VIESITES

NOVADA
VĒSTIS

Esi atvērts pārmaiņām, bet neļauj tām iznīcināt tavas vērtības. Dalailama

Nr.2

VIESĪTE · ELKŠŅI · RITE · SAUKA

(199)

februāris

Viesītes novada pašvaldības informatīvais izdevums

2020

Iznāk reizi mēnesī

Februāris – Viesītes pilsētas
dzimšanas dienas mēnesis

Par ko mūsu Latvijas zēni
pirms gadsimta ziedoja visu:
gan jaunību zaļo, gan dzīvību,
un aizgāja mierā ar dzīvi īsu?
Par brīvību!
Par ko pēc ilga, trula laika,
kad likās – vairs nemūžam –
latvju tautas deputāti
pacēla augšā vēstures slūžas?
Par brīvību!
Par ko mēs barikādes slējām,
likteni nezinot, janvāra salā,
ar dziesmām pret varu,
lai atkal mūs nepastumj malā?

1928. gada 7. februārī ar Latvijas Republikas valdības rīkojumu Viesītes miestam
piešķīra pilsētas tiesības. Pēc kārtas Viesīte
kļuva par 45. Latvijas pilsētu. Lēmumu par
pilsētas tiesību piešķiršanu pagastnamā nolasīja miesta skrīveris Kārlis Bagātais. Jautājumu par pilsētas nosaukumu un ģerboni
uzticēja lemt speciālai komisijai. Priekšlikumi bija dažādi: Ozolaine, Ķikste, Jaunrīga,
Jurjena. Tomēr komisija nolēma par labu
vārdam Viesīte, kas ir baltu cilmes vārds un
aizgūts no upes vārda.
Daudz laimes, Viesīte, 92. dzimšanas
dienā! Leposimies ar savu pilsētu, vēsturi,
cilvēkiem! Mums ir tik daudz skaista un
unikāla, kam ikdienā varbūt arī nepievēršam uzmanību, paejam garām, nenovērtējam. Tieši šodiena ir diena, lai atzītos savai
pilsētai mīlestībā!
Viesītes muzeja “Sēlija” kolektīvs
P. Grundmaņa foto un
L. Levinskas-Drozdovas foto

Par brīvību!
Par ko mēs vienā asins ritē,
plaukstu plaukstā, simtiem jūdžu
stāvējām no Tallinas līdz Viļņai –
savu prasījām, ne lūdzām?
Par brīvību!
Par ko mēs Dzimteni atstājam,
svešzemē audzinām atvases?
Par naudu?!
No mūsu sviedriem
tās zemes plaukst,
Kas savā zemē nākotni sēs?
----?
Juris Misiņš
13.02.2020.

Viesīte, 20. gs. 30. gadi.

Lai plānotais izdodas!
Darbīgi esam pavadījuši 2019. gadu un
sagaidījuši 2020. gadu. Gads ir uzņēmis
strauju un darbīgu tempu, ziemas mēneši
aizsteigušies, aizvien tuvāk esam pavasarim.
2019. gadā Viesītes novadā realizēti daudzi
projekti un veikti darbi, arī 2020. gada Vie-

sītes novada budžetā paredzēti līdzekļi novada attīstības, labiekārtošanas, kultūras un
sabiedriskās dzīves pilnveidošanai.
Kā lielākais un gaidītākais notikums
2019. gada novembrī – Viesītes aprūpes
centra atklāšana. Tas prasīja lielus finansiāTurpinājums 2. lpp. »»»
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lus ieguldījumus, bet, skatoties
nākotnē un rūpējoties par senioriem, tas bija pārdomāts un
pamatots lēmums - dzīves apstākļu uzlabošana. Uzlabojumi
veikti daudzās jomās - telpu platības ziņā (istabiņas ar dušu un
sanitāro mezglu), ir lifts, plašs
pagalms. 2020. gadā turpināsies
labiekārtošanas darbi aprūpes
centra iekšpagalmā.
Labiekārtošanas darbi turpināsies arī Sēlijas Sporta skolas
teritorijā.

Viesītes vidusskolā plānots
jumta seguma remonts. Remontdarbi, telpu labiekārtošanas darbi plānoti pirmskolas
izglītības iestādē “Zīlīte”, Rites
pamatskolā.
Viesītes novadā 2020. gadā
turpināsies infrastruktūras uzlabojuma darbi - apgaismojuma
izveide Meža ielas posmā virzienā uz Viesītes aprūpes centru.
Šis ceļa posms ir bīstams un
nepārredzams gan autobraucējiem, gan gājējiem. Tāpat arī turpināsies divu pašvaldības ceļu
posmu atjaunošana Viesītes no-

vada Elkšņu un Saukas pagastos.
Infrastruktūras uzlabošanas
un saimnieciskie darbi turpināsies Rites, Saukas un Elkšņu
pagastos.
2020. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi novada ceļu un
ielu uzturēšanai, kapsētu, teritoriju labiekārtošanai un apsaimniekošanai.
Viesītes novada pašvaldība
īsteno projektus, veic darbus,
kas uzlabo un bagātina iedzīvotāju un novada viesu ikdienu un
atpūtas iespējas. Labiekārtotas
atpūtas vietas, droša un radoša

Viesītes novada
izpilddirektore S. Lūse

Viesītes novada
pašvaldības būve izvirzīta
skates “Gada labākā
būve Latvijā 2019”
otrajai kārtai

Viesītes Kultūras pilī notikusi
Sēlijas novadu apvienības
paplašinātā sēde
14. februārī Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas
komisijas sēdē potenciālā Sēlijas
novada pašvaldībām tika uzdots nedēļas laikā vienoties par
attīstības centru – Jēkabpilī vai
Aizkrauklē. Atsaucoties uz šo
sēdi, trešdien, 19. februārī, plkst.
10:00 Viesītes Kultūras pilī notika Sēlijas novadu apvienības paplašinātā sēde, kuras laikā tika
izskatīti jautājumi par vienota
Sēlijas novada izveidi, nosakot
administratīvo un attīstības
centru.
Sēdē piedalījās Viesītes, Aknīstes, Jaunjelgavas, Ilūkstes,
Salas, Jēkabpils un Neretas novadu priekšsēdētāji, deputāti un
pašvaldību darbinieki. Kopumā
tika izvirzīti 5 priekšlikumi,
par kuriem notika atklāts balsojums. Balsojumā piedalījās 30
sēdes dalībnieki.
Sēdē izvirzītie priekšlikumi
un balsojuma rezultāti:
par vienota Sēlijas novada
izveidi (balsojuma rezultāti:
PAR 28; PRET 1; atturas 1);
par Sēlijas novadu pašval-

vide, mūsdienīgas izglītības iestādes, pakalpojumu pieejamība,
aktīva un daudzveidīga kultūras
dzīve - tie ir uzstādījumi, kurus
vēlamies sasniegt savu darbu rezultātā.
Paldies par sapratni un pacietību! Viesītes novada pašvaldība ir atvērta sadarbībai un
ierosinājumiem. Mūsu darba rezultāti nav sasniedzami īstermiņā, tie prasa laiku, cilvēku un finanšu resursus un ieguldījumus.

dību pievienošanos plānotajam
Aizkraukles novadam (balsojuma rezultāti: PAR 2; PRET 28;
atturas 0);
par Sēlijas novadu pašvaldību pievienošanos plānotajam
Jēkabpils novadam (balsojuma
rezultāti: PAR 3; PRET 27; atturas 0);
par Sēlijas novada attīstības
un administratīvo centru noteikt
Viesīti (balsojuma rezultāti:
PAR 19; PRET 3; atturas 7; nepiedalās 1);
par Sēlijas novada attīstības
un administratīvo centru noteikt
Salu (balsojuma rezultāti: PAR
6; PRET 3; atturas 21).
Ņemot vērā balsojuma rezultātus, ir izstrādāts vienots
Sēlijas novadu apvienības sēdes
lēmums, kas nosūtīts Saeimas
Administratīvi teritoriālās reformas komisijai, kura lems
tālāk par to, vai atbalstīt apvienības ieceri, vai virzīt citu teritoriālo iedalījumu.
Sabiedrisko attiecību
speciāliste D. Mažeika
Autores foto

Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība, sadarbojoties ar
vairākām ministrijām, augstskolām un 15 būvniecības
nozares sabiedriskajām organizācijām, rīko skati “Gada labākā būve Latvijā 2019”. Skates “Gada labākā būve Latvijā
2019” žūrija – 48 būvniecības
nozares eksperti no 24 nozares
organizācijām – skates otrajai
kārtai izvirzīja 85 būves. Otrajā kārtā iekļuvusi arī Viesītes
novada pašvaldības būve nominācijā “Pārbūve” – esošās
skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un
Veselības un sociālās aprūpes
centra vajadzībām. Pieteikumu skatei sagatavoja Attīstības
un plānošanas nodaļas būvinženieris Gatis Puzāns.
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Viesītes novada pašvaldības būve otrajā kārtā sacenšas
ar vēl 19 būvēm no visas Latvijas. Vērtēšanas žūrija Veselības un sociālās aprūpes centru
apmeklēja 13. februārī, lai vērtētu būvi dabā. Būvniecības
nozares eksperti dabā vērtēja
ēkā veiktos darbus, funkcionalitāti un ieguvumus. Apskates noslēgumā žūrija veltīja atzinīgus vārdus pašvaldībai par
paveikto, sakot, ka šī būve un
pašvaldības ieguldījums tajā
ir piemērs tam, ka mazas pašvaldības spēj saviem spēkiem
veiksmīgi realizēt apjomīgus
projektus.
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja L. Zvirbule
Autores foto
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Oficiālās ziņas

Informācija par notikušajām domes sēdēm un
pieņemtajiem lēmumiem
Kārtējā novada domes sēdē 2020. gada 20. februārī

1. Par nekustamā īpašuma Saukas pagasta “Skosu Pilskalns”
izsoles protokola apstiprināšanu,
nosolītā cena 26213,00 EUR.
2. Par nekustamā īpašuma Viesītes pagasta “Purvmeži” - izsoles
protokola apstiprināšanu, nosolītā
cena 20279,00 EUR.
3. Par nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta “Petrovkas” - izsoles
protokola apstiprināšanu, nosolītā
cena 20395,00 EUR.
4. Par nekustamā īpašuma Viesītes pagasta “Pie Priedniekiem”izsoles protokola apstiprināšanu,
nosolītā cena 4911,00 EUR.
5. Par nekustamā īpašuma - Viesītes pagasta “Vārnaviņas” - izsoles
protokola apstiprināšanu, nosolītā
cena 4118,00 EUR.
6. Par nekustamā īpašuma - Elkšņu pagasta “Laukkārkļi” - izsoles
protokola apstiprināšanu, nosolītā
cena 3197,00 EUR.
7. Par nekustamā īpašuma - Viesītes pagasta “Mežvidiņi” - izsoles
protokola apstiprināšanu, nosolītā
cena 4210,00 EUR.
8. Par nekustamā īpašuma Saukas pagasta “Mazbērīši” - izsoles
protokola apstiprināšanu, nosolītā
cena 8003,00 EUR.
9. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - Viesīte, Zaļā iela 1, un Viesītes
pagasta “Meža Ceļmalieši” - atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli un
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
10. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- Elkšņu pagasta “Meža Orstes”
un Viesītes pagasta “Jaungūtmaņi”atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar

19. Sakarā ar Viesītes novada
pašvaldības izstāšanos no Jēkabpils
rajona Saukas pagasta l/s tehnikas,
mašīnu u.c. darbarīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvās
sabiedrības “Ritenis” apstiprināja
grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2017/9 “Viesītes novada pašvaldības nolikums”,
izslēdzot no pašvaldības Nolikuma
10. punktu.
20. Nolēma ar 2020. gada 1.
martu izveidot iestādes “Viesītes
novada Sociālais dienests” struktūrvienību - “Viesītes novada Sociālā
dienesta dienas centrs” ar atrašanās
vietu Smilšu ielā 39K, Viesītē, Viesītes novadā. Apstiprināja Dienas
centra nolikumu.
21. Par pirmsskolas izglītības
iestādes “Zīlīte” darbu vasaras
mēnešos. Nolēma laika posmā no
01.06.2020. līdz 21.08.2020. saglabāt
divas jaukta vecuma rotaļu grupas:
vienu - 1,5 - 3 gadus veciem bērniem,
bet otru bērniem vecumā no 4 - 7 gadiem. Sakarā ar iestādes darbinieku
atvaļinājumiem un teritorijas sagatavošanu jaunajam mācību gadam,
kā arī ar izglītības iestādes iekštelpu
deratizāciju profilaktiskajos nolūkos
un to uzkopšanu pēc deratizācijas
un remonta no 22.08.2020. līdz
31.08.2020. slēgt pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” grupas.
22. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 1 personai sakarā
ar dzīvokļa privatizāciju.
23. Par zemes nomas līgumu
slēgšanu ar 2 personām un nomas
līguma izbeigšanu ar 1 personu.
24. Par adrešu maiņu Rites pa-

augšupejošu soli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu no 1
personas.
12. Nolēma uzņemt Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē zemi
zem publiskajiem ūdeņiem Viesītes
novadā: Viesītes ezers ar platību
201,1 ha, Saukas ezers ar platību
712,17 ha, Garais ezers ar platību
44,03 ha.
13. Atļāva norakstīt nolietotos
pamatlīdzekļus un inventāru, kopā
24 vienības.
14. Nolēma slēgt deleģēšanas
līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par medicīniski pedagoģisko
komisiju organizēšanu Viesītes novada izglītojamajiem ar speciālajām
vajadzībām.
15. Piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu 1820,00 EUR biedrības
“Saukas dabas parka biedrība” projektam “Zivju resursu papildināšana
Saukas ezerā”.
16. Nolēma ņemt līdzdalību
daudzdzīvok ļu dzīvojamās
mājas Meža ielā 21, Viesītē,
energoefektivitātes projektā,
projektēšanas darbu veikšanai
piešķ īra līdzfinansējumu pašvaldības daļu 4382,34 EUR
par pašvaldībai piederošajiem 11
dzīvokļiem.
17. Apstiprināja aktualizēto Viesītes novada pašvaldības Attīstības
programmas 2014. - 2020. gadam
Investīciju plānu 2020. gadam.
18. Apstiprināja Viesītes novada pašvaldības grantu konkursa
nolikumu.

