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Daudz laimes, Viesīte!

Lai arī mūsu pilsētas dzimšanas diena ir
februārī, aicinām sveikt mūsu pilsētu, veltīt
tai labus vārdus visa gada garumā.
Atsūtiet mums savu vēlējumu pilsētai
dzimšanas dienā, un mēs to publicēsim kādā
no izdevuma nākamajiem numuriem!

8. februāra vakarā Viesītes Kultūras pilī
tika atzīmēta Viesītes pilsētas 90. dzimšanas diena. Svētku svinības sākās ar Ligitas
Caunes personālizstādes atklāšanu „Te un
Tālumā” Kultūras pils izstāžu zālē. Tajā apkopoti mākslas darbi, kas tapuši Latvijā un
Viesītē, kā arī darbi, kas tapuši mākslinieces
ceļojumos.
Svinīgais sarīkojums turpinājās Lielajā
zālē ar video filmiņu par Viesītes vēsturi
cauri laikiem, svētku uzrunām, pateicību
izsniegšanu Viesītes pilsētas iestādēm, bied-

rībām, nodibinājumiem un uzņēmumiem.
Turpinājumā Daumants Kalniņš sanākušos
priecēja ar koncertprogrammu „Atspulgi”,
bet pasākuma noslēgumā visi sanākušie bija
aicināti nobaudīt Viesītes māmiņu kluba cepto kliņģeri – Viesītei 90 – un Viesītes novadā
ražoto kafeju.
Vēlreiz sirsnīgi sveicam Viesītes pilsētu
dzimšanas dienā!
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste
A. Saturiņa

Viesītei 90!
Pilsētu jubilejā sveic arī Mūzikas un mākslas skola!

Arī Viesītes Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi čakli gatavojušies pilsētas dzimšanas
dienas svinībām – mazie „Otiņu” bērni zīmēja
Viesītes āžus, 4. klase gatavoja plakātus Viesītei –
90, bet 1. klases audzēkņi – svētku vilcieniņu.
I. Kovaļevska

Mākslas skolas 4. klases audzēkņu radītie plakāti „Viesītei – 90”.
Autori: Nikola Basova, Diāna Zubkova, Paula Eglīte, Sanija Betkere, Krists Murāns un
Alens Justs Plēsums.

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas sveiciens
Viesītei svētkos.
Autors: 5. klases audzēkne Adriāna Juškeviča.

Viesītes pilsētai svētki!

1928. gada 7. februāris mūsu pilsētas
vēsturē kļuvis nozīmīgs ar to, ka šajā dienā
Viesītei piešķirtas pilsētas tiesības. Ir atkal
reize, lai pārlasītu pirms 30 gadiem rakstītu
šo dienu vēsturi, kas balstās uz viesītiešu pašu
atmiņām, ko toreiz pierakstījis novadpētnieks
un mākslas vēsturnieks Arkādijs Kasinskis.
Pašam cienījamajam skolotājam šogad apritētu 90 gadi – viņš dzimis vienā mēnesī ar mūsu

pilsētu. Vai atmiņu stāsti vienmēr ir patiesi,
to nevar apgalvot. Arī datums citos aprakstos
parādās cits, tomēr tas nemazina šī laika nozīmi Viesītes vēsturē.
Šis stāsts ir par to, kā sniegotā februāra
dienā miesta valde uz sanāksmi saaicināja
skolotājus, namīpašniekus, depo priekšnieku
un citus ievērojamākos Eķengrāves iedzīvotājus. Piecēlās miesta skrīveris Kārlis Bagātais

1

un nolasīja valdības rīkojumu par pilsētas
tiesību piešķiršanu. Viesīte ar 1124 iedzīvotājiem bija kļuvusi par Latvijas četrdesmit
piekto pilsētu. Visi klātesošie bez aicinājuma
piecēlušies. Jautājumu par jaunās pilsētas nosaukumu vairākums nolēmuši uzticēt izlemt
speciālai komisijai.
Turpinājums 2. lpp.
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Nobeigums. Sākums 1. lpp.
Nosaukuma apspriešana izvērtusies vētraina. Priekšlikumam – Ozolaine – bija liels
atbalsts, bet tomēr to noraidīja. Vēlāk šo lēmumu atcerējās, un pilsētas ģerbonī tika attēlotas
piecas ozolzīles. Kāds pilsētas nosaukumu ierosināja atvasināt no sava vārda – Jurjena. Vēl
cits teicis: „Ja ir Jaunjelgava, kāpēc nevarētu
būt Jaunrīga.” Pie īstas skaidrības netikuši, nolēma atstāt veco nosaukumu – Viesīte, kas aizgūts no senā upītes vārda. Viesītes vārdu bija
ieguvis arī ezers, kas sākotnēji saucies Kikstes
ezers (Kuhten See).
Pēc pilsētas tiesību piešķiršanas sācies lielais būvēšanās laiks, un tas jau ir cits aizraujošs
stāsts par viesītiešu dzīvi. Tikpat interesanti ir
mēģināt iztēloties miestiņa pirmsākumus, kā
ap Āžu krogu jau 19. gadsimta beigās veidojās Āžu miests, kas ietilpa bijušajā Eķengrāves
pagastā. Pirmo māju esot uzcēlis Aumanis ap
1850. gadu, un tā atradusies aiz tagadējās muzeja ēkas – Paula Stradiņa skolas.
Pirmie lauksaimnieki, kas ieradušies šajā
apvidū, bijuši Kobuči, Āži, Silenieki, Berģi,
Ratnieki un Siņķeļi, kas no barona Lintena iepirka zemi un sāka celt mājas. Darbīgāko namdaru skaitā tiek minēts Vasermanis un Paula
Stradiņa tēvs Jānis Stradiņš.
Mājiņas rindojas gar dubļaino vai smilšaino ieliņu malām, kur darbīgi un uzņēmīgi
ļaudis atver savas bodītes un ražotnes, lai būtu
viss dzīvei nepieciešamais. Tā miestiņš iegūst
Eķengrāves pagastskolu, aptieku, vilnas kārstuvi, vērptuvi, krājaizdevu sabiedrības namu,
dzirnavas, citas nozīmīgas vietas un tirgus
dienas, kas atdzīvina miestiņa ikdienu. Nāk
nemierīgi laiki, kas jaunekļus sauc zaldātos,
un Pirmais pasaules karš izmaina dzīvi arī
Eķengrāvē. Kad pienāk vēsts par savas valsts
nodibināšanos, cilvēki atgriežas no bēgļu gaitām. Miestiņš atkal atdzīvojas ar jaunu sparu
un cerībām par jaunu, labāku dzīvi Latvijā. Tas
ir kā vilnis, kas uzceļ virsotnē mazu miestiņu.
Nīsto ienaidnieku – vācu armijas – kara vajadzībām būvētais atstātais šaursliežu dzelzceļš
labi noder par transporta līdzekli, lai palīdzētu
atjaunot un tālāk attīstīt saimniecisko dzīvi.
Īpaši sarosījās un attīstījās miestiņš pēc
1921. – 1922. gada, kad no Zīlāniem uz Āžiem

Viesīte, 20. gs. 30. gadi. P. Grundmaņa foto.

Viesītes pilsētai svētki!

Mākslinieces L. Caunes izstādes atklāšanā.
A. Saturiņas foto.

L. Caunes Viesītei dāvinātā glezna. I. Svilānes
foto.

tika pārcelts dzelzceļa depo. Tika uzbūvēta
Eķengrāves stacija un doktorāts. Mazbānītim
bija vajadzīgas darba rokas, un dzelzceļnieki
te sabrauca no tuvākas un tālākas apkārtnes.
Daudzus vilināja mazbānīša slava un iespējas, tāpēc viņi te iepirka gruntsgabalus un būvēja mājas. Bieži vien visi pieaugušie ģimenē
strādāja uz dzelzceļa vai depo, saglabājot šo
tradīciju no paaudzes uz paaudzi. Viņi kļuva par dzelzceļniekiem uz mūžu un lepojās
ar to. Dzelzceļa attīstību uz brīdi apstādināja
negadījums, kad 1926. gadā naktī no 3. uz 4.
septembri nodega depo koka ēka. Tūlīt tika
celts jaunais ķieģeļu depo, ko iesvētīja jau pēc
gada – 1927. gada 24. septembrī. Lielā rosība miestiņā, aktīvā saimnieciskā un kultūras
dzīve miestiņu izveidoja par pilsētu, ko esam
mantojuši mēs, lai pēc 90 gadiem atskatītos
uz šiem senajiem notikumiem, ar cieņu tos
pieminētu un pateiktos šiem ļaudīm, kas sāka

Viesīti veidot. Tikko esam nosvinējuši Viesītes
dzimšanas dienu un ar svinīgu un iedvesmojošu pasākumu uzsākuši šo gadu, lai veidotu
paši notikumus un svētkus pilsētas jubilejas
gadā un lai piedalītos vēl citos Viesītes 90 un
Latvijas 100 gadiem veltītajos pasākumos.
Svētki – skaists gada sākums, jo īpaši ar tik
bagātīgu mūsu mākslinieces Ligitas Caunes
gleznu izstādi „Te un Tālumā”, kas skatāma
Viesītes Kultūras pils divās zālēs. Viesītiešiem
ir brīnišķīga iespēja redzēt visā krāšņumā
mākslinieces rokrakstu, baudīt krāsu kopskaņu
gleznās, kas rāda dabas un cilvēku radīto skaistumu. Mākslinieces Ligitas Caunes ieraudzīts
un uz audekla uzburts, katrs šķietams mirklis
ir tēls savā pilnībā, kas mums ļauj redzēt viņas
pasaules sajūtas krāsās. Tas radīts, lai paliktu
mūžīgs, vienreizējs un skatītāju vilinošs.
Liela daļa izstādīto darbu gleznoti viņas
un mūsu Viesītē. Vienu no savām gleznām
„Pavasara diena Viesītē” māksliniece dāvina
Viesītei dzimšanas dienā. Ir gandarījums, ja
bijušie viesītieši lepojas ar savu pilsētu, ierodas
apciemot un sveikt svētkos. Patiesībā – mums
viņi nav bijušie, bet gan esošie viesītieši. Gan
Ligita Caune un Aivars Caune, gan svētku
reizēs vienmēr klāt esošais Kārlis Greiškalns,
gan tie, kas šoreiz nevarēja ierasties uz svinībām. Un, protams, Viesītei uzticīgie citi pilsētas Goda pilsoņi Juris Griga, Jānis Dimitrijevs,
Jānis Šupiņš, kā arī citi apsveicēji pilsētas
dzimšanas dienā.
Laipni gaidīti visi Viesītes muzejā „Sēlija”,
kas tiek veidots mūsu pilsētas un novada vēstures saglabāšanai, mūsu laikabiedriem un
tiem, kas nāks pēc mums, lai stāstītu par dzīvi
Sēlijas pilsētā Viesītē, tās tuvā un tālākā apkārtnē, par šodienas un tuvākas, tālākas pagātnes
notikumiem.
Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja
I. Svilāne
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Janvāris

Pierakstīsim Viesītes vēsturi!

1896. gada 17. janvārī Viesītē dzimis ķirurgs, onkologs, medicīnas vēsturnieks, veselības aprūpes organizētājs un sabiedriskais
darbinieks profesors Pauls Stradiņš.
1899. gada 27. janvārī dzimis tēlnieks
Voldemārs Jākobsons (1899–1972), pieminekļa Viesītes atbrīvotājiem meta akvarelī
autors.
1906. gada 21. janvārī Viesītes ezera galā,
silā nošauti revolucionāri Jūlijs Dievkociņš,
Jurģis Brunovskis un Pēteris Balodis.
1989. gada 26. janvārī Viesītē, Paula
Stradiņa dzimtās mājas vietā, kur atrodas
piemiņas akmens, mastā pirmo reizi pacelts
sarkanbaltsarkanais karogs.
1996. gada 17. janvārī Viesītes vidusskolā notika profesora Paula Stradiņa simtgades
piemiņas pasākums.
2006. gada 17. janvārī notika prof.
Paula Stradiņa 110 gadu atceres pasākums.
Piemiņas brīdis pie prof. Paula Stradiņa pieminekļa, Viesītes Kultūras pils konferenču –

kino zālē – 10. Stradiņa lasījumi, skolēnu pētniecības darbu aizstāvēšana.

Februāris

1919. gada 16. februārī Pļaviņās dzimis
Voldemārs Spārniņš (1925–1979), sporta treneris, fizkultūras skolotājs Viesītes vidusskolā
(1948–1979). Viņa vārdā nosaukti volejbola
mači – Spārniņa kauss.
1922. gada 20. februārī Viesītē darbu uzsāka izglītības biedrība „Ausma”, kas veica
lielu darbu miesta kultūras dzīves veidošanā.
1923. gada 20. februārī Eķengrāves
Ratniekos atvērta Eķengrāves miesta pamatskola. Skolas pārzinis ir Vilhelms Krēlis.
1926. gada 28. februārī Jelgavā dzimusi
Zoja Haitova (Rošonoka) – Viesītes slimnīcas
galvenā ārste. Viesītes slimnīcā nostrādājusi
47 gadus, savu darba mūžu atdodot viesītiešu
veselības saglabāšanai.
1928. gada 7. februārī Viesītei piešķirtas
pilsētas tiesības.
1928. gada 24. februārī Kaplavā dzimis
Arkādijs Kasinskis (1928–1991), mākslas

vēsturnieks, Viesītes vidusskolas zīmēšanas
un rasēšanas skolotājs (1950–1975), novadpētnieks. Viņa vārdā nosaukts apbalvojums
skolu audzēkņiem – Arkādija Kasinska balva.
1956. gada 21. februārī Madonas rajona
Barkavā dzimusi Skaidrīte Nažinska (Māliņa)
(1956–2013), Viesītes veselības un sociālās
aprūpes centra direktore (1997–2013), katastrofu medicīnas un neatliekamās palīdzības
ārste, veselības aprūpes speciāliste un Viesītes
sociālās aprūpes dienesta izveidotāja, Viesītes
pilsētas domes deputāte (1994–2013).
1993. gada 19. februārī atklāts Viesītes vidusskolas muzejs.
2018. gada 8. februārī pirmo reizi notika
Viesītes pilsētas dzimšanas dienas svinības.
Aicinām sūtīt savus ievērojamus datumus par notikumiem un personībām, kas papildinātu un veidotu pilnīgāku mūsu pilsētas
vēsturi. Papildinājumi būs skatāmi muzeja
mājas lapā: www.muzejsselija.lv
Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja
I. Svilāne

Oficiālās ziņas

Viesītes novada domes kārtējā sēdē š. g. 15. februārī
izskatītie jautājumi

1. Par izmaiņām pamatlīdzekļos un mazvērtīgajā inventārā.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no 1 personas.
3. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu – Sēlijas Sporta skolas un Viesītes
Mūzikas un mākslas skolas – skolēnu (audzēkņu) izmaksu apstiprināšanu, veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
4. Par atbalstu Viesītes novada pašvaldības projektam „Līdaku mazuļu ielaišana
Viesītes novada Viesītes ezerā”. No vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem projektam piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu
650,00 EUR.
5. Par pašvaldības līdzfinansējumu biedrības „Saukas dabas parka biedrība” projektam „Zivju resursu papildināšana Saukas
ezerā”. No vides aizsardzības speciālā budžeta
līdzekļiem projektam piešķīra pašvaldības
līdzfinansējumu 1040,00 EUR.
6. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu
politiski represētajām personām. Dome nolēma sakarā ar Latvijas valsts simtgadi novadā
deklarētajām politiski represētajām personām 2018. gadā izmaksāt vienreizējo pabalstu
100,00 EUR apmērā. Pabalstu izmaksāt š. g.
marta mēnesī – atzīmējot Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu.
7. Nolēma piešķirt līdz 3000,00 EUR sadzīves atkritumu konteineru (10 gab.) un dalīto atkritumu konteineru (5 gab.) iegādei.
8. Nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar
Jēkabpils pilsētas pašvaldību par medicīniski
pedagoģisko komisiju organizēšanu Viesītes novada izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
9. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 4 personām, īres līgumu

pagarināšanu 3 personām un īres līgumu nepagarināšanu 6 personām.
10. Nolēma atbalstīt projekta „Radošās
rezidences Viesītē” izstrādi un iesniegšanu
biedrības „Lauku partnerība „Sēlija’” izsludinātajā atklātā projektu konkursā.
11. Veica grozījumus Kārtībā, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu
konkursiem, un apstiprināja Kārtību jaunā
redakcijā.
12. Par nekustamā īpašuma – Viesītes
novada, Viesīte, Smilšu iela 36A, domājamās
daļas atsavināšanas piedāvājumu.
13. Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar
2 fiziskām personām un 1 juridisko personu.
14. Par adreses maiņu Elkšņu pagastā fiziskai personai piederošām būvēm.
15. Par adrešu maiņu Viesītes pagastā un
Saukas pagastā.
16. Nolēma atbalstīt sadarbības memoranda parakstīšanu starp Sunākstes draudzi, Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu,
Viesītes novada pašvaldību, Jaunjelgavas novada pašvaldību un biedrību „Stendera biedrība” par Gotharda Frīdriha Stendera intelektuālā mantojuma popularizēšanu un Sēlijas
kultūrvēsturiskā novada garīgā centra izveidi
bijušās Sunākstes mācītājmuižas vietā.
17. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Vizbuļi”, Viesītes pagasts.
18. Nolēma neuzsākt dzīvokļa „Aronijas 4” – 1, Lone, Saukas pagasts, atsavināšanas
procesu un neuzsākt nekustamā īpašuma –
„Klauces karjers”, Elkšņu pagasts, atsavināšanas procesu.
19. Par adreses piešķiršanu Saukas pagastā.
20. Par izmaiņām Viesītes novada pašval-
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dības domes deputātu sastāvā.
Sakarā ar deputātes un domes priekšsēdētāja vietnieces Lauras Zvirbules deputāta
pilnvaru nolikšanu uz grūtniecības, dzemdību un bērna košanas atvaļinājuma laiku
un deputātu kandidāta Māra Lāča iekļaušanu Viesītes novada domes deputātu sastāvā: veikti grozījumi Viesītes novada domes
2017. gada 16. jūnija lēmumā Nr. 3 „Par
Viesītes novada domes pastāvīgo komiteju
izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu
ievēlēšanu” un Finanšu komitejas sastāvā;
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā deputātes Lauras
Zvirbules vietā uz deputāta pilnvaru nolikšanas laiku iekļauts deputāts Māris Lācis. Veikti
grozījumi Viesītes novada domes 2017. gada
29. jūnija lēmumā Nr. 6 „Par Viesītes novada
domes pastāvīgo komisiju un pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas padomes izveidošanu” – Administratīvās komisijas; Komunālo
jautājumu komisijas sastāvā deputātes Lauras
Zvirbules vietā uz deputāta pilnvaru nolikšanas laiku iekļauts deputāts Māris Lācis.
21. Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu uz
laiku. Saskaņā ar Viesītes novada domes apstiprināto „Kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”, ņemot vērā balsu
skaitīšanas rezultātus, deputāte Iveta Līce tika
ievēlēta par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieci uz domes priekšsēdētāja vietnieces Lauras Zvirbules deputāta
pilnvaru nolikšanas laiku.
Informāciju sagatavoja
pašvaldības kancelejas vadītāja
D. Vītola

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi
novada mājaslapā: www.viesite.lv!
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Par Smilšu ielas braucamās daļas rekonstrukciju
un trotuāra izbūvi

Viesītes novada pašvaldība aicina pilsētas iedzīvotājus uz tikšanos 2018. gada 7. martā plkst. 17.30 Viesītes Kultūras pilī (kinozālē).
Darba kārtībā: Smilšu ielas braucamās daļas rekonstrukcija un trotuāra izbūve. Iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar projektu.
Kontaktpersona – Z. Avens, tel. 29471214.

