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4. maijā –
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI
Viesītē!
Sagaidot Latvijas simtgadi un svinot Latvijas
neatkarības atjaunošanu, aicinām visus
novada ļaudis uz „Baltā galdauta” svētkiem!

Pasākuma programma:
10:00 Paula Stradiņa skolas kamīnzālē (Peldu
ielā 2) izstādes „Tā baltā gaisma, kas nedziest
mūžam” atklāšana
10:30 Paula Stradiņa skolas dārzā Simtgades pīlādžu alejas atklāšana
11:00 pie novada domes (Brīvības ielā 10) kopīga Baltā galda klāšana un svinēšana, sagaidot
Latvijas simtgadi:
• sanāksim visi kopā pie Baltā galdauta, baudīsim sarūpēto cienastu un svinēsim svētkus;
• muzikāli tautisku noskaņu radīs Kokneses
kapela „Aizezeres muzikanti”, vadītāja Inese
Skuja, un Viesītes deju kolektīvi „Danceri”,
vadītāja Austra Saturiņa;
• Baltā galda klāšanā un svētku svinēšanā aicinām iesaistīties ikvienu pasākuma dalībnieku, līdzi ņemot nelielu cienastu.
18:00 KINO ZĀLĒ Kristīnes Želves dokumentālā spēlfilma „MĒRIJAS CEĻOJUMS”
Bez viņas Latvijas muzeji būtu tukši – Daiga
Kažociņa dokumentālajā spēlfilmā „Mērijas ceļojums” atveido Mēriju Grīnbergu (1909–1975), kurai pateicoties nacistu 1944. gadā izvestās Latvijas
mākslas vērtības atgriezās dzimtenē.

Būs jau labi.
Laimīgs lietus nolijis,
priecīgs zvirbulis, peļķē padzēries,
cilā spārnus uz lidošanu.
Un es arī taču dzīvoju,
kaut dzejoļi nerakstās
un uz nerviem krīt
visa šī pārgurusī pasaule
ar šīsdienas avīzēm un afišām uz krūtīm.
Še – lasi!
Bet burti aizlec kā sienāži no acīm
un varbūt kaut kur izveido savu valodu.
Še – saplēs!
Vienam rokās puse Ķīnas,
otram gabaliņš Latvijas,
Būs jau labi.
Normāls asinsspiediens,
radio ziņo saulainu laiku,
bet mans grūtsirdīgais lietussargs
grib atvērties kā tāds pumpurs.
Sēžu un sevī vāru pelnu putru,
no kuras nebūs paēdis neviens.
Maize krāsnī,
Jēzus silītē.
Vējš kā māte šūpo un domā:
būs jau labi.

Kristīnes Želves filma balstīta uz Mērijas Grīnbergas –
vecākās autentiskajām dienasgrāmatām, kas portretē savas
dzimtas likteni no 20. gadsimta sākuma līdz dziļiem padomju laikiem – no augstākās sabiedrības līdz proletāriskam trūkumam. Cauri dramatiskajai iekārtu maiņai abas Mērijas
iznesa uzticību dzimtenei, mākslai un pienākumam, ko diktē
sirdsapziņa un audzināšana. Daiga Kažociņa un Marina
Janaus izstāsta stāstu par neafišētu varoņdarbu, par piepildītu dzīvi ārēji necilā liktenī.
Filma tapusi programmas „Latvijas filmas Latvijas simtgadei” ietvaros, uzņemta Latvijā un Čehijā, tajā sapludinātas dokumentālās un inscenētās epizodes, bagātīgi izmantoti
mūsu un ārvalstu arhīvu materiāli.

				G. Godiņš, 1987

Pirmizrāde 2018. gada 2. maijā.
			
IEEJA BRĪVA

Šogad, kad atzīmējam Latvijas simtgadi un
Viesītes deviņdesmitgadi, 26. aprīlī nozīmīga
jubileja – 60 gadi – arī mūsu novadniekiem,
viesītiešiem, brāļiem – dzejniekam, atdzejotājam,
tulkotājam Guntaram Godiņam un
komponistam, Jēkabpils Tautas nama direktoram
Aigaram Godiņam!
Sirsnīgi sveicam abus jubilārus un novēlam
viņiem stipru veselību, kā arī neizsīkstošu
radošo enerģiju un dzīvesprieku!

Aicinām uz
„Sudraba karotīšu svētkiem”!

Viesītes novada pašvaldība jau ceturto gadu pēc kārtas organizē novada jaundzimušo bērniņu un viņu vecāku sveikšanu, pasniedzot tiem
novada piemiņas zīmes – sudraba karotītes ar novada simboliku.
2017. gadā dzimušo mazuļu godināšanas pasākums notiks š. g.
3. jūnijā Viesītes kultūras pils Tradīciju zālē. Uz pasākumu laipni aicināti mazuļi kopā ar saviem vecākiem (bērnam un vismaz vienam no
vecākiem jābūt deklarētiem Viesītes novada teritorijā).
Tālruņi informācijai: 65245179; 28680097.
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Lielā Talka šogad 28. aprīlī

Lielajā Talkā mīļi aicinām piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un
iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē. Šogad Lielā Talka notiks 28. aprīlī. Par Lielās Talkas vadmotīvu
izvēlēts sauklis „Mainām Latviju! Maināmies paši!”, tādējādi atgādinot, ka pārmaiņas mums visapkārt iespējamas tikai tad, ja mēs paši tās vēlamies.
Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus…
Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem!
PIEDALIES TALKĀ UN RŪPĒJIES PAR VIDI KATRU DIENU!
28. aprīlī Lielā Talka būs arī Viesītes novadā. Viesītē no plkst. 10:00 talkosim Mīlestības saliņā,
Elkšņos – pagasta centrā; Ritē (jau 21.04.) – Stupeļu pilskalnā; Saukā – ap Saukas baznīcu, Saukas un
Lones centros.
Komunālā pārvalde lūdz talkotājiem savlaicīgi pieteikt transportu atkritumu izvešanai.

Oficiālās ziņas

Viesītes novada domes kārtējā sēdē š. g. 19. aprīlī
izskatītie jautājumi

1. Par situāciju ar pašvaldības autoceļiem
Viesītes novadā.
2. Par projekta „Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkciju maiņu Sporta skolas un
Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra
vajadzībām Smilšu ielā 39, Viesītē” ieviešanas
gaitu un nodrošinājumu ar siltumapgādi.
3. Par Viesītes vidusskolas jumta remontdarbiem – nolēma darbus veikt 2019. gada
vasarā.
4. Nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo skolu
(Rites pamatskola, Viesītes vidusskola) skolēniem un pedagogiem un konkursa „Labākā
klase” uzvarētāju apbalvošanai”” apstiprināja
jaunā redakcijā.
5. Par piemaksu par pedagoga profesionālās darbības 3. kvalitātes pakāpes iegūšanu
(PII „Zīlīte” sporta skolotājai).
6. Izskatot jautājumu par PII „Zīlīte”
darbu vasaras mēnešos, izvērtējot situāciju,
dome nolēma, ka vasaras grupas darbosies
visā iestādes slēgšanas periodā no 01.06.2018.
līdz 31.08.2018.
7. Projekta „Jaunkančuki – Priede –
Ikšķiles” (ceļš) īstenošanai tika piešķirts papildus pašvaldības finansējums EUR 8300.76.
8. Par logu nomaiņu pašvaldībai piederošajos īpašumos: Saukas pagasta „Bincāni” un
Viesīte, Smilšu iela 31-43.
9. Par finansējuma (EUR 90.00) piešķiršanu Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai.
10. Apstiprināja jaunu Kārtību, kādā tiek
veikti Publisko iepirkumu likumā neregla-

mentētie iepirkumi, un jaunu Publisko iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtību.
11. Nolēma pārdot atklātā, mutiskā izsolē pašvaldībai piederošās automašīnas FORD MONDEO, VW GOLF, CHRYSLER
GRAND VOYAGER – un apstiprināja izsoļu
noteikumus.
12. Nolēma pārdot atklātā, mutiskā izsolē pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus Viesītes pagastā – „Vecskrāžnieki”,
„Jaunnomalnieki”, „Jaunmucenieki” – un apstiprināja izsoļu noteikumus.
13. Apstiprināja Viesītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2018/2 „Par
grozījumiem 2018. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2018/1 „Par Viesītes novada pašvaldības 2018. gada budžetu””.
14. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā 6 personām, par īres
līgumu pagarināšanu līdz 2018. gada 31. maijam 62 personām, par beztermiņa īres līgumu
slēgšanu ar 11 personām, par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 1 personai.
15. Par dzīvokļu īpašumu maiņu
1 personai.
16. Apstiprināja Jēkabpils sadarbības
teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvu un apstiprināja komisijas nolikumu.
Komisijas sastāvā iekļauts arī Viesītes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Žuks.
17. Nekustamajam īpašumam „Vildeni”
Viesītes pagastā piešķīra adresi „Vildeni”,
Viesītes pag., Viesītes nov.
18. Atļāva no nekustamā īpašuma

„Mastri” Elkšņu pagastā atdalīt vienu zemes
vienību, piešķirot jaunu nosaukumu „Pļavu
dzelmes”.
19. Nolēma slēgt zemes nomas līgumus
ar 2 personām.
20. Apstiprināja zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam – „Rutuļi”, Rites
pagasts.
21. Piešķīra finansējumu biedrībām un
vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupām sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanai Viesītes novada teritorijā (atbalstīti 10
pieteikumi).
22. Papildināja Viesītes Attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pielikumu Nr. 4
„Ceļi un ielas, kurus plānots atjaunot, pārbūvēt un būvēt 2014. – 2020. gadā” un prioritāro
ceļu sarakstā ar prioritāti Nr. 4 iekļāva ceļu S 6
„Bajāri – Grabažāni”, un atbalstīja šī pielikuma aktualizāciju.
23. Noteica Viesītes novada pašvaldības
autoceļu uzturēšanas klases Viesītes novadā
ziemas (no 1. novembra līdz 31. martam) un
vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) un noteica reģistrēto ielu uzturēšanas
klases Viesītes novadā.
Nākošā kārtējā domes sēde notiks š. g.
17. maijā.
Informāciju sagatavoja
pašvaldības kancelejas vadītāja
D. Vītola.

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

Notikušas iedzīvotāju tikšanās ar Viesītes novada
pašvaldības vadību un speciālistiem

Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar aktualitātēm Viesītes novadā, atskatītos uz paveikto
un informētu par nākotnes iecerēm, Viesītes
novada pašvaldības vadība un speciālisti šī
gada 16. aprīlī tikās ar novada iedzīvotājiem.
Tikšanās notika Rites, Saukas, Elkšņu pagastos, kā arī Viesītes pilsētā. Ar iedzīvotājiem
tikās Viesītes novada domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks, izpilddirektore Sanita Lūse,
pašvaldības policists Jānis Pučinskis un SIA

„Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris Blitsons.
Domes priekšsēdētājs A. Žuks sanāksmes
iesāka ar iedzīvotāju informēšanu par šī brīža
aktualitātēm novadā. Klātesošie tika informēti, ka līdz ziemai būs gatavs jaunais pansionāts bijušajās Viesītes arodskolas telpās.
Tāpat cilvēki tika informēti par Biržu internātpamatskolas slēgšanu, kurā mācījās arī 19
bērni no Viesītes novada. Tika ziņots arī par
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Rites pamatskolas nosaukuma maiņu, pārdēvējot to par Viesītes vidusskolu.
Savukārt Viesītes novada pašvaldības izpilddirektore S. Lūse informēja iedzīvotājus
par aktuālajiem projektiem, pasākumiem
novadā. Tika informēts par darbinieku nomaiņu pašvaldībā un Viesītes muzejā „Sēlija”.
Klātesošajiem tika sniegta informācija par
28. aprīlī notiekošo talku Mīlestības saliņā,
kā arī otrreizēju LEADER projekta uzsau-
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kumu par „Mazā bānīša vēstures stacijas”
(projekta nosaukums) izveidi Viesītes novada Lones ciemā. Tāpat tika informēts par
lielgabarīta atkritumu konteinera izvietošanu pie Viesītes kultūras pils (Smilšu ielā
2). Lielgabarīta konteiners tiks izvietots arī
pagastos. Tiks izvietoti papildus konteineri
sadzīves un šķirotajiem atkritumiem pilsētā
un pagastos.
Māris Blitsons klātesošos iedzīvotājus
aicināja pievērst uzmanību tam, lai atkritumi tiktu izmesti tikai tam paredzētajās vietās. Tāpat tika skaidrots, ka privātmājām ir
jābūt līgumam par atkritumu apsaimniekošanu. Pašlaik tā ir problēma un palīgā ir
aicināta pašvaldības policija, lai to risinātu.
M. Blitsons aicina iedzīvotājus ziņot komunālajai pārvaldei par gadījumiem, kad privātmāju īpašnieki atkritumus izmet atkritumu
laukumos pie daudzdzīvokļu namiem. Arī
pašvaldības policists J. Pučinskis informēja
par pavasara reidu rīkošanu, kuros tiks rūpīgi pārbaudīta visa Viesītes novada teritorija,
pastiprinātu uzmanību pievēršot atkritumu
izmešanai vietās, kas tam nav paredzētas.
Klātesošie tika informēti par rēķinu piegādes

izmaiņām. Tika paskaidrots, ka turpmāk rēķini tiks sūtīti uz e-pastu un tas būs bezmaksas pakalpojums. Ja tiks izteikta vēlme rēķinu
saņemt mājās, tad, iespējams, šim pakalpojumam tiks piemērota samaksa.
Iedzīvotāji Lonē pauda neapmierinātību
par ūdens kvalitāti Ezera ielā, uz ko pašvaldības pārstāvji norādīja, ka tika veiktas visas
nepieciešamās ūdens analīzes, rezultāti ir atbilstoši ūdens kvalitātes prasībām. 2019. gadā
tiks veikti pasākumi, lai pēc iespējas precīzāk
noskaidrotu ūdens kvalitāti.
Saukas pagasta Saukas ciemata iedzīvotāji tika informēti par to, ka 2018. gada laikā
ir plānota grāvja sakārtošana, kā arī apgaismojuma nomaiņa. Tiks paplašināti arī divi
stāvlaukumi pie mājām Nr. 2 un Nr. 3, veikts
remonts bibliotēkas kāpņu telpā. Arī Saukas
pagastā iedzīvotāji izteica neapmierinātību
ar ūdens kvalitāti, uz ko pašvaldības pārstāvji
atbildēja - šī gada maijā būs ūdens analīzes,
kas varētu palīdzēt risināt šo problēmu. Tāpat
tika aktualizēts jautājums par ceļu greiderēšanu. Iedzīvotāji norādīja uz greiderēšanas kvalitātes nepietiekamību, atstājot malas augstāk,
tādējādi neļaujot ūdenim notecēt grāvjos.

