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Viesītes puses cilvēki 1991. gada 13. janvārī
Daugavmalā notikušajā Latvijas Tautas frontes
organizētajā Vislatvijas manifestācijā, kurā vairāk
nekā 500000 cilvēku izteica atbalstu Augstākajai
Padomei un Ministru Padomei, kā arī protestēja pret
bruņotajām akcijām Lietuvā.
Foto no muzeja “Sēlija” krājuma.
Laiks pirms 30 gadiem jeb “Barikāžu laiks” Latvijas vēsturē ierakstīts ar patiesām cilvēku emocijām un
tautas vienotību, kad bez šaubām un pārdomām cilvēki
rīkojās, lai nosargātu Latvijas valsts neatkarību – laika
posmā no 13. līdz 27. janvārim viņi bija gatavi aizstāvēt savu brīvību pret iespējamām militārām akcijām
un neatkarības pretiniekiem. Aukstajās janvāra dienās
un naktīs daudzi no mums, mūsu vecāki un vecvecāki stāvēja barikādēs. Cik daudz mēs par to atceramies
šodien? Vai mēs zinām šo cilvēku lomu vēsturiskajā
Turpinājums 2. lpp. »»»

Dzejoļa autors – J. Misiņš
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notikumā – ar kādām domām
vai iekšējo pārliecību viņi pameta savas mājas un tuviniekus, lai
kļūtu par sargiem savai valstij?
Esam konstatējuši, ka šī – ne

un atsūtot (arī atnesot) mums
savu atmiņu stāstu gan par piedzīvoto Barikādēs, gan par to, kā
izjutāt šo laiku? Kas ir visspilgtākais, kas palicis atmiņā? Būsim
priecīgi arī par fotogrāfijām,
kas saglabājušās no Barikāžu

tik tālā – vēsture mūsu pusē ir
samērā maz apzināta, trūkst foto
materiālu par šiem notikumiem,
tāpēc Viesītes bibliotēka un
muzejs “Sēlija” aicina ikvienu
Viesītes novada cilvēku dalīties
ar mums atmiņās – uzrakstot

laika.
Saziņai – e-pasti:
biblioteka@viesite.lv,
viesitesmuzejsselija@inbox.lv,
bibliotēka, tālr. 65245173,
mob. t. 20212409;
muzejs, mob. t. 29116334.

Iededzot Barikāžu atceres
ugunskuru...
Brīvība. Brīvību nevar nopirkt – tā jāizcīna. Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija
apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību.
Aizritējuši trīsdesmit gadi. Izaugusi jauna paaudze, kam barikādes ir notikums, par kuru var izlasīt grāmatās, skatīt informāciju
saziņas līdzekļos. Šogad, kad nevaram pulcēties klātienē pie ugunskuriem, mums ir iespēja piedalīties dažādos tiešraides pasākumos,
ko rīko Barikāžu muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka un daudzi
citi. Tikai zinot vēsturi, mēs varam doties uz priekšu. Atceroties
barikāžu notikumus, Saukas bibliotēkā skatāma izstāde. Izstādē var
skatīt foto un grāmatas par 1991. gada notikumiem, ir arī ieskats, kā
Saukā atceras barikāžu notikumus. Iededzot ugunskuru 20. janvārī
Saukas ciematiņā (šogad nepulcējoties), sakām paldies par drosmi
tiem, kas devās uz Rīgu, paldies ikvienam atbalstītājam, kas palīdzēja nosargāt neatkarību! Paldies visiem, kas tur cieņā mūsu zemes
vēsturi!
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
Foto no Saukas bibliotēkas arhīva.

OFICIĀLĀS ZIŅAS

Viesītes novada domes kārtējā sēdē 2020. gada
17. decembrī izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - “Sniedzes”, Saukas
pag., atklātas, mutiskas izsoles ar
augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma
līguma slēgšanu. Īpašuma nosolītā cena – 14100,00 EUR.
2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - Kalna iela 13A, Viesīte, trešās atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles
protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Īpašuma
nosolītā cena – 950,00 EUR.
3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - “Veclauki”, Saukas
pag., atsavināšanu pirmpirkuma kārtībā par nosacīto cenu –
4900,00 EUR.
4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - “Mazcelmiņi”, Saukas

pag., atsavināšanu pirmpirkuma kārtībā par nosacīto cenu –
8300,00 EUR.
5. Par dzīvokļu īpašumu
maiņu.
6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas
RENAULT KANGOO atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu
soli un izsoles noteikumu Nr.
2020/59 apstiprināšanu. Izsoles
sākumcena - 410,00 EUR.
7. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Rolandi”, Elkšņu pag.,
Viesītes nov., atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli un
izsoles noteikumu Nr. 2020/60
apstiprināšanu. Izsoles sākumcena – 6250,00 EUR.
8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma – “Dārziņi”, Viesītes
pag., Viesītes nov. atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un

izsoles noteikumu Nr. 2020/61
apstiprināšanu. Izsoles sākumcena – 4280,00 EUR.
9. Par Viesītes novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - “Ziedoņa krasts”,
Viesītes pag., Viesītes nov., atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr. 2020/62 apstiprināšanu. Izsoles sākumcena –
6040,00 EUR.
10. Par Viesītes novada
pašvaldībai piederošo 2 dzīvokļa
īpašumu atsavināšanas procesa
pārtraukšanu un atgriešanu pamatlīdzekļu sastāvā.
11. Par telpu nodošanu
VUGD Viesītes posteņa vajadzībām. Nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā)
Nodrošinājuma valsts aģentūrai
telpas 364,26 kv. mtr. platībā
Viesītes novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā
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ar adresi: Smilšu iela 39T, Viesīte, Viesītes novads, un telpu
apsaimniekošanai nepieciešamo
0,1 ha zemes Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viesītes posteņa darbības nodrošināšanai.
12. Par Viesītes novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - Amatnieku iela 7,
Viesīte. Nolēma reģistrēt zemesgrāmatā pašvaldības tiesiskajā
valdījumā esošo nekustamo īpašumu - Amatnieku iela 7, Viesīte, Viesītes novads, un izstrādāt
būvju (dzīvojamā māja un saimniecības ēka - šķūnis) nojaukšanas tehnisko projektu.
13. Par noteikumu Nr.
2020/63 “Ūdenssaimniecības un
kanalizācijas pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika” apstiprināšanu. Noteikumi stājas spēkā
ar 2021. gada 1. janvāri.
14. Par būvprojektu “Smil-
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šu ielas Viesītē atsevišķu posmu
seguma atjaunošana un ietves
izbūve”. Uzdeva Viesītes novada
domes Iepirkumu komisijai veikt
iepirkumu saskaņā ar izstrādāto
būvprojektu.
15. Par projekta “Zaļās
klases izveide “Rites pamatskolā”” izstrādi un iesniegšanu
ELFLA līdzfinansētajā LEADER
programmas projektu konkursā.
16. Par SIA “ARIVAL”
un SIA “Picas Namiņš” iesniegumiem par nomas maksas
nepiemērošanu ārkārtējās situācijas laikā. Ņemot vērā valstī
izsludināto ārkārtējo situāciju,
dome nolēma atbrīvot no telpu nomas maksas 90% apmērā
abus uzņēmējus laika periodā no
01.11.2020. līdz 30.06.2021.
17. Nolēma slēgt līgumu
ar SIA “ARIVAL” par ēdināšanas
pakalpojumu (kompleksās pusdienas, brokastis, launags) sniegšanu Viesītes novada pašvaldības
izglītības iestādēs: Viesītes vidusskola, Vaļņu ielā 7, Viesītē, un PII
“Zīlīte”, Pavasara ielā 6A, Viesītē,
no 2020. gada 21. decembra līdz
2020./2021. mācību gada beigām.
18. Par materiālo atbalstu
ēdināšanai Viesītes novadā deklarētajiem izglītojamiem valstī
noteiktās ārkārtējās situācijas
laikā. Noteica materiālo pabalstu
pārtikas iegādei, piešķirot Pārtikas karti skolēniem, kuri mācās
Viesītes vidusskolā (Viesīte un
Rite) un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Viesītes novada administratīvā teritorija: no 5. - 12. klasei
EUR 15,00 apmērā vienam skolēnam no 2020. gada 7. decembra līdz 18. decembrim; kopējā

izdevumu summa 2265,00 EUR.
Nolēma
nodrošināt
Pārtikas kartes arī citu klašu izglītojamajiem un pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņiem,
ja jāuzsāk mācības attālināti, jo
skola nespēj nodrošināt valstī
noteikto prasību ievērošanu, kā
arī gadījumos, kad noteikta visas klases vai grupas izglītojamo
karantīna. Pārtikas kartes pārtikas preču iegādei jāatprečo līdz
2021. gada 11. janvārim Viesītes
novada tirdzniecības vietās (veikals “top”, veikals “Lats”).
19. Noteica jauno telpu
nomas maksu 2021. gadam Viesītes novada pašvaldības īpašumam Bērzu ielā 3, Viesītē.
20. Atļāva norakstīt nolietotos pamatlīdzekļus, izslēgt no
bilances nepabeigtās būvniecības
izmaksas objektam Viesītes vidusskolas energoaudits un tehniskais atzinums, kā arī samaksāto avansu par grāmatu.
21. Veica izmaiņas Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē Viesītes novada
ceļiem un ielām.
22. Par finansējuma piešķiršanu dzejas kopkrājuma
“Mēs neesam VIESI TE” papildus eksemplāru iespiešanai - piešķīra 300,00 EUR.
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu par
9 īpašumiem.
24. Par Viesītes novada
pašvaldības saistošo noteikumu
Nr. 2020/10 “Par sabiedrisko
kārtību” apstiprināšanu.
25. Par grozījumu Viesītes
novada pašvaldības institūciju
amatu klasifikācijas sarakstā –
dome nepieņēma lēmumu sama-

