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Viesītes novads piedalās Lielajā talkā
dusskolēni. Skolas darbinieki, pedagogi un
skolēni talkoja Viesītes vidusskolas teritorijā,
atpūtas kompleksā “Pērlīte”, Aprūpes centra
teritorijā, mežniecībā, hokeja laukumā, lauciņā. Mazie bērnudārza „Zīlīte” audzēkņi kopā
ar audzinātājām kopa un labiekārtoja iestādes
teritoriju.
Šogad Lielās talkas dienā aktīvi talkotāji
sakopa arī daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus Viesītes pilsētā un Cīrulīšu kapu teritori-

23. aprīlī vienoti ar visu Latviju Viesītes
novadā tika aizvadīta Lielā talka 2016. Šogad
novada Lielā talka notika Vecā Stendera Ābeces takā pie Sunākstes baznīcas. Taka tika
attīrīta no sakritušajiem kokiem un vecajām
lapām. Spītējot sliktajiem laika apstākļiem,
kas talkas rītā pārsteidza ar slapju sniegu un
lietu, Lielā talka novadā pulcēja aptuveni 200
čaklos talciniekus.
Lielās talkas dienā, sestdien, talcinieki
cītīgi strādāja visā novadā. Elkšņu pagasta
talkā Klauces ciemā talcinieki sakopa pa-

gasta centru, pieturas un ceļa
posmu. Tāpat pirms vasaras
sezonas tika sakopta Tālivalža
gravas teritorija. Saukas un Rites pagasti talkas dienā vienojās kopīgā talkā
Saukas ezera pludmalē. Talkotāji iztīrīja ezermalu no krūmiem, pārkrāsoja pārģērbšanās
kabīnes, ierīkoja ugunskura vietu un sakopa
pludmales teritoriju. Pēc čakli padarīta darba, talcinieki tika cienāti ar siltu zupu.
Lielās talkas nedēļā sakopšanas darbus
vairākās vietās novadā veica arī Viesītes vi-

ju. Paldies talkotājiem – Robertam Orupam,
Žannai Verzemniecei, Anitai Maļinovskai,
Rutai Mašinskai, Edītei Grasei, Rutai Buiķei,
Zigim Plikšam, Nellijai Ribickai, Valijai Kozulei!
Viesītes novada Lielās talkas koordinatore
L. Liepiņa
Autores foto

Aicinājums uz
„Sudraba karotīšu svētkiem"!
Viesītes novada pašvaldība šogad turpina tradīciju –
novada jaundzimušo bērniņu un viņu vecāku sveikšanu,
pasniedzot tiem novada piemiņas zīmes – sudraba karotītes ar novada simboliku.
2015. gadā dzimušo mazuļu godināšanas pasākums notiks š. g. 5. jūnijā
plkst. 11.00 Viesītes kultūras pils Tradīciju zālē.
Uz pasākumu laipni aicināti mazuļi kopā ar saviem vecākiem
(bērnam un vismaz vienam no vecākiem jābūt deklarētiem Viesītes novada teritorijā).
Tālruņi informācijai: 65245179; 28680097.
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Viesītes novada domes kārtējā sēdē šī gada 13. aprīlī
skatītie jautājumi
Informatīvie jautājumi – domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, pašvaldības izpilddirektors Alfons Žuks.
1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada Saukas pagasta „Mazapses”, atsavināšanu (pārdošana pirmpirkuma kārtībā).
2. Par telpu nomu Elkšņu pagasta „Pagastmājā” SIA „Jusan Print”.
3. Par nekustamā īpašuma iegādi izsolē.
4. Par PII „Zīlīte” darbu vasaras mēnešos –
no 01.06.2016. līdz 31.08.2016. sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem un telpu kosmētisko
remontu darbosies viena jaukta vecuma rotaļu
grupa.
5. Par Viesītes novada komandas „RS
TEAM” iesniegumu – piešķīra 300 EUR 2016.
gada sacensību dalības maksas segšanai (bezceļa apļa sacensības Latvijā).
6. Par Viesītes novada biedrības „Garage”
iesniegumu – piešķīra 300 EUR 2016. gada
sacensību dalības maksas segšanai (kartinga
sacensības).
7. Par papildus finansējuma piešķiršanu
Viesītes vidusskolai un pašvaldības saimniecības nodaļai (2690 EUR Viesītes vidusskolai
automobiļa iegādei; 7748 EUR saimniecības
traktora ar aprīkojumu iegādei; 10000 EUR –
kanalizācijas tīklu izbūvei Bērzu un Dzelzceļnieku ielas dzīvojamajām mājām).

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu no 1 personas.
9. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2016 „Par
grozījumiem 2016. gada 18. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2016 „Par Viesītes novada
pašvaldības 2016. gada budžetu” apstiprināšanu””.
10. Par Teorētisko apmācību korpusa Viesītē, Smilšu ielā 39, nodošanu Viesītes Sporta
skolas apsaimniekošanā.
11. Par saskaņojumu Viesītes Sporta skolas
mācību treniņgrupu atvēršanai Salas novadā.
12. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā un īres līgumu pagarināšanu 5 personām.
13. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Amatnieku ielā
6, Viesītē, izsoles pārtraukšanu un ēku Amatnieku ielā 6, Viesītē, nojaukšanu sakarā ar to
ugunsbīstamību.
14. Par pasākumu kompleksu uzsākšanu
dzīvojamās ēkas Smilšu ielā 31, Viesītē, energoefektivitātes paaugstināšanai – dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces sasaukšanu.
15. Par nosaukuma piešķiršanu Viesītes
novada pašvaldībai piekritīgajiem 2 zemes
īpašumiem, starpgabala statusa piešķiršanu
un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem
Zemesgrāmatā.
16. Par zemes nomas līgumu pagarinā-

šanu 3 personām un jauna līguma slēgšanu 1
personai.
17. Par nekustamā īpašuma Viesītes pagastā „Dimanti” sadalīšanu.
18. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 2
zemes vienībām Viesītes pilsētā.
19. Par zvejošanas atļauju pašpatēriņai
zvejai ar zivju murdu ar sētu līdz 30 m 1 personai Krīgānu ezerā un 1 personai Piksteres
ezerā.
20. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2016 „Mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanas noteikumi Viesītes novadā” precizēšanu.
21. Par biedrību, nodibinājumu, reliģisko
organizāciju un fizisko personu ieceru realizēšanas ar pašvaldības līdzfinansējumu projektu
iesniegumu izvērtēšanu – atbalstīti 13 projekti
par kopējo summu 3939 EUR. Projektus jārealizē līdz š. g. 31. oktobrim.
22. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada
Elkšņu pagasta „Silakrogs”, atkārtotu izsoli un
noteikumu Nr. 7/2016 apstiprināšanu.
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks
š. g. 18. maijā.
Informāciju sagatavoja pašvaldības
kancelejas vadītāja D. Vītola.
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi
novada mājaslapā: www.viesite.lv

Talkojam kopā: Sauka – Rite – Elkšņi
Lielās talkas rītā pie Saukas ezera uz pludmales sakopšanas darbiem pulcējās talcinieki no
Rites pagasta, Saukas pagasta, un skaistus jaunus
solus mums sarūpēja Elkšņu pagasta pārvaldes
vadītājs Dainis ar saviem talciniekiem.
Bijām paprāvs pulciņš talcinieku, kas bija
dažāda vecuma. Katram atradās savs darbiņš,
un tas nodrošināja mums veiksmīgu darbu sadali. Ātri vien jautrā noskaņojumā padarījām
ļoti daudz. Salasījām atkritumus, izzāģējām bīstamos kokus un krūmus, notīrījām un nokrāsojām pludmales ģērbšanās kabīni, sakrāvām
malku, savācām niedres. Strādājām tik aizrautīgi, ka neiztraucēja pat divas krusas tūres, kas cītīgi gribēja mūs aizdzīt prom. Talkas noslēgumā
ēdām gardu Talkas zupu.
Jauki pavadītas darbīgas stundas un gandarījums
par labi padarītu darbu,
darbojoties kopā ar Saukas
pagasta pārvaldes vadītāju
Sanitu un tās komandu –
Ārijas kundzi, Ivara kungu,
Daiņa kungu un trīs ļoti
čakliem zēniem. Rites komandā aktīvi darbojās Rites
pagasta pārvaldes vadītāja,
kas sagādāja Talkas zupu

un piedalījās arī nedaudz uzkopšanas darbos, Ēriks, Jānis, Artūrs,

2

Goga un Andris. Paldies jums visiem!
Rites Tautas nama vadītāja A. Guoģe
Autores foto
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Talko
arī Ritē

Jau astoto gadu arī mēs, ritieši, Lielās
talkas ietvaros diezgan aktīvi piedalāmies
savas apkārtnes uzkopšanas darbos. Šogad izvēlējāmies sakopt teritoriju blakus
pagasta pārvaldei – vecā bērnudārza teritoriju, kur plānojam izveidot āra lāpu, kas
kalpos kā patriotisks elements dažādos
nozīmīgos svētkos – Lāčplēša dienā, Latvijas valsts dzimšanas dienas svinībās u.c.
svētkos.
Talkas dalībnieki sadalījās darba grupās. Vīri lēja pamatus Āra lāpai un grieza
vecos, sagāzušos un bīstamos kokus, sievas
grāba lapas, šķiroja atkritumus. Iepriekšējā dienā sakopšanas darbos darbojās
arī Rites pamatskolas skolēni un skolotāji – viņi grāba lapas un vāca atkritumus.
Pēc labi padarīta darba visi talcinieki tika
aicināti uz Talkas zupu, kurai produktus
sagādāja pārvaldes vadītāja Gunta. Pagasta
pārvaldes vadītājas Guntas vārdā lielu paldies saku visiem tiem talkas dalībniekiem,
kas aktīvi darbojās, kā arī paldies Talkas
zupas vārītājai Kristīnei!

Lielā talka
Elkšņu pagastā
Spītējot krusai un lietum, šogad Lielā
talka Elkšņu pagastā notika ar neredzētu
vērienu un atsaucību! Elksnieši talkoja ne
vien divās oficiāli pieteiktajās talkošanas
vietās – Tālivalža gravā un pludmalē, bet
arī pagasta centrā un Klaucē. Jau tradicionāli talcinieki tika cienāti ar mielastu un
Tālivalža gravā vārīta lielā zupa. Liels paldies visiem par piedalīšanos!
Elkšņu kultūras nama
vadītāja A. Niķe

PAR 4. maiju – Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanas gadadienu –
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKIEM
1990.gada 4. maijā mēs nobalsojām PAR
Latviju. 138 PAR Augstākajā Padomē – tā bija
tikai saujiņa. Patiesībā PAR bija vairāk nekā
divi miljoni. Pielipuši pie radiouztvērējiem,
mēs sajutāmies tik vienoti kā vēl nekad. Mēs
atkal noticējām, ka esam nācija. Mēs neļāvām
iezagties šaubām – ko tad mēs, tādi maziņi.
Mēs neklausījāmies PRETiniekos. Mēs iestājāmies PAR.
4. maijs mums ir devis otru elpu. Atvēris
ne tikai robežas, bet arī acis, sirdis un prātus.
Tā ir tā mūsu brīvība. Tā ir tā brīvība, kas jāsvin. Tāpēc mēs sakām PAR tām grāmatām,
kas drīkst būt mūsu grāmatplauktos. PAR
mūsu ceļojumu fotogrāfijām. PAR mūsu
draugiem no visas pasaules. PAR brīvo informāciju, kas mums ir pieejama. PAR tam,
ka varam arī nesvinēt vai svinēt pilnīgi citus
svētkus. Ir jāsvin tas, ka mēs drīkstam domāt.
4. maijs ir mūsu PAR diena. Sanāksim ar
saviem tuvajiem, uzklāsim baltus galdautus
un svinēsim svētkus. Jo lielas dienas ir jāsvin.
PAR to, ka mēs esam.

Baltā galdauta svētki –
mans 4. maijs
1990. gada 4. maijā ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarāciju Par Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanu tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15.
februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija pasludināja 1940. gada
17. jūnija PSRS militāro agresiju par starptautisku noziegumu un atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti.
Latvijas valsts simtgades svinību ieskaņā
Latvijas valsts simtgades birojs (Kultūras ministrija) aicina rīkot Baltā galdauta svētkus
par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai – vienai no būtiskākajām pieturzīmēm
Latvijas simts gados. Baltā galdauta svētku mērķis ir iedibināt un stiprināt tradīciju

4. maijā cilvēkiem pulcēties pie viena galda
ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas lokā,
apzināti svinot savas valsts esību un godinot
tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt. Baltā
galdauta svētkus cilvēki rada sev paši, uz tiem
katrs nāk ar savu cienastu, katrs pievieno galdā un kopīgajās sarunās savu devumu, kopīgi
radot svētku sajūtu. Baltā galdauta svētki atgādinās to, ka Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošana – Latvijas valsts otrā dzimšanas
diena, bija rezultāts konkrētu cilvēku neatlaidīgai rīcībai, drosmei un arī uzdrīkstēšanās.
Baltā galdauta svētku formātu veido paši
to rīkotāji, tomēr iesakām pievērst uzmanību
šādiem akcentiem:
• kopīga galda klāšana un svinēšana par
godu Latvijai kopā ar ģimeni, kaimiņiem,
vietējiem un ārzemju draugiem, kolēģiem,
jauniepazītiem cilvēkiem, kas notiek pagalmā,
kopienas publiskajā telpā vai jebkur citur;
• balts galdauts kā pašapziņas un lepnuma
simbols un vienojošais elements;
• kopā būšana un galda sarunas, piemēram, daloties atmiņās un priekšstatos par
1990. gada 4. maiju, par iegūto brīvību nozīmi
un to izmantošanu šodien un Latvijas valsts
nākotnes veidošanai; izceļot un godinot savas
apkaimes nozīmīgākos notikumus un personības; līksmojot, sadziedoties un sadancojoties u.tml.
• senu tradīciju, nemateriālā, t. sk. kulinārā mantojuma apzināšana un godā celšana,
atrodot jaunas kopīgu vērtību apliecinājuma
izpausmes;
• norišu dokumentēšana, gan pašiem radot foto, audio un video stāstus, gan uzrunājot
medijus, lai saglabātu liecības par mūsu laika
4. maiju, atmiņas par 1990. gada 4. maiju;
dalīties ar tām sociālajos tīklos ar tēmturi
#mans4maijs
Vairāk informācijas –
www.lv100.lv #LV100

IZSOLES
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma atklātu atkārtotu
izsoli ar augšupejošu soli: nekustamajam īpašumam – Viesītes novada Elkšņu pagasta „Silakrogs”; nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 1,44 ha platībā un 2 (divām)
būvēm, īpašuma kadastra numurs 56580030151;
sākotnējā cena EUR 5137.60. Izsoles solis EUR
100.00 (viens simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu,
iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei
var līdz 2016. gada 2. jūnija plkst. 16.00 Viesī-
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tes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Īpašuma tiesības uz īpašumu var iegūt tikai
persona, kas atbilst likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” prasībām.
Izsole sāksies 2016. gada 3. jūnijā 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.
Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
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Vārds izpilddirektoram
Aprīļa mēnesī pašvaldības policija veica
īpašumu apsekošanu Viesītes novadā. Apsekošanas rezultātā nācās secināt, ka diemžēl
daudzi īpašumi novada teritorijā ir nesakopti, tāpēc to īpašniekiem tika izteikts brīdinājums. Starp tiem ir arī daži pašvaldības
īpašumi.
Pie paveiktajiem darbiem jāpiemin, ka
aprīļa mēnesī tika sakopts pašvaldības īpašums Ezera ielā 9. Šajā vietā ir izcirsti krūmi,
savākti atkritumi un apzāģēti koki.

Šomēnes tika nomainītas lietus ūdens
notekas daudzdzīvokļu mājām Raiņa ielā 15
un Raiņa ielā 42. Tāpat ir veikta ielu apgaismojuma izbūve Saukas pagastā, Lonē, Ezera
ielā. Jāpiezīmē, ka šī iela bez apgaismojuma
bijusi 20 gadus.
Aprīļa mēnesī pašvaldība noslēdza līgumu par Pavasara ielas un Sporta ielas posmu
asfaltēšanu, trotuāra izbūvi Viesītes pilsētā. Lūdzam iedzīvotājus pret notiekošajiem
remontdarbiem izturēties ar sapratni. Šajās

ielās paredzēti arī satiksmes ierobežojumi,
par kuriem iedzīvotāji tiks informēti ar pašvaldības mājaslapas un informatīvā LED
ekrāna palīdzību.
Kārtējo reizi vēlos atgādināt, ka ne
vienmēr ir jātic tam, “ko viena tante teica”.
Elkšņu skolu pašvaldība neplāno pārdot.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinu
vērsties Viesītes novada pašvaldībā.
Viesītes novada domes izpilddirektors
Alfons Žuks

VID „E-busiņā” Viesītē palīdzēs apgūt
VID e-pakalpojumus un iesniegt Gada
ienākumu deklarāciju
Turpinot pilnveidot klientu apkalpošanu
un veicināt VID elektronisko pakalpojumu izmantošanu, no šī gada marta tūri pa Latvijas
pašvaldībām uzsācis Valsts ieņēmumu dienesta
“E-busiņš”. Aicinām Viesītes novada nodokļu maksātājus apmeklēt VID “E-busiņu” šī
gada 20. maijā laikā no plkst. 1000 līdz plkst.
1100 Viesītes novada Viesītes bibliotēkā (Smilšu 2, Viesīte, Viesītes nov., LV–5237), kur VID
speciālisti palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus, iesniegt Gada ienākumu deklarāciju
elektroniski.
VID “E-busiņā” speciālisti palīdzēs iesniegt Gada ienākumu deklarāciju gan tiem
nodokļu maksātājiem, kuriem tā jāsniedz obligāti, gan tiem, kuri vēlas to iesniegt brīvprātīgi,
lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma
nodokli par izglītību, ārstniecību, iemaksām
pensiju fondos u.c. attaisnotajiem izdevumiem. Vēršam uzmanību, ka dokumenti papīra formātā “E-busiņā” netiks pieņemti!
Lai “E-busiņā” varētu elektroniski iesniegt
Gada ienākumu deklarāciju, lūdzam nodokļu maksātājus ņemt līdzi personu apliecinošu
dokumentu (pasi vai eID karti), internetbankas kodu karti un attaisnojuma dokumentus
(maksājumi par izglītību, medicīnas un zobārstniecības pakalpojumiem), kas skenētā vei-

dā būs jāpievieno Gada ienākumu deklarācijai.
To būs iespējams izdarīt arī “E-busiņā”, jo tas ir
aprīkots ar portatīvo datoru, mobilo internetu,
eID karšu lasītāju un dokumentu skeneri.
Cita VID rīcībā esošā informācija – 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 –
deklarācijā tiks atspoguļota automātiski.
Ja persona nav internetbankas lietotājs, “Ebusiņā” būs arī iespēja iegūt lietotāja vārdu un
paroli, ar kuru varēs pieslēgties EDS un izmantot visus tajā pieejamos VID e-pakalpojumus.
Atgādinām, ka Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem
laikā no 2016. gada 1. marta līdz 1. jūnijam
obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
• veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē
vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no
profesionālās darbības u.c.),
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• guvuši ienākumus ārvalstīs (t. sk. personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas
uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama
kuģa),
• guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā pārsniedza 4000
eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās
mantas pārdošanas),
• guvuši ienākumus, kuri apliekami ar
10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no
dividendēm, ienākumu no augoša meža vai
kokmateriālu pārdošanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā,
• guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts
nodoklis, t. sk. no fiziskām personām saņemti
dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Vēršam uzmanību, ka fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī
individuālo uzņēmumu, t. sk. zemnieku un
zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada
ienākumu deklarācija par 2015. gadu obligāti
jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.
Savukārt brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju aicinām iesniegt tos nodokļu maksātājus, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju
ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem – saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem,
veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai
par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem.
2016. gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var pieprasīt par 2015., 2014. un
2013. gadu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un
muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī iesūtīt savu jautājumu rakstiski VID
mājaslapā „Uzdot jautājumu VID”.
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa,
tālr. 67122668, 26351438,
67122670, 26558389;
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv
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Apstiprināti trešā pašvaldības projektu
konkursa uzvarētāji