Rites pagastā tika diskutēts par atkritumu konteineru mazgāšanas nepieciešamību, uz ko pašvaldības pārstāvji atbildēja, ka
tie tiek mazgāti vismaz 1 reizi gadā. Tāpat
sanāksmē tika diskutēts par atkritumu izvešanas kārtību, kā arī to, kā tiek veikti aprēķini. Radās vairāki jautājumi par īpašumtiesībām – M. Blitsons aicina iedzīvotājus tās
sakārtot. Tāpat pašvaldības pārstāvji izteica
priekšlikumu par daudzīvokļu mājas kopsapulcēm, sastādot individuālu protokolu
vai iesniegumu par katras mājas konteineru
apsaimniekošanu.
Turpretī Elkšņu pagastā izveidojās diskusija par ziemā remontētā ūdensvada atjaunošanu vai jauna ievilkšanu. Pašvaldības
pārstāvji informēja, ka situācija ar ūdensvadu tiks risināta – nākošajā budžetā tam tiks
atvēlēti finansiāli līdzekļi. Tāpat tika izteikta
neapmierinātība ar to, ka ir cilvēki, kuri apzināti nemaksā par ūdeni, bet tas netiek atslēgts. Iedzīvotāji izvirzīja priekšlikumus par
sankciju piemērošanu tiem, kas nemaksā.
Pašvaldības pārstāvji šo situāciju mēģinās
risināt.
Sanāksmē Viesītē tika aktualizēti vairāki
jautājumi – gan par Sunākstes kapu kopšanas
nepieciešamību, gan par ceļu stāvokli konkrētās vietās. Jāpiebilst, ka Viesītes iedzīvotāji tāpat kā pagastu iedzīvotāji diskutēja par
problēmām, kas saistītas ar atkritumu novietošanu tam neparedzētās vietās, kā arī ūdens
kvalitāti. Iedzīvotāji uzdeva arī jautājumus
par dzīvojamo ēku tehnisko stāvokli – tekošiem jumtiem un salūzušām durvīm, kuras
nevar aiztaisīt. Tāpat tika diskutēts par pilsētas teritorijas sakopšanu – par zāles pļaušanu
visā pilsētā, kā arī pie autoostas esošās tualetes iztīrīšanu. Pašvaldība paskaidroja, ka šīs ir
novēršamas problēmas un tās tiks risinātas.
Novada vadība pateicas iedzīvotājiem par
aktīvu līdzdalību novada dzīvē. Iespēju robežās tiks meklēti risinājumi visiem sanāksmēs
izskanējušajiem iedzīvotāju jautājumiem.
Cienījamie novada iedzīvotāji, paldies,
ka neatstājat bez ievērības notikumus, darbības un aktivitātes!
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Sala

Pašvaldība apstiprinājusi vietējo projektu konkursa
rezultātus

Ar šī gada 19. aprīļa Viesītes novada domes lēmumu Nr. 28 „Par finansiālo atbalstu
biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu iesniegumu
izvērtēšanu” ir piešķirts pašvaldības finansējums 10 Viesītes novada biedrību un vietējo
iniciatīvas grupu projektiem:
1. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja Kristīne Matuka –
„Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra inventāra
papildināšana”;
2. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja Inta Malceniece –
„Gleznošanas plenērs „Draiskā ota””;
3. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa,
projekta vadītāja Sabīne Zupa – „Cāļu dienas
Viesītes novada Lonē!”;
4. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa,

projekta vadītājs Jānis Strumskis – „Sporta
inventārs āra aktivitātēm Ritē”;
5. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa,
projekta vadītāja Zaiga Jaunzema – „Rotaļu
laukuma atjaunošana un papildināšana
Smilšu ielas 31. mājas pagalmā”;
6. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja Jolanta Kovnacka –
„Izglītojošs brauciens ar mērķi iepazīt amatniecības uzņēmējdarbību”;
7. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja Sanda Semjonova –
„Šūpoles pusaudžu un jauniešu laukumam”;
8. Biedrība „Selonia velo”, projekta vadītāja Evita Bauska – „Publiskā velosipēdu remonta stacija”;
9. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa,
projekta vadītāja Laura Zvirbule – „Sporta

3

ielas pagalma svētki „Kopā jautrāk””;
10. Biedrība „Sēļu Zīle”, projekta vadītāja Gunta Dimitrijeva – „Apmeklēt un iepazīt
Vecā Stendera mantojumu”.
Šogad projektu iesniedzēju skaits bija mazāks nekā pagājušajā gadā, tāpēc pieprasītā finansējuma pietika visiem pretendentiem.
Atbalstīto projektu vadītāji tiek aicināti ierasties Viesītes novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļā no šī gada
7. līdz 18. maijam, lai parakstītu Sadarbības
līgumu par projekta ieviešanu. Projektu īstenošana tiks uzraudzīta, un rezultāti vērtēti.
Attīstības un plānošanas nodaļas vārdā
vēlos izteikt pateicību projektu rakstītājiem.
Projektu administratore
L. Maisaka
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Aicinām savlaicīgi samaksāt nekustamā īpašuma nodokli!

Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) par
zemi un mājokli aprēķina gadam, un tas tiek
sadalīts četros maksājumos. Šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti šādos datumos: 31.
marts, 16. maijs, 15. augusts un 15. novembris.
Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos
termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam
maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā. Jāuzsver,
ka, maksājumu veicot internetbankā, būtiski ir
pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN no-

maksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem
pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā
maksāšanas paziņojumā.
Pats drošākais un ērtākais veids NĪN nomaksai ir portāls: www.epakalpojumi.lv vai
www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa
maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek
aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā
no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa

apmaksas termiņu, aicinām portālā: www.epakalpojumi.lv pieteikties atgādinājumu saņemšanai par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos
e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto
e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas
termiņa samaksas dienā.
Atgādinām to, ka saskaņā ar likumu nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi
interesēties par NĪN nodokļa apmēru un to, vai
nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā. Jautājumus
par NĪN nomaksu var precizēt Viesītes novada
domē, Brīvības ielā 10, vai pa tālruni 65207299.

Aktualitātes attīstības un plānošanas nodaļas darbā

2018. gada aprīļa sākumā Viesītes novada
pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa ir
iesniegusi divus projektus - „Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā” un „Radošās rezidences Viesītē” Biedrības
Lauku partnerība „Sēlija” izsludinātā atklātajā
konkursa 4. kārtā Lauku attīstības programmas
2014. - 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai.
Maijā tiks uzsākti būvniecības darbi Lauku
atbalsta dienesta atbalstītajam projektam

„Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes
novada Elkšņu ciemā”, kurš tika iesniegts un
apstiprināts 2017. gada projektu konkursā.
Projekta mērķis ir izveidot labiekārtotu aktīvās
atpūtas vietu Elkšņu ciemā, nodrošinot atbalstu
iedzīvotājiem laukos.
Aprīlī ir uzsākti trīs projekti INTERREG
Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas ietvaros: „Sustainable, sociable and active Viesite
and Rokiškis communities” / „Ilgtspējīgas,
sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu
kopienas”/, „Improvement of Quality and
Accessibility of Social Services in Mid-Baltic
Region, SocQuality” / „Sociālo pakalpoju-

mu kvalitātes un pieejamības uzlabošana
Vidusbaltijas reģionā”/ un „Conservation of
biodiversity in open wetland habitats of the
LV-LT cross-border region applying urgent
and long-term management measures, Open
landscape” / „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana mitrājos LV-LT pārrobežu teritorijās
nodrošinot nekavējošus un ilgtermiņa apsaimniekošanas pasākumus”/, kuros vienā esam kā
vadošais partneris, bet divos kā partneri.
Notiek līguma sagatavošana par projekta
„Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu
izstrāde” finansēšanas un izpildes kārtību.
Projektu administratore L. Maisaka

Viesītes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus
piedalīties Veselības veicināšanas projektā!
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

Datums

Laiks

TOPOŠO VECĀKU NODARBĪBAS

Vieta

Apraksts

17.05.2018. 17:00 Viesītes
•Grūtniecības fizioloģija līdz 20. grūtniecības nedēļai.
kultūras pils, •Par grūtnieces uzturu, vitamīniem.
2. stāvs
•Ar grūtniecību saistītās emocionālās pārmaiņas sievietes
dzīvē, to pieņemšana.
24.05.2018. 17:00 Viesītes
•Grūtniecības fizioloģija no 21. līdz 32. grūtniecības nedēļai.
kultūras pils, •Vingrošana kā relaksācija. Pozitīvu emociju uzturēšana.
2. stāvs
•Mazuļa kustības.
31.05.2018. 17:00 Viesītes
•Grūtniecības fizioloģija no 33. līdz 42. grūtniecības
kultūras pils, nedēļai. Dzemdību priekšvēstneši. Dzemdību sākums.
2. stāvs
•Dzemdību psiholoģija. Emocionālā sagatavošanās
dzemdībām.
•Dzemdības. Tēva vai atbalsta personas loma dzemdību
procesā.
•Elpošana un kustības dzemdībās, atslābināšanās un
dzemdību pozas.
•Dzemdību „pēcgarša”.
07.06.2018. 17:00 Viesītes
•Pēcdzemdību fizioloģija.
kultūras pils, •Mātes piens.
2. stāvs
•Zīdīšanas fizioloģija un praktiski padomi veiksmīgai
zīdīšanai.
•Jaundzimušā adaptēšanās pirmajās stundās pēc
dzimšanas.
•Mātes un bērna piesaistes veidošana.
•Bērna vajadzības pirmajā dzīves gadā.
•Mācību video par bērna aprūpi un audzināšanu.
Viesītes novada pašvaldība turpina projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” īstenošanu.

Aprīļa mēnesī notika vingrošanas nodarbības PII „Zīlīte”, Viesītes vidusskolā un
Rites pamatskolā, kā arī turpinājās peldēšanas apmācības Viesītes vidusskolas un
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Rites pamatskolas audzēkņiem.
Viesītes novada skolēniem joprojām
ir iespēja apmeklēt bezmaksas peldēšanas
apmācības SIA „Citrus SPA” peldbaseinā
Jēkabpilī. Ilgums – 1 stunda. Gaidām ikvienu peldēt gribētāju. Īpaši vēlamies uzrunāt
klašu audzinātājus tupināt organizēt kopīgus braucienus savām klasēm. Projekta
ietvaros tiek nodrošināts transports, maksa
par baseina pakalpojumu un trenera pakalpojumi. Līdzi nepieciešams paņemt peldēšanas cepuri, peldkostīmu/peldbikses, dvieli,
šampūnu un gumijas čības. Lai piedalītos
šajā aktivitātē, nepieciešama vecāku/aizbildņa atļauja un vecāku parakstīta dalībnieka
aptaujas anketa (to nepieciešams aizpildīt
tikai vienu reizi visa projekta laikā).
Viesītes vidusskolas skolēniem plānotās
peldēšanas apmācības maijā: 11.05.; 18.05.
Izbraukšana no Viesītes vidusskolas 14:10, atgriešanās 16:30. Vienā nodarbību reizē vēlamais skolēnu skaits 15 – 17. Skolēnus pavada
sporta skolotājs J. Kudiņš.
Viesītes novada skolēniem ir iespēja
apmeklēt bezmaksas vingrošanas nodarbības. Viesītes vidusskolas 9 – 11 gadus
(3. – 5. klase) veciem bērniem plānotās nodarbības maijā: 04.05.; 11.05.; 18.05.; 25.05.
Vispārattīstošas nodarbības vispusīgu fizisko
īpašību attīstīšanai, stājas uzlabošanai, veselības stiprināšanai, kā arī aktīva dzīvesveida
popularizēšanai.
PII „Zīlīte” 4 – 6 gadus veciem bērniem
plānotās nodarbības maijā: 02.05.; 03.05.;
07.05.; 09.05.; 10.05.; 11.05.; 14.05.; 16.05.;
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17.05.; 18.05.; 21.05.; 23.05.; 24.05.; 25.05.;
28.05.; 30.05. 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.
Maijā un jūnija sākumā Viesītes novada
pašvaldība aicina novada topošās māmiņas
un tēvus, kā arī jaunās māmiņas un tēvus
apmeklēt bezmaksas topošo vecāku nodarbības. Nodarbību cikls sastāv no 4 nodarbībām, nodarbības vadīs vecmāte Gaida Dzalbe,
nodarbības ilgums 3 akadēmiskās stundas (1
akadēmiskā stunda – 45 min).
Maijā plānots atsākt organizēt bezmak-

sas tenisa nodarbības. Tenisa nodarbības
paredzētas jauniešiem no 16 gadu vecuma
(mērķa grupā ietilpst arī Viesītes pilsētas jaunieši) un pieaugušajiem, kuri ietilpst projekta
mērķa grupā (trūcīgie un maznodrošinātie
iedzīvotāji; personas ar invaliditāti; iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem; bezdarbnieki;
iedzīvotāji, kuri dzīvo ārpus Viesītes pilsētas –
pagastu iedzīvotāji). Tenisa nodarbības vadīs
treneris. Teniss – sirds un asinsrites sistēmas
stiprināšanai un garīgās veselības uzlabošanai.
Spēlējot tenisu, nepieciešams uzturēt modrību un stratēģisko domāšanu, kas nodrošina nepārtrauktu smadzeņu attīstību. Tenisa
nodarbību laikā cilvēkam paātrinās elpošana
un sirdsdarbība, kā rezultātā organisms tiek
nodrošināts ar papildus skābekļa daudzumu,

kas pozitīvi ietekmē sirds asinsvadu sistēmu
un uzlabo asinsriti. Par precīziem datumiem
un laikiem sekot līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā: www.viesite.lv un laikrakstā
„Viesītes Novada Vēstis”.
Projekta kopējās izmaksas ir 47515,00
EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 40387,75 EUR un valsts budžeta
finansējums 7127,25 EUR. Projektu plānots
īstenot līdz 12.2019.
Attīstības un plānošanas nodaļa aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, par kuriem informācija tiks
publicēta pašvaldības mājaslapā: www.viesite.
lv un laikrakstā „Viesītes Novada Vēstis”.
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu administratore L. Maisaka

Izsoles
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas VW GOLF, reģ. Nr. HU 1395, dīzeļdegviela, krāsa – melna, atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
Sākotnējā cena EUR 340.00. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%. Dalībnieka reģistrācijas nodeva EUR 10.
Izsole sāksies 2018. gada 18. maijā
plkst. 11.00 Viesītes novada pašvaldības
administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, automašīnu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2018. gada 17. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada
pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai
mob. t. 26424109.

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas FORD MONDEO, reģ. Nr. FE8540,
benzīns, krāsa – melna, atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
Sākotnējā cena EUR 535.00. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%. Dalībnieka reģistrācijas nodeva EUR 10.
Izsole sāksies 2018. gada 18. maijā
plkst. 10.00 Viesītes novada pašvaldības
administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, automašīnu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2018. gada 17. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada
pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai
mob. t. 26424109.

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas CHRYSLER GRAND VOYAGER,
reģ. Nr. GT8620, dīzeļdegviela, krāsa – melna, atklātu trešo mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Sākotnējā cena EUR 600.00. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%. Dalībnieka reģistrācijas nodeva EUR 10.
Izsole sāksies 2018. gada 18. maijā
plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, automašīnu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2018. gada 17. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada
pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai
mob. t. 26424109..

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada Viesītes pagasta
„Vecskrāžnieki”, ar kadastra numuru
56350160043, atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli; nekustamais īpašums
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350160043, 21 ha
platībā; sākotnējā cena EUR 40650.00.
Izsoles solis EUR 200.00 (divi simti euro
un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Dalības maksa EUR 30.00.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2018. gada 7. jūnijam
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Īpašums ir meža zeme.
Nav pirmpirkuma tiesību uz īpašumu.
Izsole sāksies 2018. gada 8. jūnijā plkst.
11.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai
mob. t. 26424109.

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada Viesītes pagasta
„Jaunmucenieki”, ar kadastra numuru
56350070083, atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli; nekustamais īpašums
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350070083, 16,8 ha
platībā; sākotnējā cena EUR 40650.00.
Izsoles solis EUR 200.00 (divi simti euro
un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Dalības maksa EUR 30.00.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2018. gada 7. jūnijam
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Īpašums ir meža zeme.
Nav pirmpirkuma tiesību uz īpašumu.
Izsole sāksies 2018. gada 8. jūnijā plkst.
9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai
mob. t. 26424109.

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada Viesītes pagasta
„Jaunnomalnieki”, ar kadastra numuru
56350160037, atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli; nekustamais īpašums
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350160037, 27,8 ha
platībā; sākotnējā cena EUR 54100.00.
Izsoles solis EUR 200.00 (divi simti euro
un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Dalības maksa EUR 30.00.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2018. gada 7. jūnijam
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Īpašums ir meža zeme.
Nav pirmpirkuma tiesību uz īpašumu.
Izsole sāksies 2018. gada 8. jūnijā plkst.
10.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai
mob. t. 26424109.
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Viesītes novada pašvaldības policijas darbs
2018. gada marta mēnesī

dienestu, Valsts policiju - 12 gadījumos. Veikti 18 reidi novada ūdenstilpju apsekošanā, pārbaudīti 62 makšķernieki.
Marta mēnesī apsekotas 32 saimniecības, izsūtītas vēstules par
īpašumu neapsaimniekošanu, sākot ar 20. aprīli tiks veikti reidi arī pa
novada pagastiem. Atgādinām, ka Viesītes novada pašvaldības 2013.
gada 16. decembra saistošo noteikumu Nr. 27 „Par sabiedrisko kārtību
Viesītes novadā” 3.3. punktā ir noteikts, ka par uzņēmumu, iestāžu, organizāciju teritorijas nesakopšanu un neuzturēšanu kārtībā atbildīgajai amatpersonai vai īpašniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 200 euro.
Martā sastādīti 5 administratīvo pārkāpumu protokoli par mājas
dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumiem (vēl joprojām daudzi
suņu īpašnieki nav reģistrējuši savus mīluļus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā), par vides piesārņojumu, par stādījumu bojāšanu zaļajā zonā. Jau iepriekšējā mēnesī brīdinājām par ugunskuru dedzināšanu pilsētas teritorijā. Vēlreiz atgādinām - nejokosimies ar uguni! Vai
ir vērts to darīt?
Ūdens tilpēs sākas zivju nārsti. Ievērosim visus noteikumus, kas ar
to ir saistīti! Grūti ir noticēt, ka lieguma laikā līdzi makšķerniekam ir
līdaku spinings, lai vilktu no ūdens zarus, kas traucē makšķerēt.