zināt pagastu pārvalžu vadītāju
skaitu.
26. Par izmaiņām Viesītes
novada pašvaldības institūciju
darbinieku darba samaksā:
ņemot vērā minimālās mēneša darba algas palielināšanos
no 430 EUR uz 500 EUR, nolēma ar 2021. gada 1. janvāri Viesītes novada pašvaldības iestāžu
darbiniekiem, kuriem atalgojums tiek maksāts no pašvaldības budžeta, mēneša amatalgas
palielināt par 70,00 EUR.
Sakarā ar darba apjoma palielināšanos un izmaiņām
amata pienākumos ar 2021. gada
1. janvāri amata vienībai projektu
administrators, klasifikācijas kods
334313, mēneša amata algu mainīt no 741,00 uz 900,00 EUR.
Ar 2021. gada 1. janvāri
stundas tarifa likme darbiniekiem, kuriem darba alga tiek
aprēķināta pēc stundu tarifa likmes, ir noteikta 3,125 EUR.
27. Par Viesītes novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja un domes deputātu atlīdzības
koeficientu apstiprināšanu 2021.
gadam.
28. Par telpu nomu SIA
“Viesītes veselības un sociālās
aprūpes centrs”.
Nolēma iznomāt SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes
centrs” telpas Smilšu ielā 39, Viesītē, ar platību ir 1715,7 kv. mtr.
uz 10 gadiem. Kopā ar telpām
tiek iznomāts arī zemes gabals
6000 kv. mtr. platībā. Telpas tiek
iznomātas ar mērķi nodrošināt
iedzīvotāju īslaicīgās un ilgstošās
aprūpes pakalpojumus.
29. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu 1 juridiskai

personai (“Gričānu karjers”) un
1 fiziskai personai.
30. Par izmaiņām Valsts
kadastra informācijas sistēmā,
nosaukuma piešķiršanu Viesītes
novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, starpgabala statusa piešķiršanu un
īpašuma tiesību nostiprināšanu
uz tiem zemesgrāmatā, atsavināšanas procesa uzsākšanu.
31. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai
pirmpirkuma kārtībā 2 personām.
32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 1 personai un
zemes nomas līguma slēgšanu ar
1 personu.
33. Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Elkšņu pagastā.
34. Par Valsts kadastra
informācijas sistēmas datu aktualizāciju, nosaukuma/adreses
piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes
īpašumiem, starpgabala statusa
piešķiršanu un īpašuma tiesību
nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā, atsavināšanas procesa
uzsākšanu.
35. Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Viesītes pagastā.
36. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 2 personām, atteikumu 1
personai.
37. Par ziņu par deklarēto
dzīvesvietu anulēšanu 1 personai.

Viesītes novada domes ārkārtas sēdē 2020. gada
30. decembrī izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi
1. Par izmaiņām Viesītes
novada pašvaldības domes deputātu sastāvā.
Ņemot vērā vēlētāju apvienības “Nacionālā apvienība
Viesītes novadam un Sēlijai”
deputāta Māra Lāča personīgo
rakstveida iesniegumu par savu
pilnvaru nolikšanu, ar 2020.
gada 30. decembri tika izbeigtas
M. Lāča deputāta pilnvaras. Līdz
ar to Viesītes novada pašvaldības

jautājumu komisijā deputāta M.
Lāča vietā turpmāk darbosies
deputāts M. Lāčplēsis.
2. Par Viesītes novada
domes saistošo noteikumu Nr.
2020/11 “Par grozījumiem 2020.
gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2020/1 “Par Viesītes novada pašvaldības 2020.
gada budžetu”” apstiprināšanu.
Dome pieņēma saistošos
noteikumus Nr. 2020/11 “Par

domes deputātu sastāvā ar 2020.
gada 30. decembri tika iekļauts
vēlētāju apvienības “Nacionālā
apvienība Viesītes novadam un
Sēlijai” nākamais kandidāts Modris Lāčplēsis.
Veica grozījumus domes
pastāvīgo komiteju un komisiju
sastāvos: Finanšu komitejā, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejā, Administratīvajā komisijā un Komunālo
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grozījumiem 2020. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
2020/1 “Par Viesītes novada pašvaldības 2020. gada budžetu”” ar
Paskaidrojuma rakstu.
Domes sēžu protokoli publicēti
pašvaldības mājaslapā:
www.viesite.lv.
Informāciju sagatavoja
pašvaldības kancelejas vadītāja
D. Vītola
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IZSOLES
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Elkšņu pagasta “Rolandi”, ar kadastra numuru
56580060050, atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli; īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56580060050 ar platību 2,45
ha, sākotnējā izsoles cena - EUR
6250.00. Izsoles solis - EUR
100.00 (viens simts euro un 00
centi).
Nodrošinājuma
apmērs
10%.
Īpašumu drīkst iegādāties
persona, kura tiesīga iegādāties
lauksaimniecības zemi saskaņā
ar likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”.
Uz īpašumu nav pirmpirkuma tiesību. Ir noslēgts zemes
nomas līgums līdz 2021. gada 31.
decembrim.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei
var līdz 2021. gada 4. februārim
(ieskaitot) darba laikā Viesītes
novada pašvaldībā, Brīvības ielā
10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 5.
februārī plkst. 9:00 Viesītes no-

vada pašvaldības administrācijas
ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā
14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem:
65245374 vai mob. t. 26424109.

Īpašumu drīkst iegādāties
persona, kura tiesīga iegādāties
lauksaimniecības zemi saskaņā
ar likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei
var līdz 2021. gada 4. februārim
(ieskaitot) darba laikā Viesītes
novada pašvaldībā, Brīvības ielā
10, Viesītē, Viesītes novads.
Ja uz īpašuma pirmpirkumu tiesīgā persona nepieteiksies
īpašuma pirkšanai, izsole sāksies 2021. gada 5. februārī plkst.
9:30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Pirkuma summa jāsamaksā
14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem:
65245374 vai mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Viesītes pagasta “Dārziņi”, ar kadastra numuru
56350150114, atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli; īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
56350150105 ar platību 1,43 ha,
sākotnējā izsoles cena un nosacītā cena - EUR 4280.00. Izsoles
solis - EUR 100.00 (viens simts
euro un 00 centi).
Nodrošinājuma
apmērs
10%.
Īpašums ir starpgabals - zemes gabala platība ir mazāka par
pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemes
gabala platību. Ir persona, kurai
ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Ir noslēgts zemes nomas
līgums līdz 2024. gada 31. decembrim.

***
Viesītes novada pašvaldība
rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada Viesītes pagasta “Ziedoņa
krasts”, ar kadastra numuru
56350060181, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu
soli; īpašums sastāv no 2 (divām)

zemes vienībām: ar kadastra
apzīmējumiem 56350060181 ar
platību 26,8 ha un 56350060206
ar platību 6,2 ha, sākotnējā izsoles cena - EUR 6040.00. Izsoles
solis - EUR 100.00 (viens simts
euro un 00 centi).
Nodrošinājuma
apmērs
10%.
Nav personu, kurām ir
pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.
Īpašumu drīkst iegādāties
persona, kura tiesīga iegādāties
lauksaimniecības zemi saskaņā
ar likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei
var līdz 2021. gada 4. februārim
(ieskaitot) darba laikā Viesītes
novada pašvaldībā, Brīvības ielā
10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 5.
februārī plkst. 10:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas
ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā
14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem:
65245374 vai mob. t. 26424109.

