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Tavi gadi kā ābeles baltas,
Tavi gadi kā vīgriezes zied...

Kurš gan var pateikt, cik viņam gadu šajā dzīvē ir atvē-
lēts? Cik vasaru, ziemu lemts skatīt? SIA „Viesītes veselī-
bas un sociālās aprūpes centra” pansionāta daļas klientei Annai
Galvanovskai Dievs lemj garu, skaistu mūžu. Viņa 1. feb-
ruārī nosvinēja savu 101. dzimšanas dienu. Anna centrā sāka
dzīvot īsi pirms savas dzimšanas dienas. Līdz šim viņa dzī-
voja Rites pagasta „Druviņās”. Ja nesāktos nopietnas vese-
lības problēmas, Anna turpinātu dzīvot savās mājās. Savam
vecumam Anna ir stipra un runātīga. Ja nebūtu pavājināta
dzirde, viņa aktīvi varētu čalot ar savām istabas biedrenēm.
Viņu sveikt un stipru veselību vēlēt bija ieradies Viesītes no-
vada domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs un izpilddirektors
A. Žuks, kā arī centra darbinieki. Anna bija patīkami saviļ-
ņota un labprāt pieņēma sveicējus. Ar viņiem Anna norunāja
tikties 102. dzimšanas dienā.

SIA „Viesītes VSAC” valdes priekšsēdētāja 
S. Geduša

A. Svikles foto
Sirds pavasari jūt
un priecīgi pukst pretī martam
pār sērsnu sniegu
lazdas ziedu meklēt iet
lai atrastu nav vajadzīga karte –
marts saules pulkstenī ir ierakstīts
vēl arī tad ja puteņos
ja ceļi takas aizsnigs
sirds cauri ledus važām izbridīs
un sīku sārtu lazdas ziedu plaukstam
starp ziliem pārslu ziediem atradīs
lai atrastu nav vajadzīga karte –
marts saules pulkstenī ir ierakstīts

G. Salna

ŠŠaajjāā   nnuummuurrāā
* oficiālās ziņas 1.-9.lpp.

* novada skolās 10.-16.lpp.

* kultūras ziņas 12., 19. lpp.

* konkurss jaunajiem mūziķiem 

"HOMESICK" 17.-18.lpp.

* sludinājumi, kultūras afiša                       19.-20.lpp.

Viesītes novada dome
informē

Lai novērstu autoceļu bojājumus, pavasara at-
kušņa laikā var tikt ierobežota kravas transporta
līdzekļu ar pilno masu virs 7 tonnām kustība pa
Viesītes novada pašvaldības ceļiem. 

Sīkāku informāciju var saņemt Viesītes nova-
da domē.
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4 Apstiprināja Viesītes novada pašval-
dības 2014. gada saistošos noteikumus Nr. 1
„Par Viesītes novada pašvaldības 2014. gada
budžetu”.

4 No pašvaldības budžeta līdzekļiem pie-
šķīra:

l EUR 70,- leģionāru atceres pasākuma rī-
košanai š. g. 16. martā Krustpils novada Kūku
pagasta Sūnu pamatskolā un nolēma nodroši-
nāt ar transportu Viesītes novada pašvaldības
teritorijā dzīvojošos leģionārus, kuri vēlēsies
piedalīties atceres pasākumā;

l EUR 500,- Viesītes novada stenda
šaušanas komandas atbalstam.

4 Apstiprināja Noteikumus Nr. 1/2014
„Veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumi
novada trūcīgajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu
ģimenēm” ar pielikumu Nr. 1 Maksa par pa-
kalpojumiem.

4 Veica grozījumus Viesītes novada paš -
valdības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma Amatalgu sarakstā: samazināja
amata vienībai sporta organizators slodzi no
1,0 uz 0,5 un izveidoja jaunu amata vienību -
trenažieru zāles instruktors, 0,5 slodzes.

4 Apstiprināja Jauno grupu konkursa „HO-
MESICK” nolikumu.

4 Saskaņoja Ministru kabineta noteikumu
projektu „Dabas parka „Sauka” individuālie aiz-
sardzības un izmantošanas noteikumi ” un no-
lēma sniegt pozitīvu atzinumu ar nosacījumu,
ņemot vērā situāciju, ka Saukas ezera 50 met-
ru virszemes ūdens objektu aizsargjoslā aizliegts:

l mainīt esošās reljefa formas (izņemot
smilšu uzbēršanu peldvietās);

l būvēt kapitālās ēkas un būves, t. sk. ie-
rīkot dīķus, izņemot Aizsargjoslu likuma 37.
panta 1. daļas 4. punktā noteiktajos gadījumos
(izņemot īslaicīgās lietošanas būves);

l notekūdeņus novadīt vidē. Pieļaujama
to uzkrāšana hermētiski slēgtās un izvedamās
tvertnēs bez izplūdes vidē.

4 Nolēma piemērot nekustamā īpašuma
nodokļa samazinājumu 50% apmērā par ne-
kustamajiem īpašumiem 19 politiski repre-
sētajām personām.

4 Atļāva (pašpatēriņa zvejai) zvejot ar 30
m garu tīklu Viesītes novada Viesītes pagasta
Piksteres ezerā 2014. gada zvejas sezonā 3 per-
sonām, Rites pagasta Ilzes (Garajā) ezerā 2014.
gada zvejas sezonā 2 personām.

4 Nolēma slēgt medību platību medību tie-
sību savstarpējo līgumu ar Medību klubu SIA
„Zīļuks”, jurid. adrese: „Dukurāni”, Klauce,
Elkšņu pag., Viesītes nov., par tiesībām orga-
nizēt medību saimniecību pašvaldībai piekrī-
tošajās zemes platībās Elkšņu pagastā.

4 Noteica zemes lietošanas mērķi nomas
objekta  „Gričānu karjers”, Viesītes pag., Viesītes
nov.,  zemes vienības daļai 3,0 ha platībā no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56350150072 - 0401 (derīgo izrakteņu iegu-
ves teritorija).

4 Nolēma lūgt LR Saeimas Taut -
saimniecības, agrārās, vides un reģionālās po-
litikas komisiju risināt jautājumu par valsts vie-
tējā autoceļa Daudzeva – Viesīte - Apserde
(V956) rekonstrukciju, tā uzlabojot Sēlijas
novadu apvienību veidojošo pašvaldību ie-
dzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinot vietējo uz-
ņēmēju konkurētspēju un sniegto pakalpo-
jumu pieejamību Latvijas - Lietuvas piero-
bežas novadu iedzīvotājiem.

4 Viesītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājam Jānim Dimitrijevam no
2014. gada 10. marta līdz 16. martam (ie-
skaitot) piešķīra daļu no ikgadējā atvaļināju-
ma – 1 kalendāro nedēļu. Domes priekšsēdētāja
prombūtnes laikā priekšsēdētāja pienākumus
pildīs domes priekšsēdētāja vietnieks Andris
Baldunčiks.

4 No Viesītes novada pašvaldības vi-
des aizsardzības speciālā budžeta līdzek-
ļiem piešķīra:

l EUR 711,99 lielgabarīta atkritumu iz-
vešanai;

l EUR 430,- Viesītes novada pašvaldības
projekta „Zivju resursu pavairošana un atra-
žošana Viesītes novada Viesītes ezerā” līdzfi-
nansēšanai. Apstiprināja projekta kopējo sum-
mu EUR 1653,85;

l EUR 430,- Saukas dabas parka biedrī-

bas projekta „Zivju resursu papildināšana
Saukas ezerā” līdzfinansēšanai. Projekta ko-
pējā summa EUR 6000,-.

Abi projekti tiks iesniegti Lauku atbalsta
dienesta izsludinātajā Zivju fonda projektu kon-
kursā zivsaimniecības attīstībai.

4 Apstiprināja Viesītes novada pašvaldī-
bas Noteikumus Nr. 2/2014 „Cirsmu izsole”.

Izsoles objekts: Viesītes novada pašv al dībai
piederošā nekustamā īpašuma Viesītes nova-
da Saukas pagasta „Salu purvs” ar apzīmēju-
mu kadastrā 56880070032 kailcirtes (1.
kvartāla 9., 10., 13., 17., 18., 21., 22., 26., 28.,
29., 35., 36,. 38., 41., 55. nogabali) 14,30 ha
platībā, krāja 3146,94 kubikmetri.

Izsoles laiks un vieta: Viesītes novada
Viesītē, Brīvības ielā 10, pašvaldības sēžu zālē,
2014. gada 14. aprīlī plkst. 10.00.

4 Pieņēma lēmumu projekta „Siltumenerģijas
pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Viesītē”, Nr. PCS/3.5.2.1.1./11/03/005, realizācijai
nodrošināt finansējumu EUR 385724,74 ap-
mērā kā pašvaldības ieguldījumu ar 100% ka-
pitāldaļām pašvaldībai piederošajā SIA
„Viesītes komunālā pārvalde” pamatkapitā-
lā,  nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē uz
30 gadiem ar atlikto maksājumu, atmaksu uz-
sākot ar 2015. gada aprīli, un ar Valsts kases
noteikto procentu likmi.

4 Pieņēma lēmumu sniegt galvojumu
Viesītes novada pašvaldībai ar 100% kapitāl-
daļām piederošajai SIA „Viesītes komunālā pār-
valde” aizņēmuma EUR 260000 ņemšanai pro-
jekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas
efektivitātes paaugstināšana Viesītē”, Nr.
PCS/3.5.2.1.1./11/03/005, realizācijai Valsts kasē
vai komercbankā ar bankas noteikto likmi.

Nākošā novada domes sēde – š. g. 19.
martā.

Materiālu sagatavoja domes kancelejas
vadītāja D. Vītola.

Sīkāku informāciju varat saņemt domes kan-
celejā.

oFICIÂLÂS ZIÒAS

Viesītes novada domes kārtējā sēdē š. g. 19. februārī

APSTIPRINĀTI
Viesītes novada domes

2014. gada 19. februāra sēdē (prot. Nr. 2; 1.#)

Viesītes novada pašvaldības 2014. gada 
saistošie noteikumi Nr. 1

„Par Viesītes novada pašvaldības 
2014. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar LR likumiem „Par pašvaldībām” 15. pantu,
43. pantu un 46. pantu,

„Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”,
„Par valsts budžetu 2014. gadam”

1. sadaļa „Viesītes novada pašvaldības pamatbudžets 2014. gadam”

1.Apstiprināts Viesītes novada pašvaldības pamatbudžets 2014. ga-

dam ieņēmumos 3149020 euro saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Apstiprināts Viesītes novada pašvaldības pamatbudžets 2014.

gadam izdevumos 3765881 euro saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
3. Apstiprināti pamatbudžeta finansēšanas avoti 616861 euro

saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
2. sadaļa „Viesītes novada pašvaldības speciālais budžets 2014.

gadam”
1. Apstiprināts Viesītes novada pašvaldības speciālais budžets 2014.

gadam ieņēmumos 185985 euro saskaņā ar pielikumu Nr. 4.
2. Apstiprināts Viesītes novada pašvaldības speciālais budžets 2014.

gadam izdevumos 189265 euro saskaņā ar pielikumu Nr. 5.
3. Apstiprināti izdevumu pārsnieguma pār ieņēmumiem fi-

nansēšanas avoti 3280 euro saskaņā ar pielikumu Nr. 6.
3. sadaļa Ziņojums par Viesītes novada pašvaldības budžetu

2014. gadam saskaņā ar pielikumu Nr. 7.