Ar šī gada 13. aprīļa Viesītes novada
domes lēmumu Nr. 23 „Par biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko
personu ieceru realizēšanas ar pašvaldības
līdzfinansējumu projektu iesniegumu izvērtēšanu” ir piešķirts pašvaldības finansējums
13 Viesītes novada biedrību, nodibinājumu,
reliģisko organizāciju un vietējo iniciatīvas
grupu projektiem:
„DID YOU GET MY MESSAGE”, Viesītes
Baptistu draudze;
„Mēs esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām”, Vietējā iniciatīvas grupa „Spektrs”;
„Sporta diena „Mēs – Latvijai””, Biedrība
„Daugavas Pārupieši”;
„Sasauksies skanīgais Sēlijas „S” Sauka –

Subate”, Vietējā iniciatīvas grupa „Apvienotās”;
„Āra lāpas kā patriotisma simbola izveide
Rites pagasta centrā”, Biedrība „Ritten”;
„Labiekārtosim Saukas ev. lut. baznīcas apkārtni!”, Saukas ev. lut. draudze;
„Izaicini sevi šajā vasarā”, Biedrība „Izaicini
sevi”;
„No sirds uz sirdi”, Biedrība „Zīle”;
„Sirds ar sirdi satiekas”, Biedrība „Sēļu zīle”;
„Ūdens atpūtas dažādošana bērniem un
jaunatnei Viesītes ezerā, izveidojot ūdens slidkalniņus”, Vietējā iniciatīvas grupa „Atpūtai
Viesītē”;
„Evaņģēlisko pasākumu apskaņošanas uzlabošana, tehnisko risinājumu paplašināšana ar
mobilās akustiskās sistēmu Ibiza Sound PORT
12 VHF–BT”, Viesītes ev. lut. draudze;
„Zvaigžņu sega Latvijai”, Vietējā iniciatīvas
grupa „Rokdarbu un mākslas pulciņš pieaugušajiem un bērniem „Savam priekam””;
„Telpu apgaismojuma izveide Sunākstes
Baltajā baznīcā”, Sunākstes ev. lut. draudze.
Šogad pretendentu pieprasītais finansējums
pārsniedza atbalstam paredzēto, līdz ar to daļai
no atbalstītajiem projektiem piešķirtais finan-

sējums tika samazināts. Pieci projekti netika
atbalstīti, jo to plānotās aktivitātes neatbilda
finansējuma piešķiršanas mērķim, tie nebija
saistīti ar biedrības darbību, bija citādā veidā
atbalstīti no pašvaldības puses vai to rezultāts
vērsts uz šauru mērķa grupu.
Atbalstīto projektu vadītāji vai par finansējuma izlietojumu atbildīgās personas tiek
aicinātas ierasties Viesītes novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļā līdz šī gada 5.
maijam, lai parakstītu Sadarbības līgumu par
projekta ieviešanu. Tāpat kā iepriekš projektu
īstenošana tiks uzraudzīta, rezultāti vērtēti un
pieņemts lēmums labāko projektu virzīt Latvijas
pašvaldību savienības konkursam „Sabiedrība
ar dvēseli – Latvija”.
Kā jau informējām, 2015. gadā no Viesītes
novada pašvaldības šajā konkursā veiksmīgi startēja Viesītes Baptistu draudzes projekts
„FALLOW UP”.
Izvērtēšanas komisijas vārdā izsaku pateicību visiem, kas piedalījās projektu konkursā, un
novēlu veiksmi projektu īstenotājiem!
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja I. Vītola

Viesītes novada pašvaldības policijas
darbs 2016. gada marta mēnesī
Viesītes novada pašvaldības policijā 2016.
gada martā reģistrēti 4 iesniegumi no Viesītes
novada juridiskajām personām un iedzīvotājiem, saņemti un apkalpoti 25 personu izsaukumi. Par saistošo noteikumu nepildīšanu
brīdinātas 22 personas. Viesītes pašvaldības
policijā ar dažādiem jautājumiem griezušies
34 Viesītes novada iedzīvotāji, 11 gadījumos
veikts darbs ar nepilngadīgām personām.
Veikti 4 reidi novada ūdenstilpju apsekošanā, ar laivu apsekota Ziemeļsusējas upe, tika
izņemts viens zvejas tīkls (42 metri), no kura
atbrīvotas 4 līdakas un 1 asaris.

Sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju, Probācijas dienestu – 9 gadījumos, pārbaudīti 24
transportlīdzekļi un to vadītāju dokumenti.
Veiktas 26 alkohola pārbaudes, kurās iegūti 2
pozitīvi rādījumi.
Par dažādiem pārkāpumiem uzsāktas 8
administratīvās lietvedības: par dzīvnieku
labturības noteikumu pārkāpšanu 3 gadījumos, par vides piesārņošanu 1 gadījumā, par
ēku neuzturēšanu 3 gadījumos un par zvejošanas noteikumu pārkāpumiem 1 gadījumā.
Izteikti 14 brīdinājumi mājdzīvnieku turētā-

jiem par suņu laišanu brīvi pārvietoties pilsētas teritorijā, par ko turpmāk suņu īpašnieki
tiks sodīti.
Piedalījos īpašumu un ceļu stāvokļa apsekošanā 8 gadījumos.
Veikta sabiedriskās kārtības nodrošināšana 4 publiskajos pasākumos.
Lai nerastos problēmas ar suņu čipošanu,
ir iespēja visiem interesentiem zvanīt sertificētai praktizējošai veterinārārstei Gitai Kļaviņai pa telefonu 29428226.
Viesītes novada pašvaldības policijas
inspektors J. Pučinskis

Ziedēšanas prieks
Pavasaris atnācis. Putni dzied, vij ligzdas
un perē mazuļus. Zeme, koki un krūmi krāsojas gaišā zaļumā. Pirmās puķītes jau paspējušas noziedēt, vietu dodot nākamajām. Līdakas
iznārstojušas, ezīši noteikti modušies un bites
vāc medu. Arī mums, cilvēkiem, pavasaris galvās, sirdīs un darbos. Bērniem tik grūti nosēdēt
skolas solā un pildīt mājas darbus. Iemīlējušies
pārīši, sadevušies rokās, var stundām sēdēt uz
soliņa vai vienkārši staigāt. Netrūkst arī to,
kuri vēlas kaut ko iesēt un izaudzēt piemājas
zemē. Dārzos un dārziņos sākusies rosīšanās.
Tiek uzstādītas vai labotas esošās siltumnīcas,
kultivēta augsne un veikti citi svarīgi darbi.
Dienas kļūst arvien garākas un garākas. Naktis arvien īsākas un īsākas. Gaismas ir vairāk.
Pavasaris ir skaists gadalaiks. Brīnumaini tiekam modināti un ieaicināti dzīvotpriekā.

“Bij ievas ilgi atturīgi saltas
un ilgi pavasarim teica – nē!
Pret alkainajiem vējiem slējās staltas
un liedzās saklausīt, ka zaros sulas dzied,
bet vientulībā izauklētais lepnums
drīz izrādījās aizmetams un lieks,
kad pēkšņi kādā siltā maija naktī
tām pāri nāca ziedēšanas prieks.
Nekā vairs nav – ne apdoma, ne spīta,
ir tikai vēlēšanās plaukt un plaukt,
ņemt visu skaistumu no ataustošā rīta
un nebēdāt, vai dienai pietiks tā,
un nemanīt, ka pievakarē vēji
jau baltus smaržu viļņus projām pūš…
Bet atmiņas var visai dzīvei atstāt
tāds īss un neatsaucams ievu ziedu mūžs.”
(Lija Brīdaka)
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Cilvēka mūžs virs zemes ir tik īss. Kā
ievu ziedēšanas laiks. Viskaistākā ir cilvēka
priecīgā vēlēšanās plaukt un plaukt. Paldies
mūsu Debesu Tēvam, kurš radījis pasauli un
veido mūs!
Maijā svinēsim divus dzīvību apliecinošus svētkus – Mātes dienu un Vasarsvētkus.
Lai mūsu sirdīs un mājās tās ir gaidītas un
svētītas dienas!
Saukas luterāņu draudzes mācītājs
A. Pavlovičs

Saukas luterāņu draudzē
Dievkalpojumi 2. un 4. svētdienā
plkst. 14.00
10. jūnijā –

Baznīcu nakts pasākumi.
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INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM UN UZŅĒMĒJIEM
Platību maksājumi
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 11. aprīļa līdz 23.
maijam lauksaimnieki var pieteikties
platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta
maksājumiem var pieteikties ar kavējuma
sankciju, ir 15. jūnijs.
Tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 hektāri vai vairāk lauksaimniecības zemes, atbalsta saņemšanai šogad
obligāti jāpiesakās tikai Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS). Lai sniegtu
atbalstu klientiem, LAD ir digitalizējis
2015. gada pieteikumus, tāpēc klientiem,
kas lietos EPS pirmo reizi, ir iespēja kopēt
iepriekšējā gada pieteikumu.

Palīdzība aizpildīt
platībmaksājumu
pieteikumu EPS
LAD darbinieks palīdzēs iesniegt 2016.
gada pieteikumus Viesītē un Saukā:
10. maijā no plkst. 9.00 līdz 14.00 Brīvības ielā 10, Viesītes novada pašvaldībā;
17. maijā no plkst. 9.00 līdz 14.00 Saukas pagasta aktu zālē, Saukas pagasta pārvaldē.
Lai neveidotos garas rindas, lūdzu
iepriekš pierakstīties pie Ligitas, tālr.
26526895.
Aicinu lauksaimniekus neatlikt pieteikuma iesniegšanu uz pēdējo dienu.
Lauksaimniekiem, kuri 2016. gadā
vēlas iesniegt vienoto iesniegumu papīra
formātā (līdz 10 ha), ne vēlāk kā līdz 10.
maijam jāiesniedz pieprasījumu LAD par
vienotā iesnieguma veidlapas un kartes sagatavošanu papīra formātā, norādot LAD
klienta reģistrācijas numuru.
Pagarināts lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas termiņš – tagad tas ir
1. maijs, kad 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 (uz kartes
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.

Iesniegumi dīzeļdegvielas
piešķiršanai
LAD informē, ka līdz 2016. gada 1. jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai

piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem
2016./2017. saimnieciskajam gadam.
Dīzeļdegvielu piešķir par to VPM (vienotais platību maksājums) saņemšanai
deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi
no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas vismaz
285 EUR no hektāra (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu).
Aizpildītu un parakstītu iesniegumu var
iesniegt jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, kā arī sūtīt pa pastu
vai iesniegt elektroniski.

Projektu iespējas
LEADER – iespēja
darbavietu radīšanai,
teritorijas pilnveidošanai
un attīstībai
• Aicinu visus ieinteresētos lauku uzņēmējus būt aktīviem un iesaistīties LEADER, tagad programma saucas „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzības
vietējās attīstības stratēģiju” dažādu pasākumu īstenošanā (jaunu pakalpojumu
sniegšanai, pārstrādei), izņemot primāro
lauksaimniecību. Atbalsta intensivitāte
70%. Projektu var iesniegt juridiska vai fiziska persona, kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70000 euro noslēgtajā gadā pirms
projekta iesniegšanas.
• Biedrībai Lauku Partnerībai Sēlijai
(VRG) ir apstiprināta stratēģija “Lauki –
vide, kur vērts dzīvot”, līdz ar to aktīvi var
uzsākt stratēģijās paredzēto mērķu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590, 13.10.2015. (www.lad.gov.
lv). Projektu pieteikšanas laiks no 2016.
gada 9. maija līdz 9. jūnijam, informācija:
http://www.partneribaselija.lv/
• Pamatojoties uz stratēģijā noteikto
rādītāju izpildi līdz 2019. gadam, VRG
būs iespēja saņemt papildu finansējumu
stratēģijas īstenošanai. Ja pagājušā periodā galvenokārt tika īstenotas sabiedriskās
aktivitātes, tad šajā plānošanas periodā
uzsvars ir likts uz uzņēmējdarbības attīstību.

Atbalsts ieguldījumiem ar
lauksaimniecību nesaistītu
darbību radīšanā un
attīstīšanā
Investīciju atbalsts šādām aktivitātēm:
1. ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība;
2. ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana;
3. tūrisma aktivitāšu veicināšana – tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.
Atbalsta pretendents: lauksaimnieks
(fiziska vai juridiska persona) vai ar lauksaimniecību nesaistītas fiziskas un juridiskas personas.
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Attiecināmās izmaksas ir jaunu pamatlīdzekļu iegāde, būvniecība un vispārējās izmaksas. Plānošanas periodā vienai
ar atbalstu pretendentu saistīto personu
grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 200000 euro. Atbalsta
intensivitāte – 25% un 40%. Iesniegumu
pieņemšana: 2016. gada maijs.

AKTUĀLIE DATUMI
01.05. – datums, līdz kuram jāiesniedz
pieteikums lauku bloku precizēšanai 2016.
gada sezonai.
10.05. – pēdējā diena, kad klientam jāpiesakās pieteikuma un karšu saņemšanai
“papīra” formā.
23.05. – pēdējā diena, kad platību maksājumu atbalstam var pieteikties bez kavējuma sankcijas.
15.06. – pēdējā diena, kad var pieteikties platību maksājumu atbalstam (ar kavējuma sankciju).
15.06. – pēdējais datums, kad iesniedz
labojumus Vienotajā iesniegumā.
16.06 – EPS klientiem nosūta e-pastus
par pārklājumiem.
25.06. – pēdējā diena, kad var iesniegt
labojumus attiecībā uz lauku platību pārklājumiem bez sankcijām.
30.06. – LAD pieņem lēmumu par platību maksājumu piešķiršanu 2015. gadā un
nodrošina to pilnīgu izmaksu.
Informācijas avots: www.lad.gov.lv

Lauku attīstības
konsultantes pieņemšanas
laiki:
Viesītes novada dome, 12. kabinets
(Brīvības iela 10, Viesīte):
katra mēneša otrajā un trešajā otrdienā
no plkst. 9.00 līdz 12.00;
Saukas pagasta pārvalde (Pagastmāja,
Lone, Saukas pagasts):
katra mēneša otrajā un trešajā otrdienā
no plkst. 13.00 līdz 16.00.
Pieņemšanas laiki var mainīties. Par
izmaiņām iepriekš tiks ziņots.
Tālr. 26526895, e-pasts:
ligita.kadzule@llkc.lv

Veterinārārsti Viesītes
novadā
Gita Kļaviņa – Viesītes novads, kontakttālrunis 29428226 (suņu čipošana);
Tekla Gribuste – Viesītes novads, kontakttālrunis 25654586 (suņu čipošana).

Pārraugi Viesītes novadā
Jekaterina Ivanova – Saukas pagasts
(piena govis), kontakttālrunis 26382070;
Ņina Saranceva – Saukas pagasts (piena govis), kontakttālrunis 29463487;
Valdis Zelčs – Viesītes novads (gaļas
lopi), kontakttālrunis 29421580.
L. Kadžule,
lauku attīstības konsultante
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VIESĪTES MUZEJA „SĒLIJA” ZIŅAS

Muzejs „Sēlija” akreditēts līdz 2021. gadam
Viesītes muzejs „Sēlija” veiksmīgi un
atzinīgi akreditēts uz pieciem gadiem. Tas
nozīmē, ka muzeja darbība ir kvalitatīva un
ilgtspējīga, orientēta uz sabiedrības interesēm un vajadzībām. Akreditācijas komisija
secināja, ka iepriekšējās akreditācijas ieteikumi ir izpildīti.
Akreditācijas komisija, iepazīstoties
ar muzeja iesniegtajiem materiāliem un
apmeklējot muzeju 4. aprīlī, skrupulozi
pārbaudīja muzeja darbības atbilstību Muzeja likumam un Ministru kabineta noteikumiem. 20. aprīlī muzeja vadītāja Ilma
Svilāne un Viesītes domes priekšsēdētājs
Jānis Dimitrijevs devās uz Rīgu, lai klātienē
uzklausītu akreditācijas komisijas lēmumu
un priekšlikumus.
Patīkami, ka akreditācijas komisija pamanīja un īpaši atzinīgi novērtēja muzeja
darbinieku profesionalitāti un aizrautību,
realizējot muzeja ieceres. Muzeja apmeklējumu skaits gadu no gada pieaug, 2015. gadā
muzejā fi ksēti 5,4 tūkstoši apmeklējumu.
Atzinīgi novērtēts muzeja krājums, arī krātuve ir iekārtota atbilstoši dažādu materiālu
saglabāšanas prasībām. Muzejam ir izveidots savs interneta portāls www.muzejsselija.lv, kur atrodama detalizēta informācija
par muzeja piedāvājumu un aktuālajiem
pasākumiem muzejā. Katru mēnesi tiek
izraudzīts „mēneša priekšmets”, kurš ap-

lūkojams mājaslapā. Turpat arī pievienota
plašāka informācija par priekšmeta izcelsmi
un nozīmību. Tika uzslavēts plašais muzeja
piedāvājums un izglītojošās programmas.
Tradicionāli muzejā tiek atzīmēti arī Valsts
svētki un gadskārtu ieražu svētki. Katru mēnesi muzejs savās telpās uzņem dzelzceļniekus un viņu ģimenes Vēlajās brokastīs. Šīs
tikšanās ir saistāmas ar muzeja pētniecisko
darbu, jo to laikā tiek precizēti dzelzceļa vēstures fakti, pārspriesti seni notikumi, kopā
aplūkotas fotogrāfijas.
Ļoti ceram, ka ikviens viesītietis ir gan-

darīts par valsts atzinumu, jo muzeja darbības būtība ir pašiem saglabāt savu un senču
vēsturi. Muzeja „Sēlija” kolektīvs pateicas
visiem par palīdzību muzeja attīstībā un tēla
izveidē. Paldies Viesītes novada pašvaldībai, Attīstības nodaļai, Viesītes vidusskolai,
Kultūras pils pārstāvjiem, Viesītes novada
kultūras namiem, bibliotēkām, dzelzceļniekiem, visiem, kuri palīdzējuši un palīdz,
papildina muzeja krājumu ar vērtīgiem
priekšmetiem, atnāk ciemos un pastāsta par
Viesītes novada vēsturi! Tikai kopā darot,
esam tik daudz sasnieguši!