Viesītes novada pašvaldības policijā 2018. gada marta mēnesī saņemtas 12 mutiskas sūdzības, informācijas no Viesītes novada juridiskām personām un iedzīvotājiem, saņemti un apkalpoti 12 personu
izsaukumi. Pašvaldības policijā ar dažādiem jautājumiem griezušies
10 Viesītes novada iedzīvotāji, 11 gadījumos veikts darbs ar nepilngadīgām personām. Sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo

Viesītes novada pašvaldības policijas inspektors
J. Pučinskis

Viesītē pieejams konteiners lielgabarīta atkritumiem

Viesītē, pie Viesītes kultūras pils (iebraukšana no Raiņa ielas), Smilšu ielā 2, novietots konteiners lielgabarīta atkritumu ievietošanai.
Ikviens Viesītes novada iedzīvotājs legāli, bez maksas var konteinerā ievietot lielgabarīta un cita veida atkritumus (izņemot lapas un bīstamos atkritumus). Izdevumus atkritumu apglabāšanai poligonā sedz Viesītes novada pašvaldība.
Konteiners Viesītē atradīsies, līdz tiks piepildīts.
Atgādinām, ka atkritumu izmešana neatļautās vietās, kā arī nepiedalīšanās atkritumu apsaimniekošanā (nav noslēgts līgums par atkritumu
izvešanu) sodāma atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam.
Papildus informācija pa tālr. 25440203 vai SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, Smilšu ielā 2, Viesītē.

No 11. aprīļa var pieteikties platību maksājumu saņemšanai

No šā gada 11. aprīļa līdz 22. maijam
lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu.
Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem
varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.
jūnijs, bet atbalsta apjomam tiks piemērots
1% samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pieteikties platību maksājumiem
varēs elektroniski Lauku atbalsta dienesta
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Iepriekšējie divi gadi ir pierādījuši, ka
pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski ļauj krietni ātrāk izmaksāt atbalsta mak-

sājumus. Rekordliels skaits - 95% lauksaimnieku - 2017. gadā saņēma Vienotā platību
maksājuma un Mazā lauksaimnieka shēmas
gala maksājumus līdz gada beigām. Būtiski
samazinās arī lauksaimnieku pieļauto kļūdu
skaits iesniegumos. Pēdējo divu gadu laikā,
kopš pieteikšanās notiek elektroniski, kļūdu
skaits samazinājies vairāk nekā septiņas reizes. „Brīdinām, lai neaizmirstu” – sistēmā
iestrādātais algoritms, kas lauksaimniekiem
pasaka priekšā atbalsta veidus, kuriem lauksaimnieks var pieteikties, darbosies arī šogad.
Ar nosacījumiem katra konkrētā atbalsta

veida saņemšanai 2018. gadā var iepazīties
LAD mājaslapas izvēlnē „Rokasgrāmatas un
veidlapas”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos
lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot uz e-pastu: klienti@lad.gov.lv;
zvanot uz informatīvo tālruni: 67095000 vai
pie LLKC lauku attīstības konsultantes Irēnas
Butkus (925649618).

Lai uzrunātu tos vairāk nekā 3000 meža
īpašniekus Latvijā, kuri nav pieteikušies ikgadējai „Natura 2000” kompensācijai par
mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem
īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās un
mikroliegumos, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) no 11. aprīļa, kad
sākas pieteikšanās maksājumam, līdz 22. maijam, kad tā noslēgsies, mērķtiecīgi sazināsies
ar šiem saimniekiem.
Lauku atbalsta dienesta (LAD) dati liecina, ka 2017. gadā apmēram 15 tūkstoši hektāru jeb ~ 27% atbalsta tiesīgo platību netika
pieteiktas šim kompensācijas maksājumam.
Tādēļ Valsts meža dienests (VMD) sadarbībā ar LAD un Dabas aizsardzības pārvaldi

(DAP) identificējuši platības, kuras līdz šim
nav pieteiktas kompensācijas maksājumam.
Raimonds Bērmanis, MKPC direktors:
„Kopumā 3043 meža īpašnieki nepiesakās
uz „Natura 2000” kompensācijas maksājumu ar kopējo nepieteikto platību 15465 ha.
Piebildīšu, ka pieteikties maksājumam nevar
vien tad, ja kopējā atbalsta tiesīgā platība ir
mazāka par 1 ha, taču šādi ir tikai 738 īpašnieki ar kopējo nepieteikto platību 526 ha.
Tādēļ MKPC speciālisti sazināsies ar katru
saimnieku, lai informētu par šādu iespēju un
sniegtu atbalstu, ja nepieciešams, vienotā iesnieguma sagatavošanai un iesniegšanai LAD
elektroniskajā pieteikšanas sistēmā.”
„Natura 2000” meža kompensējošā mak-

sājuma ikgadējais apmērs ir no 45 līdz 160
eiro par ha atkarībā no mežsaimnieciskā
darbības aprobežojuma veida: aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte
un kopšanas cirte, aizliegta galvenā cirte vai
aizliegta kailcirte.
Meža konsultāciju pakalpojumu centra
darbinieki pieejami visos Latvijas reģionos.
Ar kontaktinformāciju var iepazīties: www.
mkpc.llkc.lv sadaļā Speciālisti. MKPC direktors Raimonds Bērmanis - 29461192.

Lauku attīstības konsultante
I. Butkus

Sazināsies ar meža īpašniekiem, kuri nepiesakās NATURA
2000 kompensācijai
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Mežu konsultāciju un pakalpojumu
centra informāciju apkopoja
Lauku attīstības konsultante
I. Butkus.
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Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības atbalsta centra
„Viesītei” informācija

Apzinot un izvērtējot, cik psiholoģiski grūti ir cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, kas katru dienu pavada mājās, kā arī viņu tuviniekiem,
piedāvāsim radošo darbnīcu nodarbības, veicot sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Prakse liecina, ka cilvēkiem ar invaliditāti trūkst informācijas par
viņiem pieejamajiem pakalpojumiem, kas skar viņu tiesības un iespējas, tāpēc Atbalsta centrā sniegsim konsultatīvo atbalstu šai cilvēku
mērķgrupai un viņu tuviniekiem.
Lai saņemtu šos pakalpojumus, jāgriežas biedrības Atbalsta centrā, kur jūs informēs par šo pakalpojumu saņemšanas iespējām, laiku,
kā arī sniegs atbildes uz citiem jūs interesējošiem jautājumiem.
Par centra piedāvājumu:
• ārstniecisko vingrošanu uzsāksim 20.04. plkst. 17.00, un tā
notiks piektdienās;
• radošās darbnīcas darbu uzsāks maijā – katru otro piektdienu;
• fizioterapeits pieņems trešdienās un piektdienās no maija;
• no jūnija sestdienās apmeklētājus pieņems fizioterapeits
ARTŪRS DEMIDOVS;
• ergoterapeits strādās otrdienās no jūnija;
• konsultatīvus pakalpojumus sniegsim pirmdienās no plkst.
10.00 līdz 12.00 un trešdienās no plkst. 15.30 līdz 17.30.
CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI IR IESPĒJA SAŅEMT
ASISTENTA pakalpojumus (gan bērniem, gan pieaugušajiem).
Apmeklējums pie speciālistiem ir jāpiesaka iepriekš, ierodoties
centrā (pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 10.00 līdz 16.00, trešdienās un piektdienās no 10.00 līdz 17.30, pārtraukums no 12.00 līdz
13.00), vai telefoniski: 26761035, 29161629.
LĪDZTEKUS PAKALPOJUMIEM, KO SNIEDZAM CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI, PĀRĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM FIZIOTERAPEITA UN ERGOTERAPEITA PAKALPOJUMUS IR IESPĒJA
SAŅEMT PAR MAKSU.
Būsim gandarīti, ja spēsim palīdzēt ikvienam, kuram tas
nepieciešams!

2018. gadā biedrības Atbalsta centrā „Viesītei”, Smilšu 31-25,
Viesītē, jau ceturto gadu tiek īstenots a/s „Latvijas valsts meži” sociālās
jomas projekts, kura ietvaros cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiek piedāvāti bezmaksas ārstnieciskās fizioterapijas un ergoterapijas pakalpojumi. Paplašinot centra darbības specifiku, papildus tiem pakalpojumiem, ko sniedzām iepriekšējos gados, šogad piedāvāsim ārstniecisko
vingrošanu grupā.

Biedrības priekšsēdētāja A. Beļinska
un atbalsta centra „Viesītei” komanda

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Viesītes novadā

25. martā Viesītes novadā tika atzīmēta
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Ļaudis pulcējās piemiņas vietās pagastos
un pilsētā.
Saukas pagasta Smiltaines kapsētā pul-

cējās trīs izsūtītie - Ērika Bērziņa, Indulis
Dambergs, kurš Smiltaines kapsētā kopj piemiņas vietu, un Zelma Graviņa, kura teica uzrunu. Tika aizdegtas svecītes un nolikti ziedi
pie krusta „Kam atdusas vieta svešumā…”
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Piemiņas brīži notika arī Elkšņu, Rites
pagastos un Viesītē.
Īpašu programmu šogad bija sarūpējusi Viesītes kultūras pils sadarbībā ar muzeju
„Sēlija”. Pēc ziedu nolikšanas pie piemiņas akmens Viesītē sanākušie bija aicināti uz atceres
pasākumu „To nevar aizmirst…” P. Stradiņa
skolā. Novadniece Ligita Ābolniece prezentēja Viesītei veltīto grāmatu „Kas Tu esi man,
Latvija?”, kurā rakstniece dalās pārdomās un
atmiņās par Viesīti. Savukārt folkloriste Vita
Talla sanākušajiem bija sarūpējusi īpašu muzikālo sveicienu.
„Paldies pasākuma organizētājiem, visiem apmeklētājiem, Ligitai Ābolniecei un
Vitai Tallai, kura caur dziesmu ļāva izdzīvot
to ciešanu smagumu, kuru mēs nespējam
izprast, jo mēs tur nebijām. Šodien mums ir
cita sāpe, kuru varbūt nespēj aptvert tā laika
cilvēki. Mums ir sava vieta, kur šodien dzīvojam, kur aug mūsu bērni, mazbērni un mazmazbērni, kur DIEVS mūs radīja, un par to
mācīsimies pateikt Paldies! Paldies par visu
un ikvienam!” saka Lones Tautas nama vadītāja Inta Malceniece.
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste
A. Saturiņa
Autores foto
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25. marts – sāpju un atceres diena

1949. gada 25. marts Latvijas vēsturē ir
viena no tumšākajām dienām. Ap 42000 nevainīgu cilvēku bez tiesas, bez paskaidrojumiem tika izsūtīti uz Sibīriju. Viņu vidū bija
bērni un jaunieši, mātes ar zīdaiņiem, veci un
slimi cilvēki. Pazemojošā kārtā cilvēki tika

vesti lopu vagonos. Ceļā daudzi mira. Daudzi
izturēja un izdzīvoja, atgriezās Latvijā, daudzi
palika plašajos Sibīrijas laukos.
Šajā dienā visā Latvijā ir skumju un sāpju
diena. Notiek atceres un piemiņas pasākumi.
Arī Viesītes novadā tika rīkots atceres pasā-

kums. Sirsnīgu uzrunu teica novada domes
priekšsēdētājs Alfons Žuks. Ar klusuma brīdi
pieminējām tos, kas neatgriezās, kuru vairs
nav starp mums. Represēto atceres pasākums
turpinājās P. Stradiņa skolā. Politiski represēto paliek arvien mazāk, bet ir jāsaņemas un,
kamēr ir spēks, jāapmeklē pasākumi.
Daudz par deportācijām jārunā ģimenē,
skolā. Jāskatās filmas, ko uzņēmuši režisori D.
Geka un V. Kairišs.
Katram no pasākuma apmeklētājiem
tika uzdots jautājums: „Kas tev ir Latvija?”
Atbildes bija dažādas. Tomēr pats galvenais Latvija ir mīļa un svēta zeme, mūsu Dzimtene.
Folkloriste Vita Talla priecēja ar dziesmām. Novadniece Ligita Ābolniece pastāstīja
par savu grāmatu „Kas Tu esi man, Latvija?”.
Mēs, Viesītes novada politiski represētie, no sirds pateicamies novada domei par
finansiālo atbalstu, par skaisto pasākumu!
Paldies P. Stradiņa skolas un Viesītes kultūras
pils darbiniekiem par sirds siltumu un viesmīlību! Lai visiem laba veselība un veiksme
darbā!
Viesītes novada represēto vārdā –
Z. Graviņa.

Viesītē atvērts jauns apģērbu veikals „Laura”

10. aprīlī Viesītē, Smilšu ielā 5, darbu
sācis jauns apģērbu veikals „Laura”. Tajā nopērkami jauni un mazlietoti apģērbi, apavi,
apģērbi bērniem un tekstila izstrādājumi.
Jauni pievedumi šobrīd plānoti reizi mēnesī,

bet veikala īpašnieki sola atsaucīgi reaģēt uz
pircēju pieprasījumu un vēlmēm. Drīzumā
plānots pievedums vīriešu apģērbiem, būs
vairāk preču. Veikalā ir poļu, itāļu un spāņu
zīmolu apģērbi.
Veikala īpašniece Jolanta Tolkačova stāsta, ka doma par tā atvēršanu bijusi jau sen.
Sākotnēji domājusi par Daugavpili, bet tad
uzzinājusi par telpu īres piedāvājumu Viesītē.
Atbraukusi, aplūkojusi, un telpas ļoti iepatikušās – gaišas, saulainas un plašas, kā arī
ļoti laba lokācija. Savu nosaukumu veikals
„Laura” ieguvis par godu īpašnieces meitai,
kurai arī vārds ir Laura.
Īpaši veikalā ir padomāts par līdznācē-

jiem – tiem iekārtots atpūtas stūrītis ar klubkrēsliem. Veikala īpašniece sola, ka gaidošie
viesi tiks cienāti ar kafiju.
Jolanta ar pirmo veikala darba dienu ir
ļoti apmierināta – cilvēki bijuši atsaucīgi un
pretimnākoši, izteikuši savas vēlmes un iepirkušies. Savukārt Jolanta sanākušos cienāja ar
šampanieti!
Veikala darba laiks: darba dienās plkst.
9:00 – 18:00; sestdienās 9:00 – 18:00. Veikalā
iespējams norēķināties arī ar karti.
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste
A. Saturiņa
Autores foto

Viesītes muzeja „Sēlija” 2017. gada publiskais pārskats

Muzeja misija ir pārstāvēt Viesītes novada
un Sēlijas kultūrvēstures mantojumu, iemūžinot sēļu cilts vārdu, rosinot saglabāt un nostiprināt sēlisko pašapziņu novada ļaudīs.
Muzejam ir trīs nodaļas. Muzeja mājas
lapa – Viesītes muzejs „Sēlija”, www.muzejsselija.lv, tās apmeklējumu skaits gadā – 96139.
Muzejs akreditēts 2016. gadā. Piedalās organizācijās: Latvijas Muzeju biedrība un Zemgales
tūrisma asociācija.
Kopējais krājuma vienību skaits muzejā
gada beigās – 3629, tai skaitā pamatkrājuma
vienību skaits – 1687. Jauniegūto vienību skaits
gadā – 397. Restaurēts viens priekšmets –
drēbju skapis (19. gs.). Kopkatalogā ievadīto
krājuma vienību skaits – 505.
Muzejam ir 9 pamatekspozīcijas.
Pārskata periodā atklāta 1 pamatekspozīcija –
Feldšerpunkts. Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās – 780, izstādēs – 20.
Pārskata periodā sarīkotas 12 izstādes, tai
skaitā 10 atklātas pārskata periodā. Tai skaitā
no muzeja krājuma - 5. Ārpus muzeja eksponētās izstādes – 5, tai skaitā atklātas pārskata
periodā – 2 (No dziedāšanas svētku vēstures,