gastā sakarā ar adresācijas objektaCīruļu ciems - noteikšanu.
25. Par adrešu maiņu Elkšņu
pagastā un Saukas pagastā.
26. Par adreses piešķiršanu
Saukas pagastā.
27. Par atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai
meža platībā.
28. Par nekustamo īpašumu
robežu pārkārtošanu Rites pagastā.
29. Nolēma uzsākt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvokļu īpašumu
atsavināšanas procesu izsoles kārtībā šādiem dzīvokļiem - Viesītē:
Smilšu iela 31-43, Sporta iela 13A17, Sporta iela 27-2, Brīvības iela
6-4, Elkšņu pagastā: Elkšņi, Jaunā
iela 4-9.
30. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Saukas
pagastā un Rites pagastā.
31. Par zemes ierīcības projekta
“Caunāni” un “Meža Kūleņi” apstiprināšanu.
32. Par 1 dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa
uzsākšanu.
33. Par piedāvājumu 1 dzīvokļa
īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.
34. Par pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā 5
personām.
35. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 7 personām.
Domes sēžu protokoli publicēti pašvaldības mājaslapā: www.
viesite.lv
Informāciju sagatavoja
pašvaldības kancelejas vadītāja
D. Vītola.

Viesītes novada pašvaldība izsludina vietējo projektu konkursu

Viesītes novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļa
aicina Viesītes novada teritorijā
reģistrētas biedrības, nodibinā-

jumus, reliģiskas organizācijas,
kā arī vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas pieteikt savas idejas
projektu konkursam “Atbalsts
vietējo iniciatīvu projektiem”.
Pasākuma mērķis ir atbalstīt
Viesītes novadā reģistrētas
nevalstiskas organizācijas un
vietējo iedzīvotāju iniciatīvas
grupas iedzīvotāju iesaistīšanai
aktuālu problēmu risināšanā.

Viena projekta maksimālā summa ir 430.00 EUR.
Pretendenti
pieteikumus
var iesniegt Viesītes novada
pašvaldības kancelejā vai sūtīt
tos elektroniski (parakstītus un
ieskenētus) uz e-pastu: dome@
viesite.lv no š. g. 2. marta līdz 31.
martam (ieskaitot).
Ar nolikumu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” va-
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rat iepazīties pašvaldības mājaslapā:
https://www.viesite.
lv/?page_id=14725. Neskaidrību
gadījumā sazināties ar Viesītes
novada pašvaldības projektu administratori, e-pasts: liene.maisaka@viesite.lv, mob. 26691248.
Projektu administratore
L. Maisaka
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IZSOLES
Viesītes novada pašvaldība
rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes novada
Viesīte, Zaļā iela 1, ar kadastra
numuru 56150010089, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
nekustamais īpašums sastāv no 1
(vienas) zemes vienības (kadastra
apzīmējums 56150010084) ar platību 385 kv. mtr.; sākotnējā un nosacītā cena EUR 1398.00. Izsoles
solis EUR 100.00 (viens simts euro
un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Īpašums ir starpgabals. Īpašumu, kuri robežojas ar izsolāmo
zemes īpašumu, īpašniekiem ir
pirmpirkuma tiesības.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var
līdz 2020. gada 2. aprīlim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada
pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Ja uz pirmpirkumu tiesīgās
personas uz īpašuma pirkšanu
nepieteiksies, izsole sāksies 2020.
gada 3. aprīlī plkst. 9.30 Viesītes
novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā

vai mob. t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Viesītes pagasta “Jaungūtmaņi”, ar kadastra numuru
56350060183, atkārtotu, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
nekustamais īpašums sastāv no
1 (vienas) zemes vienības 2,98 ha
platībā; izsoles sākuma cena noteikta EUR 5677.00. Izsoles solis
EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var
līdz 2020. gada 2. aprīlim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada
pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2020. gada 3.
aprīlī 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.

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 “Meža Ceļmalieši”, ar kadastra numuru 56350060209, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu
soli; nekustamais īpašums sastāv no
2 (divām) zemes vienībām ar kopējo
platību 15,4 ha; izsoles sākuma cena
EUR 45280.00. Izsoles solis EUR
500.00 (pieci simti euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var
līdz 2020. gada 2. aprīlim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada
pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2020. gada 3.
aprīlī 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

***
Viesītes novada pašvaldība
rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes novada
Elkšņu pagasta “Meža Orstes”, ar
kadastra numuru 56580070099,
atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli; nekustamais
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 4,0 ha platībā; sākotnējā cena EUR 14610.00. Izsoles
solis EUR 100.00 (viens simts euro
un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var
līdz 2020. gada 2. aprīlim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada
pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2020. gada 3.
aprīlī plkst. 10.30 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 Sociālā dienesta struktūrvienības
“VIESĪTES NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA DIENAS CENTRS” NOLIKUMS
Viesītes novada Viesītē
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Dienas centrs (turpmāk tekstā Centrs) ir Viesītes novada Sociālā
dienesta (turpmāk tekstā – Dienests) izveidota Dienesta struktūrvienība.
1.2. Centra adrese: Smilšu iela
39K, Viesīte, Viesītes novads,
LV-5237.
1.3. Centra darbību reglamentē
Latvijas Republikas normatīvie akti, Viesītes novada domes
(turpmāk tekstā – Dome) lēmumi, šis nolikums un Centra darba kārtības noteikumi.
1.4. Centru izveido, reorganizē
vai likvidē ar Viesītes novada
domes lēmumu.
2. Centra darbības mērķi
2.1. Nodrošināt Viesītes novada
iedzīvotājiem, it īpaši cilvēkiem
ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un senioriem, sociālo
prasmju attīstīšanu, izglītošanu,
kvalitatīvu brīvā laika pavadīša-

nu, sniedzot iespēju iesaistīties
fiziskās un garīgās aktivitātēs.
2.2. Radīt labvēlīgus apstākļus
klienta integrācijai sabiedrībā
un pašnoteikšanās līmeņa paaugstināšanai.
2.3. Sniegt Viesītes novada iedzīvotājiem sociālās dzīves
bagātināšanas iespējas, organizējot izglītības un brīvā laika
pavadīšanas pasākumus un veicinot iedzīvotāju iesaistīšanos
sabiedriskajās aktivitātēs.
3. Centra darbības uzdevumi
3.1. Atbalstīt un sniegt palīdzību
Centra klientiem, pilnveidojot
viņu sociālās iemaņas, meklējot
risinājumus klientu sociālajām
problēmām, atjaunojot klientu
sociālās funkcionēšanas spējas
un sekmējot viņu integrāciju sabiedrībā.
3.2. Nodrošināt izglītošanu un
brīvā laika pavadīšanas iespējas,
organizējot izglītojošus, atpūtas,

sporta, svētku svinēšanas un citus pasākumus Centra klientiem
un to tuviniekiem.
3.3. Organizēt un vadīt individuālas un interešu grupu nodarbības, kvalificētu speciālistu
konsultācijas, lekcijas, seminārus, nodarbības, radot iespēju
Centra klientiem regulāri tikties
un savstarpēji komunicēt, pilnveidoties un paplašināt interešu
loku.
3.4. Veicināt sadarbību ar citām
iestādēm un organizācijām,
rīkojot pasākumus, kas nodrošinātu Centra klientu sociālo
problēmu risināšanu, interešu
aizsardzību u.c. Centra darbības
mērķu un uzdevumu īstenošanu.
3.5. Veidot sadarbību ar centra
klientu ģimenēm un tuviniekiem.
4. Centra organizatoriskā struktūra un darba organizācija
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4.1. Centrs funkcionē sadarbībā
ar valsts un pašvaldību institūcijām, Sociālo dienestu, kā arī
citām juridiskām un fiziskām
personām.
4.2. Centra darbību pārrauga
Dienesta vadītājs, bet tā darbību
plāno, organizē un vada Sociālā
dienesta vadītāja norīkots darbinieks (turpmāk tekstā - Atbildīgais darbinieks).
4.3. Centra darba laiks – pirmdien, trešdien no plkst. 14.00 –
17.30;
otrdien no plkst. 13.00 – 17.00;
ceturtdien no plkst. 14.00 – 18.00;
piektdien no plkst. 10.00 – 15.00.
5. Atbildīgā darbinieka pienākumi, uzdevumi, tiesības un
atbildība
5.1. Vadīt un organizēt Centra
darbību atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām,
apstiprinātajam Centra nolikumam, dienesta rīkojumiem.
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5.2. Atbildēt par centra rīcībā
nodotajiem pamatlīdzekļiem,
inventāru, kā arī citām materiālajām vērtībām.
5.3. Risināt Centra darbības
organizatoriskos un saimnieciskos jautājumus. Organizēt
Centra saimniecisko darbību,
lietderīgi un racionāli izmantojot piešķirtos finanšu un materiālos līdzekļus.

5.4. Regulāri analizēt un apkopot informāciju par sniegto pakalpojumu kvalitāti un atbilstību Centra klientu vajadzībām.
5.5. Nodrošināt ar Centra darbību saistītās dokumentācijas,
t.sk. darba kārtības noteikumu,
izstrādi un uzglabāšanu atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām.
5.6. Nodrošināt konfidenciali-

tātes ievērošanu attiecībā uz
informāciju par Centra klientiem.
5.7. Savas kompetences ietvaros pārstāvēt Centra intereses
valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmumos, sabiedriskās organizācijās, ārvalstu un
starptautiskajās
institūcijās
u.c.
5.8. Nodrošināt sabiedrības

informēšanu par Centra darbību un sniegtajiem pakalpojumiem.
5.9. Citas tiesības, pienākumi,
uzdevumi un atbildība noteikta Centra darbinieka darba
līgumā, amata aprakstā, pašvaldības darba kārtības noteikumos, pašvaldības nolikumā,
šajā nolikumā un LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Var iesniegt lauku bloku precizējumus
No šā gada 7. februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku
un ainavu elementu precizēšanu. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada
1. aprīlim.
Precizēšanas pieprasījumi
jāiesniedz tikai tad, ja klients
vēlas iekļaut lauku blokā jau
sakoptu platību, no lauku bloka
izņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus ainavas
elementus. Lauku bloku precizēšanas pieprasījumā ir iespēja

platība tiks apsekota arī dabā.
Ja tā nebūs sakopta, tā netiks
iekļauta lauku blokā un sezonas
laikā netiks veikta atkārtota
platības apsekošana.
Klienti var pārliecināties
par savām apsaimniekotajām
platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija
par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku blokos: http://karte.
lad.gov.lv/ vai elektroniskajā

izveidot lauksaimnieka bloku,
savu apsaimniekoto platību nošķirot no kaimiņu apsaimniekotajām platībām.
Svarīgi! Dienests iesniegumu lauku bloku precizēšanai
var noraidīt, ja izmaiņas ir mazākas par 0,1 hektāru vai 2% no
lauku bloka platības.
Svarīgi ievērot, ka platībai
ir jābūt sakoptai uz lauku bloka
precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi – tajā nav krūmu, celmu, kūlas u.c. Precizētā

pieteikšanās sistēmā (EPS).
Uzmanību! Dienests atgādina, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav
iesniegums platību maksājumu saņemšanai. Lai pieteiktos
platību maksājumiem, no aprīļa vidus EPS vajadzēs iesniegt
Vienoto iesniegumu. Iesniedzot
to, varēs pieteikt tikai tādu sakoptu ārpus lauku bloka platību, kas ir vismaz 0,30 ha.
Lauku attīstības
konsultante I. Butkus