AKTUĀLI

Aizvadītais gads Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļā
Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas teritorija aptver
Viesītes pilsētu, Viesītes, Elkšņu, Saukas un Rites pagastus.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumus veic Daina Vītola, vadītājas vietnieces pienākumus – Evita Čibule.
Dzimtsarakstu nodaļā 2020.
gadā reģistrētas 10 laulības. No
visām 10 noslēgtajām laulībām
13 personām tā bija pirmā laulība, 6 personām – otrā laulība, 1
personai – trešā laulība. Laulāto
vidējais vecums: sievietēm 34
gadi un vīriešiem 37 gadi.
2020. gadā Viesītes novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
23 jaundzimušie, bet novadā pavisam deklarēti 33 jaundzimušie
bērni (10 bērni reģistrēti citās

vidējais mirušo vīriešu vecums 68 gadi. Visbiežākie nāves cēloņi
2020. gadā bija dažādas asinsrites sistēmas slimības - hroniska
progresējoša smadzeņu išēmija,
primāra arteriāla hipertensija,
akūts miokarda infarkts, koronāra sirds slimība, kā arī plaušu
embolija, pneimonija un dažādi
ļaundabīgie audzēji.
Pēc iedzīvotāju pieprasījumiem atkārtoti tika izsniegtas
civilstāvokļa akta reģistrāciju
apliecinošās apliecības, veikti
papildinājumi reģistros sakarā
ar tiesu spriedumiem par laulību šķiršanu, par aizgādības tiesību pārtraukšanu, par uzvārda
maiņu, par paternitātes atzīšanu,
izsniegtas dažādas izziņas par
civilstāvokļa aktu reģistrāciju

dzimtsarakstu nodaļās). No visiem jaundzimušajiem 17 ir meitenes un 16 - zēni.
No nodaļā reģistrētajiem:
• 23 jaundzimušajiem
paternitāte bērniem atzīta 13
gadījumos (vecāki nesastāv laulībā),
• 9 bērni reģistrēti kā
pirmie bērni ģimenē, 6 bērni kā
otrie, 7 bērni kā trešie, 1 bērns kā
ceturtais bērns ģimenē.
2020. gadā Viesītes novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas
65 mirušās personas, bet kopējais mirušo novada iedzīvotāju
skaits ir 73 personas (8 personas reģistrētas citās nodaļās),
tai skaitā – 38 sievietes un 35
vīrieši. Vidējais mirušo sieviešu vecums bija 81 gads, turpretī
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(mantojuma kārtošanai, tiesvedībai).
Kopā ar Viesītes kultūras
pili tika rīkots jau par tradīciju
kļuvušais pasākums jaundzimušajiem bērniem – “Sudraba
karotīšu svētki”. Tāpat arī jaundzimušajiem bērniem kopā ar
grāmatu “Mūsu bērns” tika dāvināti biedrības “Zīle” adītāju
darinātie zābaciņi. Visa gada
garumā ar pašvaldības informatīvā izdevuma “Viesītes Novada
Vēstis” starpniecību tika sveikti
kāzu jubilāri - pāri, kuriem 2020.
gadā bija 50, 55, 60 un 65 gadu
kāzu jubilejas.
Viesītes novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja D. Vītola
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Rites pagasta pārvaldes PALDIES čaklākajiem
un atsaucīgākajiem iedzīvotājiem gada nogalē
Ir noslēdzies vēl viens kalendārais gads, un neierastā klusumā
sagaidīts Vērša gads. Atskatoties
uz aizvadīto gadu, kurš nesa sev
līdzi dažādus ierobežojumus,
gribas teikt milzu paldies visiem
iedzīvotājiem, visiem čakli strādājošajiem ļaudīm, kas ar savu darbu pierādīja to, ka arī pandēmijas
laikā nevajag nolaist rokas, bet
turpināt ne tikai iesāktos darbus,
bet realizēt arvien jaunus projektus.
Tautas namā tika atcelti daudzi jauki pasākumi, tai skaitā arī
Latvijas valsts svētku pasākums,
kurā ir tradīcija godināt labākos
un aktīvākos darba darītājus, tāpēc vecā gada pēdējā dienā Rites
pagasta pārvalde devās ciemos
un teica PALDIES saviem čaklākajiem un atsaucīgākajiem iedzīvotājiem. Neskatoties uz to, ka šī
bija svētku diena, gandrīz visus
sastapām, čakli strādājot savās
saimniecībās.
Šogad pateicību un piemiņas
balvu saņēma:
Olita Sasa un Ingus Rutkis
par ģimenisko vērtību ieaudzināšanu bērnos, par ieguldīto darbu
vides sakopšanā;
Ainārs Kampe un Edvīns
Kampe par nesavtīgu atbalstu Rites pagasta pārvaldei. Par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā;
Inita Zaharāne par aktīvu
Rites pagasta kultūras pasākumu
atbalstīšanu;
Inga Zvilna par atbildīgu
attieksmi un radošumu, veicot savus darba pienākumus;
Zanda Vāgnere par apzinīgu
darba pienākumu veikšanu, par
laipno attieksmi pret veikala apmeklētājiem;
Mārtiņš Nīmanis par iegul-

Inga Davidāne par aktīvu
darbošanos mākslinieciskajā pašdarbībā un atbalstu pasākumu
organizēšanā.
Paldies visiem par ieguldīto
darbu savu saimniecību attīstīšanā! Pedagogiem – par veikto
darbu neierastos apstākļos, par
spēju pielāgoties jaunām zināša-

dījumu vides sakopšanā un lauksaimniecības attīstībā;
Anatolijs Kvitkovs par atbalstu un izpalīdzību Rites pagasta pārvaldei un iedzīvotājiem;
Mārīte un Matīss Kāršenieki par aktīvās atpūtas veicināšanu
un ieguldījumu lauksaimniecības
attīstībā;

nu nodošanas metodēm! Pagasta
pārvaldes darbiniekiem un tehniskajiem darbiniekiem paldies
par atbildīgu savu pienākumu
veikšanu! Lai mums visiem veiksme Jaunajā, pārmaiņām bagātajā
gadā!
Rites pagasta pārvaldes vadītāja
L. Bārdule

Lones “Hortenzijām” 5. jubileja!
Pa jaunā gada baltajām sniega kupenām,
spītējot pandēmijai un visādiem citādiemmošķiem, esam atbridušas līdz savai piektajai
jubilejai. Tikšanās reizes tagad ir retākas, jo
traucē liegumi, likumi un dažādi regulējumi.
Jāķer momenti, kad drīkst, un jāklausa, ko
valdība liek.
Neko īpašu pa šo gadu paveikušas neesam. Svinējām jubilejas, izrunājām jaunākos
notikumus pagasta un savās dzīvēs, piedalījāmies dažos kultūras pasākumos, darbojāmies
savos mazdārziņos un darījām visus parastos

lauku cilvēku darbus.
Vēl joprojām esam tajā pašā sastāvā.
Varbūt skaitu drusku mainīsim – to redzēsim
nākotnē.
Negribētos kādu palaist projām, jo esam
ļoti saradušas. Jauki tā sanākt kopā un iedegt
prieku savās pavecajās sirdīs, jo tikšanās “attālināti” iznāk tāda jocīga.
Liels paldies visām manām hortenzijām – Ainītei, Ērikai, Maijai, Zelmai,
Skaidrītei, Inesei, Ārijai, Rutai, Sarmītei
par atsaucību, darbošanos un kopā sanāk-
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šanas prieku! Paldies pagasta padomei un
Lones Tautas nama Intai par atbalstu, kroga “Pie Viktora” meitenēm par garšīgajiem
našķiem! Lai jums visām veselība, dzīves
prieks un veiksme!
“Sacīsim paldies dienām tām,
kurām ir ļauts mums
pretīm vēl iet.”
/I. Ludbārža/
A. Aišpure
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VUGD Viesītes postenis pārcēlies uz jaunām telpām
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD)
Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas Viesītes postenis
pārcēlies uz jaunām telpām.
Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts
starp Viesītes novada domi,
VUGD un Nodrošinājuma valsts
aģentūru, Viesītes postenis turpmāk atradīsies Smilšu ielā 39T,
Viesītē.
“Viesītes postenis bija izvietots ēkā Amatnieku ielā 2, kas ilgstoši bija
kritiskā stāvoklī – plaisas, jumta seguma nolietojums un deformācija, mitruma un erozijas
nelabvēlīgā ietekme un tā rezultātā neatbilstoša darba vide ugunsdzēsējiem glābējiem, kā
arī nelielā garāža, kurā nevarēja izvietot mūsdienīgu ugunsdzēsības tehniku. Pateicoties
Viesītes novada domes iniciatīvai, kas piedāvāja jaunas, izremontētas telpas, tagad Viesītes
posteņa ugunsdzēsēji glābēji strādās drošās,
vairāk ugunsdzēsības uzdevumu pildīšanai
piemērotās un sanitārām prasībām atbilstošās
telpās,” informē VUGD Zemgales reģiona brigādes komandieris pulkvedis D. Bērziņš.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs A.
Žuks: “Viena no mūsu pašvaldības prioritātēm
ir iedzīvotāju drošība, tāpēc, kad saņēmām
informāciju par iespējamu VUGD Viesītes

posteņa slēgšanu, nebija šaubu, ka jārīkojas,
lai saglabātu Viesītes posteni. Paldies Viesītes
novada deputātiem, kuri atbalstīja līdzekļu
piešķiršanu telpu remontam un to pielāgošanai VUGD Viesītes posteņa vajadzībām arodskolas teritorijā! Priecājos, ka Viesītes posteņa
ugunsdzēsējiem glābējiem būs piemērotas
telpas, kas ļaus pilnvērtīgāk strādāt un līdz ar
to efektīvāk un ātrāk sniegt palīdzību Viesītes
novada iedzīvotājiem.”
Būtisks ieguvums Viesītes un tās tuvākās
apkārtnes iedzīvotājiem ir tas, ka turpmāk
Viesītes posteņa ugunsdzēsēji glābēji uz izsaukumiem dosies ar mūsdienīgu “Scania” autocisternu.
“Iepriekšējās Viesītes posteņa ēkas nozīmīgs trūkums bija tas, ka garāžas nelielo izmēru un zemo griestu dēļ tajā nevarēja izvietot

mūsdienu ugunsdzēsības tehniku. Rezultātā Viesītes posteņa
personāls uz notikumiem devās
ar 1981. gada ZIL 131 markas
autocisternu. Šis ir liels notikums
Viesītes postenī nodarbinātajiem
un visiem Viesītes iedzīvotājiem,
jo beidzot ugunsdzēsējiem glābējiem būs piemērotākas telpas
un mūsdienīga autocisterna, lai
dotos uz notikumiem,” norāda
VUGD Zemgales reģiona brigādes Viesītes posteņa komandieris leitnants
Miks Bondars.
Iepriekšējā VUGD Viesītes posteņa ēka
Amatnieku ielā 2, Viesītē, celta ap 1840. gadu
kā kroga ēka. Ugunsdzēsības vajadzībām depo
ēku sāka izmantot pēc Otrā pasaules kara. Pēdējie būvdarbi tajā tika veikti 1960. gadā. Ēkai
ir noteikts kultūrvēsturiskais statuss.
VUGD Viesītes posteņa jaunās ēkas atklāšanas pasākums notiks vēlāk, kad to atļaus
epidemioloģiskā situācija un valstī noteiktie ierobežojumi.
Plašākai informācijai:
V. Gribuste
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļas vecākā inspektore
Tel. 29468106,
viktorija.gribuste@vugd.gov.lv

