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Veltījums Viesītei
Paldies, Viesīte mūsu!
Acīm platām es tevī veros.
Lepojos, priecājos, dzīvoju te,
Domāju domas visskaistākās.
Ieskatos ielās, ieklausos vējā –
Ezera šalkas sajūtu es.
Sadzirdu skolu, saklausu zvanus –
Viss prieku izstaro te!
Izeju pagalmā –
Ezeri skaisti, skaisti kā saule mirdz.
Skatos un redzu –
Īstā Viesīte pretī man smaida!
Te man ir jauki, te man ir silti,
Esmu lepns un priecājos es,
Ir beidzot mums tie 90!

Daudz laimes, mana dzimtā pilsēta!
Viesītes vidusskolas 3. b klase un audzinātāja
I. Bantauska

Viesītes novada iedzīvotāju ievērībai

2018. gada 16. aprīlī laipni aicināti uz tikšanos ar Viesītes
novada priekšsēdētāju A. Žuku, izpilddirektori S. Lūsi, SIA
„Viesītes Komunālā pārvalde” vadītāju M. Blitsonu, pašvaldības
policistu J. Pučinski:
9:00 – Saukas pagasta pārvaldē,
10:00 – Saukas bibliotēkā,
11:00 – Rites pagasta pārvaldē,
12:00 – Elkšņu pagasta pārvaldē,
17:30 – Viesītes Kultūras pils kinozālē.

Starp bērnu veltījumiem Viesītei īpaši izcēlās 4.b klases dāvana – āzis.
Plašāks raksts par Viesītes bibliotēku pasākumu „Daudz laimes, Viesīte!” –18. lpp.

Mirdzai Lazdiņai 85
Lietuvas pierobežā, kur satiekas Elkšņu
un Rites pagasti, dzīvo neparasta lauku sieva –
kultūras darbiniece, novadpētniece Mirdza
Lazdiņa. Viņa krāj un glabā mūsu puses ļaužu
likteņstāstus. Apliecinot viņas mūža vākumu,
pērnā gada nogalē izdota grāmata „Tēva skola”. Pat tuvākie radinieki pēc grāmatas atvēršanas atzīst, ka līdz šim īsti nav apjautuši, cik
nozīmīgi ir viņu senči!
Kad, tuvojoties jubilejai, uzrunāju Mirdzas
kādreizējo darba priekšnieku, Jēkabpils rajona
Kultūras nodaļas vadītāju 20. gs. septiņdesmitajos gados Andreju Mihalovski, atbildē
viņš teica: „No manas būšanas Elkšņos atceros it kā nēzdodziņā iesietus mezgliņus – no
Daugavpils puses ienāk ļoti latvisks vietvārds
gan ciemam, gan saimniecībai un arī vairāki vēlāk man tīkami cilvēki. Vispirms Aivars
Gulbis, esošs abpusēju simpātiju lokā par
visdažādākajām kultūras vajadzībām. Mīļi
atceros inteliģento Tautas nama vadītāju Līgu

Jevtušenko, vēl citus kluba darbiniekus. Jūs,
šobrīd apbrīnojamā Mirdzas kundze, šķiet, bijāt vecākā starp savām rajona kolēģēm – prātīgi klusējoša, viedi smaidoša, tam laikam nespīdoša, bet jau toreiz nojausta ar bagātīgām
un interesantām zināšanām par „mazo tēva
novadiņu”. Neesmu apveltīts ar providenci,
bet tas, ka Jums ir sava grāmata, man nav pārsteigums, bet gan iekodēts prieks.”
Mirdza Lazdiņa dzimusi 1933. gada
21. aprīlī kā otrais bērns Kārļa un Mildas
Lazdiņu ģimenē. Bērnība aizritējusi Elkšņu
skolā, jo tēvs, būdams šīs skolas pārzinis, lielāko daļu sava laika veltīja skolas celtniecībai
un veidošanai. Par nozīmīgo ieguldījumu izglītības un kultūras jomā 1936. gadā saņēmis
augsto valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu
ordeni. Tēva ietekmei bijusi noteicošā loma
meitas Mirdzas dzīvē un darbībā.
„Nebija viegli būt skolotāja bērnam,” atzīst
Mirdza. „Vajadzēja labi mācīties, nedrīkstēja
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slinkot, jo bija kauns. Skolā man tēvs bija tāds
pats kā citi skolotāji, un pret viņu izjutu tādu
pašu cieņu un bijību kā pret citiem. Laiks, kad
mācījos Elkšņu pamatskolā, bija Otrā pasaules
kara un pēckara gadi.
Trūka mācību grāmatu, burtnīcu,
rakstāmpiederumu. Paši taisījām burtnīcas,
blociņus, atmiņu albumus. Vecāki nevarēja iegādāties bērniem piemērotu apģērbu un apavus. Iemācījāmies dzīvot taupīgi un pieticīgi.
Tas bija rūdījums vēlākai dzīvei.”
Pēc grāmatas „Tēva skola” izlasīšanas atraksta bijusī skolotāja Biruta Gudeviča (dzīvo Taurupē): „Esmu pateicīga dzīvei, ka man
pirms 63 gadiem bija dota iespēja strādāt šajā,
ar Lazdiņa auru apgarotajā skolā. Te aizritēja
mani pirmie seši darba gadi. Grāmata izraisa
tik daudz neizdzēšamu, skaistu atmiņu, tik
daudz prieka par balto namu un lapoto ozolu
pagalmā.
Turpinājums 2. lpp.
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Mirdzai Lazdiņai 85

2013. g. Mirdza Lazdiņa nominēta par vienu no 13 „Vedējiem” Jēkabpils rajona teritorijā. Vedēji ir
cilvēki, kas aizrauj apkārtējos ar savu sabiedrisko darbību. Šo radošo darbu konkursu ik gadus rīko
Lauku partnerība „Sēlija”, rosinot pastāstīt plašākai sabiedrībai par aktīviem cilvēkiem mums līdzās.
Mirdza Lazdiņa ir mūsu Vedēja atmiņu takās.

Nobeigums. Sākums 1. lpp.
Mirdziņa, Tu biji un esi Elkšņu enciklopēdija! Lai Tev veselība, lai piepildās viss, kas
laimīgu dara!”
Mirdza svēti glabā un uztur dzīvu tēva
veikumu – Elkšņu skolu, kas tieši Lazdiņa laikā uzplauka kā izglītības, sabiedriskās dzīves
un kultūras centrs šajā pusē. Pusgadsimtu pēc

Lazdiņa darbības to tagad moderni sauktu par
pagasta multifunkcionālo centru. Diemžēl
skaistā ēka un rosība tajā šodien maz kam vajadzīga. Par to visvairāk sāp sirds.
Bet Mirdza nenolaiž rokas, turpina vākt
un rakstīt, dāsni dalās ar visiem. Vajag ritiešiem – viņas dzimtajam pagastam, vajag sauciešiem, viesītiešiem, jēkabpiliešiem, bebre-

niešiem – viņai ir savi materiāli jebkurā jomā.
Visur, kur vien garajā mūžā būts, viņa ir dokumentējusi faktus un sekojusi novadnieku dzīves gaitām. Nesen zvanījusi Ina Sēle, Jēkabpils
novada lauksaimniecības konsultante. Viņa
vāc ziņas par Leimaņu pagasta Vaivariņiem,
saviem senčiem Gasiņiem. Aija Abula, mediķe no Rīgas, meklē Sirmoviču dzimtas saknes Elkšņu pusē – pēc palīdzības griežas pie
Mirdzas. Pēdējos gados ar aizrautīgu enerģiju
tiek vākti stāsti par Elkšņu puses mājām.
Mirdza dzīvo kopā ar vecākās meitas
Sandras ģimeni tēva celtajās Dzirnupēs Rites
pagastā. Otras meitas Ilzes ģimene dzīvo
Vangažos. Lazdiņu dzimtas turpinājumā ir
jau četras paaudzes: trīs bērni, seši mazbērni,
divpadsmit mazmazbērni un astoņi mazmazmazbērni, kopā – divdesmit deviņi. „Domās
paskatos uz šo senču un manu dzimto vietu,
mīļa ir katra zemes pēda, kas bērnībā ar manām basām kājelēm ganu gaitās izskraidīta.
Tā vien gribas sacīt: „Te ir mana Dzimtene –
smilšainais krasts!”” tā Mirdza par savu dzimto pusi, kur darbīgas rit viņas dienas. Dzimusi,
kā pati vienmēr uzsver, starp diviem lieliem
vīriem (20. aprīlī Hitlers, 22. aprīlī – Ļeņins).
Varbūt arī tas ietekmējis un noteicis Mirdzas
savdabīgo mūžu un pasaules redzējumu?
Lai daudz skaistu ziedu, mīļu sveicienu
no tuviem un tāliem jubilejas dienās! Suminot
mūsu Mirdziņu, vēlam veselību, daudz sirsnības radu un draugu pulkā!
R. Urbacāne
Foto no Elkšņu pagasta Atmiņu istabas krājumiem

Māsiņ,
Tu kā cerība balta…

Tā mēs Saukas ciematiņa cilvēki sakām par ilggadējo bijušās Saukas
arodskolas medmāsu Mariju Malcenieci. Cik cilvēkiem daudz palīdzēts,
to nevar vārdos pateikt. Ja nepieciešams, kādu poti var iepotēt arī tagad.
Paldies par darbu! Paldies par palīdzību! Marija dzimusi Ukrainā, bet par
savām mājām sauc Latviju. Laiks aizsteidzies nemanot, un 22. martā jau
80. dzimšanas diena. Saukā izaugušas meitas Lidija un Maija. Tagad ciemos brauc bērni, mazbērni un mazmazbērni, ko abi ar dzīvesbiedru Aini
sagaida.
Mīļi, mīļi sveicam! Lai veselība un vēlreiz veselība, dzīvesprieks un
Dieva svētība turpmāk!
V. Lāce

Mums līdzās
Pastnieks laukos ir visgaidītākais cilvēks.
Viņš atnes ne tikai presi, vēstules, sūtījumus,
bet atved arī zāles no aptiekas, pārtiku, parunājas… Patiess prieks, ka mūsu novadā ir
iedzīvotāji, kas bez laikrakstiem un žurnāliem savu ikdienu nevar iedomāties. Prieks,
ka pastniece Vita Elksne 1. martā Latvijas
Pasta Zemgales reģiona labāko pasta darbi-

nieku apbalvošanā Ozolniekos tika apbalvota par 2. vietas iegūšanu preses abonēšanā.
Apbalvojumu pasniedza satiksmes ministrs
Uldis Augulis. Ar apbalvojumu sveica Latvijas
Pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns,
Zemgales reģiona vadītāja Inese Freidenfelde.
Priecājamies un sveicam!
V. Lāce

No 3. aprīļa Viesītes pasta nodaļai tiks mainīts darba laiks
Pirmdienās 8:00 – 18:00
Otrdienās 8:00 – 14:30
Trešdienās 8:00 – 14:30

Ceturtdienās 8:00 – 18:00
Piektdienās 8:00 – 14:30
Sestdienās 9:00 – 13:00
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Svētdienās – SLĒGTS
Tālr. 27008001, 67008001
E-pasts: info@pasts.lv
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Oficiālās ziņas

Viesītes novada domes kārtējā sēdē šī gada 15. martā
izskatītie jautājumi

1. Par Viesītes novada domes noteikumu
Nr. 2018/2 „Maksas pakalpojumu izcenojumu
noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu. Noteikumi
nosaka kārtību, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no Viesītes novada domes
un tās izveidoto iestāžu un struktūrvienību
(turpmāk tekstā – institūcija) sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi. Noteikumi
nosaka sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu
apstiprināšanas kārtību. Noteikumu mērķis ir
noteikt vienotu, skaidri izprotamu un ekonomiski pamatotu kārtību izcenojumu noteikšanai par pašvaldības institūciju sniegtajiem
maksas pakalpojumiem. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada
3. maija noteikumiem Nr. 333 „Kārtība, kādā
plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu
sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” un 2010. gada 8. jūnija noteikumiem
Nr. 515 „Noteikumi par publiskas personas
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. Ja tiek grozīti augstāka
juridiskā spēka tiesību akti, šie noteikumi ir
izmantojama tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā
ar augstāka juridiskā spēka tiesību normām.
Noteikumi neattiecas uz: dzīvojamo telpu īres
maksu; pašvaldības zemes nomu; ūdenstilpju
un zvejas tiesību iznomāšanu; biļešu maksām vai pasākumu ieejas maksām; dalības
maksām, kuras noteiktas ar domes lēmumu
(ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties pašvaldības mājaslapā – 15.03.2018. domes sēdes
protokols Nr. 3 vai sadaļā: Normatīvie akti).
2. Par izmaiņām grāmatvedības uzskaitē
sakarā ar konstatētajām neprecizitātēm pašvaldības īpašumos, veicot salīdzināšanu par
nekustamajiem īpašumiem ar Valsts zemes
dienestu.
3. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu
nekustamajiem īpašumiem: Viesītes pagasta
„Pie Eķengrāves” (4,01 ha) platībā; Viesītes
pagasta „Vecskrāžnieki” (21 ha) platībā;
Viesītes pagasta „Jaunnomalnieki” (27,8 ha)
platībā; Viesītes pagasta „Jaunmucenieki”
(16,8 ha) platībā.
4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo SIA „Pērlīte” 100% kapitāla daļu paketes pārdošanu. Nolēma pārdot Viesītes
novada pašvaldībai piederošās SIA „Pērlīte”
100% kapitāla daļu paketi par 65000,00 EUR.
Apstiprināja Viesītes novada pašvaldības noteikumus Nr. 2018/3 „Viesītes novada pašvaldībai piederošo SIA „Pērlīte” 100% kapitāla
daļu pārdošanas noteikumi”, tai skaitā Izsoles
noteikumus, kas pievienoti šim lēmumam
(informāciju var saņemt pie pašvaldības juristes I. Ertes, tālr. 65245374).
5. Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar
Ilūkstes novada pašvaldību sporta pasākumu
organizēšanā, par sadarbību starp Ilūkstes un

Sēlijas sporta skolām, veidojot izlases komandas, par sadarbību pieaugušo futbola komandas izveidošanā ar nosaukumu „Sēlija”.
6. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 3 personām.
7. Par būvju īpašuma – Viesītes novada
Rites pagasta „Skolas māja” – atsavināšanas
piedāvājumu fiziskai personai.
8. Nolēma mainīt un piešķirt adreses:
a. nekustamā īpašuma – Smilšu iela 39,
Viesīte, Viesītes novads, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 56150010042 mainīt
adresi no Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, uz Smilšu iela 39T, Viesīte,
Viesītes novads, LV-5237;
b. nekustamā īpašuma – „Saukas arodvidusskola”, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov.,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
56880060174 mainīt adresi no „Saukas arodvidusskola”, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov.,
LV-5224, uz „Akas”, Sauka, Saukas pag.,
Viesītes nov., LV-5224, bet uz tās esošajai būvei ar kadastra apzīmējumu 56880060113015
(Artēziskā aka sūkņu stacija) piešķirt adresi: „Akas”, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov.,
LV-5224;
c. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
56580010019 un uz tās esošajai VZD nereģistrētajai būvei Elkšņu pagastā piešķirt adresi:
„Ezerieši”, Klauce, Elkšņu pag., Viesītes nov.,
LV-5237;
d. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56150010076 Viesītes pilsētā mainīt adresi no P. Stradiņa iela 7, Viesīte, Viesītes nov.,
LV-5237, uz P. Stradiņa iela 9, Viesīte, Viesītes
nov., LV-5237.
9. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma – „Melderi”, Elkšņu pagasts.
10. Par zemes nodošanu īpašumā bez
atlīdzības dzīvokļu uzturēšanai (3 fiziskām
personām).
11. Par meža zemes transformāciju uz
lauksaimniecības zemi. Neizsniedza atļauju SIA „INKO LUKSS” īpašumā „Vijoles”,
Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56800030058, transformēt meža zemi uz
lauksaimniecības zemi 0,73 ha platībā, ņemot
vērā to, ka Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums par šo meža zemes transformāciju uz
lauksaimniecības zemi ir negatīvs.
12. Nolēma precizēt Viesītes novada
domes 2018. gada 15. februāra lēmumu Nr.
19, prot. Nr. 2, nosakot, ka nomas līgums
ar SIA „Sīpoli” slēdzams par zemes vienību
Viesītes pagastā ar kadastra apzīmējumiem
56350160013 (34,9 ha) platībā.
13. Par nosaukuma piešķiršanu Viesītes
novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes
īpašumiem, starpgabalu statusa piešķiršanu
un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem
Zemesgrāmatā (6 zemes īpašumi).
14. Par atļauju īpašuma pirkuma maksas
sadalīšanai daļās (1 fiziskai personai).
15. Par nekustamo īpašumu – Smilšu
iela 39, Viesīte, Viesītes novads. Nolēma
veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56350120042 zemes robežu plāna precizēša-
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nu. No nekustamā īpašuma – Smilšu iela 39,
Viesīte, Viesītes novads, ar kadastra numuru
56150010303, atdalīt divas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 56350120042 202000
kv. mtr. platībā un 56350120043 248000 kv.
mtr. platībā, izveidojot tās kā atsevišķu īpašumu: izveidotajam īpašumam piešķīra jaunu
nosaukumu – „Uškas”, Viesītes pag., Viesītes
nov., noteica zemes lietošanas mērķi: 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
16. Atļāva lauksaimniecības zemes apmežošanu nekustamajā īpašumā „Kormāni”
Saukas pagastā.
17. Atļāva nekustamā īpašuma – „Rutuļi”,
Rites pagasts, vienas zemes vienības sadalīšanu 5 zemes vienībās.
18. Par novada domes priekšsēdētāja dalību Zemgales plānošanas reģiona attīstības
padomes pieredzes apmaiņas vizītē Bulgārijā
no š. g. 9. aprīļa līdz 13. aprīlim.
19. Par Viesītes novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pielikuma Nr. 4
„Ceļi un ielas, kurus plānots atjaunot, pārbūvēt un būvēt 2014. – 2010. gadā” aktualizāciju,
nolemjot prioritāro ceļu sarakstā ar prioritāti
Nr. 3 iekļaut ceļu E 17 Dzeņi – Elkšņi.
20. Par nekustamā īpašuma – „Liepas”,
Saukas pagasts, sadalīšanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
Informāciju sagatavoja
pašvaldības kancelejas vadītāja
D. Vītola.

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi
novada mājaslapā: www.viesite.lv!