Par decentralizēto kanalizāciju un asenizāciju

Stājušies spēkā 2019. gada
19. decembra saistošie noteikumi Nr. 2019/10 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība”.
Tas nozīmē, ka visiem Viesītes novada Viesītes pilsētas,
Elkšņu, Cīruļu, Lones, Saukas
ciemu administratīvajās teritorijās esošo nekustamo īpašumu
īpašniekiem (juridiskajām un
fiziskajām personām) jāreģistrē
izvedamās kanalizācijas krājtvertnes un individuālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Reģistrāciju veiks Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs - SIA “Viesītes
komunālā pārvalde”.
Sākotnēji izvedamo kanalizācijas krājtvertņu un indivi-

duālo notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu īpašniekiem vai valdītājiem līdz 2020. gada 1. augustam
jāaizpilda un jāiesniedz pirmreizējais decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas
apliecinājums - noteikumu 3.
pielikums. Apliecinājumu var
izdrukāt no Viesītes novada
pašvaldības mājas lapas: https://
www.viesite.lv/?page_id=81.
Pēc reģistrācijas, pamatojoties uz izvedamās kanalizācijas
krājtvertnes tilpumu un īpašumā dzīvojošo personu skaitu,
tiks noteikts asenizācijas pakalpojumu sniegšanas - izvešanas
reižu skaits gadā.
Ja faktiskais krājtvertnes
izvešanas reižu skaits gadā būs
mazāks par aprēķināto, tas nozīmē, ka Jūsu krājtvertne nav her-

mētiska (vidē noplūst kanalizācija) - saskaņā ar noteikumiem
būs nepieciešams veikt pārbūvi
vai pieslēgties centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem, ja ir tāda
iespēja.
Ja nekustamais īpašums tiek
atsavināts vai ir notikušas decentralizētas kanalizācijas sistēmas izmaiņas, 1 (viena) mēneša laikā īpašniekam jāiesniedz
jauns decentralizētās kanalizācijas
sistēmas reģistrācijas apliecinājums.
Noteikumi nosaka arī asenizatoru reģistrāciju. Ikvienam,
kas veic asenizācijas pakalpojumus Viesītes novadā, jāreģistrējas Viesītes novada pašvaldībā.
Reģistrāciju veiks Viesītes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisija. Asenizatoriem

jāiesniedz noteikumu 2. pielikums – “Pieteikums reģistrācijai
asenizatoru reģistrā”.
Par saistošo noteikumu
neievērošanu paredzēta arī administratīvā atbildība: fiziskām
personām līdz 50 EUR; juridiskām personām - līdz 100 EUR.
Papildus informācija pa tālr.
25440203.
Atgādinājums: Amatnieku,
Kārļa, Brīvības, Raiņa, Miera,
Sporta, Pavasara, Smilšu ielas dzīvojamo māju īpašnieki
var pieslēgties centralizētajiem
ūdens un kanalizācijas tīkliem,
izpildot saistošo noteikumu
prasības.
SIA “Viesītes komunālā
pārvalde” valdes
priekšsēdētājs M. Blitsons

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 2019. gadā
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Viesītes novada
pašvaldības policijā 2019. gada
laikā reģistrēti 68 iesniegumi no
Viesītes novada iedzīvotājiem
un juridiskajām personām, saņemti un apkalpoti 244 personu
izsaukumi. Joprojām iedzīvotājiem ir tendence, satiekoties
vai piezvanot, izteikt mutiskas
sūdzības bez rakstiska iesnie-

guma iesniegšanas, baidoties no
iespējamajām sekām. Novadā
ir vairākas personas, kas zvana gandrīz katru dienu, izsakot
savas pretenzijas dažādos jautājumos. Gada laikā saņemtas 187
informācijas, kuras no pašvaldības policijas puses tika pārbaudītas - lielākoties šī informācija
apstiprinājās (piemēram par neatļautu zvejošanu, par izbrauk-

tiem ceļiem utml.).
Par saistošo noteikumu nepildīšanu brīdinātas 64 personas. Viesītes novada pašvaldības
policijā ar dažādiem jautājumiem griezies 241 Viesītes novada iedzīvotājs, 84 gadījumos
veikts darbs ar nepilngadīgām
personām. Veikti 69 reidi novada ūdenstilpju apsekošanā,
pārbaudīti 456 makšķernieki,
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ziemas mēnešos izņemti 62 neatļautie makšķerēšanas rīki,
ūdas ar dzīvo zivtiņu līdaku ķeršanai.
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Sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju,
Probācijas dienestu - 74 gadījumos, pārbaudīti 42 transportlīdzekļi un to vadītāju
dokumenti. 6 gadījumos sniegta palīdzība
Valsts neatliekamās medicīnas palīdzības
dienestam, 1 gadījumā - atverot īpašumu, un
5 gadījumos, pavadot slimnieku uz Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu. Sadarbībā
ar Viesītes novada īpašumu apsekošanas un
sakārtošanas komisiju 132 gadījumos veikta īpašumu un 62 gadījumos - ceļu stāvokļa apsekošana. Viesītes novada pašvaldības
policija par izdarītiem administratīviem

pārkāpumiem Viesītes novadā sastādījusi
un nosūtījusi novada pašvaldības administratīvajai komisijai lēmuma pieņemšanai
23 administratīvā pārkāpuma protokolus.
Veikta sabiedriskās kārtības nodrošināšana
42 publiskajos pasākumos. 34 gadījumos
tika atdotas atpakaļ īpašniekiem viņu pazaudētās mantas (maki, dokumenti, velosipēdi u.c.). Pateicoties tam, ka suņiem bija
ievadīti mikročipi, saimniekiem tika atdoti
11 no mājām aizklīduši mīluļi.
Aizvadītajā gadā pašvaldības policija
veica lielu darbu kopā ar Viesītes novada
domes nekustamo īpašumu apsekošanas un

sakārtošanas komisiju - tika apsekoti daudzi īpašumi, par dažādiem pārkāpumiem
(iepriekšējā gada nenopļautā kūla, piesārņojums, invazīvie augi u.c.) tika izsūtītas 116
dažāda rakstura vēstules. 2020. gadā pastiprināti tiks turpināts iesāktais darbs, īpašu
uzmanību pievēršot ezeru kontrolei zivju
nārsta laikā. Sadarbībā ar visiem pašvaldības dienestiem tiks kontrolēta kārtība Viesītes novada teritorijā, veicināta sadarbība,
informācijas apmaiņa ar kaimiņu novadu
un Valsts dienestiem.
Viesītes novada pašvaldības policijas
inspektors J. Pučinskis

Brīdinājums par putnu gripas tuvošanos

Sakarā ar šā gada silto ziemu pie mums
sāk ierasties ceļojošie gājputni. Medijos ir
parādījusies ziņa, ka Polijas austrumos divās tītaru fermās ir putnu gripas sērga un
likvidēti 25000 tītaru. Turklāt putnu gripas
vīruss H5N8 esot bīstams arī cilvēkiem.
Kāda piesardzība jāievēro vistu un citu
mājputnu turētājiem šajā siltajā ziemā?
Pirmkārt, dzīvnieku īpašniekiem par visiem
gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu
saslimšanu (piemēram, samazinās barības
un ūdens patēriņš, tiek novērota mājputnu
masveidīga bojāeja, novēro akūtu asiņainu
diareju, smakšanu, putniem parādās respiratoras (elpošanas ceļu) infekcijas slimības
pazīmes), nekavējoties jāziņo praktizējošam

veterinārārstam vai dienesta teritoriālajai
struktūrvienībai. Otrkārt, dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai nepiederošas personas
nepiekļūst mājputnu turēšanas vietām, lai
mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizē mītnē vai norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu. Tāpat
arī jānodrošina, lai mājputnu barībai un
pakaišiem nevarētu piekļūt savvaļas putni.
PVD informē, ka Latvijā savvaļas putnu
populācijā cirkulē Ņūkāslas slimība, kas līdzīgi putnu gripai ir ļoti bīstama infekcijas
slimība mājputniem. Lai pasargātu mājputnus no saslimšanas ar Ņūkāslas slimību,
mājputnu īpašnieki un turētāji tiek aicināti
profilaktiski vakcinēt mājputnus pret Ņūkāslas slimību, kā arī ievērot biodrošības
noteikumus. Mājputni var saslimt, nonākot
tiešā kontaktā ar inficētajiem putniem vai
uzņemot slimības ierosinātāju ar inficētu
barību vai ūdeni. PVD iesaka visus mājputnus turēt slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar
savvaļas putniem un dzīvniekiem. Aizliegta
izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un
inkubējamām olām. Aizliegti tirgi, izstādes,
skates un citi pasākumi ar mājputnu piedalīšanos. Mājputnu dzirdināšanai aizliegts
izmantot virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu
ūdeni. Ja putnu gripa tiek konstatēta māj-

putniem, vienalga, vai tā būtu mazā saimniecība ar piecām vistiņām, vai lielā komerciālā rakstura saimniecība, notiek visu
putnu nogalināšana, iznīcināšana. Nosaka
karantīnas zonas 3 un 10 kilometru rādiusā,
un cieš arī apkārtējie saimnieki ar saviem
mājputniem. Līdz ar to katrs ir ne tikai atbildīgs par sevi un saviem mājputniem, bet arī
par apkārtējiem putnu turētājiem.
Veicot reidus Viesītes novada teritorijā,
esam pārliecinājušies, ka drošības pasākumi netiek ievēroti, mājputni brīvi pārvietojas īpašumos, ūdensputni peld piemāju
dīķos. Vai mēs varam būt pilnīgi droši, ka
šīs teritorijas naktī nav apmeklējuši savvaļas
gājputni? Ja tiks noteikti stingrāki drošības
pasākumi, pašvaldības policija brīdina - Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
105. pantā ir noteikts: ja notiek karantīnas
un veterināro prasību pārkāpšana dzīvnieku
infekcijas slimību skartā punktā, aizsardzības, uzraudzības un kontroles zonās - uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit eiro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz
septiņsimt eiro.
Sargāsim sevi un savus mājputnus!
Viesītes novada pašvaldības policijas
inspektors J. Pučinskis

Biedrības Lauku partnerība “Sēlija” paziņojums

Biedrība Lauku partnerība “Sēlija”
izsludina atklātu projektu iesniegumu
pieņemšanas 7. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam
pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” atbilstoši

Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”” (turpmāk
tekstā - MK Noteikumi Nr. 590).
7. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - no 2020. gada 7. marta
līdz 7. aprīlim.
Mērķis: “Sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai, vietējās produkcijas kvalitātes uzlabošanai un izplatībai”.
7. kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums - EUR 293599,64.
Rīcībai R1 - Darbs un pārticība - EUR
253599,64. Viena projekta iesniedzēja
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kopējā maksimālā attiecināmā izmaksu summa vienā projektu kārtā ir EUR
100000, maksimālā atbalsta intensitāte –
70%, kopprojektiem – 80%.
Rīcībai R3 – Sākums - EUR 40000.
Viena projekta iesniedzēja kopējā maksimālā attiecināmā izmaksu summa vienā
projektu kārtā ir EUR 20000, maksimālā
atbalsta intensitāte – 70%.
Projektu īstenošanas termiņš:
1. ja tiek veikta būvniecība, teritorijas
labiekārtošana - divi gadi no Lauku
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
2. pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2020. gada februāris, Nr.2 (199)
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumu iesniegšana elektroniski: - Lauku atbalsta dienesta
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS):
https://eps.lad.gov.lv/login
Kontaktinformācija: padomes priekšsēdētāja Kristīna Rubina Apinīte, tālr.
28709990; administratīvais vadītājs Gvido
Liepiņš, tālr. 29283474; e-pasts: partneriba.

selija@inbox.lv; mājas lapa: www.partneribaselija.lv
Cita informācija
Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām,
plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības Lauku
partnerība “Sēlija” birojā: Aldaunes iela

13, Ābeļu pagasta pārvaldes 2. stāvs,
Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads,
LV-5212, kā arī biedrības mājas lapā:
www.partneribaselija.lv
Informācija par projektu konkursu
pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas
lapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalstaveidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