Meža gariņš takā nāk līdzi

Plosās manai sirdij mīļākā stihija - sniegputenis. Pār klajumu skrien vēja izpluinīti
tēli, kalna nogāzē biezām sagšām apklājušās
egles, gar to stumbriem ved tikko samanāma
zvēru taciņa. Jau iepriekš esmu šo taku izstaigājusi, pacirtusi, lai zari neskrāpē acis un kājas nepinas kritalās, izveidojusi maršrutu tā,
lai varu atgriezties, kur sākusi. Bez jebkādiem
sirdsapziņas pārmetumiem, ka darbs stāv nedarīts, dodos kārtējā klejojumā, kas nedod
nekādu materiālu labumu. Stiprinu garu ar
domu, ka es savos gados varu atļauties nenest
kādam materiālu labumu, bet baudīt dzīvi
savam priekam. Un par šo apņemšanos tieku
dāsni apbalvota! Maršruta pagriezienā, kur
tumšais egļu vēris robežojas ar leknu kārklu
audzi, taciņas malā ieraugu rūķīti sēžam. Ieskatos rūpīgāk – nē, tas nav nekāds rūķis ar
garu bārdu, kas tūkstošiem lētu, uz konveijera ražotu ģipša figūru veidā mājo lielveikalu Ziemassvētku nodaļās. Šis ir garu mūžu
nodzīvojušas, sen nozāģētas egles celma atlikums - savdabīgs un pārlaicīgs. Varbūt šī
pati egle ir viena no stiprajiem “Mazormaņu”
lielās kūts jumta pamata šķērsbaļķiem? Lai
izaugtu tik varena egle, vajadzīgi vismaz 200
gadi. Baļķos pārtapusi, tā balsta ēkas jumtu
jau gandrīz 100 gadu. Saskaitu šos gadus, pārrēķinu cilvēku mūžos un esmu pārsteigta par
paaudžu skaitu, kuru likteņstāstus glabā sīkstais celms. Vasarā garajā zālē tas dzīvo gluži
neievērojams, bet šodien putenis to pārvērtis

Raksta autore ar pavadoņiem Mazo Ormaņu
meža takā, noslēpumainais Meža gariņš
priekšplānā labajā stūrī.
par tādu dīvainīti, īpatnīti – Meža gariņu. Re,
tādi kā smaili radziņi, izteiksmīgs deguns, ar
vienu aci mirkšķina man pretī – vai tad neieraudzīsi, cik esmu skaists?!
Ieraugu, novērtēju un pieņemu kā meža
dāvanu, kā māksliniecisku akcentu takā pa
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dižā Ormaņkalna austrumu piekalni, kas izsenis saukta – Mazie Ormaņi. Galvenais valdzinājums šeit - klusums un dabas daudzveidība. Var arī paklausīties senas teikas, iekurt
ugunskuru, padraiskoties ar draudzīgiem un
kustīgiem sētas suņiem. Maršruts nesteidzīgā solī veicams apmēram stundas laikā. Taka
piemērota individuāliem apmeklētājiem,
stingri ievērojot pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus. Teritorija ir privātīpašums, apmeklētājiem obligāta savlaicīga pieteikšanās
pa telefonu.
Kad putenis rimies, toties pieņēmies spēkā sals, pirmā aicinājumam doties pastaigā pa
Mazo Ormaņu taku atsaucās Līvija Levinska:
“Man patīk negaidīti izaicinājumi un iespēja
ieraudzīt neparasto ikdienišķajā!” Ar šādu attieksmi Līvija iet savu ceļu. Pateicoties viņai,
tapa fotogrāfija šim rakstam.
Līvija ir mana kādreizējā skolniece Elkšņu pamatskolā. Jau toreiz ievēroju viņas spēju uzņemties atbildību un vadību kritiskos
brīžos, novest iesākto līdz galam. Viņa bijusi daudzu Ormaņkalna āra dzīves nometņu
programmu vadītāja. Tagad, strādājot par
skolotāju Viesītes vidusskolā, viņa mudina
savus skolēnus būt zinātkāriem un aktīvi darboties, pati nerimstoši mācās, tāpēc arī jaunās
pārmaiņas pasaulē uztver bez bailēm, jo prot
tām rast risinājumus.
R. Urbacāne, tel. 29273475
L. Levinskas foto
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Cienījamie iedzīvotāji! No 2021. gada
dokumentiem, jo tā ir lieliska iespēja paust
bulās viena atbilde jāsniedz par katru jomu.
21.

22. janvāra līdz
februārim notiek iedzīvoviedokli savas dzīves
vides uzlabošanai! 
Piedalīties aptaujā iespējams elektronisJēkabpils



 

Aptaujas mērķis
ir noskaidrot
iedzīvoki, sniedzot
atbildes aptaujas elektroniskajā
tāju aptauja par
pilsētas, Aknīstes,
Jēkabpils, Krustpils,
Salas
un
Viesītes
novatāju
viedokli
par
situāciju
Jēkabpilī,
Aknīstes,
formā,
kas publicēta
novadu pašvaldību
mā  


du aptverto teritoriju
attīstību.
Jūsu
viedokļi
Jēkabpils,
Krustpils,
Salas
un
Viesītes
novajas
lapās
un
pašvaldību
Facebook
kontos,
vai,
  
tiks izmantoti ATR īstenošanas gaitā apviedos, gaidām saistībā ar apvienotā Jēkabpils
aizpildot aptaujas anketu drukātā formātā,



ŠEIT. Aizpildītās anketas,
lūdzam izgriezt
no
notā Jēkabpils novada
ilgtspējīgas attīstīnovada izveidi un
vēlamajām pārmaiņām

bas stratēģijas 2021 – 2035. gadam un atsavā dzīvesvietā. Anketa ir anonīma. Jūsu atlaikraksta un iemest Jēkabpils pilsētas paštīstības programmas
2021. 
- 2027. gadam 
bildes būs konfidenciālas un
tiks izmantotas
valdības Vienas
pieturas aģentūras, novadu
 


izstrādei. Aicinām
Jūs
izteikt
priekšlikumus
apkopotā
veidā.
Katrā
jautājumā
atzīmējiet
administrācijas
vai
pārvalžu past     pagastu


Apvienotā Jēkabpils novada iedzīvotāju aptauja

jaunajiem teritorijas attīstības plānošanas

vienu atbildi, izņemot, ja norādīts citādi. Ta-

kastītēs.
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novērtējiet,
pakalpojumu
vai
8. Lūdzu,
novērtējiet, cik labi Jūs
 Lūdzu,

 kādu

 










iespēju
visvairāk
pietrūkst
Jūsu
dzīvesvietā
pazīstat
apvienotā
Jēkabpils novada
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Saimnieciskās darbības veicēja Ieva Puzāne
iegūst “Gada uzņēmējs Zemgalē – 2020” titulu
Zemgalē, kas ir izteikts lauksaimnieku un pārtikas ražotāju reģions,
tradicionāli rudenī, kad lauki nokopti
un augsne sagatavota nākamajai ražai,
Plānošanas reģions un Uzņēmējdarbības atbalsta centrs organizē krietnāko
uzņēmēju godināšanu. Izņēmums nav
arī aizvadītais gads, kas iezīmējies ar
daudz un dažādiem globālās Covid 19
vīrusa pandēmijas izraisītiem pārbaudījumiem un ierobežojumiem saimnieciskajā darbībā. Katrā no reģionā
ietilpstošajām 22 pašvaldībām izraudzīts viens krietnākais uzņēmējs – titula
“Gada uzņēmējs Zemgalē 2020” pretendents. Prieks un lepnums, ka šogad titulu “Gada uzņēmējs Zemgalē – 2020”
Viesītes novadā ieguvusi saimnieciskās darbības veicēja Ieva Puzāne.
Ievai Puzānei saimniekošana Viesītes novada Ratniekos aizsākās 2013.
gadā, kad pēc augstskolas absolvēšanas
Ieva atgriezās uz savu dzimto pusi Viesīti kopā ar vīru un iegādājās kritiskā
stāvoklī esošu īpašumu, kas Viesītē un
tās apkārtnē bija iemīļots un sen zināms
kā dārzniecība “Ratnieki”, ar vēlmi dzīvot, saimniekot laukos un turpināt saglabāt šīs vietas vēsturisko būtību.
Pirmais gads aizritēja remontdarbos, lai nākamajā pavasarī varētu uzsākt stādu audzēšanu segtajās platībās. Milzīgs
atbalsts bija veiksmīgs starts Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra organizētais
konkurss Laukiem būt, kurā, iegūstot godalgotu vietu un finanšu līdzekļus, pašu spēkiem,
atjaunojot veco, uzbūvēja jaunu siltumnīcu
stādiem, kas bija kā pirmais solis turpmākajai
attīstībai, jo ar katru nākamo gadu visus nopelnītos līdzekļus ieguldīja tālākai attīstībai, lai
paplašinātu un uzlabotu gan augiem kvalitatīvus augšanas apstākļus, gan sev pievilcīgāku
darba vidi. Šo gadu laikā jaunajiem uzņēmē-