Izsole
Viesītes novada pašvaldība pārdod tai piederošās SIA „Pērlīte”, reģ. nr.
45403005087, 100% kapitāla daļu paketi.
Kapitāla daļu paketes pārdošanas metode – atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Kapitāla daļu paketes sākotnējā vērtība –
65000,00 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši euro
un 00 centi), izsoles solis – 1000,00 EUR
(viens tūkstotis euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar pārdošanas un izsoles
noteikumiem, iesniegt pieteikumus un
dokumentus izsolei var līdz 2018. gada
27. aprīlim (ieskaitot) darba laikā Viesītes
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads.
Nav personu, kurām būtu pirmpirkuma tiesības.
Izsole sāksies 2018. gada 11. maijā
plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads.
Pircējam pirkuma summa jāsamaksā
14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai
mob. t. 26424109.
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Uzņēmējdarbība Viesītes novadā

Apbalvoti konkursa „Latvijas labākais tirgotājs 2017” laureāti

Konkursa „Latvijas labākais tirgotājs 2017” finālam tika izvirzīti 52 pieteikumi no 124. Finālistu vidū tika arī Viesītes uzņēmēja A.
Pečauska ar SIA „Kristīnes Viesītes aptieka”. Konkursa finālistu vidū
bija 17 tirdzniecības vietas, 20 ēdināšanas objekti, 8 aptiekas, 2 viesu
mājas un viesnīcas, 4 degvielas uzpildes stacijas un 1 lauku tūrisma
objekts.
SIA „Kristīnes Viesītes aptieka” konkursam tika virzīta, jo aizvadītajā gadā svinēja 130 gadu jubileju un gadu gaitā ir guvusi iedzīvotāju
atzinību par savu darbu.
A. Pečauska: „Paldies Latvijas Tirgotāju asociācijai par atzinību
un novērtējumu! Paldies Viesītes novada pašvaldībai par labajiem vārdiem un nokļūšanu uz šo pasākumu!”
Konkursa dalībnieki tika vērtēti pēc iegūto punktu skaita. Šogad
galveno balvu saņēmēju skaits bija lielāks nekā iepriekšējos gados –
12, par uzvarētājiem tika atzīti 15 uzņēmumi, laureāta diplomus saņēma 17 un dalībnieka diplomu saņēma 8 konkursa finālisti.
Konkursu ik gadu rīko sabiedriskās organizācijas – Latvijas
Tirgotāju asociācija (LTA) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību
(LPS). Šogad pirmo reizi diplomus parakstījis LPS jaunais priekšsēdētājs Gints Kaminskis. Nosakot Latvijā labākos, konkurss „Latvijas
labākais tirgotājs” notiek kopš 1995. gada.

22. februārī Rīgas domes sēžu zālē notika Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) konkursa „Latvijas labākais tirgotājs 2017” laureātu apbalvošana. No Viesītes novada laureāta diplomu saņēma SIA „Kristīnes
Viesītes aptieka”, kuru konkursam virzīja Attīstības un plānošanas nodaļa. Viesītes uzņēmēju Ainu Pečausku klātienē sveica Viesītes novada
domes izpilddirektore Sanita Lūse un projektu administratore Liene
Maisaka.

Projektu administratore
L. Maisaka

Viesītes novads pārstāvēts „Uzņēmēju dienās” 2018
Aizkrauklē

Šī gada 17. martā Aizkraukles Sporta centra telpās aizvadīta „Uzņēmēju diena”, kurā
jau sesto gadu piedalās arī Viesītes novada
pašvaldība kopā ar sava novada uzņēmējiem
un mājražotājiem. Uzaicinājumam kopīgi
veidot vienotu novada stendu šogad atsaucās
6 novada uzņēmēji.
Z/S „Vilciņi” (Sabīne Zupa un Zane
Rostokina) piedāvāja ne tikai olu asortu
komplektus ar dažādu putnu sugu šķirņu
olām, bet arī komplektus „Cāļu šiks”, kurā ir
viss, kas nepieciešams cāļu pirmajām 30 dienām, kā arī barības piedevu dējējvistām.
SIA „RA 5” (Jolanta Kovnacka) piedalījās ar „Alīdas”, „Paulīnes”, „Sēlija” un „Viesīte”
kafeju. Kafeju „Viesīte” apmeklētājiem bija
iespējams arī nogaršot. Klātesošajiem bija
iespēja iepazīties arī ar uzņēmuma SIA
„Ārītes” (Pēteris un Ilze Līči), kas nodarbojas ar rožu stādu un vēl dažādu dekoratīvo
augu audzēšanu, piedāvājumu. Gita Kļaviņa
novada stendā piedāvāja iegādāties melnā
plūškoka ogu sīrupu, kas ir unikāls līdzeklis
pret saaukstēšanās slimībām un gripu. Z/s
Priekšāres (Renārs Jaundālders) piedāvāja
mājās gatavotus sierus, kuri Aizkraukles iedzīvotājiem bija pazīstami un ļoti pieprasīti.
Kā ik gadu, novada pārstāvji izstādes dalībniekus un interesentus iepazīstināja ar novadā plānotajiem šī gada pasākumiem un tūrisma iespējām.
Pēteris Līcis: „Pasākums bija ļoti labs, it
īpaši jaunajiem uzņēmējiem. Tā arī turpināt,
tādus pasākumus nepieciešams biežāk organizēt. SIA „Ārītes” sevi parādīja kā stādaudzētāju, tas ir jauns virziens uzņēmumam.
Mūsu mērķis ir kļūt par lielāko rožu stādaudzējāju reģionā.”
Gita Kļaviņa: „Šāda veida pasākumā piedalos 4. reizi, un ir patīkami, ka pašvaldība ir
apzinājusi mājražotājus, zemniekus, kas tādā

veidā tirgo savus ražojumus. Ir tāda kopības
sajūta, tu neesi viens, vienkārši kopā jautrāk. Uzņēmējdienās mēs smeļamies jaunas
idejas, pieredzi, kas ir būtiski, veidojot savas
nodarbes.”
Jolanta Kovnacka: „Prieks bija satikt apkārtējos amatniekus, apmainīties ar informāciju, parunāties. Ļoti patīk mācību uzņēmumu aktivitātes. Ticu, ka šeit rodas biznesa
haizivis! Paldies pašvaldībai par kopējo vietu!
Sajutāmies kā novads, aicinām arī citus mūsu
pulkā sevi parādīt un uz citiem paskatīties.”
Sabīne Zupa: „Man patīk piedalīties
Aizkraukles uzņēmēju dienās, jo tas ir labs
veids, kā reklamēt savu produkciju, iepazīties un nodibināt jaunus kontaktus. Viesītes
novada pārstāvjiem ir izveidojies draudzīgs
kolektīvs, un ir patīkami tikties ārpus ikdie-
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nas darbiem. Lai arī šādiem pasākumiem ir
nopietni jāgatavojas, tā mums ir arī kā svētku
diena.”
Zane Rostokina: „Bija daudz apmeklētāju, ļoti labi organizēts pasākums. Pateicoties
novada atbildīgajām personām, bija sarūpētas
labas un ērtas vietas, bija par visu padomāts.”
Sadarbībā ar Biznesa izglītības biedrību
„Junior Achievement Latvija” izstādē piedalījās arī Viesītes vidusskolas skolēnu uzņēmums SMU „iungo”. Jauniešu izgatavotā
galda spēle „Latvijas 100” tika prezentēta un
tirgota ne tikai skolēnu uzņēmumu, bet arī
Viesītes novada stendā. Vairāk informācijas
par Viesītes novada jauniešu uzņēmumu var
meklēt uzņēmuma mājaslapā: http://www.
gbgames.lv/
SMU „iungo” jaunieši: „Uzņēmējdienas
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Aizkrauklē bija lieliska iespēja parādīt mūsu
produktu plašākai auditorijai. Cilvēki bija patiešām laipni un ieinteresēti, labprāt klausījās
mūsos. Mēs bijām gan ar mācību uzņēmuma stendu, gan pārstāvējām Viesītes novada
pašvaldību. Pārstāvot Viesītes novadu, bija
patīkama sajūta, jo varēja just, ka Viesītei rūp
tas, ko mēs darām, un arī tas uzlika nelielu
atbildības sajūtu mums, jo mēs reklamējām
ne tikai sevi, bet arī novadu. Liels prieks un
pateicība Viesītes novadam par iespēju piedalīties šajā pasākumā!”
Viesītes novada uzņēmēju produkcijas
dažādība, kvalitāte un īpašais pasniegšanas veids uzrunāja izstādes dalībniekus un
nodrošināja stenda plašu apmeklējumu un
ieinteresētību.
Sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību izmantojām iespēju arī šogad pateikties
kādam no saviem uzņēmējiem. Pateicība tika

izteikta novada uzņēmējiem Alitai un Jurim
Kuzņecoviem, uzņēmums SIA „JK Plus”,
nominācijā „Veiksmīgs ģimenes uzņēmums”.
SIA „JK Plus” nodarbina 8 cilvēkus, uzņēmumam ir trīs veikali, kuru galvenie sadarbības
partneri ir vietējie zemnieki un uzņēmēji, kā
arī pašvaldības.
Alita Kuzņecova: „Uzņēmumu reģistrējām 1990. gadā, darbojāmies Elkšņu pagastā.
Sākumā galvenais darbības virziens bija kokapstrāde. Tad pievienojām pārtikas tirdzniecības veikalu. Pēc desmit gadiem mainījām
darbības virzienu, un 2001. gadā darbu sāka
veikals Aknīstē, kur sākumā tirgojām auto un
traktoru rezerves daļas, zāģus un to rezerves
daļas. Tad radās iespēja paplašināt telpas, ierīkojām saimniecības un rūpniecības preču
veikalu, sākām tirgot arī kancelejas preces,
ziedus, piedāvājām arī santehniku un celtniecības materiālus. 2017. gada maijā atvērām

rezerves daļu veikalu Viesītē. Uzņēmums piedāvā preci, kas pieejama veikalā, kā arī pieņem individuālus pasūtījumus no pircējiem.”
Uzņēmēju dienas notiek jau 7. gadu ar
mērķi iepazīstināt iedzīvotājus ar uzņēmēju
un amatnieku ražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī veicināt informācijas apmaiņu uzņēmējdarbības vidē un tūrisma, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu jomā.
Paldies novada uzņēmējiem, kuri atsaucās
dalībai, un Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālistam Jānim Dzimtajam
par dalību novada stendā! Uzņēmēji ar savu
darbu nodrošina attīstību teritorijā, strādā
paši un dod darbu tiem, kuri vēlas strādāt,
tādējādi veicinot labklājību teritorijā. Viesītes
novadā ir brīnišķīgi, rosīgi cilvēki, kuru darba
rezultāts dod labumu mums visiem kopā.
Viesītes novada pašvaldības
Projektu administratore L. Maisaka

Aicinājums visām nodarbinātajām personām vecumā no 25 gadiem –
tikai līdz 16. aprīlim jums ir iespēja pieteikties mācībām!

12. martā Valsts izglītības attīstības
aģentūra (VIAA) atklāj otro pieteikšanās
kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide”. Šoreiz strādājošie
un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem
var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo
kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās
tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā
Latvijā. Mācīties var vienu reizi, tādēļ vēlams
atrast sev visvēlamāko programmu.
Lai izvēlētos piemērotāko programmu
un pieteiktos mācībām, aicinām izmantot
konsultanta palīdzību. Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Jūs gaidīs
konsultante Liene Maisaka, tel. nr. 26691248,
e-pasta adrese: liene.maisaka@viesite.lv
„Pieteikšanās notiek, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs klātienē, lai šī gada
jūnijā varētu sākties grupu komplektēšana
un mācības. Tā kā ikviens strādājošais vecumā pēc 25 mācīties šajā projektā var tikai
vienu reizi, aicinām izdarīt pārdomātu izvēli
un izglītības iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās
izglītības programmas saturu, iepazīties ar
plānoto nodarbību grafiku, pasniedzējiem
un noskaidrot, vai izvēlēto mācību apguvē
nepieciešamas priekšzināšanas,” aicina VIAA
Profesionālās izglītības projekta departamenta Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas
vadītājs Ingus Zitmanis.
Piedāvājumā kopumā ir 403 izglītības
programmas šādās nozarēs:
• ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms (75
programmas),
• elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT (71 programma),
• metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības (71 programma),
• transports un loģistika (51 programma),
• kokrūpniecība (43 programmas),
• enerģētika (34 programmas),
• būvniecība (24 programmas),

• tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un
ādas izstrādājumu ražošana (17 programmas),
• drukas un mediju tehnoloģijas (6
programmas),
• ķīmiskā rūpniecība (4 programmas),
• kultūra (4 programmas),
• pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība
(3 programmas).
Mācību klāsts saskaņots ar darba
devējiem
Piedāvāto mācību vidū lielākā daļa ir
neformālās izglītības programmas – 302,
kas ir 75% no visām piedāvātajām mācībām
un kuru garums nepārsniedz 159 stundas.
Strādājošie var iesaistīties arī 73 profesionālās
tālākizglītības programmās vai 28 profesionālās pilnveides izglītības programmās.
Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem
ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību – pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai
augstāko izglītību, kam ir nozīme, ja izvēlētajās mācībās nepieciešamas priekšzināšanas.
Šajā projektā piedāvātās mācības pieaugušajiem ir viena no iniciatīvām, kas risina
Latvijas darba tirgū un tautsaimniecībā pastāvošos izaicinājumus – darba roku trūkumu
ekonomikai svarīgās nozarēs un darbaspēka
novecošanos. Tāpēc piedāvātās mācības ir saskaņotas ar darba devējiem Nozaru ekspertu
padomēs un apstiprinātas Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē, savukārt augsta
pieteikumu skaita gadījumā īpašas priekšrocības uzņemšanā ir strādājošajiem vecumā
no 45 gadiem, kuri strādā noteiktās profesiju
grupās.
Pieejams finansiāls un konsultatīvs
atbalsts
Mācību izmaksu lielāko daļu sedz ES
fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Neformālajās izglītības programmās iedzīvotāja maksājuma
apmērs nepārsniedz 36 eiro, savukārt citās
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programmās tas var būt arī vairāki simti eiro.
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem
mācības ir bez maksas. Viņiem pieejams arī
atbalsts reģionālajai mobilitātei – transporta
izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar
invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju.
Lai nodrošinātu atbalstu visiem interesentiem, 68 pašvaldībās darbojas pieaugušo
izglītības koordinatori, kuri sniedz informatīvu atbalstu. Savukārt 28 Nodarbinātības
valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras
konsultāciju par turpmākās karjeras veidošanu un piemērotāko mācību izvēli.
Ja nepieciešamās prasmes jau ir iegūtas
darba vidē vai citur, projekta laikā var izvēlēties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās
profesionālās kompetences atzīšanu, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas strādājošajiem
vecumā no 25 gadiem kompensē projekts.
Šis pakalpojums ir pieejams visās Izglītības
kvalitātes valsts dienesta (IKVD) apkopotajā
sarakstā norādītajās profesionālajās kvalifikācijās kopš 2017. gada 1. decembra jebkurā
laikā bez noteikta pieteikšanās termiņa.
Pirmie strādājošie jau uzsākuši mācības
Pirmajā pieteikšanās kārtā pērnā gada
novembrī mācībām četrās prioritārajās nozarēs pieteicās 5565 iedzīvotāji, no kuriem
šī gada janvārī un februārī mācības uzsākuši
3923 strādājošie.
Otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās
kārtība, dokumenti un cita praktiska informācija pieejama vietnē: www.macibaspieaugusajiem.lv
ES fondu projekta „Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide” mērķis
ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus
pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un
Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada
31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.
Projektu administratore L. Maisaka
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Viesītes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus
piedalīties Veselības veicināšanas projektā! Laba iespēja
rūpēties par savu veselību
nodrošināts transports, maksa
par baseina pakalpojumu un
Eiropas Reģionālās
trenera pakalpojumi. Līdzi neattīstības fonds
pieciešamais – peldēšanas cepure, peldkostīms/peldbikses,
I E G U L D Ī J U M S TAV Ā N Ā K OT N Ē
dvielis, šampūns un gumijas čības. Lai piedalītos šajā aktivitā2018. gadā Viesītes novada pašvaldība turpina pērn uzsāktā projekta Nr. tē, nepieciešama vecāku/aizbildņa atļauja un
9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības ve- vecāku parakstīta dalībnieka aptaujas anketa.
Viesītes vidusskolas skolēniem plānotās
selības veicināšana un slimību profilakse
peldēšanas apmācības aprīlī: 06.04.; 13.04.;
Viesītes novadā” īstenošanu.
Februārī Rites, Saukas, Elkšņu pagastos 20.04.; 27.04.2018. Izbraukšana no Viesītes
un Viesītes pilsētā notika lekcijas pieaugušo vidusskolas plkst. 14:10, atgriešanās 16:30.
mērķgrupai par sirds un asinsvadu slimību Vienā nodarbību reizē vēlamais skolēnu
profilaksi, savukārt martā notika psihologa skaits: 15 – 17. Skolēnus pavada sporta skolekcijas par sevis pasargāšanu no stresa si- lotājs J. Kudiņš.
Rites pamatskolas skolēniem plānotuācijām. Februārī un martā arī turpinājās
vingrošanas nodarbības PII „Zīlīte”, Viesītes tās peldēšanas apmācības aprīlī: 04.04.;
vidusskolā un Rites pamatskolā un peldēša- 11.04.2018.
Izbraukšana no Rites pamatskolas plkst.
nas apmācības Viesītes vidusskolas un Rites
15:00, atgriešanās apmēram ap 18:00. Vienā
pamatskolas skolēniem.
Viesītes novada skolēniem joprojām nodarbību reizē vēlamais skolēnu skaits: 14 ir iespēja apmeklēt bezmaksas peldēšanas 16. Skolēnus pavada skolotājs.
Viesītes novada skolēniem ir iespēja
apmācības SIA „Citrus SPA” peldbaseinā
Jēkabpilī. Ilgums – 1 stunda. Gaidām ikvie- apmeklēt bezmaksas vingrošanas nodarbīnu peldētgribētāju. Īpaši vēlamies uzrunāt bas. Viesītes vidusskolas 9 - 11 gadus (3. - 5.
klašu audzinātājus organizēt kopīgus brau- klase) veciem bērniem plānotās nodarbības
cienus savām klasēm. Projekta ietvaros tiek aprīlī: 06.04.; 13.04.; 20.04.; 27.04.2018. Tās
EIROPAS SAVIENĪBA

ir vispārattīstošas nodarbības vispusīgu fizisko īpašību attīstīšanai, stājas uzlabošanai, veselības stiprināšanai, kā arī aktīva dzīvesveida
popularizēšanai.
PII „Zīlīte” 4 – 6 veciem bērniem plānotās
nodarbības aprīlī: 05.04.; 06.04.; 09.04.; 11.04.;
12.04.; 13.04.; 16.04.; 18.04.; 19.04.; 20.04.;
21.04.; 23.04.; 25.04.; 26.04.; 27.04.2018.
Rites pamatskolas 2 – 3 un 4 – 6 gadus
veciem bērniem plānotās nodarbības aprīlī: 05.04.; 12.04.; 19.04.; 26.04.2018. Rites
pamatskolas 1. - 3. klases bērniem plānotās nodarbības aprīlī: 03.04.; 10.04.; 17.04.;
24.04.2018. Tās ir vispārattīstošas vingrošanas nodarbības, kas vērstas uz bērna veselības
sekmēšanu. Nodarbības paredz visu muskuļu
grupu harmonisku attīstību, stājas uzlabošanu, kustību koordināciju, spēka, lokanības un
veiklības attīstīšanu, iekļaujot nodarbībās rotaļu elementus.
Attīstības un plānošanas nodaļa aicina
iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā: www.viesite.lv, izdevumā
„Viesītes Novada Vēstis” un uz LED ekrāna
Viesītes pilsētas centrā.
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu administratore
L. Maisaka

Pašvaldības ceļa Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles pārbūve
formēšanai redzamās vietās ir
izvietotas būvtāfeles. Ceļš savieno divus valsts nozīmes ceļus, to
intensīvi izmanto zemnieki un
uzņēmēji savas darbības nodrošināšanai. Būvniecības procesa
gaitā notiek sadarbība ar visām
iesaistītajām pusēm, tai skaitā ar zemnieku
saimniecības „Kalna Dambrāni” īpašniekiem.
Problēmas, ar kurām saskaramies, tiek risinātas tā, lai negatīvi netiktu ietekmēta projekta kvalitāte, gluži otrādi, komanda strādā ar
mērķi nodrošināt atbalstu uzņēmējiem un
sasniegt plānotos projekta rezultātus.
Projekta attiecināmie izdevumi ir
564 940,16 EUR. Publiskais finansējums
508 446,15 EUR, pašvaldības līdzfinansē-