Viesītes novads pārstāvēts izstādē - gadatirgū
“Balttour 2020”
No 31. janvāra līdz 2. februārim Ķīpsalā
notika 27. starptautiskā tūrisma izstāde - gadatirgus “Balttour 2020”, kur sezonas jaunumus, populārākās iespējas, īpašos piedāvājumus un izdevīgus pirkumus Latvijas
apceļošanai un pasaules atklāšanai piedāvāja vairāk nekā 860 tūrisma uzņēmumu!
Starptautiskā tūrisma izstāde - gadatirgus
“Balttour” ir Baltijā nozīmīgākā tikšanās
vieta daudzu pasaules valstu tūrisma profesionāļiem, kur veidojas jauni kontakti, tiek
plānoti jauni maršruti un stiprināta esošā
sadarbība.
Zemgales plānošanas reģions arī šogad
piedāvāja 6 pudurus – Jelgavas, Bauskas,
Dobeles, Vidusdaugavas, Sēlijas, Jēkabpils.
Visas trīs dienas Sēlijas pudurī, ko pārstāvēja Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas
un Viesītes novadi, bija iespējams uzzināt
par tūrisma objektiem un pakalpojumiem
Sēlijā. Viesītes novada tūrisma piedāvājumu
prezentēja Viesītes Tūrisma informācijas
punkta speciāliste Ligita Levinska-Drozdova un Viesītes muzeja “Sēlija” speciāliste
Valija Fišere. Speciālistes informēja arī par
lielākajiem šī gada kultūras un sporta pasākumiem Viesītes novadā un Sēlijā, aicinot
tos apmeklēt. Novadu un pagastu svētki ir
labs iemesls, lai apmeklētu kādu vietu un
reizē to iepazītu vairāk.
Tūristi aizvien interesējas par kultūrvēsturiskajām vietām, dabas objektiem un
aktīvā tūrisma pakalpojumiem, kā arī katru gadu pieaug interese par gastronomiskā tūrisma pakalpojumiem. Šogad daudzi
interesējās par dabas un izziņu pārgājienu
maršrutiem. Apmeklētāji joprojām interesē-

jas par kopējiem maršrutiem Sēlijā; piektais
neoficiālais Latvijas novads joprojām ir neatklāts un daudziem nezināms, sākot pat ar
ģeogrāfisko novietojumu.
Viesītes muzejs “Sēlija” ir visvairāk apmeklētākais tūrisma objekts novadā. Statistika rāda, ka muzeju visvairāk apmeklē skolēni un pensionāri, ģimenes, draugu grupas,
tematisko pasākumu grupas, arī tūrisma firmu organizētu braucienu dalībnieki.
Kā liecina statistikas dati, tad 2019. gadā
tūrismā Latvijā dominējošo tūrisma objektu
trijnieks ir šāds: dabas teritorijas (69%), pilsētas un zināmākie tūrisma objekti (48%),
kultūrvēsturiskas vietas (43%). Izvēloties
atpūtas galamērķi, tūrists izvērtē šādus faktorus – miers un klusums (50%), aktīvais
tūrisms (51%), gastronomija (48%), kultūras piedāvājums (45%). Šī brīža tendences
liecina, ka arvien vairāk informācijas par
tūrisma pakalpojumiem tūrists iegūst no
sociālajiem tīkliem un interneta, arvien mazinās bukletu un brošūru loma. Tāpēc aicinu
izmantot sociālo tīklu priekšrocības (dominējošie ir Facebook un Instagram) tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem, lai popularizētu
savu objektu vai pakalpojumu, kas turklāt
ir bezmaksas iespēja. Populāras ir arī rekomendācijas, ko cilvēki iegūst no draugiem
un paziņām.
Saku paldies visiem novada tūrisma
objektu apsaimniekotājiem, tūrisma uzņēmējiem, mājražotājiem, amatniekiem un
ikvienam, kurš darbojas tūrisma jomā un
rada interesantus tūrisma piedāvājumus
ceļotājiem! Aicinu atsaukties tos tūrisma
pakalpojumu sniedzējus, kuriem šogad ir

izmaiņas pakalpojumu klāstā, informēt par
to Viesītes Tūrisma informācijas punktu,
arī par izmaiņām komunicēšanas iespējās –
tālruņos, e-pastos. Aicinu arī iesūtīt novada
dažādu skaisto vietu, objektu fotogrāfijas,
kas nepieciešamas novada tūrisma objektu
un pakalpojumu reklamēšanai internetā un
drukātajos materiālos.
Uz tikšanos jaunajā tūrisma sezonā un
muzeja “Sēlija” 20 gadu jubilejas gadā!
Viesītes muzeja “Sēlija”
Izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem speciāliste
L. Levinska-Drozdova
tip@viesite.lv

Novada skolās

Mācāmies veidot no māla
24. janvārī Viesītes vidusskolā viesojās
Priekuļu novada keramikas darbnīcas “Virzas” keramikas meistari Kristīne un Pēteris
Cukuri. Keramiķi vadīja nodarbības 1. - 4.
klašu skolēniem.
Šīs nodarbības lieliski papildināja skolē-

nu prasmes veidošanā un radīja priekšstatu
par keramiķu darbu. Tāpat tās papildināja
zināšanas dabaszinībās un sociālajās zinībās par Latvijas derīgajiem izrakteņiem.
Nostiprināja priekšstatus par mālu kā dabas
resursu, kuru var izmantot mūsdienu amatniecībā. Skolēni darbojās praktiski, veidoja
dekoratīvus māla izstrādājumus un gatavoja
traukus, izmantojot podnieku virpu. Pār-
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runāja ar keramikas meistariem māla iegūšanas, apstrādes un gala produkta tapšanas
procesu. Bērnu sagatavotos darbus keramiķi
apstrādās keramikas krāsnī, un katrs skolēns saņems atpakaļ savus veidotos keramikas izstrādājumus.
Skolēnu atsauksmes:
• Man patika veidot no māla, es izveidoju savu putnu.
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• Man ļoti patika pašai pamēģināt uztaisīt māla vāzi uz podnieku virpas.
• Man pasākumā patika veidot bļodiņu
uz podnieku virpas, un es uzzināju, ka Latvijā nevar iegūt balto mālu.
• Man patika 2. klases veidotie eži.
• Man patika, ka podnieki man palīdzēja
uztaisīt krūzīti un to pielaboja.
• Es uzzināju, kur iegūst mālu un kā taisa māla traukus.
• Uzzināju, ka māla trauki jākarsē 1000
grādu temperatūrā.
• Es darbojos ar podnieka virpu, un man
sanāca ļoti skaista vāzīte.
• Es domāju, ka taisīt traukus ir viegli,
bet taisīt krūzi bija ļoti grūti.
Skolotāja S. Milakne
R. Orupa foto

Vidusskolas komanda piedalās pārrobežu konkursā Energy Advice
25. janvārī noslēdzās izglītojošs pārrobežu konkurss par energoefektivitāti
un enerģijas taupīšanu Energy Advice,
kurā piedalījās Latvijas un Igaunijas 6. - 9.
klašu skolēni.
Konkursa mērķis bija skolēnos palielināt informētību par ieguvumiem no
resursu taupīšanas un to efektīvas izmantošanas.
Konkurss norisinājās trīs posmos no
šī mācību gada septembra līdz janvārim.
Pildot konkursa neklātienes kārtas uzdevumus, komandām bija jāveido plakāts
par enerģētikas jomas atklājumu, jāiejūtas pētnieku lomā, lai izpētītu enerģijas
patēriņu skolā un mājās, jāmeklē risinājums enerģijas samazināšanai, jāveido
video par resursu taupīšanu un otrreizēju
pārstrādi.
Neklātienes kārtā piedalījās 195 Latvijas skolu komandas (to vidū trīs ko-

mandas no Viesītes vidusskolas). Piecas
labākās Latvijas komandas tika izvirzītas
finālam, lai 25. janvārī Tartu zinātnes
centrā mērotos spēkiem ar piecām Igaunijas skolēnu komandām. Šo piecu komandu vidū bija Viesītes vidusskolas komanda
“Droseļi” (Dāgs Niks Bruņenieks, Krists
Murāns, Viesturs Berģis un skolotāja Ilze
Martuženoka).
Finālā komandām AHHA centrā divu
stundu laikā bija jāveic dažāda veida uzdevumi par energoefektivitāti. Pēc tam zināšanas bija jāpierāda testā un analizējot
piedāvātās situācijas.
Kaut arī pirmās trīs vietas ieguva
Igaunijas komandas, gūtā pieredze un
iegūtās zināšanas ir neatsveramas. Enerģijas lietderīga izmantošana un tās taupīšana ir viens no nosacījumiem ikviena
cilvēka ikdienā.
Skolotāja L. Blumbeka

“Tu – savas karjeras scenārija autors!”
28. janvārī vairāk nekā 50 jauniešiem tika
organizēta karjeras izaugsmes praktiskā nodarbība. To vadīja trenere/kouča Daina Einberga, SIA “DK Projects” īpašniece. Latvijas
uzņēmēju un organizāciju vidū pazīstama
kā individuālās izaugsmes koučs - terapeite,
trenere un mentore, kā arī motivācijas programmu autore offline un online. Uz 2020.
gadu Dainas offline apmācību programmas
ir izgājuši vairāk nekā 9800 dalībnieki 22
dažādās pilsētās Latvijā, kā arī Zviedrijā,
Ukrainā, Krievijā, Francijā, Anglijā, Norvēģijā un Vācijā. Novadītas vairāk nekā 2360
koučsessiju stundas.
Karjeras attīstības atbalsta pasākums
tika ieplānots projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Nodarbību
formāts: individuāls darbs, darbs pāros, interaktīvās spēles, case study analīze.
Pasākuma programma
Treniņa laikā jauniešiem bija iespēja ar

dažādu metožu palīdzību izpētīt savas intereses, spējas un stiprās puses, izprast savus
izglītības un karjeras mērķus, ar praktisku
uzdevumu palīdzību mācīties izvirzīt un
sasniegt mērķus, kas veicinātu personīgo
izaugsmi un attīstītu izpratni par turpmāko
izglītības un profesijas izvēli. Tika veicināta skolēnu domāšana par nākotni, skolēnu
pašvērtējums, izanalizēta iekšējo resursu
saistība ar sasniegumiem karjerā un dzīvē,
izvirzīti konkrēti mērķi.
Tēma “Mērķu saistība ar personīgajiem
sasniegumiem dzīvē”
Interaktīvs tests par interešu izpēti un
saistību ar karjeru “25 man PATĪK”, SVID
analīze par iekšējiem resursiem, spējām un
stiprajām pusēm. Mērķu formulēšana, lai
tie īstenotos – veiksmīgu cilvēku pieredze,
kāpēc cilvēki nesasniedz to, ko vēlas? Kā to
novērst? u.c.
Tēma “Jo precīzāk, jo rezultatīvāk!”
Dzīves sasniegumu principi – praktisko
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piemēru analīze. Veiksmes formula. Sapņi,
mērķi, vēlmes – kāda atšķirība. Mans pamats = 8 dzīves mērķi. Veiksmes kartes izgatavošana u.c.
Jaunieši atzīst, ka nodarbība palīdzēs
sakārtot domas un izpratni par saviem mērķiem, noskaidrot, ar ko sākt, lai sasniegtu,
ko vēlas, rast atbilstošu motivāciju dzīves
svarīgajās situācijās, pārkāpt iekšējās barjeras, noticēt savām prasmēm, talantiem un
paaugstināt savu pašvērtējumu, iegūt enerģijas lādiņu virzībai uz priekšu - mērķu sasniegšanai, trenēt prasmes sasniegt balansu
starp personīgo dzīvi, izglītību un tālāko
mērķu sasniegšanu.
Izdevumi par pakalpojuma līgumu karjeras attīstības atbalsta pasākuma īstenošanai finansēti no projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Materiālu sagatavoja pedagogs karjeras konsultants S. Ratiņa.
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12. februārī visā Latvijā norisinājās lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētais karjeras
izglītības pasākums skolu jauniešiem - Ēnu
diena. Šogad ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstināja 1695 ēnu devēji no visas
Latvijas, kopumā piedāvājot 10450 vakances. Skolēnu pieprasītākā nozare šogad –
medicīna. Kopumā bija reģistrējušies 43278
ēnotāji, bet ēnotāju pulks bija lielāks, jo ne
visi interesenti reģistrējās. Ēnotāji izmantoja
iespēju nomainīt tradicionālo mācību vidi
pret darbošanos uzņēmumos, iestādēs un
firmās, kur klātienē iejusties dažāda spektra
profesiju darbinieku ikdienas pienākumos,
komandas darba niansēs, personīgajā atbildībā un karjeras izaugsmes koncepta veidošanā.
Mūsu skolas jaunieši ēnoja novada uzņēmējus un zemnieku saimniecības. Interesi
piesaistīja arī profesijas novadā: policists,
bibliotēkas darbinieks, jaunatnes lietu speciālists, sociālais darbinieks, projektu vadītāji, mehāniķi, konditorejas nodaļas pārde-

ĒNU DIENA 2020
vēja, lāzeru fizikas pētnieks, administrators,
autobusa šoferis un daudzas citas. Jaunieši
sagatavoja prezentācijas par redzēto un personīgi iegūto. Kopumā jaunieši praksē iepazina profesiju ikdienas pienākumus un to
specifiku, darba procesa dinamiku un izaicinājumus, dažādu valodu zināšanu nozīmi
komunikācijas veidošanā, atbildības slieksni, personības iezīmju un talantu izpausmes,
karjeras izaugsmes iespējas.
Vidusskolēni izvēlējās arī Rīgas lidostu,
lai piedalītos Havas Latvija Ēnu dienas projektā un iepazītos ar virszemes apkalpošanas
darbības pamatjomām pasažieru un perona
apkalpošanā. Bija noguruši, bet apmierināti
ar šo iespēju.
12. klases audzēknis Rodrigo Lūsis ēnoja
ārlietu ministra profesiju /Edgaru Rinkēviču/ Ārlietu ministrijā. Piedalījās Latvijas
ārlietu ministra E. Rinkēviča un Moldovas
ārlietu un Eiropas integrācijas ministra A.
Čokoja kopīgajā preses konferencē. Jaunietis atzīst, ka diplomāta darbs ir ļoti grūts un
izaicinājumiem pilns, bet ir iespēja palīdzēt,

pārstāvēt un aizstāvēt Latviju un tās intereses. Diplomāta darbs nenozīmē tikai sēdēt
pie galda un rakstīt papīrus. Svarīgas arī
valodu zināšanas veiksmīgai komunikācijai. Skolā jāmācās vēsture, lai izprastu valstu
savstarpējās attiecības un to vēsturi.
Ēnu diena ir ļoti laba iespēja jauniešiem
tuvāk iepazīt viņus interesējošās profesijas
un specifisko jomu kopumā. Tā ir diena,
kurā var mainīt savu ierasto mācību vidi.
Lielākā daļa jauniešu to izmantoja. Ceru, ka
viņu iedvesmu stāsti iedrošinās arī tos jauniešus, kuri izvēlējās nākt uz mācību stundām. Pēdējā brīdī kāds arī mainīja domas un
neapmeklēja pieteiktās vietās. Atbildība ir
viena no svarīgākajām personības iezīmēm,
ko augstu vērtē darbiniekā.
Lai veicas visiem ēnotājiem arī nākamgad veiksmīgi un pārdomāti izvēlēties ēnošanas vietas!
Materiālu apkopoja pedagogs - karjeras
konsultants S. Ratiņa.