Pirmā Sēlijas mākslinieku gleznu izstāde).
Muzeja apmeklējumu skaits gadā – 5250,
no tiem 590 – individuālie apmeklētāji, 600 skolēni grupās. Muzeja darbinieku novadīto
ekskursiju skaits muzejā – 150, lekciju skaits
muzejā – 2, muzejpedagoģiskās programmas – 4, muzeja rīkoto pasākumu skaits – 27,
tai skaitā muzejā – 21.
Muzeja pētniecības darba tēmas: ekspozīcijas „Vēstures klase” saturs, Dziedāšanas
svētku vēsture Sēlijā, Viesītes šaursliežu dzelzceļa lokomotīvju depo vēsture. Tā rezultātā
sagatavoti un izdoti 2 bukleti, 2 projektu pieteikumi, publikācijas „Viesītes Novada Vēstīs”,
papildinātas objektu, notikumu un personību
kartotēkas.
Pasākumi
Viesītes TIP (tūrisma informācijas punkts)
un amatniecības centrs
• Dalība starptautiskajā tūrisma gadatirgū
„Balttour 2017” Rīgā. Bukleta „Sēlija” aktualizēšana, informācijas atjaunošana.
• Pārnovadu uzņēmēju dienas Aizkrauklē.
• Akcija „Satiec savu meistaru”. Augšzemes
tautastērps, rokdarbi, kafejas stāsts. Sadarbībā
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ar biedrību „Zīle” un Jolantas Kovnackas kafijas ražotni.
• Projekta „Sēlijas amatnieku jampadracis
Viesītē” izstrādāšana un iesniegšana VKKF
projektu konkursam. Saņemtais finansējums
1510.00 EUR.
• Sēlijas amatnieku gadatirgus organizēšana 5. Sēlijas Tautas mākslas svētkos „Sēlija
rotā” Mazā Bānīša parkā.
• Organizatoriska dalība akcijā „Aplido,
apceļo, apmīļo Latviju!”. Gājiens gar Latvijas
robežu.
• Dalība 7. Zemgales reģiona amatnieku un
mājražotāju kontaktbiržas pasākumā Jelgavā
sadarbībā ar biedrību „Zīle” un mājražotājiem.
Pasākumu organizēšana muzejā
• Tematiski pasākumi „Vēlās brokastis muzejā” - reizi mēnesī.
• Muzeja mājas lapas Viesītes muzejs „Sēlija” uzturēšana un informācijas
nodrošināšana.
• Akcija „Simts labie darbi, Latvijas simtgadi sagaidot”, kas noslēgsies 2018. gada 16.
novembrī.
• Jaunas ekspozīcijas „Vēstures klase” –
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Viesītes novads 20. gadsimtā. Brīvības cīņu
grāmata” tematiskā plāna izstrāde. Projekta
pieteikuma izstrādāšana un iesniegšana VKKF
konkursam „Pastāvīgās ekspozīcijas „Vēstures
klase” izveide”. Projektam saņemti un realizēti
no VKKF 1633.50 EUR.
• Zemgales muzeju direktoru un vadītāju
gadskārtējās sanāksmes sagatavošana Viesītes
muzejā „Sēlija”.
• Muzeja brīvprātīgo palīgu – bijušo dzelzceļnieku un viņu ģimeņu – pieteikšana konkursam Latvijas muzeju biedrības (LMB) gada
balvai „Zelta puteklis”. Iegūta atzinības balva –
diploms un žurnāla „Ilustrētā Vēsture” gada
abonements.
• Simtgades pīlādžu alejas plānošana un
stādījumu uzsākšana.

• Ārstniecības augu stādījumu „Veselības
pēda” Paula Stradiņa skolas dārzā papildināšana un kopšana.
• „Muzeju nakts 2017” – „Āžu miestā laiku
neskaita” Mazā Bānīša parkā un Paula Stradiņa
skolā.
• Pirmās Sēlijas mākslinieku gleznu izstādes sagatavošana un atklāšana Viesītes
Kultūras pilī pasākuma „Sēlija rotā” ietvaros.
• A. Kasinska balvas sagatavošana un
pasniegšana sadarbībā ar mākslinieci Ligitu
Cauni un biedrību „Sēlijas palete”.
• Dzelzceļnieku dienas atzīmēšana kopā
ar bijušajiem dzelzceļa darbiniekiem un viņu
ģimenēm.
• Dzelzceļa darbinieku un ģimeņu ekskursijas organizēšana uz Ludzu.

• Pasākuma „Eiropas kultūras mantojuma
dienas Viesītes novadā” sarīkošana. Eiropas
kultūras mantojuma dienu karoga saņemšana
Sunākstes baznīcai, Stenderu kapu kalnam un
bijušās mācītājmuižas teritorijai un uzvilkšana
mastā pasākuma laikā.
• Baltu vienības dienas brauciens uz
Dignājas pilskalnu sadarbībā ar biedrību „Sēļu
klubs”.
• Tematisks pasākums – Latvijas
Republikas Proklamēšanas dienas svinības
muzejā.
• Foto izstāžu sagatavošana fotogrāfijas nozarei veltītajai konferencei „Buclera lasījumi”.
• Ziemassvētku atzīmēšana kopā ar muzeja brīvprātīgajiem palīgiem.
Sagatavoja I. Svilāne.

Meistari satikti arī Viesītes muzejā „Sēlija”

paldies par atsaucību Viesītes vidusskolas skolēniem un mājturības
skolotājai Ligitai Liepiņai!
Izstāde „Piederības zīmes tekstilijās” no muzeja „Sēlija” krājuma apskatāma muzeja darba laikā Sēlijas mājas Tūrisma informācijas punktā (A. Brodeles ielā 7) līdz 5. maijam!
Savukārt 7. aprīļa pēcpusdienā muzeja nodaļā „Paula Stradiņa
skola” laikraksta „Brīvā Daugava” redaktors un aizrautīgs ģenealoģijas
pētnieks Jānis Apīnis klausītājus iepazīstināja ar radurakstu pētniecības prasmēm. Smelties iedvesmu jauniem atklājumiem bija ieradušies viesītieši, ļaudis no apkārtējiem novadiem - Neretas, Jaunjelgavas
un Jēkabpils, no Krustpils un pat Ogres novada. Dzimtas radurakstu
pētniecība Latvijā ir kļuvusi par ļoti iecienītu
vaļasprieku, tāpēc nemaz nepārsteidza, ka lielākā daļa klausītāju paši ir zinoši senču meklētāji.
Lekcijas noslēgumā daži no klātesošajiem izrādīja
savas dzimtas ciltskoku un dalījās pieredzē, kā labāk to noformēt.
Jānis Apīnis atgādināja vērtīgu atziņu, cik svarīgi ir aptaujāt savas dzimtas vecākos radiniekus un
pierakstīt viņu liecības. Tomēr katra pētnieka darba pamats ir dokumentāli apstiprināmi fakti, tāpēc
aicināja tās nepasludināt par „baltu patiesību”, bet
iekļaut savos materiālos kā mutvārdu liecības par
aizgājušo laiku vai senākiem radiem.
Viesītes muzejs „Sēlija” gatavojas jaunajai tūrisma sezonai, turpinot piedalīties dažādās Vislatvijas akcijās. 4. un 5. maijā „Lauku ceļotāja” akcijā „Atvērtās dienas laukos” gaidām Paula Stradiņa skolā,
lai piedāvātu iepazīties ar to, kā mūsu pļavu un dārzu ārstniecības
augi veido „Veselības pēdu”!

Laikā no 6. līdz 8. aprīlim tautas
lietišķās mākslas meistari, amatnieki,
stāstnieki, tautas teicēji, muzikanti un
dziedātāji vairāk nekā 152 vietās visā
Latvijā aicināja ikvienu interesentu uz
pasākumu „Satiec savu meistaru!”.
Pasākums norisinājās projekta
„Eiropas amatu prasmju dienas” ietvaros, kas aizsākts 2002. gadā Francijā un
kļuvis par plašāko amata prasmju saglabāšanas akciju Eiropā. Kopš
2015. gada akcijā iesaistās arī Viesītes muzejs „Sēlija”.
Šogad Viesīte bija vienīgā vieta visā Sēlijā, kur akcijas ietvaros
varēja satikt meistarus. 6. un 7. aprīlī kopā ar rokdarbnieku biedrību
„Zīle” un izšūšanas meistari Elitu Skadiņu muzejs aicināja izmēģināt
monogrammu izšūšanu. Apmeklētājiem bija iespēja gan pašiem izšūt
sava vārda un uzvārda pirmos burtus, gan aplūkot dvieļus un citas tekstilijas no muzeja krājuma izstādē „Piederības zīmes tekstilijās”. Īpašs

Viesītes muzeja „Sēlija” izglītojošā darba un
darba ar apmeklētājiem speciālists J. Dzimtais

Viesītes muzejs „Sēlija” aicina un ielūdz!

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā, Viesītes muzejs
„Sēlija” aicina apmeklēt izstādi „Tā baltā
gaisma, kas nedziest mūžam”, ko atklāsim
Paula Stradiņa skolas (muzejs Peldu ielā 2)
kamīnzālē plkst. 10:00.
Tā būs skatāma līdz 6. augustam, kad daļa
priekšmetu pārceļos uz jauno, topošo muzeja
ekspozīciju „Vēstures klase”. Šīs telpas projektēšanu nodrošināja pagājušajā gadā izstrādātajam projektam Valsts kultūrkapitāla fonda
piešķirtie līdzekļi. Pašlaik nobeigumam tuvojas telpu remontdarbi, ko veic Aknīstes novada uzņēmums ”J-BŪVE” par muzeja budžetā
paredzētajiem pašvaldības līdzekļiem. Šogad
tika iesniegts otrs projekts „Tematiskās ekspozīcijas „Vēstures klase” projekta realizācija”
un arī iegūts finansiālais atbalsts no Valsts
kultūrkapitāla fonda. Par šiem līdzekļiem
tiks iekārtota jaunā ekspozīcija par Viesīti un

Viesītes novadu simts gados. Aicinām piedalīties tās tapšanā, gan dāvinot vēsturiskus
priekšmetus muzejam, gan piedaloties muzeja pasākumos vai vienkārši apmeklējot muzeja esošās ekspozīcijas un izstādes.
Izstāde „Tā baltā gaisma, kas nedziest mūžam” stāsta par pagājušā gadsimta otro pusi
Viesītē un tās apkārtnē. Tas ir laiks vēsturē,
ko dažādi raksturo un dažādi pret to attiecas.
Mūsu mērķis ir lūkoties tālāk un dziļāk par
virspusēju politisko laika raksturojumu, kas
uzliek zīmogu – padomju okupācijas laiks.
Ne tikai tāpēc, ka liela daļa šodienas sabiedrības dzimuši un dzīvojuši šajā laikā, bet arī
tāpēc, lai stāstītu šo stāstu arī pēc desmit, divdesmit un vairāk gadiem objektīvi un patiesi.
Izstādē skatāmi priekšmeti un fotogrāfijas
no muzeja krājuma. Par visām iestādēm un
uzņēmumiem neatradīsim izstādē informāciju, jo tāda nav atrodama muzeja krājumā.
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Aicinām papildināt izstādē skatāmo, ja jums
mājās saglabātas kādas laikmetu raksturojošas lietas un fotogrāfijas, kas pelnījušas atrasties muzejā.
Izstādes nosaukumam izvēlētas padomju
rakstnieces Annas Brodeles Viesītei veltītā
dzejoļa rindas. Kas ir „tā baltā gaisma, kas nedziest mūžam”? Tās ir atmiņas par cilvēkiem
un notikumiem šajā laikā Viesītē, jo pilsētiņa
ir pašu veidota un lolota, pašu celta vai ārdīta,
pašu apdziedāta un pelta. Tomēr stiprāka par
visu ir „tā baltā gaisma” - tas pašu spēks un
enerģija, pašu ikdienas darbs un svētku prieka starojums, kas izveidojis šodienas Viesīti.
Bija arī grūti, nepanesami, pazemojoši un sarežģīti, bet vai tāpēc baltā gaisma jānodzēš un
jāsēž, vaimanājot un žēlojoties? Tā bija mūsu
vienīgās dzīves daļa, tikai mums atvēlētais
laiks, kas aizvadīts godprātīgi un atbildīgi, atrodot pareizāko iespēju padomju režīma kon-
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trolētajā laikā. Ne visiem tas izdevās veiksmīgi, tāpēc tik dažādi veidojušies cilvēku likteņi,
bijis gan labais, gan ļaunais. Izstāde ir mēģinājums ielūkoties baltās gaismas starā, ko var
vienkārši raksturot – bijis daudz laba. Izstāde
veltīta Viesītes jubilejai un Latvijas simtgadei.
Latvijas simtgadei veltīta arī izveidotā
pīlādžu aleja Paula Stradiņa skolas dārzā pie
Mazā ezeriņa, ko iesākām stādīt pagājušajā
gadā. Pa to ejot no muzeja – vecās pagastskolas – mājas gala, nonākam pie atjaunotās
Mīlestības takas. Simtgades pīlādžu aleju atklāsim 4. maijā plkst. 10:30. Īpaši ielūdzam
Simtgades pīlādžu alejas stādītājus!
Pīlādzis (sērmūkslis) – tautā iemīļots un
apdziedāts, jau no seniem laikiem latvietim
bijis īpašs koks – maģiskām spējām apveltīts, katrai sētai svētību nesošs, no visa ļauna
pasargājošs. Koks ir dekoratīvs un priecē ar
krāšņām un veselīgām, vitamīniem bagātām
ogām. Tas labi piederas tepat, muzeja dārzā, izveidotajai „Veselības pēdai”, kur jau no
maija būs skatāmi pārziemojušie ārstniecības
augi. Tie sastādīti atbilstoši pēdas nervu zonām, kas veido cilvēka orgānus pārstāvošus
laukumus un punktus. Mūsu muzeja Paula
Stradiņa piemiņas ekspozīcija un šis ārstniecības augu stādījums iekļauts akcijas „Atvērtās
dienas laukos” piedāvājumā. Sēlijas lauku
apceļotāji 4. – 6. maijā savā maršrutā var
apvienot Saukas pagasta „Vilciņus”, Elkšņu
pagasta „Dzelmīšu” Jolantas kafejas ražotni un mūsu muzeju (4., 5. maijā).
Mazā Bānīša parka Sēlijas mājā
(A. Brodeles ielā 7) līdz 5. maijam skatāma izstāde „Piederības zīmes tekstilijās”. Rokdarbu

cienītāji un vērtētāji var apskatīt izšūtus dvieļus un citas tekstilijas no muzeja krājuma, kas
rotāti ar izšūtām monogrammām. Izstāde
skatāma muzeja darba laikā.
Saviem apmeklētājiem gribam piedāvāt
jaunas ekspozīcijas un izstādes, lai ne tikai
ekskursantiem, bet arī mūsu novada iedzīvotājiem būtu interesanti apmeklēt muzeju
atkārtoti. Plānojam nomainīt ekspozīciju
Rokdarbu klasē, sakārtot apskatei adītus cimdus. Aicinām adītājas un cimdu īpašniekus
piedāvāt tos (līdz jūnijam) izstādei, lai parādītu šo krāšņumu un darinātāju meistarību visā
daudzveidībā. Reizē tas būs arī ieskats, kādus
cimdus valkā Sēlijā. Pēc izstādes cimdi tiks
nodoti īpašniekiem vai ar pateicību pieņemti
muzejā kā dāvinājumi.

Sestdien, 19. maijā – Muzeju
nakts Viesītē – „Te mans šūpulis
kārts”

Simtgades reizē visā valstī Muzeju nakts
tēma ir „Šūpulis”, tādējādi iekļaujoties simtgades stāstā, kas sākās 2017. gadā un turpināsies līdz 2021. gadam. 2018. gada vadmotīvs
ir „Dzimšana”. Katras tautas un nācijas pastāvēšanu nodrošina šūpulis.
Viesītes 90. jubilejas gadā godināsim savu
pilsētu, kas bijusi šūpulis daudziem viesītiešiem. Lai kur viņi šobrīd atraduši savas mājas, Viesīte ir un paliks viņiem īpaša vieta šajā
pasaulē.
Muzeju naktī abas muzeja nodaļas –
Mazā Bānīša parks un Paula Stradiņa skola –
atvērtas apmeklētājiem no 19:00 līdz 23:30.
No 19:00 līdz 20:30 piedāvājam ap-

meklēt Paula Stradiņa skolu (Peldu ielā 2).
Kamīnzālē - labi vārdi mūsu pilsētai dzejā
un prozā. Izstāde „Tā baltā gaisma, kas nedziest mūžam”, Jolantas kafejas degustācija.
Ārstniecības augu „Veselības pēdas” apskate muzeja dārzā, kur aug arī kafejas augs
cigoriņš.
No 21:00 līdz 23:30 Mazā Bānīša parkā
(A. Brodeles ielā 7) varēs klausīties Viesītes
pūtēju orķestra priekšnesumus. Uzzināsim
pirtnieku gudrības un rituālus jaundzimušajiem un viņu māmiņām. Noslēgumā - vakarēšana pie ugunskura, kur īpaši aicināti Viesītē
dzimušie Muzeju nakts dalībnieki.
Apmeklētājus gaidīs arī Mazais Bānītis,
viņa draugi un biedrības „Zīle” rokdarbnieces. Bijušā lokomotīvju depo telpās būs skatāma fotoizstāde par depo vēsturi. Ēka, kas
jau no 2013. gada ar Viesītes novada domes
lēmumu nodota muzeja apsaimniekošanā un
no 2015. gada ir Valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā, 19. maijā un šajā tūrisma sezonā būs daļēji pieejama apmeklētājiem.
Visi laipni gaidīti! Pasākumi un izstāžu
apmeklējums – bez maksas!
Info: www.muzejsselija.lv
Lai Muzeju naktī nodrošinātu kārtību
telpās un iespēju apmeklētājiem apskatīt
ekspozīcijas un izstādes, aicinām pieteikties
brīvprātīgos palīgus – dežurantus. Tālrunis:
27071996 vai 29116334.
Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja
I. Svilāne

Muzejs atvainojas par kļūdaino informāciju preses izdevumos. Pareizais Muzeju
nakts – 2018 norises laiks ir 19. maijs.