Apceļo Viesītes novadu kopā ar
ģimeni un draugiem!
No Sēlijas sirds Viesītes uz tuvējiem pagastiem – Elkšņu, Saukas, Rites un Viesītes –
vijas lieli un mazi, balti un teiksmaini ceļi,
kurus ieskauj zelta labību un pļavu puķu lauki. Pāri gleznainiem pauguriem un garām
zaļiem pakalniem šie ceļi, līču loču vīdamies,
aizved pie mūsu novada dabas dārgumiem
un brīnumiem. Dižakmeņi, dižkoki un pilskalni atklāj savus noslēpumus tiem, kas nāk
ar tīrām domām un bijību pret seno sēļu
zemju mantojumu un zinībām.
No Sēlijas augstākās vietas – Ormaņkalna virsotnes – paveras brīnišķīgs skats
uz skaisto, mežiem bagāto Sēliju. Zilo ezeru
acis sauc mūs veldzēties, aktīvi atpūsties un
smelties spēkus no noslēpumainajiem ūdeņiem. Vai tas nav brīnums, ka vari iebrist tajā
pašā ezerā, kur pirms daudziem gadsimtiem
peldējās un spēkus atguva seno sēļu ģimene
vai virsaitis, atgriezies no smagas kaujas.
Saukas dabas parkā noteikti jāizstaigā

skaistās takas, pļavas un gravas, lai saņemtu
neskartās dabas svētību. Sēlijas daba ikvienam sniedz garīgu un fizisku atjaunošanos –
tā attīra, piepilda, uzmundrina un priecē, bet
vietējās saimniecības piedāvā tepat izaudzētus lauku labumus.
Novada otrā malā, kur Vārenbrokā sava
mūža trīsdesmit pēdējos dzīves gadus pavadījis Vecais Stenders, rakstīdams gudras
grāmatas latviešu ļaudīm, var izstaigāt Bildu
Ābices taku, kas sākas pie Sunākstes evaņģēliski luteriskās baznīcas. Novada seno dievnamu zvanu skaņas un miers sakārto cilvēka
iekšējo pasauli nākamajām dienām.
Daudzu viesītiešu sirdīs dungo Mazā Bānīša skaņas, un atmiņās vilcieniņš traucas pa
sudrabainajiem sliežu ceļiem. Tie līkumo pa
visu Augšzemi, un daudzās vietās vēl ļaudis
atceras un stāsta romantikas un smeldzes
pilnus stāstus par Viesītes Mazā Bānīša laiku.

Pašā Viesītes vidū uz paugura kā seno
sēļu miteklis stāv majestātiskā Viesītes Kultūras pils, kas tāpat kā Elkšņu, Lones un Rites
Tautas nami un bibliotēkas piedāvā apmeklēt
un izbaudīt dažādus kultūras pasākumus –
teātru izrādes, izstādes un koncertus.
Ja gribat iepazīt un izzināt Sēlijas un Viesītes novada vēsturi un tradīcijas, jādodas
uz Viesītes muzeju „Sēlija” – Mazā Bānīša
kompleksu ar Sēlijas māju, uz Paula Stradiņa
skolu un Mārtiņa Buclera Fotogrāfijas kabinetu Lonē.
Mēs esam lepni, ka nākam no Viesītes
novada, kur dzimuši Latvijā un pasaulē pazīstami un slaveni cilvēki. Mēs stingri stāvam uz savas seno sēļu zemes Sēlijas svētībai,
lai Sēlija turpinātu dzīvot!
Esi sveicināts Viesītes novadā un gleznainajā Sēlijā!
Izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem speciāliste Ligita Levinska

Dārzniecībā „Ratnieki”, kā ikkatru pavasari, plašā piedāvājumā:

tomātu, gurķu, kāpostu, paprikas, garšaugu,
dažādu puķu un citi dēsti,
kā arī iekaramie podi. Tel. 28768947. Būsiet laipni gaidīti!
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Aktualitātes muzejā „Sēlija”
Ar 1. martu esam izsludinājuši akciju
“Simts labie darbi Mazajam Bānītim, Latvijas simtgadi gaidot”. Mājas lapā www.muzejsselija.lv jūsu labie darbi tiek reģistrēti, ja
par tiem esat mums pateikuši. Jūsu lielāki vai
mazāki darbiņi tiks uzrakstīti arī uz īpašiem
žetoniem un novietoti mazā vagoniņā, kur tie
krāsies visa gada garumā, lai decembrī, kad atskatīsimies uz paveikto šajā mums tik nozīmīgajā gadā, izlozētu balvas. Arī čaklākie darbu
veicēji saņems piemiņas veltes. Labie darbi var
būt gan materiālas, gan nemateriālas lietas. Tie
var būt: sakopšanas darbi Mazā Bānīša parka,
Stradiņa skolas, bijušā Stacijas laukuma, veco
Viesītes novada staciju (Vārnava, Lone) teritorijās, bijušo bānīša sliežu ceļu posmos, attīrot
tos no krūmiem. Darbus var plānot Viesītes
pilsētas citās vietās un arī pagastos. Maijā paredzam puķu un košumkrūmu stādīšanu muzeja
teritorijā, “Veselības pēdas” ārstniecības augu
dobju papildināšanu.
Piemēram, saceri dziesmu Mazajam Bānītim, iestādi rozi vai rododendru, kas pavasaros
un vasarās priecēs gan mūs pašus, gan viesus.
Iestādi dzīvības koku vai ozolu, apvienojot
Viesītes vēsturi ar savu personisko – varbūt
kāzu dienā, varbūt bērnam piedzimstot, varbūt
absolvējot vidusskolu... Pēc gadiem jau šiem
objektiem būs vēsture, kad atnāksi ar sirmu
galvu, redzēsi, kā ozols zaļo. Ja esi galdnieks vai
amatnieks, mēs priecāsimies par skaistu soliņu
vai galdu, pie kura noguris ceļinieks var apēst
savu pusdienu maizi. Priecātos arī par mazākiem koka galdiem un soliem pie Vasaras namiņa Bānīša parkā, kur plānojam veidot spēles
ceļu “Pa Augšzemi”. Kopā ar ģimeni uzstājies
Mazā Bānīša svētkos ar muzikālu priekšnesumu! Uzraksti stāstu vai dzejoli mūsu Mazajam
Bānītim simtu gadu jubilejā vai apkopo informāciju par kāda dzelzceļnieka vai savu darbu
uz Mazā Bānīša! Esi radošs un aktīvs!

Tāpat Viesītes muzejs “Sēlija” un Kultūras pils aicina piedalīties Mārtiņa Buclera digitālā e-fotoalbuma veidošanā! Godinot Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja mūsu novadnieka
Mārtiņa Buclera piemiņu viņa 150. gadskārtā, atjaunosim Mārtiņa Buclera iedibināto tradīciju –
Ceļojošo fotoalbumu. Vairāk nekā pirms simts
gadiem viņš aicināja dokumentēt savas tautas
dzīvi. Arī mēs aicinām fotografēt Sēliju, tās
skaisto dabu, cilvēkus un notikumus. Aicinām
sūtīt mums savas fotogrāfijas uz e-pastu fotoalbumsselija@gmail.com, norādot fotogrāfa vārdu, uzvārdu, darba nosaukumu, vietu un laiku.
Tiks ievērotas autortiesības. Digitālā e-fotoalbuma “Mūsu Sēlija” demonstrēšana notiks šī
gada decembrī Mazā Bānīša gada noslēgumā
Viesītes Kultūras pilī.
Lai Mazā Bānīša gads noritētu sekmīgi,
saplānoti veicamie darbi, kas katrs ar savu
uzdevumu atstās kādu paliekošu devumu, lai
iesaistītu mūs visus savas valsts dzimšanas
dienas sagaidīšanā un dotu ieguldījumu mūsu
īpašās kultūrvēsturiskās vērtības Mazā Bānīša saglabāšanā un popularizēšanā. Ceram, ka
mūsu padarītais šajā gadā bagātinās Viesītes,
novada pagastu un visas Sēlijas tēlu gan vizuāli, gan garīgi.
21. maijā notiks Muzeju nakts, uz kuru
tradicionāli ielūdz arī Viesītes muzejs „Sēlija”. 2016. gada Muzeju nakts atslēgvārds ir
viens no filozofiskākajiem jēdzieniem kultūrā
un mitoloģijā, proti, durvis. Durvis ir sākums
un robežšķirtne starp iekšējo un ārpasauli,
starp „pirms” un „pēc”, starp zināmo un nezināmo, starp savējiem un svešajiem, starp
pagātni, tagadni un nākotni, starp mums un
viņiem. Kas mūs sagaida aiz durvīm? Kā es
atvēršu durvis? Ko es darīšu aiz durvīm?
Tā kā mums norisinās Mazā Bānīša simtgade, tad šogad tēmas izvēle nāca viegli un pasākuma nosaukums likumsakarīgi ir „Uzmanī-

bu! Durvis atveras!”.
Šogad pasākumu veidos divas daļas. Muzeju naktī iedomāsimies, ka esam Mazā Bānīša
pasažieri, brīdī, kad tas apstājas, pasažieri atver
durvis, aiz kurām gaida pārsteigumi, brīnumi
un aktivitātes. Ikviens varēs saņemt Muzeju
nakts ceļvedi, kas pēc uzdevumu izpildes būs
apliecinājums, ka ir veiksmīgi apmeklētas visas
aktivitātes.
Pirmā daļa norisināsies Paula Stradiņa
skolā. Mazais Bānītis auļo pa Sēlijas plašajām ārēm, dārziem, mežiem, kuros ir vērtīgi augi cilvēka veselībai. Kamēr Mazais
Bānītis uzņem ūdeni, var paspēt ieskriet
pļavā un salasīt augus, tādēļ Muzeju naktī
darbosies Mazā Bānīša veselības pietura
(no 18:00 līdz 20:00), kurā speciālists konsultēs par augu vākšanu un pielietojumu,
būs “skaistuma maskas”, Dzelzceļnieku aptieka un ārstniecības augu ražojumu degustācijas. Muzeju naktī būs atvērta Viesītes
evaņģēliski luteriskā Brīvības baznīca (no
19:00 līdz 21:00), jo braucējam nepieciešams brīdis, lai dotu atelpu savai dvēselei
un piepildītu to ar gaismu!
Savukārt Muzeju nakts otrā daļa „Kungi,
Āži, izkāpiet! Kungi Āži, izkāpiet!” norisināsies no 20:00 līdz 23:00, kur Viesītes „Zaļā
tirgus” teritorijā un Mazā Bānīša parkā notiks
aktivitātes, lai izkustētos, sasildītos, atpūstos,
darbosies dzelzceļa bufete un radošās meistarklases, varēs klausīties lakstīgalu dziesmās,
dejot, kamēr pienāks nākamais vilciens un aizvedīs tālāk ceļojumā. Pie mums arī ieradīsies
slavens “fotogrāfs”, kura salonā ikviens varēs
nofotografēties! Bet, saglabājot intrigu, visas
lietas neatklāsim. Nāciet, gaidīsim un kopā
pavadīsim saturīgu un interesantu vēlo vakaru
muzejā „Sēlija”!
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem
speciāliste Ligita Levinska

Kā domāsi, tā dzīvosi
19. martā Elkšņu pagasta Atmiņu istabā
sanācām uz tikšanos ar bioeneģētiķi Melitu
Svilpi. Tā bija gan lekcija ar uzmundrinošiem
padomiem veselīgai dzīvošanai, gan daudzveidīgas praktiskas darbības, kurās nācās izkustināt
muskuļus un arī smadzenes. Piemēram, aicināti
nosaukt 5 nozīmīgākos cilvēkus savā dzīvē, tikai
retais iedomājās starp šiem pieciem ierindot arī
sevi. Ja pats par sevi nedomāsi pozitīvi un ar cieņu, nav ko gaidīt, ka ar tevi rēķināsies citi!
Slimot un apmeklēt dakterus kļuvis gandrīz
vai par modes lietu. Un, jo dārgāk tas maksā, jo
vairāk cenšamies dažādos speciālistus apmeklēt
un tabletītes pirkt. Bet Melita saka – viss, kas vajadzīgs mūsu veselībai, aug mums apkārt! Tikai
padomā, kāpēc pēkšņi tavā pagalmā tik daudz
sākušas augt nātres vai ceļmallapas? Tātad –
tavam organismam tās ir vajadzīgas. Un daba
nāk palīgā, sniedzot to bez maksas. Bioenerģētiķe slavē Elkšņu mežu tur augošo savvaļas
ķiploku jeb lakšu dēļ. Nekur citur Latvijā neesot
sastopamas tādas šo unikālo augu plantācijas.
Saplūciet, pirms tie sākuši ziedēt, sasmalciniet,

piepildiet 3 l burku, aplejiet ar kandžu, tumsā
noturiet 21 dienu. Lielisks uzlējums, ko lietot
profilaksei organisma attīrīšanai, imūnsistēmas
stiprināšanai. Vērmeles un strutenes ir dabīgās
antibiotikas. Nav jāsteidzas tērēt savu naudiņu
ķīmisko tablešu pirkšanai. Labāk laikus griezties pie deviņiem dakteriem, kas ikvienam
pieejami bez maksas. Un tie ir – saule, svaigs
gaiss, ūdens (izdzert dienā vismaz 1,5 l), pareizs
ēdiens (dzīvs, svaigi gatavots, sabalansēts), regulāras fiziskās aktivitātes, it īpaši izstiepšanās,
organisma attīrīšana (gavēnis) vienreiz nedēļā,
pareiza stāja, atpūta, pozitīva domāšana – kā
domāsi, tā dzīvosi!
Vienkāršus izstiepšanās un svarīgo ķermeņa punktu aktivizēšanas vingrinājumus veicām
visi kopīgi nodarbības laikā. Tie izraisīja daudz
jautrības un parādīja, cik maz par sevi ikdienā
domājam. Melita mūs uzmundrināja, sakot, ka
pavasaris ir vislabākais laiks, lai pievērstu uzmanību savam ķermenim, savām vajadzībām:
Ja negribi, vienmēr atradīsi iemeslu, ja gribi –
vienmēr atradīsi laiku! Varējām nogaršot arī da-
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Bioenerģētiķe Melita Svilpe Elkšņu mežā
sastopamos savvaļas ķiplokus vērtē kā izcilu
līdzekli veselības stiprināšanai.

žādus uzlējumus. Rūgti gan tie bija! Kā jau zāles!
Biedrības „Vides un tūrisma attīstības klubs
Sēlija” valdes locekle R. Urbacāne
Autores foto
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Marta mēnesis aprūpes centrā
Katrs pavasaris sākas ar putnu dziesmām un čalojošiem ūdens strautiņiem. Arī
SIA „Viesītes VSAC” klienti un darbinieki pirmo pavasara mēnesi pavadīja, aktīvi
darbojoties. Lai pavadītais laiks aprūpes
centrā būtu interesants, tiek rīkoti dažādi
pasākumi un rokdarbu nodarbības. Tika
atzīmēti arī marta mēneša pasākumi, kas
iesākās ar sieviešu godināšanu Starptautiskajā sieviešu dienā. Svinīgu pasākuma noskaņu ar dziesmām un mūziku radīja Natālija un Ilmārs Šimanauski. Viņu izpildītās
dziesmas sasniedza ne vienu vien sirdi, un
sajūsmas dzirksts tika manīta katrā klausītājā. Sievietēm tika pasniegti ziedi, ko sagādāja
aprūpes centrs, kā arī visi
cienājās ar svētku kliņģeri. Marta vidū jautrību un
labu noskaņu centrā radīja
Viesītes vidusskolas 1. un
2. klases skolēni ar savām
audzinātājām Nelliju Ribicku, Elitu Kalniešu, Dainu Vanagu, Aiju Bērziņu.
Viņi mūs visus pārsteidza
ar saviem pavasara sveicieniņiem un burvīgajiem
putnu būrīšiem. Paldies
Litas Patrīcijas un Mada-

ras Osmu ģimenei, kas
uztaisīja putnu būrīšus
putniem, kuri ar savām
skaistajām mājām leposies aprūpes centra
teritorijā. Marta mēnesi
mēs noslēdzām ar Lieldienu svinēšanu. Par
Lieldienu nozīmīgumu
un to atzīmēšanu stāstīja baptistu draudzes
mācītājs Juris Grigs, kā

arī svētku noskaņai tika dziedātas garīgās
dziesmas, ko izpildīja Svētdienas skolas
bērni ar savām skanīgajām balstiņām. Patīkamu pārsteigumu centra klientiem sarīkoja biedrība „Cerību krustceles”, uzdāvinot
smaržīgas ziepītes.
Paldies visiem, kas ar savu atsaucību
spēj radīt aprūpes centra klientiem patīkamas sajūtas un nekad neatsaka mūsu aicinājumam! Lai visiem saulains pavasaris!
SIA „Viesītes VSAC” vadītāja S. Geduša
A. Davidāna, S. Cānes foto

PAGASTU ZIŅAS

Talka Līgo kalniņā
Arī šogad mēs, Ormaņkalna ļaudis, nesēdējām rokas klēpī salikuši, bet
ķērāmies pie darba – šoreiz gan mazliet
klusākā un mazākā kompānijā nekā citus gadus. Gadskārtējā Otro Lieldienu
talka pārtapa par pirmsLieldienu talku.
Tā kā daži no ikgadējiem talku dalībniekiem saprata, ka Otrajās Lieldienās nekāda darbošanās dzimtajā pusē
neiznāks, jo jāstrādā algotajā darbā,
nolēmām talkot jau pirms Lieldienām –
laikā starp Lielo piektdienu un Pirmajām Lieldienām.
Šogad sakopšanas objekts bija Līgo
kalniņš – manuprāt, visjaukākā, skaistākā un ainaviski vērtīgākā vieta Ormaņkalnā; ainavas vērošanas punkts ar
fantastisku skatu uz Saukas ezeru.
Pirmais no darbiem bija atjaunot
ugunskura vietu Līgo kalniņā. Nelielie,
pārplīsušie akmeņi savu laiku nokalpojuši, tādēļ to vietā tika piemeklēti jauni un lielāki. Ugunskura vietu paplašinājām un mazliet
padziļinājām. Otrs lielais darbs prasīja nedaudz
lielākas pūles. Savācām un sakrāvām rudenī un ziemā nocirstos krūmus un kokus grāvī
gar Līgo kalniņu un lielo bērzu rindā aiz kalna.
Tagad ceļmala ir tīra un skaista, bet virzienā uz
Saukas ezeru skats atbrīvots no nepievilcīgajiem
krūmiem un mazajiem bērziem, kuru galotnes
pagājušā gada vasarā tiecās aizsegt vērtīgo skatu

uz ezeru. Ormaņu un Mazormaņu ļaudis, kā arī
ikgadējie talkotāji no Jēkabpils darbiņu bija labi
paveikuši, tādēļ pusdienas godam nopelnītas,
pēc kurām atelpa, individuāla (pa saimniecībām) gatavošanās Lieldienām (olu krāsošana),
ikdienas lauku darbu apdarīšana. Bet pēc tam...
Vēlā pēcpusdienā norunājām satikties Līgo
kalniņā uz pikniku sezonas atklāšanu. Mūs apciemoja arī draugi un radi no Viesītes, kas šajā
dienā čakli bija strādājuši savas mājas apkārtnē.
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Kāpjot Līgo kalniņā, viņi mūs pārsteidza ar košu eksotisko putnu debesīs –
papagaiļu pūķi. Šādu nodarbi, kad debesīs lidinās krāsaini „putni” un „pūķi”,
dēvē par pūķu laišanu. Līgo kalniņš izrādījās lieliska vieta, lai bērni un pat pieaugušie ļautu vaļu šai nodarbei, jo vējš,
kaut vai neliels, šeit vienmēr ir un vietas
arī ir gana. Radošā un atraktīvā Rudīte
no Mazormaņiem nekavējoties mūsu
priekšā „uzbūra” ainu par pūķu laišanas
sacensībām. Un kādēļ gan ne?!
Ražīgā diena noslēdzās tieši
pirms pašas krēslas, kad atgriezāmies no jaunā skatu torņa, kurā vēl
ne reizi nebijām uzkāpuši. Jāpiebilst,
ka talkas laikā pāri mūsu galvām aizlidoja neskaitāmi zosu kāši un pāris
gulbji, kas arī bija ielaidušies netālu
esošajā dīķī. Arī lapsa un stirnas tika
manītas. Tikai tagad, kad visa diena
ir pavadīta ārā, dabā, saulītē, svaigā gaisā, pa
īstam var sajust, ka daba mostas un pavasaris
ir klāt!
Paldies visiem talkotājiem! Iesāktos darbiņus turpināsim visa gada garumā, bet noteikti
kopā sanāksim un pastrādāsim arī nākamajās
Lieldienās! Mīlēsim un sakopsim savu dzimto
zemi!
S. Sirmoviča,
talkas dalībniece
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Dzimtas sudrablietas
Apmeklētāju intereses dēļ izstāde „Latviešu
sievietes dzimtas stāsts ar turpinājumu” muzejā
Sēlija pagarināta un būs skatāma līdz 5. maijam.
Šajā rakstā vairāk uzmanības vēl dažiem nozīmīgiem eksponātiem.