Kopīgi godinot barikāžu aizstāvjus Rites skolā

23. janvāris Rites skolā aizritēja, godinot
Latvijas barikāžu aizstāvjus, ikvienam ņemot
dalību ikgadējā ierindas skatē. Šogad žūrijā tika
aicināti Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils
daļas Aknīstes posteņa komandieris kapteinis
Ivars Osma, Zemgales reģiona Viesītes posteņa ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs) kaprālis
Mairis Šimēns un Rites pagasta pārvaldes pār-

valdniece Lilita Bārdule.
Komandieru ziņojumus, kā ierasts, pieņēma Rites skolas direktore Iveta Maševska. Pēc
ceļojošā kausa nolikšanas un izlozes ar savu
soļojumu ierindas skati atklāja 9. klases skolēni. Noslēdzošie šajā reizē bija mazie debitanti,
otrās klases soļotāji. Rezultātā pārliecinošu
pirmo vietu un ceļojošo kausu ieguva 9. klases

audzēkņi (audz. N. Dirda). Lai noskaidrotu 2.
un 3. vietas ieguvējus, šogad notika papildus
soļojums starp 7. un 4. klases skolēniem. Labākie un otrās vietas ieguvēji bija 7. klases jaunieši
(audz. S. Tuča). Ar trešo vietu samierinājās 4.
klases mazie soļotāji (audz. V. Liepiņa). Īpašu atzinību guva 7. klases dziedātā patriotiskā
dziesma. Klases komandieru sacīkstēs labākā
bija 7. klases komandiere Kristīne Lukjanova.
2. vietu ieguva Amanda Jermakova no 9. klases,
ar viena punkta starpību 3. vieta - Sanijai Sasai
no 5. klases. Atzīstami vērtējams 2. klases skolēna Emīla Levinska sniegums. Neskatoties uz
to, ka Emīlam šogad ir pirmā reize komandiera
pienākumu veikšanā, viņš tos paveica godam.
Secinām, ka aug jauns, patriotiski noskaņots
un ar ļoti lielu atbildības sajūtu apveltīts jaunietis.
Paldies visām klašu audzinātājām par
ieguldīto darbu jauniešu patriotiskajā audzināšanā! Leposimies ar mūsu drosmīgiem jauniešiem! Barikāžu aizstāvju ugunskuru pelni
joprojām ir karsti!
Skolotāja V. Liepiņa

Sveču mēnesis Ritē

Jau izsenis zināms, ka februāris tiek dēvēts par sveču mēnesi. Tas ir laiks, kad tiek
iezīmēts ziemas vidus. Arī Sveču diena ie-

zīmē ziemas vidu, un tai bija savi ticējumi,
rotaļas, dziesmas. Senie latvieši šajā dienā
parasti lēja sveces no aitu taukiem vai vaska. Mūsu senči ticēja, ka Sveču dienā lietās
sveces deg īpaši gaiši, bet ar vienu noteikumu – sveču lējējam bija jābūt priecīgam un
jautram. Ja lējējs bijis dusmīgs, sveces degušas tumšu liesmu un sprakšķējušas.
Arī Rites skolas skolēni par godu šai
dienai Rites pagasta bibliotēkas vadītājas Kristīnes Verečinskas un Rites Tautas
nama vadītājas Ainas Guoģes vadībā pulcējās uz sveču liešanu. Čaklākie bērni jau
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iepriekš bija izdaiļojuši savus trauciņus,
kuros liet sveces. Bērniem tas bija jauks
pasākums, bet pieaugušie uztraucās, lai
karstais parafīns nonāk trauciņos. Ikviens
bērns varēs savās mājās iedegt paša izveidotu sveci un kopīgi pavadīt laiku pie tās
liesmiņas kopā ar savu ģimeni. Ir labi, ka
sveču dedzināšana ir ne tikai svētku, bet
arī ikdienas nodarbe vienmēr, kad gribas
gaismu un mieru. Paldies par sadarbību un
kopīgo darbošanos!
Skolotāja V. Liepiņa
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Baleta “Riekstkodis” apmeklējums
12. februārī Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas “Rites
pamatskola” skolēni mūzikas mācības programmas un “Latvijas skolas soma” ietvaros
apmeklēja Latvijas Nacionālo operu un baletu, lai iepazītu baleta mākslu.
Baleta māksla – tā ir brīnummāksla,
kurā cilvēku emocijas un iekšējā pasaule atklājas dejā un mūzikā, kuru nevar aprakstīt
vārdos - tā ir jāredz, lai izjustu visu tās krāšņumu.
Apjautājot skolēnus, kuru no trim Čaikovska baletiem skolēni vēlētos redzēt, viņi
izvēlējās “Riekstkodi”. Baleta apmeklējumam mēs gatavojāmies jau iepriekš: mūzikas stundās iepazināmies ar baleta sižetu,
varoņiem, autoru un noskatījāmies nelielus
fragmentus no tā, lai gūtu priekšstatu par
gaidāmo pasākumu, kā arī pārrunājam kulturālas uzvedības un etiķetes jautājumus,

dodoties uz grezno operas un baleta namu.
“Riekstkodis” – Čaikovska pēdējais balets. Ar šo savu darbu Čaikovskis nebija apmierināts, taču tas visā pasaulē ir guvis ļoti
lielu ievērību un atzinību.
Libreta pamatā ir vācu romantisma
laikmeta rakstnieka Ernesta Teodora Amadeja Hofmaņa pasaka “Riekstkodis un peļu
ķēniņš”. Mazā meitene Marija uz Ziemassvētkiem no tēvoča - leļļu meistara - saņem
dāvanu: riekstkodi, kareivja formā veidotu
riekstu čaumalu drupināšanas ierīci. Par
spīti viņa ārējam ķēmīgumam meitene viņu
iemīļo un ir ļoti nelaimīga, kad brālis rotaļlietu salauž. Darbība turpinās mazās Marijas sapņos, rotaļlietas zem eglītes atdzīvojas,
un sākas brīnumaini piedzīvojumi – kad
istabā sarodas peļu armija ar Peļu ķēniņu
priekšgalā un uzbrūk piparkūku vīriņiem.
Piparkūkām palīgā dodas alvas zaldātiņi,
kurus komandē Riekstkodis. Divkaujā starp
Riekstkodi un baiso grauzēju valdnieku labie spēki svin uzvaru. Riekstkodis, kurš tagad atbrīvojies no burvestības važām, kuru

bija nobūrusi ļaunā peļu karaliene, pārvēršas par princi un aicina Mariju līdzi ceļojumā pa brīnumaino Saldumu karaļvalsti.
P. Čaikovska muzikālā fantāzija to tēlo
nepieredzētā krāšņumā. Ar attiecīgiem etniskiem motīviem šai parādē cita citai seko
spāņu šokolāde, arābu kafija, Ķīnas tēja un
ledenes, kuras uzdejo krievisko trepaku.
Skolēni atzina, ka labprāt arī turpmāk apmeklētu šāda veida pasākumus, jo tie ļauj
iepazīt ne tikai tautu kultūru, bet arī apzināties kultūras nozīmi katra cilvēka izaugsmē.
Operas namu mēs jau esam apmeklējuši,
noskatoties J. Lūsēna un M. Zālītes “Putnu
operu”, tomēr ēkas varenība un skaistie rotājumi apbūra ikvienu, kurš šajā namā ieradās. To nevarēja nepamanīt bērnu sejās.
Paldies skolēniem, ka nebija jāatgādina par
pieklājības normu ievērošanu! Paldies sporta skolotājai Vitai, kura vienmēr mūs atbalsta! Paldies mūsu skolas šoferītim Vilnim,
kurš mūs izvadāja tik profesionāli!
Skolotāja I. Davidāne

Sēlijas Sporta skolas ziņas

Vieglatlētika
22. janvārī Jēkabpilī U-14 grupas
(2007. - 2008. dz. g.) zēni un meitenes pulcējās uz Jēkabpils zonas atlases sacensībām
Latvijas čempionātam vieglatlētikā. Uz Latvijas čempionātu tiek pieci labākie no zonas
katrā disciplīnā. Vēl pieci dalībnieki tehniskajās disciplīnās un desmit skriešanas disciplīnās, kuri ir uzrādījuši sekojošos labākos
rezultātus. Dalībnieki tiek atlasīti Kuldīgas,
Limbažu, Jēkabpils un Rīgas zonās.
Atlases sacensībās startēja piecpadsmit
sporta skolas audzēkņi un trīs izcīnīja iespēju startēt Latvijas čempionātā: Elīna Strašnova 2 kg lodes grūšanā ar rezultātu 10,84
m (I jaunatnes sporta klase) izcīnīja uzvaru,
Marta Grandāne no Zasas 1000 m distanci
veica otrā (3:43,05 min - I jaunatnes sporta
klase), Guntars Gremze no Zasas izcīnīja
divas 5. vietas: tāllēkšanā ar rezultātu 4,20
m un 60 m skriešanā ar rezultātu 8.80 s (III
jaunatnes sporta klase abās disciplīnās).
Lodes grūšanā meitenēm 6. vietu izcīnīja Zane Munduma ar rezultātu 8,83 m, 8.
vietu - Amanda Pitiļeviča (7,91 m), 9. vietu Kristiāna Ustiņenkova (7,88 m). Zēnu konkurencē Naurim Skadiņam 10. vieta (8,17
m). Tāllēkšanā Adrianam Maisakam desmitais rezultāts (3,79 m). Pirmajā desmitniekā
1000 m skriešanā meiteņu konkurencē 10.
vieta Gitai Barovskai (4:08,13 min).
23. janvārī Ludzā notika Ludzas NSS
atklātās sacensības U-20, U-18 un U-16 vecuma grupām.
1. vietu U-16 vecuma grupā 4 kg lodes
grūšanā izcīnīja Nauris Mitenieks (11,56 m),
2. vietu 3 kg lodes grūšanā – Viktorija Bruz-