Radošās darbnīcas Vecā Stendera piemiņas
vietas attīstībai

Sestdien, 2018. gada 12. aprīlī, Sunākstes saieta namā notika
Radošās darbnīcas, kurās piedalījās pārstāvji no Stendera biedrības,
Sunākstes evaņģēliski luteriskās
baznīcas draudzes, Jaunjelgavas un
Viesītes novadiem. Visas ieinteresētās puses ir piekritušas parakstīt Sadarbības Memorandu, kas,
iespējams, varētu notikt 12. maijā
Stendera vietas sakopšanas talkas
dienā.
Kopējais darbs ir uzsākts, sanākot visiem kopā un izstrādājot
idejas, lai apjaustu, kas turpmāk
darāms. No Viesītes novada pašvaldības
Radošajās darbnīcās piedalījās Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja, Viesītes kultūras
pils direktore un Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja. Īpašs prieks par Vārnavas iedzīvotāja un
lokālpatriota Jāņa Grozas dalību. Pasākumu
sagatavoja un vadīja Latvijas Universitātes
Telpiskās plānošanas maģistratūras 2. kursa
studenti. Pasākuma mērķis – domāt un izteikt
priekšlikumus, kā attīstīt bijušās mācītājmuižas teritoriju, lai saglabātu Stendera atstāto
mantojumu un lai vietu padarītu pievilcīgu
ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Strādājot četrās darba grupās, meklējām atbildes uz jautājumiem: kādas ir šīs vietas problēmas un iespējas, kas būtu jādara, lai vietu attīstītu, kādu
mēs šo vietu redzam pēc 30 gadiem, ko katrs

no mums var darīt un kā iesaistīties, lai realizētu ieceres. Darbā aktīvi iesaistījās Stendera
biedrības valdes locekļi P. Stradiņš, V. Pīrāgs,
J. Dimitrijevs, Sunākstes pagasta pārvaldes
vadītāja I. Vītola, draudzes locekļi, Stendera
biedrības biedri, kuri bija mērojuši ceļu no
Rīgas, aktīvie vietējie iedzīvotāji. Visus dalībniekus vienoja viena rūpe – saglabāt un attīstīt bijušās mācītājmuižas teritoriju kā mums
visiem nozīmīgu vietu, lai nākotnē tā ir vieta,
uz kuru būtu interese doties ikvienam, lai tas
ir piedzīvojums un emocijas.
Grupu prezentācijās izskanēja visdažādākās idejas – sākot no pilnīgas esošās dabas
saglabāšanas līdz attīstītam tūrisma objektam. Tomēr izkristalizējās viena atziņa, ka
šai vietai ir jākļūst par tādu, kuru vēlētos ap-
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meklēt ikviens Latvijas iedzīvotājs
un viņam tā būtu svarīga. Lai to
panāktu, neapšaubāmi, ir jāsakārto
ceļi, nepieciešamā infrastruktūra,
jānodrošina informācija par objektu iespējami plašākā apjomā.
Kopējā atziņa – šī vieta ir nozīmīga
kā kultūrvēsturiskais mantojums,
to iespējams attīstīt.
Kādēļ tā ir nozīmīga abām
pašvaldībām – neapšaubāmi, tā ir
mūsu vēsture, kultūra, tas ir atpazīstams tūrisma objekts.
Turpmākais konkrētais pasākums ir Stendera biedrības
organizētā bijušās mācītājmuižas teritorijas sakopšanas talka 12. maijā plkst. 10.00.
Aicināts ikviens interesents un strādātgribētājs. Katram jānodrošinās ar darbarīkiem.
Detalizētāka informācija sekos Viesītes
un Jaunjelgavas novadu mājaslapās, kā arī
Facebook biedrības profilā. Ja rodas jautājumi vai ir vēlme piedāvāt palīdzību, var zvanīt
koordinatoram J. Dimitrijevam, tel. 29458923.
Pagaidām zināms, ka plānots ne tikai vietu
sakopt, bet arī atjaunot aleju parkā. Tātad darāmā daudz. Ja vēlies pozitīvas emocijas, labi
padarīta darba sajūtu, tiekamies 12. maijā pie
Sunākstes baznīcas!
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
G. Dimitrijeva
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Novada skolās

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Globāla mēroga darba tirgus profesijas

Programmas tēmas
• Klimata pārmaiņu izraisītās esošās un topošās izmaiņas ekonomiskajā un tehnoloģiskajā vidē.
• 21. gadsimta energoefektīva būvniecība.
• Rītdienas enerģētika – atjaunojamie resursi un saistītie
izaicinājumi.
• Lietu interneta (IoT), mākslīgā intelekta un robotizācijas attīstība – kāda būs cilvēka vērtība darba tirgū?
• Viedās tehnoloģijas – viedais transports, viedā māja, viedā pilsēta, viedais dakteris...
• Piespiedu evolūcija – straujās tehnoloģiskās attīstības priekšrocības un riski jeb ko iegūstam un ko zaudējam.
• Esošās un nākotnes profesijas un IT loma tajās.
• IT prasmes – profesionālās zināšanas vai pamatprasmes?
Sasniedzamais rezultāts: Izglītojamie gūst priekšstatu par daudzveidīgām IT profesijām globālajā darba tirgū, kvalitatīvu IT pakalpojumu izstrādes nosacījumiem, nepieciešamajām profesionālajām
kompetencēm un darba devēju prasībām, enerģētikas un robotizācijas
attīstības nozīmi. Jaunieši aizdomāsies par 21. gs. izaicinājumiem un
savas karjeras izaugsmes nozīmību.
Ieva D. /12. kl./ – Interesanta un saistoša tikšanās par globālām
tēmām. Bija par ko aizdomāties.
Klinta un Anda N. /8. kl./ – Papildus darbojamies fizikā. Šī lekcija
bija mums labs papildinājums zināšanām.
Izdevumi par karjeras pasākumu „Globāla mēroga darba tirgus profesijas” tika segti no projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

6. aprīlī Viesītes vidusskolā tika organizēta interaktīva diskusija –
tikšanās ar A/S „Sadales tīkls” Mācību centra pārstāvi, Izglītības programmu vadītāju Tatjanu Juškāni par IT jomas iespējām un nākotni
enerģētikā, kā arī tika ieskicētas tuvākās nākotnes aktualitātes – IT
tehnoloģiju attīstība, lietu internets, mākslīgais intelekts, robotizācija
utt., kā arī startup vēsture un aktualitātes Latvijā un pasaulē, nedaudz
par silikona ieleju. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar karjeras perspektīvām IT jomā un trenēt karjeras veidošanas prasmes.
Tika strukturēti secīgi uzdevumi: veicināt izpratni par daudzveidīgām IT profesijām globālajā tirgū, iepazīties ar kvalitatīva IT pakalpojuma izstrādes nosacījumiem, iepazīties ar nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm un darba devēja prasībām, trenēt karjeras
plānošanas prasmes.

Karjeras pasākuma materiālu sagatavoja PKK
S. Ratiņa.

Radošie procesi izglītojamos vienmēr aizrauj!

Pasākumā kopumā savas praktiskās prasmes izmēģināja vairāk nekā
220 skolēni. Intereses un iespējas dažādas, bet bērnu prieks par radošo
darbošanos bija neviltots.
Lorete un Denija /3. b/ – Ļoti patika. Īpaši patika telefonu piekariņu
izgatavošana. Koka taureņi smaržoja pēc kokiem, un tas bija jauki.
Niks un Emīls /3. a/ – Robotikas arēna bija labā. Sacensties un savākt
daudz punktu bija forši!
Madara, Alīna un Krista /5. b/ – Patika, jo varējām daudz ko darīt
paši. Gribējās pamēģināt visu. Interesanti, ka ziedu veikala pārdevēja ir arī
vadītāja, floriste un dara arī citus darbus.
Samanta, Dāvis un Annija /8. a/ – Labprāt iesaistījāmies meistardarbnīcās, kurās varējām. Tas bija labi!

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS

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

29. martā Viesītes vidusskolā karjeras attīstības atbalsta pasākums
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros norisinājās meistardarbnīcas
„Karjeras ceļš Sēlijas profesiju klāstā” Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas 1. – 7. klasēm.
Skolēniem bija iespēja iedziļināties tirdzniecības sektorā strādājošo, uzņēmējdarbības un pārdevēja profesijas niansēs, apzaļumošanas
un daiļdārzniecības speciālista darba laukā, pašnodarbinātās personas
un amatniecības nozaru cilvēku darba iespējās, iepazīt IT un robotikas virzienu iespējas, dekorēšanas un floristikas jomas karjeras ceļus.
Norisinājās meistardarbnīcas – „Lieldienas gaidot!” /Olita Baklāne un
Evita Kilbauska/; „Es savai pilsētai pavasarī!” /Rudīte Feldmane/; „Es un
Latvijai 100” /Santa Driba/; „Robotikas mači” /Raimonds Driba/.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā
atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”

Materiālu sagatavoja PKK S. Ratiņa.
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Viesītes vidusskolai izcili sasniegumi
Ekonomikas valsts olimpiādē

Šī gada 7. martā trīs Viesītes vidusskolas
skolēni - Juris Skutelis, Egīls Arvīds Skrūzmanis

un Andris Līcis – devās pārstāvēt Viesītes vidusskolu Ekonomikas valsts olimpiādē un sasniedza izcilus rezultātus.
Šo iespēju viņi ieguva, sasniedzot augstus
rezultātus novada olimpiādē – savā klašu grupā Juris Skutelis ieguva 1. vietu, Andris Līcis
3. vietu un Egīls Arvīds Skrūzmanis 2. vietu.
Kopumā valstī novadu olimpiādēs startēja teju
900 dalībnieki. Visu novadu ekonomikas olimpiāžu rezultāti tika apkopoti pēc iegūto punktu
skaita, un no šī saraksta labākie 80 tika aicināti
piedalīties Ekonomikas valsts olimpiādē.
Valsts olimpiāde norisinājās 3 stundu garumā Rīgā, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības

un ekonomikas fakultātē (LU BVEF). Viesītes
vidusskolas skolēnu sasniegtie rezultāti ir izcili –
Juris Skutelis ieguva atzinību, Andris Līcis 3. vietu, bet Egīls Arvīds Skrūzmanis 2. vietu un garantētu budžeta vietu Latvijas Universitātes Biznesa,
vadības un ekonomikas fakultātē (LU BVEF).
Jaunieši izsaka lielu pateicību savam ekonomikas skolotājam Jānim Skutelim, kurš veltīja
savu brīvo laiku un izcili sagatavoja savus audzēkņus Valsts olimpiādei.
Lepojamies!
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste
A. Saturiņa

Pretī pavasarim caur POPIELU

6. martā, kad saules siltos starus aizklāja
vēja dzītie mākoņi, Rites pamatskolas 2. un 3.
klašu skolēni pulcējās uz savu kopīgu saliedēšanās pasākumu. Visiem bija vēlēšanās pavasarī ieiet, skanot iemīļotajai mūzikai. Tāpēc
tika nolemts, ka mums būs pašiem sava – mini
POPIELA. Šoreiz ar uzdevumu sagatavoties pasākumam bija jātiek galā patstāvīgi. Tika meklēti mīļāko dziesmu ieraksti, pētīti tērpi
un mācīti deju soļi. Uz improvizētās
skatuves notika lielais koncerts, kuru
vērtēja Samantas, Adriana un Nikijas
mammas. Pirmo reizi oficiāli vakara
vadītājas pieredzi ieguva Nikija. Par
visspilgtāko tika atzīta Sanijas virzītā
Bermudu divstūra dziesma „Šūpojam
masas”. Otrā vieta – Nikijas un viņas
komandas (Daniela, Sanija, Vita)
Katty Perry dziesma „Roar”. Jāatzīst,
ka šajā dziesmā pārsteidza Daniela
ar savu skaisto ziloņa tēlu. Šogad
dziesmu izvēles favorīti bija grupa
Bermudu divstūris, jo no tās repertuāra tika izvēlētas 3 dziesmas.
Pēc skanīgās Popielas uzvedumiem klāt bija laiks dažādām spēlēm
un rotaļām. Lai arī vēja brāzmas virpuļodamas
nesa pērnās lapas, tas netraucēja gaidīt karstajās
oglēs cepto šašliku. Pēc kārtīgas kopīgās izskrie-

Autores foto

šanās gaļas gabali nozuda zibenīgi. Pats atbildīgākais uzdevums – pašiem tikt galā ar mini zefīriņu cepšanu. Ar audzinātājas palīdzību saldie,
karamelizētie kārumi tika likti starp cepumiem.
Kāds to notiesāja uzreiz, cits vēl uzcepa „rezervīti”. Ļoti patīkami, ka bērni teicās kārumiņu
aiznest savām mammām. Iepriecina tas, ka
dalīšanās prieks viņiem nav svešs. Lielum liels

paldies jāsaka Samantas mammai, kura kā uzticīgs rūķītis bija galvenais palīgs brīžos, kad klases audzinātāja bija aizņemta citu neatliekamu

pienākumu veikšanā! Vējainais pavasaris
tika saņemts cerībā, ka turpmāk vairāk
būs sajūtams saules siltums un pavasara
sasaukto putnu dziesmas.
Izskaņā visiem tika pasniegti diplomiņi par dalību Popielas pasākumā.
Vēlāk kopīgi varējām doties uz lielo
Popielu Rites Tautas namā, kurā uzstājās
vecāko klašu skolēni un pieaicinātie viesi.
Kopības un piederības sajūtu lielā mērā
veicina šādi neformālās izglītības pasākumi. Ticu, ka kopīgas emocijas un atmiņas būs viens no vienojošajiem faktoriem
otrās un trešās klases skolēniem.
Klases audzinātāja

Rites pamatskola uzņem pasaules mēroga zvaigznes

6. aprīlī plkst. 17.00 Rites Tautas namā notika Rites pamatskolas rīkots Popielas konkurss
5. - 9. klasēm. Pasākumā piedalījās arī skolēni
no Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas,
Aknīstes vidusskolas, Viesītes vidusskolas. Šajā

vakarā jaunieši demonstrēja savu drosmi, aktiermākslas prasmi, spēju sadarboties un spēju
iepriecināt sevi un citus.
Pasākumu interesanti un raiti vadīja 7. klases skolēni Diāna Stažecka un Zintis Aleksis.
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Ļoti nopietns un atbildīgs darbs tika žūrijai,
kuras sastāvā bija Rites Tautas nama vadītāja
Aina Guoģe, mūzikas skolotāja Inga Davidāne,
vecāku pārstāve Natālija Staceviča un Viesītes
novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks.
Kad žūrija un skatītāji bija ieņēmuši savas
vietas pie galdiņiem, uz skatuves kāpa īpašais
vakara viesis – astoņdesmito gadu dīva Sisi Ketc
ar dziesmu „Good gais only win in movies”. Pēc
priekšnesuma, kurš beidzās ar skatītāju vētrainām ovācijām, cienījamā māksliniece tika aicināta pievienoties žūrijai. Paldies Rites Tautas
nama pašdarbniekam Gunāram Abrickim par
jauko pārsteigumu!
Kopumā tika demonstrēti 7 priekšnesumi,
kuros to dalībnieki pārtapa par pasaules zvaigznēm un cīnījās par pirmo, otro, trešo vietu un
nomināciju tituliem.
Nebija garlaicīgi ne skatītājiem, ne dalībniekiem - katru priekšnesumu zāle atbalstīja ar
skaļām ovācijām un nerimstošiem aplausiem.
Par vakara „naglu” un uzvarētāju kļuva
Rites pamatskolas 5. klases skolēni ar savu košo
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priekšnesumu - dziesmu popūriju, kurš skatītājos izraisīja sajūsmu un smieklus līdz asarām!
Otrās vietas balva aizceļoja uz Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolu. Skolēni pārtapa par
Džastinu Timberleiku ar dziesmu „Can’t Stop
the Feeling!” un no žūrijas saņēma nomināciju kā akrobātiskākā grupa. Trešo vietu ieguva
Viesītes vidusskolas grupa. Jaunietes patiešām
parādīja lielisku sniegumu, kuru žūrija novēr-

tēja arī kā sinhronāko izpildījumu.
Saldas un garšīgas balvas saņēma visi
priekšnesumu dalībnieki. Pārsteiguma balvas
godalgotajām vietām bija sarūpējis arī Viesītes
novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks.
Pēc pasākuma turpinājās diskotēka. Visa
vakara garumā ļoti iecienīts skolēnu vidū bija
foto stūrītis. Paldies fotogrāfei Aivitai Ģeidānei!
Liels paldies visiem Popielas dalībniekiem

par sniegtajām pozitīvajām emocijām! Jūs tiešām bijāt gatavojušies šim pasākumam un, pats
galvenais, pārvarējāt savu satraukumu, un uzdrīkstējāties kāpt uz skatuves.
Liels paldies arī tiem Rites pamatskolas jauniešiem, kuri palīdzēja man veikt organizatoriskos darbus, lai šis pasākums varētu notikt!
Pasākuma organizatore skolotāja
N. Dirda