kara ieradās tikko atjaunotajā Zasas pamatskolā. 1930. g. ieprecējās Zasas pagasta Līčos
pie saimnieka Jāņa Runcīša. Līdz 20. gs.
40-to gadu beigām pašaizliedzīgi strādāja
skolā, mācot zasiešiem matemātiku, vācu valodu, meitenēm rokdarbus, vadīja skolas kopgaldu, audzināja klases, darbojās aizsardžu
organizācijā. Rokdarbu stundās 1944. gada
rudenī rosināja audzēknes adīt dūraiņus, kurus pēc tam sūtīja uz fronti karavīriem. Par
savu sabiedrisko aktivitāti dažādos laikos cie-

Direktora balva –
tautas tērpa sakta

Par skolotāju pēc Daugavpils Pedagoģiskā institūta beigšanas kļuva Martas Runcītes
(Zadinānes) meita Aina Dubinska (Runcīte).
40 gadus viņa nostrādājusi Elkšņu pamatskolā,
Sabiedriskās aktivitātes dēļ
no tiem 28 gadi par skolas direktori un 12 par
no skolas jāaiziet
skolotāju. 1960. g. augustā Aina nosūtīta uz
Marta Runcīte (Zadināne) dzimusi BirElkšņu 7– gadīgo skolu par direktori. Darāmā
žu pagasta Putraimiņu sādžā. Viena no pirir daudz: jauno, enerģisko direktori sagaida nemajām Zasas skolotājām, kas pēc 1. pasaules
remontētas klašu telpas un pilnīgi tukšs malkas
šķūnis. Ainā enerģija kūsā, viņa ne tikai tiek galā
ar visiem skolas darbiem, bet arī aktīvi iesaistās
ciema sabiedriskās dzīves organizēšanā, spēlē
teātri, dzied ansamblī, korī. Kā pati Aina par to
savulaik teikusi: „Es biju šinī sabiedriskajā dzīvē
līdz ausīm iekšā, un nebija laika par kaut ko sūroties vai gausties. Tie arī bija manas dzīves jaukākie brīži.” Tā 1997. gadā ar vietējiem pašdarbniekiem iestudēts pašas sacerēts uzvedums par
seniem laikiem – 18. gadsimtu Elkšņos – „Kā
strādāja, dziedāja un mīlēja Elkšņu dzimtļaudis”. Tas iepriecinājis ne vien Elkšņu ļaudis, bet
arī kuplinājis svētku programmu „Grimst gadu
simti mūžībā kā lapas rudens vējā” Zasas kultūras namā. Tā bija divu kaimiņu pagastu kultūrpieredzes apmaiņa.
Vēl kā skaistākie
Marta Runcīte
(Zadināne), skolotāja
mirkļi bijuši 1. sepZasā 20. gs. 30-jos gados, tembris un izlaidumi.
tērps rotāts ar sudraba
Kā direktore Elkšņos
saktu. Fotogrāfija no
dzīvē izvadījusi 27
grāmatas „Zasa un tās
izlaidumus, kā skoļaudis Sēlijas novadā”.
lotāja piedalījusies 12
izlaidumos, no kuriem 2 ir
Dzimtas sudraba saktas izstādes ekspozīcijā.
bijuši pašas audzināmajām
R. Urbacānes foto
klasēm. Bijušie audzēkņi
viņu raksturo kā stingru, prasīgu skolotāju, vienlaicīgi ļoti
labvēlīgu, izpalīdzīgu, kura
daudz laika atvēlējusi skolēnu brīvā laika organizēšanai:
vedusi skolēnus ekskursijās,
mācījusi dejot, spēlēt teātri,
organizējusi „ballītes”. Interesanti ir tas, ka Aina Dubinska
Elkšņu ļaudis ir mācījusi jau
divās paaudzēs. Skolai noPilngadības svētki Elkšņos 1963. g. 2. no kreisās – Aina Dubinska, saukumi mainījušies 4 reizes,
tautas tērpā, rotājusies ar mātes sudraba saktu. V. Lukstenieka foto
bijušas neskaitāmas izglītības
tusi represijas. 1940./41. m. g. kā bijusī aizsar- reformas, bet pats galvenais – sagaidīta brīva
dze pārcelta no Zasas uz Slates pamatskolu. Latvija. Aina bija tā, kas Elkšņos ļoti enerģiski
Ik dienas skolotājai nācās mērot kājām vai iesaistījās Tautas frontes darbības organizēšanā.
ar velosipēdu 12 km garo ceļu no mājām uz Lai arī Ainas Dubinskas vairs nav mūsu vidū, koskolu. Cita transporta toreiz nebija. 1945. g. lēģu, audzēkņu, līdzcilvēku sirdīs dzīvo atmiņas
janvārī uz Sibīriju tiek izsūtīts vīrs Jānis Run- par labu vārdu, padomu, palīdzību grūtā brīdī, ko
cītis. Martai, lai varētu palikt skolotājas dar- viņa ikvienam nesavtīgi sniegusi. Un vienmēr ar
bā, vajadzēja fiktīvi šķirties no izsūtītā vīra. sirdi un dvēseli palikusi savā skolā.
Mazākie skolēni nesaprata, kāpēc skolotāja
Laikabiedri atceras, ka direktorei patika
Runcīte tagad jāsauc par Zadināni. Bet arī tas pucēties. Divreiz vienā svētku tērpā viņa netinepalīdzēja. 1952. g. pēc 32 pedagoģiskā dar- ka redzēta. Dažādos pasākumos Aina ar godu
ba gadiem Zasā Marta Runcīte bija spiesta no mugurā vilka tautas tērpu, ko rotāja ar mātes
Marta Muižniece, dzim. 1902. g. Biržu pag.,
Zasas aiziet. Lai nostrādātu līdz pensijai, sko- sudraba saktām.
dzīvojusi Elkšņu pagasta Patrupos. Pašdarināts lotājai nācās pārkvalificēties par grāmatvedi.
Šīs saktas tagad mantojumā palikušas ausvētku tērps, Marta bija beigusi šūšanas kursus.
Arī ģimenes mājas Līči viņai vairs nepiederē- džumeitai Ivetai Piļipecai, kas dzīvo Elkšņos un
Kleitas rotājums – sudraba sakta. Fotogrāfija no
ja, tur bija iemitināti kolhoza speciālisti.
strādā Viesītē. Ar prieku viņa saktas iesniegusi
meitas Ainas Putnevičas arhīva.
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izstādei. Tās apskatāmas vitrīnā kopā ar Valijas
Pusvācietes dzimtas saktām no Elkšņu (agrāk
Saukas) pagasta Skramāniem. Arī Saukas lauksaimniecības skolas vairs nav, bet atmiņās saglabājies, ka, skolu beidzot, katrai meitenei bija pašas darināts tautas tērps. Čaklākā rokdarbniece,

kura pirmajā mācību gadā līdz Ziemassvētkiem
pagatavoja tautas tērpu, saņēma skolas direktora personīgo balvu – tautas tērpa saktu.
Tā kopā ar oriģināliem dokumentiem, fotogrāfijām un atmiņām dzimtu sudrablietas stāsta
par paaudžu saikni un vērtību nemainību laika

ritējumā. Patiess gandarījums, ka apmeklētāji
to saskata un saprot izstādes „Latviešu sievietes
dzimtas stāsts ar turpinājumu” vēstījumu.
Novadpētniece R. Urbacāne
Izmantoti materiāli no Elkšņu pagasta
Atmiņu istabas krājumiem.

Humora vakars Elkšņos
Jau piekto gadu pēc kārtas
Elkšņu kultūras namā notiek gadskārtējais humora vakars. Šī gada humora vakara tēma bija “Ak, sievietes,
sievietes”. Vakaru atklāja ciemiņi no
Naukšēnu novada – radošā apvienība “Krelles” ar programmu “Laiks
sievietēm”. Bet vislielākās ovācijas

Lieldienu aktivitātes Lonē

izpelnījās vietējie pašdarbnieki, kas iejutās
dakteru un medmāsiņu lomās, Elkšņos tika
atvērts foto salons – “Es gribu tavu foto”,
nodibināts jauns etnogrāfiskais ansamblis
“Elkšņenskije babuški”. Pasākumu vadīja
divi spilgti, atraktīvi un izdomas bagāti personāži – Daiga un Ēriks.
I. Saturiņa

“Agri lēca saulīte
Lieldienu rītiņu” –
Lieldienu pasākums
Elkšņos
Saulainā Lieldienu rītā kultūras nama un
bibliotēkas vadītājas pasākuma apmeklētājus
sagaidīja ar Lieldienu zaķa sarūpētiem labumiem. Visi kopā noskatījāmies Rites Tautas
nama dramatiskā kolektīva sagatavoto izrādi.
Un tad sākās tradicionālās Lieldienu izdarības.
Kā jau katru gadu, zaķis zālītē bija paslēpis olas.

Otrajās Lieldienās laiks lutināja, lai mēs
visi kopā varētu brīnišķīgi pavadīt laiku un
pēc lielās olu kaujas atgūties – izdziedoties,
izkustoties kopīgās rotaļās, izšūpojoties, piedaloties dažādās sporta aktivitātēs.
Paldies fotogrāfei Ennijai Grundmanei,
sporta organizatoriem Stumbiņu ģimenei,
Rites Tautas nama aktieriem, Lones dziedo-

šajiem bērniem un vadītājai Sintijai, Lones
bibliotēkas bērnu zīmēšanas pulciņam par
krāšņajiem zaķu „portretiem”, kuri rotāja
un sargāja šūpoles! Paldies arī vēlos teikt
dekorāciju veidotājiem, jo patiesi – KOŠAS
ATNĀCA LIELDIENAS!
Lones Tautas nama vadītāja
I. Malceniece

Noskaidrojām arī Skaistāko un Stiprāko olu,
protams, neiztikām bez olu ripināšanas.
Paldies kaimiņiem no Rites un pasākuma
apmeklētājiem, kas šogad bija ieradušies kuplā
skaitā!
Ingrīda, Indra

Liela nāca Lieldieniņa Rites Tautas namā
Tūlīt pēc skaistajiem Mīlestības svētkiem
februārī Rites Tautas nama aktieri sāka aktīvi
darboties pie jaunajām ludziņām “Kas krāsos
olas” un “Neparastais groziņš”, lai godam varētu
sagaidīt skaistos pavasara svētkus. Gatavošanās
norisinājās ļoti spraigi, jo diezgan lielā steigā
bija jāapgūst teksts, kā arī tērpu sagatavošana
prasīja lielu laiku. Un tad, kad sapratām, ka viss
ir izdarīts, pie durvīm klauvēja Lieldienas.
Pirms atrādīt savu veikumu savās mājās,
Rites Tautas namā, devāmies pie kaimiņiem uz
Elkšņu pagastu, un tur mūs sagaidīja diezgan
kupls skatītāju pulciņš. Arī mūsu Tautas namā
bija sanācis kupls apmeklētāju skaits, kas kopā ar
mums gāja rotaļās, piedalījās skaistākās olas konkursā, noskaidroja Veiklāko olu un Stiprāko olu.

Apmeklētāji guva baudījumu no abām izrādēm, kā arī gardas balviņas par piedalīšanos
konkursos. Otrajās Lieldienās mēs devāmies
ciemos pie Lones pagasta iedzīvotājiem, kur parādījām savu darbiņu un kopīgi izbaudījām šos
līksmos svētkus, ejot rotaļās un dziedot Lieldienu dziesmas.
Svētki ir pagājuši, un tagad gribu pateikt
paldies visiem, kas palīdzēja tiem tapt tik skaistiem. Vispirms liels paldies maniem aktieriem –
Jānim, Arnim, Kristīnei, Lindai, Solvitai un Viktorijai! Liels paldies no Rites Tautas nama un tā
apmeklētājiem uzņēmējam Viktoram Ļahtiņinam!
Paldies saku arī kaimiņiem – Elkšņu kultūras nama vadītājai Indrai un Lones Tautas nama

11

vadītājai Intai – par mūsu aktieriem doto iespēju parādīt savu sniegumu arī citur!
Rites Tautas nama vadītāja A. Guoģe

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2016. gada aprīlis, Nr. 4 (154)

Rokdarbu izstāde
“No vecāsmātes pūra lādes līdz šodienai”

No 5. aprīļa līdz 5. jūnijam Rites Tautas
nama mazajā zālē ir skatāma rokdarbu izstāde
“No vecāsmātes pūra lādes līdz šodienai”.
Idejas autore – sabiedrības dvēsele, radoša un aktīva rokdarbniece Austra Lāce –
diemžēl nepiedzīvoja savas ieceres realizāciju,
tāpēc izstādes zālē ir izveidots piemiņas stūrītis tieši viņai.
Lielu paldies izstādes apmeklētāju vārdā
un no sevis gribu teikt divām burvīgām, aktīvām un radošām dāmām – Brigitai Kampei un

Kristīnei Verečinskai, kuras neļāva man aizmirst par šo ieceri! Tā rezultātā mēs visi gūstam neaprakstāmu emocionālo gandarījumu
par tiem darbiņiem, ko izstādē varam skatīt.
Izstādē vecākais no darbiņiem ir datēts
ar 1922. gadu, tātad vesels laikmets ietverts
izstādes eksponātu klāstā. Ļoti daudziem
rokdarbiem ir sava tapšanas vēsture, kas vēl
jo vairāk uzsver to vērtību. Liela daļa Zelmas
Spīdānes darbu tapuši vēlās nakts stundās,
dzenot prom smagās domas par rītdienu,

kurā bija maz cerību, jo vīrs ticis izsūtīts,
divas meitas audzināmas. Taču spīts neļāva
nolaist rokas, bet stāties pretī ar smagu darbu
visām dzīves likstām, kā rezultātā meitai un
mazbērniem atstāta skaista māja, labi iekopts
rožu dārzs un rokdarbi, kas meitas mājā joprojām ir godā.
Arī Elzas Lapiņas darbiem ir sava vēsture. Rokdarbniece pēc smagas operācijas nevis
gaudusies par savu smago slimību, jo cīņa
bija smaga, bet gan radījusi jaunus rokdarbus.
Ludmilas kundze savukārt iemācījusies rokdarbus, apstākļu spiesta. Viņa, kā jau tolaik
visas armijas virsnieka sievas, devās līdzi vīram uz dienesta vietu Igaunijā. Armijas dzīvei
savi likumi, un vīrs ticis nosūtīts uz nenoteiktu
laiku komandējumā, atstājot sievu bez iztikas
līdzekļiem. Lai būtu, par ko nopirkt maizi,
jaunā sieva, kādas igauņu skolotājas uzrunāta,
iemācījās tamborēt, atdeva savus darbus kādam kungam, kas pēc to pārdošanas viņai izmaksāja naudu… Par katru no rokdarbniecēm
varētu pastāstīt savu, unikālu un interesantu
stāstu.
Izstādē ir skatāmi Zelmas Spīdānes, Elzas Lapiņas, Ludmilas Upelnieces, Leonoras
Daumes, Staņislavas Pankevičas, Alīdas Daņilēvičas, Annas Daņiļevičas, Emīlijas Šmites,
Zentas Bērziņas, Idas Pilstiņas, Broņislavas
Griškenas, Annas Strumskas, Irmas Strumskas, Zelmas Strumskas, Ernas Siliņas, Veldzes
Proščenas, Veras Moslobojevas, Solvitas Raupes, Airas Bērziņas, Daugavietes un Cirvīšu
mājas saimnieces darbi.
Izstāde ir veltīta arī gaidāmajai Latvijas
simtgadei.
Rites Tautas nama vadītāja
A. Guoģe
Autores foto

Saukas pagastā sumina novadnieci
95 gadu jubilejā
Ar dziesmiņu ciemos gājām Jubilāri
sveicināt viņas Skaistajā jubilejā – 95 gados! Svētdien, 10. aprīlī, bērni, kuri dzied
Lones Tautas nama ansamblītī “Putniņi”,
devās pie Lidijas Krišjānes, lai iepriecinātu gaviļnieci ar dziesmiņām un akordeona
spēli. Skolotāja Sintija Lidijai veltīja valsi,
un mēs uzdancojām. Otrai kaimiņienei
Dzidrai acīs sariesās asaru pērles, un viņa
noteica – cik sen neesmu dzirdējusi šādu
mūziku!
Paldies aprūpētājai, krustmeitai Silvijai Palčejai par viesmīlīgo uzņemšanu,
par jauko kopā būšanu! Arī bērniem bija
svētīgi satikties ar tik cienījama vecuma
kundzi.
Vēlējām jubilārei veselību un sadzīvot
saulainos 100!
Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece
D. Kleščevskas foto
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Arī mūsu mazajā Lonē notiek kaut kas labs!