gule (8,67 m), 7. vietu tāllēkšanā - Artūrs
Čelnovs (4,41 m).
U-18 vecuma grupā uzvara 5 kg lodes
grūšanā Aleksim Čelnovam (13,32 m - III
sporta klase) un 9. vieta 60 m skriešanā (8.1
s). Kristapam Platgalvim 2. vieta tāllēkšanā
(5,87 m), 2. vieta augstlēkšanā (1,60 m) un 4.
vieta 60 m skriešanā (7.3 s). 60 m skriešanā
Kristeram Bruzgulim astotais rezultāts (7.7
s) un 4. vieta tāllēkšanā (5,47 m).
U-20 vecuma grupā Vīgants Endijs Elpers 6 kg lodes grūšanā izcīnīja uzvaru
(12,14 m).
2. februārī U-14 grupas vieglatlēti
(2007. - 2008. dz. g.) pulcējās Rīgas sporta
manēžā, lai noskaidrotu Latvijas spēcīgākos un ātrākos zēnus un meitenes deviņās
disciplīnās. Konkurence bija sīva, rezultāti
- blīvi, jo no katras atlases zonas tika atlasīti
pieci labāko rezultātu īpašnieki.
Diviem mūsu jaunajiem vieglatlētiem,
Martai Grandānei un Guntaram Gremzem,
šī bija pirmā pieredze Latvijas čempionātā, līdz ar to nācās demonstrēt savas spējas
mobilizēties, startējot jaunos, nepieredzētos
apstākļos.
Sēlijas Sporta skolas audzēkne Elīna
Strašnova, atpaliekot 13 centimetrus no
goda pjedestāla, izcīnīja augsto 4. vietu 2 kg
lodes grūšanā (10,70 m), kas ir viņas otrs labākais rezultāts.
Marta Grandāne divdesmit sešu dalībnieču konkurencē, uzlabojot savu personīgo
rekordu, izcīnīja 17. vietu 1000 m skriešanā
(3:24.3 min).
Guntars Gremze uzlaboja savu personī-
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Elīna Strašnova Latvijas čempionātā
vieglatlētikā U-14 vecuma grupai.
go rezultātu 60 m skriešanā (8.78 s) un ierindojās 24. vietā, bet tāllēkšanā ar rezultātu
4,09 m izcīnīja 22. vietu.
5. februārī Jēkabpilī notika Jēkabpils
Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 vecuma grupai.
Lodes grūšanā Naurim Miteniekam 4.
vieta (11,30 m), Artūram Jonikānam četrpadsmitais rezultāts (6,64 m). Meiteņu konkurencē Vanesa Melinda Kukla izcīnīja 5.
vietu (9,03 m), Viktorijai Bruzgulei 8. vieta
(8,26 m) un Katei Bokānei – 9. vieta (7,86
m). Tāllēkšanā zēnu konkurencē Leons Nikolajevs ierindojās 10. vietā (4,66 m), Artūrs
Čelnovs – 18. vietā (4,36 m). Meiteņu konkurencē 18. vieta Līvai Naglei (3,92 m). Leonam Nikolajevam piecpadsmitais rezultāts
300 m skriešanā (47.33 s).
7. - 8. februārī Kuldīgā notika Latvijas
U-18 un U-20 čempionāts. Uz Latvijas čempionātu U-18 grupai kvalificējas sportisti,
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kas iepriekšējā gada laikā ir izpildījuši kvalifikācijas normatīvus kādā no disciplīnām.
U-20 grupā startēt var jebkurš atbilstošā vecuma sportists, jo kvalifikācijas normatīvi

nav noteikti.
Sēlijas Sporta skolu čempionāta U-18
vecuma grupā pārstāvēja divi jaunieši: Kristaps Platgalvis 60 m skriešanā (7.73 - III

Volejbols

U-17 meiteņu volejbola komanda Rēzeknē.

25. - 26. janvārī Maltā notika 2020. gada
Latgales jaunatnes čempionāts telpu futbolā
U-13 (2007. dz. g.) vecuma grupai. Sēlijas SS
komanda spēlēja A apakšgrupā. Tika izspēlētas piecas spēles. Trīs spēlēs mūsējiem uzvaras: spēlē ar Ilūkstes NSS (2:0), ar Rēzeknes
(1:0) un Rēzeknes NBJSS-2 (1:0) komandām.
Zaudējumi divās spēlēs: ar Preiļu NBJSS-1
(0:1) un Jēkabpils SS-1 (0:1). Apakšgrupā izcīnīta 3. vieta. Spēlē par 5. vietu mūsu jaunie
futbolisti bija pārāki par Līvānu BJSS ar 2:0.
1. - 2. februārī Līvānos savas spēles Latgales jaunatnes čempionāta telpu futbolā ietvaros aizvadīja U-12 (2008. dz. g.) vecuma
grupas futbolisti. Sēlijas Sporta skolu šajā
vecuma grupā pārstāvēja divas komandas.
Sēlijas SS-2 komanda A apakšgrupā piedzīvoja zaudējumus trīs spēlēs un ierindojās
4. vietā apakšgrupā. Otrajā dienā, spēlēs par
7. - 12. vietām, izspēlēja vēl piecas spēles.
Spēlēs ar Rēzeknes NBJSS-2 un Ilūkstes NSS
gūtas uzvaras ar 2:0. Spēlē ar Sēlijas SS-1 komandu - neizšķirts (2:2), bet divās spēlēs –
zaudējumi divām Līvānu BJSS komandām.
Līvānu BJSS-3 komandai mūsējie piekāpās
ar minimālu pārsvaru (0:1) un Līvānu BJSS2 komandai ar 0:2. Kopvērtējumā iegūta 10.

18. - 19. janvārī Rīgā U-15 vecuma grupas zēni Latvijas Jaunatnes čempionāta ietvaros aizvadīja 2. līgas 1. grupas spēles. Divās
dienās izspēlētas trīs spēles. Spēlē ar Mārupes sporta centra komandu izcīnīta uzvara
četros setos (3:1). Četros setos puiši diemžēl
piekāpās Rīgas VS komandai (1:3). Zaudējums arī spēlē ar Minusas VS komandu (0:3).
25. janvārī Daugavpilī Latvijas Jaunatnes čempionāta pirmās spēles aizvadīja U-16
grupas zēni. Spēlēs ar Smiltenes un Daugavpils BJSS komandām zaudējumi ar 0:3.
7. februārī Dundagā otrā sabraukuma
spēlēs zaudējumi arī spēlēs ar Liepājas RSS
un Talsu NSS/ Dundaga komandām ar 0:3.

Futbols

vieta.
Sēlijas SS-1 komanda, spēlējot B apakšgrupā, zaudēja divas spēles un vienā izcīnīja
uzvaru. Apakšgrupā izcīnīta 3. vieta. Otrajā
dienā, spēlēs par 7. - 12. vietām, uzvara spēlē
ar Līvānu BJSS-3 (5:0) un Rēzeknes NBJSS-2
(4:0). Trīs spēles nospēlētas neizšķirti: ar Sēlijas SS-2 (2:2), ar Līvānu BJSS-2 (0:0) un ar
Ilūkstes NSS (1:1). Kopvērtējumā izcīnīta 8.
vieta vienpadsmit komandu konkurencē.
8. - 9. februārī Jēkabpilī Latgales jaunatnes čempionāta spēles telpu futbolā izspēlēja
U-11 (2009. dz. g.) vecuma grupas futbolisti.
Arī šajā vecuma grupā mums ir divas komandas.
Sēlijas SS-1 komanda A apakšgrupā, vienā spēlē uzvarot un divās piedzīvojot zaudējumus, izcīnīja 3. vietu. Sēlijas SS-2 komanda B apakšgrupā piedzīvoja trīs zaudējumus
un ierindojās 4. vietā apakšgrupā.
Spēlēs par 5. - 8. vietām Sēlijas SS-1
komanda trīs spēlēs guva divas uzvaras: ar
Ilūkstes NSS (1:0) un ar Sēlijas SS-2 (9:1).
Neizšķirts (0:0) ar TFK Rēzekne. Sēlijas SS-2
komanda turpmākajās spēlēs piedzīvoja trīs
zaudējumus: ar Sēlijas SS-1 (1:9), ar Ilūkstes
NSS (1:2) un ar TFK Rēzekne (2:3).

sporta klase) izcīnīja 18. vietu četrdesmit trīs
dalībnieku konkurencē, Alekss Čelnovs lodes grūšanā (12,89 - III sporta klase) izcīnīja
8. vietu sešpadsmit dalībnieku konkurencē.

9. februārī Rēzeknē notika Jaunatnes
čempionāta 2. līgas pirmā sabraukuma spēles U-17 grupas meiteņu komandām. Mūsu
volejbolistes izspēlēja divas spēles. Spēlē ar
Gulbenes novada BJSS komandu cīņa izvērtās spraiga - lai noskaidrotu uzvarētājas, bija
nepieciešami četri seti. Pirmos divus setus
mūsu meitenes piekāpās ar 13:25 un 16:25,
bet trešajā setā guva uzvaru ar 27:25. Taču
ceturtajā setā nedaudz pietrūka, un ar 22:25
meitenes piekāpās gulbenietēm. Otrajā spēlē ar Rēzeknes BJSS komandu mūsu jaunās
volejbolistes piekāpās pretiniecēm visos trīs
spēles setos (25-15; 25-14; 25-9).

Kopvērtējumā Sēlijas SS-1 komanda
izcīnīja 5. vietu, Sēlijas SS-2 komanda - 8.
vietu.
15. - 16. februārī Jēkabpilī U-10 (2010.
dz. g.) vecuma grupas futbolisti izspēlēja
savas Latgales jaunatnes čempionāta spēles
telpu futbolā.
Sēlijas SS-1 komanda spēlēja B apakšgrupā. Spēlēs ar Preiļu NBJSS-1 (0:5) un
Rēzeknes NBJSS-2 (1:5) zaudējumi, spēlē ar
Līvānu BJSS-2 – neizšķirts (0:0). Apakšgrupā izcīnīta 4. vieta.
Sēlijas SS-2 komanda spēlēja C apakšgrupā. Spēlē ar Rēzeknes NBJSS-1 uzvara
(1:0), ar Jēkabpils SS-2 (0:8) un TFK Rēzekne (1:4) - zaudējumi. Apakšgrupā izcīnīta 3.
vieta.
Tālākajās spēlēs par 7. - 12. vietām Sēlijas SS-2 komandai 12. vieta, bet Sēlijas SS-1
komandai – 9. vieta.
Paldies sportistiem un treneriem par ieguldīto darbu! Veiksmīgus startus turpmākajās sacensībās!
Sēlijas SS direktora vietniece G. Klibiķe
Foto: LVS un J. Kokins

Aizvadīts telpu futbola turnīrs Viesītē
Šī gada 1. februārī Viesītē notika telpu futbola turnīrs. Turnīrā spēlēja divas
Viesītes komandas, kā arī komandas no
kaimiņu novadiem. Sīva un spraiga spēle
izvērtās par pirmo un otro vietu, kur spēlēja Viesīte/Steel Pro – SMS Auto (Jēkabpils), bet mājinieki piekāpās viesiem. Šīs
abas komandas arī spēlē Jēkabpils pilsētas
telpu futbola čempionātā. Prieks arī par
jaunajiem Sēlijas sporta skolas audzēkņiem, kas cienīgi nospēlēja turnīrā. Pēc
spraigām spēlēm tika noskaidrotas arī
godalgotās vietas:

4. vieta komandai “Nereta” (Nereta); komandā spēlēja: Olafs Osītis, Matīss
Kupcis, Markuss Sloko, Raivis Pauniņš,
Mārtiņš Varakājs, Gatis Urķis;
3. vieta komandai “Nav nosaukuma”
(Viesīte, kur spēlēja arī sporta skolas audzēkņi); komandā spēlēja: Tomass Stumbiņš, Markuss Butāns, Edvīns Caune,
Mārcis Caune, Artūrs Čelnovs, Madars
Bīmanis, Imants Kokorevičs;
2. vieta komandai Viesīte/Steel pro
(Viesīte); komandā spēlēja: Elvijs Demjanovs, Juris Zans, Jānis Pakulis, Raivis
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Stumbiņš, Uģis Salenieks, Edijs Skrupskis, Mārtiņš Marķīzs, Ingus Salmiņš;
1. vieta komandai “SMS Auto” (Jēkabpils); komandā spēlēja: Kārlis Deikovskis, Jānis Caune, Einārs Daģis, Edijs
Bokāns, Kristaps Ignatjevs, Edmunds
Ņukša, Andrejs Makarevičs, Agnis Daģis.
Komandu labākie spēlētāji: Elvijs
Demjanovs (Viesīte/Steel Pro), Gatis Urķis (Nereta), Edijs Bokāns (SMS Auto).
Labākais turnīra vārtsargs: Artūrs
Čelnovs.
Paldies puišiem par atbalstu un atsau-
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Izmaiņas Viesītes
svarcelšanas un trenažieru
zāles darba laikā

cību, par spēlēm un pozitīvām emocijām!
Sportiskus panākumus un veiksmi Jums
turpmākajos turnīros un spēlēs! Paldies
Sēlijas sporta skolas direktoram Jānim
Osim par telpām turnīra rīkošanai un

Inesei par sakoptām un tīrām telpām!
Uz tikšanos!
Viesītes novada sporta darba
organizatore J. Stumbiņa

Atsaucoties uz Viesītes jauniešu iesniegumu par Viesītes svarcelšanas un
trenažieru zāles darba laika pagarināšanu, informējam, ka no 1. februāra zāle
atvērta ikvienam no pirmdienas līdz
piektdienai no plkst. 16:00 līdz 20:00.
Sestdienās, svētdienās zāle nestrādā.
Viesītes svarcelšanas un trenažieru
zāles atrašanās vieta: Viesītes Kultūras
pils (Smilšu iela 2) pagrabstāvs.