Darbs Attīstības un plānošanas nodaļā

2018. gads ir sācies ar intensīvu darbu
vairākās jomās. Saistībā ar plānošanas dokumentiem – turpinās Teritorijas plānojuma
izstrāde, Attīstības programmas ieviešanas
uzraudzības ziņojuma sagatavošanai nepieciešamās iedzīvotāju aptaujas organizēšana
(uz 20.02. saņemtas 122 anketas), sagatavots
un iesniegts projekta pieteikums Viesītes ezera apsaimniekošanas plāna izstrādei.
Turpinās darbs iesākto projektu īstenošanā – notiek pašvaldības ceļa Jaunkančuki –
Priede – Ikšķiles pārbūve, Veselības un
sociālās aprūpes centra būvniecība, veikts
iepirkums un varēsim pavasarī uzsākt labiekārtošanas darbus projektā „Aktīvās atpūtas
vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu
ciemā”, pabeigta Mīlestības takas posma būvniecība, citi iesāktie projekti. Kopš janvāra

strādājam pie papildus informācijas sagatavošanas un nosacījumu izpildes jaunajiem
Interreg Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas projektiem, kuru īstenošanu uzsāksim martā vai aprīlī. Tiek gatavots projekta
pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai zivju
mazuļu ielaišanai Viesītes ezerā. 20. februārī
notika sanāksme Elkšņu kultūras namā, kur
pieņemts uzņēmēju un iedzīvotāju lēmums
atbalstam par ceļa E-17 „Dzeņi – Elkšņi” posma pārbūvi. Paldies iedzīvotājiem par dalību
lēmuma pieņemšanā!
Esam aktualizējuši projektu konkursa nolikumu vietējo NVO un iedzīvotāju grupām.
Ceram sagaidīt labus projektus, kuri dos labumu sabiedrībai un būs noderīgi ilgtermiņā.
Lūdzu, pievērsiet uzmanību izmaiņām!
No 2018. gada 19. februāra Attīstības

un plānošanas nodaļas speciālistu sastāvā ir
izmaiņas. Projektu administratores Lauras
Zvirbules prombūtnē viņu aizvieto Liene
Maisaka. Lienes pārziņā ir ne tikai projektu
izstrāde un Lauras iesākto projektu administrēšana, bet arī gatavošanās Uzņēmēju
dienām Aizkrauklē, kas notiks no 16. līdz
17. martam. Sadarbībā ar uzņēmējiem un
mājražotājiem esam nokomplektējuši komandu, kura dosies pārstāvēt Viesītes novadu.
Spējam nodrošināt intensīvu un radošu
darbu, pateicoties speciālistu profesionālajām
kompetencēm, aizrautībai, kā arī atbildībai
par sava darba rezultātiem.
G. Dimitrijeva,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Turpinās starptautiska projekta īstenošana
Viesītē pabeigta viesītiešu sen gaidīta
objekta – Mīlestības takas – būvniecība. Tas
ir bijis iespējams, pateicoties INTERREG
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014 – 2020 projekta „Travel
Smart – visit Lithuania and Latvia” /Ceļo
gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju/, Nr.
LLI – 199, īstenošanai. Kopā ar partneriem
no Lietuvas – Anīkšču, Biržu, Krekanavas
reģionālo parku administrācijām – un Salas,
Jēkabpils un Ilūkstes novadu pašvaldībām
Latvijā esam īstenojuši vairākas kopīgas aktivitātes, kā arī veikuši infrastruktūras uzlabošanas darbus. Viesītei bija plānots veikt
būvdarbus Mīlestības takas posmam, kas arī
ir paveikts. Aicinām mūsu iedzīvotājus un
tūristus!
Projekta mērķis ir radīt harmonisku
Latvijas un Lietuvas tūrisma attīstību, lai
iespējami efektīvi izmantotu reģiona potenciālu. Projekts ir vērsts uz dabas un kultūras
mantojuma saglabāšanu abās robežas pusēs.
Plānots, ka tā rezultātā tiek izstrādāts vienots
tūrisma maršruts, izveidota interaktīva karte,
par ko atbild vadošais partneris – Anīkšču

parka administrācija. Paredzēts iegādāties
aprīkojumu tūrisma informācijas punktam,
kas atrodas Viesītes muzeja „Sēlija” ēkā. Bez
tam tika apstiprinātas izmaiņas projektā,
un mums būs iespēja iegādāties specializēto
transportlīdzekli tūristu vadāšanai. Līdz ar to
Viesītē uzlabosies pakalpojumi tūristiem.
Projekta mērķgrupa ir tūristi, viesi, vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji, kā arī citas ieinteresētās puses. Īpaša uzmanība tiek pievērsta
uzņēmējiem, kuru darbība ir svarīga, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus tūristiem, lai
tie vēlētos šeit atgriezties vēl un vēl, tādējādi
nodrošinot visas teritorijas attīstību.
Īstenošanas laiks 24 mēneši, no
01.05.2017. līdz 30.04.2019.
Viesītes novada pašvaldības budžets
projekta ietvaros ir EUR 1070058.14, tai
skaitā Programmas līdzfinansējums EUR
90999.30, kas sastāda 85% no attiecināmajām
izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums EUR
16058.84.
Projekta koordinatore G. Dimitrijeva,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Aizvadīts seminārs par izglītības iespējām personām ar invaliditāti
6. februārī Viesītes novada Sociālā dienesta telpās notika seminārs
personām ar invaliditāti. Semināra laikā bija iespēja iegūt informāciju par izglītības iespējām personām ar invaliditāti Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā.
Semināru vadīja Sociālās integrācijas valsts aģentūras Daugavpils atbalsta punkta koordinatore Silvija Sproģe.
Sīkāka informācija par iespējām iegūt izglītību personām ar
invaliditāti:
www.siva.gov.lv; SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, Slokas
ielā 68, Dubulti, Jūrmala, tālr. 28304941; SIVA Koledžā, Slokas ielā
61, Dubulti, Jūrmala, tālr. 29466508, vai tuvākajā atbalsta punktā
Daugavpilī, tālr. 26394962.
Viesītes novada Sociālā dienesta vadītāja
S. Matačina, t. 65245460
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APSTIPRINĀTS
ar Viesītes novada domes
2018. gada 15. februāra sēdes lēmumu Nr. 12; prot. Nr. 2

Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu
no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju
un fizisko personu projektu konkursiem
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība finansiāli atbalsta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu konkursa uzvarētājus un kādā
tiek kontrolēts finansējuma izlietojums.
1.2. Pieteikumu finansējuma saņemšanai var iesniegt biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, kas ir reģistrēta Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā un kuras
juridiskā adrese ir reģistrēta Viesītes novada
pašvaldības teritorijā, vietējās iniciatīvas grupas, kas plāno aktivitātes novada teritorijā,
fiziska persona, kura izdod drukātu izdevumu par Viesītes novada pašvaldībai nozīmīgu
tēmu.
1.3. Biedrības, nodibinājumi, reliģiskās
organizācijas un fiziskās personas pieteikumus pašvaldības atbalsta saņemšanai projektiem iesniedz Viesītes novada pašvaldībā
līdz noteiktajam termiņam. Pieteikumi, kuri
iesniegti pēc noteiktā termiņa, tiks izskatīti, ja plānotais kārtējā gada finansējums nav
izlietots.
2. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS
MĒRĶI
Finansējuma piešķiršanas mērķi ir:
2.1. atbalstīt biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Viesītes novada pašvaldības
teritorijā;
2.2. veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā;
2.3. veicināt sadarbību starp pašvaldību
un biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām
organizācijām un fiziskajām personām.
3. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS
NOSACĪJUMI
3.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu
pieteikumu tekošajam gadam.
3.2. Projekta atbalsta finansējuma apmērs
nedrīkst pārsniegt 430 EUR, nepārsniedzot
50% no kopējām izmaksām projekta aktivitātēm un nepārsniedzot gada budžetā plānoto
finansējumu.
3.3. Pretendenta aktivitātēm jānotiek
Viesītes novada pašvaldības teritorijā, un to
ieguvējiem jābūt pašvaldības iedzīvotājiem.
3.4. Rezultātam ir jābūt saskaņā ar
projekta mērķi un uzdevumiem (nedrīkst
dublēties ar pašvaldības tradicionālajiem
pasākumiem).
3.5. Drukātu izdevumu saturam jāataino
Viesītes novada pašvaldībai būtiski notikumi
vai jāizklāsta fakti par Viesītes novada pašvaldības teritorijas vēsturi vai novada ļaudīm.
3.6. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts pretendentiem, kuri:
3.6.1. paredz biedrību, nodibinājumu,
reliģisko organizāciju un fizisko personu
nozīmīgu programmu, projektu un pasāku-

(jaunā redakcijā)
Viesītē

mu īstenošanu Viesītes novada pašvaldības
teritorijā;
3.6.2. piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos;
3.6.3. īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām
grupām;
3.6.4. piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas;
3.6.5. nodrošina un piedāvā sociālos pakalpojumus noteiktām sociālajām iedzīvotāju
grupām;
3.6.6. iesaista cilvēkus ar invaliditāti un
rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko
vidi;
3.6.7. veicina integrācijas procesus Viesītes novada pašvaldības teritorijā;
3.6.8. popularizē Viesītes novada pašvaldību, tās aktivitātes, vēsturi un ļaudis;
3.6.9. veicina patriotisko audzināšanu;
3.6.10. ar piešķirto pašvaldības finansējumu
nodrošinās lielāka projekta īstenošanu (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei).
3.7. Pašvaldības finansējums netiek piešķirts:
3.7.1. biedrību, nodibinājumu, reliģisko
organizāciju administrācijas un darbinieku
atlīdzībai;
3.7.2. nekustamā īpašuma iegādei vai
būvniecības darbiem;
3.7.3. pabalstiem vai citiem maksājumiem privātpersonām;
3.7.4. aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt
peļņu;
3.7.5. politiskiem vai militāriem pasākumiem;
3.7.6. notikušo projektu vai pasākumu
apmaksai;
3.7.7. projektiem, kur nav paredzēts pašieguldījums vai cits piesaistītais finansējums;
3.7.8. pretendentam, kurš nav iesniedzis
atskaiti par iepriekš piešķirtā finansējuma
izlietojumu;
3.7.9. pretendentam, kuram konstatēti
nodokļu, nomas un komunālo maksājumu
parādi;
3.7.10. pretendentam, kurš sniedzis nepatiesas ziņas par finansējuma nepieciešamību
un apjomu;
3.7.11. pretendentam, kurš projekta realizāciju plāno veikt privātīpašumā, tai skaitā
īpašuma domājamajās daļās;
3.7.12. pasākumiem un/vai objektiem,
kuri nav publiski pieejamiem sabiedrībai.
4. PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS
KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE
DOKUMENTI
4.1. Pieteikuma dokumentus pašvaldības
finansiālā atbalsta saņemšanai iesniedz personiski Viesītes novada pašvaldības domes
Attīstības un plānošanas nodaļā vai nosūta
elektroniski – parakstītus un ieskenētus.

5

4.2. Pieteikuma dokumenti sastāv no:
4.2.1. pieteikuma;
4.2.2. finanšu līdzekļu izlietojuma tāmes;
4.2.3. reģistrācijas apliecības kopijas un
dokumenta, kas apliecina paraksta tiesības.
4.3. Pretendents atbild par sniegto ziņu
patiesumu.
4.4. Pretendenta pieteikumu pēc tā iesniegšanas un līdz finansējuma piešķiršanai
nav atļauts grozīt.
4.5. Iesniegtos dokumentus pašvaldība
atpakaļ neizsniedz.
4.6. Informācija par projekta iesniedzēja iepriekšējo pieredzi projektu konkursā –
realizēto projektu īss apraksts un rezultātu
uzturēšana.
5. PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS
KĀRTĪBA
5.1. Pretendentu iesniegtos pieteikumus
izvērtē Viesītes novada domes Attīstības,
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja.
5.2. Ja pieteikuma dokumenti neatbilst šo
noteikumu prasībām, tas netiek vērtēts.
5.3. Komiteja ir tiesīga no pretendenta
pieprasīt papildu informāciju un uzaicināt
viņu uz komitejas sēdi.
5.4. Komiteja izvērtē piešķiramo finanšu
līdzekļu apjomu sabiedriskajai organizācijai
un iesniedz savu lēmumu Viesītes novada domes Finanšu komitejai.
5.5. Finanšu komiteja iesniedz lēmumu Viesītes novada domei galīgā lēmuma
pieņemšanai.
6. MAKSĀJUMU VEIKŠANA UN
KONTROLE
6.1. Pašvaldība ar pretendentu, kuram,
pamatojoties uz Domes lēmumu, ir piešķirts
finansējums, noslēdz līgumu par projekta
īstenošanu.
6.2. Pēc līguma noslēgšanas projekta
realizētājs pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā iesniedz līgumu ar pakalpojumu
sniedzēju vai preču piegādātāju un rēķinu vai
pavadzīmi atbalstītā projekta finansējuma
saņemšanai. Rēķinā vai pavadzīmē obligāti
jānorāda Viesītes novada pašvaldība kā maksātājs, pasūtītājs, projekta nosaukums, domes
lēmuma numurs un datums.
6.3. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Viesītes novada pašvaldības
Grāmatvedības un finanšu nodaļa veic maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai preču
piegādātājam.
6.4. Pretendentam, kurš saņēmis pašvaldības atbalstu, ir pienākums viena mēneša
laikā pēc projekta aktivitāšu noslēguma vai
drukātā izdevuma izdošanas iesniegt piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti un vienoties ar Attīstības un plānošanas nodaļu par
projekta rezultātu prezentēšanas laiku.
Novada domes priekšsēdētājs
A. Žuks
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Psihologa lekcijas par sevis pasargāšanu no stresa situācijām
ID Nr. VNP 2017/N – 52 ESF

plkst. 14.30–16.00;
3. Elkšņu pagasts (kultūras nams) – 15.03.2018. plkst. 15.00–16.30;
4. Viesīte (Sociālā dienesta mācību telpa) – 15.03.2018. plkst.
17.00–18.30.
Lekcijas plāns un apskatāmās tēmas:
• stresa jēdziens;
• stresa izraisītāji, simptomi un veidi;
• stresa stadijas;
• stresa ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti, funkcionēšanu un organisma reakcija uz stresa situācijām;
• dažādu psihoemocionālā riska situāciju novērtēšana un
mazināšana;
• stresa kontroles veidi un paņēmieni;
• atbildes uz auditorijas jautājumiem, atgriezeniskā saite.

Lekciju plāns
Lekciju plāna projekts ir izstrādāts, lai mērķauditorija spētu identificēt, atpazīt stresa situācijas, izprast stresa izraisītājus un simptomus,
izvērtēt riska situācijas saistībā ar stresu, kā arī apgūtu stresa mazināšanas un pārvarēšanas metodes un veidus, kas palīdzēs saglabāt
mērķauditorijas psihoemocionālo veselību.
Lekcijas ilgums: 2 akadēmiskās stundas katrā norises vietā (1 akadēmiskā stunda – 45 minūtes)
Norises vietas:
1. Rites pagasts (pagasta pārvalde, „Pagastmāja”) – 09.03.2018.
plkst. 12.00–13.30;
2. Saukas pagasts (pagasta pārvalde, „Pagastmāja”) – 09.03.2018.

Lekciju plānu sastādīja lektore, mg. psych., psiholoģe
S. Jaševa.