Novada domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs
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7. pielikums
Viesītes novada pašvaldības

2014. gada 19. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1
„Par Viesītes novada pašvaldības budžetu 2014. gadam”

ZIŅOJUMS PAR VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŽETU 2014. GADAM

Viesītes novada finanšu sistēmas galvenā sastāvdaļa ir pašvaldības
budžets. Tas ir pašvaldības darbības finansiālais pamats un finanšu ins-
truments, ar kuru pašvaldība nodrošina savu autonomo funkciju izpil-
di, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar paš -
valdības finansiālajām iespējām. Budžeta atbildīga plānošana ir nozī-
mīga pašvaldībā, jo, veidojot sabalansētu ieņēmumu un izdevumu plā-
nu noteiktam laika periodam, tiek nodrošināta ne tikai konkrētu fun-
kciju, pasākumu un darbu veikšana, bet arī radīta bāze stabilitātei un
attīstībai. Viesītes novada attīstības programmā no 2014. līdz 2028. ga-
dam, lai novads ilgtermiņā sasniegtu savu attīstības vīziju, ir izvirzīti
četri stratēģiskie mērķi:

1. mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada nā-
kotnes attīstības iespējām,

2. uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti,
3. attīstīt uzņēmējdarbību,
4. saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu.
No šī mērķa izriet pašvaldības ilgtermiņa uzdevums – sekmēt koor-

dinētu un sabalansētu rīcību kopumu, kas nodrošina racionālu finan-
šu līdzekļu izmantošanu un to koncentrēšanu izvirzīto attīstības mēr-
ķu sasniegšanai.

Pašvaldības darbības pamatnosacījumus un kompetences reglamentē
LR likums „Par pašvaldībām”. Budžets ir izstrādāts saskaņā ar šo li-
kumu un pamatojoties uz likumiem „Par pašvaldību budžetiem”, „Par
budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2014. gadam”, LR
Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, eko-
nomisko kategoriju un funkcionālo kategoriju klasifikāciju, kā arī no-
dokļu likumos, pārējos MK noteikumos un citos likumdošanas aktos
paredzētajām prasībām.

PAMATBUDŽETS
Budžeta ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi –

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu
ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi
no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī citi nenodokļu ieņēmumi;
transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem
un budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Viesītes novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2014. gadā plāno-
ti 3149020 euro apjomā (1. pielikums), kas ir par 283318 euro mazāk
nekā iepriekšējā budžeta gadā, tas saistīts ar mērķdotāciju (pedagogu
atlīdzībai) piešķiršanas kārtību - 2014. gada budžetā līdzekļi paredzē-
ti astoņiem mēnešiem. Plānots nesadalītais līdzekļu atlikums uz gada
beigām - 65073 euro (3. pielikums).

Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts atbilstoši reāli prognozējamiem
ieņēmumiem, kas paredzēti likumā „Par valsts budžetu 2014. gadam”,
un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1032 „Noteikumi par
budžetu ieņēmumu klasifikāciju”.

Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Viesītes novada pašvaldības budžeta
ieņēmumu avots. Šogad tie plānoti 1528539 euro apjomā un ir 48.5%
no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
nodokļu ieņēmumi plānoti par 50352 euro mazāk.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi pašvaldības budžetā ir
nozīmīgs nodokļu ieņēmumu veids un sastāda 1321393 euro jeb 42%
no ieņēmumu kopējā apjoma, kas ir par 142762 euro mazāk nekā ie-
priekšējā gadā. Šo nodokli administrē Valsts kase un ieskaita pašval-
dību budžetā noteiktu tā daļu proporcionāli attiecīgajā pašvaldībā dek-
larēto nodokļu maksātāju skaitam (iedzīvotāju skaits novadā uz
01.01.2014. ir 4326, kas ir par 134 iedzīvotājiem mazāk nekā 2013. gadā).

Nekustamā īpašuma nodokli pašvaldības teritorijā administrē pa-
švaldība. Šajā gadā plānots iekasēt 207148 euro, kas budžeta ieņēmu-
mos veido 6.6%.

Nenodokļu ieņēmumi ir valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi,

procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem, pašvaldības iestāžu papildus
ieņēmumi, ieņēmumi no īpašuma pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumi šo-
gad ir plānoti 59742 euro, tas ir, 1.9% no kopējiem ieņēmumiem.
Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmu-
mi 2014. gada budžetā plānoti 33888 euro, tas sastāda 1.1% no kopē-
jiem ieņēmumiem.

Pašvaldību budžetā saņemtie transferti ir maksājumi, ko novads sa-
ņem no citām pašvaldībām un valsts budžeta. 2014. gadā tie plānoti
1526850 euro apjomā, kas sastāda 55.1%, kas ir par 142915 euro ma-
zāk nekā iepriekšējā budžeta gadā. Lielāko šo ieņēmumu daļu veido
dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda - 761059 euro, kas
ir par 147674 euro vairāk nekā pagājušajā gadā. Finansējums novadu
pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas, finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās ro-
bežas 97% līmenī - 47614 euro. Mērķdotācijas pašvaldībām – pašval-
dību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba sa-
maksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 329832
euro, mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 26904 euro, mērķdotācijas
pašvaldībām – interešu izglītības programmu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 14049 euro, kā arī do-
tācija 1. un 2. klases skolēnu ēdināšanai 14118 euro, mērķdotācija paš -
valdību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2305 euro, finansējums
asistenta pakalpojumu apmaksai 7667 euro. Transfertu ieņēmumi pro-
jektu īstenošanai plānoti 149927 euro. Transfertu maksājumus veido
arī ieņēmumi no citām pašvaldībām - 57635 euro, tai skaitā izglītības
funkciju nodrošināšanai bērniem, kuri apmeklē Viesītes novada pirm-
sskolas izglītības iestādes un mācās vispārizglītojošajās skolās, šie ie-
ņēmumi sastāda 45435 euro, sociālo funkciju nodrošināšanai iedzīvo-
tājiem, kuri atrodas Viesītes Veselības un Sociālās aprūpes centrā, sa-
stāda 12200 euro.

Budžeta izdevumi
Budžeta izdevumu plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta no-

teikumiem Nr. 934 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju at-
bilstoši funkcionālajām kategorijām” un Nr. 1031 „Noteikumi par bu-
džetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

Pamatbudžeta izdevumi 2014. gada budžetā plānoti 3765881 euro
apjomā (2. pielikums), kas ir par 380409 euro vairāk nekā pagājušā gadā.
Uzturēšanas izdevumi sastāda 3055757 euro jeb 81.2% no kopējiem
izdevumiem, izdevumi kapitālajiem izdevumiem sastāda 710124 euro
jeb 18.8% no kopējiem izdevumiem.

Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši pašvaldības budžetu fun-
kcionālajām kategorijām.

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām paredzēts
336599 euro finansējums, kas sastāda 8.9% no kopējiem izdevumiem.
Kapitālajiem izdevumiem kopā plānoti 4538 euro. Līdzekļi paredzēti
audio - video iekārtas iegādei domes sēžu pārraides nodrošināšanai, 3
datoru iegādei grāmatvedībai, datoru pamatprogrammu un grāmatve-
dības programmas saeimas vēlēšanu izdevumu uzskaites nodrošināšanai
iegādei.

01.890 Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb rezerves fon-
dā paredzēti 5500 euro.

03.100 Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai novadā budžetā 2014.
gadā plānoti 18484 euro.

03.300 Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 31186 euro.
04.100 Attīstības un plānošanas nodaļas darbības nodrošināšanai

2014. gadā plānoti 88852 euro.
Paredzēts apmaksāt Pašvaldības attīstības programmas 2014. - 2028.

g. izstrādes izdevumus, programmas saīsinātā varianta tipogrāfisko iz-
devumu. Paredzēti līdzekļi iedzīvotāju iniciatīvu konkursa un jaunie-
šu biznesa ideju konkursa izdevumiem.

04.900 Apvienotās Būvvaldes pakalpojumu un administrācijas uz-
turēšanai paredzēti 8598 euro.

04.901 Pašvaldību budžeta parāda darījumiem paredzēti 28161 euro,
šajā summā ietilpst kredītu procentu maksājumi par ņemtajiem kredī-
tiem un maksājumi Valsts kasei par kredītu apkalpošanu saskaņā ar no-
slēgtajiem līgumiem.
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05.100 Projekta „Zaļā tirdziņa” realizācijas pabeigšanai 2014. gadā
plānoti 9001 euro.

06.100 Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai pašvaldības budžetā
šogad plānots finansējums 486980 euro apmērā, tai skaitā LatLit pro-
jekta „Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” realizācijai 22410 euro, projek-
ta „Ūdens ņemšanas vietas ierīkošana Saukas pagasta Galvānu kapsē-
tā” realizācijai 2057 euro, Elkšņu pārvaldes administratīvās ēkas no-
tekcauruļu atjaunošanai, bērnu nometnes „Ormaņkalns - 2014” no-
drošināšanai, Elkšņu pagasta kapsētu vārtu un žogu remontam, Rites
pagasta administratīvās ēkas centrālo kāpņu saremontēšanai. Turpinās
pašvaldības īpašumu ierakstīšana Zemesgrāmatā, meža īpašumu plā-
nu projektu (beidzies termiņš) atjaunošana. Pašvaldības dzīvokļu īpa-
šumos - logu nomaiņa.

06.400 Ielu apgaismošanas uzturēšanai paredzēti 38019 euro, no
tiem 21343 euro Brīvības ielas apgaismojuma rekonstrukcijai, 4269 euro
Saukas pārvaldē apgaismojuma ierīkošanai ceļa posmā Dūņupe – Centrs
0.6 km.

08.210 Piecu bibliotēku uzturēšanas izdevumi novada pašvaldībā
plānoti 95796 euro, 2014. gads ir pašvaldības bibliotēku kārtējās ak-
reditācijas gads. Elkšņu bibliotēkā paredzēts iegādāties plauktus grā-
matām, galdus, krēslus, žalūzijas. Lones bibliotēkā nepieciešams da-
tortelpas un koridora remonts. Saukas bibliotēkā jāsaremontē biblio-
tēkas ieejas nojume. Kapitālajiem izdevumiem plānoti 10064 euro, tai
skaitā grāmatu iegādei 5620 euro, datoru iegādei visās bibliotēkās un
portatīvā datora iegādei Viesītes bibliotēkā (avīzes veidošanai), faksa
aparāta un printera iegādei.