jiem ir izdevies pilnībā nostabilizēt stādu audzēšanas sektoru, tirgū piedāvājot apmēram
70 profesionālo un amatieru šķirņu tomātu
stādus, gurķu, kāpostu, paprikas, garšaugu
stādus, kā arī puķu dēstus balkonam, kastēm,
podiem un dobēm. Produkcija tiek realizēta uz
vietas saimniecībā, izbraukuma tirdzniecībā.
Puķu stādi priecē cilvēkus Viesītes un blakus
novadu teritoriju publiskajos apstādījumos.
Kopš 2020. gada saimniecībā pārbūvētajās siltumnīcās, izmantojot ELFLA finansējumu un īstenojot projektu “Siltumnīcu
pārbūve, attīstot tomātu audzēšanu segtajās

platībās”, tiek audzēti dažādu krāsu,
formu un garšu tomāti, kuri atbilst
integrēto produktu audzēšanas prasībām. 2020. gada sezonā ievāktas
apmēram 3,5 t tomātu. Lai palielinātu saimniecības ražošanas apjomus
un sortimentu, kā arī pagarinātu finanšu līdzekļu apriti, saimniecībā ir
uzsākta LEADER projekta “Tomātu
sulas ražošana” īstenošana ar mērķi radīt pašaudzētajiem tomātiem
pievienoto vērtību, uzsākot tomātu
sulas ražošanu un pārstrādājot sulas
gatavošanas procesā radušos blakusproduktus - sēklas un mizas, garšvielu pulverī. Saimniecībā kopumā
apsaimnieko nedaudz vairāk kā 11
ha, tai skaitā nepilnus 0,2 ha segtās
platības, izmantojot maksimāli bioloģiskās augu audzēšanas metodes.
Viesītes novada pašvaldība
lepojas ar mūsu uzņēmējiem un
sirsnīgi sveic Ievu Puzāni ar titula
“Gada uzņēmējs Zemgalē – 2020”
iegūšanu! Novēlam nepārstāt attīstīties, turpināt izaugsmi un nepazaudēt savu īpašo būtību.
Titula “Gada uzņēmējs Zemgalē 2020” ieguvējiem ar pašvaldību
finansiālu atbalstu piešķirta 500 eiro
naudas balva un Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Atzinības raksts, tiesa gan
pašreiz tikai elektroniskā formātā, taču līdz piemiņas balvas un īsta Atzinības raksta saņemšanai būs jāpaciešas līdz pavasarim, kad iecerētā
laureātu daudzināšana tradicionāli, nu jau
piekto reizi, varēs notikt majestātiskajā Rundāles pilī, kas dižosies ar jumta jauno segumu un
pavasara puķu krāšņu ziedēšanu pils dārzā.
Informāciju apkopoja sabiedrisko
attiecību speciāliste
D. Mažeika.

Profesora Paula Stradiņa dzimta un Sēlijas atmiņa
17. janvārī pirms 125 gadiem Viesītē, kas
tad saucās par Āžu miestu, dzimis izcilais latviešu ārsts prof. Pauls Stradiņš (1896-1958).
Tikai 62 gadi bija atvēlēti šīs zemes dzīvei, kas
tika veltīti Latvijas medicīnai un savai ģimenei.
Šis gads būtu jubilejas gads arī Paula Stradiņa vecākiem, kas dzīvoja Viesītē. Māte Māre
dzimusi 1876. gadā, tātad – 145 gadi, tēvs Jānis dzimis 1866. gadā - 155, meita valodniece
Maija Sosāre dzimusi 1926. gadā - būtu 95,
māsa Anna Stradiņa dzimusi 1901. gadā - 120
gadi. Tomēr nav tik būtiski šie cipari, cik tas, ka
mēs neaizmirstam šo ģimeni un visu Stradiņu
dzimtu.
Vienā no pirmajiem izdevumiem, kas veltīts profesoram Paulam Stradiņam, minēts, ka
Stradiņu dzimta nāk no Augškurzemes, Lietu-

vas pierobežas. Tā ir seno sēļu zeme Sēlija, kur
aizsākas Stradiņu dzimtas vēsture un daudzu
citu mūsu valstī pazīstamu un izcilu personību
dzīves gaitas, ar ko mēs lepojamies.
Viesītiešiem pazīstamais un par leģendu
kļuvušais ārsts, medicīnas doktors un profesors Pauls Stradiņš bija talantīgs ķirurgs, onkologs, veselības aprūpes organizētājs jaunajā
Latvijas valstī, LU un RMI profesors, Rīgas pilsētas 2. slimnīcas, ko tagad saucam par Stradiņa slimnīcu jeb Stradiņiem, medicīniskais direktors un galvenais ārsts. Viņš izveidoja Vēža
slimnīcu, un pie tās tika nodibināta žēlsirdīgo
māsu skola. Pauls Stradiņš vadīja Bioloģijas
un eksperimentālās medicīnas institūtu, bija
Onkoloģijas sektora vadītājs un vadīja Medicīnas vēsturnieku biedrību. Viņa savāktā me-
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dicīnas priekšmetu kolekcija kļuva par pamatu
Medicīnas vēstures muzeja izveidošanai, kas
joprojām ir trešais lielākais medicīnas vēstures
muzejs pasaulē un tika nosaukts Paula Stradiņa vārdā. Rīgas Stradiņa universitāte savā
nosaukumā nes visas Stradiņu dzimtas vārdu.
Stradiņu vērtības, dzīvesziņa un principi, kas
mantoti vairākās paaudzēs, ir tas, ko šī augstskola vēlas redzēt savos studentos, kas te apgūst prestižo ārsta profesiju.
Paula Stradiņa māsa daktere Minna Stradiņa Vitomska (1897-1978) savu ārstes mūžu
veltīja onkoloģijai. Viņa bija rajona ārste Jēkabpils apriņķa Saukas, Zalves un Sunākstes
pagastos līdz 1935. gadam, bet pēc tam ārste
Rīgā. Paula Stradiņa māsa Anna Stradiņa
(1901-1953) bija ķirurģe, onkoloģe, kā arī vei-
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ca pētījumus vēža ārstēšanā.
Stradiņu dzimtas pēcteči sasnieguši profesionālus panākumus un guvuši ievērību un
atzinību gan Latvijā, gan pasaulē. Ne tikai
profesors Pauls Stradiņš izpelnījies godu savā
dzimtajā pusē, bet mūsu piemiņā spilgti paliek
arī viņa dēls Jānis Stradiņš (1933-2019), pazīstams ķīmiķis, zinātņu vēsturnieks, profesors
un akadēmiķis.
Ārstu Paula un Ņinas Stradiņu ģimenē
auga dēls Jānis un trīs meitas. No bērniem
vecāku profesiju izvēlējās tikai Asja – fizikālās
un rehabilitācijas ārste Asja Eglīte. Meita Maija
studēja valodniecību un tā pietuvojās medicīnai. Viņa bija mediķiem un citiem angļu valodas studētājiem pazīstamā Maija Ņina Sosāre,
filoloģijas zinātņu kandidāte, docente, ilggadēja Rīgas Medicīnas institūta Svešvalodu katedras vadītāja, viena no angļu-latviešu vārdnīcas
sastādītājām, tās redaktore. Ar medicīnu mazāk saistīta bija trešā Paula Stradiņa meita –
māksliniece un arhitekte Irēna Stradiņa.
Vairāki Paula Stradiņa mazbērni kļuvuši
par ārstiem. Maijas Sosāres meitas Lindas ģimenē visi ir ārsti. Medicīnas zinātņu doktore
Linda Sosāre ir gastroenteroloģe. Dr. Vilnis
Sosārs ir onkologs ķīmijterapeits, algologs
(sāpju ārsts), paliatīvās aprūpes speciālists,
endoskopists. Viņu vecākais dēls dr. Pēteris
Sosārs ir zobu veselības speciālists – ortodonts, bet jaunākais dēls dr. Dāvis Sosārs ir
radiologs – diagnosts.
Dakteres Lindas Sosāres divi brālēni ir
kardioķirurgi - profesors Andrejs Ērglis un
medicīnas zinātņu doktors, profesors Pēteris
Stradiņš. Savukārt ASV dzīvojošais prof. Pētera Stradiņa brālis prof. Pauls Stradiņš ir ievērojams fiziķis.
Šo uzskaitījumu varētu vēl turpināt, bet
jānobeidz ar akadēmiķa Jāņa Stradiņa savulaik
teikto par savu dēlu Pēteri Stradiņu:
“Mans lielākais gandarījums ir tas, ka dēls
Pēteris nupat ievēlēts Zinātņu akadēmijā par
korespondētājlocekli medicīnā [..]. Laikam
gan vēl lielāks gandarījums būtu manam tēvam profesoram, ka mazdēls gājis viņa pēdās
un sasniedzis patiešām augstas virsotnes sirds
ķirurģijā. Viņš jau bija arī tas, kas mani atveda
atpakaļ Viesītes novadā. No otras puses, ir arī
prieks, ka pašreiz mūsu vietējās zinātnes elitē
nokļuvuši četri Stradiņi – divi Pauļi, viens Pēteris un pie reizes arī es – tas laikam ir samērā
unikāls gadījums Latvijas zinātņu vēsturē; zināmā mērā analoģija ar Bernulli dinastiju 18.
gadsimta fizikā un matemātikā un varbūt arī
Stenderiem. Bet cilmes vieta šajā gadījumā ir
bijis Āžu miests – Viesīte…”.
Tas ir akadēmiķa Jāņa Stradiņa salīdzinājums, bet vai mēs apzināmies, ka Viesīte un
Sēlija ir ievērojamas dzimtas šūpulis? Šķiet,
tik seni notikumi, bet tā ir mūsu atmiņa, ko
glabājam muzejos, bibliotēkās un rakstos. Vai
cilvēks var būt bez atmiņas un vai kāda vieta
var pastāvēt bez atmiņu krātuves? Tāpēc katrā
novadā, mazpilsētā, pat pagastā ir muzeji un
muzejtelpas, kur darbojas šo atmiņu krātuves