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

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

Projekta „Viesītes novada ceļa V19
Jaunkančuki – Priede - Ikšķiles pārbūve”,
Nr. 17-05-A00702-000092, īstenošana ir
uzsākta 2017. gada nogalē. Projekts tiek
īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” ietvaros. Objektā notiek koku
zāģēšana, caurteku izbūve, grāvju rakšana,
nobrauktuvju izbūve, kā arī sabiedrības in-

jums 564 94,01 EUR. Projektēšanu ir veikusi
un autoruzraudzību veic SIA „SKA projekts”,
būvniecību veic SIA „Mikor”, būvuzraudzību – SIA „BaltLine Globe”. Saistībā ar būvniecībai neatbilstošiem laika apstākļiem no
2018. gada marta mēneša būvdarbu veikšanā ir saskaņots tehnoloģiskais pārtraukums.
Būvdarbi tiks atsākti, tiklīdz iestāsies piemēroti laika apstākļi.
Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/
rural-development-2014-2020/index_lv.htm.
G. Dimitrijeva,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības
marķētās dīzeļdegvielas iegādei

Ņemot vērā to, ka aizvadītā gada sliktie
laika apstākļi atstās negatīvu ietekmi ne tikai
uz lauksaimnieku 2017. gada ieņēmumiem,
bet arī vismaz vēl divus nākamos gadus, izmaiņas noteikumos paredz līdz 2020. gada
30. jūnijam ieviest atvieglotu minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšanu. Personas ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas tiks
vērtēti atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā
iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai
uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo
taksācijas gadu vai par taksācijas gadu pirms

iepriekšējā taksācijas gada. Tas nozīmē, ka
tiks ņemta vērā tā personas deklarācija, kurā
ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas
būs lielāki.
Tā kā līdz 2020. gada 30. jūnijam tiks vērtēti personas ieņēmumi no lauksaimnieciskās
ražošanas pēdējos divos noslēgtajos taksācijas gados, noteikumos tiek precizēts nosacījums, ka divus gadus netiks vērtēts minimālo
ieņēmumu kritērijs par tām zemes platībām,
ar kurām lauksaimnieks paplašina savu ražošanu, un jaunajiem lauksaimniekiem, kas
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uzsākuši lauksaimniecisko ražošanu. Prasība
par ieņēmumiem netiks piemērota tai zemes
platībai, kuru lauksaimnieks būs deklarējis
papildus pirmajā tās deklarēšanas gadā un
nākamajā gadā pēc tā. Arī lauksaimniecības
produkcijas ražotājam, kas pirmoreiz piesakās marķētas dīzeļdegvielas saņemšanai, prasība par ieņēmumiem netiks piemērota gadā,
kad viņš piesakās pirmoreiz, un nākamajā
gadā pēc tā.
Lauku attīstības konsultante
I. Butkus
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Attīstība un plānošana

2018. gada martā aktīvs darbs ir veikts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā.
Īpašu uzmanību prasa pašvaldības grants ceļu
apsaimniekošanas jautājumi, jo tuvākajā laikā nepieciešams veikt izvērtēšanu, kurus ceļus
saglabāt pašvaldības īpašumā, kā to nosaka
Ministru kabineta noteikumi. Ne mazāk aktuāls jautājums ir par koku izciršanu ārpus meža
teritorijas. Nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S. Puzāne: „Aicinu visus iedzīvotājus, speciālistus un iestāžu vadītājus savlaicīgi iesniegt
izskatīšanai iesniegumus par kokiem, kurus
nepieciešams izcirst ārpus meža teritorijas, lai
saskaņotu atļaujas jebkurai šāda veida darbībai.
Tas nodrošinās izvairīšanos no papildus problēmām. Īpašs lūgums paturēt prātā, ka atļauju
saskaņošana koku ciršanai ir obligāta ikvienam
īpašniekam, kurš iecerējis veikt kādas darbības
Saukas Dabas parkā. Bez tam – tā kā tuvojas pavasaris un liela daļa īpašnieku plāno veikt savu
īpašumu sakopšanu, atcerieties, ka kūlas dedzināšana nav atļauta un par to draud sods Tāpat
kūlas dedzināšana apdraud īpašumus, tai skaitā
ēkas un pašu svarīgāko – cilvēkus.”
Pašvaldības finanšu resursu efektīvai izmantošanai tiek veikti iepirkumi saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Iepirkumu
speciāliste S. Eglīte informē: „Iepirkumu

veikšana notiek nepārtraukti. Šā gada pirmajos
mēnešos tiek veikti iepirkumi remontdarbiem
iestāžu vajadzībām, ir iegādāta jauna datortehnika. Veikts nozīmīgs iepirkums malkas piegādei 2018. gadā. Ir iepirkti pakalpojumi, tai skaitā
lektoru pakalpojumi projektam „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”. Tiek gatavotas specifikācijas, organizēti iepirkumi Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības projektu īstenošanas
nodrošināšanai.”
Būvinženieris G. Puzāns: „Būvniecības
jomā pašvaldībai nozīmīgākā aktualitāte ir jaunā
Veselības un sociālās aprūpes centra būvniecība.
Braucot garām bijušajai Viesītes arodskolas ēkai,
ikviens var pamanīt rosību, kas tur notiek. Šobrīd
tiek izbūvēti inženiertehniskie tīkli, montēti logi.
Paralēli centra būvniecībai notiek būvdarbi arī
pašvaldības grants ceļa Jaunkančuki – Priede –
Ikšķiles pārbūvē. Darbi objektā tika uzsākti 2017.
gada nogalē. Pašlaik darbi nenotiek, jo būvniecības pakalpojumu sniedzējs ir noformējis darbu
tehnoloģisko pārtraukumu.”
Projektu jomā turpinās iesākto projektu īstenošana un notiek sagatavošanas darbs Interreg
Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas trīs
jaunu projektu uzsākšanai aprīlī. Kopā ar partneriem Latvijā un Lietuvā īstenosim ieceres,

kuru izstrāde tika uzsākta iepriekšējos gados.
Gandarījums par to, ka ir atbalstīts Latvijas vides
aizsardzības fondā iesniegtais projekts „Viesītes
ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde”
ar budžetu EUR 8712,00. Tiks izstrādāti jauni
apsaimniekošanas noteikumi, jo vecie, kurus izmantojam, ir novecojuši. Prioritāro ceļu sarakstā ir iekļauts ceļa E-17 „Dzeņi – Elkšņi” posms,
kuru ceram pārbūvēt Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” ietvaros.
Joprojām turpinās Teritorijas plānojuma
pirmās redakcijas izstrāde un Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības ziņojuma sagatavošana par posmu 2015. – 2017. Paldies visiem
iedzīvotājiem, kuri piedalījās aptaujā un aizpildīja anketas gan tiešsaistē, gan papīra variantā!
Ir izsludināts konkurss vietējo NVO un iedzīvotāju grupām. Lūgums visām biedrībām,
nodibinājumiem un iedzīvotāju iniciatīvu grupām nopietni pārdomāt, kādam mērķim projekts nepieciešams, un, pats galvenais, nejaukt
savu jauno ieceri kopā ar citu projektu, lai izvairītos no nepareizas līdzekļu izlietošanas.

13. martā valdība atbalstīja Zemkopības
ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību par lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem. Lai lauksaimniekiem mazinātu 2017.
gada rudens lietavu radītos zaudējumus, par
noteiktu kultūraugu sējumiem un stādījumiem
no valsts atbalsta 2018. gadā tiks novirzīts 4 427
733 eiro liels finansējums.
Jaunais noteikumu projekts paredz atbalsta
piešķiršanas kārtību par kultūraugiem, kuru

novākšanas periodā visā Latvijas teritorijā tika
konstatēts pārmērīgs nokrišņu daudzums. Tas
tiks izmaksāts kā ienākumu stabilizējošs atbalsts par vasarāju, dārzeņu, kartupeļu, augļu
un ogu kultūraugu platībām, lauksaimniekiem
mazinot daļu no lietavu radītajiem ienākumu
zaudējumiem.
Valsts atbalstu paredzēts piešķirt par 2017.
gadā vienotajā iesniegumā deklarētajām noteiktu kultūraugu platībām, kas tika atzītas par atbalsttiesīgām vienotajam platības maksājumam,

un mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam. Kultūraugu saraksts, par kuriem piešķir
valsts atbalstu, noteikts noteikumu pielikumā.
Šajos noteikumos paredzētais valsts atbalsts
netiks piešķirts par platībām, par kurām jau ir
saņemta kompensācija saskaņā ar Ministru kabineta (MK) rīkojumu par 2017. gada augusta
lietavās un plūdos bojā gājušo sējumu, stādījumu kultūraugiem un sienu.

Valdība 13. martā apstiprināja Zemkopības
ministrijas sagatavoto kārtību par ES ārkārtas
3,46 miljonu eiro atbalsta piešķiršanu lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem
ziemājiem laikā no 2017. gada augusta līdz oktobrim, lai daļēji kompensētu gaidāmos ekonomiskos zaudējumus.
Noteikumi noteic, ka lauksaimniekiem
atbalstam jāpiesakās LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vienotajā iesniegumā par
tiešmaksājumu saņemšanu izdarot atzīmi par
pieteikšanos un papildus norādot ziemāju sējumu platību plānu 2018. gada ražai. Plānā jāietver 2017. gada rudenī apsētā ziemāju platība,
kurā paredzēts novākt ražu 2018. gadā, un tā

ziemāju platība, kura tika apsēta ar ziemājiem,
bet kurā sējumi zaudēti vai kuras nevarēja apsēt
plūdu, lietusgāžu vai pārmērīga mitruma dēļ.
Lai saņemtu atbalstu, atbalsttiesīgo hektāru
skaitam jāveido vismaz 30% no lauksaimnieka
kopējās ziemāju platības. Atbalsttiesīgo hektāru
skaitu noteiks LAD, no lauksaimnieka kopējās
ziemāju platības atņemot 2018. gadā vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam noteikto
platību atbalsta izmaksas brīdī.
Lai novērstu iespēju pieteikt atbalstam nepamatoti lielu ziemāju sējumu platību plānu,
LAD kā lauksaimnieka kopējo ziemāju platību
izvēlēsies to, kas atbilst mazākajam no šādiem

rādītājiem:
1) plānā norādītajam hektāru skaitam,
2) 115% no 2017. gadā vienotajam platības
maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta
shēmas maksājumam apstiprinātās ziemāju
platības,
3) kopējam hektāru skaitam, kas noteikts
2018. gada vienotajam platības maksājumam
vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam atbalsta izmaksas brīdī.
Atbalsta likmi noteiks LAD, dalot pieejamo
finansējumu ar kopējo atbalsttiesīgo hektāru
skaitu valstī.

G. Dimitrijeva,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Valsts izmaksās atbalstu par lietavās cietušajiem sējumiem un
stādījumiem

ZM informāciju apkopoja lauku konsultante
I. Butkus.

Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība
lauksaimniekiem

ZM informāciju apkopoja lauku konsultante
I. Butkus.

Maršrutā Viesīte – Sunākste – Vārnava – Viesīte mainīsies reisu
izpildes dienas brīvlaikā

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā
transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka
ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.

Atsaucoties Viesītes novada iedzīvotāju ierosinājumam, no 2018.
gada 1. marta spēkā stāsies izmaiņas maršrutā Nr. 6891 Viesīte –
Sunākste – Vārnava – Viesīte. Turpmāk autobuss, kas no Viesītes skolas skolēnu brīvlaikā izbrauc plkst. 7.05 un 16.00, pasažieru pārvadājumus veiks otrdienās un piektdienās (līdz šim brauca trešdienās un
piektdienās).

Z. Plone,
Sabiedrisko attiecību vadītāja,
Valsts SIA Autotransporta direkcija
Tālr. 67686485, 28627003, www.atd.lv
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Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Viesītē”, līgums Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003,
ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Viesītē” ietvaros 2012. - 2015. gados
Viesītes pilsētas ielās, ielu posmos tika izbūvēti
centralizētie ūdensvadi un kanalizācijas tīkli.
Daļa ēku īpašnieku nav izmantojoši iespēju

pieslēgties centralizētajam ūdensvadam, kā arī
iespēju notekūdeņus novadīt centralizētajā kanalizācijas tīklu sistēmā.
Pieslēgties tīkliem var arī patlaban.
Īpašniekam jāizpilda daži mājas darbi. Ielas,
kurās var pieslēgties: Amatnieku, Kārļa,
Brīvības, Raiņa, Miera, Sporta, Pavasara,
Smilšu. Visiem, kas vēlas pieslēgties jaunajiem tīkliem, jāierodas SIA „Viesītes komunālā
pārvalde”, Smilšu ielā 2, Viesītē, un jāsaņem
tehniskos noteikumus. Jāiesniedz pieslēguma
shēma - plāns. Jāsaskaņo rakšanas atļauja ar

SIA „Lattelecom”, AS Sadales tīkli, SIA Viesītes
komunālā pārvalde un Viesītes novada pašvaldību. Tālrunis uzziņai - 25440203.
Tiem, kas jau ir veikuši pieslēgumus, atgādinu, ka jābūt sakārtotai dokumentācijai par
ūdensvada un/vai kanalizācijas pieslēguma
izveidošanu.
Pieslēgumus drīkst veikt tikai pēc visu
tehniskajos noteikumos noradīto darbību
veikšanas.

2. rēķina saņemšana SIA „Viesītes komunālā pārvalde” kasēs personīgi;
3. rēķina piegāde pa pastu.
Lūdzu ikvienu klientu līdz 2018. gada 20.
aprīlim izvēlēties rēķina piegādes veidu, rakstiski to paziņojot SIA „Viesītes komunālā pārvalde”.
Rēķinu piegāde, nosūtot rēķinu uz e-pastu vai rēķinu saņemot personīgi kasē – bez

maksas.
Rēķinu piegādei pa pastu tiks piemērota
samaksa.
Klientiem, kas nebūs paziņojuši par izvēlētā rēķina piegādes veidu, rēķini tiks piegādāti pa pastu, piemērojot samaksu.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
valdes priekšsēdētājs M. Blitsons

Par SIA „Viesītes komunālā pārvalde” rēķinu piegādi

Lai nodrošinātu Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Vispārīgās datu aizsardzības regulas (regula stājas spēkā 2018. gada
25. maijā) ievērošanu, SIA „Viesītes komunālā
pārvalde” aicina ikvienu SIA „Viesītes komunālā pārvalde” klientu izvēlēties rēķina piegādes (saņemšanas) veidu:
1. rēķina piegāde, nosūtot uz e-pastu;

SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
valdes priekšsēdētājs M. Blitsons

Viesītes novada pašvaldības policijas darbs 2018. gada
februāra mēnesī

Viesītes novada pašvaldības policijā 2018.
gada februāra mēnesī reģistrēti 4 iesniegumi,
saņemtas 6 mutiskas sūdzības, informācijas
no Viesītes novada juridiskām personām un
iedzīvotājiem, saņemti un apkalpoti 16 personu izsaukumi. Viesītes pašvaldības policijā ar
dažādiem jautājumiem griezušies 14 Viesītes
novada iedzīvotāji, 8 gadījumos veikts darbs ar
nepilngadīgām personām. Veikta sadarbība ar
citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju - 7 gadījumos. Pašvaldības
policija nodrošināja kārtību vienā masu pasākumā. Veikti 12 reidi novada ūdenstilpju
apsekošanā, pārbaudīti 114 makšķernieki.
Februāra mēnesī apsekotas 16 saimniecības,

veiktas pārrunas par nepiedalīšanos novada
organizētajā atkritumu saimniecībā.
Atgādinām, ka par sadzīves atkritumu
radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā uzliek naudas sodu fiziskajām personām
no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit
līdz tūkstoš četrsimt euro. Šeit runa ir nevis
par to, vai ir atkritumi vai nav, bet par līguma
noslēgšanu, tāpēc lūgums šo lietu nokārtot.
Februāra mēnesī tika konstatēti pirmie ugunskuru dedzināšanas gadījumi
pilsētas teritorijā. Atgādinām, ka Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.

pantā par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu
ceturtajā daļā ir noteikts, ka par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt
euro. Kurinot ugunskurus pilsētas teritorijā,
netiek ievērotas elementāras ugunsdrošības
prasības, tāpēc tiek piemērots naudas sods fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt
astoņdesmit euro, juridiskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt
euro. Tāpēc, pārdomājot iepriekš minēto, padomāsim, vai ir vērts kurināt, kā arī padomāsim par kaimiņiem, par viņu veselību.
Ar cieņu – Viesītes novada pašvaldības policijas
inspektors J. Pučinskis

Elkšņos izveidos un labiekārtos aktīvās atpūtas vietu
Lauku atbalsta dienests 2017. gadā apstiprināja projektu „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā”, Nr.
17/AL24/2/A019.22.3-4, un piešķīra līdzfinansējumu. Tas tiks īstenots ELFLA līdzfinansēta
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta īstenošanas
laiks: 1.09.2017. – 31.08.2018. Līdz šim laikam
ir veikts iepirkums, noslēgts līgums ar SIA
„MK Dizains” par būvdarbu veikšanu, ar SIA
„La Konsultants” par būvuzraudzību, būvniecības ieceres izstrādes autors ir arhitekts U.
Pastnieks. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti,
tiklīdz laika apstākļi tam būs piemēroti. 2018.

gada 15. martā ir iegūta Būvvaldes atzīme
par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Būvdarbus jāpabeidz un objektu jānodod ekspluatācijā līdz šā gada 2. jūlijam.
Projekta mērķis ir izveidot labiekārtotu
aktīvās atpūtas vietu Elkšņu ciemā, nodrošinot atbalstu iedzīvotājiem laukos. Projekta rezultātā tiks izveidots aktīvas atpūtas laukums
ar mazajām arhitektūras formām - lapeni,
dambretes laukumu, solu, atkritumu urnu,
bērnu rotaļu elementiem - kāpšanas piramīdu, vilcieniņu utt. atbilstoši plānam. Plānots
ierīkot akmens dārzu, kā to vēlas Elkšņu ciema iedzīvotāji. Lai vietu padarītu pievilcīgu,
paredzēts nobruģēt celiņus 175,5 m2 platībā.
Uz informatīvi izglītojoša stenda tiks izvie-
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tota novada karte, informācija par apkārtnes
dabu, tai skaitā putniem, kā arī Alīdas kafeju,
kas ir šīs vietas vizītkarte un labi zināms veiksmes stāsts. Saturiski par labiekārtoto vietu
un iedzīvotāju aktivitātēm rūpēsies kultūras
darbinieki, savukārt tradīcijas veidos paši
iedzīvotāji.
Projekta kopējās izmaksas ir 30601,72
EUR, attiecināmo izmaksu summa ir
30000,00 EUR, no kurām 27000,00 EUR ir
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums jeb publiskais finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums veido
3601,72 EUR.
Vairāk informācijas: http://ec.europa.eu/
agriculture/rural-development-2014-2020/
index_lv.htm
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku
atbalsta dienests.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
G. Dimitrijeva
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Pārskats par Sociālā dienesta darbu 2017. gadā

Sarežģītu sociālo problēmu risināšanā
cilvēkiem vai ģimenēm bieži ir nepieciešama
palīdzība, lai atrastu piemērotāko, esošajai
situācijai un savām vajadzībām efektīvāko
risinājumu. Lai palīdzētu cilvēkiem noteikt,
mazināt un risināt šīs problēmas, galvenā
nozīme ir sociālajam darbam, ko veic pašvaldības sociālie darbinieki sadarbībā ar citiem
sociālā darba speciālistiem un palīdzošo profesiju pārstāvjiem.
Ģimenes un cilvēki, kuri pakļauti sociālajam riskam, vispirms nonāk sociālo darbinieku redzeslokā. Tālāk sociālie darbinieki,
piesaistot arī citus speciālistus, piemēram,
psihologus, strādā, lai palīdzētu ģimenēm un
cilvēkiem risināt dažādas krīzes situācijas, kas
saistītas ar alkoholismu, prasmju trūkumu,
vardarbību ģimenē, līdzekļu trūkumu, paaudžu nesaskaņām u.c. problēmām.
Kopumā Viesītes novada Sociālajā dienestā saņemti 1835 iesniegumi un pieņemti attiecīgi lēmumi par sociālās palīdzības
piešķiršanu, sociālo pakalpojumu, asistenta
pakalpojumu, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamību.
Veikts sociālais darbs ar gadījumu vairāk
nekā 50 ģimenēs. Noslēgti līgumi par asis-

tenta pakalpojuma nodrošināšanu 15 gadījumos. Izskatīti 43 gadījumi, pieņemti lēmumi
par valsts apmaksātā sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma nepieciešamību. Izskatīti 2 gadījumi par īslaicīgās sociālās aprūpes piešķiršanu un pieņemti attiecīgi lēmumi, izskatīti
4 gadījumi par ilglaicīgās sociālās aprūpes
pakalpojuma nepieciešamību un pieņemti
attiecīgi lēmumi. Sociālā palīdzība piešķirta
un pieņemti attiecīgi lēmumi 1771 gadījumā.
Lai vientuļie vecie cilvēki pēc iespējas
ilgāk savas vecumdienas varētu pavadīt savā
ierastajā vidē – mājās, tiek nodrošināts pakalpojums „Aprūpe mājās”. Uz 1. janvāri pakalpojumu „Aprūpe mājās” saņēma 25 personas.
Lai sociālā dienesta darbinieki pilnveidotu savas zināšanas, tika apmeklēti semināri un
kursi par tēmām: cilvēku tirdzniecība, speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā,
risku izvērtēšana sociālajā darbā ar ģimenēm
un bērniem, rehabilitācijas plānu izstrāde un
ieviešana, bērnu tiesību nodrošināšana deinstitucionalizācijas procesā u.c.
Projektā „Atver sirdi Zemgalē” izvērtēti 10 bērni ar funkcionāliem traucējumiem,
lai nodrošinātu sabiedrībā balstītus sociālos
pakalpojumus.

Sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts
aģentūru, A/S „Dobeles Dzirnavnieks” un
biedrību „Sarkanais krusts” izsniegti 800 ES
pārtikas komplekti, 174 higiēnas komplekti,
31 skolas piederumu komplekti, 7 higiēnas
komplekti zīdaiņiem, 7 pārtikas komplekti zīdaiņiem novada vistrūcīgākajām personām/
ģimenēm.
Gada nogalē izveidota Viesītes novada
bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa,
kuras sastāvā ir pašvaldības policijas, sociālā dienesta, bāriņtiesas, izglītības iestādes
pārstāvji.
Adventes laikā Sociālajā dienestā tika
organizēta Adventes laika izstāde, kuras laikā varēja apskatīt un pēc nepieciešamības
iegādāties vietējo novadnieku roku darinājumus – gan ēdamas, gan neēdamas lietas.
Paldies visiem, kas palīdzēja un atbalstīja pasākuma organizēšanā!
Kopumā pagājušais gads ir bijis darbīgs,
ar daudzām profesionāli atrisinātām situācijām un atrastiem risinājumiem.

Liekas, vēl vakar skatījāmies debesīs krāšņo salūtu par godu 2018. gadam, bet šodien
jau esam pavasara noskaņās. Gada sākums
Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrā ir pagājis spraigi. Arī šobrīd ir aizpildītas
visas gultas vietas, jo centrā dzīvo 42 klienti.
No tiem 20 vīrieši un 22 sievietes. Vidējais
vecums ir 72 gadi (sievietēm 76, vīriešiem
68). Vecākajai iemītniecei šobrīd ir 94 gadi,
bet jaunākajam 36 gadi. Ilgstošā sociālā aprūpē (pansionātā) uzturas 26 klienti, īslaicīgā
sociālā aprūpē 16 klienti. Ja ir nepieciešams,
klients var saņemt dienas stacionāra pakalpojumu. Par dienas stacionāru jāmaksā pacienta
iemaksa 7,11 EUR pēc MK noteiktā izcenojuma. No šīs iemaksas atbrīvotas personas, kam
noteikts trūcīgais statuss, politiski represētās
personas un 1. grupas invalīdi. Ja klients vēlas uzturēties diennakti, tad ir jāpiemaksā par
naktsmītni 4,06 EUR par nakti un 2,92 EUR
par trīsreizēju ēdināšanu. Pacientiem ir jābūt
nodrošinātiem ar saviem medikamentiem.
Ilgstošā sociālā aprūpē izmaksas ir 16,59
EUR par diennakti, tai skaitā klienta pensijas
daļa 90%. Starpību klientam palīdz nomaksāt
bērni vai pašvaldība. Ilgstošā sociālā aprūpē klients ir nodrošināts ar visu nepieciešamo, lai apmierinātu savas pamatvajadzības
un spētu kvalitatīvi iekļauties sociālajā vidē.
Īslaicīgās sociālās aprūpes izmaksas ir 14,50
EUR par diennakti (klientam ir jābūt nodrošinātam ar saviem medikamentiem). Ja ir
nepieciešams, sniedzam arī transporta pakalpojumu. Šim nolūkam ir pielāgota mašīna, lai
varētu transportēt gulošu cilvēku. Izmaksas
par transporta pakalpojumu Viesītes pilsētas
teritorijā ir 7,11 EUR, ārpus Viesītes pilsētas
teritorijas 0,36 EUR par kilometru. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, aprūpes
centram ir piesaistīti divi ģimenes ārsti – daktere S. Broniča un daktere I. Līce.

„Ēnas” Marina un Linda.

S. Žuka frizē aprūpes centra klienti.

Šogad esam saņēmuši jau pirmos dāvinājumus, kas domāti mūsu jaunajai ēkai. Paldies
Viesītes novada sociālajam dienestam, ar kura
starpniecību labdari no Somijas mums uzdāvināja pirmās mēbeles! Paldies arī SEB bankas
Jēkabpils filiālei, kas uzdāvināja virtuves iekārtu! Mēbeles ir lietotas, bet labā stāvoklī. Paldies
viņiem! Arī turpmāk gaidām atsaucīgus cilvēkus, uzņēmumus, biedrības, kas ir gatavi mums
palīdzēt iekārtot topošo jauno aprūpes centru.
Lai iepazītu mūsu centra darba specifiku,
februārī ēnu dienā pie mums viesojās divas
8. klases skolnieces no Rites pamatskolas –
Marina un Linda. Prieks par jauniešiem,
kas izrāda interesi par mūsu aprūpes centru.
Meitenes tiešām bija ļoti ieinteresētas, vēlējās
palīdzēt aprūpēt vecos cilvēkus. Tādu iespēju mēs viņām devām un piedāvājām pusdienas laikā paēdināt kādu no mūsu klientēm.
Meiteņu aktivitāte patika arī mūsu centra

iemītniecēm, jo viņas ienesa jaunas vēsmas
mūsu vidē. Paldies Marinai un Lindai!
Savukārt, pavasari gaidot, atzīmējām
Sieviešu dienu. Par godu šim skaistajam notikumam mūsu aprūpes centra iemītnieces
lutināja friziere Svetlana Žuka. Paldies viņai
par atsaucību un lielo darbu, ko viņa ziedoja mūsu klientēm! Visas sievas, kuras vēlējās,
tika pie skaistām bezmaksas frizūrām. Jautrā
noskaņā vienojāmies, ka šādu pasākumu
vajadzētu ieviest kā tradīciju. Svetlana piedāvāja, ka nākošgad 8. martā ir gatava atkal
frizēt un iepriecināt mūsu centra iemītnieces.
Paldies viņai par to! Pasākumu vēl krāšņāku
darīja pavasara košie ziedi un kūka, ko bija
izcepusi mūsu pavāre Inese Audze.
Aprūpes centra kolektīva vārdā visiem
novēlu saulainu un ziedošu pavasari!

Sociālā dienesta vadītāja
S. Matačina

Nu jau pavasarī...
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SIA „Viesītes VSAC” vadītāja S. Geduša
Autores foto
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Muzeja „Sēlija” jaunumi 2018. gada pavasarī

Kaut arī Latvijā valda aukstums, pieaugošais dienas garums jau liek domāt par pavasara
tuvošanos. Viesītes muzejs „Sēlija” savā pastāvēšanas gaitā ir sasniedzis pilngadību (muzejs
dibināts 2000. gadā) un turpina aizsākto darbu
Sēlijas kultūrvēstures mantojuma saglabāšanā
un popularizēšanā. Šī gada pavasarī muzejs aicina uz radošiem notikumiem.
6. un 7. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 13.00
Amatniecības centrā (A. Brodeles ielā 7)
No 6. līdz 8. aprīlim jau desmito reizi visā
Latvijā notiks pasākums „Satiec savu meistaru”, kurā jau vairākus gadus iesaistās arī muzejs „Sēlija”. Šogad muzejs piedāvā izmēģināt
roku monogrammu izšūšanā kopā ar meistari
Elitu Skadiņu un rokdarbnieču biedrību „Zīle”.
Monogrammas ir vārda un uzvārda pirmo
burtu, parasti ornamentāls, atveids. Visbiežāk
tās sastopamas tekstilijās, tādējādi izdaiļojot
ikdienas lietas un norādot to piederību autoram. Pasākuma laikā būs iespēja apskatīt izstādi „Piederības zīmes tekstilijās” un iepazīties ar
šīs lietišķās mākslas tradīcijas rašanos Latvijā.
7. aprīlī plkst. 14.00 Paula Stradiņa skolā
(Peldu ielā 2)
Akcijas „Satiec savu meistaru” ietvaros
muzejs aicina uz lekciju par ciltskoku veidošanu un radurakstu pētīšanu. To vadīs viens
no Ciltskoki.lv veidotājiem, laikraksta „Brīvā
Daugava” redaktors Jānis Apīnis. Nodarbībā
varēs noskaidrot, kā uzsākt savu dzimtas
ciltskoka veidošanu, kur meklēt informāciju,
kā lasīt ierakstus senajās baznīcu grāmatās.
Aicināti arī tie, kam jau ir kāda pieredze radurakstu pētniecībā, lai dalītos padomos un
noskaidrotu vēl nezināmus sīkumus.
4. maijā Paula Stradiņa skolā (Peldu ielā 2)
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā svinēsim Baltā galdauta svētkus.
Muzejā tiks atklāta Viesītes 90 gadu jubilejai

veltīta izstāde „Tā baltā gaisma, kas nedziest
mūžam”. Savukārt parkā Mazā ezera krastā tiks
atklāta Simtgades pīlādžu aleja. Pīlādžus viesītieši jau iestādīja 2017. gada maijā, tādējādi
simboliski gaidot Latvijas valsts simtgadi.
4. un 5. maijā no plkst. 10.00 līdz 17.00
Paula Stradiņa skolā (Peldu ielā 2)
Muzejs „Sēlija” ir pievienojies Latvijas
Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs”
akcijai „Atvērtās dienas laukos”, kas notiks
2018. gada 4. – 5. maijā visā Latvijā. Akcijas
mērķis ir popularizēt Latvijas lauku dzīvi un
laukos ražotus produktus un pakalpojumus.
Muzeja apmeklētājiem būs iespēja iepazīt ārstniecības augus un to pielietojumu savai veselībai. Augi dobē stādīti pēdas formā noteiktos
punktos, jo zināms, ka uz cilvēka pēdām atrodas par katru ķermeņa orgānu atbildīgi punkti, kas iedarbojas uz tiem. Tāpat būs iespēja
apskatīt skolas medpunktu, kurā pēc Stradiņu
dzimtas tradīcijām var nobaudīt cukurgraudu
ar drapēm un uzzināt savu svaru uz padomju
laikā tik pazīstamajiem baltajiem svariem.
18. maijā Paula Stradiņa skolā (Peldu ielā
2) un Mazā Bānīša parkā (A. Brodeles ielā 7)
Ikgadējās Muzeju nakts ietvaros šogad
atgādinām, ka Viesītes pilsētai ir 90 gadi un
piedāvājam vakara tēmu „Te mans šūpulis
kārts”. Paula Stradiņa skolā no plkst. 19.00 aicinām nobaudīt kafejas „Alīda” jaunumu kafeju „Viesīte”, kas veltīta pilsētas jubilejai. Kafejas
baudīšanu neaizmirstamu padarīs dzejas un
prozas lasījumi skolas kamīnzālē, bet ārpusē
pie skolas varēs iepazīt ārstniecības augus dobē
„Veselības pēda”.
Visa vakara garumā apmeklētājiem būs
unikāla iespēja apskatīt bijušo šaursliežu
dzelzceļa depo lokomotīvju remontdarbnīcu, kurā tiks atklāta fotoizstāde par dzelzceļa
vēsturi Sēlijā. No plkst. 21.00 „Mazā Bānīša

parka” teritorijā pirtnieki iepazīstinās ar vienu
no skaistākajiem latviešu rituāliem - pirtīžām,
kas ir pirmais rituāls mātei ar viņas mazuli
pēc dzemdībām. Muzikālo noskaņu uzburs
Viesītes pūtēju orķestris, bet vakars noslēgsies,
vakarējot pie ugunskura ar Viesītē dzimušiem
un sabiedrībā godātiem ļaudīm.
Muzejs aktīvi turpina strādāt pie attīstības. 2018. gada laikā paredzēts sakārtot bijušo
Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo lokomotīvju
remontdarbnīcu, lai nākotnē tajā paplašinātu jau esošo, dzelzceļam veltīto ekspozīciju.
Šobrīd Mazā Bānīša vilciena sastāvu var apskatīt bijušajā depo vagonu remontdarbnīcu
ēkā. Abām ēkām 2016. gadā piešķirts valsts
nozīmes kultūras pieminekļa statuss.
Muzejs „Sēlija” veiksmīgi startējis VKKF
Muzeju nozares attīstības programmas konkursā. Tematiskās ekspozīcijas „Vēstures klase”
izveidei iegūts finansējums 10000 eiro apmērā.
Ekspozīcija iepazīstinās ar Latvijas vēstures
notikumiem Sēlijā, izmantojot mūsdienīgus
muzeju risinājumus. „Vēstures klase” tiks atklāta tieši pirms Latvijas 100. dzimšanas dienas - 16. novembrī.
Muzejs „Sēlija” laipni gaida viesos Viesītē!
Piedāvājam gan muzeja apskati trijās muzeja
nodaļās (Mazā Bānīša parks, Paula Stradiņa
skola un Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets), gan arī ekskursijas pilsētā un tās apkārtnē. Uz tikšanos Sēlijā!
Muzejs atvērts visu gadu - no otrdienas
līdz sestdienai: plkst. 10.00 – 17.00.
Saziņai:
Viesītes
muzejs
„Sēlija”,
A. Brodeles ielā 7, Viesītē, LV-5237. Tālr.:
28681126, 29116334, muzejsselija.lv
J. Dzimtais, muzeja „Sēlija” izglītojošā darba
un darba ar apmeklētājiem speciālists

Pierakstīsim Viesītes vēsturi!

Notikumi un personības, kas veido vēsturi, katrā laikā tiek vērtēti atšķirīgi. Viesītes 90
gados to bijis daudz, bet šoreiz publicējam tos
notikumus, kas piemirsti, nepamanīti un tomēr svarīgi mūsu pilsētas dzīvē. Tie, protams,
nav visi, par kuriem būtu jāatceras un jārunā.
Pārskatot martā un aprīlī dzimušo sabiedrībā
ievērojamu personību vārdus, jāsecina, ka to ir
tik daudz, ka vajadzētu tiem veltīt visu avīzes
lappusi. Šoreiz – tikai par dažiem, kuru vārdi
pazīstami arī visā Latvijā.
Notikumus un personības izvēlas Viesītes
muzejs „Sēlija”, cerot, ka saņemsim papildinājumus mūsu aprakstiem arī par citām iestādēm un uzņēmumiem, lai varam tos ierakstīt
kopīgajā Viesītes hronikā.

Marts

2003. gada marta sākumā pēc 30 gadu
atrašanās uz sliedēm no Viesītes stacijas laukuma Mazais bānītis aiztransportēts uz depo
restaurācijai.
2001. gada 3. un 4. martā ar filmu „Čārlija
eņģeļi” atklāj Kino/konferenču zāli Viesītes
Kultūras pilī.
2013. gada 11. – 12. martā notiek muzeja
„Sēlija” krātuves un P. Stradiņa piemiņas ekspozīcijas Raiņa ielā 14 pārcelšana uz Stradiņa
skolu Peldu ielā 2.
1989. gada 12. martā Viesītē notiek priekšvēlēšanu kampaņa, viesītiešu tikšanās ar LTF

atbalstīto deputātu Vili Krūmiņu.
1821. gada 15. martā Saukā dzimis Pēteris
Alunāns – rakstnieks, sabiedrisks darbinieks,
„Biedrību Vēstneša” redaktors un izdevējs.
1949. gada 25. marta vakarā no laukuma pie
Viesītes 7-gadīgās skolas un internāta tiek organizēta apkārtējo pagastu iedzīvotāju deportācija
uz Sibīriju. No Viesītes izsūtīti 10 iedzīvotāji,
no Viesītes pagasta – 77, no Vārnavas – 21, no
Elkšņiem – 48, no Saukas – 151, no Rites – 35.
1989. gada 25. martā pirmo reizi Trešās
Atmodas laikā pie Latvijas Valsts karoga pilsētas
centrā notiek sēru mītiņš komunistiskā režīma
represēto piemiņai.
1989. gada 28. marts – Viesītes Brīvības baznīcā notiek represēto piemiņas dievkalpojums.
1905. gada 31. martā Saukas pagasta „Lejas
Arendzānos” dzimis ievērojamais latviešu komponists, pianists, Latvijas Valsts konservatorijas
pedagogs Arvīds Žilinskis (1905–1993).