Viesītes novada jaunietes piedalās
starptautiskā jauniešu apmaiņas projektā

No 18. līdz 25. janvārim
Lietuvā, Daugirdikšes mācību
centrā, norisinājās starptautisks
Erasmus+ programmas projekts
“Sustainable Entrepreneurship
Academy”. Tā bija jauniešu apmaiņa par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, kā arī biznesa idejas
radīšanu. Programmas laikā tika
apgūtas zināšanas par to, kas ir
ilgtspējīga uzņēmējdarbība, kas
ir līderis un līderība, tāpat arī
tika radītas biznesa idejas. Viesītes novadu šajā projektā pār-

stāvēja Evelīna Bantauska, Ieva
Milakne un jaunatnes lietu speciāliste Dita Mažeika.
Nedēļas garumā jaunieši
padziļināti pētīja ilgtspējīgas
uzņēmējdarbības jēdzienu, kā
arī to, kas ir aprites ekonomika,
mārketings, līderība, laika organizēšana, finansēšanas iespējas.
Tāpat arī bija nepieciešams izstrādāt minimālā dzīvotspējīgā
produkta konceptu un to prezentēt. Jauniešu apmaiņas laikā
dalībnieki attīstīja nepieciešamās
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kompetences - mentoringu, koučingu, darbu grupā, konfliktu
risināšanu un emocionālo inteliģenci. Savukārt pēdējās trīs dienās tika veikts lielais noslēguma
uzdevums – radīt biznesa ideju
un to prezentēt vērtētājiem. Šis
bija jauniešu apmaiņas projekts,
tāpēc katras valsts līderis bija
sagatavojis vienu vai vairākas aktivitātes, kuras parādīja pārējiem
projekta dalībniekiem. Latvijas
līdere (Viesītes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste)
bija sagatavojusi prezentāciju
un aktivitāti par tēmu – biznesa
modeļa “audekls”. Biznesa modeļa “audekls” (Business model
canvas) ir izplatīts biznesa modelēšanas rīks, kas atspoguļo jautājumu kopumu, sakārtotā veidā
ved cauri plānošanas procesam
un attīsta biznesa modeli. Lielākajai daļai dalībnieku šis rīks
bija jaunums, kurš tiks pielietots
arī turpmāk, izstrādājot biznesa
ideju. Tāpat arī projekta ietvaros tika izveidots kopīgs digitāls
plakāts “Five steps for creating
sustainable business”, kuru katra
valsts iztulkoja savā valodā, lai
tas tālāk noderētu gan apmaiņas projekta jauniešiem, gan arī
citiem.
Viesītes novada jaunietēm
Evelīnai un Ievai šis nebija pirmais šāda veida projekts, tomēr
abas jaunietes uzsver, ka jauniešu
apmaiņas tēma – ilgtspējīga uzņēmējdarbība, bija tas, kas piesaistīja viņu uzmanību un mudināja pieteikties apmācībām. Ieva
stāsta: “Apmācību tēma mani ļoti
ieinteresēja, jo gan ikdienā, gan
arī skolā par to tiek daudz runāts.
Nedēļas laikā veidojām paši savas

biznesa idejas un apguvām dažādus veidus, kā tās izvērtēt. Neskaitot to, bija arī lieliska iespēja
iepazīties ar jauniešiem no citām
valstīm, iepazīt viņu kultūru un
dzirdēt par tēmas aktualitāti un
nepieciešamību no viņu skatu
punkta. Atbraucot no apmācībām, jūtos enerģijas un motivācijas pilna, lai arī pati uzsāktu kaut
ko darīt lietas labā.”
Arī Evelīna piekrīt Ievai, ka
šī projekta tēma bija viens no
galvenajiem faktoriem, kāpēc
pieteikties projektam: “Apmācību tēma bija mazliet savādāka
nekā parasti, kad devos uz šāda
tipa apmācībām. Šajā reizē tika
runāts par ilgtspējīgu ekonomiku. Šī tēma likās interesanta un
saistoša. Man šīs apmācības bija
lieliska pieredze sevis attīstīšanā
un pilnveidošanā, jaunu zināšanu iegūšanā, ka arī jaunu cilvēku
iepazīšanā. Noteikti nenožēloju,
ka piedalījos šajās apmācībās.”
Jaunietes pēc apmācībām ir
iedvesmotas un iesaka arī citiem
Viesītes novada jauniešiem būt
aktīviem un izmantot iespējas,
ko sniedz starptautiskie projekti.
Šāda veida apmācības ļauj ikvienam iziet no savas komforta zonas, iegūt jaunas zināšanas, iegūt
jaunus kontaktus, kā arī noteikti
pilnveidot sevi kā personību!
Jauniešu apmaiņa organizēta Erasmus + projekta ietvaros
sadarbībā ar Elektrėnų kultūros
centras (Lietuva).
Jaunatnes lietu un
Sabiedrisko attiecību
speciāliste D. Mažeika
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Viesītes Kultūras pilī izdejots gadskārtējais deju
sadancis “Klaberjakts”

25. janvāra vakarā Viesītes
Kultūras pilī sākās starpnovadu
tautu deju kolektīvu tradicionālais un nenopietnais tautas
deju kolektīvu sadancis “Klaberjakts”.
Šis ir jau 21. gads, kopš
janvāra nogalē Viesītes un ap-

kārtējo novadu dejotāji tiekas
starpnovadu tautu deju kolektīvu sadancī. Šogad sadancī
tikās 15 kolektīvi no Jēkabpils,
Krustpils, Madonas, Neretas,
Lielvārdes, Viesītes novada, kā
arī 2 kolektīvi no tālākiem novadiem – Jūrmalas un Alojas. Šī

gada sarīkojuma tēma bija “Mīlestības pinekļos…”. Mīlestības
tēmā kolektīvus ieveda Viesītes
amatierteātra “Vēris” aktieri,
izspēlējot tēmai veltītu uzvedumu.
Arī pēc tik daudziem gadiem interese par pasākumu

dalībnieku vidū nav zudusi, gluži otrādi – piebiedrojas aizvien
jauni kolektīvi. Dejotāji ik gadu
ar lielu nepacietību gaida sadancošanos, jo, kā apgalvo paši
dalībnieki, “Klaberjakts” sniedz
iespēju kolektīviem savas dejas
izdejot uz lielās skatuves, kas
vēlāk palīdz, startējot skatēs.
Šogad pasākumā dejoja šādi
tautas deju kolektīvi: Viesītes
VPDK “Augšzeme”, Neretas
VPDK “Sēļi”, Jumpravas VPDK
“Saime”, Sauleskalna VPDK
“Atāls”, Zasas VPDK “Solis”,
Kūku VPDK “Zīlānietis”, Jūrmalas VPDK “Vēlreiz”, Alojas VPDK “Sānsolis”, Rubeņu
VPDK “Rasa”, Leimaņu VPDK
“Deldze”, Aizkraukles VPDK
“Aizkrauklis”, JDK “Augšzeme”,
Aknīstes VPDK “Ieleja” un Viesītes VPDK “iDeja”.
Sabiedrisko attiecību
speciāliste D. Mažeika
Autores foto

Ceļā uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Straujiem soļiem tuvojas XII
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Gatavojoties
tiem, 7. februārī Viesītes Kultūras pilī notika pirmais ieskaņas
koncerts, kur Viesītes novada
un apkārtējo novadu deju kolektīvi un kori varēja izdziedāt
savas dziesmas un izdejot dejas
pirms skates. Koncerta sākumā Viesītes novada pašvaldības
priekšsēdētājs Alfons Žuks teica
labus vārdus un novēlējumus
deju kolektīviem, koriem un to
vadītājiem. Gan skolēniem, gan
koru vadītājiem šis bija pirmais
nozīmīgais solis ceļā uz Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svēt-

kiem.
Nākamā darba skate jaunatnes tautu deju kolektīviem
notika 14. februārī, savukārt
martā (sekot līdzi informācijai
Viesītes mājaslapā) notiks lielā
skate ar žūrijas dalību. Lai tiktu
uz Dziesmu un deju svētkiem,
vispirms jāpierāda žūrijai, ka
svētku noslēguma koncerta repertuārs ir apgūts augstā līmenī.
Lai dejas soļi rit viegli un raiti,
lai balsis labi skan!
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko
attiecību speciāliste
D. Mažeika
Autores foto

Satikšanās, patikšanās un izdejošanās Lones Tautas namā
24. janvārī Lones Tautas
namā notika sen nebijis pasākums – “Draudzības vakars”
jauniešiem no 10 līdz 19 gadiem.
Šajā pasākumā jaunieši varēja
izbaudīt labu mūziku DJ Oskara Kļaviņa pavadībā, noskatīties
Lones Tautas nama hip-hop dejotāju priekšnesumus, dziedāt
karaoke, fotografēties paštaisītajā foto stūrītī, piedalīties viktorīnās, spēlēt spēles saistībā ar
Latviju.
Noslēgumā visi baudīja dis-

kotēku, kur kārtīgi izdejojās.
Paldies par šo vakaru divām
satriecošām meitenēm - Evijai
Pozdņakovai un Aleksandrai
Capai! Šīs meitenes palīdzēja
organizēt pasākumu un aktivitātes.
Paldies Oskaram, ka piekrita ar mums sadarboties arī citās
reizēs! Tad jau martā tiksimies,
un vakara gaitu domās brīnišķīgā Bruzguļu trijotne.
Lones Tautas nama vadītāja
Inta un jauniete Evija
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Jautrā gaisotnē aizvadīts
pirmais galda spēļu
vakars Lonē

Radošās darbnīcas
“Lukturīšu apdekorēšana”
aktivitātes Sveču dienā
Sveču dienā nama saimnieces parasti vārīja pupas un cepa
karašas. Karašu mums Saukas
pagasta zālē 2. februārī nebija,
bet vārītas pupas, konfektītes,
cepumiņi un ābolīši gan. Sveču dienā lej sveces, smejas un
jautrojas. Arī mēs, 12 radošās
darbnīcas “Lukturīšu apdekorēšana” dalībnieces, to darījām
un nenožēlojām, ka atbraucām,
atnācām, jo zinošās, apzinīgās
vadītājas Jolantas Albrehtas
klātbūtnē darbi veicās.

Janvāra pēdējās dienas vakarā ikviens Viesītes novada iedzīvotājs tika aicināts uz galda
spēļu izspēli Jolantas un Ginta
Stumbiņu vadībā, kas notika
Lones Tautas namā. Spēles bija
dažādas – gan prātam, gan izdomai, gan izturībai. Lones Tautas
namā tas noteikti ir aizsākums
jaunai tradīcijai – galda spēļu
vakaru organizēšanai. Pirmajā
spēļu vakarā bija sanākuši 19
mazi un lieli interesenti. Pal-

dies mammai Inai, kura atnāca
ar trim mazuļiem, Ievai, Aināram un viņu mazajam dēliņam,
Ligitai Purai ar savu saimi, kas
izspēlēja spēli “Alias”! Zēni spēlēja hokeju, domino, dambreti,
cēlām torni, izkustējāmies stafetēs. Divas stundas aizritēja
spraigā darbā.
Lones Tautas nama
vadītāja I. Malceniece

Valentīndienas
pasākums Rites
Tautas namā

13. februāra pēcpusdienā
Rites Tautas namā uz Valentīndienas pasākumu pulcējās bērni
un pusaudži.

Neskatoties uz to, ka pasākumu apmeklēja neliels dalībnieku skaits, tas bija interesants
un jautrs. Pasākuma dalībnieku
vecums bija dažāds, tāpēc aktivitātes vajadzēja pielāgot tā, lai
visiem tās būtu interesantas un
aizraujošas. Mums tas izdevās.
Malā sēdētāju nebija, visi aktīvi
un ar lielu aizrautību piedalījās
visās piedāvātajās aktivitātēs.
Gribu teikt visiem pasākuma apmeklētājiem paldies par
aktīvo līdzdarbošanos, jaukajām idejām, kas padarīja pasākumu tik aizraujošu! Paldies
skaņu un gaismu meistariem
Arnim un Kristiānam par muzikālo un gaismas noformējumu
pasākuma laikā!
Rites Tautas nama
vadītāja A. Guoģe
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Tā mēs, jautri pavadot laiku,
katra izveidojām pa 2 lukturīšiem. Mūsu mājas logos iemirdzēsies sveču liesmiņas, mūsu
smiekli pagarinās mūsu mūžu.
Lai labi piepildās ticējumi!
Visapkārt vasku sveces,
Vidū klāts liepu galds.
Dieviņš sveces dedzināja,
Laimīt’ galdu apklājusi.
Tautas nama vadītāja
I. Malceniece