Pauls Stradiņš ciemos pie vecākiem, 20. gs. 30. gadi. Māte Māre (1876-1965)
1. rindā otrā no kreisās, tālāk profesora tēvs Jānis (1866-1945) ar mazmeitiņu, gleznotāju un
arhitekti Irēnu (1925-1972) un profesora kundze, ārste, rentgenoloģe, fizikālterapeite Ņina
(1897-1991) ar meitu Maiju. Prof. Paulam Stradiņam blakus viņa māsa
Minna (1897-1978). Foto no muzeja “Sēlija” krājuma.

Profesora Paula Stradiņa piemiņas konferencē Viesītē pirms 5 gadiem - 2016. gadā.
Foto no autores personīgā arhīva.
ar cilvēkiem, kas par to ne tikai rūpējas, bet
darbojas kā atmiņu krājēji un stāstītāji. Ar vārdu atmiņas te saprotam ne tikai to, ko atceramies, bet arī vēsturiskus un kultūrvēsturiskus
priekšmetus, tajā skaitā fotogrāfijas, pētījumus,
dzimtu vēsturi, grāmatas un citas laiku liecības.
Kā zināms, ir izstrādāts likumprojekts
par vēsturiskajām zemēm, ko parakstījis Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, un ar 2021.
gada 1. jūliju spēkā stājas “Latviešu vēsturisko
zemju likums”: https://www.president.lv/storage/kcfinder/files/Likumprojekts_Vesturisko_zemju_likums_24092020.pdf
Pirmais teikums tajā skan: “Latvijas Republika 1918. gada 18. novembrī ir izveidota,
apvienojot latviešu vēsturiskās zemes – Vidzemi, Latgali, Kurzemi, Zemgali un Sēliju.”
Diemžēl kārtējā teritoriālā reforma sadalīs
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Sēliju vēl neloģiskāk kā tagad, bet vai Sēlijas
atmiņai tāpēc arī jādalās? Tai jāpastāv vienotai,
tāpēc jābūt vienotām arī šīm atmiņas krātuvēm – muzejiem un muzejtelpām Sēlijā. Sadarbība ir veids, kā uzturēt sēļu zemes Sēlijas
vienotību šajā situācijā. Jāsaglabājas muzejiem
vietās, kur tie ir un kur tie attīstās, nevis jāpievienojas esošajiem lielajiem muzejiem. Pagastu, mazpilsētu un arī Viesītes atmiņu nevaram
atdot citiem. Mums nozīmīga ne tikai profesora Paula Stradiņa dzimta, bet arī citas, kas
no šejienes izgājušas plašajā pasaulē. Kāds no
Sēlijas novadiem var uzņemties kļūt par esošo
muzeju centru jeb koordinatoru. Tādi jau ir
Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Tā
mēs pierādīsim jaunā likuma nepieciešamību
un reālu darbību mūsu Sēlijā.
I. Svilāne, Sēļu kluba vadītāja
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Masku mode mainās līdzi laikiem

Elkšņu pagasta Atmiņu istabas krājumos saglabātas interesantas fotogrāfijas, kurās
iemūžināti maskās tērpti cilvēki nozīmīgos
notikumos pagasta teritorijā pirms desmit un
vairākiem desmitiem gadu. Tas liek secināt, ka
viss atkārtojas – slēpšanās aiz maskas ir sensena tradīcija, cilvēces attīstības neatņemama
daļa, jo glabā zināšanas par mūžseno maiņu
starp veco un jauno.
2011. gada 12. - 13. februārī Starptautiskajā Masku tradīciju festivālā Viesītē pulcējās
folkloras grupas no dažādiem Latvijas novadiem, Rīgas, Lietuvas, Igaunijas. Svētdienas rītā
maskotu cilvēku pulciņi devās uz lauku sētām
“Mazormaņi”, “Mežlauki”, “Bincāni”, “Zīlāni”,
“Jaunzīlāni” Elkšņu un Saukas pagastos. Spītējot sniegam un bargajam salam, “Mazormaņos” kurināja ugunskuru, izspēlēja uzvedumu,

Interesanti sejas aizsegi folkloras grupai,
kas 2011. g. viesojās “Mazormaņos”. Kreisajā pusē
viens no galvenajiem festivāla organizētājiem - Latvijas
Folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs Andris
Kapusts. R. Sirmovičas foto

Pagasta vietējo ļaužu sarīkoti Goda vārti kāzinieku braucienam Apserdē 1963. g.
Sagaidītāju pulciņā sastājušies neparasti ģērbti, maskoti, priecīgi un trokšņaini
laimes vēlētāji jaunajam pārim.
V. Lukstenieka foto

No 12. janvāra Viesītes bibliotēka
un pārējās novada bibliotēkas
atvērtas apmeklētājiem!
Saskaņā ar MK 7. janvāra lēmumu, kas nosaka, ka no 12. janvāra
bibliotēkas tiek atvērtas lasītājiem, lai tās var atsākt grāmatu izsniegšanu līdzņemšanai, bet bibliotēku lasītavas apmeklētājiem arī turpmāk slēgtas, arī Viesītes bibliotēka un pārējās novada bibliotēkas
ir pieejamas lasītājiem!
Ja ir iespējams, Viesītes bibliotēka aicina izmantot iespēju grāmatas rezervēt jau iepriekš elektroniskajā katalogā, kas pieejams
vietnē: www.jgb.lv, vai pa telefoniem: 65245173, 20212409, e-pasts:
biblioteka@viesite.lv
Sīkāk par to, kas jāievēro, apmeklējot bibliotēku – VADLĪNIJĀS
BIBLIOTĒKU DARBĪBAI!
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vizinājās zirga vilktās kamanās un pagalmā leca dančus
uz nebēdu.
Ko varam mācīties no šīm pagātnes ainām? Spēju
būt kopā nozīmīgos dzīves brīžos un priecāties. Radošai
darbībai nav vajadzīgi nez kādi mistiski finanšu līdzekļi.
Pat it kā vecajam un nederīgajam var rast jaunu pielietojumu, kas uzjautrina un uzmundrina. Uzveikt ļaunu
dienu var, tikai ikvienam pašam aktīvi iesaistoties, nevis
čīkstot un vaimanājot. Cilvēks caur darīšanu spēj mainīt
sevi - attīrīt, atjaunot, sakārtot, pieņemot, ka pastāvēs, kas
pārmainīsies, jo pretējā gadījumā ies bojā. Maskošanās
vissenākais mērķis ir mazināt trauksmi cilvēkos, vēstot
par pasaules pārmainīšanos.
R. Urbacāne Elkšņos
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NOVADA SKOLĀS