Aprīlis

1954. gada 7. aprīlī izveido Viesītes mašīnu–traktoru staciju (MTS).
2006. gada 7. aprīlī notiek pirmā Viesītes
muzeja „Sēlija” akreditācija, kas apstiprināta 12.
aprīlī Kultūras ministrijā.
2012. gada 11. aprīlī Rīgas ostā ūdenī tiek
nolaists pirmais Latvijā būvētais patruļkuģis,
kam dots vārds „Viesīte”.
1958. gada 15. aprīlī Krustpilī dzimis
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Viesītes vidusskolas direktors (no 1987. gada)
Andris Baldunčiks.
1931. gada 21. aprīlī Viesītes pagasta vecākais Voldemārs Miezers nodibināja Viesītes
mazpulku organizāciju.
1935. gada 21. aprīlī Viesītē dzimis arhitekts
Edvīns Vecumnieks – vairāku ievērojamu celtņu, monumentu un piemiņas ansambļu projektētājs Latvijā. Piedalījies arī Paula Stradiņa
krūšutēla projektēšanā pie Viesītes vidusskolas
(tēlnieks Kārlis Jansons).
1990. gada 21. aprīlī notiek Vislatvijas deputātu sanāksme Daugavas stadionā, kas atbalsta Latvijas Republikas deklarāciju.
1996. gada 23. aprīlī izveidota Viesītes televīzija, kas darbojās līdz 2008. gada aprīlim.
1958. gada 26. aprīlī Viesītē dzimuši: dzejnieks un atdzejotājs Guntars Godiņš un komponists, mūziķis un kultūras darbinieks Aigars
Godiņš.
2010. gada 27. aprīlī Viesītes muzeja „Sēlija”
Mazā Bānīša parkā atklāj tekstildarbnīcu.
2002. gada 30. aprīlī Viesītes Kultūras pils
Kino/konferenču zālē tiek pasniegtas Barikāžu
piemiņas zīmes.
1989. gada 31. aprīlī notiek parakstu vākšana LTF domes valdes aicinājuma atbalstīšanai
par teritoriālā karaspēka izvešanu no Latvijas.
Muzeja „Sēlija” vadītāja
I. Svilāne
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Novada skolās

Izglītojamie apmeklē Starptautisko izglītības izstādi „Skola 2018”
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS
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23. februārī Ķīpsalā atklāja starptautisko
izglītības izstādi „Skola 2018” un grāmatu
un izdevniecību izstādi „Latvijas Grāmatu
izstāde 2018”. Šie pasākumi allaž guvuši lielu
atsaucību, piesaistot tūkstošiem izglītības iespēju meklētāju un grāmatu lasītāju.
Arī mūsu jauniešiem izglītības izstāde
„Skola 2018”ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas pasākumu klāstā. Ik gadu
23. februārī norisinājās Latgales reģiona pusfināla biznesa spēļu konkurss

šeit tiek piedāvāta plaša un kvalitatīva informācija par izglītības iespējām. Vairāk nekā
140 dalībnieku no 15 valstīm ļauj jauniešiem
iepazīties ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs.
Šogad uz izstādi devās 9. - 12. kl. izglītojamie. ESF Karjeras projekta Nr.
8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ieejas kartes tika segtas 41 audzēknim.
Skola sedza transporta izdevumus.
Līva, 12. kl.: Izstāde ļauj iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām un bieži

Erudīcija biznesa pasaulē
„Ceļš uz bagātību”. To organizēja Latvijas
Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija projekta „Esi Līderis” ietvaros.
No mūsu skolas piedalījās divas 10. klases komandas – „Mega Biti” /Kristaps M.,
Andžela H., Paula T./ un „Euro Tops” /Kate
Katrīna J., Rodrigo L./.
Konkursā piedalījās 15 komandas:
Ilūkstes 1. vsk., Kaunatas vsk., Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Andreja Upīša Skrīveru vsk.,
Varakļānu vsk., Aglonas vsk. u.c.
Komandām vajadzēja erudīciju un ātru
reakciju lēmumu pieņemšanā. Bija jāpiedalās
izsolē, jāiepērk un jāpārdod dažādu kategori-

vien palīdz izvēlēties piemērotāko izglītības
ceļu.
Evelīna un Elīna, 12. kl.: Izstādē varēja
uzzināt vairāk par Latvijas un ārvalstu augstskolām un citām mācību iestādēm, to piedāvājumu, jaunajām mācību programmām, interešu izglītību un iepazīties ar svešvalodu un
dažādu mācību kursu piedāvājumu.
Annija, 9. kl.: Interesanti arī iemēģināt
roku dažādās profesijās, vērot paraugdemonstrējumus un piedalīties dažādās aktivitātēs.
Pedagoģe – karjeras konsultante
S. Ratiņa

ju un gadu sportisti, jāsadarbojas ar konkurentu komandām, jāsacenšas spēlē un jātiek
galā ar matemātiskiem aprēķiniem - bankas
procentiem, iegūto peļņu, izsolē iztērētajiem
finanšu līdzekļiem u.c. Spēlēs bija jāizspēlē
desmit gadi pa 8 min.
Mūsu jaunieši biznesa spēlēs piedalījās
pirmo reizi un finišēja 5. un 6. vietā. Guva
labu pieredzi un zināšanas biznesa pasaulē
par personīgās karjeras izaugsmes iespējām.
Jaunieši izprata savas stiprās un vājās puses,
kas palīdzēs turpmākajā izaugsmē.
Projekta „Esi Līderis” skolotāja
S. Ratiņa

Viesītes vidusskolas Žetonu vakars „Uz Rīgu!”

„Dzīve ir svētki. Tai izrotājumi nav vajadzīgi.
Cilvēks, kas pārpilns esamības prieka, pārvērš
par svētku rotājumiem visu, ko Viņš redz!”
/M. Mižo/
3. februārī Latvijas simtgades zīmē norisinājās 12. klases Žetonu vakars „Uz Rīgu!” 2018.
Viss sākās ar pārdomām. No kā tad darina
dzīvi? No mirkļiem, no sajūtām, no cerībām, no
ceļiem, no strupceļiem, no saules gaismas un
lietus lāsēm, no pienākumiem un atbildības, no
izdarīšanas vai neizdarīšanas, no drosmīgas ieskatīšanās acīs un godīgas atbildes, no ilgām, no
iegūtā, no zaudētā un izcīnītā, no asarām acīs,
no sniega kupenām un pavasara bērzu pumpuriem, no mūsu dziesmām, dejām un tradīcijām,
no ticības. No maziem nieka mirklīšiem dažkārt rodas tik brīnumainas lietas, ka aizraujas
elpa. Bez tam: šie mirkļi neko nemaksā un atskrien par baltu velti, tikai jāatdara sirds durvis to uzņemšanai – tik vien piepūles! Tieši tā!
No tā visa. Un vēl tamlīdzīgām blēņām. Darina
dzīvi.
Mēs šajā atskaites posmā arī likām vienu puzles gabaliņu savas dzīves darināšanā.
Jaunieši uzdrīkstējās un, ceru, spēja nodot skatītājiem savas pārdomas, sajūtas un redzējumu
par studiju laiku, pieaugušo bezgalīgo pienākumu un atbildības dzīvi, atmiņas par klases

dzīvi, mīlestību uz dzimto pusi, no kurienes
nākam. Jauniešu ieceres un vēlmes ir globālas.
Taču izrādās, ka pieaugušo dzīve nav vienkārši rožu dārzs un bezgalīgas brīvības zona.
Galvaspilsētas spožums un iespējas ir vilinošas,
bet ir daudz bet… Beigās šķiet, ka labi tur, kur
mūsu nav, bet izrādās - vislabāk mājās…
Paldies gribu teikt saviem 22 jauniešiem
par uzdrīkstēšanos! Viss, ko redzēja skatītāji,
bija pašu radīts, iestudēts un novests līdz finālam. Dažiem tā bija pirmā loma un debija uz lie-

lās kultūras pils skatuves. Paldies vecākiem par
smaidiem un mirdzošām acīm! Jūsu atbalstu
jutām ik uz soļa un sirdīs! Paldies kolēģiem par
padomu, atbalstu, sapratni un labiem vārdiem!
Nu jau aiz muguras ir svešvalodu centralizētais eksāmens (CE). Mācīsimies atbildīgi, jo
svarīgi ir noslēguma vērtējumi, gatavosimies citiem CE un izlaidumam, lai kopā būšanas laiks
ir tikpat jauks kā žetonu vakarā.

Skolēni ar interesi apmeklē 3D mobilo planetāriju
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS
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Viesītes vidusskolā pirmo reizi viesojās
viens no dažiem Baltijas valstīs esošajiem trīsdimensiju (3D) mobilajiem planetārijiem –

Continent PLANETAARIUM – sfēriskais
kinoteātris ar izglītojošu un interesantu programmu 1. – 12. klašu skolēniem. Šo pasākumu
Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas 93
izglītojamie varēja apmeklēt karjeras projekta
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
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12. klases audzinātāja
S. Ratiņa

ietvaros. Kopumā planetāriju apmeklēja vairāk
nekā 160 izglītojamie.
Izbraukuma
apmācības
programma
„Virtuālais planetārijs” ir ar astronomiju un
dabaszinātnēm saistīta aizraujoša mācību vide
izglītojamiem. Sfēriskais kino ir pasaule, kur
dzimst jauna realitāte! 3D efekts bez brillēm.
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Pārvietojamais PLANETĀRIJS ir mūsdienu cipartehnoloģija, kompakta un viegla ierīce,
kuru ātri un viegli var uzstādīt jebkurā piemērotā telpā. Tā kupola diametrs ir 5,5 m, augstums
4,0 m, un tajā vienlaikus var atrasties līdz pat
30 cilvēkiem. Tas ļauj aplūkot aizraujošas 3D
programmas. Kupola projekcijas formāts (360º)
piedāvā pilnīgi jaunu un unikālu vizuālo panorāmu. Speciāli planetārijam izstrādātas mācību
un uzziņas programmas tiek demonstrētas uz
sfēriska ekrāna ar mūsdienu cipartehnoloģijas palīdzību. Pateicoties tam, tiek sasniegts

„virtuālās klātbūtnes” efekts. Filmas demonstrēšana notiek mūzikas un mācību stāstījuma
pavadījumā.
Skolēni pēc savas izvēles varēja noskatīties
vairākas filmas. Seanss ilga aptuveni 25 - 40
minūtes.
Madara, 9. kl.: Tas bija neierasti un interesanti. Labprāt vēl apmeklētu planetāriju un noskatītos vairākas filmas.
Rendijs, Valērijs un Kristiāns, 5. kl.: Filma
bija interesanta un saprotama. Tikai ātri beidzās. Tā var daudz interesanta ieraudzīt debesīs.

Loreta un Denija, 3. kl.: Ļoti patika. Teltī
interesanti un jauki. Īpaši debesis ar zvaigznēm.
Mēs katrs esam unikāli. Mums katram apkārt ir unikāla vide un unikāli cilvēki. Neviens
nekad nebūs tāds pats kā citi. Visas šīs lietas veido mūsu dzīvi un karjeru - dzīves ceļu. Katram
ir iespēja izvēlēties to, kas raksturīgs tieši viņam.
Katrā no mums ir ielikts potenciāls. Tāds, kurš
ir tikai tavs! Un kurš ir teicis, ka tas nav saistīts
ar varenā debess juma profesijām?
Pedagoģe – karjeras konsultante
S. Ratiņa

XVII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss
„Es dzīvoju pie jūras 2018”

Ir noslēdzies XVII Starptautiskais vizuālās
mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras 2018”.
Konkursa tēma - „TILTS”.
Tika iesūtīti 4653 darbi no 661 izglītī-

bas institūcijas no 29 valstīm - Horvātijas,
Baltkrievijas, Beļģijas, Bulgārijas, Grieķijas,
Gruzijas, Igaunijas, Indijas, Indonēzijas,
Kazahstānas, Krievijas, Ķīnas, Lietuvas,
Moldovas, Norvēģijas, Polijas, Portugāles,
Rumānijas, Serbijas, Singapūras, Slovākijas,
Slovēnijas, Somijas, Spānijas, Taizemes,
Turcijas, Ukrainas, Vācijas un Latvijas. No citu
valstu skolām tika saņemti 1182 darbi, bet no
Latvijas - 2300 darbi.
Žūrija kopumā piešķīra 4 „Lielās balvas”,
21 zelta medaļu, 31 sudraba medaļu, 41 bronzas medaļu un 218 pateicības. Tika piešķirti
arī UNESCO LNK un biedrības „Lat-InSea”
diplomi.
Konkursa
rezultāti
ir
pieejami Jūrmalas Mākslas skolas mājas lapā:

www.jurmala.makslasskola.lv/lv/konkurss/
es_dzivoju_pie_juras/
No mūsu skolas konkursam tika iesniegti
trīs darbi: Tīnas Kosakovskas, 10. kl., „DZĪVES
LĪMEŅU KONTRASTU TILTS”/bagātība un
nabadzība;
Eivas Kristas Dronkas, 12. kl., „NATURE &
CIVILIZĀCIJA”;
Ances Kalniņas, 12. kl., „DIGITALIZĀCIJAS LAIKMETA TILTI”.
Laureātu vidū ir Ances Kalniņas (attēlā)
darbs, kurš tika atzinīgi novērtēts ar ATZINĪBU.
9. martā svinīgā pieņemšanā Līvu akvaparkā
tika apbalvoti uzvarētāji. Apsveicam!
Vizuālās mākslas skolotāja
S. Ratiņa

Reālā dzīve karjeras izaugsmē „Mana šīs dienas izvēle”
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS
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20. martā Viesītes vidusskolas jauniešiem notika Karjeras attīstības
atbalsta pasākums projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros - „Mana
šīs dienas izvēle”. Interaktīvo lekciju - diskusiju ar refleksiju vadīja SIA
„Arodaģentūra” vadītāja Agnese Megne. Tikšanās mērķis bija attīstīt audzēkņu karjeras izaugsmes prasmes, akcentējot cilvēka paša atbildību un
lomu profesionālās dzīves veidošanā. Nodarbība veidota tā, lai jaunieši
dzirdētu ne tikai mūsdienīgu un aktuālu teoriju, bet arī aizdomātos katrs
par savu lomu un atbildību, gatavojoties darba attiecībām un profesijas
izvēlei. Prezentācija uz ekrāna mijās ar lektores praktiskiem piemēriem
no dzīves, iesaistot jauniešus diskusijās un rosinot reflektēt par dzirdēto
pāros vai nelielās grupās.
Secīgā un strukturētā diskusijā tika izrunāti sekojoši soļi jauniešu
izaugsmei:
1) rosināt jauniešus domāt par to, kā sagatavot sevi darba tirgum jau
šodien - kur iegūt pieredzi, zināšanas un prasmes, kas būs noderīgas darba attiecībās;
2) veicināt jauniešu izpratni par to, kādas rakstura īpašības darba tirgū šobrīd ir vispieprasītākās;
3) sniegt informāciju par dažādām iespējām, kā veikt pašnovērtējumu;
4) mudināt jauniešus domāt par savu tēlu/personību – vizuālo tēlu,

raksturu, personības iezīmēm un sociālo tīklu spēku un ietekmi;
5) sniegt ieskatu pārliecinošas un radošas motivācijas vēstules un CV
rakstīšanā.
Jauniešu atziņas par dzirdēto:
Andžela un Paula (10. kl.): Ļoti, ļoti patika tikšanās. Tik reāli pietuvināti piemēri dzīvei. Pārrunātais lika aizdomāties. Gribējās klausīties vēl,
un pat nejutām, kā paskrēja tikšanās laiks.
Diāna un Juris (11. kl.): Patika, jo labi piemēri un dzīves realitāte pārdomām. Nesaista tikai tukša teorija.
Materiālu apkopoja pedagoģe – karjeras konsultante
S. Ratiņa.

Piedalāmies makulatūras vākšanas akcijā!

Pienācis mazliet dzestrais 6. marta rīts.
Viesītes vidusskolas 1. – 2. klašu telpās vērojama liela rosība. Mazie skolēni gan paši, gan
kopā ar vecākiem ierodas, nesot līdzi lielas un
mazas pakas, saiņus ar savākto makulatūru. Pat
pie mazās skolas vārtiņiem noliktas stāv kartona kastes un saiņi.
Visi ar nepacietību gaida ierodamies mašīnu no Rīgas. Ap plkst. 11.00 pie vārtiem piestāj
balts mikroautobuss, lai 1. a, 1. b un 2. b klašu
savākto makulatūru aizvestu uz Rīgu pārstrādei.

1. a klases čaklākie makulatūras vācēji ir
A. Brunovskis, L. Apsītis, P. Žuka, ar nedaudz
mazāku daudzumu makulatūras atbalstīja O. Slīpe, I. Tervids un klases audzinātāja
N. Ribicka.
Makulatūras meklējumos un sagādē iesaistījās arī 1. b klases skolēni un klases audzinātāja
E. Kalnieša. Rosīgākie – M. Sebežs, R. Pajuks,
E. Bīmane, R. Lasinskis. 1. b klase savākusi patiešām ievērojamu daudzumu makulatūras.
2. b klasē visrosīgākais ir skolnieks U. Gai-
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lītis, kurš ar ģimenes palīdzību savāca, nodeva
321 kg makulatūras. Ar 200 kg makulatūras vākumu kopumā piedalījās E. I. Brīvule,
J. Vaļeniece, D. Straume un klases audzinātāja
A. Bērziņa.
Ar lielu aizrautību mazie skolēni iesaistījās
makulatūras vākšanas akcijā. Prieks par paveikto labo darbu!
2. b klases audzinātāja
A. Bērziņa
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Skatuves runas konkursu noslēdzot

Klausoties pazīstamu aktieri, sakām: „Re, kā
runā – tam gan stāja un balss.” Bet vai viņš tāds –
„gatavs aktieris” piedzima? Pieredze un gudrība
nav ar vienu vārdu – veiksme - izsakāma. Veidot
runas kultūru, stāju, prasmi izteikties, pamatot
savu daiļdarba redzējumu - tas ir darbs, un ne
katrs to var. Tas ir pāra darbs - skolēns un viņa
skolotājs. Veiksmīgs tik, cik daudz abpusējas ticības un uzticības. Par panākumiem varam priecāties un lepoties, varam pavīpsnāt, ka nav jau
liela māksla kaut ko no galvas iemācīties. Saku
droši, ka ilggadējs un rūpīgs darbs ir pierādījis – Viesītes vidusskolā ir ļoti labi daiļrunātāji,
kuri ir izcili konkurenti citu novadu un pilsētu runātājiem. Nupat 8. martā skatuves runas
konkursa 2. kārtā piedalījās 69 runātāji no 17

pilsētām un novadiem, starp tiem trīs no mūsu
skolas. Meitenes pārstāvēja katra savu klašu grupu – Elīza Līce, 4. b klase, (sk. B. Masuleviča)
4. – 6. klašu grupu, Zanda Zaļakmene, 8. b klase,
(sk. R. Sirmoviča) 7. – 9. klašu grupu un Delfija
Damiāna Balzere, 10. klase, (sk. I. Daņiļeviča)
10. – 12. klašu grupu.
Visas runātājas ieguva 1. pakāpes diplomus. Meitenes tiešām turējās braši un pārspēja
daudzos zēnus. Iespējams, ka nākotnē kāda no
viņām kļūs aktrise un mēs ar lepnumu teiksim:
„Mūsējā – viesītiete...” Tādēļ paldies visām skolotājām, kuras gatavo savus audzēkņus skolas,
starpnovadu un reģionālajiem konkursiem!
Skolotāja B. Masuleviča

Olimpisko spēļu atbalsis Rites pamatskolā
Dažas dienas pirms skolēnu pavasara brīvdienām Rites pamatskolas skolēnus pāršalca
olimpiskā vēsma. Lai arī olimpiskā uguns bija
izdzisusi labu laiku atpakaļ un tika iedegta paralimpisko spēļu uguns, sporta notikumi joprojām bija pārspriežami.
Olimpisko spēļu personības un notikumi
tika atsaukti atmiņā, lai pacīnītos par zinošākā
skolēna titulu olimpiskajā viktorīnā. Jaunāko
klašu skolēniem tika doti atbilžu varianti.
Uzvarētājas titulu sākumskolas posmā ieguva
3. klases skolniece Sanija Sasa. 2. vieta pienācās
2. klases skolniecei Vitai Kampei un trešais kopvērtējumā – Rodrigo Glaudāns. Vecāko klašu
skolēniem atbilžu varianti tika doti tikai dažos

jautājumos, pārējās atbildes bija vienkārši jāzina
vai jāatceras. 5. – 9. klašu grupā sporta jomas
erudītākais – 8. klases Ardis Liepiņš, aiz sevis
atstājot Lindu Kampi. Trešo vietu dalīja 2 skolēni – Ričards Cepurītis no 8. klases un Signija
Strumska no 5. klases. Lai arī jautājumi šķita
vienkārši – daudzas epizodes bija pagaisušas no
atmiņas.
Varbūt neviens no šiem skolēniem nekad
nebūs olimpiskais čempions šī jēdziena klasiskajā izpratnē, bet ikviens ikdienā var būt čempions, uzvarot pats sevi. Zināšanas visos laikos ir
bijušas augstu novērtētas. Godalgoto vietu ieguvēji tika pie kausiem, medaļām un diplomiem.
Skolotāja V. Liepiņa

Rites pamatskolas skolēni LNO

Skolēnu brīvdienu izskaņā Rites pamatskolas skolēni devās uz Rīgu,
uz Latvijas Nacionālās operas un baleta teātri. Mūzikas skolotāja Inga
Davidāne ļoti vēlējās skolēniem dot iespēju izbaudīt operas izrādi „dzīvajā”. Tika nolemts, ka skolēniem piemērotākā būs J. Lūsēna (komponists)
un M. Zālītes (libreta autore) „Putnu opera”. Pirms tam tika pārrunātas
dažādas nianses, kas jāievēro, apmeklējot Operas namu – visiem jāievēro
noteiktais un vispārpieņemtais ģērbšanās stils – un bērni to tiešām bija
ņēmuši vērā. Ikdienas džinsa un brīvā stila apģērbu nomainīja uzvalki,
krekli un kleitas. Meiteņu frizūras – kā no modes žurnāla. Pārkāpjot LNO
slieksni, visu izturēšanās kļuva aristokrātiskāka un par pieklājības normu
ievērošanu nevienam nebija jāatgādina. Skaistie rotājumi un ēkas varenība apbūra ikvienu, kurš šajā namā ieradās pirmo reizi. Vitai lielākā sajūsma bija par orķestra bedri. Meitenes, kas savus talantus attīsta mākslas
skolā, lielu uzmanību pievērsa tieši zīmējumiem un ornamentiem – gan
uz sienām, gan griestiem. Puiši centās izskaitīt spuldzes lielajā lustrā, kas
atradās pašas zāles centrā. Citus izbrīnīja ārzemju viesu klātbūtne, jo opera taču bija latviešu valodā. Tas vēlreiz pierādīja, ka māksla ir universāla –
ja cilvēks vēlas paplašināt savu redzesloku, viņš to darīs.
Paldies mūsu skolas šoferītim Vilnim, kurš mūs izvadāja tik profesionāli, ka par ceļu un apstāšanos mums pat nebija jādomā! Lielu paldies
vēlos sacīt Rites Tautas nama vadītājai Ainai Guoģei, kura pēdējā brīdī

aizvietoja slimības skarto mūzikas skolotāju! Tas tiešām bija nenovērtējami skaists brīvdienu izskaņas muzikālais akords.
Skolotāja V. Liepiņa

Vecvecāku pēcpusdiena PII „Zīlīte”

„Bitīšu” grupas bērni kopā ar vecmāmiņām un
vectētiņiem.