Ir atkal svētdiena, 17. aprīlis, mēģinājuma diena, un reizē tā ir iespēja iepriecināt

ilggadēju Lones Tautas nama dziedātāju
Veltu Ļahtiņinu! Velta šodien svin savus

75 gadus, no kuriem lielāko mūža daļu
dziedājusi sieviešu vokālajā ansamblī, dažādos sastāvos un pie daudzām vadītājām.
Velta vēl pusotru gadu atpakaļ dziedāja
ansamblī “Avia”, kuru vadīja skolotāja Sintija Leimane, kas šobrīd vada mazo dziedātāju ansamblīti “Putniņi”. Mēs esam
maz, bet diženi turamies un uzdziedam –
ja nenāk pie mums, mēs ar dziesmiņu dodamies sveikt, paciemoties, apgūstam komunikācijas, iepazīstam pagasta iedzīvotājus. Šodien mums bija iespēja satikties ar
gaviļnieces Veltas mīļajiem. Velta ir aktīva
rokdarbniece, jauka mīļa vecmāmiņa saviem mazbērniem. Velta ir stipra, smaidīga, darbīga, piemērs mums visiem. Paldies
par šo tikšanos! Vēlot stipru veselību un
dzīvesprieku, devāmies prom ar dziesmiņu “Projām jāiet”.
Lones Tautas nama vadītāja
I. Malceniece

NOVADA BIBLIOTĒKĀS

Tas bija murgs –
Tas ilgais ceļš, ko gājām… (B. Mārtuževa)
Viņš uzticējis karti, kur atzīmēta viņa
izsūtījuma vieta, arī S. Kalnietes un M. Vanagas izsūtījuma vietas. Varēja skatīt arī fotogrāfijas.
Smiltaines kapsētā pie krusta „Kam atdusas vieta svešumā” nolikām ziedus un
aizdedzām svecītes. Galvānu kapsētā pie
krusta ziedus nolika un svecītes aizdedza
I. Malceniece un S. Lūse. Kopā ar Saukas pagasta pārvaldes vadītāju Sanitu Lūsi pagasta
represētie Zelma Graviņa, Ērika Bērziņa,

No kreisās: K. Dzikoviča, I. Elksne, I. Malceniece, S. Dzikoviča, B. Beķere, S. Lūse, V. Elksne,
I. Dambergs noliek ziedus Smiltaines kapsētā pie krusta ”Kam atdusas vieta svešumā”.

25. marts – latviešu tautas sāpju diena, to
nedrīkst aizmirst. Saukas bibliotēkā izliktajā

materiālu izstādē ikviens varēja tuvāk iepazīt Induļa Damberga izsūtījumā pārdzīvoto.

Indulis Dambergs piedalījās atmiņu pēcpusdienā Viesītes Kultūras pilī.
Bibliotēkas vadītāja V. Lāce
Autores foto

Skaistumkopšanas salons „Magnolia” Viesītē, Raiņa ielā 5,
piedāvā – tikai no 1. maija līdz 1. jūnijam, izvēloties kādu no sejas procedūrām,
saņemsiet 10% atlaidi no kopējās summas vērtības!
Salonā ir pieejama ne tikai uzacu korekcija, uzacu + skropstu krāsošana,
sejas procedūras un vaksācija, bet arī manikīrs un pedikīrs.
Manikīres darba laiks: otrdiena, piektdiena no plkst. 10:00 – 20:00
pēc iepriekšēja pieraksta. Tel. 29424033 (Līva).
Skaistumkopšanas salona „Magnolia” darba laiks: otrdiena, trešdiena
pēc iepriekšēja pieraksta. Tel. informācijai vai pierakstam: 22478864.
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Attiecības. Sadarbība. Kopiena
Ar šādu vadmotīvu šogad Latvijā no 18.
līdz 24. aprīlim norisinājās Bibliotēku nedēļa.
• Saukas bibliotēkā lasītāji kopā ar bibliotekāri veidoja grāmatu izstādi „No sendienām
līdz šodienai…”. Izstādē grāmata, kas izdota Rīgā pirms 125 gadiem – „Viss par godu
Dievam” (dziesmu grāmata), „Jauna Ābece
ar bildēm" (1899), „Karavīra Rokas grāmata”
(1919), dāvinātas grāmatas lasītāju mīļiem cilvēkiem… un vēl daudzas citas. Ievas Treices –
Puriņas dzeju grāmatiņa, ko viņa dāvinājusi
bibliotēkai „Kad tām jaukajām sāp, kad pārstāt ticēt ir aizliegts”, kura vairāk klausāma
diskā (2016)… Tā nu lasām pa vecam, lasām
pa jaunam. Izstāde veidota no V. Lūses, I. Šmites, B. Beķeres, V. Lāces saglabātajām senajām
grāmatām.
• Rokdarbu izstādē „No mūsu mīļo cilvēku
pūra lādēm” šogad varam skatīt Saukas pagasta „Iesalnieku” mājās tapušus darbus, ko da-

Pēc pasākuma Gaismas pilī. No kreisās S. Lūse, D. Rubene, V. Lāce,
R. Kļaviņa, S. Dzikoviča, V. Žilinska, L. Višņevska.

izstādei uzticēja meita
V. Lūse. Bibliotēka Vijai un viņas ģimenei
ir nepieciešama, jo visi
ļoti daudz lasa. Vija ir
arī strādājusi par bibČakla bibliotēkas
atbalstītāja Daina
Dzikoviča griež svētku
torti.

Rokdarbu izstādes fragm

rinājušas Madaļa Reinson (1830 –
1899), Dārta Vīksne (1861 – 1952), Natālija
Vīksne (1892 – 1980), Sunākstes mazpulku vadītājas Annas Milleres (1890 – 1952)
Mazpulku cepurīti. Te arī saucietes, čaklas
grāmatu lasītājas B. Beķeres tuvu cilvēku
darināti darbi, Emīlijas Šmites (1923 – 2009)
dažādās tehnikās darināti darbi. Tos glabā un

ents.

liotekāri Saukas arodskolā.
Austra Daukste uzticējusi savas vecmāmiņas
darbus. Austra bez grāmatas vai žurnāla nevar vadīt ne dienu.
• 19. aprīlī bibliotēkas lietotāji un atbalstītāji piedalījās Gaismas pils Ziedoņa zālē
Latvijas labāko bibliotekāru apbalvošanas ceremonijā „Gada bibliotekārs – 2015”, „Pagasta
bibliotekārs – gaismas nesējs”. Paldies novada
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domei par atbalstu, par transportu, paldies
šoferītim Ģ. Milaknim! Saukas bibliotēkas
lietotāji un pagasta iedzīvotāji konkursam,
kas norit jau devīto gadu, bija nosūtījuši labos
vārdos ietērptus bibliotēkā veiktos darbus.
Latvijas Nacionālā bibliotēkas Atbalsta
biedrības vārdā Iveta Bordjuka raksta: „.. pēc
konkursa pieteikumu atlases un žūrijas komisijas rūpīga vērtējuma esat iekļuvusi konkursa finālā. Neatkarīgi no žūrijas gala lēmuma
katrs konkursa finālists jau ir uzvarētājs, jo Gaismas nesēja titulu
Jums ir piešķīruši Jūsu bibliotēkas
lasītāji, apmeklētāji, atbalstītāji. Skaistus un atzinības pilnus
vārdus saņēmām no daudziem
pagasta iedzīvotājiem, kuri ar šo
pieteikumu konkursam „atdeva
savu balsi” par Jums kā vislabāko un mīļāko bibliotekāri! Visu
labāko un gaišāko Jums un Jūsu
bibliotēkai vēlot!”
Paldies par sadarbību Viesītes novada pašvaldībai, Saukas
pagasta pārvaldei, Jēkabpils GB,
novada, reģiona bibliotēkām!
Paldies lasītājiem! Bibliotēkas
lielākā vērtība – LASĪTĀJI.
• 20. aprīlī bibliotēku apmeklēja Ilūkstes novada bibliotēku bibliotekāres. Patīkami,
ka bibliotēku apciemoja arī tuvākas kolēģes –
Viesītes bibliotēkas darbinieces. Paldies par
laba vēlējumiem!
• 22. aprīlī, Bibliotēkas nedēļu noslēdzot,
visu paaudžu lasītāji tikās pasākumā „Lasām
pa vecam, lasām pa jaunam!” Vislielākā pateicība bibliotēkas atbalstītājiem.
Saukas bibliotēkas vadītāja
V. Lāce
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Bibliotēku nedēļā sadarbojamies un
dalāmies pieredzē
tekāru un kultūras darbinieku pieredzes
apmaiņas brauciena dalībniekus. Domāju,
ka es kā galvenā šī pasākuma organizētāja
un plānotāja droši varu teikt: visiem kopā
mums – bibliotēku, kultūras namu darbiniekiem, muzejniekiem – ar domes un pagastu
pārvalžu saprotošu atbalstu izdevās ilūkstiešiem noorganizēt interesantu un jauniem,
neaizmirstamiem iespaidiem bagātu ceļojumu pa mūsu novadu dienas garumā. Paldies
par sapratni un atbalstu visiem, kas palīdzēja! Īpaši sirsnīgs paldies Rudītei Urbacānei,
Jānim Pučinskim un Jolantai Kovnackai!
Prieks, ka šogad starp
balvas “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs”
nominantiem no Zemgales reģiona lasītāji bija izvirzījuši arī mūsu Saukas
Ciemiņi no Ilūkstes sajūsmā par mūsu Bānīti.
bibliotēkas vadītāju Veltu
Šogad laikā no 18. līdz 23. aprīlim Lat- diem bibliotēku darbu populaLāci. Balvu mūsu reģiovijas bibliotēkās – atkal ikgadējā Bibliotē- rizējošiem pasākumiem un iznā šogad saņēma Emma
ku nedēļa ar vadmotīvu: „Attiecības. Sa- stādēm) novada bibliotekāres
Malahovska no Ilūkstes
darbība. Kopiena”. Sadarbības prasmes ir 21. aprīlī pulcējās uz Jēkabpils
novada Bebrenes pagasta
Veltu un Emmu kā
svarīgas ikvienam cilvēkam, lai viņš sevi galvenās bibliotēkas organizē- bibliotekāres – gaismas nesējas bibliotēkas, un tas mūs
veiksmīgi realizētu šajā dzīvē, un vienas no to Jēkabpils reģiona un Nere- suminājām Saukas bibliotēkā. ļoti iepriecina, jo šo darbūtiskākajām dzīves prasmēm arī mums – tas novada publisko un skolu
bīgo bibliotekāri jau bibibliotekāriem, tādēļ Bibliotēku nedēļā do- bibliotēku darbinieku sanāksmi Krustpils jām iepazinuši mūsu Ilūkstes apmeklējuma
mājām par to, kādas ir mūsu attiecības ar kultūras nama Mazajā zālē. Tika apspriesti laikā pērnā gada novembrī. 20. aprīlī abas
citām bibliotēkām, citām organizācijām un aktuāli bibliotēku nozares jautājumi, sa- mūsu gaismas nesējas – Veltu un Emmu –
pats galvenais – kā veidojas mūsu sadarbība ņemta jauna profesionālā informācija un suminājām Saukas bibliotēkā.
ar bibliotēkas lietotājiem un sabiedrību ko- bija iespēja tikties ar novadnieci, dzejnieci
Zīmīgi, ka šogad viena no nozīmīgākapumā. Tā bija darbiem piepildīta nedēļa vi- R. Štelmaheri, kā arī iegādāties jaunākās jām Bibliotēku nedēļas dienām – 23. aprīlis,
sām mūsu novada bibliotēkām – līdztekus grāmatas.
Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzīdažādām ikdienā pierastām un neikdienišBet īsts pārbaudījums mūsu sadarbības bas diena – sakrita ar Lielās Talkas dienu.
ķām aktivitātēm savās bibliotēkās (jauno prasmēm bija 20. aprīlis, kad mūsu novada
Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena
grāmatu un Atvērto durvju dienām, dažā- bibliotēkas uzņēma Ilūkstes novada biblioAutores foto

Aicinām iepazīt projekta „Augstvērtīga tulkotā un
nozaru literatūra bibliotēkās” grāmatas!
Viesītes bibliotēkā šobrīd izstādē skatāmas un arī lasāmas VKKF projekta „Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra bibliotēkās” ietvaros iegūtās grāmatas. Kolekcijā
saņemto grāmatu saturs ir ļoti daudzveidīgs – daudz saturiski labu daiļliteratūras
un nozaru literatūras izdevumu. Mākslas
draugiem ir iespēja iepazīt latviešu mākslinieka Jāņa Roberta Tilberga personību un
radošo devumu, kā arī J. Rozes apgādā izdoto grāmatu sērijā lasīt par pasaulē atzīto
sirreālisma superzvaigzni Salvadoru Dalī,
franču impresionistu Klodu Monē, nīderlandiešu postimpresionistu Vincentu van
Gogu un skatīt šo mākslinieku ievērojamākos darbus. Iepazīt mākslas pasauli un mācīties krāsu valodu aicina A. Krista grāmata
„Krāsu mācība” un B. Bārbera „Ikviens var
gleznot”.
Kolekcijā ir arī tādas interesantas grāmatas kā Z. Freida darbs “Sapņa interpretācija” par sapņa saistību ar cilvēka dzīves

realitāti, K. Meisas “Arhetipi”, kas aicina
katru no mums pievērsties savas patiesās
identitātes meklējumiem, P. Ouržednīka
savdabīgā „Europeana”– īsa 20. gadsimta
vēsture, gandrīz kabatas formāta grāmata
„Filosofija īsumā”, kas sniedz 200 pamatjēdzienu īsus skaidrojumus, M. Gandija autobiogrāfija „Stāsts par maniem eksperimentiem ar patiesību”. Grāmata “Rīgas sargi”
veltīta Latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanas simtgadei. Kino stāsts ir papildināts ar
stāstiem par vēstures līkločiem un notikumiem, kas soli pa solim sapni par Latvijas
valsti pārvērta īstenībā. J. Kursītes grāmata
„Latvieša māja” ir pētījums par tautas arhitektūru, celtniecību kā pasauli radošu
darbību, sasaistot to ar latviešu folkloru
un mitoloģiju un pievēršoties arī mājvārdu
simbolikai. Latviešu teātra un kino cienītājus noteikti piesaistīs L. Blauas grāmata par
tautā iemīļoto aktieri U. Dumpi „Zemgalietis”. Ieteiktu arī pārlapot S. Geikinas monu-
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mentālo pētījumu par dzimtās pilsētas teātri
„Daugavpils teātris”. Nevaru nepieminēt arī
jaunāko publicistes B. Eglītes grāmatu „Zvēri un cilvēki”, kas stāsta par lāču kopēju V.
Vītolu, Līgatnes lāčiem un citiem zvēriem.
Kolekcijā ir atrodami arī populāru un
mazāk pazīstamu ārzemju autoru – G. Zevina, M. Stepnovas, U. Eko, J. Vodolazkina, M. Sabo, R. Granauska, J. Seiferta, M.
Frīdentāla, B. Ņemcovas, F. Beigbedera, H.
Murakami, R. Šepetis u.c. – literāro darbu
tulkojumi. Labas dzejas cienītājus iepriecinās igauņu dzejnieka J. Kaplinska dzejas
izlase „Balts papīrs un laiks”, ko atdzejojis
mūsu novadnieks G. Godiņš.
Pieminētās grāmatas ir tikai daļa no
projektā saņemtās nozaru literatūras. Nāciet uz bibliotēku! Šīs grāmatas uzrunās
dažādu literāro žanru cienītājus gan prozā,
gan dzejā.
Viesītes bibliotēkas vadītāja
L. Griškena
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Pavasara raibie notikumi Viesītes bibliotēkās

2. b klases skolēni ar audzinātāju pasākumā “Dipu dapu lācītis nāk…”

Viesītes bibliotēkās marta un aprīļa mēnešos notikuši pasākumi, kurus apmeklēja
un arī aktīvi tajos piedalījās 2. – 7. klašu
skolēni.
Marta sākumā uz bibliotekāro stundu
„Periodiskie izdevumi bibliotēkā” bibliotēkā tika gaidīti 3. a un b klašu skolēni un
audzinātājas. Sociālajās zinībās apgūstamo
vielu šoreiz skolēni iepazina ar bibliotekāres
palīdzību. Viņiem tika stāstīts par žurnāliem un avīzēm kā preses izdevumiem. Viņi
uzzināja to izdošanas atšķirības un daudzveidību. Noskaidroja, cik no kopējā periodikas klāsta ir domāti tieši viņu vecumam.
Stundas turpinājumā skolēni aizpildīja
bibliotekāres sagatavotās darba lapas. Viņi
arī saņēma mājas darbu izpētīt un izlasīt
katram vienu viņiem saistošu žurnālu vai
laikrakstu, kā arī par interesantāko rakstu
pastāstīt klases biedriem. Šī darba vērtējums
palika skolotāja ziņā.
24. martā bibliotekāres piedalījās skolas
organizētajā pasākumā 5. – 6. klašu skolēniem par pavasari un Lieldienām. Klašu

skolēniem bija jāatbild uz diezgan daudziem
jautājumiem par pavasara atnākšanu, šī laika ieražām un latviešu tautas svinamajām
dienām, jāatceras dažādi ticējumi un laika
pareģojumi par tām. Tika minētas mīklas
un no dabas materiāliem veidoti dekori.
30. martā četras 7. a klases skolnieces (A.
Capa, A. Mola, E. Pozdņakova, Z. Zeltiņa)
kopā ar skolas bibliotekāri devās braucienā
uz Rīgu. Iespēju tajā piedalīties meitenes ieguva, piedaloties Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu un Jēkabpils
pilsētas skolu bibliotekāru MA literārajā pasākumā „Lasītprieks” neklātienes konkursā,
kas bija veltīts draudzībai. Liels paldies meitenēm par vēlmi piedalīties un viņu skolotājai Ritai Sirmovičai par atbalstu meiteņu sagatavošanā! Jāatzīst, ka šogad konkurss bija
diezgan sarežģīts, ar ļoti daudziem uzdevumiem: bija jāatbild uz Jēkabpils Galvenās
bibliotēkas sagatavotajiem jautājumiem, kas
saistījās ar diezgan svešu tēmu skolēniem –
elektronisko kopkatalogu, jāatmin grāmatu
nosaukumi pēc dotā apraksta, jāpabeidz

sakāmvārdi par draudzību, jāizvērtē dotā
fragmenta situācijas, jāatpazīst un jāpabeidz
iesāktie citāti no kādas konkrētas grāmatas,
jāizlasa viena doto autoru grāmata un jāuzraksta anotācija un reklāma šim darbam.
Atzīmējot Starptautisko bērnu grāmatu dienu, ko daudzās pasaules valstīs pēc
Starptautiskās bērnu un jaunatnes literatūras padomes aicinājuma svin no 1967. gada,
8. aprīlī 1. a un b klašu skolēni ar audzinātājām devās uz bibliotēku, lai ieklausītos bibliotekāres sagatavotajā stāstījumā par jaunākajām bērnu grāmatām, tās aplūkotu un arī
izvēlētos lasīšanai.
Atceroties pasākumu par rakstnieku J.
Zvirgzdiņu un viņa grāmatu varoni – lācīti
Tobiasu, 2. a, b klases izteica vēlēšanos piedalīties tematiskā pasākumā par lāčiem. Tādēļ 8. un 14. aprīlī skolēni viesojās bibliotēkā
pasākumā „Dipu, dapu lācītis nāk”. Nākot
uz to, bērni atnesa savus izpildītos mājasdarbus, ko bija saņēmuši iepriekšējā reizē.
Nopietnā un izzinošā pasākuma daļa, kurā
skolēniem stāstījām un rādījām materiālus
un attēlus par dažādām lāču sugām, mijās
ar jautrām dziesmām, kuru pavadījumā
bērni varēja izkustēties. Pēc tam viņi rādīja savu veikumu, lasīja uzrakstītos darbus
par lāčiem. Pasākuma noslēgumā skolēni
noklausījās grāmatu apskatu, kuru galvenie
varoņi ir dažādi lācēni, un noskatījās multiplikācijas fi lmas „Vinnijs Pūks un viņa
draugi” (pēc A. Milna grāmatas motīviem)
fragmentu.
15. aprīlī 2. a klase un audzinātāja pulcējās bibliotēkā uz tematisku pasākumu
„Mūsu mazie draugi jau klāt!”, kurā noklausījās bibliotekāru stāstījumu par putniem,
viņu dzīvesveidu un ieklausījās to dziesmās.
Arī šoreiz bērni bija sagatavojuši priekšnesumu. Bērni rādīja zīmējumus un lasīja savas teikas, kā radusies viņu izvēlētā putna
dziesma, kā arī attēloja interesantus atgadījumus no putnu ikdienas. Noslēgumā visi
kopīgi nodziedājām dziesmu par putniem.
Viesītes vidusskolas bibliotekāre
G. Plēsuma