Karjeras izglītības nodrošināšana attālinātā mācību
procesā

EIROPAS SAVIENĪBA
Viesītes vidusskolā turpi“Kā veiksmīgi uzsākt studijas
Valsts izglītības
Eiropas Sociālais
attīstības aģentūra
na īstenot Eiropas Savienību
augstskolā” – Latvijas Universitāfonds
fonda atbalstīto projektu Nr.
tes karjeras konsultantes, izaug8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atsmes veicinātājas Daces Siliņas
balsts vispārējās un profesiovēstījumu topošajiem augstskolas
nālās izglītības iestādēs”, lai
studentiem. Vidusskolēni un vecāsniegtu atbalstu jauniešiem
ki tika informēti par tālākizglītības
karjeras izglītībā. Situācija nav
iespēju un dažādu kursu aktualitāviennozīmīga, bet, sadarbotēm e-klases platformā. Šāda saziņa
joties ar mācību priekšmetu
ir efektīva. II semestrī katra mēneskolotājiem, tomēr varējām
ša pēdējā nedēļā tiks rīkotas zoom
ieplānot, izstrādāt un realizēt
tiešsaistes “Randiņš ar pedagogu
aktivitātes klātienē 6. klašu
- karjeras konsultantu, absolventu
skolēniem. Karjeras nedēļā
un profesionāli”. Plānots organizēt
skolēni piedalījās nodarbībās
zoom tiešsaisti arī vecākiem, lai
“Profesiju mežs” un veidoja
veidotos ciešāka sadarbība un vieprofesiju aprakstus un prezennots atbalsts jauniešiem.
tācijas, pētīja profesiju baneri,
Decembrī un janvārī turpinās
skaidroja savus apkopojumus.
metodiskais darbs pie Karjeras izDecembrī savukārt, turpinot
glītības programmas papildinājuprofesiju izpētes tēmu, skolēni
ma izstrādes. Konkrēti tika ieplāvizualizēja viņus interesējošās
notas aktivitātes 1. - 12. klasēm,
profesijas – profesionālis, darbalstoties uz www.viaa.gov.lv apba vide, darba instrumenti un
kopoto metodisko materiālu – 100
apģērbs. Ļoti interesenti savu
metodes. Iesniegts stundas “Iekāp
redzējumu izdevās realizēt 6.
aktiera kurpēs” 7. kl. plānojums/
b klasei. Paldies bērniem!
konspekts un stundas analīze saKarjeras izglītība skolā ir
darbībā ar teātra mākslas skolotāju
cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas nas un tālākizglītības informācijas meklēšanas I. Daņiļeviču (VIAA). Apmeklēti profesionālās
apguvi un nākotnes plāniem. Šī daudzpusīgā prasmes.
pilnveides kursi “Pedagogs - karjeras konsulJoprojām paliekot attālinātā mācību pro- tants komunikācijā ar sabiedrību” un uzsākta
pieeja veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras cesā, vidusskolēni klašu stundās patstāvīgi ie- dalība PKk Supervīzijās. Joprojām jaunieši tiek
plānošanā, attīstīt prasmes interešu, spēju un pazinās ar skolēniem pieejamajām video lek- aicināti uz karjeras individuālajām konsultāciiespēju samērošanā, lai sniegtu atbalstu karje- cijām par karjeras izvēli un tās izaugsmi Valsts jām (sīkāka informācija - skolas mājas lapā).
ras mērķu izvirzīšanā, palīdz uzkrāt zināšanas izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas
Radošu un mērķtiecīgu 2021. gadu!
un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē lapā. Lekcijas paredzētas dažādām mērķgruViesītes vidusskolas pedagogs – karjeras
nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, pām, ar tām bez maksas var iepazīties ikviens
veicina sniegto iespēju un resursu izmantoša- interesents. Interesenti individuāli aplūkoja
konsultants S. Ratiņa

Attīstības grupas U-15 vecuma zēni saņem medaļas

2020. gada sezonā U-15 vecuma zēnu
komanda, spēlējot Attīstības grupas C apakšgrupā, izcīnīja 1. vietu, bet Attīstības grupas
kopvērtējumā puiši ieguva 3. vietu Latvijā.
Šogad sezona noslēdzās, kad valstī tika
izsludināti ierobežojumi. Tādēļ apbalvošana

izpalika, bet, lai puišiem tiktu izteikta atzinība
un pateicība par uzrādīto sasniegumu, apbalvošanu organizēja Sēlijas Sporta skolas direktors Jānis Osis un komandas treneris Imants
Siliņš.
Medaļas un pateicību par ieguldīto dar-
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bu un cīņas sparu saņēma atbilstošā vecuma
Pļaviņu treniņgrupu septiņpadsmit audzēkņi:
Toms Aizporietis, Daniels Cukanovs, Adrians Dārziņš, Raivo Kaņepējs, Jānis Lapiņš,
Linards Lukss, Aleksandrs Maļinovskis, Jānis
Marcinkevičs, Markuss Marcinkevičs, Artūrs
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Martinsons, Mikus Nenišķis, Alens Paļskis,
Renārs Saliņš, Ralfs Striķis, Kristiāns Timofejevs, Artjoms Zagorskis, Rinalds Zīle, kā
arī četri Viesītes treniņgrupas audzēkņi: Jānis
Justs Čičinskis, Mārcis Adrians Prodnieks,
Rendijs Pēteris Roze un Tomass Stumbiņš.
Komanda apakšgrupas ietvaros aizvadīja astoņas spēles. Izcīnītas 6 uzvaras, 1 neizšķirts un vienā spēlē - zaudējums. Gūti 39

vārti, 9 vārti zaudēti. Rezultatīvākie vārtu guvēji: Tomass Stumbiņš – 15, Rinalds Zīle – 8,
Raivo Kaņepējs – 6, Rendijs Pēteris Roze – 5,
Linards Lukss – 3, Jānis Lapiņš – 1, Kristiāns
Timofejevs – 1. Finālsacensībās komandas rezultatīvākais vārtu guvējs - Tomass Stumbiņš,
kurš guva 4 vārtus 3 spēlēs.
Kaut arī komandas rezultātu vērtē pēc iegūtajiem vārtiem, lielisku darbu laukumā vei-

ca komandas aizsargi un pussargi, kā arī komandas vārtsargs Mārcis Adrians Prodnieks.
Paldies audzēkņiem par ieguldīto darbu, vecākiem par atbalstu un treneriem
Imantam Siliņam un Raimondam Gailim
par audzēkņu sagatavošanu!
Sēlijas Sporta skolas
direktora vietniece G. Klibiķe

2020. gads neapšaubāmi ir bijis izaicinājumu, neierastu notikumu un pavērsienu pilns
gads. Tāpat kā visā valstī arī Viesītes novadā
ierobežojumi ieviesa savas pārmaiņas, bet,
neskatoties uz 2020. gada mestajiem izaicinājumiem, Viesītes novada Jaunatnes iniciatīvu
centram aizvadītais gads ir bijis dažādu jauninājumu pilns.
Par Viesītes novada Jaunatnes iniciatīvu
centra aizvadītā gada spilgtāko notikumu kļuva Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra telpu
vienkāršota atjaunošana LEADER programmas projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu
centra pieejamības uzlabošana” ietvaros. Visas
vasaras garumā jauniešu centrā darbojās būvnieki, kuri nomainīja grīdas segumu, pārkrāsoja sienas un izveidoja jauniešu telpu jeb “ideju kasti”. Centriņa jaunās telpas tika atklātas
septembra beigās – laikā, kad ierobežojumi atļāva pasākumu organizēt klātienē. Viesītes Jaunatnes iniciatīva centra telpu “atsvaidzināšana”
un inovācijas – ideju kastes izveide, bija svarīgs
notikums. Telpu atjaunošana ļauj bērniem un
jauniešiem savu brīvo laiku pavadīt mājīgās
un gaišās telpās. Savukārt ideju kaste – telpa,
kuras galvenais elements ir tāfeles siena, dod
vietu jauniešiem radīt arvien jaunas idejas,
noturēt sanāksmes un dažādas citas aktivitātes. Pirms stingrākas ierobežojumu ieviešanas
Viesītes novada jauniešu dome jaunajās telpās
paspēja noorganizēt Kino vakaru. Ar nožēlu
jāatzīst, ka sakarā ar novembrī ieviestajiem
stingrākiem ierobežojumiem vairākas Viesītes
novada jauniešu idejas, kā arī Jaunatnes inicia-

tīvu centra sienas apgleznošanas konkursu nevarēja īstenot, tomēr priekšā ir jauns gads, kurā,
cerams, visas iecerētās idejas varēs īstenot.
Lai arī 2021. gads ir vēl tikai sācies, tomēr
viens ir skaidrs - arī šis būs pārmaiņu gads. Latvijā pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām būs
42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību
vietā, kas nozīmē pārmaiņas arī Viesītes novadā. Ar mērķi uzsākt ilgtermiņa starpnovadu
un starpinstitūciju sadarbību jaunatnes darba
jomā starp pašvaldībām un stiprināt jaunatnes
jomā iesaistīto personu un institūciju kapacitāti
2020. gadā tika uzsākts projekts “KOPĀ vienā
virzienā”. Projektā kopīgi darbojas jaunatnes
jomā iesaistītie speciālisti un jaunieši no Krustpils, Jēkabpils, Aknīstes, Viesītes, Salas novada
pašvaldībām un Jēkabpils pilsētas pašvaldības,
projektā kā partneris iesaistīsies arī Jēkabpils
Agrobiznesa koledža. Aizvadītajā gadā jau ir
notikušas vairākas tikšanās starp jaunatnes
lietu speciālistiem, izrunājot gan nākotnes vīzijas, gan stāstot par saviem labajiem piemēriem
jaunatnes darbā novados. Tāpat arī ir notikušas
tiešsaistes apmācības, kopīgi darbojoties jauniešiem no visām pašvaldībām, jaunatnes lietu
speciālistiem, kā arī pašvaldību darbiniekiem,
kas saistīti ar jaunatnes darbu. Darbs projektā
ar pašvaldībām turpināsies arī 2021. gadā.
Tāpat arī 2020. gadā turpināta sadarbība
ar Politikos tyrimų ir analizės institutas Lietuvā, ar kuru kopā parakstīti vairāki mandāti par
jauniešu projektu organizēšanu. Gada sākumā
Viesītes novada jaunietes - Evelīna Bantauska,
Ieva Milakne - un jaunatnes lietu speciāliste