Lieldienu jampadracis Ainas sētā

29. martā visi Viesītes pirmsskolas
iestādes „Zīlīte” bērni bija aicināti sanākt
kopā uz Lieldienu jampadraci saimnieces
Ainas sētā. Pati saimniece viesus sagaidīja un aicināja iekšā. Bērni mājās ar vecākiem un grupās bija mācījušies tautasdziesmas un ticējumus par Lieldienām.
„Bitīšu” grupas bērni bija uztaisījuši
zaķu maskas, lai Lieldienu Zaķis nepaiet
bērnudārzam garām. Sadzirdējusi saimnieces Ainas stāstīto, kas jāpaspēj izdarīt
līdz Lieldienām, sētā ielēca čaklā Zaķene
Jepe! Ķepās pūpoli veselīgam pērienam,
kuram visi labprāt ļāvās, un olu grozs –
pilns ar raibām oliņām! Bērni stāstīja, kā
viņu mājās krāso olas, un Zaķene parādīja, kā un ar ko viņa krāsoja olas. Krāsojot „Ķiparu” grupiņa.
olas, var izmantot gan to, kas aug mežā,
pļavā – lapiņas, sūnas, pumpurus, gan to, kas Čaklākie mīklu minētāji nopelnīja rakstainas
virtuvē – tējas, ievārījumus, putraimus, sīpolu olas no papīra, kuras mājās varēja izkrāsot.
Izdzirdējusi dziesmas un dejas, no Lielā
mizas... Saimniece bērniem uzdeva mīklas.

Meža atskrēja Lapsa Capsa! Viņa nekad
nebija svinējusi Lieldienas, jo nezināja, kā
to dara. Apsolījusi nevienu neēst un nebiedēt, Capsa uzmanīgi klausījās tautasdziesmas, ticējumus, minēja mīklas un kopā ar
bērniem gāja rotaļās. Spēku atjaunošanai
Jepe visus uzcienāja ar raibām oliņām.
Lapsa Capsa pateicās par jauko kopā būšanu un aizskrēja Lielā Meža iemītniekiem
mācīt, kā jāsvin Lieldienas.
Dienas kļūst garākas, saulīte siltāka.
Cik ļausimies brīnumiem ticēt, tik brīnumus sastapsim! Lai visiem pavasaris būtu
tik jauks un krāsains kā raibās oliņas Jepes
groziņā!
Paldies saimniecei Ainai, čaklajai
Jepei un pacietīgajai Capsai par Lieldienu
ieskandināšanu bērnudārzā!
Svētkus no malas vēroja pelīte – „Bitīšu” grupas
audzinātāja Solvita.
I. Donasevičas foto

Noslēgušās starptautiskas apmācības
„Adapting youth work to changing context”
No 9. līdz 16. aprīlim Viesītes novada Jaunatnes
lietu speciāliste Dita Sala un Jauniešu domes pārstāve Evelīna Bantauska apmeklēja Erasmus+ projekta „Adapting youth work to changing context
(Jaunatnes darba adaptēšana mainīgajā kontekstā)” ietvaros notiekošās apmācības. Tās norisinājās Lietuvā, Daugirdikšes mācību centrā, pulcējot
33 jaunatnes jomas pārstāvjus un darbiniekus no
8 dažādām valstīm – Norvēģijas, Polijas, Īrijas,
Bulgārijas, Itālijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.
Apmācību dalībnieki nedēļas garumā dalījās ar
savu valstu pieredzi par jauniešu iesaisti un iespējām,
kā arī mācījās padziļinātāk izprast jauniešu vajadzības. Tāpat tika analizēta mainīgā situācija darbā ar
jauniešiem un atspoguļotas kompetences, kuras ir
nepieciešamas speciālistiem, kuri darbojas jaunatnes
jomā. Apmācības tika balstītas uz neformālās izglītības metodēm, kas sevī ietver grupu diskusijas, simulācijas, praktiskos uzdevumus, semināru rīkošanu
utt. Darbs tika veikts gan nacionālajās, gan jauktajās
grupās. Pēdējās divās dienās tika veikts noslēguma
uzdevums, kurā bija nepieciešams pielietot nedēļas
gaitā uzkrātās zināšanas un organizēt „darbnīcu”
pārējiem dalībniekiem. Šāds uzdevums ļauj katram
dalībniekam izteikt savu viedokli, piedalīties organizatoriskajos darbos un vadīt, tādējādi attīstot un
pilnveidojot savas prasmes un kompetences. Projekta
ietvaros bija iespēja izprast jēdzienu - digitālais jaunatnes darbs, kur katram dalībniekam bija iespēja
izmēģināt 3D virtuālās realitātes un tehnoloģiju piedāvātās iespējas, tādējādi paplašinot dalībnieku redzesloku par darba ar jauniešiem iespējām.

Jauniešu domes pārstāve Evelīna apgalvo, ka viņas lielākais ieguvums no šīm
apmācībām ir jaunas zināšanas ne tikai par
jaunatnes darbu, bet par dažādām metodēm,
ko pielietot, strādājot grupās, organizējot
pasākumus, kā arī noteikti komunikācija
ar citām valstīm: „Šis projekts bija lieliska
pieredze, ko ieguvu. Tā bija ne tikai iespēja
mācīties par jaunatnes lietām, bet arī iespēja sadraudzēties ar citas valsts pārstāvjiem,
pozitīvi pavadīt laiku, kā arī uzlabot angļu
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valodas zināšanas. Bija lieliski projekta vadītāji, kā arī cilvēki, ar kuriem kopā sastrādājāmies. Noteikti, ja būs iespēja, piedalīšos vēl
kādos tāda veida projektos.” Evelīna ieteiktu
arī citiem piedalīties šādos projektos, jo tā ir
vērtīga pieredze un jauni kontakti.
Apmācības organizētas Erasmus+ projekta ietvaros sadarbībā ar Elektrėnų kultūros centras.
E. Bantauska
Jaunatnes lietu speciāliste D. Sala

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2018. gada aprīlis, Nr. 4 (177)

Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra
aktivitātes aprīlī
Esam sagaidījuši pavasari. Arī Viesītes
jaunatnes iniciatīvu centrā (JIC) aprīlī jutām pavasara klātbūtni. JIC vadītāja kopā ar
bērniem devās uz „Riekstu mežu” pēc dabas veltēm, kuras pēc tam izmantot ikdienas
darbam. Kā ierasts, jaunieši rosījās pa virtuvi, paši gatavojot visu iecienītās pankūkas.
Dienās, kad saulīte mūs lutināja, devāmies
ķert saules starus. Protams, atradām arī laiku
labām kino filmām. Jauniešu centrs var lepoties: bērni paši savām rociņām izveidoja puķu
dobi. Arī turpmāk pašu spēkiem veidosim ko
jaunu. Paldies visiem, kas aktīvi piedalījās!
Aicinām Viesītes novada seniorus dienas
pirmajā pusē izmantot mājīgās centriņa telpas un virtuvīti savām aktivitātēm.
Maija mēnesī JIC būs ierastā rosīšanās
pa virtuvi. Rīkosim svētkus saviem vēderiem – gatavosim cepumus un noslēgsim mā-

cību gadu ar pašu gatavotu torti. Skatīsimies
sirsniņai tīkamas filmas un baudīsim kopā
būšanu. Dosimies svaigā gaisā: spēlēsim basketbolu, baudīsim saulīti, kā arī asināsim prātus, piemēram, ar galda spēlēm. No iepriekš
sarūpētajām dabas veltēm taisīsim pavasara
kompozīciju, ļausim vaļu savai fantāzijai!
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

Ģenerāļu kausa posms Aknīstes novada
Gārsenē

17. aprīļa pēcpusdienā Aknīstes novada
Gārsenē norisinājās Latvijas Ģenerāļu kausa
posms, kura ietvaros Sēlijas jaunieši sacentās trīs disciplīnās – galda tenisā, novusā un
badmintonā. Viesītes novadu šajā posmā
pārstāvēja četri jaunieši – Kristaps Kliģis,
Viesturs Zaļakmens, Andris Līcis un Kristaps
Mols. Kopvērtējumā Aknīstes novada posmā
Viesīte ierindojās augstajā 2. vietā, taču vislabāko individuālo sniegumu no Viesītes jau-

niešiem parādīja Kristaps Kliģis, kurš novusa
disciplīnā ierindojās 1. vietā, kā arī Viesturs
Zaļakmens, kurš galda tenisa disciplīnā ierindojās 3. vietā.
Paldies Aknīstes novadam par uzņemšanu! Uz tikšanos nākamajos Ģenerāļu kausa
posmos!
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Sala

Vidzemes čempionāts spēka trīscīņā

Sestdien, 14. aprīlī, norisinājās viens no
smagākajiem šī gada čempionātiem LPF kalendārā – „Vidzemes čempionāts klasiskajā
un ekipētajā spēka trīscīņā” Valmierā. Uz šo
čempionātu bija ieradušies 100 atlēti, lai cīnītos par medaļām un kausiem. Jāpiebilst, ka
Vidzemes čempionāts vienmēr ir bijis smagākais čempionāts. Uz šo čempionātu devās
arī atlēti no Viesītes sporta kluba. Cīņa un
konkurence bija redzama visās kategorijās.
Sieviešu kategorijā līdz 57 kg Elīna Liepiņa

pārliecināti izcīnīja 1. vietu. Bija arī jauns
personīgais rekords svara stieņa vilkmē no
zemes disciplīnā. Svara kategorijā 63+ bija
spēcīgas atlētes. Cīnoties un uzstādot jaunus
personīgos rekordus, Svetlana Liepiņa izcīnīja 3. vietu. Veterāni I kategorijā līdz 83 kg
Māris Orlovs izcīnīja 1. vietu, uzstādot jaunu personīgo rekordu pietupiena disciplīnā,
un absolūtajā vērtējumā ieguva kausu un
3. vietu.
Man liels prieks par labajiem panāku-

miem šajā smagajā čempionātā. Pateicība
Viesītes pašvaldībai par finansiālo atbalstu.
Pateicība arī Viesītes sporta klubam, kā arī
Jolantai par to, ka šajās sacensībās varējām
piedalīties vienādos T-kreklos! Noslēgumā
gribu vēlēt visiem atlētiem neatlaidību, pacietību un cīņas sparu arī turpmāk. Protams,
tiek gaidīti arī visi, kuri vēlas nodarboties ar
smagatlētiku Viesītes sporta klubā trenažieru
zālē. Veiksmi visiem!
M. Orlovs

Viesītē aizritējis Lieldienu kauss volejbolā – 2018

Sestdien, 31. martā, Viesītes vidusskolas
sporta zālē notika Lieldienu volejbola turnīrs.
Uz turnīru sportisti pulcējās no Viesītes un
kaimiņu novadiem.
Kopumā uz turnīru pacīnīties par kausu un čempionu titulu ieradās 9 komandas.
Komandas spēlēja 2 apakšgrupās. Izspēlējot
apakšgrupu spēles, no katras grupas tālāk tika
3 komandas. Apakšgrupā ieguvušas pirmo
vietu, komandas automātiski nodrošināja sev
vietu pusfinālā, bet apakšgrupu 2. un 3. vietu
ieguvēji savā starpā izspēlēja krusta spēles par
iekļūšanu pusfinālā.
Kad tika noskaidrotas pusfināla otras divas komandas, sākās pusfināla spēles, spēlējot
atkal krusta spēles, lai noskaidrotu, kas finālā

spēlēs par 3. un 4. vietu, kā arī par 1. un 2. vietu. Fināla spēles bija asas un spraigas, pirmās
un otrās vietas ieguvējus izdevās noskaidrot
tikai pēc triju setu cīņas:
4. vietā – komanda „Team Aure” - komandā spēlēja Artis Daģis, Ivo Bilaničs, Rihards
Ločmelis, Emils Zemītis, Digmārs Čāmāns;
3. vietā – komanda „Nereta” – komandā
spēlēja Valdis Kārtiņš, Viktors Kudrjašovs,
Juris Ignatiks, Elmārs Vorslavs, Gundars
Ziemelis;
2. vietā – komanda „Pilskalne” – komandā spēlēja Jānis Usāns, Jānis Kārtiņš, Denijs
Grīnvalds, Raivis Pauniņš, Emīls Vorslavs;
1. vietā – komanda „RVS” (Viesīte) –
komandā spēlēja Jurģis Prokofjevs, Jānis
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Kerubins, Rihards Broničs, Elvijs Demjanovs,
Gints Vaivods, Jānis Valainis.
Par komandu labākajiem spēlētājiem tika
atzīti: Elmārs Vorslavs (Nereta), Jānis Usāns
(Pilskalne), Jānis Kerubins (Viesīte).
Paldies visiem sportistiem par atbalstu!
Veiksmi, izturību, uzvaras un panākumus nākamajos turnīros!
Paldies Viesītes vidusskolas direktoram
Andrim Baldunčikam par telpām un atbalstu
turnīra rīkošanā, paldies dežurantei Aldonai
par darbu!
Uz tikšanos!
J. Stumbiņa,
Viesītes sporta klubs

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2018. gada aprīlis, Nr. 4 (177)

Rīgas kausa čempionāts spiešanā guļus uz reižu skaitu

24. martā Rīgā norisinājās Latvijas kausa
posms – Rīgas čempionāts spiešanā guļus uz
reižu skaitu. Šajā posmā piedalījās vairāk nekā
150 sportisti no Latvijas un Lietuvas. Šajā posmā piedalījās arī atlēti no Viesītes sporta kluba.
Šis posms bija gana smags, jo atlētiem jābūt ne
vien spēcīgiem, bet arī izturīgiem, lai varētu
uzspiest svaru stieni pēc iespējas vairāk reižu.
Sievietēm bija jāuzspiež puse no sava perso-

nīgā svara, bet puišiem savs personīgais svars.
Sieviešu konkurencē svara kategorijā līdz 47 kg
Krista Pura ierindojās 2. vietā. Svara kategorijā līdz 57 kg Elīna Liepiņa, cīnoties ar konkurentēm, ierindojās 5. vietā, uzstādot labāku
rezultātu nekā iepriekšējās sacensībās. Svetlana
Liepiņa ieguva 2. vietu savā kategorijā, uzrādot
arī labu rezultātu. Jauniešu grupā līdz 59 kg
Emīls Orlovs godam izcīnīja 2. vietu savā kate-

gorijā un 3. vietu jauniešu absolūtajā kopvērtējumā. Seniori 1 grupā Māris Orlovs ar 2 reižu
mazākumu palika 4. vietā.
„Man liels prieks par visiem sportistiem,
kuri uzcītīgi darbojas trenažieru zālē, lai gūtu
panākumus. Vēlu visiem uzcītību un labus panākumus arī turpmāk. Pateicos Viesītes pašvaldībai par finansiālo atbalstu,” teic Māris Orlovs.