Kad ziema kārto ceļa somu, bet gaisā smaržo jau pavasaris, klāt ir marta mēnesis. Viesītes
PII „Zīlīte” marts vienmēr ir gaidīts ar nepacietību. Tas ir īpašs, jo bērni ar sarūpētām dāvaniņām gaida ciemos savas mīļās vecmāmiņas un
vectētiņus uz Vecvecāku pēcpusdienu.
Iepriecināt katra omīte un opītis prot,
Ko es viņiem pretī varu dot?
Varu opīti samīļot!
Varu omītei buču dot!
8. un 9. martā bija milzīgs gandarījums
redzēt, kā mīļās omītes un gādīgie opīši ir atsaukušies uz ielūgumiem un ieradušies, lai no-
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skatītos mazbērnu sagatavoto sveicienu.
Atsaucīgākās vecmāmiņas dalījās savās
pārdomās un emocijās pēc redzētā un dzirdētā, ar kurām ikviens var iepazīties Viesītes
pašvaldības mājaslapā: www.viesite.lv
Sirsnīgs paldies tām omītēm un opīšiem,
kuri atrada laiku, lai būtu kopā ar saviem mazbērniem šajā svētku reizē! Liels paldies par iejūtību, sirsnību un mīlestību, ko jūs sniedzat
saviem mazbērniem! Lai visiem gaišs un prieka pilns pavasara gaidīšanas laiks!
PII „Zīlīte” skolotāja E. Štāka
Autores foto
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Karnevāls Viesītes MMS

Pirms pavasara brīvlaika jau ierasts, ka pulcējamies mākslas skolas organizētajā karnevālā,
kuru visi ar nepacietību gaida. Šogad izvēlējāmies pievērsties mākslas vēstures studijām,
tāpēc tēma bija „Ceļojums mākslas pasaulē”.
Ciemos atbrauca mūsu audzēkņi no Salas un
Biržu filiālēm, kā arī viesi no Jēkabpils mākslas
skolas Aknīstes filiāles. Prieks, ka arī skolotājas
bija pārtapušas dažādos tēlos! Mūs apciemoja
ciemiņi gan no pirmatnējās mākslas, gan senās
Ēģiptes un Romas, gan Austrumu pārstāvji, kas
kopā radīja kolorītu un jauku atmosfēru.
Paldies pasākuma vadītājai Burvei – Zandai
Zaļakmenei un iespaidīgajam Šamanim –
Dāvim Kalējam, kā arī vakara dīdžejam
Edgaram Eihmanim un visiem, visiem, kas iesaistījās karnevāla organizēšanā! Viss izdevās
lieliski!
Pasākuma laikā tika sveikti arī Latvijas
profesionālās ievirzes mākslas un dizaina iz-

glītības programmu audzēkņu Valsts konkursa
I kārtas uzvarētāji. Uz II kārtu, kura norisināsies Rēzeknē, no katras vecuma grupas izvirzīti
2 dalībnieki: Samanta Murāne un Marta Frīda
Zaļaiskalne (I vec. gr.), Nikola Basova un Endija

Grundmane (II vec. gr.), Adriāna Juškeviča un
Tīna Kosakovska (III vec. gr.). Sveicam!
Radošu visiem pavasari!
Mākslas skolotāja
I. Kovaļevska

SĒLIJAS Sporta skolas ziņas

Vieglatlētika
Aizvadītas pēdējās sacensības ziemas sacensību sezonā.
23. – 24. februārī Rīgas sporta manēžā notika Rīgas meistarsacīkstes vieglatlētikā U-18
(2001. – 2002. dz. g.) vecuma grupai. Šajās
sacensībās augstlēkšanā startēja Vladislavs
Pupeļs un Kristaps Bērziņš. Vladislavs, atkārtojot savu labāko rezultātu – 1.65 m, ierindojās
10. vietā. Kristaps šajās sacensībās pārvarēja
vien 1.71 m augstumā novietoto latiņu un izcīnīja 8. vietu.
24. – 25. februārī turpat, Rīgas sporta
manēžā, norisinājās Latvijas čempionāts U-16
(2003. – 2004. dz. g.) grupas vecuma zēniem
un meitenēm. Kā jau minēju „Viesītes Novada
Vēstis” februāra numurā, šajās sacensībās tiesības startēt izcīnīja trīs Sēlijas Sporta skolas
audzēkņi: Raivo Olants lodes grūšanā (4 kg),
Andris Ardis Liepiņš 2000 m un 1000 m skriešanā, Kristaps Platgalvis – 2000 m skriešanā.
Raivo izdevās veiksmīgs starts, un sešpadsmit sportistu konkurencē viņš izcīnīja
5. vietu, uzrādot jaunu personīgo rekordu –
11.93 m (I jaunatnes sporta klase).
Pirmajā sacensību dienā Ardis 2000 m
skriešanā savā skrējienā lielāko distances daļu
bija vadībā, taču konkurenti „mina uz papēžiem”, distances otrajā daļā mainoties līderiem,
notika arī grūstīšanās, kā rezultātā Ardis vairākas reizes uzkāpa uz skrejceļa līnijas, kas sacensībās tiek traktēts kā „distances saīsināšana”. Šī
pārkāpuma dēļ Ardis tika diskvalificēts, kaut arī
distanci veica līdz galam un atdeva daudz spēka cīņā par rezultātu un vietu. Bet, neraugoties
uz diskvalifikāciju, šī bija ļoti vērtīga pieredze,
kas gūta Latvijas līmeņa sacensībās. Otrajā sacensību dienā Ardis startēja 1000 m skriešanā.
Divdesmit sportistu konkurencē Ardis spēja uzrādīt personīgo rekordu šajā distancē (3,14.43
min – II jaunatnes sporta klase) un ierindojās
14. vietā.
Kristapam šī bija pirmā pieredze šāda līmeņa sacensībās. Viņš 2000 m veica 7,44.59
min un ierindojās 16. vietā.
27. februārī Jersikā notika „Draudzības
kausa Ābeļi – Jēkabpils – Jersika - Līvāni” trešais posms.
D grupā jeb U-12 (2007. dz. g. un jaunāki)
vecuma grupā Paulīne Ratniece izcīnīja trīs go-

Andris Ardis Liepiņš – 2000 m
distancē Latvijas čempionātā
vieglatlētikā U-16.

Raivo Olants Latvijas čempionātā vieglatlētikā U-16.

dalgotas vietas: 1. vietu trīssoļlēkšanā no vietas
(5.12 m), 2. vietu augstlēkšanā (1.10 m) un 2.
vietu 30 m skriešanā (5.33 s). Elīzai Līcei divas godalgotas vietas: 3. vieta trīssoļlēkšanā no
vietas (4.79 m) un 3. vieta augstlēkšanā (1.05
m). Arī Adrianam Maisakam divas godalgas:
1. vieta 30 m skriešanā (5.26 s) un 1. vieta trīssoļlēkšanā no vietas (6.15 m).
C grupā jeb U-14 (2005. – 2006. dz. g.) vecuma grupā 1. vieta 2 kg pildbumbas mešanā
Naurim Miteniekam. Viņa rezultāts – 12.36 m.
Nākošais, noslēdzošais posms notiks
27. martā Līvānos.

piekāpjoties Rīgas VS I un Vecumnieku NDSS
komandām. Nākošās spēles, par 9. – 11. vietu,
norisināsies 28. aprīlī.
U-15 grupas meitenes Jaunatnes čempionātā spēlēja otrās līgas otrajā grupā. Aizvadīja
divus sabraukumus – Gulbenē un Skrundā, nospēlēja četras spēles un, piedzīvojot zaudējumus
visās spēlēs, ierindojās 5. vietā savā apakšgrupā.
U-13 grupas puiši spēlēja otrajā grupā, aizvadīja četras spēles divos sabraukumos un izcīnīja 4. vietu savā grupā. Spēles par vietu finālturnīra tabulā notika 9. martā Zvejniekciemā,
bet vietu sadalījums vēl nav zināms.

Volejbols
Latvijas Jaunatnes čempionāta ietvaros
Sēlijas Sporta skolas komandas - U-19 (1999. –
2000. dz. g.) zēni, U-15 (2003. dz. g. un jaunāki)
zēni, U-15 meitenes un U-13 (2005. dz. g. un
jaunāki) - ir aizvadījušas pirmā un otrā sabraukuma spēles savās apakšgrupās. Priekšā spēles
par vietām kopvērtējuma tabulās.
U-19 zēni spēlēja otrās līgas pirmajā grupā. Aizvadījuši četras spēles divos sabraukumos Daugavpilī, piecu komandu konkurencē
Zasas puiši ierindojās 5. vietā. Pēdējās spēles
par vietu kopvērtējuma tabulā puišiem jāspēlē
4. – 5. maijā.
U-15 grupas zēni spēlēja otrās līgas otrajā
grupā. Abus sabraukumus puiši aizvadīja Rīgā
un četru komandu konkurencē izcīnīja 3. vietu,

Futbols
16. martā Viesītē notika Latvijas Futbola
federācijas rīkotais Latgales reģiona pārstāvju seminārs, kurā tika apspriesti jautājumi par
Latgales reģiona futbola attīstības stratēģiju.
Tika izvirzīti mērķi, kā arī veicamie uzdevumi
futbola turpmākai attīstībai.
Semināru vadīja LFF izpilddirektors E.
Pukinsks, LFF sporta direktors D. Kazakevičs
un LFF attīstības daļas speciāliste L. Lejmane.
Seminārā
piedalījās
pārstāvji
no
Daugavpils, Pļaviņām, Preiļiem, Rēzeknes,
Ilūkstes, Jēkabpils un Viesītes.
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Sēlijas SS direktora vietniece G. Klibiķe
Foto no LVS arhīva
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Sacensības svaru stieņa spiešanā guļus

10. martā Viesītes sporta kluba atlēti piedalījās Latvijas kausa svaru stieņa spiešanas
guļus sacensībās Līvānos. Šajā posmā piedalījās 102 atlēti no daudziem Latvijas klubiem.
Arī viesītieši cīnījās godam un pārbrauca mājās ar 6 medaļām. Sieviešu konkurencē Elīna
Liepiņa ieguva 3. vietu svara kategorijā - 57
kg. Svetlana Liepiņa, piedaloties pirmo reizi,
izcīnīja 1. vietu. Jauniešu konkurencē svara
kategorijā – 59 kg Emīls Orlovs pārliecināti
izcīnīja 1. vietu. Kategorijā – 66 kg Kristaps
Ratnieks izcīnīja 3. vietu. Arī Kristaps

Melderis cīnījās godam un sasniedza savu
personīgo rekordu, bet ierindojās 5. vietā.
Junioru konkurencē svara kategorijā – 66 kg
Jevgenijs Gruņins izcīnīja 1. vietu. Un Seniori
1. kategorijā Māris Orlovs ieguva 2. vietu.
Paldies Viesītes pašvaldībai par finansiālo
atbalstu! Esmu priecīgs par labiem panākumiem sacensībās. Protams, par neatlaidīgo
darbošanos svaru zālē. Vēlu visiem izturību,
neatlaidību un pacietību arī turpmāk!
M. Orlovs

Aizvadītas zemledus makšķerēšanas sacensības Viesītē

3. martā plkst. 9:00 pie Viesītes kultūras pils pulcējās kupls makšķernieku pulks.
Pavisam bija ieradušies 43 makšķernieki no
Viesītes un apkārtējiem novadiem, tai skaitā 3
sievietes un 4 bērni. Kad visi bija piereģistrējušies, plkst. 9:30 tika paziņota sacensību norises vieta. Tāpat kā pagājušā gadā, arī šogad
tika izvēlēta vieta Viesītes ezerā, pie kempinga
„Pērlīte”. Pašvaldības policista Jāņa Pučinska
pavadībā dalībnieki gan ar saviem spēkratiem,

gan ar piedāvāto transportu devās uz sacensību norises vietu.
Ieradušies kempingā, dalībnieki sapulcējās, lai noklausītos
sacensību noteikumus.
Pēc starta signāla plkst.
10:00 visi devās uz ledus.
Makšķerēšanai tika atvēlētas četras stundas, un
plkst. 14:00 pēc signāla
visi devās atpakaļ krastā.
Kamēr tika svērts katra loms, mērīta lielākā un
mazākā zivs, makšķernieki baudīja karstu tēju,
kafiju ar maizītēm, apspriežot pavadīto laiku uz
ledus un gūtos lomus. Lomi bija dažādi:
VĪRIEŠIEM
3. vieta – Jurģis Turkopolis – 1,160 kg,
2. vieta – Ivars Bogotais – 1,190 kg,
1. vieta – Mārtiņš Jaudzems – 1,440 kg;
SIEVIETĒM
3. vieta – Ļubova Pavlova – 0,360 kg,

2. vieta – Liene Strušele – 0,630 kg,
1. vieta – Lāsma Turkopole – 0,720 kg;
BĒRNIEM
3. vieta – Agris Vojevodskis – 0,340 kg,
2. vieta – Guntis Bogotais – 0,341 kg,
1. vieta – Dmitrijs Stoļerovs – 0,350 kg.
Vecākais dalībnieks – Vairis Viļevičs (83 g),
jaunākā makšķerniece – Elīna Beļinska (10 g),
lielākās zivs īpašnieks – Gints Stumbiņš –
27,5 cm, mazākās zivs īpašnieks – Guntis
Bogotais – 5,2 cm, veiklākais āliņģa urbējs –
Jurģis Turkopolis.
Paldies visiem dalībniekiem! Veiksmi nākamajās zemledus makšķerēšanas sacensībās!
Paldies Viesītes novada domes priekšsēdētājam Alfonam Žukam, Viesītes novada pašvaldības policistam Jānim Pučinskim un kempinga „Pērlīte” pārvaldniecei Initai Liepiņai par
atbalstu sacensību rīkošanā!
Viesītes sporta darba organizatore
J. Stumbiņa

Realizēts Erasmus+ projekts – apmācību kurss
„Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences”

vadītāja, jaunatnes darbiniece Kristīne Matuka un projektu administratore Liene Maisaka.
Liene Maisaka: „Ļoti priecājos par iespēju piedalīties šajā projektā –
tā kā projekts noritēja angļu valodā, tā bija laba pieredze angļu valodas
atsvaidzināšanā. Tika apgūtas noderīgas zināšanas darbā ar jaunatni un
iegūti jauni paziņas gan no Latvijas, gan citām valstīm, kas noderēs turpmāk darbam pašvaldībā, jo mācībās piedalījās dažādu profesiju pārstāvji.”
Apmācību kursa laikā jaunatnes darbiniekiem bija iespēja labāk izprast sava darba funkcijas, apgūt tehnikas, kā labāk tikt galā ar ikdienas
jaunatnes darba aktivitātēm un ar jauniešu krīzes situācijām, piemēram,
depresiju, pašnāvībām vai to mēģinājumiem, dzimumu un seksualitātes
jautājumiem – tēmām, par kurām jaunietis var baidīties runāt ar vienaudžiem. Apmācību kurss palīdzēja tā dalībniekiem iegūt nepieciešamās
kompetences, lai veiksmīgi vadītu jaunatnes darba aktivitātes vietējā līmenī, pilnveidoja dalībnieku personīgo attīstību, viņu darba kvalitāti, kā
arī uzlaboja dalībnieku komunikācijas spējas, darbu svešvalodā un ļāva
apmainīties ar pieredzi par jaunatnes darba izaicinājumiem katrā no
partnervalstīm.
Paralēli nodarbībām projekta dalībnieki devās mācību vizītēs uz
Rīgas jauniešu centru „Kaņieris” un Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centru.
Tur viņiem bija iespēja tikties ar darbiniekiem, aprunāties par viņu ikdienu, pieredzi un praktiski izpētīt centru darbību un piedāvātās iespējas.
Tuvojoties apmācību noslēgumam, dalībnieki apgūtās zināšanas
pārbaudīja praktiski, novadot vienu mācību stundu Viesītes vidusskolas
jauniešiem. Projekta dalībnieki jauniešiem bija sagatavojuši nodarbības
par dažādām aktuālām tēmām, kā veselīgs dzīvesveids, aktīvs pilsonis, tolerance, prasmju pilnveidošana darbam grupās un dzimumu vienlīdzības
jautājumiem. Nodarbības tika vadītas, izmantojot neformālās izglītības
metodes.
Savukārt, lai paplašinātu dalībnieku apvārsni par darba ar jauniešiem
iespējām, priekšpēdējā projekta dienā pie dalībniekiem ieradās tehnoloģi-