Izveidota spēle „Izzini Viesītes novadu”

2017. gadā pašvaldības izsludinātajā NVO projektu konkursā biedrība „Sēļu zīle” startēja ar projektu
„Izglītojošas spēles par Viesītes novadu izveide un pieejamības nodrošināšana”. Projekta rezultātā Viesītes pilsētas
deviņdesmitgadē sadarbībā ar Viesītes muzeju „Sēlija” interneta vidē ir tapusi spēle „Izzini Viesītes novadu” ar 23
jautājumiem. Spēle pieejama gan pašvaldības, gan biedrī-

bas mājaslapās: http://seluzile.lv/?page_id=639
Spēles mērķis ir popularizēt Viesītes novadu un uzlabot informatīvo vidi. Spēle „Izzini Viesītes novadu” ir
sakārtota pa tēmām – ģeogrāfija, vēsture, kultūra, nozīmīgas vietas un personības.
Projektu administratore
L. Zvirbule

Viesītes novada pašvaldība izsludina vietējo projektu
konkursu

Pamatojoties uz 2018. gada 15. februāra
domes sēdes lēmumu „Kārtība, kādā Viesītes
novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības
budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko
organizāciju un fizisko personu projektu konkursiem”, tiek izsludināts vietējais projektu
konkurss.
Aicinām pievērst uzmanību kārtībai,
kurā šogad veiktas redakcionālas izmaiņas.
Pamatojoties uz jauno kārtību, šogad projekta iesniedzējam ir jāiesniedz informācija par
iepriekšējo pieredzi šajā projektu konkursā –
brīvā formā aprakstot, cik, kādi projekti ir
realizēti un kā to rezultāti tiek uzturēti šobrīd.

Ar 2015. gada 16. decembra domes lēmumu Nr. 28 ir noteiktas 5 atbalstāmās jomas finansējuma piešķiršanai:
1. sakrālā, kultūrvēsturiskā mantojuma
un novada kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana un popularizēšana;
2. vides aizsardzība un ilgtspējīga apsaimniekošana (t. sk. vides un rekreācijas objektu
izveidošana);
3. jaunatnes līdzdalības veicināšana;
4. pasākumu ar sabiedrības iesaisti organizēšana novada un starpnovadu līmenī
(t. sk. integrācija);
5. sociālās nevienlīdzības mazināšana.

Ar projektu konkursa kārtību un pieteikuma veidlapu var iepazīties Viesītes novada
mājaslapā: www.viesite.lv/?page_id=14731.
Projektu iesniegumus var iesniegt no š.
g. 5. marta līdz 5. aprīlim, sūtot elektroniski: liene.maisaka@viesite.lv vai nogādājot
personīgi Attīstības un plānošanas nodaļā,
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10,
Viesītē. Konsultācijas – zvanot pa telefoniem:
65245677, mob. 26691248 vai ierodoties personīgi Attīstības un plānošanas nodaļā.

Viesītes novada pašvaldības policijā
2018. gada janvāra mēnesī reģistrēti 3 iesniegumi, saņemtas 12 mutiskas sūdzības, informācijas no Viesītes novada juridiskām personām un iedzīvotājiem, saņemti un apkalpoti

11 personu izsaukumi. Viesītes pašvaldības
policijā ar dažādiem jautājumiem griezušies
16 Viesītes novada iedzīvotāji, 6 gadījumos
veikts darbs ar nepilngadīgām personām.
Veikta sadarbība ar citiem dienestiem –
Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju –
9 gadījumos. Pašvaldības policija nodrošināja
kārtību 2 masu pasākumos. Veikti 11 reidi
novada ūdenstilpju apsekošanā, pārbaudīti
36 makšķernieki.
Jau iepriekšējā mēneša avīzē tika rakstīts
un atgādināts par zemledus makšķernieku
rīcību, atrodoties uz ledus. Par dokumentiem it kā aizrādījumu nav, bet, runājot par
ētikas jautājumiem, gribu teikt – kur sēžam,
tur paliek kaudze izsmēķu un visādu citādu
atkritumu. Vienmēr ir jāaizrāda, lai ledus paliek tīrs. Gribas pajautāt – vai mēs savā mājā
tā darām? Neaizmirsīsim arī līdaku ķeršanas

termiņus un izmērus.
Janvāra mēnesī pašvaldības policijā saņemti vairāki signāli par nepilngadīgo smēķēšanu skolas teritorijā un ārpus tās. Tiks
veikti pastiprināti reidi, veiktas kontroles
jauniešu uzturēšanās vietās. Atgādinām, ka
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 48. panta
1. punktā ir noteikts – bērns nedrīkst smēķēt,
lietot bezdūmu tabakas izstrādājumus, alkoholiskos un enerģijas dzērienus. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 421. panta
4. daļa nosaka, ka par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 15 eiro, tāpēc, dārgie
vecāki, lūgums pievērst lielāku uzmanību saviem bērniem – smēķēšana ir ieradums, kas
nodara ļoti lielu kaitējumu veselībai.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Viesītes novada pašvaldības policijas darbs
2018. gada janvāra mēnesī
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Viesītes novada pašvaldības policijas inspektors
J. Pučinskis
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Ēnotākā profesija Viesītes novadā – pašvaldības policists

14. februārī Viesītes novada pašvaldības policistu visas dienas garumā, veicot dienesta pienākumus, pavadīja četras ēnas – Viesītes vidusskolas skolēni, kurus ieinteresējusi šī profesija. Pēc iepriekš sastādītā
dienas plāna vispirms ēnas tika iepazīstinātas ar pašvaldības policijas
darba specifiku, apmeklēja Viesītes novada pašvaldības struktūrvienības, kas palīdz pašvaldības policijas specifisko darbu izpildē. Tika apsekots īpašums, kurā saskaņā ar saņemto informāciju ir agresīvs suns, pēc
tam tika apsekoti divi pašvaldības ceļi, uz kuriem konstatēts viens pārkāpums. Visinteresantākais darbs tika veikts uz Piksteres ezera, vispirms
ēnas ar speciālajiem līdzekļiem novēroja ezeru, sacenšoties precīzākajā
zemledus makšķernieku skaita noteikšanā, pēc tam tika veikta makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrole, pārbaudīti četri makšķernieki, tika izteikti mutiski aizrādījumi par ledus piesārņošanu, izskaidroti
zemledus makšķerēšanas noteikumi, makšķerējot līdakas. Ēnas apguva
pašvaldības policijas darbu, apstādinot transportlīdzekli, aizturot pārkāpēju. Dienas beigās tika apsekots īpašums, kura īpašnieks izvairās no tā
apsaimniekošanas, tiks uzsākta administratīvā lietvedība.
Visas dienas garumā tika uzdoti daudzi jautājumi, izteikta vēlme
piedalīties policijas nakts patrulēšanā.
Viesītes novada pašvaldības policijas inspektors
J. Pučinskis

Traktortehnikas tehniskās apskates novadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra informē par tehniskajām apskatēm 2018. gadā! VTUA inspektori brauks uz sekojošām adresēm, lai
veiktu tehniskās apskates traktortehnikai.

Viesītes
novads

06.04.
06.04.
11.04.
11.04.

Viesītes pagasts
Saukas pagasts
Elkšņu pagasts
Rites pagasts

Atgādinām, lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk. arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai
apskatei.

9:00
11:30
11:30
13:00

17.05.
17.05.
21.05.
21.05.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas
vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas
apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
No 2017. gada 30. jūnija par VTUA snieg-

11:00
13:30
11:30
13:00

Viesīte, Smilšu 2
Lone, „Ritenis”
Elkšņi, „Pagastmāja”
„Spodri”

tajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI
ar bezskaidras naudas maksājumu.
Vairāk skatīt:
www.vtua.gov.lv/lv/tehniskas_apskates

No 5. februāra var iesniegt lauku bloku precizējumus!

No šā gada 5. februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku/ainavu elementu precizēšanu 2018. gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs
iesniegt līdz šā gada 3. aprīlim.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai
no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.
Lauku attīstības konsultante
I. Butkus

Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai
Pasākumā var veikt vairākas aktivitātes:
• jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu
retināšanu ar atzarošanu;
• neproduktīvu mežaudžu nomaiņu
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
koku ciršanu mežā;
• valdošās koku sugas nomaiņu baltalk-

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim
varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu
kopšanai apakšpasākumā „Ieguldījumi meža
ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības
uzlabošanai”. Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro.

šņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.
Vairāk informācijas skatīt LAD mājas lapā
lad.gov.lv sadaļā – Aktualitātes.
Lauku attīstības konsultante
I. Butkus

Lekcija „Psihoemocionālās veselības veicināšana” Paula
Stradiņa skolā
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS

I E G U L D Ī J U M S TAV Ā N Ā K OT N Ē

15. februārī Paula Stradiņa skolā notika veselības centra VIVENDI psihiatra
dr. Jāņa Buša lekcija „Psihoemocionālās
veselības veicināšana”. Pasākumu nodroši-

nāja Veselības ministrija ar Eiropas Sociālā
Fonda atbalstu.
Cilvēki dažreiz nenovērtē mūsdienu
straujā dzīvesveida un stresa izraisītu sa-
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slimšanu ietekmi uz dzīves kvalitāti un nepievērš uzmanību savai psihiskajai veselībai.
Veselība ir pilnīga fiziska, psihiska un sociāla
labklājība, nevis tikai stāvoklis bez slimības
vai fiziskiem trūkumiem. Lekcijas klausītāji
uzzināja, kas ir psihiskā veselība un ka pasaulē plašāk izplatītākie psihiskās veselības
traucējumi ir depresijas. Mēs domājam, ka
to nosaka materiālais stāvoklis, bet slimo arī
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bagāti cilvēki, kam, šķiet, nav problēmu.
Ikdienā dr. J. Bušs konsultē cilvēkus,
kas cieš no dažādiem psihiskiem traucējumiem, iesaka aizsargājošos pasākumus, lai
novērstu saslimšanas iespēju vai traucējumu
tālāku attīstību. Neviens no tā nav pilnībā
pasargāts, tāpēc jāapzinās, ka nav jākautrējas
konsultēties pie speciālista. Psihiatrs izvērtē
pacienta vispārējo fizisko un psiholoģisko
stāvokli, izmantojot dažādas diagnostiskās
metodes. Pie viņa var saņemt rekomendācijas nepatīkamu traucējumu profilaksei un
ieteikumus atveseļošanās procesam. Ārsts
konsultē pacientu tuviniekus par savu piederīgo veselības stāvokli, pārrunā tālāko
ārstēšanas taktiku un viņu iespējas sekmēt
pacienta veselības stāvokļa uzlabošanos.
Lekcijas klausītāji uzzināja par depresi-

jas pazīmēm, tās negatīvo ietekmi uz cilvēka
dzīves kvalitāti. Veselīgas pārmaiņas realizēt
nav viegli, īpaši, ja tas skar ieradumus un dzīvesveida maiņu. Pārmaiņu īstenošanai ir nepieciešams profesionālu speciālistu padoms,
atbalsts un regulāra motivācijas uzturēšana.
Ļoti svarīgi pašam atpazīt traucējumu pazīmes, saprast, kad tās nav vienkārši pārejošas
skumjas. Katrs pats var sev palīdzēt pārvarēt
arī stresa situācijas. Klausītāji iepazinās arī
ar veidu, kā to izdarīt.
Ārsts un pacients, kopīgi sadarbojoties,
spēj ieviest pakāpeniskas dzīves veida pārmaiņas, lai tiktu sasniegts ilgtermiņa rezultāts – vesels un laimīgs cilvēks! Mums jāizvēlas veselību. Mēs varam palīdzēt saviem
tuviniekiem un līdzcilvēkiem sekmīgi risināt
garīga rakstura problēmas.

Veselības vērtību cilvēki spēj novērtēt tikai tad, kad saslimst. Lielākā daļa mūsdienu
slimību ir saistītas ar dzīvesveidu un ikdienas paradumiem, vidi, sociāliem apstākļiem,
stresa līmeni un spēju ar to tikt galā. Zāles
sniedz atvieglojumu, tomēr, lai slimībai neļautu progresēt, ir jāstrādā ar sevi pašam.
Tas nav viegli, cilvēks izvēlas zāles, bet tās
var nepalīdzēt. Lekcijā uzzinājām arī, kur
var saņemt profesionālu atbalstu.
Tiekoties ar cilvēkiem, kas bija lekcijā,
saņēmām pateicības vārdus par pasākumu
un atzinību dakterim J. Bušam par vienkāršo
un saprotamo tēmas izklāstu, iedrošināšanu
nebūt vienaldzīgiem pret savu un līdzcilvēku
veselību.
Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja
I. Svilāne

Sēlijai kopīga tūrisma stratēģija

Kas Sēlijai ir kopīgs? Teritorija, tradīcijas, sēliskā valodas izloksne, centieni to visu
saglabāt un uzturēt. Sēlija kā kultūrvēsturiskais novads savu atpazīstamību atguva
pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidū.
Sākotnēji tās teritoriālā identitāte izsekojama kopš Sēlijas bīskapijas dibināšanas 1218.
gadā. Pēc Latvijas Republikas nodibināšanas
20. gadsimta sākumā to pieskaitīja Zemgales
kultūrvēsturiskajam novadam. Vēstures notikumu gaitā Sēlijas vārds nav pazudis, bet
gan gluži otrādi – tas ir ieguvis jaunu nozīmi ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā
mērogā. Pateicoties sabiedrībā atpazīstamu
cilvēku un vietējo entuziastu darbam, Sēlija
ir ieguvusi otro elpu.
1999. gada 22. maijā Sunākstes baz-

nīcā iesvētīts Sēlijas karogs, 2000. gadā
Heraldikas komisija to oficiāli atzinusi par
Sēlijas asociācijas simbolu. 2012. gada nogalē, kopīgi sadarbojoties Aknīstes, Ilūkstes,
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un
Viesītes novadu pašvaldībām, tika izveidota Sēlijas novadu apvienība. Tās darbības rezultātā iedibinātās tradīcijas – Tautas
mākslas svētki „Sēlija rotā”, jauniešu dienas,
skolēnu sporta spēles – ir saglabāti kā ikgadēji pasākumi, ir izveidota un sekmīgi darbojas jauniešu padome. Sadarbības rezultātā 2017. gadā ir izdota kopīga grāmata par
Sēliju. Kopīgās sadarbības rezultātu sarakstu
papildina Sēlijas reģiona tūrisma attīstības
stratēģija, kura ir ieveidota, pateicoties biznesa augstskolas „Turība” mācību spēkiem.
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2018. gada 15. februārī Viesītē notika
Sēlijas reģiona tūrisma stratēģijas prezentācijas pasākums, kuru sadarbībā ar Viesītes
novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu organizēja Biznesa augstskolas
„Turība” pārstāvji Ēriks Lingebērziņš, Agita
Doniņa un Dita Bērziņa. Pasākumā piedalījās Viesītes, Salas, Aknīstes, Neretas un
Jēkabpils novadu tūrisma jomas pārstāvji. Docents, Tūrisma stratēģiskās vadības
programmas direktors, Tūrisma pētniecības
centra direktors, Dr. oec. Ēriks Lingebērziņš
savā sākuma uzrunā teica: „Te ir laba vieta, kur var strādāt ar labu izejas materiālu
augstskolām.” Ar to, kā notika stratēģijas
izstrādes process, klātesošos iepazīstināja Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne,
Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmuma
vadības programmas direktore, lektore Agita
Doniņa. Darbs tika uzsākts 2016. gada nogalē, tiekoties pašvaldību pārstāvjiem, Biznesa
augstskolas „Turība” mācību spēkiem un studentiem. Pēc vairāk nekā gada darba atkal tikāmies Viesītē – šoreiz, lai runātu par darba
rezultātu. Docētāja Dita Bērziņa prezentēja
Sēlijas reģiona tūrisma attīstības stratēģiju.
Prezentācijas mērķis – iepazīstināt novadu
speciālistus ar citu skatījumu, kas, iespējams,
ļaus efektīvāk attīstīt tūrismu Sēlijas reģionā,
izmantojot esošos un potenciālos resursus.
Augstskolas pārstāvji aicināja vairāk meklēt
uzņēmējus, kuri ir ieinteresēti sadarboties.
Vairākkārt tika uzsvērts, ka tūristam pašvaldību robežas neinteresē.
Pēc prezentācijas novada pārstāvji diskutēja par esošo situāciju, pieredzi tūrismā un
turpmākajām sadarbības formām, popularizējot Sēliju. Tika runāts par dalību BALTTOUR
2018 izstādē, kopīgiem bukletiem, pasākumiem nākotnē. Kā viens no uzdevumiem tika
minēta Sēlijas kopēja mājas lapas izveide, par
kuru jārunā Sēlijas novadu apvienībā.
Pasākumam noslēdzoties, lielākā daļa
atzina, ka šādas kopējas sanāksmes ir ļoti
lietderīgas un nepieciešamas, lai pašvaldības
efektīvāk varētu savstarpēji sadarboties.
Viesītes novada Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja G. Dimitrijeva
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Piedalāmies „Balttour 2018”