Latvijas posms svaru stieņa
spiešanā guļus

7. aprīlī norisinājās kārtējais Latvijas
kausa posms svaru stieņa spiešanā guļus
Degumniekos. Uz šo kausa posmu bija sabraukuši atlēti no daudzām Latvijas pilsētām. Kaut
nepilnā komandas sastāvā, tomēr uz šo posmu devās atlēti arī no Viesītes sporta kluba.
Kopā šajās sacensībās uz cīņu pulcējās 90 atlēti.
Sportisti no Viesītes pārbrauca mājās ar 3 medaļām. Katrs viesītietis cīnījās godam, sasniedzot jaunus personīgos rekordus. Sieviešu kategorijā no Viesītes piedalījās Elīna Liepiņa kura,
savā kategorijā cīnoties, godam izcīnīja 2. vietu.
Junioriem svara kategorijā līdz 66 kg Jevgēnijs
Gruņins pārliecināti ieguva 1. vietu, uzstādot
jaunu personīgo rekordu. Seniori 1 kategori-

jā līdz 83 kg Māris Orlovs ar 5 kg mazākumu
ieņēma 2. vietu, arī uzstādot jaunu personīgo
rekordu sacensībās. Kā komanda ierindojāmies
5. vietā. Apsveicu visus, kas piedalījās un cīnījās
šajā posmā! Arī šo sacensību organizators no
Madonas Mārtiņš Lielups uzteica Viesītes komandu – lai gan Viesīte ir maza pilsēta ar mazu
komandu, bet spējot cīnīties un izcīnīt labas vietas uz goda pjedestāla.
Pateicība Viesītes novada pašvaldībai par finansējumu, lai varētu nokļūt un piedalīties šajās
sacensībās.
Vēlu neatlaidību, pacietību un gribasspēku
visiem atlētiem arī turpmāk.
M. Orlovs

Lielā novusa sestdiena Elkšņos

14. aprīlī Elkšņu kultūras namā norisinājās novusa turnīrs. Turnīrs notika, pateicoties Ārijam Bārdulim un Indrai Cepurītei,
kas atbalstīja turnīra organizatorus un varēja
piedāvāt plašas telpas novusa galdu izvietošanai. Uz turnīru ieradās 17 dalībnieki gan no
Elkšņiem, gan Viesītes, gan arī no Rīgas. Pēc
izlozes dalībnieki tika sadalīti divās apakšgrupās, kur spēlēja katrs ar katru. No katras
apakšgrupas tālāk spēlēt tika četri dalībnieki,
atkal tālāk spēlējot katrs ar katru. Pēc visu
spēļu izspēlēšanas arī tika noskaidrotas godalgotās vietas: 3. vietā – Vitālijs Beinarts,

2. vieta Ārijam Bārdulim, 1. vietā – Rihards
Šadeika.
Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību! Paldies Ārijam Bārdulim par atsaucību
un palīdzību turnīra organizēšanā! Paldies
Indrai Cepurītei par atsaucību un plašajām
telpām! Paldies Gintam Uskuram par spēļu
tiesāšanu! Liels, liels paldies Ārija Bārduļa
mammai par gardajiem pīrāgiem, ko viņa sarūpēja turnīra dalībniekiem!
Uz tikšanos nākamajos turnīros!
Sporta darba organizatore
J. Stumbiņa

Jauktais koris „Viesīte” uzstājas Gunāra Meijera jubilejas
koncertā un kopā izdod kompaktdisku „Saki man”

vadībā. Koncerta pirmajā daļā prezentējām komponista, dziesmu
tekstu autora un izpildītāja Gunāra Meijera jauno kompaktdisku „Saki
man”, bet otrajā daļā uzstājās Latvijā populāras grupas un mūziķu apvienības. Klātienē satikāmies ar grupām „Zaļā Galma Kapela”, „Credo”,
„Opus Pro”, Normundu Jakušonoku, Hariju Zariņu, Aleksu, grupu
„Keksi”, piedalījās Aivars Hermanis, Raimonds Macats. Interesantu
priekšnesumu sniedza Gunāra ārzemju draugi Marco Ojala no
Somijas, Noels no Īrijas, un arī mēs, Viesītes koris, dziedājām kopā ar
šiem māksliniekiem. Instrumentālajā grupā visa koncerta garumā bijām kopā ar pianistu Gintu Žilinski, bundzinieku Guntaru Lintiņu un
citiem ne mazāk zināmiem mūziķiem. Koncertu filmēja reģionālā televīzija un tiešraidē translēja Latvijas Radio 2. Par koncertu dzirdējām
ļoti labas atsauksmes, tāpēc esam gandarīti par paveikto! Pateicamies
skatītājiem par aplausiem, novada domei un Kultūras pilij par mums
sniegto atbalstu.
Koncertu iespējams noklausīties
http://lr2.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=2&y=2018&m=3&d=21

21. martā Ogres kultūras namā notika Gunāra Meijera 60 gadu
jubilejas koncerts, kurā kopā ar jubilāru skaistu koncertprogrammu
izdziedāja Viesītes jauktais koris diriģentu Lienes un Reiņa Grīhofu

Jauktā kora „Viesīte” prezidente
A. Butāne
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Viesītes mūzikas studija ar panākumiem startē
Jauno mūziķu konkursā

Viesītes mūzikas studijas (vadītāji Liene un Reinis Grīnhofi) audzēknis Kristaps Vasiļevskis ar panākumiem startēja IX Starptautiskajā Jauno
mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA Daugavpilī un ieguva atzinību un pateicību par veiksmīgu dalību. Liels paldies pedagogiem par ieguldīto
darbu! Lepojamies!

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste A. Saturiņa

Novadu skolu tautas deju
kolektīvu skate

28. martā Viesītes kultūras pilī norisinājās Aknīstes, Jēkabpils,
Krustpils, Salas, Viesītes novadu skolu tautas deju kolektīvu skate. Viesītes
novadu tajā pārstāvēja Viesītes mūzikas un mākslas skolas 1. – 3. klašu
deju kolektīvs „Danceri” (vadītāja Austra Saturiņa), Viesītes mūzikas
un mākslas skolas 4. – 6. klašu deju kolektīvs „Danceri” (vadītāja Austra
Saturiņa) un Viesītes vidusskolas 7. – 9. klašu deju kolektīvs „Augšzemīte”
(vadītājs Andris Kivlenieks). Viesītes novada kolektīvi skatē sevi godam pārstāvēja, sasniedzot augstus rezultātus. „Danceri” (1. – 3. kl.) un
„Augšzemīte” ieguva 1. pakāpi, bet „Danceri” (4. – 6. kl.) – 2. pakāpi.
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste
A. Saturiņa

Pagastu ziņas

Galvenais ir kopā būšana

Neraugoties uz nejauko laiku, otrajās
Lieldienās Ormaņkalna ļaudis un draugi no tālākām vietām sanāca kopā uz savu tradicionālo
talku – nu jau četrpadsmito gadu pēc kārtas.
Kā vienmēr kuplā skaitā pārstāvēta
Sirmoviču ģimene no Ormaņiem, ieradušies Plāceņu un Alotiņu māju ļaudis – Mirdza
Mežaraupe, Gatis Bekmanis ar dēlu Deivi,
Gunita Paupere ar meitām Laini un Leniju no
Jaunmārupes. Gunitas senču mājas – Rites pa-

gasta Kviļi, pati mācījusies Elkšņu pamatskolā,
vasarās vairākkārt strādājusi kā brīvprātīgā
Ormaņkalna nometnēs.
Stādīt ķiršus, kā bija iecerēts, šajā dienā
vēl nevaram, jo zeme sasalusi, bet iztīrīt kādu
krūmiem aizaugušu stūrīti var jebkuros laika
apstākļos. Pieaugušie zāģē un novāc kārklu apaugumu. Bērniem darbs zem jumta. Lielie zari
jāsazāģē mazākos gabaliņos un jāpabaro truši
un kazas. Tiem pagrauzt zarus ir lielākais gar-

Izzudušas sensētas, bet to saimnieku iestādītie saldo ķiršu dārzi joprojām dzīvo, tikai ilgojas
pēc kopšanas. Ormaņkalna ļaudis talkas reizē novāc krūmu apaugumu ķiršu dārzā. No kreisās:
Aleksandrs Beļinskis, Gunita Paupere, Mirdza Mežaraupe, Rita Sirmoviča, Jānis Sirmovičs,
Gatis Bekmanis.

dums un prieks par jauko sabiedrību.
Pusdienas talciniekus gaida Mazormaņu
siltajā istabiņā. Saimnieka Jura Rusiņa gatavotās
kotletes ir kulinārijas meistarstiķis. Tāpat arī kūpināts medījums – bebrs, ko sagādājis Aleksandrs
Beļinskis. Katrs talcinieks groziņā līdzi paņēmis
krāsainas olas un citus pārsteigumus, jo galvenais
šajā pasākumā mums ir kopā būšana.

Bērni sasmalcina zariņus trušu un kazu barošanai Mazormaņu sētā. No kreisās: Deivis Bekmanis no Alotiņiem, Lenija
Paupere no Jaunmārupes, Reinis Geršebeks no Ormaņiem.

Lieldienu sportiskie prieki Lonē

Lieldienas – Kristus augšāmcelšanās! Mēs, Saukas puses ļaudis, sanācām kopā otrajās Lieldienās, kad jau būts baznīcā, esam ne pa jokam izkaulējušies mājās, izšūpojušies, kā arī apmeklēti pasākumi pilsētās. Šogad
mūs vienoja sportiskas izdarības, kā arī domājām par tradīciju saglabāšanu – kaulējāmies, noteicām stiprāko, skaistāko, ripojošāko olu, skrējām,
smējām, dejojām un cienājāmies!
Lieldienisks paldies jāsaka sportiskajai, nenogurstošajai Stumbiņu
ģimenei! Paldies Hip-Hop dejotājiem, kuri iepriecināja klātesošos ar
priekšnesumiem, visiem vecākiem, kurus interesē viņu bērnu prieki, visiem, ar kuriem bijām kopā, jo, tikai kopā esot, sajūti, ka esi vajadzīgs!
Paldies arī pārvaldniecei Sanitai, kura bija kopā ar mums, jo tas ir patīkami! Tas nekas, ka Lieldieniņas sev vezumā veda lietu, nevis asnus – mums
bija svētku sajūta!
Aizgāja Lieldiena pār augstu kalnu, teicās atnākt citu gadu!
Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece
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Lieldienas Simtjūdžu mežā
Šogad Elkšņos Lieldienas tika svinētas netradicionāli, jo ciemos bija ieradušies ciemiņi
no Simtjūdžu meža. Lācītis Vinnijs Pūks un Tīģerēns visus aicināja uz kopīgu svētku svinēšanu. Mūzikas ritmos tika izdejotas skaistas dejas, spēlētas spēles, ripinātas olas, noskaidroti
skaistākās un stiprākās olas īpašnieki.
Prieks, ka ar katru gadu Lieldienu pasākuma apmeklētāju kļūst vairāk.
Pasākums noritēja jautrā, sirsnīgā atmosfērā. Paldies visiem, lieliem un maziem, kas atrada laiku un atnāca uz kopīgu svētku svinēšanu!
Indra, Ingrīda

Mūsdienu deju radošais konkurss

Jēkabpils novada Izglītības un kultūras
pārvalde kopā ar Jēkabpils Bērnu un jauniešu
centru 22. martā Biržu kultūras namā rīkoja
Mūsdienu deju radošo konkursu, kurā piedalījāmies arī mēs, Lones Tautas nama Hip-Hop
dejotāji. Katru gadu pieaug dejotāju skaits, par
ko priecājās žūrija!
Deju grupa „LTN DANCE” ieguva
PIRMĀS PAKĀPES diplomu, bet deju grupa
„LTN JUNIOR DANCE” – OTRĀS PAKĀPES
diplomu.
Paldies vecākiem, kuri atbalsta savus bērnus, pārdzīvo kopā veiksmes un neveiksmes!
Paldies Viesītes novada pašvaldībai, ka dod
iespēju iegādāties tērpus, apmaksā skolotājas
slodzi! Prieks, ka esam sevi apliecinājuši, ka varam, spējam un gribam būt kopā nodarbībās!
Mīļie jaunieši, kuri slimojāt, nepiestrādājāt un šoreiz nepiedalījāties skatē, nepametiet
iesākto – liels darbs jāieliek, lai iegūtu šīs pakā-

pes diplomus. Mēģinājumi – katru svētdienu
plkst. 12.00. Mums vēl priekšā daudz pasākumu – jāpiedalās Viesītes novada Cāļu dienās,
Saukas pagasta dienā, kā arī Viesītē, Neretā...
Un gan jau vēl kāds aicinās, jo esam forši!
Paldies jums, mīļās mammas, tēti – bez Jūsu

atbalsta es būtu kā bez rokām! Lai mums veselība, lai mūs vada prieks, draudzība, iejūtība
un labestība!
Lones Tautas nama vadītāja
I. Malceniece

Lieldienu jampadracis Ritē

Kad olas nokrāsotas, mājās olu cīņas izcīnītas, var doties atrādīt savu
skaistāko olu un piedalīties olu kaujās arī Lieldienu jampadracī, kas notika Rites Tautas namā.
Lieldienu zaķis pasākuma apmeklētājiem bija sagatavojis dažādus
uzdevumus: pīlēnu makšķerēšanu, puzles salikšanu, labirinta iziešanu,
dažādu šķēršļu pārvarēšanas sacensības, skaistākās olas konkursu, olu
kaujas un olu ripināšanas sacensības.
Kad visi bija veikuši Lieldienu zaķa piedāvātās aktivitātes, pienāca
laiks noskaidrot, kuram labāk veicies. Apkopojot rezultātus, secinājām,
ka visi dalībnieki ir vienlīdz veikli un atraktīvi. Tāpēc saldās balvas, ko
sarūpēja z/s „Assi” īpašnieks Viktors Ļahtiņins, saņēma visi.
Paldies saku visiem, kas atnāca un divas stundas jautri pavadīja laiku
kopā ar mums! Liels paldies mūsu sponsoram Viktoram Ļahtiņinam!
Rites Tautas nama vadītāja
A. Guoģe

Ansamblim „Rites balsis” – 20

Izskanējis ilgi gaidītais ansambļa „Rites balsis” 20 gadu jubilejas
koncerts. Vairākus mēnešus ansambļa dalībnieces gatavojās šim lielajam notikumam.
14. aprīļa vakarā Rites Tautas namā pulcējās klausītāji un ciemiņi,
lai dalītos svētku priekā kopā ar ansambli.
Svētku norises laikā tika saņemti sirsnīgi apsveikumi un laba vēlējumi no Viesītes novada priekšsēdētāja A. Žuka, izpilddirektores S. Lūses,
Lones Tautas nama vadītājas I. Malcenieces, Elkšņu kultūras nama vadītājas I. Cepurītes. Skanīgi un krāsaini sveicieni tika saņemti no Elkšņu
vokālā ansambļa „Tik un tā”, Aknīstes vokālā ansambļa „Viatonika”,
Gārsenes vokālā ansambļa „Gārsas”, kā arī no pārējiem klausītājiem.
Noslēgumā visi četri vokālie ansambļi vienojās kopdziesmā „Paliec
un neaizej”, pieskandinot Rites Tautas nama zāli un klausītāju sirdis ar
brīnišķīgo skanējumu.
Ansambļa „Rites balsis” vārdā saku sirsnīgu un lielu paldies ikvienam, kas rada iespēju būt kopā ar mums šajā jubilejas koncertā! Lielu
paldies sakām arī Sandrai Tučai, kas uzņēmās mūsu pasākuma organizēšanu un vadīšanu!
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Bibliotēku aktualitātes

Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība

Daukste, Pēteris Saldatāns, Valdis Lukaševics. Bibliotēkā iespējams
apskatīt Viesītes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi.
26. aprīlī bibliotēkā viesosies Liepu bibliotēkas lasītāji. Viņi iepazīsies ar bibliotēkas darbu un tradīcijām, apmeklēs komponista
A. Žilinska dzimtās mājas „Lejas Arendzāni”.
Sveicot novadniekus, brāļus – dzejnieku, atdzejotāju, tulkotāju, Latvijas patriotu Guntaru un komponistu, Jēkabpils Tautas nama
dvēseli, Atmodas laika aktīvu dalībnieku, Latvijas patriotu Aigaru –
Godiņus 60. dzimšanas dienā, bibliotēkā izveidota plaukta izstāde.
Izstādei izvēlētas Guntara 1984. gadā rakstītās dzejas rindas:
„Tik nepierast pie svešām drēbēm
Tik nepierast pie svešas balss
Bet dzīvot dzīvot dzīvot dzīvot
Kaut pagrabā kur asniem salst.”
Šai dzejai mūziku komponējis Aigars. Latvijas 100. dzimšanas gadā daudz saukļu, daudz liekvārdības. Cīnoties par neatkarīgu
Latviju, vajadzēja pilsonisko drosmi, reālus darbus. Lai jubilāriem
turpmākie gadi ražīgi, bagāti, veselīgi, saulaini un skaisti!