08.220 Viesītes muzeja „Sēlija” darbības nodrošināšanai paredzē-
ti 73225 euro, tajā skaitā muzeja nodaļas P. Stradiņa skola zāles remontam
un Stendera kabineta renovācijai, 5 logu un lampu nomaiņai P. Stradiņa
skolā, Amatniecības mājas durvju siltināšanai, VII Sēlijas kongresa no-
rises un „Stenderam 300” pasākuma izdevumiem, Muzeju nakts un
Dzelzceļnieku dienas pasākumiem. Kapitālajiem izdevumiem paredzēti
9154 euro, ko sastāda „Zaļā tirgus” simbolikas (āža skulptūras) izga-
tavošana - 3050 euro, pašvaldības līdzfinansējums 3555 euro Viesītes
šaursliežu dzelzceļa depo lokomotīvju remontdarbnīcas kā industriā-
lā mantojuma atjaunošanas projektā.

08.230 Kultūras iestāžu izdevumiem plānoti līdzekļi 287797 euro,
tai skaitā deju sadanču „Klaberjakts”, 1. - 2. klašu un 3. - 6. klašu sa-
danču pasākuma nodrošināšanai, XXX bērnu un jauniešu folkloras svēt-
ku „Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālā sarīkojuma organizēšanai, Sēlijas
novada Dziesmu un deju svētkiem, „Stendera” atceres dienai (koncerts),
VII Sēlijas kongresa dalībnieku uzņemšanai, Pilsētas svētku pasāku-
miem, Pagastu svētkiem. Kultūras pilī nepieciešams deju mēģinājumu
zāles grīdas (parketa) remonts, kosmētiskais remonts 3. stāva telpās,
Elkšņu kultūras namā vajadzīgs ūdensvada remonts, Lones Tautas na-
mam - ēkas fasādes remonts un krāsošana. Kultūras pils konferenču zālē
jāatjauno konferenču galdi un krēsli, Tradīciju zālē un vestibilā jāno-
maina aizkari un drapērijas, jauniešu deju kolektīvam jāiegādājas 12
pāri tautas tērpu. Kapitālajiem izdevumiem paredzēti 25610 euro, no
tiem - portatīvajam datoram Viesītes kultūras pilī, videoprojektoram brīv-
dabas kino rādīšanai, prezentācijas pultij, atskaņotājam. Rites Tautas
namam paredzēta dīdžeja pults, radiomikrofoni, norādes zīme Lones
Tautas namam, digitālās klavieres Elkšņu kultūras namam.

08.620 Sporta kluba uzturēšanai un sporta pasākumu organizēša-
nai paredzēti 20906 euro. Paredzēts segt ceļa izdevumus uz mācību tre-
niņu nometni Spānijā valsts jaunatnes izlases komandas kandidātei šķē-
pa mešanā, atbalstīt biedrības L.A.M.A. rīkoto motokrosa sacensību no-
risi Viesītē, segt izdevumus velosacensību rīkošanai Viesītes pilsētas
svētku laikā, atbalstīt OSK „Sēlijas mežs” un OK „Kāpa” organizēto
Latvijas čempionātu orientēšanās sportā vidējā distancē un stafetē Viesītes
novada teritorijā.

09.100 Pirmskolas izglītības iestādes „Zīlīte” uzturēšanai un audzēkņu
(109 bērni) izglītošanai 2014. gadā plānoti 206892 euro, tajā skaitā mērķ-
dotācija pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 21363 euro, pašvaldības lī-
dzekļi pedagogu atlīdzības nodrošināšanai 83284 euro, paredzēti pirm-
skolas 5 - 6 gadīgo bērnu ēdināšanas izdevumi no pašvaldības līdzek-
ļiem, kapitālie izdevumi 3019 euro, no tiem - mēbeļu iegādei jaunat-
vērtajai bērnu grupai, bezvadu mikrofoniem.

Atbalstīts projekts PII „Zīlīte” ēkas siltināšanai – 460945 euro. Projekta
realizācijai pašvaldība ņems aizņēmumu Valsts kasē.

09.201 Norēķinos ar citu pašvaldību izglītības iestādēm par bērniem,
kuru dzīvesvieta deklarēta Viesītes novadā, bet kuri apmeklē citu paš -
valdību izglītības iestādes, šogad plānoti izdevumi 62000 euro.

09.210 Kopējais plānotais finansējums pamatizglītības nodrošinā-
šanai ir 743525 euro. 2013./2014. mācību gadā novadā darbojas 2 vis-
pārizglītojošās skolas (416 skolēni). Skolu uzturēšanas izdevumiem un
darbinieku darba samaksai plānoti līdzekļi - 711236 euro, tajā skaitā
mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 341336 euro, pašval-
dības līdzekļi pedagogu atlīdzības nodrošināšanai 19102 euro, paredzēti
ēdināšanas izdevumi 3. - 6. klasei no pašvaldības līdzekļiem. Kapitālie
izdevumi sastāda 32289 euro, nepieciešamas šujmašīnas, ledusskapis
un elektriskā plīts meiteņu mājturības kabinetam, kombinētais darba
galds un koka virpas zēnu mājturības kabinetam, dziļurbuma sūknis,
zāles pļaujmašīna, sekcijas kabinetiem Viesītes vidusskolai, 8 logu no-
maiņa vecā korpusa gaiteņa remonts, jumta seguma maiņa, Rites pa-
matskolai projektora, portatīvā datora, basketbola grozu komplekta ie-
gāde.

Atbalstīts projekts Rites pamatskolas ēkas siltināšanai – 227660 euro,
kura realizācijai arī nepieciešams aizņēmums.

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu dar-
bības nodrošināšanai paredzēts 192364 euro, tai skaitā mērķdotāci-
ja pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 70678 euro, pašvaldības līdzekļi
pedagogu atlīdzības nodrošināšanai 29985 euro. Mūzikas un mākslas
skolai nepieciešams skatuves remonts, sporta skolai - dušu telpu re-
monts, kapitālie izdevumi 3131 euro, no tiem - digitālo klavieru un
mācību literatūras iegādei Mūzikas un mākslas skolai, datora iegā-
dei Sporta skolai.

09.600 Izglītības un kultūras pārvaldes pakalpojumu izdevumiem
2014. gadā paredzēti 10429 euro.

10.500 Izdevumi vispārējiem nodarbinātības pasākumiem plānoti
NVA projektam „Algotie sabiedriskie darbi” - bezdarbnieku iesaistī-
šanai projektā paredzētie līdzekļi sastāda 20682 euro.

10.700 Sociālajai palīdzībai paredzēti līdzekļi - 227006 euro, no tiem -
GMI pabalstiem naudā, dzīvokļa pabalstiem, pabalstiem ēdināšanai, pā-
rējiem pabalstiem atbilstoši pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem,
norēķiniem par novada iedzīvotāju uzturēšanos sociālās aprūpes iestā-
dēs – 110896 euro, transporta izdevumu kompensācijas.

10.900 Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai paredzētas izmaksas
135400 euro, tai skaitā - pirmā stāva zāles remontam. Palielināts ap-
rūpētāju skaits gados veciem cilvēkiem. Tiek slēgti līgumi par asistenta
pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.
Sadarbībā ar Teterovu fondu ir izveidota zupas virtuve mazturīgo cil-
vēku atbalstam, kas iedzīvotāju vidū ir atzinīgi novērtēta. Kapitālajiem
izdevumiem 1385 euro - veļas mazgājamās mašīnas un veļas žāvētā-
ja iegādei mazturīgajiem iedzīvotājiem veļas mazgāšanas nodrošinā-
šanai, 8274 euro - veco ļaužu nama uzturēšanai, 3600 euro - sociālās
mājas un sociālo dzīvokļu uzturēšanai.

Aizņēmumi
Novada infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai tiek piesaistīti

kredītresursi, par kuriem pašvaldība norēķinās saskaņā ar grafiku, mak-
sājumi tiek veikti regulāri, noteiktajā laikā un apjomā. 2014. gadā kre-
dītlīdzekļi nepieciešami izglītības iestāžu - Rites pamatskolas un PII
„Zīlīte” - ēku siltināšanas projekta realizācijai 650250 euro.
Līdzfinansējumam Viesītes ūdenssaimniecības attīstības projektā kā
ieguldījumam kapitālsabiedrības „Viesītes komunālā pārvalde” pa-
matkapitālā un „Siltumenerģijas pārvades sistēmas paaugstināšanas
Viesītē” projekta līdzfinansējumam arī kā ieguldījumam pašvaldības
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” pamatkapitālā nepieciešams 1632229
euro kredīts. Šī gada budžetā ir iekļauts arī finansējums aizņēmuma
atmaksai - 26132 euro. Uz 01.01.2014. palikuši neatmaksāti kredīti
Kaļķu ielas rekonst rukcijai un „Zaļā tirgus” projekta realizācijai ņem-
tā kredīta atmaksai - kopsummā 238921 euro.

Speciālais budžets
Speciālā budžeta 2014. gada ieņēmumu un izdevumu struktūra sa-

līdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav mainījusies.
Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa tiek plānoti 15000 euro. Līdzekļi

tiks izlietoti ar vides aizsardzību saistītiem pasākumiem: atkritumu kon-
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teineru iegādei, atkritumu uzkrāšanas laukumu apsaimniekošanai, ziv-
ju resursu papildināšanai.

Autoceļu fonda ieņēmumi plānoti saskaņā ar Satiksmes ministri-
jas mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījumu. 2014. gadā
plānots līdzekļu pieaugums (par 38424 euro), salīdzinot ar iepriekšē-
jo gadu. Finansējums tiks izlietots pakalpojumu apmaksai par ielu un
autoceļu uzturēšanu. Šajā budžeta gadā autoceļu fondā paredzēti rezerves
līdzekļi, kurus izlietos pilsētas centrālās ielas seguma atjaunošanai pēc
notikušajiem ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbiem.

Ziedojumi un dāvinājumi saskaņā ar MK noteikumiem par pārskatiem,
netiek plānoti. Šo līdzekļu atlikums uz 01.01.2014. ir 11 euro.