No 2. līdz 4. februārim Ķīpsalā notika
25. starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus „Balttour 2018”, kurā tradicionāli piedalījāmies arī mēs – Viesītes novada pārstāvji – kopā ar citiem Sēlijas pudura (Aknīstes,
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas) novadiem. Koši zaļais Zemgales Tūrisma stends
patīkami piesaistīja apmeklētāju uzmanību, piedāvājot tūrisma un atpūtas iespējas
Zemgalē un arī Sēlijā, apceļojot Latviju.
Mūsu novadu pārstāvēja pieci dalībnieki:
Jolanta Kovnacka, Sabīne Zupa, Ilma Svilāne,
Rita Ratniece un Elvīra Murāne. Apmeklētāji
labprāt nobaudīja jauno Jolantas veidoto kafeju „Viesīte”, interesējās par citām šīs savdabīgās kafijas šķirnēm, kas nu jau visā Latvijā
daudziem kļuvusi iemīļota. Jolantas ģimenes
ražotne laipni sagaida tūristu grupas un ir iecienīts ceļotāju maršrutu objekts. Tāpat liela
interese gadatirgū bija par Sabīnes piedāvājumu tūristiem, kas grib redzēt un sajust lauku
vidi un tur mītošos mājdzīvniekus. Šis piedāvājums iepriecināja ģimenes ar bērniem,
kas plāno nākošās vasaras ceļojumus. Šoreiz
novada amatniekus pārstāvēja Elkšņu pagasta
rokdarbnieces, kam rokdarbi kļuvuši par viņu
dzīves daļu. Arī Rita un Elvīra darina rotas un
suvenīrus no pērlītēm, kur katrs darbiņš ar
mīlestību radīts savam un citu priekam.
Piedalīšanās šādās izstādēs ir vērtīga iespēja sarunām ar potenciālajiem apmeklētājiem, jo īpaši tad, ja varam piedāvāt interesentiem rakstītu informāciju. Viesītes muzejs
„Sēlija” izstādē aicināja apmeklēt Viesīti un
mūsu muzeju, piedāvājot savu vizītkarti, bukletus par Viesīti, muzeju „Sēlija” un atjaunoto
bukletu „Sēlija” ar kvalitatīvu un vērtīgu šī
reģiona karti. Informācijas aktualizēšanai un

visiem sagatavošanās darbiem Balttour gadatirgum lielu darbu ieguldījusi Viesītes TIP
vadītāja Ligita Levinska-Drozdova. Aizvadīts
nopietns darba cēliens, jau ziemā gatavojoties jaunajai tūrisma sezonai, kas sāksies ar
maiju. Šķietami klusajā ziemas laikā tūrisma
informācijas punktā daudz darāmā. Nozīmīgi
veidot ne tikai bukletus un citus informatīvos
materiālus, bet arī uzturēt informācijas apriti
internetā un būt ziņu sniedzējam Zemgales
tūrisma koordinatoriem un apmeklētājiem.
Vērtīgi piedalīties dažādos, ar tūrisma nozari saistītos pasākumos, lai uzturētu Viesītes
novada vārdu pazīstamu un atpazīstamu ar
novadā ražoto, radīto un padarīto.
Šādi gadatirgi dod daudz labu ideju un

ierosmju, kas gūstamas sarunās, kā arī apskatot citu stendu piedāvājumus. Lai gan muzejs
neko neražo, tomēr ir vērts ar savu piedāvājumu censties ieinteresēt apmeklētājus un
aicināt ceļotājus iegriezties Viesītē, apmeklēt
mūsu novada kultūrvēsturiskās un atpūtas
vietas, tikties ar novada cilvēkiem un baudīt
viņu viesmīlību, kā arī piedalīties Viesītes
novadā notiekošajos pasākumos. Tā kā šis
gads mums iesācies Viesītes 90 un Latvijas
100 gadu zīmē, plānoti arī šīm jubilejām
veltīti notikumi. Aicinām sekot informācijai
Viesītes pašvaldības un muzeja „Sēlija” mājas
lapās: www.viesite.lv un www.muzejsselija.lv.
Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja
I. Svilāne

Amatnieku biedrībai „Zīle” šogad 8 gadi

Šogad augustā apritēs astoņi gadi, kopš
nodibinājām amatnieku biedrību „Zīle”.
Aizsākās viss 2007. gadā, kad sākām darboties kā rokdarbnieču kopa divās istabiņās
tagadējā domes ēkā.
Pēc Amatniecības centra izveidošanas
pārrobežu projekta ietvaros mums 2010. gada
maijā piedāvāja strādāt jaunajās telpās ar nosacījumu, ka pārtapsim biedrībā. Par savu
darbības mērķi esam izvirzījušas veicināt
Sēlijas novada kultūrvēsturiskā mantojuma
(amatniecības) saglabāšanu, nešanu Latvijā
un ārpus tās. Pārsvarā strādājam ar dabiskajiem materiāliem – linu, kokvilnu, vilnu.
Darinām rokdarbus dažādās tehnikās –
aužam, tamborējam ar adatu un uz dakšas,
tapojam, izšujam krustdūrienā. Dažādi atveidojam savas pilsētiņas simbolu un mūsu
biedrības vārda nesēju – ozolzīli, darinām suvenīrus. Pie mums var aplūkot un iemācīties
gatavot salmu puzurus. Mūsu pulkā strādā arī
divi kokamatnieki.
Ekskursantu grupas no Latvijas un ārzemēm, kuras apmeklē muzeju „Sēlija”, iepazīstas arī ar mūsu darbiem, kurus esam izvietojušas pastāvīgā izstādē.
Aktīvi piedalāmies pilsētas un muzeja
rīkotajos pasākumos, ja iespējams – arī citviet – Lietuvā, Jēkabpilī, Aizkrauklē, Rāmavā,
Ķīpsalas hallē Rīgā, Jelgavā, Saldū u.c.

Tikšanās laikā ar prezidentu V. Zatleru
2010. gadā.

Pie mums ir viesojies toreizējais valsts
prezidents Zatlera kungs ar kundzi.
Vislielākais izaicinājums mums bija 2014.
gadā, kad vajadzēja sarīkot radošās darbnīcas vairāk nekā 1000 bērniem – starptautiskā
folkloras saieta „Pulkā eimu, pulkā teku” dalībniekiem. Kopā audām, darinājām dzīparu
lentītes, rokassprādzes un puzurus. Pasākums
izdevās godam!
Darbs neapsīkst, dažreiz nevaram paspēt piedalīties visos pasākumos, kur tiekam
aicinātas.
Vienmēr esam gatavas dalīties savās zināšanās – ne tikai Latvijas pasākumā „Satiec
savu meistaru”, bet arī ikdienā.
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2017. gada nogalē biedrības pārstāves
Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju 7.
kontaktbiržā Jelgavā.

Cik iespējams, pētām un krājam Sēlijas
novada rakstus un cenšamies tos izadīt savos
darbos.
Piedalāmies labdarībā, esam dāvinājušas savus rokdarbus veco ļaužu pansionāta
iemītniekiem, daudzbērnu ģimenēm. Otro
gadu dāvinām novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem bērniem
zābaciņus.
Paldies Viesītes novada domei un muzejam par atbalstu un sadarbību!
Kopā sanākam katru trešdienu un sestdienu. Laipni aicinām ikvienu iepazīties ar mūsu
veikumu un līdzdarboties mūsu pulciņā!
Biedrības „Zīle” valde
Foto no biedrības arhīva
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Aicinām ikvienu lauku tūrisma uzņēmēju piedalīties akcijā
„Atvērtās dienas laukos”

www.celotajs.lv/lv/conf/170527-ADL/dalibnieki. Informējiet, ja šī
gada akcijas piedāvājums ir nemainīgs un būs tāds pats kā pirms gada.
Šogad mūsu valsts 100-gadē aicinām būt radošiem un iespēju robežās akcijas piedāvājumus veidot saistībā ar valsts 100-gadi, kā arī
neaizmirst par „Baltā galdauta svētkiem”, kas norisināsies 4. maijā –
vienā no akcijas dienām.
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums ir kādi jautājumi par akcijas
norisi vai piedāvājuma veidošanu. Labprāt palīdzēsim!
Mēs aicinām Jūs pieteikt savu dalību, aizpildot PIETEIKUMA
ANKETU (to var atrast www.viesite.lv/?p=37737#more-37737) un
nosūtot to „Lauku ceļotājam” līdz š. g. 2. martam, rakstot uz e-pastu:
lauku@celotajs.lv
Akcijas organizatori: Latvijas Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” un Lietuvas Lauku tūrisma asociācija „Atostogos kaime”.
Akcija norisinās projekta „Lauksaimniecības tradīciju mantojums
agrotūrismā Latvijā un Lietuvā” (Agriheritage, LLI-65) ietvaros, ko
finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas – Lietuvas programma
2014. – 2020. gadam no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.

Sākam gatavoties akcijai „Atvērtās dienas laukos”, kas norisināsies 4.–5. maijā.
Aicinām ikvienu lauku tūrisma uzņēmēju pievienoties šai akcijai un
kopīgi popularizēt laukus un savus audzētos, ražotos produktus. Šī akcija jau kļuvusi par tradīciju – iesākt vasaras tūrisma un ražošanas sezonu
ar plaši atvērtām durvīm, aicinot visus interesentus, klientus, kaimiņus
un vienkārši zinātkāros uz saimniecībām, lai iepazīstinātu ar bagātīgo
piedāvājumu, ko var ieraudzīt, nogaršot, sadzirdēt un sajust laukos.
Šogad „Atvērtās dienas laukos” notiks jau septīto reizi, un šis būs otrais
gads, kad akcija vienlaikus norisināsies gan Latvijā, gan Lietuvā.
Kā ierasts, lai piedalītos akcijā, ikviens akcijas dalībnieks (lauku
tūrisma uzņēmējs) izstrādā īpašo akcijas piedāvājumu, kas var ietvert
draudzīgas atlaides, degustācijas, ražošanas procesa izzināšanu, jautras izdarības un spēles, izzinošas aktivitātes, amatu demonstrēšanu,
radošās darbnīcas, tehnikas demonstrēšanu, iespēju iegūt suvenīrus
un dāvaniņas u.c. aktivitātes.
Aplūkot 2017. gada pavasara akcijas dalībnieku piedāvājumus varat:

Ar cieņu,
Lauku ceļotājs

Novada skolās

Viesītes vidusskolas pārstāvji piedalās starptautiskā sanāksmē
No 5. līdz 9. februārim skolotāja Sarmīte
Ratiņa un projekta „The continuous development of teaching staff in a multicultural environment”, Nr. 2015-1-RO01KA219-015167_7, koordinatore piedalījās
projekta sanāksmē Horsens pilsētā Dānijā.
Līdz šim notikušas divas starptautiskas projekta sanāksmes un skolotāju apmācības
Tamperē un Viesītē. Sanāksmes darba kārtībā
bija projekta mājaslapas satura apspriešana,
izstrādāto metožu aprakstu uzlabošana, lai
projekta rezultāti pēc tā beigām būtu pieeja-

mi visiem ieinteresētajiem skolotājiem. Jauno
mācību metožu pielietošana mācību procesu
padara interesantāku un pievilcīgāku. Skolās
uz vietām turpinās projekta ietvaros izstrādāto metožu testēšana. Viesītes vidusskolas
skolotāji ir aicināti e Twinning platformā iz-

mantot pieejamos metožu aprakstus un tās
testēt, lai uzzinātu skolēnu vērtējumu par šīm
metodēm. Paldies skolotājām M. Kivleniecei
un S. Berģei par atsaucību un ieinteresētību
metožu izstrādē un arī testēšanā! Katrai partneru skolai ir jānodrošina apraksti angļu valodā par piecām mācību metodēm. Sanāksmē
katrs partneris prezentēja priekšlikumus
skolotāju apmācību programmai, kas bez metodēm ir otrs svarīgākais projekta rezultāts.
Paldies skolotājai S. Ratiņai par veikto darbu metožu izstrādē un testēšanā! Nākošā un
pēdējā starptautiskā sanāksme notiks maijā
Beļģijā.
Projekta koordinatore
G. Dimitrijeva

Rites pamatskola netiks slēgta

Brīvās Daugavas (BD) redakcijā vērsās
Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs
Alfons Žuks, lai skaidrotu un precizētu BD slejās izskanējušo informāciju par to, ka Rites pamatskola tiek likvidēta un pievienota Viesītes
vidusskolai. Ko reāli šāds lēmums nozīmē?
„Kā jau domes lēmumā norādīts, šis pasākums tika veikts skolu optimizācijas nolūkā.
Katrai pašvaldībai no valsts budžeta tiek iedalīta noteikta naudas summa mērķdotācijām,
kas tiek izlietota skolotāju algām. Līdz šim
Ministru kabineta (MK) noteikumi pieļāva
vienas pašvaldības skolas pedagogu algu mērķdotācijas daļu (gan ne vairāk kā līdz 6% no
kopējās summas) piešķirt citai šīs pašas pašvaldības izglītības iestādei. Tā mēs iepriekšējos
mācību gados novirzījām aptuveni 3% no šīs
mērķdotācijas Rites pamatskolas pedagogu
algu vajadzībām. Taču, sākot ar nākamo mācību gadu, spēkā stājas jauni MK noteikumi, kas
noteic, ka šāda pārdale vairs pastāvēt nedrīkstēs, un katrai skolai būs savs mērķdotāciju
apjoms, kas savukārt tiek aprēķināts, vadoties
pēc skolēnu skaita konkrētajā mācību iestādē.
Pēdējā laikā citviet jau ir slēgtas, citviet pašval-

dības gatavojas slēgt mazās skolas, kurās ir neliels audzēkņu skaits, piemēram, daži desmiti.
Viesītes novada Rites pamatskolā patlaban ir
65 audzēkņi. Līdz ar to mēs uzskatām, ka tas
uz kopējā fona nav tik mazs skolēnu skaits, lai
skola būtu jāslēdz,” skaidro Viesītes novada
pašvaldības vadītājs Alfons Žuks.
Lai iegūtu vēlamo rezultātu – saglabātu algas pedagogiem un skolu uz vietas Ritē, abas
pašvaldības skolas varēja reorganizēt un apvienot vai arī vienu no tām likvidēt un pievienot
otrai. A. Žuks teic – lai arī vārds „likvidācija”
skan nelāgi, šis juridiskais risinājums izrādījās
realizējams visvienkāršāk.
„Mums bija jādomā, kā juridiski pareizi
izpildīt šos MK noteikumu jaunos nosacījumus, tajā pat laikā saglabājot skolu. Līdz ar to
tapa šāds domes lēmums, kurā izskanēja formulējums „likvidācija”, kas, protams, satraucis
cilvēkus. Faktiski skola netiek ne likvidēta,
ne slēgta. Tā ir un paliks turpat, vienīgi vajadzēja izdomāt juridiski korektu secību, kā šo
pamatskolu pievienot Viesītes vidusskolai,
turklāt tā, lai process būtu pēc iespējas ātrāks.
Formulējums „reorganizācija”, kas, jādomā, sa-

10

biedrību būtu satraucis mazāk, reāli nozīmētu
daudz lielākas birokrātiskas klapatas,” turpina
skaidrot Viesītes novada domes priekšsēdētājs.
Pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas nākamajā
mācību gadā Rites pamatskola juridiski būs
Viesītes vidusskolas sastāvā, bet faktiski izglītības iestāde atradīsies turpat, kur tā ir tagad.
Rites pamatskola turpmāk būs vieta, kur tiks
realizēta viena no Viesītes vidusskolas mācību
programmām.
„Rites pamatskolas pievienošana Viesītes
vidusskolai mums ļaus saglabāt līdzšinējo algu
apjomu tiem pedagogiem, kuri te strādā. Vēl
vairāk: ja patlaban Ritē atsevišķus priekšmetus
māca pedagogi, piemēram, no Aknīstes, tad
nākamajā mācību gadā nu jau vienas skolas
ietvaros, iespējams, varēsim iztikt paši ar savu
skolotāju spēkiem. Otrs labums, kas radīsies
pēc šādas apvienošanas: pieaugs koeficients,
kas tiek piemērots skolotāju algu aprēķināšanai, vadoties pēc skolēnu skaita mācību iestādē. Un, protams, jāpatur prātā arī tas, ka joprojām Ritē bērni pamata izglītību varēs iegūt
tuvāk mājām,” skaidro A. Žuks.
Brīvā Daugava žurnāliste I. Bičevska
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Pašvaldības speciālisti informē par projektu ieviešanu
Viesītes vidusskolā
13. februārī Viesītes novada pašvaldības
speciālisti – Jaunatnes lietu speciāliste Austra
Saturiņa, Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja Gunta Dimitrijeva un projektu administratore Laura Zvirbule – viesojās vidusskolā, lai informētu skolas vadību un pedagogus
par aktuālajiem projektiem.
A. Saturiņa informēja klātesošos par projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
ieviešanas gaitu. Projekta mērķis ir mazināt
to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc
mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu
starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek
sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un
stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks
izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Pasākumi
vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un
risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju
risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Galvenais
projekta fokuss ir uz ilgtspējīga, visaptveroša
mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un

iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.
Rites pamatskola jau ir sagatavojusi individuālos atbalsta plānus saviem audzēkņiem un
tuvākajā laikā uzsāks konsultāciju īstenošanu.
Viesītes vidusskolā individuālie atbalsta plāni
ir gatavošanas stadijā.
Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti sniedza informāciju par projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes
novadā” un projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu.
Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas rezultātā tiek sniegts atbalsts izglītojamajiem
individuālas pieejas attīstībā Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā. Projekta ietvaros
tiek organizētas mācību vizītes, nodrošinātas
nodarbības talantīgiem skolēniem, organizētas interaktīvas nodarbības, eksperimenti,
citas aktivitātes. 2017. gada 1. decembrī notika Viesītes vidusskolas pasākums „Fizika
un ķīmija ikdienā un eksperimentos”, 2018.
gada janvārī īstenoti divi mācību braucieni uz
teātru izrādēm. Februāra mēnesī skolēniem
turpinājās konsultācijas.