No 4. līdz 12. martam Viesītes novada pašvaldība sadarbībā
ar Jaunatnes starptautisko projektu aģentūru un 7 partnerorganizācijām īstenoja starptautisku Erasmus+ apmācību kursu jaunatnes darbiniekiem „Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences” (Nr.
2017-3-LV02-KA105-001915).
Šis Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts deva iespēju
37 vietējā līmeņa jaunatnes darbiniekiem no 8 partnervalstīm – Latvijas,
Lietuvas, Polijas, Norvēģijas, Slovēnijas, Itālijas, Rumānijas un Turcijas –
attīstīt svarīgākās jaunatnes darba kompetences, kuras ir noteiktas Eiropas
portfolio jaunatnes vadītājiem un speciālistiem darbā ar jaunatni.
Viesītes novada pašvaldību pārstāvēja Jaunatnes lietu un sabiedrisko
attiecību speciāliste Austra Saturiņa, Viesītes jaunatnes iniciatīvu centra
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ju speciālisti, kuri praktiski parādīja 3D virtuālās realitātes un tehnoloģiju
piedāvātās iespējas.
Projekta noslēgumā dalībnieki tikās ar Viesītes novada domes
priekšsēdētāju Alfonu Žuku, kurš plašāk pastāstīja par jaunatnes darbu
Viesītes novadā un novada atbalstu jauniešu iniciatīvām. Tāpat dalībnieki

tikās ar Viesītes novada jauniešu domes un skolēnu mācību uzņēmuma
pārstāvjiem.
Projekta kopējais finansējuma apmērs ir 28610 EUR.
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste
A. Saturiņa

Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra aktivitātes martā

Pienākot marta mēnesim, jūtama pavasara smarža. Arī Viesītes jaunatnes iniciatīvu centrā bija jaušama pavasara rosība. Kā ierasts, jaunieši
rosījās pa virtuvi: paši gatavoja gardas jo gardas picas. Bija dienas, kad ārā
nebija iepriecinoši laika apstākļi, tad mēs omu sev uzlabojām pašu spēkiem un veltījām laiku labām kino filmām.
Jauniešu centrs piedzīvojis brīnišķīgas spodrības dienas, kurās jaunieši ar lielu prieku un centību spodrināja un atsvaidzināja savas tik ļoti
iemīļotās centriņa telpas. Paldies visiem, kas aktīvi piedalījās!
Paziņojam, ka darbs ar kinētiskajām smiltīm mums turpināsies arī
aprīļa mēnesī. Sekojiet informācijai!
Martā novada jauniešiem bija lieliska iespēja paciemoties Jaunjelgavā.
Devāmies uz sadraudzības pasākumu ar Jaunjelgavas jauniešu centru,
Daudzevas jauniešiem un Seces jauniešiem. Īpašs Paldies Dienas centra un
Jauniešu centra vadītājai Annai Bērziņai un jaunatnes darbiniecei Agnesei

Mamedovai par sirsnīgu uzņemšanu!
Aicinām Viesītes novada seniorus dienas pirmajā pusē izmantot
mājīgās centriņa telpas un virtuvīti
savām aktivitātēm.
Aprīļa mēnesī JIC būs ierastā rosīšanās pa virtuvi. Rīkosim svētkus
saviem vēderiem, gatavosim plānās
pankūkas. Būs ļoti garšīgi! Šajā mēnesī būs arī kas nebijis, aktīvi darbosimies svaigā gaisā, baudīsim saulīti
un dosimies meklēt dabas veltes turpmākam radošajam darbam centriņā.
Mēģināsim arī paši izveidot savu puķu
dobi iekštelpās. Turpināsim darboties
ar krāsainajām, kinētiskajām smiltīm,
ļaujot vaļu savai fantāzijai. Pēc kārtīgas pastrādāšanas neizpaliks visiem
tik iemīļotās kino filmas.
Aicinām aktīvi piedalīties JIC rīkotajās aktivitātēs! Garlaicīgi nebūs!
Sekot informācijai varat: viesite.lv, facebook.com mājas lapā: „Viesītes
Jaunatnes iniciatīvu centrs”. Māmiņu kluba aktivitātēm varat sekot facebook.com grupā: Viesītes novada Māmiņu klubs.
Viesītes JIC vadītāja, jaunatnes darbiniece,
Viesītes novada Māmiņu kluba vadītāja K. Matuka

Aizvadīta XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
Jēkabpils deju apriņķa deju kolektīvu skate
9. martā Viesītes Kultūras pilī norisinājās
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku Jēkabpils deju apriņķa deju kolektīvu
koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku
atlases skate.
Tajā piedalījās 22 deju kolektīvi no Jēkabpils
pilsētas, Jēkabpils, Aknīstes, Viesītes, Krustpils
un Salas novadiem. Viesītes novadu skatē pārstāvēja vidējās paaudzes deju kolektīvi

„Augšzeme” un „iDeja”, kā arī jauniešu deju
kolektīvs „Augšzeme”. Visi mūsu novada kolektīvi skatē ieguva I pakāpi un ceļazīmi uz XXVI
Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkiem. Lepojamies!
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste
A. Saturiņa
G. Grinberga foto

Jaunatnes lietu speciālistes vieslekcija Latvijas Universitātē

20. martā Viesītes novada Jaunatnes lietu un
Sabiedrisko attiecību speciāliste Austra Saturiņa
atsaucās aicinājumam nolasīt vieslekciju angļu
valodā Latvijas Universitātes Starptautiskās
ekonomikas un komercdiplomātijas bakalaura
studiju programmas ārzemju plūsmas studentiem studiju kursā Starptautiskās organizācijas
un ekonomiskā globalizācija.
Vieslekciju apmeklēja studenti no visdažādākajām pasaules valstīm, tajā skaitā Dienvidkorejas, Uzbekistānas, Francijas,
Beļģijas, Vācijas, Ukrainas un Turcijas.
Vieslekciju veidoja lekcija un seminārs,
kuru tēma bija Ekonomiskās sadarbības un

attīstības organizācija jeb ESAO (angliski
OECD). Vieslekcijas pirmajā daļā studenti tika
iepazīstināti ar starptautisko organizāciju teoriju, ESAO uzbūvi, darbības principiem, nozī-

mīgākajiem sasniegumiem, kritiku un Latvijas
pievienošanos organizācijai. Semināra daļā studentiem bija lieliska iespēja strādāt savu valstu
grupās un sniegt prezentācijas kursabiedriem
par ESAO paveikto attiecībā uz viņu pārstāvētajām valstīm. Tādējādi padziļinātas zināšanas
par organizācijas praktisko darbību ieguva visi
klātesošie.
Liels paldies par uzaicinājumu un iespēju
gūt jaunu pieredzi akadēmiskajā vidē profesorei, BVEF Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas vadītājai Ērikai Šumilo!
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste
A. Saturiņa

Aicinām piedalīties jau 5. jauno grupu konkursā „Homesick”!

Ja Tev ir grupa vai skanīga balss un vēlies
parādīt kompetentai žūrijai, ko Tu proti, tad
mums ir piedāvājums! Ir izsludināta pieteikšanās uz jau 5. jauno mūziķu un grupu konkursu
„Homesick”, kas notiks 7. aprīlī plkst. 17:00
Viesītes Kultūras pilī.
Tehnisks vai etnisks – stilam nav nozīmes,
ja uzskatāt, ka esat oriģināli un gatavi sacen-

sties ar citiem jaunajiem un daudzsološajiem.
Aicinām piedalīties un parādīt sevi uz lielās
skatuves pieredzējušai žūrijai!
Lai pieteiktos, līdz 31. martam jāaizpilda
pieteikuma anketa – goo.gl/agznSN un jāiesūta
uz e-pastu: viesite.homesick2018@gmail.com
līdz 1 min garu pieteikuma video, iekļaujot –
grupas nosaukumu; pilsētu; žanru; vecumu;
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fanojam par; kopā darbojamies jau!
Konkursa nolikums – novada pašvaldības mājas lapā: www.viesite.lv/wp-content/
uploads/2018/03/Jauno-grupu-konkurssNOLIKUMS-2018.pdf Sīkāka informācija pa
tālruni 26594061 (Austra).
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste A. Saturiņa
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VMMS tautas deju kolektīvs Danceri un deju grupa HOPĀ
Latvijas simtgades ieskandināšanas pasākumā Dānijā

Pēc Latviešu dāņu biedrības uzaicinājuma Viesītes Mūzikas un
mākslas skolas tautas deju kolektīvs „Danceri” (vadītāja Austra Saturiņa)
un deju grupa HOPĀ (vadītāja Sanita Ovčiņņikova) no 8. līdz 13. martam
devās uz Dāniju, Vejli.
Ceļojums bija iespaidiem un zināšanām bagāts, un par to jāpateicas gidam, kurš pavadīja mūs tālajā ceļā. Laiks, kā jau agrā pavasarī nākas – nedaudz lietus, migla, mitrs, bet tas netraucēja iepazīt gan ceļu līdz
Dānijai, gan ātri apskatīt valstis, kas ir pa ceļam – Lietuvu, Poliju, Vāciju.
Pirmā pieturas vieta bija viesnīcā „Nevada” Polijā, kur sumbrs sargāja no lielajiem vējiem. Otrās dienas vēlā vakarā ieradāmies Dānijā. Bet
nākošajā dienā ekstravaganta vietējā gida pavadībā devāmies ekskursijā
pa Vejles pilsētu un sīki, smalki izzinājām pilsētas vēsturi, kā arī atklājām
skaistākās vietas. Vejle ir pilsēta Dānijas dienvidaustrumos, blakus Vejles
fjordiem, kur kopā saplūst Vejles un Grejas upes. Pilsētā dzīvo apmēram
52 449 iedzīvotāju.
Trešās dienas vakarpusē sniedzām koncertu Latviešu dāņu biedrības izvēlētā koncerta vietā, kur, priecējot sanākušos, izdejojām savu
skaistāko repertuāru. Šis koncerts ieskandināja Latvijas mēnesi Dānijā.
Savukārt ceturtajā dienā apmeklējām slavenā dāņu rakstnieka, pasaku
meistara Hansa Kristiana Andersena dzimto pilsētu Odensi. Odense ir
trešā lielākā pilsēta Dānijā, Fīnas salas centrs, rakstnieka Hansa Kristiana
Andersena dzimtā pilsēta. Tās nosaukums cēlies no dieva Odina vārda.
Kristiana Andersena muzejs ir vieta, ko noteikti vajadzētu apmeklēt. Tas
pārsteidza ar modernajām tehnoloģijām un saistošo veidu, kādā izzināt
slaveno rakstnieku un viņa daiļradi. Bijām sajūsmā, ka muzejs var būt arī
šāds, un bērniem Hanss Kristians Andersens vairs viennozīmīgi nav tikai
rakstnieks.
Tāpat nevarējām neaizbraukt līdz Ziemeļu jūrai, kas apskalo otru
Dānijas krastu. Ziemeļu jūras krasts – Vejers strand. Ziemeļjūra ir
Atlantijas okeānam piederīga malas jūra ziemeļu daļā pie Eiropas kras-

tiem, kuru no trim pusēm ieskauj sauszeme. Un Cilvēks satiek jūru – par
godu pilsētas Esbjerg 100 gadu jubilejai cilvēki bija saziedojuši naudu
skulptūras kompozīcijai, kas tagad ir kā simbols un pievelk šim Ziemeļu
jūras krastam tūristus. Vietējie iedzīvotāji ļoti ar to lepojas. Iespaidīgi.
Atceļā uz mājām vēl pēdējais pieturas punkts - ūdens atrakciju parks
„HolstenTherme” Vācijā. Mazajiem dejotājiem tas bija kā saldais ēdiens
un daudziem - pat visa ceļojuma spilgtākais iespaids. Ceļš atpakaļ uz mājām. Iespaidus sasmēlušies, dodamies atpakaļ uz Latviju, lai atkal gūtu
jaunus spēkus jauniem piedzīvojumiem.
Milzīgs paldies sponsoriem un atbalstītājiem, kas ļāva „Danceriem”
doties šajā piedzīvojumā un iepazīt plašo pasauli savām acīm! Vislielākais
paldies Viesītes Mūzikas un mākslas skolai, Viesītes novada pašvaldībai, Diānai Brokai, Valdim Piekusam un sponsoriem, kuri vēlējās palikt
anonīmi!
Brauciena organizatore un deju grupas HOPĀ vadītāja S. Ovčiņņikova
Tautas deju kolektīva „Danceri” vadītāja A. Saturiņa

Elkšņu kultūras nama vokālajam
ansamblim skatē II pakāpe
23. februārī Jēkabpilī norisinājās apriņķa vokālo ansambļu skate.
Viesītes novadu skatē pārstāvēja Elkšņu Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Tik un Tā” (vadītāja Daira Linarte) un sīvā konkurencē
ieguva godpilno II pakāpi (37,6 punkti). Apsveicam!
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste
A. Saturiņa

Jaunā šova „Mammu, brauc mājās” filmēšana –
arī Lones Tautas namā!

namā. Paldies viņai par to! Man tas bija kā zibens spēriens no skaidrām
debesīm, zinot sava pagasta cilvēku ne visai lielo atsaucību. Man tika
dotas divas dienas - tas ir daudz un reizē mirklis. Pateicoties brīnišķīgajam aktieriem, mūziķim, kultūras darbiniekam Pēterim Draņevičam,
Aleksandram Goram, draugiem, paziņām, dažiem vietējiem apmeklētājiem, šī lauku ballīte otrdienas vakarā varēja notikt. Mēs visi kopā bijām
ar aktrisi Eviju Skulti, kura ir šova galvenā aktrise. Dejojām, virpuļojām,
smējāmies, veidojām foto sesiju - ballīte bija kā senāk!
Šī šova 1. sērija - STV programmā 22. martā plkst. 21.00.
Vakara apmeklētāji – Ina un viņas draugi no Jēkabpils:
„Es un manas draudzenes guvām super pozitīvas emocijas, atsaucoties uz Lones Tautas nama vadītājas Intas Malcenieces negaidīto aicinājumu ierasties kopā ar draugiem pie viņas Lones namā otrdienas vakarā
uz filmēšanas pasākumu „Lauku ballīte” šovam „Mammu, brauc mājās”.
Neskatoties uz to, ka tā bija darbadiena, Tautas namā valdīja patiešām sestdienas vakara ballītes atmosfēra, bija ieradušies daudzi cilvēki
ar pozitīvu un jautru noskaņojumu.
Tā bija negaidīti lieliska atpūta un iespēja izdejoties jautrā kompānijā pēc darbadienas skrējiena. Paldies spridzinošajai Intai par sarīkoto
pasākumu!”

6. marta vakarā daudzi interesenti pulcējās Lones Tautas namā uz
mūsu novadnieces režisores Santas Skuteles šova „Mammu, brauc mājās” filmēšanu, kurā iekļauta arī lauku ballīte kādā no maziem lauku
kultūras namiem. Santa bija iecerējusi to filmēt pie mums, Lones Tautas

Lones Tautas nama vadītāja
I. Malceniece
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„Hortenzijas” darbojas radoši!

Ar Lones Tautas nama saimnieces Intas
palīdzību esam uzsākušas sadarbību ar enerģisku, atsaucīgu un ļoti atraktīvu cilvēku – Jolantu
Albrehtu no Neretas.

Katrā mūsu saieta reizē mēs strādājam radošajā darbnīcā. Esam izgatavojušas sev, draugiem, radiem, bērniem un mazbērniem skaistus
sapņu ķērājus. Tagad guļam kā „Dieva ausī” un
redzam tikai jaukus sapņus. Esam nodarbojušās
ar dekupāžu, izdaiļojušas krūzītes, burciņas un
citus trauciņus ar jaukiem salvešu elementiem.
Tuvojoties „olu” svētkiem, mūsu pasākumam būs Lieldienu tematika – gatavosim galda
dekorus no līganiem, aukstās ziemas saules apmīļotiem bērzu zariem. Tie plauks, priecēs mūs
un vēstīs par pavasara tuvošanos.
Turpmākos plānos ietilpst mandalu darinā-

šana un vēl visādi pārsteigumi.
Mūsu nodarbības aizrit jautrā, omulīgā gaisotnē, stāstot dažādus amizantus atgadījumus
no pašu dzīves. Ir tik interesanti, ka ar nepacietību gaidām katru nākošo nodarbību.
Tiešām labi, ka ir tādi darbīgi cilvēki kā
Jolanta, kura dara pati un „rauj” sev līdzi arī citus. Lai veicas viņai un arī mums!
Mēs gaidām arī citus interesentus katra
mēneša pēdējā svētdienā plkst. 12.30 Saukas
pagasta zālē.
Klubiņa vadītāja A. Aišpure
(tālr. saziņai: 28730155)

Novada bibliotēkās

Saukas bibliotēkas ikdiena

Bibliotēkas lasītājus priecē jaunas grāmatas,
kuru iegādei iztērēti 134 eiro.
Gaidot Latvijas 100. dzimšanas dienu,
ikviens bibliotēkas apmeklētājs aicināts krāsot attēlus, kuri veido senas latviešu vērtības
mijiedarbībā ar mūsdienīgo, izmantojot SIA
„Apgāds Mansards” izdoto grāmatu „Izkrāso
Latviju”. Idejas autori: Kristiāna un Dāvis
Rudzīši. Mākslinieces: Kristīne Zemīte, Madara
Grantiņa un Sanda Undzēna. Izkrāsotie attēli
krājas. Paldies ikvienam, kas piedalās! Ļoti rūpīgi attēlus izkrāsoja lasītāja Irma Šmite. Paldies!
13. martā skaistajā dzīves jubilejā svei-

cām Saukas bibliotēkas kādreizējo bibliotekāri
Dzidru Danenbergsoni. Vissirsnīgākie vēlējumi viņai 85. dzimšanas dienā! Lai veselība, dzīvesprieks un izturība!
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienā nolikām ziedus un aizdedzām svecītes
Smiltaines kapsētā pie krusta „Kam atdusas vieta svešumā…”
V. Lāce, bibliotēkas vadītāja
Autores foto

„Daudz laimes!” pilsētai novēl 1. – 4. klašu skolēni

Augšzemes centrālajā daļā Sēlpils paugurvalnī atrodas maza, skaista pilsēta Viesīte.
Šogad, 7. februārī, tai apritēja apaļa jubileja –
90. Viesītes vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni un
viņu audzinātājas sadarbībā ar Viesītes bibliotēkām un Viesītes vidusskolas ārpusklases darba
vadītāju Sarmīti Milakni iesaistījās pasākumā,
kas veltīts mūsu mazās pilsētiņas jubilejai. Klašu
skolēni un audzinātājas gatavoja apsveikumus
un laba vēlējumus Viesītei tās lielajā jubilejā.
Savukārt bibliotēkas darbinieces sagatavoja prezentāciju par pilsētas vēsturi, nozīmīgām vietām Viesītē, kuras katram no mums vajadzētu
zināt.
Uz pasākuma noslēgumu pulcējāmies
2. martā Viesītes Kultūras pils Kino/konferenču
zālē. Pasākums iesākās ar bibliotekāres uzrunu.