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs

APSTIPRINĀTI
Viesītes novada domes sēdē

2014. gada 19. februārī (prot. Nr. 2; 3.#)

NOTEIKUMI Nr. 1/2014
Viesītes novada Viesītē

Veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumi novada 
trūcīgajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm

1. Noteikumi nosaka izmantošanas kārtību un maksu par sniegta-
jiem pakalpojumiem.

2. Pakalpojumi tiek sniegti Viesītes novada administratīvajā teri-
torijā deklarētajām personām.

3. Pakalpojumu maksu nosaka Viesītes novada dome.
4. Maksa paredzēta daļējai vai pilnīgai ekspluatācijas izmaksu seg-

šanai par sniegtajiem pakalpojumiem.
5. Maksu par saņemto pakalpojumu maksā Viesītes novada Sociālā

dienesta pakalpojumu sniegšanas vietā, pretī saņemot stingrās uzskai-
tes kvīti.

6. Pakalpojumu var saņemt, iepriekš piesakoties pie darbinieka pa-
kalpojuma sniegšanas vietā vai sociālajā dienestā.

7. Pakalpojumus bez maksas var saņemt trūcīgās ģimenes/perso-
nas, uzrādot Viesītes novada Sociālā dienesta izdotu izziņu par atbil-
stību trūcīgas ģimenes/personas statusam, un daudzbērnu ģimenes:

7.1. veļas mazgāšanas pakalpojums ne vairāk kā divas mazgāšanas
reizes mēnesī ģimenei (viens cikls līdz 7 kg sausas, sašķirotas veļas);
daudzbērnu ģimenei – četras mazgāšanas reizes mēnesī (viens cikls līdz
7 kg sausas, sašķirotas veļas);

7.2. ja minētajām kategorijām pakalpojumi nepieciešami biežāk, tad
pārējās reizes ir par maksu.

8. Pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta divas dienas nedēļā.
Novada domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs

Pielikums Nr. 1
Viesītes novada domes noteikumiem Nr. 1/2014

„Veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumi 
novada trūcīgajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm”

Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas
Viesītes vidusskolas 10. - 12. klašu

izglītojamajiem*
Viesītes novada Viesītē

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21. punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Viesītes novada dome piešķir

stipendijas Viesītes vidusskolas 10. - 12. klašu izglītojamajiem, stipendijas
piešķiršanas nosacījumus, apmērus un izmaksas kārtību.

1.2. Stipendijas piešķiršanas mērķis ir motivēt izglītojamos paaugstināt
mācību sasniegumus, aktīvi piedalīties olimpiādēs un pasākumos, dis-
ciplinēt izglītojamos, veicināt izglītojamā ģimenes ieinteresētību kva-
litatīvas izglītības iegūšanai.

II. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi
2.1. Stipendiju piešķir Viesītes novada dome Viesītes vidusskolas

10. - 12. klašu 10 labākajiem izglītojamajiem, kuri:
2.1.1 ieguvuši vidējo vērtējumu mēnesī 8 balles un augstāku;
2.1.2 sekmīgi mācās un mācību priekšmetos nav zemāks sekmju

vidējais vērtējums kā 6 balles;
2.1.3. nav neattaisnotu kavējumu un disciplīnas pārkāpumu;
2.1.4. aktīvi piedalījušies olimpiādēs, konkursos un dažādās akti-

vitātēs.
2.2. Stipendiju piešķir mācību gada laikā no 1. janvāra līdz 31. mai-

jam un no 1. septembra līdz 31. decembrim.
2.3. 10. - 12. klašu izglītojamajiem, kuri atbilst šo noteikumu 2.1.

punkta nosacījumiem, tiek piešķirta stipendija EUR 15,00 (piecpad-
smit eiro 00 centi) apmērā.

III. Stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība
3.1. Stipendiju piešķir no Viesītes novada pašvaldības budžeta lī-

dzekļiem.
3.2. Viesītes vidusskolas direktors līdz kārtējā mēneša 10. da-

tumam iesniedz Viesītes novada domes izpilddirektoram apstipri-
nātu izglītojamo sarakstu, kas atbilst stipendijas piešķiršanas no-
sacījumiem.

3.3. Viesītes novada domes izpilddirektors, pamatojoties uz Viesītes
vidusskolas direktora iesniegto stipendiātu sarakstu, izdod rīkojumu par
stipendiju piešķiršanu un izmaksāšanu.

3.4. Viesītes novada domei ir tiesības pārbaudīt stipendiātu sarak-
stā norādīto informāciju. Ja Viesītes novada domei ir nepieciešama pa-
pildus informācija par stipendijas pretendentiem, Viesītes vidusskolas
administrācijas pienākums ir to sagatavot un iesniegt.

3.5. Stipendiju izmaksā katru mēnesi līdz 15. datumam par iepriekšējo
mēnesi.

3.6. Stipendija tiek izmaksāta ar pārskaitījumu uz izglītojamā no-
rādīto bankas kontu.

3.7. Viesītes novada domes izpilddirektors, pamatojoties uz Viesītes
vidusskolas direktora iesniegto informāciju, nepieciešamības gadīju-
mā to pārbaudot, izdod rīkojumu par stipendijas anulēšanu vai stipen-
dijas izmaksas pārtraukšanu. Stipendijas izmaksas pārtraukšanas ga-
dījumā rīkojumā tiek norādīts termiņš, uz kādu stipendijas izmaksa tiek
pārtraukta.

IV. Noslēguma jautājumi
4.1. Noteikumi tiek apstiprināti Viesītes novada domes sēdē un stā-

jas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.
4.2. Noteikumus pēc to apstiprināšanas publicēt Viesītes novada do-

mes interneta mājas lapā: www.viesite.lv, skolas mājas lapā:
www.viesite.edu.lv un Viesītes novada domes informatīvajā izdevumā
„Viesītes Novada Vēstis”.

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs
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Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu
ģimenes ārstu praksēm Viesītes novadā*

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība finansiāli atbalsta

ģimenes ārstu prakses un kādā tiek kontrolēts finansējuma izlietojums.
1.2. Pieteikumu finansējuma saņemšanai var iesniegt Viesītes no-

vada pašvaldības teritorijā praktizējoša ģimenes ārstu prakse, kas ap-
kalpo Viesītes novada pašvaldības iedzīvotājus.

1.3. Ģimenes ārsti pieteikumus pašvaldības atbalsta saņemšanai ie-
sniedz Viesītes novada pašvaldībā.

2. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶI
Finansējuma piešķiršanas mērķi ir:
2.1. atbalstīt ģimenes ārstu prakses aktivitātes ģimenes ārstu prak-

ses pieejamības nodrošināšanai un remontu veikšanai ārpus prakses tel-
pām pašvaldībai piederošajos objektos, kuros atrodas prakses telpas,
prakses pieejamības uzlabošanai,

2.2. veicināt sadarbību starp pašvaldību un ārstu praksēm.
3. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI
3.1. Pieteikuma atbalsta finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt EUR

1400,00 trīs gadu laikā.
3.2. Finansējumu nepiešķir pretendentam:
3.2.1. kurš nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā finansēju-

ma izlietojumu,
3.2.2. kuram konstatēti nodokļu, nomas un komunālo maksājumu

parādi,
3.2.3. kurš sniedzis nepatiesas ziņas par finansējuma nepiecieša-

mību un apjomu.
4. PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIE-

DZAMIE DOKUMENTI
4.1. Pieteikuma dokumentus pašvaldības finansiālā atbalsta sa-

ņemšanai iesniedz personiski Viesītes novada pašvaldības kancelejā.
4.2. Pieteikuma dokumenti sastāv no:
4.2.1. pieteikuma,
4.2.2. finanšu līdzekļu izlietojuma tāmes,
4.2.3. reģistrācijas apliecības kopijas un dokumenta, kas apliecina

paraksta tiesības.
4.3. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.
4.4. Pretendenta pieteikumu pēc tā iesniegšanas un līdz finansēju-

ma piešķiršanai nav atļauts grozīt.
4.5. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz.
5. PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē Viesītes novada do-

mes Finanšu komiteja.
5.2. Ja pieteikuma dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām, tas

netiek vērtēts.

5.3. Komiteja ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildus informāciju
un uzaicināt viņu uz komitejas sēdi.

5.4. Finanšu komiteja iesniedz lēmumu Viesītes novada domei ga-
līgā lēmuma pieņemšanai.

6. MAKSĀJUMU VEIKŠANA UN KONTROLE
6.1. Pretendentam, kuram, pamatojoties uz Domes lēmumu, ir pie-

šķirts finansējums, ir pienākums iesniegt Viesītes novada pašvaldības
Grāmatvedības un finanšu nodaļā maksājuma pieprasījumu un finan-
sējuma piešķiršanas laika grafiku.

6.2. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Grāmatvedības
un finanšu nodaļa pārskaita finansējumu uz pretendenta norēķinu kon-
tu, kas tika uzrādīts pieteikuma veidlapā.

6.3. Pretendentam, kurš saņēmis pašvaldības atbalstu, ir pienākums
viena mēneša laikā pēc projekta aktivitāšu noslēguma iesniegt piešķirtā
finansējuma izlietojuma atskaiti.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs

Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība 
piešķir pateicības novada iedzīvotājiem*

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir pateicību

novada iedzīvotājiem dzīves jubilejās.
1.2. Pateicība tiek piešķirta pašvaldības un iedzīvotāju saiknes stip-

rināšanai.
2. PATEICĪBAS PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI
2.1. Pateicība tiek piešķirta Viesītes novada pašvaldības teritorijā

deklarētajiem iedzīvotājiem 65 (sešdesmit piecu), 70 (septiņdesmit) un
75 (septiņdesmit piecu) gadu jubilejās.

2.2. Pateicība tiek piešķirta par ieguldījumu pašvaldības izaugsmē
un attīstībā, novada teritorijas sakopšanā, kultūras dzīves attīstībā un
sociālo jautājumu risināšanā.

2.3. Ieteikumu pateicības piešķiršanai iesniedz pagasta pārvaldes
vadītāji - par pagastu iedzīvotājiem, pašvaldības izpilddirektors par Viesītes
pilsētas un pagasta iedzīvotājiem.

3. PATEICĪBAS VĒRTĪBA
3.1. Pateicība tiek piešķirta līdz EUR 15.- vērtībai vienam jubilā-

ram.
4. PATEICĪBAS IZSNIEGŠANA
4.1. Pateicību pagastu iedzīvotājiem izsniedz pagasta pārvaldes va-

dītājs, bet Viesītes pilsētas un pagasta iedzīvotājiem Viesītes novada
Sociālais dienests.

Novada domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs
__________
*Kārtība apstiprināta Viesītes novada domes sēdē 2014. gada

22. janvārī.

Informācija par projektu „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Viesītē”, līgums Nr.

3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003

2014. gada janvārī laika apstākļu dēļ (gaisa temperatūra zem - 10
grādi Celsija, grunts sasalums vairāk nekā 75 cm) uzsāktie būvdarbi
īslaicīgi pārtraukti.