Lieldienu brīnumi PII “Zīlīte”
Kas visnepacietīgāk gaida Lieldienas?
Kam visvairāk patīk ievērot Lieldienu
tradīcijas? Kas prot krāsot skaistākās Lieldienu olas? Kas visvairāk gaida Lieldienu
zaķi? Protams, tie ir bērni, tāpēc 24. martā
pēc jaukās “Zaķīšu” grupas izrādes krustmāte Micīte pastāstīja, ka pavasarī zaķu
ģimenei ir darba pilnas rokas, jo klāt arī
Lieldienas. Lielā zaķu saime tiešām bija
kārtīgi pastrādājusi un visiem sagādāja
īstu Lieldienu pārsteigumu – pilnu ķerru
ar krāsainiem olu groziem katras grupas
bērniem. Jāatzīst gan, ka zaķu māmiņa
bija paguvusi nokrāsot ne tikai krāsainas
oliņas, bet arī savus vaigu galus. Olu grozi
bija katrai grupai jānopelna, visiem pārē-
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jiem uzdodot mīklas, izstāstot sakāmvārdus un ticējumus, noskaitot tautasdziesmas, kas saistās ar pavasara saulgriežiem.
Saņēmuši skaistos olu grozus, jautrā noskaņojumā visi devās uz savām grupām,
lai piedalītos olu kaujās un noskaidrotu
savā starpā pašu stiprāko.
Sagaidot pavasara svētkus, katrā grupā
jau visas nedēļas garumā valdīja liela rosība. Bērni kopā ar audzinātājām gatavoja
svētku dekorus un noskaidroja svarīgākās
Lieldienu tradīcijas. Lai svētku laikā iegūtais prieks, pozitīvās emocijas vienmēr
virmo apkārt arī ikdienā!
PII “Zīlīte” sporta skolotāja Evita
Autores foto
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Daži soļi līdz vasaras priekiem un aktivitātēm
Puķes ir dabas skaistākie vārdi un hieroglifi , ar kuriem tā dara zināmu, cik mēs
tai esam mīļi. (J. V. Gēte)
Tieši tā! Pavasara pirmie vēstneši –
puķes, pumpuri un putni. Skaistums un
dzīvība mūs stiprina pēc garās ziemas, lai
varam iet un darīt darbus ar jaunu spēku.
Vēl visu pastiprina saulīte ar savu siltumu.
Un mēs tiešām smeļam spēku un veicam
iecerēto.
Viesītes vidusskolas skolēni turpina
piedalīties olimpiādēs un konkursos, izcīnot godalgotās vietas. Paldies visiem par
papildus mācību darbu un ļoti labajiem rezultātiem!
Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novadu
apvienību olimpiādēs:
• 22.02. vācu valodā A. Ļahtiņinai 2.
vieta (sk. M. Lasmane);
• 23.03. angļu valodā 8. kl. A. Kovrigo
2. vieta un E. V. Endijam 3. vieta; 9. kl. J.
Skutelim 3. vieta (sk. V. Tutāne);
• 4.04. kristīgajā mācībā M. E. Jevtušenko un Z. Slīpei 3. vieta, E. Misiņai atzinība (sk. N. Ribicka);
• 6.04. mājturības un kokapstrādes tehnoloģijās K. Kliģim 2. vieta un S. Aldiņam

3. vieta (sk. G. Grieķeris); A. Ļahtiņinai 1.
vieta un A. Liepiņai 2. vieta (sk. L. Liepiņa);
• dabaszinību konkursā 6. kl. Z. Zaļakmenei 2. vieta un L. Luksteniecei 3. vieta
(sk. S. Berģe);
• 8.04. bioloģijas konkursā “Ieskaties
dabā” Z. Zeltiņai 2. vieta un K. Moļam
atzinība (sk. M. Kivleniece); I. Aldiņai 3.
vieta (sk. A. Vanaģele); A. Ļahtiņinai un A.
Kovrigo atzinības (sk. S. Berģe).
Skatuves runas konkursa Reģionālajā
skatē:
30.03. L. Aldiņam III pakāpe (sk. E.
Kalnieša), A. Maisakai II pakāpe (sk. B.
Masuleviča), I. Mašinskai II pakāpe (sk. R.
Sirmoviča).
Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un
Viesītes novadu skolu jaunatnes tautas deju
kolektīvu skatē Viesītes vidusskolas 5. – 7.
klašu TDK “Augšzemīte” ieguva I pakāpes
diplomu (43.3 punkti) (vad. A. Kivlenieks
un M. Kivleniece).
Zemgales novada matemātikas 15.
olimpiādē: A. Heislerei 2. vieta (sk. A. Brūvere); A. Kovrigo atzinība un Z. Zaļakmenei 3. vieta (sk. I. Martuženoka).
10. Latgales novada Latviešu valodas

un literatūras olimpiādē 18.03. Z. Zeltiņa
ieguva 3. vietu (sk. R. Sirmoviča).
• 8.04. vidusskolēni tikās ar Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem, lai diskutētu
un padziļināti izprastu aizsardzības nozīmi, struktūru un profesiju jomu kopumā.
• Aktīvi norisinājās dalība makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”.
Kopumā savāktās makulatūras daudzumu skola uzzinās maijā vidū, bet uz doto
mirkli ir savāktas vairāk nekā trīs tonnas
makulatūras. Par nodoto makulatūru varēs saņemt biroja un cita veida balto papīru, kas noteikti būs papildinājums mācību
materiālu klāstam. Paldies visiem, kuri
atrada laiku, lai apskatītos, sašķirotu un
atgādātu makulatūru uz skolu!
• 22.04. norisinājās skolas talkas diena,
kurā bērni un skolas darbinieki uzkopa
skolas apkārtni – mācību laikā te iznāk pavadīt dienas lielāko daļu.
• Notiek darbs pie dienasgrāmatu un
jaunās gradācijas diploma sagatavošanas
jaunajam mācību gadam.
Materiālu apkopoja un sagatavoja
direktora vietniece audzināšanas
darbā S. Ratiņa.

Mācāmies no citiem...
dekls, un salīdzināt savas prasmes ar meistaru darbu. Turpat
satikām kokgriezēju Ināru, kurš
iepazīstināja ar savu vaļasprieku. Vērojot izstādītos darbus,
sapratām, ka Viesītes rokdarbnieku darba tikums rakstāms
zelta burtiem. Paldies, ka mums
ir no kā mācīties!
Lai parādītu, ka esam gatavi apgūt kādas jaunas darba
iemaņas, palīdzējām muzeja
darbiniekam Andim saskaldīto malku sanest šķūnītī. Savu
mazo darbiņu veltījām Viesītes
bānīša simtgades jubilejai.
1. klašu skolotājas
Nellija un Elita

Latviešu tautasdziesma teic:
,,Kad rakstiņa nemācēju,
Paskatos paraugā.
Kad dzīvot nemācēju,
Paskatos ļautiņos.”

E. Kalniešas foto

Pirmās darba iemaņas bērni apgūst ģimenē, vēlāk skolā.
Iestājoties siltākam laikam, 1. klašu skolēni devās ciemos uz
Viesītes Amatniecības centru, lai iepazītu mūsu pilsētas rokdarbnieču darba tikumu. Biedrības ,,Zīle” namā mūs laipni
uzņēma rokdarbnieces Vija, Ruta un Denijas omīte Rasma.
Skolēniem bija iespēja apskatīt daudzveidīgos darinājumus, ieklausīties interesantā stāstījumā, pavērot, kā top au-
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Konkurss “Uzzīmē savu mīļāko zvēriņu!”
noslēdzies

Zīmējumu konkursa ,,Uzzīmē savu mīļāko zvēriņu!” 1. – 2. klašu dalībnieki.
Galveno balvu saņēma Evelīna Mutule.

Aptieku apvienība “Mana aptieka” jau
no 2009. gada katru gadu savās aptiekās rīko

zīmējumu konkursu bērniem vecumā no 4
līdz 12 gadiem. Arī SIA “Kristīnes Viesītes

aptiekā” notiek šis konkurss. Konkursa tēmas
katru gadu mainās. Šī gada tēma – “Uzzīmē
savu mīļāko zvēriņu!”. Bērnu iesniegtie darbi
tika vērtēti divās vecuma grupās – no 4 līdz
7 gadiem un no 8 līdz 12 gadiem. Vērtētāji –
aptiekas klienti – iegriežoties aptiekā martā,
bērnu zīmējumu izstādi bija iespējams aplūkot un nobalsot par tiem diviem zīmējumiem
(pa vienam no katras vecuma grupas), kas
visvairāk iepatikās.
Konkursa uzvarētāji šogad bija divi.
Vecuma grupā no 4 līdz 7 gadiem uzvarēja
Evelīna Mutule (Viesītes vsk. 1. b klase), bet
grupā no 8 līdz 12 gadiem – Rainers Daibe
(Viesītes vsk. 4. a klase). Uzvarētājiem, protams, vislielākais gods, bet arī visi pārējie
dalībnieki katrs par dalību konkursā saņēma
diplomu un dāvaniņu – spēli.
Visvairāk zīmējumu konkursam bija iesniegusi Viesītes vidusskolas 3. a klase – 14,
4. a klase – 13 un 1. b klase – 10 zīmējumus.
Paldies visiem par atsaucību un piedalīšanos!
SIA “Kristīnes Viesītes aptieka” vadītāja
A. Pečauska
E. Kalniešas foto

CETURTĀ TEĀTRA IZRĀDE PII “ZĪLĪTE”

Kad aiz loga daba un saulīte svin pavasara
iestāšanos, PII “Zīlīte” pavasara atnākšana tiek
sagaidīta ar ceturto teātra izrādi “Burkāns”, ko
piedāvāja “Zaķīšu” grupas bērni. Šis bija ļoti
svarīgs notikums, kurā mazie zaķēni guva neaizmirstamu pieredzi. Izrāde ļāva ieskatīties zaķu

ģimenes ikdienā, kas bija notikumiem bagāta.
Kā jau daudzās ģimenēs, arī šajā visi mīlēja
ilgi pagulēt, bet par to bija noraizējusies krustmāte Micīte, jo pavasaris jau klāt, bet zaķu ģimene vēl saldā miegā. Micīte devās pie saviem
krustbērniem, kuri dzīvoja aiz lielā Puķu kal-

na, lai ar skaļu dziesmu tos uzmodinātu. Zaķu
māmiņa Henrieta un zaķu tētis Haris pirms
lielajiem pavasara darbiem aicināja savu kuplo
bērnu pulciņu jautrās rotaļās, pēc kurām zaķu
ģimenē sākās lielā pavasara rosība. Viens no
svarīgākajiem darbiem šajā ģimenē bija burkānu sēšana. Kad tas bija izdarīts, zaķu saime atkal
varēja dziedāt un rotaļāties, gaidot burkānu izaugšanu. Visu lolots un gaidīts izauga viens liels
burkāns, kuru ne Haris viens, ne kopā ar Henrietu nespēja izraut no zemes, tāpēc, lai tiktu pie
lielā kāruma, palīgā steidza mazie zaķēni. Kopīgiem spēkiem izdevās tikt pie burkāna, kuru
pēc tam zaķu māmiņa notīrīja, sagrieza skaistās
šķēlītēs un pacienāja ne tikai savus zaķēnus, bet
arī visus izrādes apmeklētājus.
Sirsnīgs paldies zaķu māmiņai – Inetai,
zaķu tētim – Modrītei un zaķu krustmātei –
Benitai, kā arī visiem mazajiem zaķēniem par
prieku, ko izdevās dāvāt citiem ar savu jauko
izrādi! Paldies arī mūzikas skolotajai Ainai par
muzikālo noformējumu!
Izrādei aizrautīgi līdzi sekoja E. Štāka.
Autores foto

Šogad koncerts
“DZIESMOTĀ DIENA SAUKĀ”
komponista A. ŽILINSKA
dzimtajās mājās
“Lejas Arendzānos”
3. jūnijā plkst. 14.00
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Ar atbildību sagaidām pavasari...
Aprīlis – laiks, kad no siltajām zemēm
atgriezušies gājputni un zaļie zāles stiebri
steidzas ātrāk pieskarties saules stariem.
Pūpols ar savām mīkstajām rokām māj ievu
krūmiem un aicina ātrāk izplaucēt lapas, lai
atlidojušie putni var apmesties to zaros. Pavasara noskaņu Rites pamatskolā ienesa Viesītes novada izsludinātais
„Biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu
ieceru realizēšanas ar
pašvaldības līdzfinansējumu projektu” trešais vietējo projektu
konkurss. Darba grupa,
direktores I. Maševskas iedrošināta, savas
ieceres satina kopīgā
ideju kamolā, kuram
tika dots nosaukums
„Mēs esam atbildīgi par
tiem, ko pieradinām.” Projektā tika ietvertas
tēmas par atbildību: atbildību par vidi, kurā
mēs dzīvojam, atbildību par mājdzīvniekiem,
kuri padara interesantāku mūsu ikdienu, un,
protams, par savvaļas putniem, kuri, mūs
atceroties, atgriežas no siltajām zemēm. Tā
kā strazdi jau svilpoja koku zaros un, čakli
lēkādami, uzlasīja pirmos kukaiņus, mājokļi
viņiem bija steidzami nepieciešami. Marta
tētis dāsni piešķīra mums kokmateriālus, lai
viena no projekta praktiskajām daļām tiktu
padarīta. Mājturības stundās un vēl pēc tām
skolotājas Irinas Vaveres vadībā puiši un dažas meitenes pēc konkrētiem mēriem mērīja,
zāģēja un lika kopā dēlīšus un latas, lai beigās
varētu pagatavot strazdu būrus. Tāpēc bērni
nežēloja savu brīvo laiku, bet pēc stundām
steidzās uz darbnīcu klaudzināt naglas dēlīšu
sānos. Liels meistars un galvenais palīgs būrīšu gatavošanā bija 6. klases skolnieks Tomass

Strucis, kas savu prasmi
darboties ar zāģi, āmuru un naglām apguvis,
darbojoties kopā ar tēti.
Pārējie bērni labprāt uzklausīja padomus, un
darbs tika paveikts. Manuprāt, atbildīgākais
darbs bija putnu būru skreju izurbšana, ko
veica mājturības skolotāja. Lai arī strazdu
būri, saspieduši savus sānus viens pie otra,
veidoja lielu grēdu, tie bija jāpiestiprina kokiem. Iepriecinājums radās brīdī, kad Lindas
un Sanijas tētis Pēteris kopā ar vectēvu Valdi
apņēmās būrus pie kokiem piestiprināt. 8.
klases jaunieši piegādāja visus būrīšus meistariem, un to izlikšana varēja sākties. Šajā
darbā savu roku vēlējās pielikt ikviens, jo arī
bērnu dārza bērni, kaut pa trim, tomēr būri
aiznesa līdz kāpnēm, pie kurām tos gaidīja tētis Pēteris. Bērni nonāca pie atziņas, ka
visgrūtākais darbs tomēr esot putnu būrīšu
piestiprināšana kokiem, jo ne tikai jāuzkāpj
pa kāpnēm, bet arī pareizi un precīzi tas jānovieto. Visa skolas kolektīva vārdā sakām
lielu PALDIES šiem drosmīgajiem un iztu-

rīgajiem vīriešiem! Tagad Rites pamatskolas
teritorijā un parkā ir izlikti 13 būrīši. Ir jāgaida, lai tajos iemītnieki ievāktos un ar savām
dziesmām iepriecinātu apkārtējo bērnu un
pieaugušo sirdis. Triju paaudžu darbs – vērtība, ko varam ar lepnumu un gandarījumu
vērot. Tā kā mazākie bērni par putnu dzīvi
tikai sāk interesēties, tiem Rites pamatskolā tika organizēts pasākums „Viss par un ap
putniem”, kuru vadīja žurnālists Valdis Aleksandrovs. Bērni uzmanīgi aplūkoja putniņus,
klausījās stāstījumā, uzzināja daudz dažādu
interesantu faktu – gan to, kāpēc putnu olas
nav vienādas, gan arī to, ko par putniem var
pastāstīt viņu kājas, kāpēc nepieciešami putnu būrīši. Jaunāko klašu skolēniem bija tik
daudz jautājumu, ka, cerams, kāds no viņiem
nākotnē varētu būt ornitologs. Viena no projekta iecerēm nu ir piepildīta. Pirmais projekta „Mēs esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām” posms ir noslēdzies, tomēr atslābināties
nedrīkstam, jo padarāmo darbiņu saraksts
vēl ir liels...
Skolotāja V. Liepiņa

PIEKTĀ TEĀTRA IZRĀDE PII “ZĪLĪTE” –
JOKA PĒC ALFABĒTS
Klāt pavasaris, spīd spoža saulīte, ārā čivina putniņi, un Nezinītim tik ļoti negribas mācīties, bet ar burvju nūjiņas palīdzību
ātri iegūt zināšanas, tāpēc viņš meklē burvi, kas palīdzētu iemācīties alfabētu. Meklē tur, meklē šur, bet neatrod burvi nekur –
ir tikai burvju nūjiņa, kas nedarbojas, tāpēc palīgā nāk Burtu
meitiņa ar „Ķiparu” grupas bērniem. Tiek uzburta vesela pasaka ar stāstu, zīmējumu un mūzikas palīdzību – apaļš ābols cep
bumbierim čības, divmetrīgā eglē ērglis fi lmē gliemežu ģimeni,
helihopters izglābj īstu jaguāru, krabis ķemmē lācim ļipu, muša
nes ņaudošu odu, pele runcim sasien šalli, trusis uzlej ūdeni vienai zaļai žurkai, un alfabēts tiek iemācīts ne tikai Nezinītim, bet
visiem šeit sanākušajiem bērniem, gan lieliem, gan maziem, kuri
ar interesi seko līdzi notikumiem uz „skatuves” un piedalās visā
šajā jautrajā procesā.
Mīļš paldies „Ķiparu” grupas skolotājām Ingunai un Laurai,
skolotāju palīdzei Brigitai un visiem grupas bērniem, bez kuru
palīdzības mums nebūtu šī jaukā pasākuma!
“Zaķīšu” grupas skolotāja – I. Lisecka
E. Štākas foto
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Jautrie starti kopā ar rūķi Spilventiņu

“Bitīšu” grupas bērni jautrajos startos.