Veselības projekta mērķis ir īstenot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Viesītes novadā, uzlabojot pieejamību
šiem pakalpojumiem novada, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem, iedzīvotājiem. Projekts
pašvaldībā tiek ieviests kopš 2017. gada 1.
ceturkšņa. Viesītes vidusskolas audzēkņiem
projekta ietvaros ir iespējams izmantot vingrošanas un peldēšanas nodarbības.
Pašvaldības speciālisti ar vidusskolas pedagogiem vienojās, ka šāda veida sanāksmes
ir jārīko regulāri, lai izrunātu sadarbības modeļus, problēmjautājumus un turpmāko rīcību projektos, kas saistīti ar novada izglītības
iestādēm.
Projektu administratore
L. Zvirbule

Ikviena Latvijas ģimene aicināta uzņemt ārvalstu
viesskolēnus savās mājās

Bezpeļņas organizācija „„AFS Latvija”
Starpkultūru programmas” aicina ikvienu
ģimeni Latvijā kļūt par viesģimeni kādam ārvalstu skolēnam, tādā veidā daloties ar savu
pieredzi un tradīcijām, kā arī iegūstot jaunu
ģimenes locekli un draugu uz mūžu. Ārvalstu
apmaiņas skolēni Latvijā ieradīsies jau augustā, uzsāks skolas gaitas kādā no Latvijas
skolām un pavadīs šeit 2018./2019. mācību
gadu, iepazīstot Latvijas kultūru, valodu un
tradīcijas.
Viesskolēni Latvijā ieradīsies no Taizemes,
Itālijas, Vācijas, Ungārijas, Francijas, Spānijas
un citām pasaules valstīm. Mācību apmaiņas
programmas ietvaros ārvalstu viesskolēnu
mērķis ir adaptēties jaunā vidē, iepazīt kultūru un tradīcijas, apgūt latviešu valodu. Lai

to īstenotu, viesskolēni dzīvo viesģimenēs un
mācās vietējās skolās. Vairāku gadu pieredze
liecina, ka vairums viesģimeņu ar skolēniem
vēl pēc programmas beigām uztur ciešas un
draudzīgas attiecības un viesojas cits pie cita.
Par viesģimeni var kļūt ikviena ģimene, kura ir atvērta starpkultūru pieredzei.
Viesģimenes galvenais pienākums ir uztvert
viesskolēnu nevis kā ārvalstu viesi, bet kā
savas ģimenes locekli, nodrošināt skolēnu ar
dzīvesvietu un ēšanu, kā arī censties adaptēt
skolēnu savās ikdienas gaitās un ģimenes dzīvē. Tā ir iespēja parādīt Latviju, tās kultūru un
tradīcijas citiem pasaules iedzīvotājiem.
Vairāk informāciju par viesskolēniem iespējams atrasts mājas lapā: http://afs.lv/hostan-afser/, kurā var arī aizpildīt pieteikuma

anketu, lai kļūtu par viesģimeni.
„AFS Latvija” ir bezpeļņas brīvprātīgo
organizācija, kas nodrošina starpkultūru mācīšanās iespējas vidusskolēniem vairāk nekā
50 valstīs. Tā pārstāv starptautisko asociāciju
„AFS Intercultural Programs”. Organizācija
darbību Latvijā uzsāka 1990. gadā. 25 gadu
laikā ar organizācijas palīdzību mācību apmaiņas programmās uz ārvalstīm devušies
vairāk nekā 640 vidusskolēnu, savukārt
Latvijā no citām valstīm uzņemti ap 860 jauniešu. AFS vispasaules tīklā ir vairāk nekā 60
partnervalstu.
Papildu informācija:
„AFS Latvija” Starpkultūru programmas
Tālr.: 67280646
E-pasts: zane.ievina@afs.org
www.afs.lv

30. gadu mīlas burziņš Viesītē

16. februārī Viesītes Kultūras pilī notika Viesītes, Rites, Aknīstes un
Neretas skolēnu sadraudzības balle 30. gadu stilā ar nosaukumu „30.
gadu mīlas burziņš”. Vakara gaitā sanākušie varēja gan pavadīt laiku dejojot, gan iepazīties ar citu skolu skolēniem, gan piedalīties atrakcijās
un laimēt vērtīgas balvas. Skolēni, kuri bija saģērbušies 30. gadu stilā,
varēja piedalīties loterijā. Paldies tiem, kas bija pacentušies, sameklējot
sev tērpu atbilstoši tēmai! Tādu tiešām bija daudz! Tāpat vakara gaitā
darbojās arī foto stūrītis un Amora pasts.
Paldies Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Rites pamatskolas
un Aknīstes vidusskolas audzēkņiem, kas atsaucās mūsu aicinājumam!
Uz tikšanos kādā no nākamajiem pasākumiem!
Z. Zaļakmene
E. K. Dronkas foto
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Rites pamatskolā – ierindas skate

Jau kļuvis par tradīciju, ka Latvijas barikāžu atceres dienas galvenais notikums Rites pamatskolā ir ierindas skate. Jau labu laiku
iepriekš klašu audzinātāji ar saviem skolēniem maršēja, sacerēja sasauksmi, izvēlējās dziesmas. Komandas „Kreiso!”, „Kreiso!” kļuva par
neatņemamu ikdienas sastāvdaļu arī starpbrīžos.
25. janvārī visi Rites pamatskolas skolēni pulcējās Rites Tautas
nama zālē, lai noskaidrotu labākos. Šogad žūrijas komisijā bija Viesītes
novada pašvaldības policijas inspektors Jānis Pučinskis, Aizkraukles
Zemessardzes 55. kājnieku bataljona kaprālis Klāvs Bajinskis un
VUGD Neretas posteņa vada komandiera vietnieks virsniekvietnieks
Miervaldis Vavers. Pēc izlozes skate varēja sākties. Žūrijas komisijas
pārstāvjiem uzdevums izvērtēt soļotājus bija patiesi grūts. Starplaikā,
kamēr žūrija skaitīja un rēķināja, savu prezentāciju par Latvijas
Zemessardzi sniedza 55. bataljona dižkareivis Pēteris Sass un kaprālis
Klāvs Bajinskis. Skolēniem bija iespēja iegūt vairāk informācijas par šo
atbildīgo darbību un izcilāt atvestos ieročus. Viens no grūtākajiem uzdevumiem bija uzvilkt 10 kg smago bruņu vesti un vēl noturēt kādu no
atvestajiem ieročiem. To optiskajos tēmēkļos kāroja ieskatīties ikviens.
Kad visi ieroči bija izcilāti un pielikti pie pleca, uz uzdotajiem jautājumiem saņemtas atbildes, žūrija bija gatava atklāt rezultātus. Trešo vie-

tu ar 117 punktiem ieguva 5. klase (audz. S. Tuča), otrajā vietā ar 118
punktiem palika 8. klases skolēni (audz. I. Vavere). Uzvarētāju kausu
un 119 punktus šogad ieguva 7. klase (audz. N. Dirda). Komandieru
cīņā pārākais bija 7. klases komandieris Zintis Aleksis. Jaunāko klašu
komandieru duelī pārākais bija 2. klases skolēns Rodrigo Glaudāns.
Šī gada jauninājums – iespēja iegūt diplomu kādā no nominācijām.
2. klase ieguva uzvaru nominācijā „Skanīgākā dziesma”, 3. klase – nominācijā „Sprīdīša centība”, 5. klase – nominācijā „Patriotiskā cerība”,
7. klase bija labākie nominācijā „Precīzākie pagriezieni”. 8. klases skolēni uzvarēja nominācijā „Oriģinālākā sasauksme”. Speciālbalvu no
Policijas pārstāvja saņēma jaunākie soļotāji – 2. klase. Pārsteigums bija
arī Rites pagasta pārvaldnieces L. Bārdules saldumu balvas.
Paldies Rites Tautas nama vadītājai Ainai, kura nenogurstoši atbalsta skolas pasākumu norisi klubā un veido atbilstošu interjeru!
Paldies ikvienam vecākam un vecvecākam, kas bija klāt atbalstīt savas
atvasītes patriotismu veicinošā pasākumā! Tādējādi vēsture tiks nodota jaunākajām paaudzēm un paaudžu saikni nebūs iespējams pārraut.
Paldies visiem, kas rūpējās, lai svētki būtu augstākajā līmenī!

Soļo 8. klases skolēni.

Uzvarētāji – 7. klases skolēni – ar žūrijas locekļiem.

Skolotāja V. Liepiņa

Sniega dienas nedēļa Ritē

tode ledus attīrīšanai no sniega bija 7. klases Arnim, kas nežēloja savu
ķermeni un izmantoja to sniega lāpstas vietā. Labākie slīdētāji bez slidām bija 9. klases Niks un Gunārs, kā arī 8. klases Ričards, kuri pēc ieskrējiena spēja pārslīdēt pāri visam dīķim. Tika izmēģināti arī skeletona braucieni, kuros vajadzēja izspraukties cauri šķēršļiem. Reizēm visi
jautri sakrita kā boulinga ķegļi. Iespaidīgākie lēcieni sniega kupenās
padevās 7. klases Elvijam, Kristiānam un Zintim. Interesanta bija arī
stafete „Ziemas virpulis”, kurā vajadzēja krietnu laiku griezties ap savu
asi un mēģināt iespējami tālāk aizslīdēt pa ledus ceļu. Daži tā noreiba
no griešanās, ka līdz ledus takai nemaz netika.
Slidošana un slēpošana ir neatņemama ziemas sastāvdaļa, un liels paldies mūsu skolai, ka
mums tas viss ir! Paldies arī skolas direktorei I.
Maševskai, kas atbalsta fiziskas aktivitātes visās
tās izpausmēs! Tā kā Sniega dienas mērķis nav
noskaidrot vai atlasīt nākamos čempionus, bet gan
dot iespēju pārliecināties, ka aktivitātes uz sniega
var kļūt par ikdienu, kas sniedz pozitīvas emocijas
un nodrošina veselīgu dzīvesveidu, tad visi aktīvisti saņēma apliecinājumus par piedalīšanos sniega
dienas aktivitātēs. Tā visas nedēļas garumā bērni,
fiziski izkustējušies, saelpojušies svaigu gaisu, sasārtušiem vaigiem, priecīgi devās turpmākajās dienas gaitās. Mazākie
mēģināja būt tikpat drosmīgi kā vecākie skolēni. Veica pirmos soļus uz
slidām, un prasmīgākie jau mācēja demonstrēt pirueti.
Ceram, ka šogad ziema mūs lutinās gan ar biezu sniega segu, gan
izturīgu ledu, jo idejas rodas, kustoties un domājot. Lai visiem izdodas
piepildīt dienas ar dažādām fiziskām aktivitātēm! Un vislabāk kuplā
draugu pulkā!

Ikgadējais sniega festivāls un pasaules sniega
diena šogad tika atzīmēta 21. janvārī. FIS programmas „Vediet bērnus uz sniega” mērķis ir dot
bērniem un pieaugušajiem iespēju izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega. Tā kā šajā laika
periodā ziemas dvesma bija aukstāka, sniega aktivitātēm lieliski varēja
izmantot arī ledu. Ar skolas direktori tika pieņemts lēmums šo sniega
dienu pārvērst sniega prieku nedēļā.
Katru dienu skolēni izmantoja savus resursus, lai sevi un citus izklaidētu fiziskajās aktivitātēs. Tika skriets, šļūkts, slidots, lēkts un krists.
Aktīvākie un radošākie šajos pasākumos izrādījās 7. klases audzēkņi.
Tika izdomātas visdažādākās stafetes un sacensības. Oriģinālāka me-
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SĒLIJAS Sporta skolas ziņas

Futbols
No 7. janvāra dažādās Latgales reģiona
vietās norisinās Latgales Jaunatnes čempionāts
telpu futbolā astoņām vecuma grupām. Šajā
čempionātā Sēlijas Sporta skolu pārstāv desmit
komandas, kas līdz šim ir lielākais skaits.
Pirmā savas spēles 7. janvārī Maltā aizvadīja U-15 (2003. dz. g.) grupas puišu komanda. A apakšgrupā aizvadītas trīs spēles. Spēlē ar Jēkabpils SS komandu 5:0, ar
Rēzeknes FA-1 komandu 0:8 un ar Rēzeknes
FA-2 komandu 0:1. A apakšgrupā izcīnīta 2.
vieta. Kopvērtējumā spēlē par trešo vietu pret
Rēzeknes FA-3 komandu mūsu puiši piekāpās
pretiniekiem ar 1:6 un ierindojās 4. vietā.
13.–14. janvārī Jēkabpils 3. vidusskolas sporta zālē savas spēles aizvadīja U-14
(2004. dz. g.) grupas puišu komanda. Puiši B
apakšgrupā laukumā tikās ar Rēzeknes FA-1,
Jēkabpils SS un FK Saules Puikas komandām.
Spēlē ar FK Saules Puikas komandu gūta uzvara ar 3:2, ar Rēzeknes FA-1 komandu puiši piedzīvoja sāpīgu zaudējumu (0:12). Zaudējums
arī spēlē ar Jēkabpils SS komandu (0:1). 14.
janvārī puiši izspēlēja vēl divas spēles – par 5.–
8. vietu. Diemžēl divi zaudējumi – ar Jēkabpils
SS-2 komandu 1:2 un ar Ilūkstes NSS komandu 2:4. Kopvērtējumā U-14 puišu komandai 7.
vieta.
Jēkabpils 3. vidusskolā 20. un 21. janvārī
savas Latgales Jaunatnes spēles telpu futbolā
aizvadīja U-13 (2005. dz. g.) komanda. Šajā
vecumā septiņas komandas – Ilūkstes NSS,
Jēkabpils SS, Rēzeknes FA-2, Rēzeknes FA-1,
Krāslavas SS, Preiļu BJNSS un Sēlijas SS komandas. Komandas spēlēja katra ar katru, bez
dalījuma pa apakšgrupām. Diemžēl puišiem
šis turnīrs izvērtās pagalam neveiksmīgs. Visās
spēlēs piedzīvoti zaudējumi, kas komandu ierindoja 6. vietā.
27.–28. janvārī Jēkabpils 3. vidusskolas
sporta zālē čempionāta spēles aizvadīja U-12
(2006. dz. g.) komandas puiši. No Sēlijas
Sporta skolas šajā vecuma grupā spēlēja divas
komandas. Sēlijas SS-2 komanda spēlēja A
apakšgrupā, kurā bez mūsu puišiem vēl spēlēja Krāslavas SS, Preiļu BJSSS, Rēzeknes FA-1,
Rēzeknes FA-2 un Jēkabpils SS-2 komandas.
Pagalam neveiksmīgi spēles izvērtās jaunajiem
futbolistiem, piedzīvojot zaudējumus visās
spēlēs. Komanda ierindojās pēdējā – 6. – vietā
A apakšgrupā.
Spēlējot B apakšgrupā, Sēlijas SS-1 komanda neizšķirti nospēlēja ar Ilūkstes NSS komandu (2:2). Zaudējumi pret Rēzeknes FA-2 (1:2),
Jēkabpils SS-2 (0:1) un Rēzeknes NSS (0:0)
komandai liedza cīnīties par augstāku vietu –
komanda ierindojās 5. vietā B apakšgrupā.
3. un 4. februārī Preiļu 1. pamatskolā
U-11 (2007. dz. g.) grupas puiši noskaidroja, kuri ir spēcīgākie Latgales reģionā. Mūsu
puiši spēlēja B apakšgrupā un pirmajā dienā
izspēlēja četras spēles. Spēlē ar Preiļu NBJSS
komandu – uzvara (2:1). Uzvaras izcīnītas spēlēs ar Ilūkstes NSS komandu (1:0) un Jēkabpils
SS-2 komandu (1:0). Zaudējums pret spēcīgo
Rēzeknes FA-1 komandu (0:5). B apakšgrupā
puiši izcīnīja 2. vietu.
Otrajā dienā cīņā par 3. vietu mūsu puiši
piekāpās Jēkabpils SS-1 komandai ar 0:4, un
nācās samierināties ar 4. vietu kopvērtējumā.

U-9 grupas mazie futbolisti priecājas par saņemtajām medaļām.

Vladislavs Pupeļs Latvijas čempionātā (U-18),
pārvarot augstlēkšanas latiņu.

Raivo Olants Madonas ziemas čempionātā.
U-16 grupai – 2. vieta pildbumbas grūšanā.

11. un 12. februārī Maltā tikās U-10
(2008. dz. g.) grupas puišu komandas.
Mūsu puiši spēlēja B apakšgrupā un laukumā tikās ar Jēkabpils SS-2, Rēzeknes FA-1
un Ilūkstes NSS, Preiļu NBJSS-1 un Rēzeknes
NSS komandām. Šogad komanda divās spēlēs nospēlēja neizšķirti (ar Ilūkstes NSS 2:2
un Preiļu NBJSS 1:1), bet trīs spēlēs – zaudējumi: ar Rēzeknes FA-1 0:8, ar Jēkabpils SS-2
(2:3) un ar Rēzeknes NSS 3:4. B apakšgrupā
iegūti divi punkti un 6. vieta. Par vietu kopvērtējumā puiši spēles laukumā tikās ar Preiļu
NBJSS-2 komandu un, izcīnot uzvaru ar 5:0,
ierindojās 11. vietā.
17. februārī Salas vidusskolas sporta
zālē ar pilnām skatītāju tribīnēm savas spēles
Latgales Jaunatnes čempionāta telpu futbolā aizvadīja U-9 (2009. dz. g.) grupas puiši.
Sēlijas sporta skolu pārstāvēja divas komandas: Sēlijas SS-2 spēlēja A apakšgrupā un
Sēlijas SS-1 spēlēja B apakšgrupā.
Komandas katra savā apakšgrupā izspēlēja viena apļa turnīru, taču, kā paredz sacensību nolikums, neizmanto turnīra tabulas un
netiek izceltas izcīnītas vietas un iegūtie punkti. Katrs dalībnieks par dalību turnīrā saņem
medaļu.
24. februārī Preiļos Latgales jaunatnes
telpu futbola čempionātu ar savām spēlēm
noslēdza paši jaunākie U-8 (2010. dz. g.)
grupas jaunie futbolisti. Arī viņiem tāpat kā
U-9 grupas dalībniekiem neizmanto turnīra
tabulas un netiek izceltas izcīnītas vietas un
iegūtie punkti, bet katrs turnīra dalībnieks
par dalību turnīrā saņem medaļu.

