽU ZĀLĒ
14.03 – 09.04.
MEDĪBU TROFEJU IZSTĀDE.
Izstāde apskatāma – darbdienās no plkst.
10.00 – 12.00 un 13:00 – 17:00
Sestdienās no plkst. 11.00 – 14.00

Un tas vislielākais guvums
Kopīgā mūžā Tavā un manā
Ir divu cilvēku tuvums,
Uzticība un saprašanās.
Sirsnīgi sveicam Zelta kāzu jubilejā
Elkšņu pagasta iedzīvotājus
Valiju un Antonu Čerņauskus,
kuru laulība reģistrēta
1966. gada 19. martā Elkšņu pagasta
dzimtsarakstu nodaļā!
Viesītes novada
dzimtsarakstu
nodaļa

IK "Valdis J"
veic kravas pakalpojumus
ar busiņu līdz 1,5 tonnām.
Tālr. 29995941

Kurzemes pērles "Rumbas Kvartets"! Jaunā diska "Cita dziesma"
prezentācija! Jaunības atmiņās... 16. aprīlī plkst. 18:00
"Rumbas Kvartets" ir cēlies no skaistās Kurzemes – Kuldīgas. 2013. gada maijā
kopā sanāca četri Kuldīgas vīri ar domu pamuzicēt vienā pasākumā, bet viss izvērtās daudz plašāk, un nu jau "Rumbas Kvartets" ir ņēmis dalību daudzos saviesīgos
pasākumos.
"Rumbas Kvarteta" mērķis ir popularizēt dzīvo instrumentu mūziku, kas dod
iespēju muzicēt arī bez pastiprinošām iekārtām, kā to darīja mūziķi pagājušā
gadsimta 20–tajos un 30–tajos gados, kā arī neļaut aizmirst vecās ziņģes un galda
dziesmas! Dziedot un izpildot šīs dziesmas, nekas netiek samākslots, jo mūziķu
sastāvs tiecas uz to, lai saglabātu veco skanējumu. Pašlaik "Rumbas Kvartets" sastāvam ir aptuveni 100 starpkaru zaļumballēs spēlēto melodiju, tai skaitā galda
dziesmas, kuras aktīvi tiek spēlētas arī ikvienā mūsdienu zaļumballē. Cilvēkiem
tas patīk, kas arī ir galvenais mērķis.
Vecāka gada gājuma cilvēkiem, kuri ir piedzīvojuši kara laiku, parasti ir cits
klausījums, dažiem acīs saviešas pat asaras, kas liek saprast, ka tieši šim cilvēkam
tieši šī dziesma izraisa patīkamas atmiņas un emociju uzplūdus no pagātnes, varbūt atsauc atmiņā pirmo deju, pirmo mīlestību vai pat kāzu valsi!
"Rumbas Kvartets" ir izdevis albumu "Kur esi Tu" ar starpkaru brīvvalsts laika populārākajām zaļumballes melodijām, kuras tiks atskaņotas koncerta otrajā
daļā kā deju vakara mūzika. Pēc gada ir izdots otrais albums "Cita dziesma". Šajā
albumā ir iekļautas dziesmas no vecajām dziesmu kladēm, kā arī ir iekļauta Arta
Šimpermaņa sarakstītā "Mīla atgriezīsies" un savulaik Andreja Lihtenberga dziedātā "Vakara dziesma".
16. aprīlī plkst. 18:00 ar jaunā albuma prezentāciju + populārākajām dziesmām no iepriekšējā albuma, kur dziesmas tiks izdziedātas un maksimāli pietuvinātas kādreizējam skanējumam, Viesītes kultūras pilī koncerta apmeklētājus priecēs "Rumbas Kvartets". Būs iespēja pēc koncerta iegādāties Rumbas kvarteta disku.
Koncerttūres ietvaros grupa viesosies arī Alūksnē, Tukumā, Talsos, Cēsīs, Balvos, Rēzeknē, Bauskā, Saldū, Valkā, Gulbenē, Jelgavā u.c.
Biļetes ir pieejamas Viesītes kultūras pils kasē. Papildu informācija mājaslapā:
www.balles.lv
A. Pilmane,
mob. 28357819; balles@inbox.lv
Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma, G. Dobrovska, S. Lūse un I. Černauska. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums
informāciju, kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa t. 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. Iespiests: SIA "Erante", www.erante.lv