devās uz Lietuvu, kur norisinājās starptautisks
Erasmus+ programmas projekts “Sustainable
Entrepreneurship Academy”. Tā bija jauniešu
apmaiņa par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, kā
arī biznesa idejas radīšanu. Šāda veida apmācības ļauj ikvienam iziet no savas komforta
zonas, iegūt jaunas zināšanas, iegūt jaunus
kontaktus, kā arī noteikti pilnveidot sevi kā
personību. Tomēr jāatzīst, ka saistībā ar ceļošanas ierobežojumiem un epidemioloģisko
situāciju pasaulē vairākas paredzētās starptautiskās apmācības, kur varētu doties arī Viesītes
novada jaunieši, tika atceltas vai pārceltas uz
nenoteiktu laiku.
Šie ir tikai spilgtākie notikumi, kas notikuši aizvadītajā gadā. Kā katru gadu arī pagājušajā gadā tika organizēta nu jau sestā Sēlijas
jauniešu diena, kas šogad notika Jēkabpils novada Dunavā. Arī 2020. gadā Viesītes novada
jauniešiem tika organizēts transports nokļūšanai uz jauniešu dienu. No Viesītes novada
jauniešu dienās piedalījās 13 jaunieši. Tāpat
arī Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā katru
mēnesi tika veidots aktivitāšu plāns mēneša
aktuālajiem svētkiem, organizēti dažādi spēļu
turnīri un citas aktivitātes.
Neskatoties uz visu, 2020. gads aizvadīts
veiksmīgs. Paldies ikvienam par kopā būšanu,
iesaistīšanos Jaunatnes iniciatīvu centra un
jauniešu domes organizētajos pasākumos! Vēlam veiksmīgu, ar idejām bagātu, izdevušos un
veselības pilnu Jauno - 2021. - gadu!
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību
speciāliste D. Mažeika
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Viesītes bibliotēka aicina izmantot
“3td e-GRĀMATU bibliotēku”

Saglabājoties ar COVID saistītajiem ierobežojumiem, Viesītes bibliotēka
aicina izmantot arī pakalpojumu - “3td e-GRĀMATU bibliotēka”.
Lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lasītāju un bez maksas lasītu
latviešu autoru un tulkotos darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē
vai datorā, jums jābūt mūsu vai citas publiskās bibliotēkas lasītājam.
Ja esat mūsu lasītājs un jums vēl nav piešķirti e-kataloga autorizācijas dati
(lietotājvārds un parole), nav skaidrs, kā piereģistrēties vietnē: www.3td.lv, to
iespējams izdarīt attālināti, sazinoties ar mums pa tālr. 65245173, 20212409
darbdienās no plkst. 10:00 līdz 18:00, e-pastu: biblioteka@viesite.lv

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…
Viesītes novada
dzimtsarakstu
nodaļā
reģistrēti
jaundzimušie –
2 meitenes.
Sveicam vecākus!

Viesītes bibliotēkas krājumu papildinājušas
grāmatas no KM atbalstītās un LNB realizētās
vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas
Viesītes bibliotēka tāpat kā pārējās novada bibliotēkas valdības atbalstītās,
KM izstrādātās un LNB
realizētās vērtīgo grāmatu
iepirkuma
programmas
publiskajām bibliotēkām
ietvaros decembrī ir saņēmusi jauno grāmatu sūtījumu, kas papildina bibliotēkas krājumu ar patiešām
vērtīgiem izdevumiem. Lai
izvairītos no dubulteksemplāru nonākšanas bibliotēkas krājumā un iegādātos
izdevumus atbilstoši konkrētās bibliotēkas lasītāju interesēm, bibliotēkas
vadītājai bija iespēja pašai
iesaistīties grāmatu atlasē.
Tā rezultātā Viesītes
bibliotēkas krājumā nonākuši 33 jaunieguvumi
375,95 EUR vērtībā. Pārsvarā tā ir augstvērtīga
nozaru literatūra, jo lielākā
daļa programmas ietvaros
piedāvāto jaunāko daiļliteratūras
grāmatu jau ir bibliotēkas krājumā.
Paldies bibliotēkas un lasītāju
vārdā par atbalstu un vērtīgajām
grāmatām projekta idejas autoriem, atbalstītājiem un realizētājiem!
Īsumā par KM atbalstīto un
LNB realizēto vērtīgo grāmatu iepirkuma programmu publiskajām
bibliotēkām
Ņemot vērā nepieciešamību
atbalstīt gan krīzes skarto grāmatniecības nozari – grāmatu autorus, ilustratorus un tulkotājus,
gan kvalitatīvi papildināt Latvijas
publisko bibliotēku krājumus ar
augstvērtīgiem pēdējo gadu iz-

devumiem, Latvijas valdība 2020.
gada 16. jūnijā pēc Kultūras ministrijas (KM) izstrādāta rīcības plāna lēma piešķirt finansējumu 300
000 EUR apjomā no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB)
vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām
īstenošanai.
LNB sadarbībā ar Latvijas
grāmatizdevējiem, literatūras un
nozaru ekspertiem sagatavoja un
piedāvāja reģionu galvenajām bibliotēkām un Latvijas Neredzīgo
bibliotēkai potenciālo iepērkamo
grāmatu sarakstu, kurā tika iekļauti
362 grāmatu nosaukumi 157151
eksemplārā no 33 izdevniecībām

par kopējo summu
1440932 EUR. Katrai reģiona galvenajai bibliotēkai, kā arī
Latvijas Neredzīgo
bibliotēkai atkarībā
no bibliotēku skaita
konkrētajā reģionā
tika piešķirta konkrēta naudas summa
grāmatu izvēlei no
piedāvātā grāmatu
saraksta.
Apkopojot reģionu galveno bibliotēku un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
iesniegto informāciju, grāmatu iepirkuma programmas
ietvaros
publisko
bibliotēku vajadzībām tika iegādātas
362 nosaukumu grāmatas 32615 eksemplāros no 33 Latvijas
izdevniecībām. No
kopējā grāmatu skaita 62% ir oriģinālliteratūra, 38% – tulkojumi.
Pēc grāmatu izdošanas datējuma
23% ir 2020. gadā izdotas grāmatas, 50% – 2019. gada izdevumi,
bet 27% – 2018. gadā izdotā literatūra. Pēc tematikas un izdevumu veida 37,3% ir daiļliteratūra,
39% – daiļliteratūra bērniem,
9,3% – memuāru un dokumentālā literatūra, 6,1% – populārzinātniskā literatūra, 3,8% – uzziņu
literatūra, 4,1% – zinātniskā literatūra, 0,4% – attēlizdevumi. Vidējā vienas grāmatas iepirkuma
cena ir 10,36 EUR.
Viesītes bibliotēkas vadītāja
L. Griškena
I. Jodgudes foto

Laimonis Avens
1935. – 27.12.2020.
Viesīte
Alvis Augstkalnietis
1997. – 31.12.2020.
Rites pagasts
Dzidra Rumjanceva
1930. – 02.01.2021.
Saukas pagasts
Juris Šmuksts
1968. – 03.01.2021.
Viesīte
Valija Čerņauska
1943. – 07.01.2021.
Elkšņu pagasts
Ivans Čelnovs
1944. – 08.01.2021.
Viesīte
Jānis Korsikovs
1951. – 14.01.2021.
Saukas pagasts
Vilnis Ojārs Eihmanis
1938. – 16.01.2021.
Viesīte
Biruta Beķere
1927. – 18.01.2021.
Saukas pagasts
Aleksandrs Pāvels
1933. – 20.01.2021.
Rites pagasts
Mārīte Gerstenberga
1973. – 24.01.2021.
Viesītes pagasts
Līdzjūtība piederīgajiem!
Ir mirkļi,
Kad arī eņģeļi raud.
To asaras
Gluži kā pērles
Laika stundenī
Sastingst,
Un Pasaules sirdī
Iekrīt kliedziens –
Sāpīgs un skaudrs...
(I. Nagla)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Gunāra Mutuļa piederīgajiem,
viņu mūžībā pavadot.
Bitenieku ģimene
Aiz tevis dzīvība un gaisma
paliek,
Un piemiņa kā saules zieds…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Mārītes Gerstenbergas
tuviniekiem, viņu mūžībā
pavadot.
Viesītes bibliotēkas kolektīvs

Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums informāciju,
kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa t. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e – pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv; avīze lasāma arī www.viesite.lv
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