Šāda tēma šogad izvēlēta Bibliotēku nedēļai, kas Latvijā norit no
23. līdz 29. aprīlim. Tas ir laiks, kad bibliotēkas visā valstī un arī mūsu
novadā ar dažādām norisēm un aktivitātēm pievērš uzmanību savam
darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā.
Saukas bibliotēkā lasītāji tiek aicināti lasīt koši zaļas grāmatas,
jo aprīlī viss ir košs – viss sāk zaļot. Šādas grāmatas jau lasa Austra

Saukas bibliotēkas vadītāja
V. Lāce

Piedalāmies Starptautiskā skolu bibliotēku projektā
Saņemot uzaicinājumu piedalīties Starptautiskajā skolu bibliotēku
projektā „BALTŲ ŠALIŲ LITERATŪROS SAVAITĖ (DIENA)/BALTU
VALSTU LITERATŪRAS NEDĒĻA (DIENA)”, kas veltīta Lietuvas
valsts atjaunošanas 100. gadadienai un Latvijas republikas proklamēšanas 100. gadadienai, to piedāvājām Viesītes vidusskolas ceturtajām
klasēm un to audzinātājām. Viņas ar saviem klašu kolektīviem ar prieku
piekrita projektā darboties.
Skolēni saņēma uzdevumu lasīt šī gada jubilāres, latviešu dzejnieces Ineses Zanderes dzeju un lietuviešu dzejnieku dzejoļus. Katram
skolēnam vajadzēja izvēlēties vienu tēmu, par kuru veidot pašam savu
grāmatiņu ar nosaukumu „Mūsu laimes zeme”. 4. a klases skolēni ar audzinātāju Aiju Prokofjevu lasīja, rakstīja, zīmēja un veidoja katrs savu
grāmatiņu, bet 4. b klases skolēni ar skolotāju Baibu Masuleviču veidoja
klases lielo, garo grāmatu, kurā bez dzejnieku dzejoļiem pievienoja arī
katra sacerēto dzejoli.
Pasākuma noslēgums notika Viesītes bibliotēkā, kur bērni noklausījās bibliotekāru sagatavoto prezentāciju par I. Zanderi, lietuviešu
dzejniekiem, kuru dzejoļi tulkoti latviešu valodā (diemžēl nemaz tik
daudz šo dzejoļu latviski nav). Pēc prezentācijas bērni demonstrēja savu
veikumu.
Pasākuma noslēgumā 4. b klases audzinātāja, kura pārvalda lietuviešu valodu, lasīja lietuviešu tautas dziesmas oriģinālvalodā. Mums visiem
bija interesanti dzirdēt lietuviešu valodu, jo tulkojumā tā pati tautasdziesma skan pavisam citādi – ar citu intonāciju un citādām atskaņām.
Izsakot savas domas par šo pasākumu un darbošanos šāda veida
konkursā, skolēni un skolotāji bija gandarīti par paveikto, kaut arī tieši
viņiem nācās ieguldīt vislielāko darbu. Bērni atzina, ka abu tautu dzejnieku dzejas tematika ir ļoti līdzīga, īpaši mīļi un sirsnīgi tie raksta par
savas zemes skaistumu, arī par dzīvnieku valsti, par to, cik tai ir liela nozīme katra dzīvē. Arī bērnu sadzīve, rotaļas, skolas dzīve ir tādas pašas
kā mums. Kopīgi secinājām, ka autora tautībai nav nozīmes - tā tikpat
varētu būt jebkuras tautas dzeja. Pie tam esam taču tuvi kaimiņi, īpaši
mēs, viesītieši, kas dzīvojam pašā Lietuvas pierobežā.

„Mana sapņu zeme”

Starptautisko skolu bibliotēku projektu „BALTŲ ŠALIŲ
LITERATŪROS SAVAITĖ (DIENA)/BALTU VALSTU LITERATŪRAS
NEDĒĻA (DIENA)” atbalstīja arī piektās klases un viņu literatūras skolotājas Rita Sirmoviča un Iveta Daņiļeviča. Viņas, veidojot pasākumu,
apvienoja tā brīža mācību vielu ar lietuviešu tautas pasakām. Bērni cītīgi
lasīja A. Brigaderes pasaku lugu „Sprīdītis” un lietuviešu tautas pasakas.
No šiem darbiem kā būtiskāko atziņu bērni izvēlējās domu, ka nekur
nav tik labi kā savās mājās. Citur pasaulē var būt labi, var būt brīnišķīgas
vietas un pārsteidzošas lietas, bet mājās viss ir pazīstams, tur mīt un mūs
gaida mūsu mīļie cilvēki, kuri mūs pieņem un mīl tādus, kādi esam, bez
visa tā, pēc kā sākumā varbūt tiecāmies, uzskatījām, ka bez tā nevaram
iztikt, gribēdami citu acīs būt labāki, nozīmīgāki.

Pēc darbu izlasīšanas bērni rakstīja pārdomas „Mana sapņu zeme”.
Katrs savu darbu arī ilustrēja.
Šī darbošanās skolēniem patika, un viņi ar sajūsmu rakstīja un zīmēja. Domāju, ka varbūt daļa to līdz galam neizprata, uzsvaru likdami
uz mantiskajām vērtībām, bet aizdomāties tas daudziem lika gan.
Sakām paldies bērniem un viņu skolotājām!
Paldies mūsu kolēģiem no Lietuvas par šāda konkursa organizēšanu!
Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma
L. Griškenas, R. Sirmovičas foto
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Viesītiešiem gadskārtējā literārajā pasākumā
„Lasītprieks” – 3. vieta!

19. aprīlī trīs Viesītes vidusskolas 6. un 7. klašu skolēni piedalījās
gadskārtējā literārajā pasākumā „Lasītprieks”, kuru organizē Aknīstes,
Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadu, Jēkabpils pilsētas skolu
bibliotekāru metodiskā apvienība. Šogad tā nosaukums - „Es mīlu
tevi, Latvija” un mērķis - izzināt un iepazīt Latvijas kultūras vērtības,
stiprinot piederību Latvijas valstij.
Pasākums norisinājās Salas vidusskolā, un šogad tajā piedalījās 13
skolu komandas.
Mūsu skolēnu komandā startēja Lana Aļohno (7. b), Rainers
Daibe un Nils Kļaviņš (6. a), izcīnot godalgoto 3. vietu. Paldies dalībniekiem par ieguldīto darbu, gatavojoties šim konkursam!
Paldies arī latviešu valodas un literatūras skolotājiem: Ivetai
Daņiļevičai un Maldai Lejiņai! Vislielākais paldies jāsaka bērnu vecākiem un vecvecākiem par atbalstu, līdzi jušanu un kopā būšanu!
Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma

Lones bibliotēkā – jaunas grāmatas!
Lones bibliotēkas krājums papildinājies
ar jaunām grāmatām, kuras izlasīt aicināts ikviens – interesanta ir katra grāmata.
Jaunākās grāmatas:
• M. Zālīte „Paradīzes putni” – turpinājums grāmatai „Pieci pirksti”;
• L. Lapsa „Zem Muhameda palmas”;
• G. Berelis „Es nekad nerunāju
muļķības”;

• D. Judina „Kad klusums kliedz” –
cikla „Latvijas simtgades romāni”
3. romāns;
• D. Judina „Tīrītājs” – sērijas „Izmeklē
Anna Elizabete” 8. grāmata;
• K. Račko „Saplēstās mežģīnes”;
• K. Račko „Debesis pelnos”;
• D. Avotiņa „Likteņmezgli”;
• D. Avotiņa „Tāds laimīgs cilvēks”;

• Ē. Kūlis „Nelūdz, sudrabkaija”;
• S. Jānsone „Upurpurvs”.
Lasīsim, ieteiksim citiem!
Bibliotēkā skatāma arī M. Martinsona
izstāde „Tev rožu klēpis”.
Lones bibliotēkas vadītāja
L. Lejiete

3. maijā Viesītes Kultūras pilī
ar koncertu „Latvijas bērni izdejo un izdzied Eiropu”
viesojas TDA „Zelta Sietiņš” un VA „Momo”
VIENOTI DAŽĀDĪBĀ. Šis Eiropas Savienības moto vēsta, ka 28
Eiropas valstu iedzīvotāji apvienojoties ir izveidojuši Savienību, kurā dzīvojot viņi strādā mieram un labklājībai, vienlaikus bagātinoties no dažādām kultūrām, valodām un tradīcijām. Kopš 2004. gada 1. maija arī
Latvija ir pilntiesīga Eiropas Savienības valsts. Baudām tās labumus un
labvēlību, brīžam pieciešam neērtības. Ko īsti zinām par visām pagaidām
vēl 28 valstīm un tautām? Ko gribam uzzināt? Kā skan katras tautas mūzika un dziesmas, kādi soļi likti latviešu, poļu vai grieķu deju pamatā, cik
krāšņi brunči un dīvainas galvassegas ir holandiešu un franču meitenēm?
Lai saņemtu atbildes uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem,
Tautas deju ansamblis „Zelta Sietiņš”, mākslinieciskā vadītāja Baiba
Šteina, un vokālais ansamblis „Momo”, mākslinieciskā vadītāja Dagnija
Kravale, ir sagatavojuši unikālu – aizraujošu un krāsainu divdaļīgu koncertu „Latvijas bērni izdejo un izdzied Eiropu”, kuru jau 2017. gadā ir
noskatījušies vairāk nekā divi ar pusi tūkstošu skatītāju Cēsīs, Rēzeknē,
Daugavpilī un Rīgā.
2018. gadā turpinām šo interesanto un aizraujošo programmu rādīt
vēl citviet Latvijā. Uzvedums tapis ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības
Latvijā materiālu atbalstu, apmaksājot visus radošos procesus, reklāmas
materiālus, daļējus ceļa izdevumus.
Gatavojoties koncertiem, iepazīstot un apgūstot visu 28 valstu dejas
un dziesmas, dejotāji un dziedātāji paši ir pētījuši dažādu Eiropas tautu
daiļradi, gatavojuši esejas par viņu dzīvesveidu un parašām, meklējuši vizuālos materiālu. Koncerta dienās ar tiem tiks iepazīstināti skatītāji un arī
viņi tiek aicināti jau iepriekš apgūt zināšanas par Eiropas Savienību, lai
varētu atbildēt uz koncerta vadītāju – aktrises Annas Šteinas un TV sejas
Kaspara Ozoliņa – āķīgajiem jautājumiem, tā nopelnot dažādas balvas.
Vienosimies uzziņas un daiļrades priekā!
IEEJA BEZ MAKSAS.
Uz tikšanos koncertā – 3. maijā plkst. 14:00 Viesītes Kultūras pilī!
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KULTŪRAS AFIŠA maijā

Viesītes kultūras pilī

3. maijā plkst. 14.00 KONCERTS „Latvijas bērni izdejo un izdzied Eiropu”
(Ceļojums pa 28 dažādām Eiropas valstīm)
Koncertā piedalās
• TDA „ZELTA SIETIŅŠ”, mākslinieciskā vadītāja BAIBA ŠTEINA
• vokālais ansamblis „MOMO”, mākslinieciskā vadītāja DAGNIJA
KRAVALE
• koncerta vadītāji: aktrise ANNA ŠTEINA un TV seja KASPARS
OZOLIŅŠ
Koncerta režisore DITA TORSTERE. IEEJA - BEZ MAKSAS
13. maijā plkst. 15.00 KONCERTS „Mīļo māmiņ, svētki klāt!”
Koncertā piedalās Viesītes mūzikas studijas audzēkņi.
IEEJA – BEZ MAKSAS

KINO ZĀLĒ

18. maijā plkst. 18.00 latviešu kriminālkomēdija „Kriminālās ekselences fonds”
Krāpnieki, pistole un nolaupīts sunītis - komēdijā „Kriminālās ekselences
fonds”! Imants Veide raksta scenāriju seriālam par krāpniekiem un kopā ar
čomu Hariju Kuharjonoku izmēģina dažādas krāpšanas shēmas. Taču Imants
tik ļoti iejūtas jaunajā tēlā, ka pašam sakārojas kļūt par kriminālo autoritāti.
Pie apvāršņa parādās veci žuļiki Duļķis un Aļģe, bet lielākais šķērslis ceļā
uz kriminālās autoritātes statusu ir Imanta kaimiņiene, kura, kā izrādās, ir
daudz apsviedīgāka par visiem pārējiem!
Režisors: Oskars Rupenheits
Lomās: Lauris Kļaviņš, Andris Daugaviņš, Jana Rubīna, Juris Riekstiņš,
Māris Mičerevskis
Filma latviešu valodā ar subtitriem krievu un angļu valodā.
Biļetes cena: EUR 3,00

Viesītes muzejā „Sēlija”

19. maijā – Muzeju nakts Viesītē „Te mans šūpulis kārts”.
Plašāka informācija par pasākumiem – 10. lpp.

Rites Tautas namā

20. maijā plkst. 13.00 Ģimeņu dienas pasākums
Maijā paredzētas divas teātra izrādes, tāpēc sekojiet līdzi afišām!

Lonē

2. jūnijā no plkst. 10.00 Viesītes novada 3. Cāļu dienas
Saukas pagastā pie Lones Tautas nama
• Seminārs – izstāde „Putnkopības attīstības veicināšana piemājas
saimniecībās”
• Koncerts (VMMS, LTN Dance, LTN junior dance)
• Suņu šovs (Valmiera)
• Mājražotāju tirdziņš
• Gleznošanas plenērs – „Draiskā ota”
• Sejas apgleznošana – par brīvu
Šo visu filmēs reģionālā televīzija, apmeklē!

Saukā

2. jūnijā plkst. 13.00 „Dziesmotā diena Saukā”
komponista A. Žilinska dzimtajās mājās „Lejas Arendzānos”

Elkšņos

25. maijā plkst. 19.00 Elkšņu brīvdabas estrādē konkurss „Dziesma Elkšņiem”
Mīļi gaidīti visi, kas draugos ar dziesmu – solo/ dueti/ trio/ dziedošās
ģimenes/ ansambļi!
Lūdzam savu dalību pieteikt līdz 22. maijam pa tālr. 26405134!
Pirmo trīs vietu ieguvējus gaida patīkamas naudas balvas.
plkst. 22.00 ZAĻUMBALLE kopā ar grupu „Robežpunkts”
Ieeja – brīva

Aicinājums!

No 15. maija aicinu Saukas pagasta iedzīvotājus kopīgi veidot turpinājumu izstādei „Simtgades mantojums – laiku lokos”–
šoreiz tikai māla darbi.
2. jūnijā LEPOSIMIES, ka arī mēs svinam „Latvijas – 100”, sagaidot pie sevis
Viesītes novada 3. Cāļu dienas apmeklētājus ar mūsu visu veidoto māla trauku, dekoru, kausu, podu izstādi – māls mūsu spēks,
stiprums, sīkstums.
Paldies jau iepriekš par atsaucību!
I. Malceniece,
29356839, 26313739

12. maijā plkst. 13.00
Rites pagasta Ilzu baznīcā

Dievkalpojums.
Pēc Dievkalpojuma –
Jēkabpils un Aknīstes mūzikas
skolu audzēkņu koncerts.
Ieeja – brīva.

Dievkalpojumu kārtība

VIESĪTES ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ
• 6. maijā, svētdien, plkst. 15:00
• 20. maijā, svētdien, plkst. 15:00
VIESĪTES ROMAS KATOĻU DRAUDZES
KAPUSVĒTKI 2018. gadā
3. jūnijā Viesītes Jaunajos kapos
• plkst. 14:00 Sv. Mise par mirušajiem
baznīcā
• plkst. 15:00 Dievkalpojums Viesītes
Jaunajos kapos
17. jūnijā Cīrulīšu kapos
• plkst. 14:00 Sv. Mise par mirušajiem
baznīcā
• plkst. 15:00 Dievkalpojums Cīrulīšu
kapos
Sīkāka informācija: 26386516

29. aprīlī no plkst. 9:00 – 13:00
VIESĪTĒ, laukumā pie Kultūras pils un
Viesītes „Zaļā tirgus” teritorijā,

PAVASARA TIRGUS
DARBA SLUDINĀJUMS
SIA „Viesītes veselības un sociālās
aprūpes centrs” piedāvā darbu
uz noteiktu laiku medicīnas māsai –
aprūpētājai. Darbs līdz vienai darba
slodzei pēc grafika.
Pieteikšanās līdz
2018. gada 12. maijam.
Pieteikumu iesniegt
SIA „Viesītes VSAC”, Kārļa iela 5/7,
Viesīte, Viesītes novads.
Sīkāka informācija
pa mob. tel. 29321169 (Solvita G.),
tel. 65237117 (Gaida R.).
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