Laikā no 2013. gada oktobra līdz 2014. gada februārim paveikts gana
daudz:

Amatnieku ielā izbūvēta pašteces kanalizācija, ūdensvads, kana-
lizācijas spiedvads un kanalizācijas sūkņu stacija, kā arī gandrīz visi
tīklu pievadi īpašumiem;

Brīvības ielā izbūvēta pašteces kanalizācija, aptuveni puse no ūdens-
vada un puse pievadu;

Raiņa ielā izbūvēti ap 80% pašteces kanalizācijas un ūdensvada
tīklu, ap 50% kanalizācijas spiedvada, kanalizācijas sūkņu stacija, kā
arī daļa pievadu īpašumiem;

Miera ielā izbūvēti pašteces kanalizācijas tīkli, spiedvads, kana-
lizācijas sūkņu stacija un ūdensvads.

Iesākta kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Meža ielā, kanalizācijas
tīkli un ūdensvads Sporta ielā, kā arī ūdensvads bijušās arodskolas
teritorijā no Smilšu ielas virzienā uz Katlu māju un „Birzītes”. Darbi
pavasarī un vasarā notiks Vaļņu, Biržu, Peldu, Smilšu un Pavasara
ielās.

Tiek būvētas arī ūdens attīrīšanas stacija (ŪAS) Pavasara ielā
1 un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) Smilšu ielā 39. ŪAS ir
iebetonēti sagatavotā dzeramā ūdens uzglabāšanas rezervuāri - 2 ga-
bali pa 180 m3 katrs - un veikta to daļēja apbēršana, samontēta ūdens
sagatavošanas ēka, kurā tiks uzstādītas iekārtas ūdens atdzelžošanai.
Uzsākts ierīkot divus jaunus artēziskos urbumus Pavasara ielā. Darbu
gaitā tiks tamponēti 6 vecie artēziskie urbumi: Biržu ielā, Bērzu ielā,
Pavasara ielā, Smilšu ielā, pie Viesītes vidusskolas, pie bijušās arod-
skolas. NAI iebetonētas pamatnes iekārtām un uzstādīti notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtu baseini un ar to saistītie nostādinātāji, neattīrīto note-
kūdeņu pieņemšanas un attīrīto notekūdeņu novadīšanas akas.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Izbūvēti visi nepieciešamie elektropieslēguma pievadi līdz sadal-
nēm sūkņu un iekārtu pieslēgšanai.

2014. gada nogalē aktualizēta Tehniski ekonomiskā pamatojuma
(TEP) finanšu sadaļa. Pamatojoties uz aktualizēto TEP, veikti grozījumi
līgumā ar VARAM.

2014. gada janvārī VARAM iesniegti maksājuma pieprasījums Nr.
3 un progresa pārskats Nr. 9, lai varētu saņemt ES Kohēzijas fonda fi-
nansējuma daļu par izpildītajiem darbiem.

Rakšanas darbi ielās atsāksies tiklīdz tas būs iespējams, visticamāk

aprīlī. Atsākot darbus, būvuzņēmējs atjaunos apbraucamo ceļu infor-
mācijas zīmes. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem darbi jāizpilda līdz
2015. gada februārim un martam. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs SIA „Siltums
Jums” plāno darbus pabeigt ātrāk - NAI un ŪAS būvniecību 2014. gada
vasarā, bet ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi - 2014. gada rudenī.

Papildus informācija iegūstama SIA „Viesītes komunālā pārvalde”,
tālr. 25440203.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 
M. Blitsons

Izsludināts projektu konkurss

2013. gada 16. decembra domes sēdē tika pieņemts lēmums par kārtību, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta
biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu konkursiem.

Ar projektu konkursa kārtību un pieteikuma veidlapu var iepazīties Viesītes novada mājas lapā www.viesite.lv (publicēts 10.02.2014.). Projektu
iesniegumus var iesniegt līdz 1. martam, sūtot elektroniski: inese.vitola@viesite.lv vai nogādājot personīgi Attīstības un plānošanas nodaļā,
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10.

Ņemot vērā, ka šis ir pirmais pašvaldības izsludināts un atbalstīts projektu konkurss, līdz izsludināšanai jau iesniegtie projektu pieteikumi
arī tiks vērtēti pēc jau augstāk minētajiem kritērijiem.

Konsultācijas - zvanot pa telefoniem 65245677, mob. 29460398 vai ierodoties personīgi Attīstības un plānošanas nodaļā.

Viesītes „Zaļajā tirgū”

Projekts „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā”, kas īstenots Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2007. - 2013. gadam,
ir noslēdzies. Projekta rezultātā tapusi arī patīkama tirdzniecības vieta Viesītē. 20. aprīlī šeit nākamais pasākums – Lieldienu tirgus. Tirgus
simbols āzis apmeklētājiem sūta sveicienus, arī viņš gatavojas ierasties.

No 9.00 tirdzniecība laukumā pie kultūras pils (stādi, sēklas, pavasara preces).
Plkst. 11.00 būs Lieldienu jampadracis Viesītes „Zaļā tirgus” teritorijā kopā ar Lieldienu zaķiem.

9. februārī veiksmīgi noslēdzās Baltijas val-
stu tūrisma notikums – 21. starptautiskā tūrisma
izstāde - gadatirgus „Balttour 2014”. Šogad
Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības iz-
stādē piedalījās vienotā stendā, veidojot „pu-
durus” - vienotus tūrisma galamērķus. Kā vie-
nu no galamērķiem ceļotājiem šogad piedāvājām
Sēliju – vienu no Latvijas kultūrvēsturiskajiem
novadiem - ar ievērojamu dabas, kultūras un
arī gastronomiskā tūrisma piedāvājumu.

3 dienu laikā Sēlijas novadu apvienības pār-
stāvji no Jaunjelgavas, Jēkabpils, Ilūkstes,

Aknīstes, Neretas, Salas un Viesītes novadiem
atraktīvā veidā iepazīstināja gan ar saimniecī-
bām, kur gaida viesus un gardēžus, gan amat-
niekiem, kuri labprāt ierāda amata prasmes at-
braukušajiem viesiem.

Viesītes novads izstādē popularizēja
Saukas dabas parku, kempingu „Pērlīte”,
Viesītes muzeju „Sēlija” un kafejas „Alīda” ra-
žotni, kur viesi var iepazīties ar ražošanas pro-
cesu un degustēt produkciju.

Dalība izstādē ir liels ieguvums dalībnie-
kiem – iespēja salīdzināt sevi ar citiem, gūt ie-

rosmes un idejas gan no apmeklētājiem, gan
kolēģiem.

Sirsnīgs paldies studentēm no Viesītes no-
vada – Agnijai Mutulei un Sabīnei Zupai - par
palīdzību organizācijā, Jolantai Kovnackai par
degustāciju, biteniekam Dainim Ugainim par
Saukas dabas parkā vākto medu!

I. Eglīte
Tūrisma organizatore Viesītes novadā

Viesītes novada dalība tūrisma izstādē
Balttour 2014
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izsludina atklātu sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu 413. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumiem Nr. 764 „Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - no 2014. gada 14. marta līdz 2014. gada 14. aprīlim.
413. pasākumā tiek izsludināta projektu pieņemšana 1 rīcībā:
2. aktivitāte - „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras

izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

3. un 5. rīcības mērķis - sekmēt tautas dzīvesziņas un veselīga dzīvesveida attīstību, organiski savienojot vietējo dabas resursu ilgtspējī-
gu izmantošanu ar mūsdienu dzīves standartiem un modernajām tehnoloģijām.

5. rīcība – „Veselība un sports – saudzē sevi un vidi” (Atbalsts veselības nostiprināšanas un sporta pasākumiem, vides aizsardzības
aktivitāšu veicināšanai, dabas pieejamības nodrošināšanai), rīcībai piešķirtais kopējais atbalsta apmērs – EUR 39631.48. Viena projekta
izmaksu maksimālā summa – EUR 7000.00

Plānotās darbības:
4 sporta un veselības centru izveidošana un labiekārtošana, infrastruktūras izveide un inventāra iegāde;
4 sporta un aktīvās atpūtas vietu izveidošana un/vai labiekārtošana;
4 slēpošanas, snovborda, skeitborda, riteņbraukšanas u.c. sporta trašu izveidošana un labiekārtošana;
4 inventāra iegāde, arī līdz šim mazāk populāru sporta veidu un veselību veicinošu pasākumu norisei;
4 vides objektu labiekārtošana, norāžu sistēmas izveide;
4 veselību spēcinošu dabas taku izveide vai uzlabošana;
4 daudzveidīgu bērnu vasaras nometņu ar dažādām – atpūtas, vides izglītības utt. - zonām izveidošana, iekārtošana;
4 vides izglītības centru izveidošana un attīstība;
4 citas aktivitātes, kas atbilst II. Prioritātes mērķim un 5. rīcības būtībai.
Projektu vērtēšanas kritēriji – 1) 3 vispārīgie kritēriji, kas attiecināmi uz visām paredzētajām rīcībām 413. pasākumā:
1. Kritērijs: „Projekts tiek realizēts partnerības darbības teritorijā.” Kritērijs tiek vērtēts ar „atbilst” – 2 punkti vai „neatbilst” –

0 punktu. Saņemot 0 punktus šai kritērijā, projekts saņem negatīvu atzinumu un tiek noraidīts.
2. Kritērijs: „Projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijas attiecīgajai prioritātei.” Kritērijs tiek vērtēts ar „atbilst” – 2 punkti vai „ne-

atbilst” – 0 punktu.
3. Kritērijs: „Projekta aktivitātes atbilst attiecīgās prioritātes mērķiem un rīcības aktivitātēm.” Kritērijs tiek vērtēts ar „atbilst” –

2 punkti vai „neatbilst” – 0 punktu.
Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem 2. un 3. kritērijā kopsummā, lai saņemtu pozitīvu atzinumu, ir 4 punkti.
2) kvalitātes vērtēšanas kritēriji, kas attiecināmi uz visām paredzētajām rīcībām 413. pasākumā:

BIEDRĪBA „LAUKU PARTNERĪBA SĒLIJA”
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3) Katrai rīcībai atbilstošie specifiskie kritēriji:

Vienāda punktu skaita gadījumā 413. pasākumā 5. rīcībā prioritārs ir projekts, kurš saņēmis augstāku vērtējumu 1. specifiskajā kritērijā.
Ir iespēja iesniegt projekta iesniegumu arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmo-

gu Elektronisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā. To iesniedz Lauku Atbalsta dienestā. Elektroniskā pasta adrese - lad@lad.gov.lv
Projektu īstenošanas ilgums – projekta iesnieguma iesniegšanas (LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu) gads un nākošais

gads.
Ar vietējo attīstības stratēģiju un Rīcības plānu var iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv, biedrības mājas lapā:

www.partneribaselija.lv, kā arī ar minētajiem dokumentiem iepazīties un projektu iesniegumus var iesniegt biedrības „Lauku partnerība Sēlija”
birojā darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 Skolas ielā 16 a, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, kontaktpersona Skaidrīte Medvecka,
tel. 65236604, 26590352, e-pasts: sk_medvecka@inbox.lv

Pēc Viesītes muzeja „Sēlija” ierosinājuma aizvadītajā gadā Sēlijas
novada zinātāji un pētnieki pulcējās uz saviem pirmajiem saietiem. Tie
notika Viesītē, Neretā un šajā gadā – Aknīstē un Ilūkstē. Tā ir savstar-
pēja iepazīšanās, pieredzes apmaiņa un sadarbības kontaktu veidoša-
na turpmākajam darbam.