Vieglatlētika
Vieglatlētiem šobrīd noris ļoti intensīvs
ziemas sacensību periods.
6. janvārī Jēkabpilī norisinājās ikgadējās
sacensības pieaugušajiem „Daugava – 2018”.
Šajās sacensībās pieaugušo konkurencē startēja arī trīs sporta skolas audzēkņi: Vīgants
Endijs Elpers, Artūrs Kovrigo un Aivita Urķe.
Vīgants startēja lodes grūšanā. Grūžot 7 kg
smago lodi, viņš ierindojās 9. vietā (8.76 m).
Artūrs spēcīgā konkurencē 3 km distancē finišēja kā divdesmit trešais, bet Aivita 60 m skriešanā bija 28. vietā un 600 m skriešanā – 12.
vietā (2.02,95 min – I jaunatnes sporta klase).
23. janvārī Madonā ziemas sacensību sezonu atklāja U-18 (2001.–2002. dz. g.) un U-20
(1999.– 2000. dz. g.) vecuma jaunieši un jaunietes, kuri sacentās kopējā konkurencē. No
sporta skolas audzēkņiem godalgotu vietu izcīnīja Kristaps Bērziņš (U-18), kurš tāllēkšanā,
uzrādot rezultātu 5.88 m (III sporta klase), izcīnīja 3. vietu. Kristapam arī 6. vieta augstlēkšanā (1.80 m – II sporta klase) un 6. vieta 60 m
skriešanā (7.6 s – III sporta klase). Kristapam
Moļam (U-18) 5. vieta pildbumbas grūšanā
(5.02 m) un 6. vieta basketbola bumbas mešanā (24.89 m). Vladislavs Pupeļs izcīnīja 7. vietu
basketbola bumbas mešanā, 9. vietu augstlēkšanā (1.65 m – III sporta klase) un 14. vietu
tāllēkšanā (4.97 m – II jaunatnes sporta klase). Ralfs Anufrejevs bija piektais basketbola
bumbas mešanā (30.10 m), trīspadsmitais 60
m skriešanā (7.9 s – I jaunatnes sporta klase)
un septiņpadsmitais tāllēkšanā (4.87 m – II
jaunatnes sporta klase).
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25. janvārī Jēkabpilī notika „Draudzības
kausa vieglatlētikā” izcīņas 2. posma sacensības C (2005. un 2006. dz. g.) un D (2007.–
2008. dz. g.) grupām.
C grupā 1. vietu augstlēkšanā (1.25 m) un
2. vietu tāllēkšanā (3.66 m) izcīnīja Romāns
Frolovs. 1. vietu 2 kg pildbumbas mešanā izcīnīja Nauris Mitenieks (11.60 m). 3. vieta augstlēkšanā (1.25 m) un 3. vieta pildbumbas mešanā (10.60 m) Viktorijai Bruzgulei. D grupā 3.
vietu augstlēkšanā (1.00 m) izcīnīja Elīza Līce.
1. februārī Jēkabpilī U-14 grupas (2005.–
2006. dz. g.) zēni un meitenes pulcējās uz
Latgales reģiona atlases sacensībām uz Latvijas
čempionātu. Uz Latvijas čempionātu tiek pieci labākie katrā disciplīnā. Atlases sacensībās
startēja pieci sporta skolas audzēkņi un divi
izcīnīja iespēju startēt Latvijas čempionātā:
Viktorija Bruzgule 2 kg lodes grūšanā ar rezultātu 9.88 m (I jaunatnes sporta klase) ierindojās 4. vietā, bet Nauris Mitenieks, 3 kg smago
lodi aizgrūžot 8.63 m, ierindojās 5. vietā. Lodes
grūšanā Kate Bokāne izcīnīja 13. vietu (8.29
m – II jaunatnes sporta klase), Vanesa Melinda
Kukla ierindojās 14. vietā (8.20 m – II jaunatnes sporta klase). Savukārt Matīss Leimanis,
kurš pirmo reizi startēja vieglatlētikas sacensībās, bija astoņpadsmitais lodes grūšanā (6.22
m) un divdesmit sestais 60 m skriešanā.
2.–3. februārī Kuldīgā norisinājās Latvijas
čempionāts vieglatlētikā U-18 (2001.–2002.
dz. g.). Šajā vecuma grupā tiesības startēt
Latvijas čempionātā izcīna tie sportisti, kas
gada laikā ir uzrādījuši Latvijas Vieglatlētikas
savienības Jaunatnes lietu komisijas noteiktu
rezultātu konkrētajā disciplīnā, kurā vēlas startēt sportists.
Vīgants Endijs Elpers startēja 5 kg lodes

17. februāra rītā pie Viesītes vidusskolas
ledus laukuma pulcējās hokeja cienītāji, lai uzspēlētu savam priekam un noskaidrotu labākos
ripas dzenātājus. Komandā varēja spēlēt 7 spēlētāji, uz laukuma 3+1. Spēles bija gana spraigas un emocionālas, jo katra komanda gribēja
pierādīt, ka ir čempiona titula cienīga. Katra
komanda patiešām bija tā cienīga, bet sports ir
sports – kādam jāvinnē un kādam jāpiekāpjas.
Šajā hokeja turnīrā godalgotās vietas ieguva:
3. vieta – „HK Klauces puiši” – Edijs Čibulis,
Juris Čibulis, Emīls Vītols, Agris Čibulis, Jānis
Erniņš; 2. vieta – „Stingri” – Māris Bidla, Raitis

grūšanā, uzrādot rezultātu 10.27 m (I jaunatnes sporta klase), un ierindojās 15. vietā.
Vladislavs Pupeļs augstlēkšanā, atkārtojot
savu personīgo rekordu – 1.65 m, izcīnīja
12. vietu. Kristaps Bērziņš kvalificējās trijās
disciplīnās, bet pēc sacensību noteikumiem
katrs dalībnieks var startēt divās disciplīnās.
Kristaps startēja tāllēkšanā un 60 m skriešanā.
Četrdesmit deviņu sportistu konkurencē 60 m
skriešanā, uzrādot rezultātu 7.64 s (III sporta
klase), viņš ierindojās 25. vietā. Savukārt tāllēkšanā ar rezultātu 5.59 m (III sporta klase)
Kristaps izcīnīja 15. vietu.
8. februārī Madonā notika Madonas BJSS
ziemas čempionāts U-16 grupai. Ļoti labi veicās
Raivo Olantam, kurš izcīnīja 2. vietu 3 kg pildbumbas grūšanā (12.65 m) un 4. vietu basketbola bumbas mešanā (30.30 m). 1000 m skriešanā (3.12,4 min – II jaunatnes sporta klase) 2.
vietu izcīnīja Andris Ardis Liepiņš. Viņam arī
5. vieta 60 m barjerskriešanā un 14. vieta 60 m
skriešanā. Kristapam Platgalvim 5. vieta tāllēkšanā (4.70 m – II jaunatnes sporta klase), 6. vieta 1000 m skriešanā (3.27,9 min – III jaunatnes
sporta klase) un 9. vieta 60 m skriešanā (8.3 s –
II jaunatnes sporta klase). Sintijai Caunei augstlēkšanā, pārvarot augstumu 1.40 m (III sporta
klase), sestā vieta. Basketbola bumbas mešanā
Sintija bija 5. vietā (23.83 m), bet 60 m skriešanā
(9.5 s – III jaunatnes sporta klase) ierindojās 24.
vietā. Alekss Čelnovs startēja basketbola bumbas mešanā un uzrādīja 13. vietu (24.59 m) un
8. vietu pildbumbas grūšanā (11.20 m).
11. februārī Rīgas sporta manēžā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-14
grupai. Katrā disciplīnā starta tiesības bija izcīnījuši 24 sportisti. Abi Sēlijas SS dalībnieki
startēja lodes grūšanā.

Hokeja turnīrs Viesītē
Bidla, Gints Vaivods, Jānis Ribakovs, Jānis Siliņš,
Aleksandrs Beļinskis, Mārtiņš Treimanis; 1. vieta – „HK OLD SKŪL” – Kristers Kviesis, Tomass
Rēders, Juris Daņiļevičs, Vitālijs Beinarts, Nils
Rēders, Emīls Ozoliņš un Māris Stumbiņš.
Komandu labākie spēlētāji: Agris Čibulis
(HK Klauces puiši), Aleksandrs Beļinskis
(Stingri) un Kristers Kviesis (HK OLD SKŪL).
Paldies visiem sportistiem par atbalstu un
pozitīvajām emocijām! Veiksmi un panākumus nākamajos turnīros!
Paldies jaunsargu instruktoram Ģirtam
Milaknim par termosiem (kas nodrošināja

Labākais
starts
izdevās
Naurim
Miteniekam, kurš ar rezultātu 9.18 m izcīnīja
vietu finālā. Katrā fināla mēģinājumā uzlabojot savu rezultātu līdz 9.27 m (II jaunatnes
sporta klase), Nauris Latvijas čempionātā U-14
grupai izcīnīja 8. vietu.
Ļoti labi startēja arī Viktorija Bruzgule,
kura ar rezultātu 9.98 m (I jaunatnes sporta
klase) izcīnīja 11. vietu.
13. februārī Jēkabpilī notika Jēkabpils SS
atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 grupai.
Dalībnieku skaits bija negaidīti liels, ap 380,
līdz ar to konkurence ļoti nopietna. Labākais
starts Raivo Olantam, kurš 4 kg lodes grūšanā ierindojās 5. vietā (11.47 m – I jaunatnes
sporta klase). Sintijai Caunei 22. vieta augstlēkšanā (1.30 m), bet Lainei Odziļevičai 26.
vieta tāllēkšanā (4.02 m – II jaunatnes sporta
klase). Kristapam Platgalvim 1000 m skriešanā
22. vieta (3.31,82 min) un 19. vieta tāllēkšanā
(4.62 m – II jaunatnes sporta klase). Andrim
Ardim Liepiņam 14. vieta 1000 m skriešanā
(3.24,30 min – II jaunatnes sporta klase).
24.–25. februārī Rīgas sporta manēžā
Latvijas čempionātam U-16 grupai kvalificējušies trīs sporta skolas audzēkņi – Raivo Olants
lodes grūšanā, Kristaps Platgalvis un Andris
Ardis Liepiņš 2000 m skriešanā, Ardis arī 1000
m skriešanā.
Arī U-16 vecuma grupā tiesības startēt
Latvijas čempionātā izcīna tie sportisti, kas
gada laikā ir uzrādījuši Latvijas Vieglatlētikas
savienības Jaunatnes lietu komisijas noteiktu
rezultātu konkrētajā disciplīnā, kurā vēlas startēt sportists.
Sēlijas Sporta skolas
direktora vietniece G. Klibiķe
Foto no skolas arhīva

siltu tēju un kafiju sportistiem)!
Paldies Viesītes vidusskolas saimniekam
Aivaram Kastainim par iespēju nodrošināt
ugunskuru, kur sportistiem un līdzjutējiem
sasildīties!
Paldies Mārai Juškevičai un Grigu ģimenei
par sporta kluba atbalstu!
Liels, liels paldies visiem puišiem, kas vakaros brīvprātīgi, nežēlojot savu laiku, atbalstīja
un ieguldīja lielu darbu laukuma kopšanā un
ledus liešanā!
Sporta organizatore
J. Stumbiņa

Lepojamies!
16. februārī A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā norisinājās A. Žilinska VI
Starptautiskais jauno vokālistu konkurss, kurā piedalījās 101 jaunais dziedātājs no
Latvijas un Lietuvas mūzikas skolām.
Viesītes Mūzikas un mākslas skolas 7. klases audzēknis Dāniels Kivlenieks
(pedagogs Agnese Levinska, koncertmeistars Jekaterina Haļiullina) savā vecuma
grupā uzrādīja visaugstāko rezultātu un izcīnīja I vietu.
Liels paldies skolotājai un audzēknim par ieguldīto darbu!
I. Bartkeviča

Skolotāja Agnese Levinska un Dāniels Kivlenieks.

Atgādinājums pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem

Jau šobrīd sākam komplektēt grupas nākamajam mācību gadam, tāpēc lūdzam visus
vecākus, kuri vēlas, lai viņu bērni uzsāk apmācību pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” ar šī
gada 1. septembri vai tuvākajos gados, pieteikt
bērnus līdz 31. maijam. Šī informācija neattiecas uz vecākiem, kuri to jau ir izdarījuši.

Atgādinām, ka bērnu pirmsskolas izglītībai nepieciešams pierakstīt jau tad, kad bērns
saņem dzimšanas apliecību. Tas dod iespēju
ieņemt vietu rindā ar agrāku reģistrācijas laiku.
Ja bērns reģistrēts savlaicīgi, tad vecumā no 1,5
līdz 2 gadiem vieta tiek nodrošināta. Ja reģistrēts
vēlāk, tad situācijas var būt dažādas, atkarībā no
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iestādes pieprasījuma. Iesniegumi tiek pieņemti
katru darba dienu Viesītes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, Pavasara
ielā 6A, mob. tālrunis 28397144.
PII „Zīlīte” vadītāja
A. Orbidāne
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Meteņdienas prieki
Vēl pamatīgs sals kniebj degungalā, bet kalendārs vēsta par pavasara tuvošanos.
15. februārī PII „Zīlīte” ar skanīgām dziesmām, jautriem dančiem un sentēvu ticējumiem tika svinēta Meteņdiena.
Ciemos pie bērniem bija ieradušies sniegavīri no tālā Ziemeļpola, kas priecājās
par skaisto sniegu, bet, kā atklājās, viņu prieki bija īsi, jo Meteņdiena iezīmē ziemas
beigas. Neraugoties uz to, kas sniegavīrus sagaida uz priekšdienām, viņi aicināja bērnus piedalīties jautrās stafetēs un ļauties ziemas priekiem.
Neizmērojams prieks bija vērojams bērnu sejās. Lai arī Meteņdienas prieki izbaudīti, ziema ir spīta pilna un negrib vēl atkāpties. Lai visiem pietiek spēka un pacietības
sagaidīt pavasari!
PII „Zīlīte” sporta skolotāja
Evita

„Taurenīšu” grupas bērni.

Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra
aktivitātes

Kā ierasts, arī februāra mēnesis Viesītes
Jaunatnes iniciatīvu centrā ir bijis notikumiem bagāts. Centriņa krāšņākais notikums – „Valentīndienas svinēšana”. Paši
gatavojām sirsnīgākajai dienai piemērotas
dekorācijas, griezām, līmējām sirsniņas, veidojām foto stūrīti, Valentīndienas pastkasti.
Neizpalika arī tik ļoti iemīļotās kino pēcpusdienas, kuras ir liels enerģijas lādiņš pēc
nogurdinošās dienas skolas solā. Turpinām
rosīties pa JIC virtuvīti. Katru reizi apgūstam
ko jaunu. Ir gandarījuma un prieka sajūta, ka
jauniešiem ir šāda iespēja visiem kopā līdzdarboties un dalīties ar savām prasmēm.
Aicinām arī Viesītes novada seniorus dienas pirmajā pusē izmantot mājīgās centriņa
telpas un virtuvīti savām aktivitātēm!
No 5. līdz 12. martam Viesītes jaunatnes iniciatīvu centrs būs slēgts sakarā ar
darbinieces dalību starptautiskās apmācībās
profesionālās pilnveides celšanai.
Marta mēnesī JIC būs ierastā rosīšanās pa
virtuvi. Gatavosim picas jauniešu gaumē. Būs
ļoti interesanti. Būs arī kas nebijis – darbosimies ar krāsainajām, kinētiskajām smiltīm, ar
kurām ļausim vaļu savai fantāzijai. Pavasaris

tuvojas lieliem soļiem, tāpēc arī mēs kopīgiem spēkiem uzkopsim centriņa telpas un
gaidīsim pavasari ar spodrības dienām. Pēc
kārtīgas pastrādāšanas neizpaliks visiem tik
iemīļotās kino filmas.
Sekot informācijai varat: viesite.lv, facebook.com mājas lapā: „Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrs”.
Viesītes novada Māmiņu klubs, sadarbojoties ar Viesītes Jauniešu domi, Viesītes pilsētu sveica dzimšanas dienā ar pašu gatavotu
svētku klinģeri „Viesītei – 90”. Īpašu PALDIES
par izaicinājuma pieņemšanu un veiksmīgu tā realizāciju jāsaka lieliskajām Māmiņu
kluba mammām: Laurai Dambrānei, Ievai

Upesjurei, Evitai Kilbauskai, Daigai Salmiņai,
Līvai Liepiņai! Paldies Jums!
Māmiņu kluba aktivitātēm varat sekot facebook.com grupā: Viesītes novada Māmiņu
klubs.
Viesītes JIC jaunatnes darbiniece,
Viesītes novada Māmiņu kluba vadītāja
K. Matuka

Aicinām uz Rokdarbu
interešu klubiņu!
Kopš 2018 g. janvāra Viesītes
Kultūras pilī un Elkšņu kultūras namā, pateicoties Viesītes
novada domes atbalstam, aktīvi
darbojas rokdarbu interešu klubiņš. Pirmdienās plkst. 16:00 un
ceturtdienās plkst. 15:00 Viesītes
kultūras pilī, bet trešdienās no
plkst. 11:00 Elkšņu kultūras namā
iespējams apgūt gan jaunas prasmes, gan arī pilnveidot esošās
draudzīgā, kopīgām interesēm
vienotā kolektīvā. Klubiņā ne
tikai tiek veidoti rokdarbi, bet
klubiņa dalībnieki apmainās arī
ar savu pieredzi un idejām. Šeit
tiek veidoti interesanti redzēti un
neredzēti darbiņi dažādās tehni-
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kās, adot, tamborējot, strādājot
ar pērlītēm, sutašu, papīru un
daudziem citiem materiāliem.
Šeit tiek gaidīti visi, gan jauni,
gan veci, kurus klubiņš izraus
no ikdienas pelēcības un vientulības. Tāpat, kā visi zinām, rokdarbi ne tikai veicina smadzeņu
darbību un koordināciju, bet arī
sniedz milzum daudz pozitīvu
emociju. Rokdarbu interešu klubiņā kaut ko sev interesantu spēs
atrast jebkurš rokdarbu cienītājs,
bet paveiktie darbiņi vēl ilgi priecēs pašu darītāju, viņa ģimeni un
draugus.
Rokdarbu interešu klubiņa vadītāja
S. Driba
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Pagastu ziņas