Ciemos bibliotēkā
31. janvārī 1. klases skolēni
un audzinātāja N. Ribicka ciemojās bibliotēkā. Bibliotēkas
darbinieki bija sagatavojuši bibliotekāro stundu “Iepazīšanās
ar bibliotēku”. Skolēnus iepazīstinājām ar bibliotēku rašanās
vēsturi, pastāstījām par tās nozīmi un iespējām, ko tā piedāvā
saviem apmeklētājiem. Bērni
uzzināja par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, kā arī par to,
kā katrs var kļūt par tās lasītāju.
Vēl tika stāstīts par bibliotēkas
fondu kārtojumu, īpaši uzsverot kārtojumu bērnu literatūras
plauktos. Izstaigājot un iepazīstot bibliotēkas telpas, tikšanos
turpinājām lasītavā, kur bērni
saņēma darba lapas par tikko
dzirdēto. Tās aizpildot, viņi pārliecinājās par to, cik uzmanīgi
klausītāji bijuši.
Pasākuma
turpinājumā
skolēni piedalījās literārā stundā, kas bija veltīta autorpasaku

meistarei Annai Saksei, kurai
šogad atzīmējam 115 gadu jubileju. Bērni noklausījās bibliotekāres stāstījumu par rakstnieces
dzīvi un daiļradi, kā arī pasaku
“Cūkausītis”. Pēc pasakas noklausīšanās viņi saņēma uzdevumu uzzīmēt puķi, kura līdzīga pasakā aprakstītajai, bet tiek
audzēta telpās.
Pasākuma noslēgumā bērni
saņēma zīmējumu ar “bibliotēkas tārpiņu”, kuru katram vajadzēs cītīgi papildināt ar izlasīto
grāmatu nosaukumiem. Bibliotēkā tiks veidota šo “bibliotēkas
tārpiņu” izstāde. Novēlot skolēniem čakli lasīt un uzdāvinot
grāmatzīmītes ar svarīgākajiem
faktiem par bibliotēku, atvadījāmies līdz citai tikšanās reizei.
Viesītes vidusskolas
bibliotekāre
G. Plēsuma
I. Jodgudes foto
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Sveču dienas tradīcijas
7. februārī 2. klases skolēni
un audzinātāja D. Vanaga apmeklēja bibliotēku, lai piedalītos
pasākumā par Sveču dienu.
Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 2. februārī svinama
Sveču diena. Latvieši pat visu
februāri izsenis dēvējuši par
sveču mēnesi. Sveču diena saukta arī par Ziemas Māras dienu,
tāpat par Svecaini, Grabenīcu,
Groninicu, Vēja vai Govju dienu. Sveču diena iezīmē ziemas
vidu. Šajā dienā latvieši parasti
lēja sveces no aitu taukiem vai
vaska. Tai bija savas dziesmas,
rotaļas, paražas, ticējumi un
ēdieni. Pasākuma laikā kopīgi
izrunājām visas šīs dienas tradī-

cijas, minējām mīklas, atbildējām uz dažādiem jautājumiem
un gājām rotaļās. Skolēni ar audzinātāju bija sagatavojuši dziesmu par svecēm, kuru mums,
bibliotekārēm, nodziedāja. Tāpat viņi atnesa savus sagatavotos
darbiņus - svecītes, kas bija gan
lietas no vaska, gan gatavotas no
papīra un dzijas.
Šobrīd bibliotēkā ir skatāma
2. klases skolēnu darbu izstāde,
kurā var aplūkot bērnu paveikto.
Tā būs skatāma līdz šī mēneša
beigām.
Viesītes vidusskolas
bibliotekāre G. Plēsuma
I. Jodgudes foto

Ēno arī Viesītes bibliotēkā
12. februārī Latvijā notika Junior Achievement Latvia organizētā Ēnu diena - pasaulē atpazīstams un atzīts karjeras izglītības
pasākums.
Arī pie mums, Viesītes bibliotēkās, ar
mērķi iepazīt bibliotekāra profesijas darba
ikdienu, dažādos bibliotekārā darba procesus ieradās trīs Viesītes vidusskolas 9. a klases skolnieces: Melānija, Sandra un Arnita.
Meitenes uzzināja, kur iespējams apgūt šo
profesiju, kāda ir Viesītes bibliotēku vēsture
un šodiena, kā arī daudzas citas interesantas
lietas. Praktiski tika izmēģināts apstrādāt
jaunās grāmatas, apkalpot lasītājus, kārtot
krājumu, kā arī praktiski iepazītas reģionālā
elektroniskā kopkataloga, informācijas sistēmas ALISE, datu bāzu – letonika.lv, news.
lv, kā arī inovatīvā pakalpojuma “3td e-Grāmatu bibliotēka” iespējas.
Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena
I. Jodgudes foto

Bingo
pēcpusdiena
Rites pagasta
bibliotēkā
30. janvāra pēcpusdienā ikviens Rites
pagasta iedzīvotājs tika aicināts uz Bingo
pēcpusdienu Rites pagasta bibliotēkā. Uz šo
pasākumu pulcējās prāvs apmeklētāju pulciņš. Bērni bija ļoti priecīgi un arī izdomas
bagāti. Kad pietrūka spēles kauliņu, viņi
izdomāja likt lietā visparastākās pogas, lai
raitāk veiktos spēlēšana. Pēc izspēlētās spēles visi bērniņi saņēma mazas pārsteiguma
balviņas un saldumiņus. Paldies tiem, kas
ieradās un atbalstīja šo pasākumu! Īpaši liels
paldies Lindai un Kristīnei par palīdzību
spēles vadīšanā!
Bibliotēkas vadītāja K. Verečinska

Paldies ka Tu biji…
Paldies ka Tu biji…
Tu biji bagāta.
Tev piederēja šīs debesis…
Lai tagad sveces ar vēju runā
Un Tavu zvaigzni ceļ debesīs.
Šī zeme griežas
Par dzīvi ātrāk un savādāk…
Un aiziet gājējs, kas
Nepārnāks…
Ardievu!
/G. Račs/

Aust 20. februāra rīta stunda, un šai
stundai melns lakats galvā… Pa mūžības
ceļu ir devusies mūsu Selga… Projām…
Projām pār aizsaules slieksni. Un nav
mums vārdu, kas izsacīt spētu, ko jūt sirdis.
Raud mūsu sirdis…

Viss mūžs Selgai Bruņeniecei (1945. –
2020.) saistīts ar Viesītes vidusskolu - pati
to beigusi, un tā ir viņas vienīgā darbavieta. Skolēniem viņa paliks atmiņā kā stingra un prasīga matemātikas skolotāja, kura
prata veidot godprātīgu attieksmi pret darbu un līdzcilvēkiem. Audzināmās klases
atcerēsies viņas dziļi cilvēcisko attieksmi,
saglabās skaistas atmiņas par kopīgajām
ekskursijām, interesantajiem klases vakariem un pašdarbības pasākumiem.
Kolēģi nevar citādi pateikt kā tikai…
mūsu Selga. Ar viņu kopā vadītas darba
dienas, no viņas saņemti gudri padomi…
Un vēl viņas rokās dziedāja akordeons, izjusti skanēja klavieres un dzeja skolotāju
tikšanās reizēs, kuras bez mūsu Selgas nebija iedomājamas.
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Gadiem ejot, viņa turpina mācīt matemātiku un veic arī atbildīgo ārpusklases
organizatora darbu, bet pirms aiziešanas
pelnītā atpūtā ilgus gadus ir mūsu mācību
pārzine. Prasīga pret sevi un citiem, dziļi
cilvēcīga un prasmīga līdzcilvēku pazinēja
– tāda bija mūsu Selga.
Arī pēc aiziešanas pensijā bieži skolotāju istabā ienāca mūsu enerģiskā Selga ar
jautājumu: “Nu, mīlīši, kas jauns?” Tas nozīmēja, ka skola un visu darba gaitas glabājās viņas sirdī un prātā…
Par to visu varam teikt – bija…
Paldies, mūsu Selga, ka Tu biji!
Viesītes vidusskolas kolektīvs
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KULTŪRAS AFIŠA
VIESĪTES KULTŪRAS PILĪ
13. martā plkst. 13:00 gatavojoties XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem - SKATE Jēkabpils,
Krustpils, Aknīstes, Salas un Viesītes novadu skolu jaunatnes
tautas deju kolektīviem
28. martā plkst. 17:00 Viesītes dziedošo bērnu ģimenes
ielūdz uz KONCERTU “Skaistākā dziesma, ko veltu es Tev!”
Koncerta viesi: Viesītes mūzikas studija, jauktais koris
“Viesīte”un muzikāls pārsteigums no grupas “PIPES AND
DRUMS” /Lietuva/Latvija/Īrija/. Ieeja - bez maksas
KINO ZĀLĒ
10. martā plkst. 10:00 un 11. martā plkst. 15:00 animācijas
filma “Karalienes korgijs”. Rekss, britu karalienes iemīļotākais korgijs, pazūd no Bakingemas pils un nonāk Londonas
ielās raibā suņu klanu sabiedrībā, kurā valda nemitīgas domstarpības un kautiņi. Cenšoties atgriezties mājās pie savas
saimnieces, Rekss mēro garu un piedzīvojumiem bagātu ceļu,
kura laikā atrod mīlestību un iepazīst pats sevi.
Filma dublēta latviešu valodā. Filmas režisors Bens Stasens
Ieejas maksa: EUR 2,00
17. un 18. martā plkst. 18:00 komēdija “Klases salidojums
2” (2020). Visiem trīs draugiem ir jāpaspēj gan doties uz bērēm, gan sarīkot Tomam vecpuišu balli, kā arī ierasties uz
Toma kāzām. Personīgās problēmas, “draugu būšana” un
ciešais laika nogrieznis ievelk trīs draugus trakos piedzīvojumos. Vecuma ierobežojums: 16+
Režisors: Andrejs Ēķis. Lomās: Ainārs Ančevskis, Imants
Strads, Juris Kaukulis, Elza Gauja, Gints Grāvelis, Daiga Gaismiņa, Indra Burkovska
Ieejas maksa: EUR 3,00
RITES TAUTAS NAMĀ
7. martā plkst.18:00 SENIORU PASĀKUMS
Līdzi ņemt labu noskaņojumu un nelielu groziņu!
ELKŠŅU KULTŪRAS NAMĀ
20. martā plkst. 15:00 pēcpusdiena SENIORIEM. Koncertu
sniegs Elkšņu kultūras nama pašdarbnieki. Par raitu dejas
soli rūpēsies Gundars Vecumnieks.
Līdzi ņemsim labu garastāvokli un nelielu groziņu! Visi mīļi
gaidīti! Sīkāka informācija pa tālr.: 26405134
3. aprīlī plkst. 19:00 HUMORA VAKARS - pie mums
ciemosies Baltinavas pagasta dramatiskais kolektīvs
“Palādas” ar komēdiju “Antons i Anne” 1. daļa “Antons i
vampīri”. Ieeja: EUR 3,00, bērniem – EUR 2,00
plkst.22:00 ballīte kopā ar Ēriku Gruzniņu. Ieeja: EUR 4,00
Galdiņus rezervēt iepriekš, tālr. 26405134
Viesītes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts viens
jaundzimušais.
Sveicam vecākus!

25. MARTS KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU
PIEMIŅAS DIENA
ELKŠŅOS
plkst. 10:00 ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana pie
piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem.
RITĒ
plkst. 11:00 piemiņas mirklis pie pieminekļa “TIEM, KAS
NEPĀRNĀCA”.
SAUKĀ
plkst. 11:00 iedegsim sveces Komunistiskā genocīda
upuru piemiņai Saukas pagasta Smiltaines kapsētā.
VIESĪTĒ
plkst. 15:00 piemiņas brīdis un ziedu nolikšana Viesītē pie
piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem.
plkst. 16:00 Viesītes Kultūras pils Tradīciju zālē
tikšanās ar dzejnieci, publicisti ANDU LĪCI.
Ieeja – bez maksas
Aicinām uz pasākumiem visus novada politiski
represētos, viņu ģimenes un visus interesentus!

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…
Jānis Rūrāns
1945. – 29.01.2020.
Viesīte
Edvīns Uzkurs
1959. – 28.01.2020.
Rites pagasts
Ruta Lejniece
1941. – 03.02.2020.
Elkšņu pagasts
Eleonora Kozlāne
1931. - 10.02.2020.
Elkšņu pagasts
Alina Veličko
1933. - 10.02.2020.
Viesīte
Laima Liepniece
1949. - 14.02.2020.
Rites pagasts
Nikolajs Aleksejevs
1950. - 16.02.2020.
Rites pagasts
Elza Vītola
1925. - 16.02.2010.
Rites pagasts
Selga Bruņeniece
1945. – 20.02.2020.
Viesīte
Valentīna Lavrinoviča
1931. – 22.02.2020.
Viesīte

21. martā
plkst. 19:00

Viesītes Kultūras pilī

ATPŪTAS VAKARS
MEDNIEKIEM un
MEDĪBU TROFEJU
IZSTĀDES ATKLĀŠANA
Spēlē: Linda un Jānis no
Jēkabpils

Dalības maksa: 10,00 EUR
(vienai personai)
Medību trofeju
iesniegšana:
10.,11. martā no plkst.
9:00 – 16:00 Viesītes
Kultūras pilī izstāžu zālē.
Samaksa par
iesniegtajām trofejām:
visu veidu galvaskausi – 1 EUR,
vilka, lūša ādas, mežacūkas
ilkņi, stirnu āža ragi – 2 EUR,
staltbrieža un aļņa ragi – 3 EUR.

Tiks pieņemtas trofejas, kas
nomedītas bijušajā
Jēkabpils
rajona teritorijā.
Informācija un pieteikšanās 29334714 /Guntis/

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
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