Novadpētnieki ir ne tikai savu pagastu vēstures un kultūras zinā-
tāji, bet arī tie, kam rūp ne tikai Sēlijas pagātne, bet arī šodiena un nā-
kotne. Ir kaut kas svēts un neaizstājams sēļu un Sēlijas vārda būtībā,
tas, ko te dzimušie un dzīvojošie vai Sēlijā savu darba un dzīves daļu
atstājušie jūt ar prātu un sirdi. Tā ir savu dzimtu sakņu un piederības
sajūta, sava ieguldījuma apzināšanās, vērtēšana un cerība, ka padarī-
tais ir kāda daļa no Sēlijas šodienas. Bet no tās izaugs vēl labāka, skais-
tāka un veiksmīgāka Sēlija - brīnišķīga vieta Latvijas kartē, kas nes se-
nas izzudušas cilts vārdu – Sēļu zeme.

Tā varētu aprakstīt sajūtas un domas, dibinot Sēļu klubu, balstoties
uz novadpētnieku atsaucību un ieinteresētību. Sēļu klubs jau oficiāli re-
ģistrēts kā biedrība gan Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar re-
ģistrācijas numuru 50008220371, gan Valsts ieņēmumu dienestā. Sēļu
klubam atvērts arī savs bankas konts – LV26HABA0551037972430.

1989., 1990. gadā pastāvēja Rīgas Sēļu klubs. Tā priekšsēdētājs bija
Vilis Krūmiņš. Šajā klubā darbojās Rihards Kalvāns, Zenta Aizpurve,
Aivars Kalve, Jānis Brūtgāns, Maija Poiša, Saulcerīte Viese, Aina
Bruņeniece, Lūcija Ķuzāne un citi sabiedrībā pazīstami cilvēki. Šī klu-
ba programmā bija ierakstīti vārdi:

„Sēļu klubs ir kultūrdarba apvienība, kuras darbības galvenais sa-
turs ir seno sēļu novada pamatiedzīvotāju aktīvākās daļas apvienoša-
na kopīgam kultūras veicināšanas darbam, lai pētītu un popularizētu
novada vēsturi un senvēsturi, tautas mākslu un mājas kultūru, kā arī sa-
dzīves tradīcijas.” Tad šī kluba virsuzdevums bija „stiprināt latviešu tau-

tas kopības apziņu un gara tuvību ceļā uz lielo mērķi - Latvijas valstisko
neatkarību”. Neatkarība un brīvība ir izcīnīta, un mums ir iespēja rea-
lizēt savas ieceres un sapņus. Mūsu Sēļu kluba mērķis ir darboties Sēlijas
labā tāpat, kā to darīja Sēļu klubs pirms 25 gadiem:

- apvienot Sēlijā, Latvijā un visā pasaulē dzīvojošos Sēlijas atbal-
stītājus un patriotus, kas jūtas piederīgi Sēlijai un vēlas darboties Sēlijas
kultūrvēsturiskā novada labā,

- stiprināt un popularizēt senās sēļu cilts vārdu, Sēlijas pagastos,
ciemos un pilsētās vairot cilvēku sēlisko pašapziņu un lepnumu par savu
novadu,

- saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu, ce-
ļot godā Sēlijas izcilākās personības un viņu devumu visas Latvijas valsts
labā,

- darboties Sēlijas novadu iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanā, da-
žāda vecuma, dzimuma, tautības un pārliecības cilvēku izglītošanā un
atbalstīšanā viņu garīgās un fiziskās veselības stiprināšanai.

Līdz savas mājas lapas izveidei Sēļu kluba Statūti atrodami
www.muzejsselija.lv. Te ir arī iesnieguma paraugs, kuru aizpildot un
nosūtot uz tur minēto adresi ikviens var kļūt par kluba biedru, ja vien
jūs interesē minētie kluba mērķi. Sēļu klubā aicinām gan pieredzes ba-
gātus cilvēkus, gan arī vidusskolēnus, studējošos un darba gaitas uz-
sākušos jauniešus. Dalības maksa skolēniem un studentiem ir uz pusi
mazāka nekā pārējiem – 6 EUR gadā.

Pašlaik izstrādājam programmu un noformulējam uzdevumus pir-
majam darba gadam. Pēc plāna apstiprināšanas ar to iepazīstināsim arī
sabiedrību. Klubā darbojas pārstāvji no Neretas, Mazzalves, Aknīstes,
Ilūkstes, Dvietes, Jaunjelgavas, Valles, Ķekavas, Rīgas, Jēkabpils, Viesītes
un citām vietām. Kā redzams, nav būtiski, kur jūs dzīvojat, bet gan tas,
vai ir interese un vēlēšanās būt kopā un sazināties ar līdzīgi domājo-

Sēlijas Sēļu klubs
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šiem cilvēkiem, kam Sēlija kaut ko nozīmē. Protams, svarīga ir vēlme

darboties, daloties ar citiem savās zināšanās, prasmēs un pieredzē, kā

arī būt atvērtiem un gataviem apgūt Sēlijas mācību.
Sēļu klubs ir iespēja realizēt arī ieceres un sapņus sava pagasta vai

pilsētas iedzīvotāju labā, kas dotu gan gandarījumu un prieku pašiem,

gan atbalstu līdzcilvēkiem.

Sēļu kluba valdes priekšsēdētāja I. Svilāne,

tel. 27071996

Lūk, kā ziema mūs lutina ar siltu laiku.
Dienas arī kļūst manāmi garākas. Un tā vien
šķiet - sāk atgriezties spars aktīvāk darboties
un paveikt visu iecerēto. Tieši tā! Un darāmā
ir daudz!

Skolas dzīvē šobrīd rit spraigs mācību pro-
cess. Papildus mācību darbam sācies valsts pār-
baužu darbu grafiks. Diagnosticējošos darbus
jau kārto 3. klases. Nav aiz kalniem arī 12. kla-
šu angļu valodas eksāmens martā. Savus I se-
mestra nesekmīgos vērtējumus mācību priekš-
metos skolēni kārto pēc individuālā plāna. Skolā
notikušas vairākas olimpiādes, lai izvērtētu sko-
lēnu zināšanas un atlasītu dalībniekus Jēkabpils
starpnovadu olimpiādēm.

*13. janvārī notika I posma 11., 12. kl. an-
gļu valodas olimpiāde. Rezultāti: 1. vieta - U.
Pučinskim, 2. vieta – D. Laizānei, 3. vieta – D.
Platgalvei.

*14. janvārī notika I posma 8., 9. kl. lat-
viešu valodas un literatūras olimpiāde.
Rezultāti: 9. kl. – 1. vieta – B. Balodei, 2. vie-
ta – E. Kovrigo, 3. vieta - K. Līcei; 8. kl. - 1.
vieta – A. Kalniņai un A. Muceniekam, 2. vie-
ta - I. Milaknei, 3. vieta – S. Grinciunai.

*Ekonomikas olimpiādē 11., 12. kl. rezul-
tāti: 1. vieta – U. Pučinskim, 2. vieta – D.
Platgalvei; 3. vieta – G. Capai.

*22. janvārī un 7. februārī notika I pos-
ma 5. - 12. kl. matemātikas olimpiādes.

Rezultātā godalgotas vietas ieguva A. Heislere,
I. Aldiņa, V. Zaļakmens, A. Ļahtiņina, A.
Kovrigo, D. Beļavska, A. Kalniņa, A. Līcis, A.
Mucenieks, J. Berģis, J. Milaknis, J. Čerņauskis,
S. Mazure.

*5. februārī notika I posma 12. kl. ķīmi-
jas olimpiāde.

Latgales reģiona 4. atklātā angļu valo-
das olimpiādē 3. vieta U. Pučinskim un D.
Laizānei (sk. V. Tutāne).

Jēkabpils starpnovadu olimpiādēs:
*vācu valodas olimpiādē atzinība U.

Pučinskim (sk. M. Lasmane),
*fizikas olimpiādē 3. vieta B. Balodei, at-

zinība J. Berģim (sk. L. Blumbeka),
*ekonomikas olimpiādē 3. vieta D.

Platgalvei (sk. J. Skutelis),
*angļu valodas olimpiādē 2. vieta U.

Pučinskim (sk. V. Tutāne),
*bioloģijas olimpiādē atzinība E. Kovrigo

(sk. S. Berģe),
*ķīmijas olimpiādē atzinība J. Berģim (sk.

S. Berģe).
Aktīvi norisinājusies sporta dzīve.

Sacensībās iegūtas godalgotās vietas un izcī-
nīti kausi.

Vidusskolas jauniešu grupa aktīvi iesaistī-
jās hokeja laukuma (attēlā) projekta realizāci-
jas posmos. Skolēni ļoti aktīvi apmeklē hoke-
ja laukumu un priecājas par iespēju slidot un

spēlēt hokeju.
Decembrī kultūras pilī jauniešiem bija tik-

šanās ar karsto punktu reportāžu veidotāju žur-
nālistu S. Semjonovu. Viņš iepazīstināja ar in-
teresantiem faktiem un izklāstīja žurnālista dzī-
ves dažādus notikumus. Jauniešiem radās daudz
jautājumu, jo ikdienā ne vienmēr var izprast
nianses un iedziļināties žurnālista darba at-
mosfērā, tā specifikā.

Aktīva neformālās izglītības jauniešu
grupa „Solis”, kuras līderis ir A. P. Kuzņecova
un koordinators sk. S. Ratiņa, ar domes plā-
nošanas daļas speciālistes A. Kalniņas atbal-
stu izstrādāja projektu „Soļo vesels”. Projekts
ir apstiprināts, tā realizācijai iegūts Eiropas fi-
nansējums - EUR 5450.00. Aktivitātes sāksies
martā.

Skolā 23. janvārī norisinājās P. Stradiņa
ZPD lasījumi. Tos izstrādāja un aizstāvēja 11.
klases jaunieši. Tēmas bija ļoti dažādas un in-
teresantas. Bija arī darbi, kuros tika aplūkoti
novadam aktuāli fakti, rādītāji un tendences,
piemēram, A. Gailītes darbs „Viesītes novada
dzimtsarakstu nodaļas civilstāvokļa aktu reģistru
(CAR) un iedzīvotāju dabiskās kustības izpē-
te un analīze pašreizējā Viesītes novadā laika
periodā no 1999. gada līdz 2013. gadam”.
Skolēnu ZPD vadīja sk. S. Stumbiņa, R. Orups,
I. Daņiļeviča, S. Ratiņa, J. Skutelis, L. Blumbeka
un M. Kivleniece.