Stādīsim saldos savvaļas ķiršus Ormaņkalnā
Saldie savvaļas ķirši (čerešņas) ir savdabīgs Ormaņkalna simbols –
kaut kas acīm un mēlei reāli izbaudāms. Savvaļas ķirši šeit ieviesušies, pateicoties pauguraines īpašajam maigajam klimatam. Tie uzzied
visagrāk pavasarī, kad citi koki vēl nav saplaukuši. Sniegbaltās ziedu
kupenas koši izceļas uz zilo debesu fona un pārliecinoši konkurē ar
zeltainos toņos ietērptās ainavas skaistumu rudenī. Saldās ogas sāk
gatavoties pēc Jāņiem. Jūlija sākums ir īstais laiks, kad, sekojot putnu

bariem, izpētīt dažādo nokrāsu (no dzeltenām līdz tumši sarkanām)
ķiršu ogu garšas īpatnības.
Lai šis gardums ik vasaru būtu baudāms, kociņu kopšanai mazliet
roka tomēr jāpieliek un novecojušo koku vietā jāiestāda jauni. Tāpēc
šogad tradicionālajā otro Lieldienu talkā, ko jau vairāk nekā desmit
gadus rīko vietējie Ormaņkalnā dzīvojošie ļaudis, aicinām pievienoties, lai stādītu saldos savvaļas ķiršus! Talkosim netradicionālu dabas vērtību iepazīšanai un saglabāšanai. Satikšanās 2. aprīļa rītā pie
Mazormaņu mājām. Vēlams ņemt līdzi savus darba rīkus.
Kā plānots darba process
Talkas dalībnieks tuvējā apkārtnē sameklē un izrok savvaļas ķirsīša stādiņu. Izrok bedrīti jaunajā stādīšanas vietā. Bagātina bedri ar
auglīgu augsni un mēslojumu. Ievieto stādiņu bedrē, apber saknes ar
zemi, aplaista. Velta savam iestādītajam kociņam labas domas un vēlējumu izaugt lielam.
Piedāvājums aktīvai atpūtai dienas gaitā
• Talkas zupas vārīšana uz ugunskura
• Pusdienošana āra nometnē (vēlams paņemt līdzi arī savas
sviestmaizes, bļodiņu, karoti)
• Olu krāsošana, ripināšana, kaulēšanās
• Satikšanās ar mājdzīvniekiem lauku sētā
• Spilvenu kaujas uz līdzsvara baļķa
• Tālivalža gravas taka ar dabas un cilvēku veidotiem šķēršļiem
• Plašas ainavas no Ormaņkalna skaistākajām virsotnēm un
skatu torņa
Talku organizē biedrība „Vides un tūrisma attīstības klubs
„SĒLIJA”” un vietējie entuziasti. Tālrunis sīkākai informācijai:
29273475.

Elkšņu pamatskolas skolēni (no kreisās: Rēzija Aišpure, Oļa Doļinovska,
Uldis Ziņkovskis) stāda saldos ķiršus āra dzīves nometnē Mazormaņos 2009.
g. 9. aprīlī. Kopš tā laika bērni izauguši lieli, izauguši arī viņu stādītie kociņi,
kas vasarās jau priecē apmeklētājus ar saldām ogām.

Dedziet svecīti ik dienu savā mājā,
Padoms noder lai jums pievakarē šajā.
Liesmu nepūtiet, jo aizpūst varat laimi,
Lai tā deg, lai sargā pavardu un saimi.
		

/I. Baltjaucis/

2. februāris dēvēts gan par Svecaini,
gan Grabeniecu, gan Sveču dienu.
Sievietēm šī ir svētku diena. Nedrīkst
matus sukāt, kāpostus vārīt, nedz arī
adatas cilāt, tad mati stāv kā sveces, kāposti neaug un nabadzība dur kā adatas. Namamāte vāra pupas un cep karašas. Vārīja arī cūkas galvu un miežus.
Jāvāra bieza putra, lai pienam būtu biezs
krējums, jādzer alus, lai būtu skaists.
Jauniem cilvēkiem, lai kļūtu skaisti, jāēd
dzērveņu ogas, kā arī jāsmejas, lai visu
gadu būtu jautri.
Arī pie mums, siltajā, gaišajā, skaistajā Lones bibliotēkā, tika svinēta Sveču
diena. Pateicoties mūsu Intai un bibliotēkas vadītājai Lilijai, tika sarīkoti īsti svētki
pie tējas tases. Pārsvarā pulcējās klubiņa
„Hortenzijas” meitenes, vēlāk mums vēl pievienojās Vaira Patupa.
Aina Aišpure lasīja brīnišķīgu dzeju par
svecēm, kādu gaišumu un siltumu viņas ienes ziemas vakaros, kad dvēsele pēc gaismas
slāpst, kā sasilda tos, kuri izslāpuši pēc siltuma un kuriem šai laikā dvēsele salst – lai
svecīte izgaismo ceļu uz mūsu visu tikšanos.
Kaut arī uz pasākumu aicināja afiša pie
Viktora kroga, ko varēja izlasīt katrs, atsaucība bija maza. Kāpēc mēs sēžam mājās?
Neapmeklējam kultūras pasākumus? Kad atbrauc bērni un mazbērni, protams, mēs viņus

R. Urbacāne
Autores foto

Dedziet svecīti!

nepametīsim. Bet, kad viņu nav – ejam bariņos, smejamies, runājamies, tas ir tik pozitīvi – nav par ko gausties, viss ir labi.
Bija sanestas dažādu krāsu un formu sveces, kuras tika arī aizdegtas. Inta pastāstīja par

sveču krāsām un pielietojumu. Sveču krāsām
ir sava nozīme. Katrai krāsai ir sava enerģētika. Piemēram, pēc austrumu paražām sveces
violetā, zaļā, gaiši zilā, dzeltenā, oranžā un
sarkanā krāsa tīra un paplašina cilvēka enerģētiskos centrus, violetā svece varētu veicināt
darījumus, dzeltenā – kliedēt negatīvo enerģiju, tumši zilā – līdzēt atrisināt konfliktus,
zaļā – sekmēt finanšu darījumus, bet gaiši zilai svecei esot nomierinoša iedarbība.
Daži ticējumi:
Spogulim priekšā aizdegta svece atbrīvo
no visa, ko spogulis gadu laikā ir sakrājis un
glabā sevī.
Sveci nedrīkst nopūst – tā varot aizpūst
visu laimi.
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Sveču dienā jāiet ciemos.
Ja Sveču dienā drusku snieg sniegs, būs
laba vasara, un tā bija Lonē.
Ja Sveču dienā brauc mežā, čūskas ved
mājās.
Sveču dienā vistas jābaro lokā, lai
olas dētu vienā vietā.
Sveču mēnesī kaķis neredz, tādēļ
viņš labi jābaro, lai nenomirtu badā.
Ja Sveču dienā ir apmācies un snieg
sniegs – bites daudz spieto un tām ir
daudz medus.
Bibliotēkā aplūkojām literatūras izstādi par svecēm. Dažādas interesantas
lietas tur varēja izlasīt – kad sveces sāka
liet, no kā, kādi ēdieni gatavojami Sveču
dienā, kādi darbi veicami. Vispār mēs
ļoti labi pavadījām laiku, runājot arī par
dzīvi, par dzīves aktuālajiem notikumiem. Lilija pastāstīja par skolas bērnu
darbošanos bibliotēkā, dzērām tēju, našķējamies ar kārumiem, stāstījām interesantus
stāstus iz dzīves, anekdotes un smējāmies no
visas sirds. Aicinām pievienoties mūsu pulciņam, pie mums ir jautri. Sirsnīgs paldies Inta
un Lilijai par uzaicinājumu!
„Nav svarīgi –
Ātri vai lēni
Mēs degam,
Galvenais –
Lai kā svece
Līdz pēdējam mirklim
Gaismu starojam.”
			

/B. Debeļska/

Hortenziju dalībniece
Z. Graviņa
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Kalendārs rāda, ka steidzīgiem soļiem ir
atsteidzies februāris. Mēnesis, kad tiek svinēti
METEŅI. Tie ir mūsu senču svētki, kuros tika
raidīta prom ziema un sākts gaidīt pavasari.
Mēs jau astoto gadu svinam šos svētkus,
tā godā turot mūsu senču tradīcijas. Protams,
tā ir vēl viena lieliska iespēja mazu mirklīti
pavadīt bez mobilā telefona un datora.
Kad skolā stundas bija beigušās, bērni
steidza saģērbties un ar saviem „braucamrīkiem” devās uz pagasta parku. Bērni sadalījās
divās komandās – „Ziema” un „Pavasaris”, lai
būtu interesantāka cīņa.
Sākumā bērni 5 aktivitātēs pārbaudīja, kas tad ir stiprāks – Ziema vai Pavasaris.
Rezultātā noskaidrojās, ka stiprāks ir
Pavasaris. Pēc tam veicām dažus „rituālus”,
lai kvieši, mieži, rudzi augtu garāki, dzinām

Meteņi

prom kurmjus, lielījāmies.
Kad visas aktivitātes bija veiktas, bērni
devās pie ugunskura un izpildīja vēl vienu
darbiņu – uzrakstīja uz lapiņas savu sliktāko
domu vai notikumu, ko visi kopā sadedzināja. Sildoties pie ugunskura, dzēra piparmētru

tēju un cienājās ar mājās ceptiem cepumiem.
Un tagad mēs varam gatavoties nākamajiem mūsu senču tradicionālajiem
svētkiem – LIELDIENĀM!
Rites Tautas nama vadītāja
A. Guoģe

Novada bibliotēkās

Februāris Rites pagasta bibliotēkā

Jau no janvāra beigām Rites pagasta bibliotēkā varēja apskatīt novadniekam
Albertam Eglītim veltīto izstādi. Paldies vi-

siem tiem, kas nāca pētīja un lasīja izstādē
izvietotos darbus!
Nemanot ir paskrējis janvāris, un nu

jau visus sveic Sveču mēnesis – februāris.
Februārī visi bērni tika aicināti gatavot kompozīcijas vai zīmēt zīmējumus par godu Sveču
mēnesim. Paldies tiem rūķiem, kas atbalstīja
un atnesa savus darbiņus!
Bērni tika aicināti gatavot arī
Valentīndienas apsveikumus saviem mīļajiem
visu mīlētāju dienā. Liels prieks, ka bērni ļāvās savām fantāzijām un tapa daudz skaistu
darbiņu. Paldies arī Rites pamatskolas pirmskolas izglītības grupiņas bērniem, kas nāca
gatavot Valentīndienas kartiņas!
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja
K. Verečinska

Sveču mēnesī svinam Sveču dienu!

Ziema vēl turpina iepriecināt bērnus ar
savu skaistumu. Klāt februāris un Sveču dienas aktivitātes.

Ar lielu aizrautību Viesītes vidusskolas
2. b klases skolēni jau laicīgi sāka gatavoties
Sveču dienai: appilinājām ar krāsainu vasku
savas sveces, kuras var apskatīt 2. b klases izstādē, nākošajā nedēļā tapa skolēnu radošie
darbi „Manas sveces stāsts”. Katram sveces
stāstam autori zīmēja ilustrāciju, kādu iztēlojas savu iedomu sveci. Tā tapa 2. b klases

„Sveču grāmata”, ko savukārt var aplūkot un
palasīt Viesītes bibliotēkā.
8. februārī aicinājām ciemos skolas bibliotekāri G. Plēsumu ar sagatavotu stāstījumu
par Sveču dienas tradīcijām un paradumiem.

Februāris mūsu senču tradīcijās bija nozīmīgs mēnesis. Tas bija ne vien tumšākais un
bargākais, jo ne velti tas tika dēvēts par Vilku
un Puteņu mēnesi, bet tas arī iezīmēja ziemas
vidu. Tāpēc cilvēki šajā mēnesī centās padarīt
tos darbus, kuriem neatliks laiks, kad sāksies
pavasara darbi. Izveda no cirsmām celtniecībai domātos kokus, vecā mēnesī samala miltus (uzskatīja, ka tad tie labāk glabājas) visai
garajai vasarai, lai pietiktu līdz jaunajai ražai.
Vēl izcirta malku skaliem.
Tāpat Sveču dienā, 2. februārī, lēja sveces,
ko izmantoja visu garo ziemu kā apgaismes
līdzekli. Lejot sveces, veidojās dažādas, ar
šo dienu saistītas izdarības. Ar to pasākuma
laikā tika iepazīstināti bērni. Viņiem tika pa-

stāstīts, ka, sveces lejot, daudz jāsmejas, tad
izlietās sveces degs gaiši un nedūmos. Kā
visās ieražu dienās, arī pēc šīs dienas cilvēki
vēroja laika apstākļus un pareģoja, kāda būs
gaidāmā vasara. Bērniem interesanti likās ar
šo dienu saistītie ticējumi. Kaut vai tas, ka šai
dienā neķemmēja matus, jo tad tie stāvēs taisni kā sveces. Bet, vairāk papētot senču dzīves
veidu, atklājās, ka mati visām meitām bija gari
un sapīti stingrās bizēs. Tāpat sievietes nesāja
lakatus. Šo dienu dēvēja arī par sieviešu svētdienu, un likās, ka būtu interesanti, ja klases
meitenes šai dienā varētu neiet uz skolu.
Pasākuma turpinājumā ar skolēniem
runājām arī par mūsdienās gatavotajām svecēm, to ražošanas veidiem, dedzināšanas tra-

dīcijām, kā arī par krāsu nozīmi.
Noslēgumā skolēni saņēma dažādus uzdevumus, kas viņiem bija jāizpilda. Vieni no
interesantākajiem un grūtākajiem bija jautājumi ar atbilžu variantiem, kur katrs varēja
pārbaudīt sevi, cik uzmanīgi klausījies bibliotekāres stāstījumu. Visjautrāk gāja ar mīklu
minēšanu, kur par katru pareizu atbildi varēja
nopelnīt konfekti. Mīklu minēšanā aktīvi piedalījās arī klases audzinātāja. Vēl tikai rotaļas,
un pasākums bija galā.
Paldies klases audzinātājai un bērniem
par vēlmi darboties un uzzināt ko jaunu, kā
arī par pacietību un atsaucību!

Ar sveču ziediem uzplaukst dienas,
Kam svētku nosaukums tiek dots.
Lai sveču piemīlīgais spēks,
Dod svētku sveču dienai gaišu staru.
		

/V. Kokle-Līviņa/

2. b klases audzinātāja
A. Bērziņa

Viesītes vidusskolas bibliotekāre
G. Plēsuma

Dzeltenā zemes suņa gadu sagaidot

16. februārī Viesītes bibliotēkā notika pasākums „Dzeltenā zemes suņa gadu sagaidot”.
Uz to tika aicināta 5. b klase, jo šīs klases bērnu vairākums ir dzimuši 2006. gadā, kas pēc

Austrumu horoskopa ir Suņa gads.
Pasākumā iepazinām Austrumu horoskopu, tradīcijas un ticējumus, skolēni uzzināja sev atbilstošo horoskopu, totēma dzīv-
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niekus, kā arī prognozes veiksmīgam Suņa
gadam. Uzzināja arī faktus par suņu dzimtas
dzīvniekiem un to izcelšanās vēsturi.
Viesītes bibliotēkas bibliotekāre I. Jodgude

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2018. gada februāris, Nr. 2 (175)

Ar mazajiem lasītājiem Viesītē tikās rakstniece Evija Gulbe

9. februārī Viesītes kultūras pils Kino un
konferenču zālē uz tikšanos ar mazajiem lasītājiem bija ieradusies bērnu rakstniece Evija
Gulbe.
Iespēju ar rakstnieci tikties klātienē, uzdot viņai savus jautājumus šoreiz izmantoja
Viesītes vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni ar
savām audzinātājām un arī vecākiem, kā arī
audzēkņi no Rites pamatskolas.
Rakstniece bija patīkami pārsteigta, ka
bērni ir lasījuši un daudz zina par viņas grāmatām, kā arī ir ļoti atsaucīga un atraktīva
publika. Savu stāstījumu par grāmatiņām, to
varoņiem autore apvienoja ar dažādām rotaļām, eksperimentiem un „blēņām”, kurās
mazajiem klausītājiem bija aktīvi jādarbojas

līdzi. Tas bērniem ļoti patika.
Pasākuma noslēgumā rakstniece sagādāja
bērniem patīkamu pārsteigumu – viņa bija
sarūpējusi katram par atmiņu mazu dāvaniņu – attēlu ar ilustrāciju no grāmatiņām, uz
kura autore parakstījās un uzspieda žurkas
ķepas zīmodziņu. Protams, ka ikviens gribēja
to saņemt, parunāties un uz atvadām samīļot
rakstnieci, kā arī kopīgi nofotografēties.
Paldies par atsaucību Evijai Gulbei – viņas neviltotā un patiesā sirsnība padarīja šo
tikšanos neaizmirstamu ne tikai mazajām
sirsniņām, bet arī mums, pieaugušajiem! Ļoti
gribētos satikties ar interesanto grāmatiņu
autori vēlreiz.
Paldies visiem šī pasākuma mazajiem un

lielajiem apmeklētājiem! Ceram uz jūsu atsaucību arī turpmāk!
Viesītes bibliotēku vārdā – L. Griškena.

bērni. Daži, nu īsti malacīši, pat ar ziediem rokās! Kāpēc visi dodas uz
kino zāli? Varbūt šodien kino diena? Ejam lūkot.
Zālē sēdošie bērni norimst gaidās, jo nāk viņa, bērnu grāmatu rakstniece Evija Gulbe. Sākas spraiga un interesanta saruna, jo
E. Gulbe sešus gadus bijusi latviešu valodas un literatūras skolotāja, ir
divu meitu māmiņa, joprojām nav zaudējusi bērna piedzīvojumu garšu. Dzejoļu lasījumi kustībā mijas ar pastāstiem no ikdienas dzīves. Lai
bērnu nenoturīgā uzmanība nezustu, par visu ir padomāts. Žurkulēnu
Koko un Riko piedzīvojumiem bagāto stāstu varam izdzīvot ar pašgatavotām, īstām žurku ūsām. Tad vēl eksperimenti ar plīstošiem baloniem, kuros visi esam darboties griboši. Savstarpējā bagātināšanās noslēdzas ar žurku puiku jauno piedzīvojumu un vēlējumu zīmēšanu un
rakstīšanu. Pretī saņemam selfijus, autogrāfu kartītes ar žurkas ķepas
zīmogu, katram arī personīgs uzraksts. Domāju, šī bija tikšanās, kura
bērnu sirsniņās paliks ilgi, jo bija patiesa un sirsnīga. Tā bija tikšanās
ar „īstu rakstnieci” (tāpēc, ka viņa ir dzīva, saka bērni).
Taču mūsu bibliotēkā ir iespēja turpināt tikšanos E. Gulbes grāmatās: „Lilallā un viņas pigoriņi”, „Bizbizmāsiņa”, „Dzejolēni”, „Ece-beceĀbece”, „Koko un Riko piedzīvojumi” – nu jau 3 grāmatās. Varbūt
tieši šīs grāmatiņas kļūs par ģimenes ikvakara pasaciņām, bērniem
iemiegot.