Tad sekoja bibliotēkas sagatavotā prezentācija
par Viesīti un tās objektiem, kas tai nozīmīgi
jau no pašiem tās pirmsākumiem: Āžu krogu,
Viesītes aptieku, Pagasta namu, Brīvības pieminekli un Brīvības baznīcu, pilsētas skolām u.c.
Tas bija neklātienes ceļojums pa Viesītes pilsētas
ielām, apstājoties pie konkrētiem objektiem un
noklausoties to rašanās vēsturi.
„Ceļojuma” starplaikos bērni rādīja savus
sagatavotos priekšnesumus. Tāpat klases bija
sagatavojušas arī skatāmus darbus – zīmējumus, plakātus. Vislielākās ovācijas tika skulptūrai papjē mašē tehnikā – pilsētas simbolam –
āzim, ko kopā ar audzinātāju bija izveidojuši
4.b klases skolēni. Āzītis zem savas bārdas slēpa
bērnu vēlējumus pilsētai. Visi kopā noklausījāmies audzinātājas sacerēto teiku par āzi; pie tam

tā nebija tikai pasīva klausīšanās – aktīvi darbojāmies līdzi, attēlojot āzīša nedienas. 3. klases
bija ceļojušas pa Viesīti un fotografējušās pie
dažādiem objektiem. Savukārt 1. un 2. klašu
bērni vairāk bija strādājuši individuāli, sagatavojot katrs savu zīmējumu ar vēlējumu pilsētai.
Darbi pārsteidza ar savu oriģinalitāti un dažādību, un katra bērna darbā bija ieguldīta mīlestība
un izdoma, kas parādīja viņa attieksmi pret savu
dzimto pusi.
Pasākumu noslēdzām ar vēlējumu skolēniem augt, mācīties, apgūt profesiju un būt
tiem, kas atgrieztos, šo mazo pilsētiņu celtu,
lolotu un attīstītu. Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par atsaucību un sadarbību!
Viesītes vidusskolas bibliotekāre
G. Plēsuma

Noslēdzies „Lasīt ir stilīgi” otrais posms

Šī gada 7. martā uz konkursa „Lasīt ir stilīgi” otrā posma izvērtēšanas pasākumu Viesītes bibliotēkā pulcējās 4. b klases skolēni un viņu
audzinātāja. Bērni bija sagatavojuši savas mīļākās grāmatas prezentāciju
un reklāmafišu.
Pasākums iesākās ar bibliotekāro stundu „Bērnu grāmatu sadalījums bibliotēkā. Bērnu grāmatu žanri”. Doma sākt pasākumu ar bibliotekāro stundu mums, bibliotekārēm, radās, jo, gatavojoties konkursam,
bērni lasa viņiem piedāvātās grāmatas, taču viņiem nav zināšanu par to,
kā izvietoti bibliotēkā esošie grāmatu krājumi. Mūsdienīgam cilvēkam
jāprot orientēties ļoti dažādās situācijās, tātad jāprot bibliotēkā patstāvīgi atrast nepieciešamo grāmatu.
Skolēni uzzināja par viņiem domātās literatūras sadalījumu plauktos, kā arī mācījās saprast, ko nozīmē apzīmējumi uz plauktu daleņiem.
Pēc stāstījuma noklausīšanās skolēni saņēma bibliotekāres sagatavotās
darba lapas par literatūras sadalījumu. Iepriekš viņi izlozēja kartīti, uz
kuras bija daleņa apzīmējums - katram tas bija savs. Viņu uzdevums atceroties tikko dzirdēto, sameklēt izlozēto daleņa apzīmējumu plauktā.
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žūrijas norādes uz pieļautajām kļūdām, trūkumiem, kas būtu jānovērš.
Žūrija izskaidroja to, kas nav saprasts. Prieks par to, ka bērni bija ļoti
rūpīgi gatavojušies. Darbi bija glīti un kārtīgi noformēti, ņemti vērā aizrādījumi. Arī uzstāšanās prasmes pilnveidojušās. Pēc pasākuma žūrijas
pārstāve L. Vaivode uzsvēra, ka bērniem vajadzētu būt vairāk pārliecinātiem par savu sniegumu, runāt skaļāk un meklēt acu kontaktu ar tā brīža
klausītājiem, kas ir ļoti būtiski. Konkurss ir konkurss, un ar rezultātiem
skolēni varēs iepazīties vērtēšanas tabulā, kuru tie saņems klasē. Izstāde
ar bērnu darbiem izvietota bibliotēkas lasītavā, kur to var aplūkot.
Pasākumam noslēdzoties, klase saņēma grāmatas un uzdevumus
trešajam – noslēguma – posmam. Konkursa organizatori vēl 4.b klasei
un viņu audzinātājai veiksmi un izturību, gatavojoties pasākuma noslēgumam maijā!

Kad tas bija izdarīts, viņiem vajadzēja izvēlēties no atrastās nodaļas vienu grāmatu, kas tos ieinteresēja, un paņemt līdzi lasīšanai. Turpinājumā
skolēniem tika stāstīts par dažādiem literatūras žanriem un nozarēm, kā
dzeja, autoru pasakas, folklora, nozaru literatūra u.c. Lai nostiprinātu
zināšanas un labāk atcerētos tikko dzirdēto, pēc bibliotekārās stundas
katram skolēnam tika iedota darba lapa ar dažādiem jautājumiem, kurā
viens no tiem – uzrakstīt kādā no žanriem savu darbu – dzejoli, īsstāstu,
pasaku vai ludziņu (skeču).
Pasākuma otrajā daļā bērni rādīja savu veikumu konkursā „Lasīt ir
stilīgi”. Arī šoreiz skolēni no visām trīs mēnešos izlasītajām grāmatām
izvēlējās vienu, viņuprāt, interesantāko un par to gatavoja reklāmafišu
un prezentāciju. Šajā reizē bija mainījies viens no žūrijas locekļiem – lai
vairāk izvērtētu bērnu radošumu, viņu vizuālo darbu noformējumu un
uzstāšanās prasmes, darba grupā tika uzaicināta Kultūras pils māksliniece un Viesītes amatieru teātra „Vēri” dalībniece Ligita Vaivode.
Jāpiebilst, ka pēc iepriekšējās prezentācijas tās dalībnieki saņēma

Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma
L. Griškenas foto

Guntars Račs un grupa „Saldās sejas” pošas uz Viesīti!

Veiksmīgas koncertu sērijas iedvesmoti,
Guntars Račs un grupa „Saldās sejas” izsludina jaunu 10 koncertu sēriju, kuras pirmais
koncerts notiks 21. aprīlī plkst. 19.00 Viesītē.
Koncerta programmā skan jaunas, kā
arī jau populāras dziesmas ar Guntara Rača
vārdiem, un koncerta laikā tiek prezentēta
Guntara dzejoļu grāmata „365”. Pavisam nesen ceremonijas „Zelta ābele” laikā autoram
tika pasniegta īpaša „Latvijas Grāmattirgotāju
asociācijas” balva par grāmatas 1. daļu, kas
ir bijusi vispieprasītākā grāmata 2017. gadā
Latvijā. Pirmo reizi Latvijas vēsturē tā ir dzejoļu grāmata! Vairāki dzejoļi no šīs grāmatas
jau ir pārtapuši par dziesmām un skanēs arī
koncertā Viesītē!
Guntars Račs par „Saldajām sejām” un
koncertu Viesītē: „Viesīte ir neparasta vieta.
Esam te viesojušies jau ar „bet bet” jubilejas
koncertu, un ir palikušas lieliskas atmiņas un
sajūtas. Gribējās te vēlreiz atgriezties, un nu tas
notiks! Jums ir skaista Kultūras pils! Nāciet uz
koncertu! Mēs gūstam prieku no katra koncerta, un skatītāji to sajūt. Tā ir abpusēja pozitīvu
emociju apmaiņa. Es nekad nebūtu iedomājies, ka mana jaunā gada apņemšanās uzrakstīt
vienu dzejoli dienā mani novedīs tik tālu.”
Pirms un pēc koncerta būs iespējams iegādāties Guntara Rača jauno grāmatu „365” un
saņemt autogrāfus!
Biļetes uz koncertu Viesītē jau ir pārdošanā:
www.bilesuparadize.lv/lv/events/

Klāt ir Lieldienu laiks. Svētki, kas saliedēs miljoniem cilvēkus vienā kopīgā dievkalpojumā visās pasaules baznīcās. Arī pie
mums, Saukas baznīcā, sanāksim kopā šajā
Lieldienu dienā plkst. 10.00, lai kopā svinētu Kristus augšāmcelšanās svētkus.
Jā, šie ir lielākie svētki Baznīcas kalendārā gada ietvaros, jo šajos svētkos mēs svinam
mūsu ticības un cerības kulmināciju – augšāmcelšanos, jo Kristus ir augšāmcēlies un
arī mēs tiksim augšāmcelti Pastarajā dienā.
Šajā dienā Kristus ne tikai augšāmcēlās, bet
caur Golgāta Krustu ir uzvarējis nāvi, ciešot
par visiem pasaules grēkiem, uzņemot tos uz
sevi, jo grēka alga ir nāve, kā mums to liecina
apustulis Pāvils. Tātad, lai mēs iegūtu grēku
piedošanu, kādam ir jāmirst. Tāpēc Dievs
savā mīlestībā uz mums ir upurējis savu

event/64274
Grupas „Saldās sejas” pirmsākumi meklējami 1985. gadā, kad ģitārista Tomasa Kleina
mājās sapulcējās domubiedri Guntars Račs,
Tomass Kleins, Ivo Fomins, Aldis Žimants,
Zigfrīds Muktupāvels un citi. Tolaik grupa tā
arī nenospēlēja nevienu koncertu, bet kopā
labi pavadīja laiku mēģinājumos. Šogad, pēc
tam kad Guntars Račs bija realizējis savu ieceri - katru dienu uzrakstīt vienu dzejoli, kas
tagad ir izdoti divdaļīgā grāmatā „365”, dzejnieks un mūziķis nolēma šo seno kolektīvu atkal atjaunot. Pēc pārsteidzoši veiksmīgas pirmās koncertu sērijas februārī un pēc daudzu
klausītāju lūguma tagad ir izsludināta papildus
turneja, kurā bez grupas pamatsastāva, kurā
pašlaik muzicē Tomass Kleins, Guntars Račs,
Jānis Narkevics juniors, Mārcis Judzis, Andris
Alviķis un Uģis Tirzītis, piedalīsies arī Liepājas
rokmūzikas karognesējs Ivo Fomins, grupas
Līvi balss Buks un jaunā un daudzsološā dziedātāja Katrīna Bindere, kā arī citi īpašie viesi.
„Saldās sejas” jau ir ierakstījuši vairākas
jaunas dziesmas. Dziesma „Klusums pirms
vētras” veiksmīgi piedalās „Muzikālās bankas” dziesmu aptaujā, bet dziesma „Nekas nav
svarīgāks par vārdiem” pat pabijusi spēlētākās nedēļas dziesmas statusā „Latvijas Radio
2”. Studijā top vēl vairākas dziesmas. Šonedēļ
pabeigts darbs pie jauna dziesmas video, kas
tapis jau pieminētajam singlam. Video filmēts
koncerta laikā „Slampes kultūras pilī” šī gada

Klāt Lieldienu laiks

Vienpiedzimušo Dēlu, Jēzu Kristu, lai mēs
tiktu glābti, un ne tikai mēs, bet arī tie cilvēki, kuri divus tūkstošus gadus atpakaļ Poncija
Pilāta priekšā sauca: „Sit Viņu krustā!” Šie
skaļie vārdi netika izkliegti tāpēc, ka šie cilvēki būtu bijuši ļauni, nē, bet gan tāpēc, ka viņi
bija vīlušies. Viņi gaidīja savu Mesiju – tādu,
kurš ar zobenu rokās nāks un atbrīvos savu
tautu no apspiedējiem un valdīs mūžīgi. Viņi
redzēja, ka Kristum ir vara, jo viņš dziedināja slimos, cēla augšā mirušos, izdzina ļaunos
garus un darīja vēl daudz dažādus brīnumus,
tikai pietrūka pasaulīgās varas izpausmes.
Viņi nesagaidīja bruņās tērptu valdnieku, bet
gan tādu, kurš vairoga vietā sludināja pazemību, atriebības vietā - piedošanu un zobena
vietā – mīlestību. Viņi bija gatavi iecelt par
valdnieku brīnumdari, bet ne pazemības un
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4. martā.
Noskaties un nāc uz koncertu!
„Saldās sejas” – Nekas nav svarīgāks par vārdiem: www.youtube.com/
watch?v=Cfr8YU6d26E
Uz tikšanos 21. aprīlī plkst. 19.00
Viesītes kultūras pilī!

lēnprātības nesēju. Un šis vilšanās notikums
nav kaut kas tāls un nesaprotams, bet ir saistošs arī šodien. Ja mēs tā padomājam, vai ar
mums šodien nav līdzīgi, vai daudzi no mums
nav vīlušies Kristū tikai tāpēc, ka vēlējās Viņā
saskatīt tikai brīnumdari, kurš nāks un dziedinās, kurš izpildīs mūsu lūgšanas pēc mūsu
prāta, bet nespēja Viņu pieņemt kā savas dvēseles Pestītāju?
Padomāsim par to šajā Klusajā nedēļā, jo
par to ir sludinājis ne tikai Kristus un apustuļi, bet arī visa kristīgā Baznīca, lai šo Kristus
upuri mūsu sirdis spētu pieņemt kā pašu brīnišķīgāko Dieva žēlastības dāvanu.
Svētīgus jums Kristus augšāmcelšanās
svētkus!
Mācītājs Aleksandrs
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LIELDIENU
DIEVKALPOJUMI

KULTŪRAS AFIŠA aprīlī
Viesītes kultūras pilī
4. aprīlī plkst. 18:00 KINO ZĀLĒ režisora Ivara Selecka dokumentālā filma
„TURPINĀJUMS” (Latvija, 2018). Pieci Latvijas bērni no dažādiem
Latvijas novadiem sāk iet pirmajā klasē. Kārlim ir stipras ģimenes saknes
Latvijas laukos, Gļeba vecvecāki Latvijā iebraukuši tikai padomju gados,
Zanes ģimene ir pirmās paaudzes pilsētnieki, Anastasijas ģimene no pilsētas
pārcēlusies uz laukiem, bet Anetes mamma dzīvo Anglijā. Viena gada
vērojums par to, kas notiek bērna prātā.
Biļetes cena: 2,00 EUR
7. aprīlī plkst. 17:00 jauno izpildītāju un grupu konkurss „HOMESICK 2018”
Biļetes cena: 3,00 EUR
13. aprīlī plkst. 20:00 Stand-Up komēdija – komiķa Maksima Trivaškeviča
soloizrāde „Humors pa latviski”. Maksims Trivaškevičs ir viens no
aktīvākajiem vietējās komēdijas pārstāvjiem, kurš nemitīgi priecē skatītājus
visā Latvijā. Pamanījies uzstāties gandrīz visās Latvijas pilsētās, lielākajos
Latvijas mūzikas un mākslas festivālos, kā arī saņēmis ovācijas ārzemju
auditorijās un jau otro reizi viesojas Viesītē.
Biļetes cena: 2,00 EUR
21. aprīlī plkst. 19:00 GUNTARA RAČA un GRUPAS „Saldās sejas” koncerts.
GRĀMATAS 365 prezentācija.
Biļetes: www.bilesuparadize.lv

Rites Tautas namā

*D VITAMĪNA NOTEIKŠANA 4,50 EUR

DATUMS KO DARĪSIM
02.04.18. FILCA ČĪBAS 05.04.18. (sausā tehnika)

plkst. 14:00 Kultūras pilī

LIELDIENU BALLE
Spēlē: Gundars Vecumnieks

Biļetes cena: 4,00 EUR. Galdiņus lūdzam rezervēt līdz 29. martam, tālr. 26513349.

PACIENTIEM LŪDZAM VEIKT IEPRIEKŠĒJU
PIERAKSTU PA TĀLR.:

25431313.

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA

Rokdarbu interešu kluba APRĪĻA
nodarbību plāns

Ieeja – ņemot līdzi krāsotas olas.

Plkst. 22:00 Kultūras pilī

12. aprīlī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00

(ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams)

Lonē

LNT Dziedošo ģimeņu 4. un 5. sezonas finālistu Baumaņu ģimenes izpildījumā dzirdēsiet dažādu
tautu skaistākās melodijas. Būs iespēja caur dziesmām aizceļot uz temperamentīgajiem Balkāniem,
ieklausīties spāņu smeldzīgajās dziesmās, iegriezīsimies arī kaimiņu un citās tālākās valstīs, bet
neaizmirsīsim arī par mūsu latviskajām mūzikas vērtībām.
IEEJA – bez maksas

Informācija pa tālr. 26513349

Mamogrāfija

2. aprīlī plkst. 13:00 Lonē pie šūpolēm Lieldienu sporta jampadracis – kaulēsimies
ripināsimies, izrādīsimies (pasākumu vadīs Jolanta Stumbiņa). Sliktos laika
apstākļos viss notiks Tautas nama telpās
21. aprīlī plkst. 22:00 Lones Tautas namā grupa „Tranzīts” (galdiņus rezervēt līdz
19.04., tālr. 29356839)

Baumaņu ģimenes LIELDIENU KONCERTS
„Visi putni atgriežas”

PAVASARA TIRGUS

Aicināti amatnieki, mājražotāji, pārtikas
un rūpniecības preču tirgotāji!

• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma – 20,00 EUR
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.)
• bez nosūtījuma ‑ 1 projekcija 6,50 EUR

1. aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu pasākums lieliem un maziem
„Lieldienas Simtjūdžu mežā”
14. aprīlī plkst. 9:00 Lielā novusa sestdiena Elkšņos
27. aprīlī plkst. 19:00 humora vakars „Precībās”. Ieeja: 2,00 EUR

• Lieldienu iešūpošana;
• jautras spēļu stafetes;
• radošās darbnīcas;
• priecāšanās kopā ar Lieldienu zaķiem, kaulēšanās, olu ripināšana,
dziesmu dziedāšana, mīklu minēšana un iešana caur „zaķu vārtiem”.

VIESĪTĒ, laukumā pie Kultūras pils un
Viesītes „Zaļā tirgus” teritorijā,

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

Elkšņu kultūras namā

LIELDIENU LUSTES lieliem un maziem:

29. aprīlī no plkst. 9:00 – 13:00

Viesītē, P. Stradiņa ielā 1A (Zaļā tirgus teritorijā),

14. aprīlī plkst. 19:00 ansambļa „Rites balsis” 20 gadu jubilejas koncerts.
Ieeja: brīva
14. aprīlī plkst. 22:00 BALLE. Ieeja: 4,00 EUR

Raibās Lieldienas Viesītē 1. aprīlī plkst. 13:00 „Zaļā tirgus” laukumā

• 31. martā plkst. 15.00 Viesītes
katoļu baznīcā Jēzus Kristus
Augšāmcelšanās vigilija
• 1. aprīlī plkst. 10.00 Saukas ev. lut.
baznīcā dievkalpojums
Viesītes ev. lut. draudzē
• 29. martā plkst. 19.30 Zaļās
Ceturtdienas dievkalpojums
• 30. martā plkst. 12.00 Krusta ceļš
• 1. aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu
dievkalpojums
Sunākstes ev. lut. draudzē
• 1. aprīlī plkst. 15.00 dievkalpojums

09.04.18. PĒRĻOTA
12.04.18. BROŠA
16.04.18.
19.04.18.
23.04.18.
26.04.18.
30.04.18.

TAMBORĒTI
ZABĀKI
TAMBORĒTI
ZABĀKI
MAKRAMĒ

MATERIĀLI
Filca audums (plānais un biezais), filca
kārsums, oderaudums vai slīdīgs audums,
filcējamā adata, porolona švamme, savas
pēdas piegrieztne uz kartona gabala (NEDER
IEKŠĒJAS APAVA ZOLĪTES). Šķēres. Šūšanai
adata (mazā un lāpāmā).
Pērles - 2 izmēri, kameja vai akmentiņš.
Pērļošanas diegs, adata, šķēres, filca auduma
gabals.
Dzija - 3 krāsas, tamboradata, zoles (filcs, vecas
auduma laiviņas). Šķēres.
Dzija - 3 krāsas, tamboradata, zoles (filcs, vecas
auduma laiviņas). Šķēres.
Īrisa diegi. Šķēres.

Filca audumu (plāno, biezo), pērles, filcējamās adatas, kamejas, filca kārsumu varēs iegādāties nodarbībā. Nodarbības notiks Viesītes kultūras pilī.
Pasniedzēja S. Driba
e-pasts: santa.driba@inbox.lv
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