1. februārī kultūras pilī norisinājās 12. kla-
šu žetonu vakars. Tika iestudēts radošs uzve-
dums, kurš priecēja skatītājus. Foto galerija ap-
skatāma skolas mājas lapā.

Skolā norisinājās skatuves runas konkurss.
Paldies visiem par dalību! Savukārt 7. februārī
izvirzītie skolēni piedalījās Jēkabpils starpno-
vadu skatuves runas konkursā. Rezultāti: 1. pa-
kāpes diplomi – A. Tiļiņinai (1. b), Z.
Zaļakmenei (4. b), I. Mašinskai (10. kl.), L.
Jaškovai (12. a); 2. pakāpes diplomi – K. P.
Pātagam (1. b), G. Šēnbergam (4. b), E. Indānei
(12. b), dramatiskajām kolektīvam (6. kl.) un
dzejas kompozīcijai (12. b); 3. pakāpes diploms
– A. Maisakai (2. a). Uz reģionu Jēkabpils žū-
rijas komisija izvirzīja L. Jaškovu (gatavos sk.
V. Korsiete). Paldies skolēniem par darbu un
gūtajiem panākumiem! Paldies skolotājām Elitai
K., Dainai V., Baibai M., Ritai S., Valentīnai
K. par skolēnu sagatavošanu konkursam!

12. februārī valstī norisinājās „Ēnu diena
2014”. Mūsu skolas 12. klašu jaunieši pieda-
lījās karjeras aktivitātēs un ēnoja izvēlēto pro-
fesiju sev tīkamā darba vietā. Skolā ciemojās
arī bijušie absolventi V. Capa, M. Margaļiks un

Rezultātu un aktivitāšu laiks skolās 
uz starta līnijas
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M. Čačs, lai iepazīstinātu ar augstskolām, kurās studē, un to piedāvā-
tajām programmām.

7. februārī 1. klases bērniem bija īpaša diena - „100. diena
skolā” (attēlā).

Pie skolēniem ciemojās direktora vietniece audzināšanas darbā S.
Ratiņa un skolēnu saeimas pārstāve I. Mašinska, lai pārbaudītu viņu
zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī to, cik tad mazie ir bijuši drau-
dzīgi un vērīgi. Protams, arī lai sveiktu ar šo būtisko dienu. Bērni pa-
veica uzticētos darbiņus, jo bija rūpīgi mācījušies. Reizēm valsts de-
putāti saka, ka esot par maz laika, lai 100 dienās paveiktu būtiskas lie-

tas, bet bērniem tas nu gan nebija šķērslis. Tie zināja gan audzinātājas
acu krāsu, gan mīļāko mājdzīvnieku, gan to, cik viņiem ir klases bied-
ru. 1. a, b klasēm bija arī brīnišķīgas Sveču izstādes.

Februārī 1. - 6. klašu skolēni intensīvi gatavojās un piedalījās pa-
sākumā „Margaritai Stārastei (rakstniecei un bērnu grāmatu ilustrāci-
ju grafiķei) – 100”.

Materiālu apkopoja un sagatavoja direktora vietniece audzinā-
šanas darbā S. Ratiņa.

Autores foto

2013. gada 1. oktobrī jauniešu
neformālā grupa „Solis” sadarbībā
ar Viesītes novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļu un

Viesītes vidusskolu iesniedza projektu „Soļo vesels!” Eiropas
Savienības programmā „Jaunatne darbībā”. Saskaņā ar Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūras 2014. gada 22. janvāra lēmumu nr. 2 -
1/82 projekta iesniegums ir apstiprināts. Šis projekts tiek finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu.

Šobrīd Viesītes novada pašvaldība kārto formalitātes saistībā ar pro-
jekta uzsākšanu. Projekta aktivitātes saskaņā ar plānotajiem mērķiem
ieviesīs jauniešu neformālā grupa „Solis”, kuras līdere ir Anna Paula
Kuzņecova. Projekta mērķi ir maksimāli aktivizēt sporta dzīvi jaunie-
šu vidū, iesaistot neaktīvos, krievvalodīgos un ar ierobežotām iespē-
jām esošus jauniešus; popularizēt veselīgu dzīvesveidu vienaudžu vidū,
akcentējot neveselīgā dzīvesveida un atkarību izraisošo vielu lietoša-
nas sekas. Tādēļ šī gada 6. februārī Viesītes vidusskolā notika pirmā
tikšanās, lai apspriestu projekta ieviešanu, turpmāko koordināciju un
informācijas apmaiņu sekmīgai īstenošanai.

Cerot, ka projekts būs labs sākums jauniešu aktivitāšu dažādoša-
nai novadā, īpašu paldies sakām Sarmītei Ratiņai par ieinteresētību!

Attīstības un plānošanas nodaļa

Apstiprināts jauniešu projekts „Soļo vesels!”
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Kā jau katru gadu - arī šogad Viesītes vidusskolā pirmajā februā-
ra sestdienā norisinājās Žetonu vakars, kurā 12. klases skolēni saņem
piemiņu no savas skolas – žetonu gredzenus. Bet, lai tos nopelnītu, sko-
lēniem ir jāparāda kāda luga vai uzvedums.

Šogad divpadsmitie bija sagatavojuši uzvedumu „Vinnija Pūka ne-
reālie piedzīvojumi”, kur Vinnijs Pūks un viņa draugi no pasaku meža
bija ieradušies pie divpadsmitās klases audzēkņiem. Lai gan uzvedums

nebija īpaši nopietns, tajā netrūka krāšņu priekšnesumu – bija dejas,
iestudēta Blaumaņa luga, gan latviešu, gan ārzemju dziesmas.

Pēc Žetonu vakara sāksies eksāmenu maratons – jau martā div-
padsmitos sagaida pirmais eksāmens. Tāpēc vēlam sev un saviem kla-
ses biedriem veiksmi un izturību!

Divpadsmitās klases skolnieces 
Laura un Santa

Žetoni saņemti. Priekšā – eksāmenu maratons

Viesītē viesosies deju grupa
„DZIRNAS” ar koncertu „BARČIKS”

Atzīmējot Agra Daņiļeviča 50 gadu jubileju, 2013. gada 26. oktobrī
Dzirnu deju skolas telpās Agra dzimšanas dienas viesus priecēja Dzirnu
profesionālais dejotāju sastāvs. Izklaides programmu veidoja jauni un
ne tik jauni deju numuri, kas siltā un mājīgā atmosfērā skatītājiem ļāva
atpūsties, priecāties un svinēt kopā ar dejotājiem un pašu galveno šīs
programmas veidotāju – Agri Daņiļeviču. Iedvesmojoties no skatītāju
atsauksmēm, tika nolemts šo programmu papildināt un izveidot izrādi,
ko rādīt plašākai auditorijai un vest pie dejas mīļotājiem arī ārpus Rīgas.

Kā atzīst pats horeogrāfs: „Izrāde ir jautra, asprātīga. Esmu pārsteigts
par saviem dejotājiem un to humora dzirksti, ko viņos atklāju, šo iz-
rādi veidojot. Man ir liels prieks, ka, strādājot pie šīs izrādes, izdevās

savienot pilnīgi dullas un šķietami neap-
vienojamas lietas. „Barčikā” apvienotas da-
žādas deju tehnikas un žanri – rokenrols, no-
pietni un ne tik nopietni tango, tautas deju
un baleta elementi, kā arī baroka laika vēs-
mas. Jāsaka, ka „Barčika” kokteili veido ār-
kārtīgi dažādas komponentes, kas kopā vei-
do aizraujošu un asprātīgu dejas izrādi. Tieši
pateicoties šiem kontrastiem, izrāde ir ie-
guvusi savu gaisotni un vienreizību.”

23. martā plkst. 16.00 visus intere-
sentus uz Agra Daņiļeviča 50 gadu jubi-
lejai veltīto koncertu „Barčiks” Viesītes
Kultūras pilī aicina deju grupa Dzirnas.

Jauktais koris „Viesīte”
ielūdz...

Kad saules stari jau arvien vairāk sāk tuvoties zemei, gaisā jūtama
mīlestība! Tā arī mēs, mīlestības apreibināti, vēlamies iepriecināt mūsu
skatītājus ar koncertu, kurā kopā izgaršosim mīlestību...

Koncertā skanēs tautā mīlētas latviešu un ārzemju dziesmas. Būs
iespēja gremdēties atmiņās, sajust kaut ko jaunu un neparastu, gardi
izsmieties un citam citu sasildīt. Tas viss -  15. marta vakarā kopā ar
jaukto kori „Viesīte” un skaistās tenora balss īpašnieku Daini Skuteli!

Priecāsimies jūs visus redzēt, dzirdēt jūsu aplausus un sajust sirds-
pukstus kopīgā skanīgā dziesmā!

Uz tikšanos 15. martā plkst. 18.00 Viesītes Kultūras pilī!
Kora diriģente L. Grīnhofa

Lones Tautas namā 9. februārī bija iespēja noskatīties divas izrā-
des – E. Vulfa „Līnis murdā” un „Sniegbaltis un septiņas rūķītes” Viesītes
amatierteātra sniegumā.

Paldies režisorei Aijai Rancovai un visiem aktieriem par jauko at-
mosfēru, ko radījāt klātesošajiem! Man šķiet, ka daudzi vēl šodien at-
ceras Alfona Žuka skatuvisko šarmu, zilā zirga gada Zirgu, kura lomā

iejutās Edvīns Jodguds, un Karaļa enerģisko deju, rūķenīšu raudāšanu
par Sniegbaltīša nogalināšanu.

Sveicam visus aktierus teātra 20 gadu jubilejā! Vēlam spēku, ener-
ģiju un veselību, kopā darbojoties, izdomu, radošumu, iestudējot jau-
nas izrādes!

Saukas pagasta skatītāju vārdā Lones Tautas nama vadītāja Inta

Paldies Viesītes amatierteātrim!
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Kopā ar 12. b klasi nupat esam aizvēruši vienu svarīgu lappusi mūsu
sadarbības albumā. Ir īstais laiks nedaudz izvērtēt to, kas padarīts un
iegūts. Literatūras stundās, apgūstot Imanta Ziedoņa un Ojāra Vācieša
dzeju, esam veidojuši dzejas kompozīcijas. Ja pagājušajā mācību gadā
tas notika pēc manas iniciatīvas, tad šogad to rosināja paši divpadsmitie.
Darba rezultātus esam rādījuši gan skolēniem, gan skolotājiem. Sadarbībā
ar Intu Malcenieci divreiz dzejas un dziesmu valodā esam runājušies
Lones Tautas namā. O. Vācieša dzeju un dziesmas ar I. Ziedoņa vār-
diem esam ienesuši Viesītes bibliotēkā, Viesītes Sociālās aprūpes cen-
trā. Uzdrošinājāmies arī piedalīties skatuves runas un literāro kompozīciju
konkursa 1. kārtā. Nu šī lappuse aizvērta. Man kā skolotājai ir liels gan-
darījums par padarīto. Izanalizējot rezultātus un ieguvumus, nenožē-
loju, ka izvēlējos šādu, nedaudz piemirstu, dzejas apguves darba for-
mu. Respektējot to, ka mūsu darbā svarīgākais ir skolēns, dodu vārdu
pašiem divpadsmitajiem.