Vēl neatvērta uz galda tā stāv,
un visiem mīļi minēt ļauj:
ko vēstīs, ko stāstīs, kas miglā būs tīts.
Vai uzminēt vari, tad dari!

Viena mīkla uzrakstīta, un nu otra. Tas bija ierasts piektdienas rīts,
bet kaut kas notika citādāk. No visām pusēm uz kultūras namu plūda

Skolotāja B. Masuleviča
L. Griškenas foto

Sarunas par putniem Viesītes bibliotēkā jeb
2. a klase iepazīst Latvijas putnus

Bērni noklausījās lasījumu no E. Birznieka-Upīša grāmatas Mūsu
putni par to, cik grūti ziemā klājas zvirbulim Svīpuram.
Par Latvijā ziemojošajiem putniem vairāk un plašāk pastāstīja putnu
pētnieks, Viesītes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Alvis Āboliņš.
Bērni varēja arī klausīties putnu balsis, uzzināt putnu īpašās pazīmes –
kā atšķirt, piemēram, mājas zvirbuli no lauku zvirbuļa, lielo jeb speķa zīlīti no pelēkās zīlītes, zilzīlītes vai purva zīlītes, kas ir raksturīgs svilpim,
dzilnītim un citiem putniem. Tad klātesošos sadalīja 2 komandās, un nu
jauniegūtās zināšanas varēja izmēģināt konkursā. Klausīties stāstījumu
un putnu balsis bija ļoti aizraujoši, bet nu, kad pašiem jāmēģina atcerēties un noteikt, kuram putnam pieder atskaņotā dziesma – tas vairs
nebija tik viegli… Rezultātā ar diezgan lielu punktu pārsvaru uzvarēja
meiteņu komanda. Ļoti interesanta bija arī lektora sarūpētā filma par
Latvijas putniem, ko bērni noskatījās ar aizturētu elpu.
Pasākumā neizpalika rotaļas, kas saistītas ar putniem. Tāpat aplūkojām zīmējumus, ko uz līdzīgu pasākumu par putniem bibliotēkā
pagājušajā gadā bija uzzīmējuši un atnesuši tagadējās 4. b klases bērni
un viņu skolotāja Baiba Masuleviča. Zīmējumi tiešām krāšņi, bērniem
ļoti patika.
Arī pasākums, šķiet, bija izdevies. Priecē, ka bērniem ir apņēmība
palīdzēt putniem pārziemot, ierīkojot barotavas un regulāri tajās papildinot barību spārnotajiem draugiem.

Viesītes bibliotēkā sadarbībā ar Viesītes vidusskolas 2. a klasi un skolotāju Dainu Vanagu notiek pasākumu cikls, lai iepazītu Latvijas putnus.
Pirmā nodarbība notika 1. februārī. Mūsu mērķis bija tuvāk iepazīt putnus, kas ziemu pavada tepat, Latvijā.
Ziema ir visbargākais gadalaiks, kas visiem zvēriem un putniem
nozīmē īstu izdzīvošanas pārbaudi. Tāpēc daļa putnu – gājputni – dodas garā un briesmu pilnā ceļojumā uz siltajām zemēm. Citi dodas
pārlaist ziemu diezgan netālu – uz Vāciju, Poliju, Anglijas dienvidiem.
Viņu vietā savukārt, meklējot siltumu, Latvijā ierodas putni no ziemeļiem, lai šeit pārziemotu. Daļa Latvijas putnu nedodas nekur, viņi
ziemu pavada ligzdošanas vietas tuvumā.

Putni latviešu folklorā
Otrā nodarbība par putniem notika tieši pēc nedēļas – 8. februārī.
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Mērķis šoreiz bija iepazīt, kā putni ir atspoguļoti mūsu tautas pasakās, teikās, mīklās, tautas
dziesmās.
Putnu skanīgās dziesmas un neparastais
dzīvesveids – spēja lidot, vīt ligzdas un perēt,
veikt tālus pārlidojumus – kopš seniem laikiem
ir piesaistījis cilvēku interesi un uzmanību.
Tāpēc putni diezgan daudz ir attēloti gan latviešu tautas pasakās, gan teikās, gan mīklās un
tautas dziesmās.
Bibliotekāre bija atradusi un izlasīja vairākas
mazāk dzirdētas pasakas un teikas par putniem,
arī interesantas tautas dziesmas, uzdeva latviešu tautas mīklas par
putniem. Vairumā gadījumu skolēni šīs mīklas arī atminēja. Izrādījās,
ka bērni dažas no tikko nolasītajām pasakām tomēr bija zinājuši. Par
to liels paldies bērnu vecākiem, vecvecākiem un noteikti arī klases
audzinātājai!
Pasākuma turpinājumā tika prezentētas 2. a klases skolēnu izveidotās grāmatas. Tās bija veselas četras: 2. a klases autoru kolektīva
sarakstīta un sakārtota grāmata Pasakas par putniem, šī paša autoru
kolektīva grāmata Tautas dziesmas par putniem, Artūra sarakstīta pasaku grāmata Dzilnītis, Samantas sarakstīta un sakārtota Grāmata par
Svilpi. Visu četru grāmatu ilustratori ir paši autori.
Interesentiem grāmatas būs apskatāmas bibliotēkā Bibliotēkas nedēļā (no 23. līdz 28. aprīlim).

Noslēgumā bērniem bija jāpaveic vairāki
uzdevumi, lai pārbaudītu savas zināšanas un
atklātu ko jaunu par mūsu spārnotajiem draugiem: salikt no „mozaīkas gabaliņiem” putna attēlu, ierakstīt trūkstošos burtus, lai uzzinātu, kas
garšo putniem – ziemotājiem. Visgrūtāk atrisināmā izrādījās krustvārdu mīkla, kur pēc putnu
attēliem bija jānosaka, kas tas par putnu. Ne jau
vienkārši gulbis, bet paugurknābja gulbis, ne jau
vienkārši dzenis, bet dižraibais dzenis, utt. Šo
uzdevumu, izpētot plakātu Latvijas putni, paveicām visi kopā.
Liels prieks, ka paveicām tik grūtu uzdevumu!
Mājas uzdevums – iemācīties katram vismaz vienu tautas dziesmu par kādu no putniem un lasīt grāmatas – pasakas, teikas, tautas
dziesmas, stāstus, dzejoļus, kā arī izzinošas grāmatas par putniem.
Kopsavilkumu par šī uzdevuma izpildi uzzināsim aprīlī, Bibliotēku
nedēļā.
Tāpēc visi kopā gaidīsim pavasari!
Arī putni gaida pavasari, un uz to laiku no tuvākām un tālākām
zemēm jau būs atgriezušies pavasara vēstneši – gājputni – un visa
mūsu spārnotā cilts būs pilnā sastāvā. Tad varbūt dosimies ekspedīcijā
vērot un klausīties putnus dabā?
I. Jančevska, bibliotekāre
D. Vanagas foto

Dzejniecei Ārijai Elksnei jubileja

„Padomju Latvijas Sieviete” 1956. gadā. Viņas dzeja atgādina uzrakstītu pārskatu par dzīvi, tajā atspoguļojas visi dzīves posmi un pārdzīvojumi. Pārlapojot dzejnieces 12 dzeju krājumus, ikviens var atrast sev
tuvu dzeju.
Saukas bibliotēkā, atceroties dzejnieci, bija sagatavota plaukta izstāde. 8. februārī Ārijas Elksnes dzeju bibliotēkā lasīja bibliotēkas vadītāja V. Lāce.
Dzīves jubilejā lasītāji sveica arī bibliotekāri. Velta teic: „Liels paldies visiem sveicējiem par laba vēlējumiem un domām! Īpaši sirsnīgs
paldies maniem mīļajiem sauciešiem, kuri ir līdzās ne tikai svētkos,
bet ikdienā ar savu atbalstu un labajiem darbiem!”

Dzejniecei Ārijai Elksnei (1928–1984) 7. februārī bija 90. dzimšanas diena. Dzejniece dzimusi Rīgā, bērnību pavadījusi Krustpilī,
mācījusies Jēkabpils vidusskolā. Pirmā publikācija – dzejoļi žurnālā

S. Dzikoviča
J. Veiriha foto

Simtgades mantojums – laiku lokos!

Darbojoties ikdienas darbos, radās doma
lūgt Lones ciema cilvēkus izveidot pašiem
savu izstādi „Senču mantojums”.
Varam lepoties ar to, ka mūsu latviskais
mantojums gadu simtos vēl ir dzīvs. Paldies
visiem, kuri neliedza šos vērtīgos izstrādājumus apskatīt citiem interesentiem.

Lones Tautas namā no 22. februāra līdz
marta beigām būs apskatāma šī izstādes
pirmā daļa.
Izstādē senākais darbs ir datēts ar 1883.
gadu, kā arī ir citi vēsturiski eksemplāri no
1916., 1928. u.c. gadiem.
Paldies māksliniecei Ligitai Vaivodei un
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pagasta darbiniecei Edītei Sipovičai par izstādes iekārtošanu!
Laipni aicināti apskatīt izstādi! Ja arī Jums
ir ar ko dalīties, lūdzam darīt to!
Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece,
26313739, 29356839
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KULTŪRAS AFIŠA martā
Viesītes kultūras pilī
9. martā plkst. 19.00 Ceļā uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkiem – deju lieluzveduma „Māras zeme” un koncerta „Vēl simts gadi
dejai” repertuāra pārbaudes skate Jēkabpils apriņķa deju kolektīviem
14. martā plkst. 14.00 izklaidējoša cirka programma un klaunu šovs „OKI –
DOKI”.
Biļetes cena: 2,00 EUR
17. martā plkst. 19.00 ATPŪTAS VAKARS MEDNIEKIEM, MEDĪBU TROFEJU
IZSTĀDES ATKLĀŠANA. Spēlē: Linda un Jānis Briškas. Informācija un
pieteikšanās – 29334714 (Guntis)
18. martā plkst. 15.00 ANEKDOŠU ŠOVS ar skeču šovu – „BRISELES KĀPOSTI
jeb kur vēl ņemt naudu?”
Biļetes cena: 5,00 EUR
28. martā plkst. 11.00 skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu SKATE.
Piedalās: Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu izglītības
iestāžu tautu deju kolektīvi

Kino zālē

3. martā plkst. 14.00 un 4. martā plkst. 17.00
Aigara Graubas režisētā spēlfilma „Nameja gredzens”, Latvija.
Biļetes cena: 3,00 EUR

13. gadsimts, bagātās un varenās baltu pagānu zemes ir iekārojams mērķis arī Romai. Īpaši Zemgale, kura
kontrolē tirdzniecības ceļus un nekad nepakļaujas nevienam. Pāvesta bastards Maksis ir gatavs iesaistīties
cīņā par iespēju valdīt Zemgalē. Nodevīgi tiek noindēts valdnieks Viesturs. Taču varas gredzens un tiesības
valdīt tiek jaunajam Namejam. Pieredzes trūkumam un nodevībai Namejs liek pretī drosmi. Vai Namejs un
viņa tauta kļūs par leģendu? Lomās: Edvin Endre, James Bloor, Aistė Diržiūtė, Ivo Martinsons, Andris Keišs,
Artūrs Skrastiņš, Jānis Āmanis, Elīna Vāne, Lauris Dzelzītis, Egons Dombrovskis, Anete Berķe.

13. martā plkst. 14.00 un 17.00 „Paradīze 89”,
bērnu un ģimenes piedzīvojumu filma, Latvija.
Biļetes cena: 2,00 EUR

Rīdzinieces Paula un Laurēns vasaras brīvlaikā ierodas pie māsīcām Maijas un Lindas, kuras dzīvo
idilliskā mazpilsētā. Pieaugušo nepieskatītā četru meiteņu komanda bauda brīvību, iztēlojoties, kā ir būt
pieaugušām. Maija, idealizējot savu reti klātesošo mammu Ievu un iejūtoties mātes lomā, uzņemas meiteņu
sadzīves vadīšanu. Paulai pēc telefona sarunas ar savu māti rodas sajūta, ka arī viņas vecāki šķiras.
Viņa ir apjukusi. Spriedzi kāpina televīzijas ziņas par satraucošiem notikumiem, un meiteņu attiecības
kļūst saspīlētas. Paulā aug kareivīgums, un viņa nolemj rīkoties, cerot – ja Latvija atgūs brīvību, jaunā
situācija izvērsīsies par labu visiem – māsīcu māte Ieva atgriezīsies pie savām meitām, nejaušam paziņam,
lietuvietim Jonasam nebūs jāslēpjas no iesaukuma Padomju armijā un viņa ar Laurēnu tiks mājās un saglābs
brūkošo ģimeni. Televīzija sludina ārkārtas stāvokli valstī. Ar cerību Paula viena dodas uz „Baltijas ceļu”.
Scenārija autore un režisore Madara Dišlere. Lomās: Magda Lote Auziņa (Paula), Marta Ģertrūde Auzāne
(Maija), Līva Ločmele (Laurēns), Evelīna Ozola (Linda), Inga Apine, Gatis Gāga, Kaspars Gods, Ivars Krasts,
Guna Zariņa.

Elkšņu kultūras namā

18. martā plkst. 15.00 Viesītes
kultūras pilī ANEKDOŠU ŠOVS ar
skeču šovu – „BRISELES KĀPOSTI
jeb kur vēl ņemt naudu?”
Muzikāli jautra komēdija ir pilna humora
un gatava priecēt ikvienu skatītāju ar atpazīstamām un smieklīgām dzīves situācijām. Par
pietiekamu C vitamīna devu parūpēsies humora raidījuma „Anekdošu šovs” aktieri!
Režisors: Armands Ekštets – TV seriāla
Sirdsmīļā Monika, seriāla Dakterīt palīgā! un
humora raidījuma Anekdošu šovs režisors.
Biļetes cena: 5,00 EUR.

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…
Lēnām dvēsele nomet lieko
Un augšup – uz gaismu ceļas,
Kur saules smaidā un zvaigžņu siekos
Jaunam sākumam spēku smeļas.
			(A. Svētiņa)

Jānis Budens

02.10.1951. – 10.02.2018. Viesītes pagasts

Dzintra Stendere

15.07.1930. – 18.02.2018. Saukas pagasts

1. aprīlī plkst. 11.00 Lieldienu pasākums lieliem un maziem „Zaķa raibās oliņas”
(Sadarbībā ar Elkšņu bibliotēku)

Kārlis Žikars

26.04.1944. – 23.02.2018. Viesīte

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

25. marts – KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA
Viesītē

plkst. 10:00 piemiņas brīdis un ziedu nolikšana Viesītē pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem
plkst. 10:30 Stradiņa skolā ATCERES PASĀKUMS „To nevar
aizmirst...”
• Sarunas un atmiņas pie tējas tases
• Folkloristes Vitas Tallas muzikāls sveiciens
• Novadnieces Ligitas Ābolnieces Viesītei veltītās grāmatas „Kas
Tu esi man, Latvija?” prezentācija, pārdomas un atmiņas par Viesīti
Aicināti visi novada politiski represētie, viņu ģimenes, kā arī pārējie interesenti!

Ritē

plkst. 10:00 ziedu nolikšana pie piemiņas zīmes Komunistiskā
genocīda upuru atcerei

Elkšņos

plkst. 10:00 ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem

Saukas pagastā

plkst. 9:30 ziedu nolikšana un sveču iedegšana, pieminot
Komunistiskā genocīda upuru piemiņu, Saukas pagasta Galvānu
kapsētā, plkst. 10.00 – Smiltaines kapsētā

Aicinām iedzīvotājus apmeklēt novadā notiekošos piemiņas pasākumus!
Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums informāciju,
kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa tālr. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e-pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv; avīze lasāma arī www.viesite.lv
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Iespiests: SIA „V-print”, www.vertigs.lv