29. marta rītā, kad saulītē priecīgi lēkā
pirmie saules zaķēni, jautrā un sportiskā
noskaņojumā PII “Zīlīte” ieradies rūķis
Spilventiņš, kurš izmisīgi meklē savu draugu – rūķi Miedziņu. Satiekot “Zaķīšu” un
“Mārīšu” grupas bērnus, Spilventiņš visus
aicina kopā doties meklēt Miedziņu, kurš
atstājis savas krāsainās pēdiņas. Pēc neveiksmīgiem meklējumiem visi atpūšas

FUTBOLA SPĒĻU
GRAFIKS VIESĪTES
stadionā
LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA U–10
(2006. dz. g.) 8X8 B apakšgrupa
25. maijs – 14.00 Viesītes SS – Jēkabpils SS
17.00 Viesītes SS – FK Krāslava
LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA U–11
(2005. dz. g.) 8x8 B apakšgrupa
31. maijs – 14.00 Viesītes SS – FK Krāslava
15.00 Viesītes SS – Rēzeknes FA–2
LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA U–12
(2004. dz. g.) 8x8 B apakšgrupa
26. jūlijs – 10.00 Viesītes SS – Ilūkstes NSS
11.00 Viesītes SS – Rēzeknes FA–3
LATVIJAS JAUNATNES
ČEMPIONĀTS Attīstības grupa
U–13 (2003. dz. g.) B apakšgrupa
4. maijs – 14.00 Viesītes SS – Alojas nov. sp. sk.
25. maijs – 16.00 Viesītes SS – Rēzeknes FA–2
8. jūnijs – 13.00 Viesītes SS – Vidzemes FC
22. jūnijs – 11.00 Viesītes SS – Jēkabpils sp. sk.
8. jūlijs – 11.00 Viesītes SS – Rēzeknes nov.
BJSS
24. augusts – 16.00 Viesītes SS – Madonas
BJSS
7. septembris – 17.00 Viesītes SS – Ogres SC
Ar Viesītes SS futbola grupu spēļu kalendāru
var iepazīties Viesītes novada mājas lapā
VIESĪTES SS

un vingro ar skaistajiem spilventiņiem, ko
katrs mazulis ir paņēmis līdzi. Pēc jaukās
vingrošanas visi atkal turpina meklēt Miega rūķi, taču panākumu nav, bet tiek atrasts
Miedziņa miega maiss, kuru visi kopīgiem
spēkiem cenšas novilkt no ceļa, lai turpinātu doties atkal tam pa pēdām. Neatrodot
meklēto, bērnu spilventiņi arī ir sabēdājušies, tāpēc Spilventiņš piedāvā bērniem

piedalīties spilvenu lidojumā un noskaidrot, kurš spilventiņš aizlidos vistālāk. Pēc
jautrās atrakcijas visi atkal dodas meklēt
Miedziņu, taču Spilventiņš pēkšņi atceras,
ka rūķis ir devies ceļojumā ar miega vilcieniņu, un aicina arī bērnus doties ar to. Kad
vilciens apstājas, visi dodas uz spilvenu ballīti, kur jautri uzdejo ar līdzi paņemtajiem
spilveniem.
Lielāko grupu bērni, neatrodot rūķi
Miedziņu, jautri pavadīja laiku, piedaloties
dažādās jautrās un interesantās stafetēs.
Veiklajiem un atraktīvajiem “Taurenīšu”,
“Rūķīšu”, “Bitīšu” un “Ķiparu” grupas bērniem bija gan jāmet spilveni mērķī, gan jālec tiem pāri un tie jānes starp kājām, kā arī
jāizpilda dažādi citi vingrojumi. Aizraujošs
izvērsās čību skrējiens, kur bērni skrēja ar
ežu un dinozauru čībām. Jautrība un skaļi smiekli sita augstu vilni spilvenu kaujās,
tad nu gan spalvas putēja pa gaisu! Atvadoties no rūķa Spilventiņa, visi kopā secināja,
cik aizraujoši un interesanti ir darboties,
izmantojot spilvenus. Par lielo cīņas sparu
un veiklību rūķis Spilventiņš katrai grupai
pasniedza diplomu un bērnus pacienāja
ar “gardajiem spilventiņiem”, lai netrūktu
spēka arī turpmāk.
Lai tikpat jautriem un skaļiem
smiekliem, kā arī jauniem piedzīvojumiem
bagāts šis pavasaris gan dabā, gan katram
sirsniņā! Lai naktīs salds miedziņš un krāsaini sapnīši!
Rūķis Spilventiņš – sporta skolotāja Evita
Autores foto

Viesītē, Saimniecības preču veikalā –
jauns preču pievedums!
Viss nepieciešamais dārza darbiem!
 Kūdras substrāti 10 l, 20 l, 50 l, 150 l, 210 l
 Augsne kapiem
 Biohumuss, trihodermīns un dažādi minerālmēsli
 Agrotīkls: *baltais 1.6 m, 3.2 m, *melnais 1.6 m
 UV stabilizētā siltumnīcu plēve, 150 mikroni
 Bārenītes, pelargonijas un rožu stādi
 Plašā izvēlē ziedu un dārzeņu sēklas, sīksīpoli
 Plastmasas puķu podi un balkona kastes
 STIHL trimmeri un motorzāģi
 FISKAR darba rīki
 Kameras velosipēdiem
 Auto spuldzes
 Viss dārza un pagalma sakopšanai –
grābekļi, lāpstas, darba cimdi un tml.
Gaidīsim Jūs veikalā Viesītē, Brīvības ielā 1!
Darba laiks darba dienās 8:00 – 18:00,
sestdien 8:00 – 16:00.
Tālrunis: 26624390.
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Viesītē aizvadīts jau trešais jauno grupu
konkurss HOMESICK
26. martā Viesītē notika trešais jauno
grupu konkurss HOMESICK 2016. Konkursu rīko Viesītes jauniešu dome sadarbībā ar
Viesītes Kultūras pili un Viesītes novada pašvaldību. Šogad konkurss pulcēja 12 jaunās
grupas no visas Latvijas – Rēzeknes, Alojas,
Nīcas, Liepājas, Rojas, Neretas, Ilūkstes, Valdemārpils, Rīgas, Madonas un Salas.
Konkursa rezultāti
1. vieta – „Melns uz Balta” (Madona).
2. vieta – „Piparmētra” (Ilūkste).
3. vieta – „Improvizācija” (Roja).
Skatītāju simpātija: Wild Pride (Nereta).
Labākais autordarbs – grupai „Piparmētra” (Ilūkste).
Labākais solo ģitārists – Edgars Roļskijs
(Kokteilis).
Labākais basģitārists – Maikls Drobins
(Melns uz Balta).
Labākā vokāliste – Melita Rozentāle
(Sala).
Labākā taustiņinstrumentāliste – Kristīne Vertjanova (Radio iela 8).
Kristers Rudzītis (grupa Melns uz Balta):
„Šķiet, ka ar katru gadu konkurss paliek arvien iespaidīgāks. Tāpat arī konkurence, jo
bija redzams, ka visas grupas mājās bija cītīgi
gatavojušās. Interesanti šķita, ka šogad piedalījās vairākas meiteņu grupas, un pēc žūrijas
vērtējuma varēja saprast, ka šoreiz meitenes
bija pārākas par puišiem. Nākošgad noteikti
brauksim skatīsies un atbalstīt citas grupas.”
Trešajā gadā konkurss ievērojami izaudzis ne vien dalībnieku skaita ziņā, bet arī
muzikālo priekšnesumu kvalitātē. Šogad
konkursu atklāja žūrijas ansamblis – visiem žūrijas locekļiem vienojoties kopīgā
dziesmā. Jau trešo gadu žūrijā mūziķu sniegumu vērtēja viens no Latvijas labākajiem
bundziniekiem Gundars Lintiņš. Otro
gadu žūrijas krēslu ieņēma festivāla “Sinepes un Medus” un Madonas ģitāristu sesijas
organizators Imants Pulkstenis. Tāpat dalībnieku sniegumu vērtēja mūziķis Kārlis
Kazāks un Viesītes jauniešu domes pārstā-

Janvāra mēnesī sākām jaunu rubriku
„Viesītes Jaunie Var”. Viesītes novadnieku
sarakstā ir gana daudz spilgtu personību, ar
kurām mēs visi varam lepoties, viņu vidū ne
viens vien jaunietis. Viņos ir vērts ieklausīties. Aprīlī turpinām iepazīstināt ar mūsu
novada jauniešiem un viņu sasniegumiem.
Šoreiz par sevi stāsta Evija Elpere.
Vārds, uzvārds, vecums un dzīvesvieta:
Evija Elpere, 29, Jelgava
1. Pastāsti, ar ko Tu šobrīd nodarbojies?
Šobrīd strādāju Jelgavas pašvaldības iestādē – Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā –
esmu muzeja speciāliste. Ikdienā es izstrādā-

vis, bundzinieks Alvis Sladzis.
Amanda Lapa (grupa Piparmētra): „Konkurss bija lielisks. Bija ļoti patīkami kopā
uzstāties ar tik progresējošām jaunajām grupām. Visi bija kolosāli. Mēs jutāmies ļoti pārsteigtas, uzzinot, ka esam izcīnījušas 2. vietu,
uz neko tādu nebijām cerējušas. Visas bijām
ļoti, ļoti priecīgas. Konkurss ir ļoti izdevies.
Tas dod lielas iespējas jaunajām grupām sasniegt kaut ko jaunu un turpināt attīstīties tālāk. Ar nepacietību gaidām nākošo HOMESICK konkursu, lai tajā piedalītos vēlreiz.”
Beāte Olekte (grupa Improvizācija): „Pasākums bija ļoti pozitīvs un ar iespēju parādīt
savu daiļradi, muzikalitāti. Bija iespēja iepazīt citus jaunos mūzikas censoņus, kas palielina vēlmi arvien vairāk pilnveidoties! Bija tik
daudz brīnišķīgu emociju, ka jāteic – būtu
prieks atgriezties. Konkurss kopumā noorganizēts ļoti labi, patīkami, ka bija ļoti profesionāla aparatūra, kā arī visā Latvijā plaši
zināmi žūrijas locekļi.”
Par kvalitatīvu konkursa norisi rūpē-

jās Viesītes jauniešu domes komanda – Eiva
Krista Dronka, Ieva Milakne, Aigars Cišs,
Delfija Balzere, Līga Bārbale, Melānija Jaksteviča, Evelīna Bantauska, Kristiāna Meļehova,
Henrijs Zālītis, Sabīne Grinciuna, Krista Upīte, Liene Kļaviņa, Diāna Beļavska, Jānis Milaknis un Jānis Berģis. Jaunieši visas dienas
garumā gan sagaidīja grupas, gan arī organizatoriski rūpējās par to, lai konkurss noritētu
bez starpgadījumiem. Jāpiemin arī pasākuma
vadītāji – Kristīne Līce, Zanda Zaļakmene,
Egīls Skrūzmanis un Horens Romanovs, kuri
lieliski tika galā ar atbildīgo uzdevumu.
Paldies jauniešu komandai, dalībniekiem, žūrijai un Kultūras pils kolektīvam, bez
kuriem konkurss nebūtu iespējams! Paldies
SIA “Gargrode” par finansiālu atbalstu un Jolantai Kovnackai par Alīdas kafeju!
Konkursa organizatore:
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa
L. Šķimeles, M. Jakstevičas,
I. Pulksteņa foto

ju un vadu muzeja pedagoģiskās nodarbības
un ekskursijas, organizēju un iekārtoju izstādes, strādāju ar muzeja krājumu, rakstu
preses relīzes un strādāju ar ziņu ievietošanu
sociālajos tīklos, mājaslapā.
2. Kā Tu raksturotu ceļu, kurš bija jānoiet, lai nonāktu tur, kur esi šobrīd?
Mans ceļš līdz šai darba vietai bijis diezgan garš un pieredzes bagāts – nācies strādāt
gan dažādos kolektīvos, gan ar dažādiem
klientiem un sadarbības partneriem, bet,
manuprāt, nav jābaidās no neviena darba –
kad atnācu dzīvot uz Rīgu, mani pirmie
darbi bija Rimi par kasieri, pēc tam Čili picā
par viesmīli – jebkurš darbs iemāca atbildību, prasmi sadarboties ar citiem cilvēkiem,

sniedz kontaktus un iespēju palūgt atsauksmi no darba devēja, kuru ir iespējams uzrādīt, pretendējot pēc studiju beigšanas uz
augstāk kvalificētu amatu.
3. Kādu izglītību esi ieguvusi un vai tā
ir ietekmējusi Tavu profesionālo darbību?
Esmu beigusi studijas Biznesa Augstskolā Turība – mācījos par sabiedrisko attiecību speciālisti. Lai arī neesmu strādājusi šajā
profesijā, studijās iegūtais noder gan darbā,
gan ikdienas sadzīvē – man ir viegli komunicēt ar cilvēkiem, sarunāt pasākumus, sniegt
informāciju žurnālistiem par notikušajām
aktivitātēm, vienkārši atpazīt visus merčendaizinga paņēmienus un neuzķerties uz reklāmu trikiem! 
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4. Tavuprāt, kādi atslēgas vārdi raksturo Tavus panākumus?
Spēja izmantot radušās iespējas, attieksme, vēlme darboties un ierastas lietas padarīt interaktīvākas, aizraujošākas.
5. Vai bez pamatdarba Tev ir kādi hobiji vai aizraušanās?
Jau 6 gadus aktīvi darbojos studenšu
korporācijā Spīdola. Katru gadu cenšos iemācīties kaut ko jaunu – tā ir bijusi floristika, knipelēšana (mežģīņu darināšana),
studijas Starptautiskajā Manikīra skolā,
dažādas dejas u.c. Šobrīd regulāri eju uz
gleznošanas nodarbībām un izmantoju ESF
sniegto iespēju mācīties Jauniešu garantijas
programmas ietvaros par „Šuvēju”.
6. Kādi ir Tavi turpmākie plāni, mērķi?
Vai plāno apstāties pie sasniegtā?
Mani nākotnes mērķi ir noteikti saistī-

ti ar sevis pilnveidošanu – mūsdienās ir tik
daudz iespēju mācīties un apgūt dažādas
lietas – pateicoties savai darba vietai, man
ir iespēja braukt uz dažādiem semināriem,
konferencēm, ārzemju komandējumiem, lai
smeltos iedvesmu un pieredzi. Hobiju ziņā
manā nākamā gada sarakstā ir vēlme iemācīties spēlēt ģitāru, un vēl es ļoti gribētu iemācīties ķīniešu hieroglifu rakstību.
7. Vai, Tavuprāt, ikvienam jaunietim tepat, Latvijā, ir iespēja realizēt savas idejas?
Es uzskatu, ka ir iespējas realizēt savas
idejas un to vajag darīt. Mūsdienās ir iespējas iesniegt dažādus projektus, iegūt finansējumu no privātiem aizdevējiem, fondiem,
tikai jāprot attīstīt un pasniegt savu ideju, lai
investors redzētu, ka acīs ir tā uguntiņa, kas
nepieciešama, lai viss izdotos.
Protams, var sūdzēties par to, ka mums

nav uzņēmējiem labvēlīga vide, sarežģīta
birokrātija, bet jāatceras, ka mēs esam ļoti
jauna valsts – ja ekonomiski sakārtotajām
lielvalstīm ir vairāku simtu un pat tūkstošu
gadu sena vēsture, tad mēs nevaram pretendēt uz tādu attīstības līmeni 100 gadu laikā.
Var jau aizbraukt projām uz ārzemēm, bet
kas gan veidos mūsu valsti un vidi, ja ne mēs
paši? Vieglākais ceļš ir aizbraukt un teikt, ka
tad, kad viss būs sakārtots un izdarīts – tad
es atgriezīšos – bet, ja kaut kas neapmierina,
tad ir jāiet, jāmeklē domubiedri un jāmēģina
kaut kas mainīt. Diemžēl mums raksturīgi ir
tikai parunāt, pakritizēt, bet pietrūkst darbības, lai kaut ko mainītu.
8. Ko Tev nozīmē Viesītes novads?
Viesīte vienmēr būs vieta, kurā man tika
ielikti pamati manai turpmākajai dzīvei, izaugsmei. Tieši šeit man iemācīja noticēt sev,
nebaidīties un attīstīt savas idejas.
9. Kāds būtu Tavs novēlējums vai ieteikums Viesītes jauniešiem?
Skanēs klišejiski un ierasti, bet teikšu –
izmantojiet visas iespējas, ko jums sniedz
skola – mācieties visus priekšmetus, kas ir
skolas programmā, jo jūs nekad nezināt, kur
dzīve jūs aizvedīs. Pateikšu godīgi – man
skolas laikā ļoti nepatika vēsture, un es domāju, ka man nekad dzīvē tas nenoderēs –
bet nu pati strādāju muzejā un bieži vien
pieķeru sevi pie domas, ka nokļūtu mazāk
neveiklās situācijās, ja labāk zinātu vēsturi!
Noteikti vajag izmantot iespējas piedalīties dažādos projektos, ar kuru palīdzību
var aizceļot uz ārzemēm un redzēt, kā dzīvo cilvēki citās valstīs, apmeklēt seminārus,
kursus, mācīties valodas, jo viss, ko jūs iegūsiet, būs jūsu, un zināšanas, kontakti, atmiņas – tās ir lielākās vērtības, jo tās nevar ne
pazaudēt, ne nozagt.
Pierakstīja L. Liepiņa.
Foto no E.Elperes personīgā arhīva

Darbnīca jauniešiem “Naida runai NĒ!”
4. aprīlī Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra telpās notika darbnīca jauniešiem “Naida
runai NĒ!”, kurā ikviens dalībnieks varēja pilnveidot savu izpratni par Vidusjūras reģiona
valstīm un uzzināt par naida runas riskiem
saistībā ar bēgļu, migrācijas un musulmaņu
jautājumiem. Darbnīcu
mērķis bija padziļināt
jauniešu izpratni par
kultūru daudzveidību
un pretdiskriminācijas
jautājumiem, veicinot
iecietību pret atšķirīgu
kultūru pārstāvjiem.
Pasākums notika
projekta “1001 stāsts
starpkultūru dialogam”
ietvaros, ko organizē
Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra sadarbībā ar Annas
Lindes Fonda Latvijas
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tīkla dalīborganizācijām. Darbnīcu vadīja Suha
Ayyaha, Jordānijas organizācijas „I–Dare” projektu direktore. Darbnīcā piedalījās četrdesmit
jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem.
Darbnīca iesākās ar īsu ievadu par projektu
un tā aktivitātēm, vēlāk visi jaunieši savā starpā
iepazinās un izkustējās pirms darbnīcas iesākuma. Darbnīcā vairāk nekā divu stundu garumā
jauniešiem bija iespēja iejusties dažādu sabiedrības pārstāvju lomās, izprast, kādi stereotipi
ir raksturīgi katram pārstāvim un kāpēc tādi
aizspriedumi ir veidojušies. Tālāk jaunieši dalījās grupās, lai tajās radītu savu ideju par ideālu
valsti un tajā esošajiem iedzīvotājiem. Dalībnieki izdomāja, kāds varētu būt valsts nosaukums,
ekonomiskā situācija un apdzīvotība. Ar izveidotās valsts modeli bija jāiepazīstina arī pārējie.
Jauniešiem tika dots uzdevums piecus no piedāvātajiem desmit sabiedrības pārstāvjiem iekļaut
izveidotajā valstī un pamatot, kāpēc izvēlēti šie
konkrētie cilvēki. Jaunieši aktīvi diskutēja, kurus no piedāvātajiem sabiedrības pārstāvjiem
pieņemt savā izveidotajā valstī un kāpēc. Pēc
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paveiktā darba jaunieši pārrunāja diskusijas
rezultātus. Darbnīcas noslēgumā tika piedāvāta
pilnīgāka informācija par katru sabiedrības pārstāvi, kas izmainīja daudzu jauniešu domas par
šiem pārstāvjiem un pierādīja to, ka stereotipi,
kuri izveidojušies sabiedrībā, ietekmē mūsu viedokli par konkrētu tautību, reliģijas, valsts utml.

pārstāvjiem.
Jaunieši ieguva padziļinātu izpratni par
kultūru daudzveidību, toleranci, migrācijas
un bēgļu jautājumiem, kā arī pilnveidoja savas
angļu valodas zināšanas, jo visas aktivitātes, ko
vadīja viese no Jordānijas, notika angļu valodā.
Darbnīcas noslēgumā ikviens dalībnieks tika ai-

Piesakies angļu valodas
vasaras nometnei Viesītē!
Vasara vairs nav tālu, tāpēc sāc jau laicīgi plānot, kā to pavadīsi. Mums tev ir lielisks
piedāvājums – izmanto izdevību vasaru pavadīt aktīvi, interesanti, kā arī papildini savas angļu valodas zināšanas ar jauniešiem no
Amerikas.
No 10.07. – 15.07. Viesītē, Kempingā
„Pērlīte”, notiks kristīgā angļu valodas un
sporta nometne „Did you get my message” Viesītes novada bērniem un jauniešiem vecumā no 14 līdz 20 gadiem. Dalības maksa – 35 eiro. Pieteikties vari līdz
20. jūnijam

Reģistrēties nometnei var šeit:
https://ems.josiahventure.com/registration/new/1953?groups=all
Ja vēlies uzzināt sīkāku informāciju, vari
rakstīt vai zvanīt: Santai – dronkasanta@inbox.
lv, 27567734; Ingai – inga.kalniesa@inbox.lv,
27473479.
Nometnē būs jaunieši no Amerikas (Arizonas), Jauniešu Virzības, un komanda no Viesītes
baptistu draudzes!
Ja vēlies uzzināt kaut ko vairāk par šīm nometnēm, ieskaties šeit:
http://jauniesunometnes.lv/

cināts sekot līdzi projekta aktivitātēm, pārdomāt
to, kā veidojas stereotipi, un būt iecietīgākiem
vienam pret otru.
#1001Starpkult_LV
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes darbiniece Līvija Levinska
K. Līces foto

Viesītes novada
jaunieši
starptautiskā
vidē apgūst
darba tirgum
nepieciešamās
prasmes
No 9. līdz 17. aprīlim Lietuvā (mācību
centrā Daugirdiškes) norisinājās ERASMUS+ programmas jauniešu apmaiņas
projekts “Increase your employability”. Tā
mērķis bija sniegt jauniešiem zināšanas, kā
attīstīt sevi darba tirgū, praktiski iejūtoties
tirgotāja lomā un izzinot tipiskākos mītus
un stereotipus, kas pastāv darba tirgū, kā
arī salīdzinot nodarbinātības iespējas dažādās valstīs. Jauniešiem bija iespēja apgūt jaunas zināšanas par uzņēmējdarbību,
mārketingu un attīstīt personīgās kompetences un prasmes, darbojoties praktiski
radošajās darbnīcās.
Jauniešu apmaiņa pulcēja dalībniekus
no 6 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Polijas, Portugāles un Īrijas. Latviju projektā pārstāvēja Viesītes novada jaunieši –
Aigars Cišs, Jānis Berģis, Ieva Milakne,
Kristiāna Meļehova, Sabīne Grinciuna un
Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece Līvija Levinska. Projekta
partneri bija Institute for Policy Research
and Analysis (LT), Viesītes novada pašvaldība (LV), Stowarzyszenie Universum (PL),
Associação Juvenil da Linha de Cascais
Rota Jovem (PT), Eurobug (IE), Sihtasutus
Harju Ettevõtlus – ja Arenduskeskus (EE).
Pirmajās projekta dienās jaunieši iepazina tuvāk viens otru, spēlējot vārdu iepazīšanas un komandu saliedēšanas spēles. Nākamajās dienās dalībnieki iepazina tādas
tēmas kā jauniešu bezdarbs dažādās valstīs;
mīti un stereotipi par darba atrašanu; uzņēmējdarbība; dažādi veidi, kā pelnīt naudu ar rokdarbiem; CV rakstīšana; kā atrast
darbu; mārketinga pamati; reklāmu veidošana u.c. Katru vakaru bija kāds tematiskais pasākums, piemēram, kultūras vakars,
kad iepazinām dažādu valstu ēdienus, tradīcijas, vārdus, dziesmas un dejas. Projekta
ietvaros bija iespēja izveidot savu biznesa
ideju, kuru vēlāk piedāvāt cilvēkiem Viļņā,
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tādējādi praktiski izmēģinot tirgot citiem
savu izstrādāto ideju.
Projekta vidū visi dalībnieki apmeklēja
pilsētas Trakai un Viļņu. Viļņā apmeklējām
pašvaldības iestādi, kurā jaunieši iepazina
pašvaldības darbu, kā arī aplūkoja pašvaldības ēku no iekšpuses. Vislielāko jauniešu uzmanību izpelnījās Viļņas makets, kas
bija veidots no koka, un konferenču zāle,
kurā katrs dalībnieks varēja uzstāties, runāt mikrofonā un saņemt atbildes uz viņu
interesējošiem jautājumiem.
Kristiāna Meļehova: “Šis bija mans
pirmais apmaiņas brauciens. Bija iespēja
pārbaudīt savas angļu valodas prasmes,
iepazīt cilvēkus no dažādām valstīm un
uzzināt vairāk par tām. Manuprāt, šis
projekts bija laba pieredze! Projekts iemācīja cienīt vienam otru, ierasties visur
laikā. Projektā vienmēr bija ko darīt, ne-

viens negarlaikojās.”
Aigars Cišs: “Viennozīmīgi labākais
projekts, kurā esmu bijis. Iepazinu lieliskus
cilvēkus no citām valstīm, ar kuriem bija
patīkami komunicēt un atrasties vienā vietā. Ēdināšana bija superīga.”
Ieva Milakne: “Šis projekts bija laba
iespēja sarunāties un mācīties labāk runāt
angļu valodā. Šis bija pirmais jauniešu apmaiņas projekts, kurā esmu piedalījusies.
Projekta laikā bija daudz uzdevumu, kuros
vajadzēja sastrādāties kā komandai ne tikai
ar savas valsts pārstāvjiem, bet arī ar cilvēkiem no citām valstīm. Bija iespēja iepazīt
citu valstu – Portugāles, Polijas, Lietuvas,
Igaunijas, Īrijas – kultūras, kā arī prezentēt
savu valsti citiem. Ļoti patika cilvēku atvērtība un interese uzzināt ko jaunu. Priecājos
par projektā pavadīto laiku!”
Sabīne Grinciuna: “Laiks, ko pavadī-

Līdzjūtība
Tur, tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.
(I. Rudene)

JUMTU SEGUMI
Metāla dakstiņprofils
Metāla trapecveida profils
jumtiem un sienām
■ Metāla valcprofils
■ Dažādu krāsu un formas
bitumena šindeļi
■ „ETERNIT” Bezazbesta
viļņotās loksnes
■ Kausējamie jumtu segumi
■

Izsakām līdzjūtību Aivitai un Veldzei,
pavadot mūžības ceļā tēvu un vīru
Alfonu Proščenu.
„Kamenes” Ritē

 +371 24335660

 AMUniverss@inbox.lv

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…
Cilvēks kā mirdzoša zvaigzne
Debesu plašumos mīt.
Ne zināt mums stundu, ne brīdi,
Kad dziestoša lejup tā krīt.

Gunārs Raups

■

Jumtu komplektēšana!
nāšana!
Jumtu uzmērīšana, aprēķi
u!
ekt
Piegāde uz obj

ju projektā, bija lieliska iespēja pārbaudīt
pašai sevi, savas angļu valodas zināšanas,
pārstāvēt sevi un savu viedokli grupu darbā. Manuprāt, katram jaunietim vajadzētu
pamēģināt piedalīties šāda veida projektā.
Projektos var satikt jaunus, pozitīvus un
atraktīvus cilvēkus no citām pasaules valstīm. Ļoti patika, kā projekts bija organizēts, ka cilvēki zināja, kas un kad jādara.
Projekts iemācīja disciplīnu, jo viss notika
noteiktā laikā. Visi projekta dalībnieki cienīja viens otru un otra darbu.”
Projekta noslēgumā katrs jaunietis izvērtēja projektā iegūtās zināšanas, dalījās
ar savām izjūtām un domām par jauniešu
apmaiņas projektu, saņēma Youthpass sertifi kātus un apņēmās kādreiz vēl piedalīties
līdzīgā projektā.
Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra
jaunatnes darbiniece Līvija Levinska

08.12.1939. – 29.03.2016.
Sunākstes pagasts

Pateicība

Sergejs Bistrovs
10.10.1941. – 29.03.2016. Elkšņu pagasts

Sakām sirsnīgu paldies Aivaram un
Elitai Skadiņiem, visam
IK „Viesītes Efejas” personālam par
atvadu ceremonijas organizēšanu,
izvadot pēdējā gaitā mūsu
audžutēvu! Pateicamies par sniegto
atbalstu, sapratni un iejūtību!
Valentīna un pārējie
tuvinieki Neretā
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Alfons Proščens
13.09.1943. – 06.04.2016. Rites pagasts

Ritma Zvaigzne
09.04.1934. – 14.04.2016. Elkšņu pagasts

Evalds Pūpols
07.02.1927. – 18.04.2016. Viesītes pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
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Viesītē aizvadīta deju skate
9. aprīlī Viesītes Kultūras pilī aizvadīta
Jēkabpils deju apriņķa deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skate. Uz skatuves savu dejotprasmi žūrijai atrādīja 21 deju kolektīvs.
Viesītes novadu skatē pārstāvēja viens kolektīvs – VPDK „Augšzeme”, kas skatē ieguva
augstākās pakāpes diplomu. Kolektīva vadītājs – Andris Kivlenieks.
Dejotāju sniegumu vērtēja Elita Treilone,
Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja,
Una Stakle, Aizkraukles apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja, un Ludmila Bērziņa, Jēkabpils novada pašvaldības speciāliste kultūras
un interešu izglītības jautājumos. Žūrija skatē
vērtēja dejas māksliniecisko izpildījumu un
rakstura atklāsmi, dejas horeogrāfiskā teksta
precizitāti, izpildījuma muzikalitāti, tautas
tērpa valkāšanas kultūru un pareizību, kā arī
skatuves kultūru un kolektīva kopiespaidu.

Katrs kolektīvs dejoja divas dejas no ieteicamā repertuāra. VPDK “Augšzeme” izdejoja “Dievs man deva maizes zemi” (Taigas
Ludboržas horeogrāfija, tautas mūzika) un
“Odums” (Gunta Skujas horeogrāfija, tautas

mūzika kapelas “Dziga” apdarē).
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību
speciāliste L. Liepiņa
K. Sēļa foto

Viesītē pulcējas mazie dejotāji

19. aprīlī Viesītes kultūras pilī pulcējās
mazie dejotāji uz starpnovadu pirmsskolas
bērnu deju kolektīvu sadanci „Svēki saulītei”.

Pasākuma mērķis ir apzināt un veicināt pirmsskolas izglītības iestāžu un kultūras iestāžu bērnu deju kolektīvu radošo
darbību, izaugsmes iespējas un attīstību.

Uz Saulītes svētkiem bija ieradušies 10
pirmsskolas bērnu deju kolektīvi no Aknīstes, Salas, Biržiem, Sūnām, Ābeļiem,
Zasas, Rites un Viesītes.
Pulcējot un aicinot saulīti aizvien biežāk apciemot mūs un baudīt tās siltumu,
debesīm kļūstot spožākām un krāsainākām, koncertā visus mazos dejotājus sagaidīja Meža māte ar saviem čaklajiem palīgiem – meža Laumiņām un rūķi Miksi,
kuru lomās iejutās Kultūras pils skolēnu
dramatiskā pulciņa dalībnieki.
Svētki iesākās ar mazo dejotāju parādi un pašu gatavotu sveicienu saulītei.
Koncertā katrs kolektīvs izdejoja divas
dejas. Pasākuma noslēgumā visi dejotāji
pulcējās deju zālē uz svētku noslēgumu
un Disenīti.
Viesītes kultūras pils direktore
R. Vasiļjeva
J. Pātagas foto

Rites Tautas nama mazie dejotāji piedalās sadancī
19. aprīlī Rites Tautas nama mazie dejotāji ar savu skolotāju Lilitu Bārduli devās
uz Viesītes Kultūras pili, kur tika organizēts
ikgadējais sadancis.
Dejotājiem bija iespēja parādīt savu dejotprasmi un pavērot, cik raits deju solis ir
citiem pasākuma dalībniekiem. Pēc koncerta dejotājiem bija iespēja atpūsties disenītē,
kur uz kopīgu sadejošanos aicināja burvīgās
pasaku fejas, kas malā sēdēt neatļāva nevienam pasākuma dalībniekam.
Gribu pateikt paldies deju kolektīva
vadītājai Lilitai un pašiem dejotājiem par
skaisto dejas soli, ko apguvuši, jo bija liels
lepnums vērot savus dejotājus arī dejotāju
māmiņām un mums, visiem pārējiem līdzjutējiem!
Rites Tautas nama vadītāja
A. Guoģe
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Kultūras afiša
Viesītes Kultūras pilī

4. maijs – PAR Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienu plkst. 16.00
Viesītes kultūras pils konferenču/Kino zālē
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI
KINO VAKARS:
• dokumentālā fi lma „Dzintara latvietis
87” Rež. A. Freimanis, kura 80–tā dzimšanas
diena tika atzīmēta šī gada pavasarī. A. Freimanis ir viens no latviešu poētiskā kino pamatlicējiem. Tā ir dzīvespriecīga, smieklīga
un humoristiska reportāža par dzīvi Latvijā
1987. gadā, dažādās vietās un sabiedrībās,
meklējot atbildi uz jautājumu, kāds ir īstenais latvietis, kas latviešus vieno (aizkadra
balss ar smieklīgiem komentāriem filmu padara izklaidējoši vieglu un jautru). Tas ir arī
stāsts par to, no kā mēs esam tikuši vaļā,
izcīnot brīvību. „Dzintara latvietis 87” ir
unikāls arhīvu materiāls, kas līdz šim plašākai publikai izrādīts ļoti maz.
• režisora Renāra Vimbas fi lma „Es esmu
šeit” (2016.)
Filma ir aizkustinošs stāsts par septiņpadsmitgadnieci meiteni Raju (Elīna Vaska) un
viņas brāli Robi (Andžejs Jānis Lilientāls),
kas spiesti dzīvot kopā ar vecmammu Olgu,
jo viņu tēvs miris un māte aizbraukusi meklēt darbu Anglijā. Baiss notikums satricina
māsas un brāļa dzīvi, un meitene nu spiesta pieņemt lēmumus, no kādiem vairītos pat
pieaugusi sieviete.
• Pēc fi lmu noskatīšanās aicinām uz neformālām sarunām un diskusijām „Toreiz un
Tagad...” (4. maijs mums ir devis otru elpu,
atvēris ne tikai robežas, bet arī acis, sirdis un
prātus). Īpaši aicināti tie cilvēki, kas piedalījās Latvijas neatkarības atgūšanā!
IEEJA–BRĪVA
12. maijā plkst. 19.00 Viesītes kultūras pils
konferenču/Kino zālē pašmāju komiķa un
rakstnieka Maksima Trivaškeviča komēdijas šovs „STAND – UP” – izrāde latviešu
valodā. Komēdijšovā tiks iesmiets par valstu un valodu kopīgajiem un atšķirīgajiem
aspektiem, kā arī par pašlaik un vienmēr
aktuālo. Maksims Trivaškevičs ir komiķu
organizācijas „Comedy Latvia” biedrs un

viens no pieredzējušākajiem stand – up žanra pārstāvjiem Latvijā. Paspējis līdz asarām
sasmīdināt publiku gan Latvijā, gan arī kaimiņvalstīs, kultūras pils apmeklētājus priecēs ar vairāk nekā stundu garu priekšnesumu. Ieeja: EUR 1,00
27. maijā plkst. 13.00 Viesītes PII „Zīlīte”
audzēkņu IZLAIDUMS
5. jūnijā ĢIMEŅU DIENA VIESĪTĒ
Programmā:
plkst. 11.00 KAROTĪŠU SVĒTKI – novada
2015. gada jaundzimušo mazuļu godināšana
plkst. 12.00 bērnu ratiņu PASTAIGA – PARĀDE
• Aicinām visus svētku dalībniekus pulcēties kultūras pils laukumā
• Īpaši gaidīsim jaunās ģimenes ar izpušķotiem bērnu ratiņiem un visi kopā dosimies
uz muzeju „Sēlija”
plkst. 12.30 Muzeja „Sēlija” teritorijā
• Svētku koncerts
• Sporta spēles ģimenēm, izklaides atrakcijas, radošās darbnīcas u.c.

Elkšņos
12. maijā plkst. 12.00 – 14.00 kultūras
namā krustvārdu mīklu konkurss „Erudīts
2016”. Lūdzam pieteikt savu dalību līdz 10.
maijam pa tālr. 26594061.
27. maijā plkst. 19.00 Elkšņu brīvdabas estrādē – „Dziesma Elkšņiem”. Mīļi gaidīti
visi, kas draugos ar dziesmu – solo/ dueti/
trio/ dziedošās ģimenes!
• Dalībniekus vērtēs žūrija.
• Skatītāju simpātiju balvas.
• Vērtēšana divās kategorijās: pieaugušie un
bērni.
Lūdzam pieteikt savu dalību līdz 23. maijam
pa tālr. 26594061.

Šūpo mani, māmuliņa,
Vieglajām rociņām,
Tad es tevi aptecēšu,
Vieglajām kājiņām.
Viesītes novada dzimtsarakstu
nodaļa mīļi sveic Viesītes novada
jaundzimušos –
Dāvi Kristeru un Tomu!
Vēlam vecākiem izturību, pacietību,
sirds siltumu un mīlestību, bērniņus
audzinot!

Mīla ar mīlu, kad satiekas,
Tai nevajag gaismas, ne atļaujas,
Tā nebīstas velnu, ne veļu.
Tā klusi klusiņiem solīšiem prot,
Ar kaķīša pēdiņām izlaipot
Pa nepazīstamu ceļu.
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa
sirsnīgi sveic Dimanta kāzu jubilejā
viesītiešus
Valiju un Franci Kozuļus!
Laulība reģistrēta
1956. gada 28. aprīlī Saukas pagasta
dzimtsarakstu nodaļā.
Vēlam veselību, možu garu un saticību
arī turpmāk!

Lones Tautas namā
7. maijā plkst. 22.00 grupa „Tranzīts”.
Balle bez galdiņiem. Sekojiet reklāmai! Ja
ir jautājumi, zvanīt Intai, tālr. 29356839,
26313739.

Pateicība

Gribu pateikt sirsnīgu paldies
Bentam no „Plūdiem”
par palīdzību mana dzīvokļa
sakārtošanā! Vēlu viņam veiksmi un
labu veselību!
Ārija no Saukas

29. maijā plkst. 11.00
Rites pagasta Ilzu baznīcā notiks
A. Žilinska Jēkabpils
mūzikas skolas audzēkņu
koncerts, veltīts dekāna
J. Bratuškina piemiņai.
Ieeja – par ziedojumiem.
Sīkāka informācija
pa tālr. 29476838.

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