Katra izdevība ir lieliska, un tā ir jāizmanto. Ja šī izdevība ir zau-
dēta, mēs neko neiegūstam. Ja tiek izmantota, iegūstam labu vai slik-
tu pieredzi. Katra labā pieredze mūs mudina tiekties uz lielākiem mēr-
ķiem, sliktā mūs māca, kā būt labākiem. Nav jēgas darīt kaut ko, kas
neko nenozīmē ne tev, ne tavai sirdij. Lai arī drīz mēs iesim katrs uz
savu pusi, es domāju, ka atradīsim laiku viens otram un satiksimies,
lai parunātu ne tikai par to, kas esam, bet arī par to, kādi bijām. Interesanti
ir tas, ka bieži mūsu sarunās teikto paturpinām ar kādu Ziedoņa vai Vācieša
dzejas rindu. /Elīna Erta/

Dzeja man vienmēr ir bijusi tuva, tāpat kā mūzika, tāpēc viss dar-
ba process man ļoti patika. Iespēja izteikt savas domas, viedokli un sa-
jūtas dzejā un dziesmās ir nenovērtējama. Mēs pārliecinājāmies, ka mēs
varam un mums jāvar! Mēs vairs neesam bērni, un mums ir jāmāk pa-
stāvēt par sevi un savām idejām. Dzejas kompozīcija mūs parādīja kā
vienu veselu un tai pat laikā arī katru individuāli. Mēs gribējām pie-
rādīt un parādīt, ka esam spējīgi uz daudz ko vairāk, nekā sabiedrība
domā. Pārliecinājos, ka dzeja var būt spēcīgāka par rīcību. Vārdi sit stip-
rāk nekā dūre. Kad mēs neaprēķinām attālumu līdz mērķim, mūs ne-
saprot. Mums vajag mācēt runāt atklāti ar sevi un tikai tad ar pārējiem.
/Daina Laizāne/

Bija LABAIS. Tas ļoti daudz nozīmēja mums pašiem, savam prie-
kam un gandarījumam, tas stiprināja mūsu kolektīvu. Iespējams, ne-

kas tāds vairs neatkārtosies, un tieši tur ir tā vienreizība. Es ļoti prie-
cājos par šo izdevību, jo skolā ir ļoti daudz sekluma. Šis bija brīdis, kad
beidzot darījām ko jaunu. Atbalsts bija skolotājas apņēmība, vēlme kopā
ar mums strādāt. Paldies! Vēl nekad nebiju tik tieši saistīta ar dzeju un
tajā tik ļoti iedziļinājusies. Novēlu katram kaut reizi ko tādu piedzīvot,
sajūtot aizraujošas emocijas. /Liāna Linda Līce/

Dzejas kompozīcija – tas iz dziļš, emocionāls vēstījums. Sākot jau
ar I. Ziedoņa dzeju, manī kaut kas atvērās. Vēlme parādīt, iedot cilvē-
kiem to, kā mūsdienās pietrūkst, to, ko daudzi klusībā slēpj sevī un var-
būt arī kautrējas rādīt citiem. Atmiņā vienmēr paliks Viesītes Sociālās
aprūpes centra apmeklējums. Tas bija šokējoši aizkustinoši. Vēl tagad
atceros, kā skatos uz dažiem klasesbiedriem un redzu acīs asaras. Un
tad salūzu arī es. Visu dienu jutos ne īsti savā ādā. It kā jutos laimīga,
ka aizgājām, ka iepriecinājām, taču tajā pašā laikā kaut kas iekšēji grau-
za, kaut kas bija mainījies. Šādas izjūtas manī raisījās pirmo reizi. Uzskatu,
ka katram vismaz vienreiz dzīvē vajadzētu sajust ko tādu. Tas palīdz
saprast, kas ir īstās vērtības. Priecājos, ka šādas izjūtas bija nevis da-
žiem no mums, bet visiem, tātad iemācījāmies ne tikai dzejoļus.../Aiva
Bruņeniece/

Tikšanās ar klausītājiem bija jaukas, pozitīvām emocijām bagātas,
satikām daudzus atsaucīgus cilvēkus. Pats lielākais gandarījums, ka ti-
kām sadzirdēti un novērtēti. Šīs kompozīcijas mums katram atvēra acis
un parādīja to, ko mēs, iespējams, nekad nebūtu ieraudzījuši. Tās ne-
bija vienkārši uzstāšanās publikas priekšā, tās bija mūsu emocijas. /Elīna
Griškēna/

Visvairāk man atmiņā palikusi I. Ziedoņa dzejas kompozīcija, jo
man ļoti patīk viņa darbi. Un ir liels prieks, ka mūsu paveiktais radīja
prieku. Sociālās aprūpes centrā guvām pārdomu un emociju piesātinātu
pieredzi. Likās, ka tas bija nedaudz par smagu, tomēr turējāmies. /Imanda
Livčāne/

Labāk iepazinu savus klasesbiedrus. Dažus ieraudzīju pilnīgi citā
gaismā. Domāju, ka šādā veidā runāt dzeju vajadzētu jau jaunākajās
klasēs, lai visiem un katram būtu iespēja runāt un uzstāties. /Laura
Bogdanova/

Dzīve bez draugiem būtu tukša, un daudz ko mēs bez viņiem ne-
būtu sasnieguši, uzdrīkstējušies un izmēģinājuši. Tā nebija tikai dze-
jas kompozīcija, bet kopīgs darbs un kopības sajūtas. Es nevaru teikt,

Jau tradicionāli Paula Stradiņa jubilejas mēnesī Viesītes vidussko-
lēni aizstāv savus izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus. Šogad ko-
misijas priekšā stājās un ar izstrādāto tēmu klātesošos iepazīstināja as-
toņpadsmit 11. klases audzēkņi.

P. Stradiņa lasījumu koordinatore, skolotāja Sarmīte Stumbiņa skaid-
ro, ka atšķirībā no citiem gadiem šogad darbiem izvēlētas neparastas
tēmas, kas balstītas uz pašu skolēnu praktisku darbību un pieredzi:
„Piemēram, Ritvars Tīrumnieks izstrādāja darbu par ģimenes saimniecību
„Kalna Dambrāni”, par saimniecības izaugsmi, darbību un realizēta-
jiem projektiem. Šāda veida darbs ir paliekošs, jo noder arī turpmāk,
prezentējot saimniecību.”

Tāpat skolotāja min Guntras Bārdules darbu par zirgu sportu un
Kristapa Čibuļa medību kolektīva analīzi. Liela apjoma darbu pavei-
kusi Anete Gailīte, pētot demogrāfiskās problēmas Viesītes novadā 15
gadu griezumā: „Šāds darbs var noderēt arī novada plānošanas darbā,
jo, apkopojot dzimstības, mirstības un laulību rādītājus, izkristalizējas
problēmas.”

Ik gadu labākie darbi tiek virzīti uz reģionu. Arī šis gads pēc Sarmītes
Stumbiņas vārdiem nebūs izņēmums: „Skolas vārdu tālāk nesīs 12. b
klases skolniece Anna Paula Kuzņecova, bet otrs kandidāts tiks izvir-
zīts, kad komisija izvērtēs šī gada darbus.”

Izvērtējot skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus, tiek vērtēts tas,
kā skolēns pārzina un aizstāv darbu, atbild uz jautājumiem, kā arī dar-
ba tehniskais noformējums. Pēc S. Stumbiņas vārdiem - ja skolēns ap-
zinīgi izpilda visas prasības, tad viņš praktiski ir apguvis augstskolai

nepieciešamas prasmes.
Runājot par statistikas datiem, desmit gadu laikā pie 230 zinātnis-

ki pētnieciskajiem darbiem ir strādājuši 20 Viesītes vidusskolas sko-
lotāji un viens Viesītes novada domes darbinieks.

Viesītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 
L. Liepiņa

Autores foto

Paula Stradiņa lasījumi

Ne bērni vien mūs tālāk elpos...
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ka mēs tāpat nebijām saliedēti, taču šoreiz šī kopības sajūta bija pilnī-
gi citā līmenī. Šos dzejoļus mēs runājām ne tikai klasē un uzstājoties,
bet arī vakaros, kad kopīgi pasēdējām pie kāda ciemos. Lai gan es ne-
esmu dzejas cienītājs (maigi sakot), šoreiz dzeja mani aizrāva un ie-
vilka savā pasaulē. Teikšu godīgi, ka nekad nebiju pat pieļāvis domu,
ka es mācīšos nopietnu dzejoli un centīšos tā vēstījumu nodot citiem.
Pateicoties klasesbiedriem un skolotājai Ritai, es to izdarīju un neko
nenožēloju. /Edgars Līcis/

Visdažādākās emocijas radīja uzstāšanās Viesītes Sociālās aprūpes
centrā, jo noskaņa, kas tur radās, uzplaiksnījušās atmiņas, radīja pār-
domas. /Sintija Mazure/

Kad klausies katra izvēlēto dzeju, tu dzirdi paša runātāja iekšējo pa-
sauli. Veidojot kompozīciju, ieraudzīju, cik mani klasesbiedri ir patie-
si cilvēki. Publika redz tikai mūsu uzstāšanos, bet, ja viņi zinātu, cik
daudz dažādu emociju virmoja kompozīcijas sagatavošanas periodā.
Smiekli, dusmas, izmisums – viss vienā telpā, vienā brīdī! Lielākais

gandarījums uzstājoties radās tad, kad sajutu, ka klausītāji sadzird to,
kas skan mūsos pašos. /Mārtiņš Līcis/

Nedaudz „saraudinot” skolotājus, tā īsti aptvēru, cik daudz dzejā
var pateikt. Ko es ieguvu? Noteikti daudz emociju. Tās bija patiesas
emocijas ne tikai klausītājos, bet mūsos. Jā, bija arī kamoli kaklos un
asaras. Es gan to neizrādīju, bet mēģinājumā tik tikko turējos. Ja tā ie-
dziļinās visā, ko mēs runājām...jā, tur bija tik daudz pateikts! Neko vai-
rāk par dzeju un dziesmu sacīt nevajadzēja... /Anna Paula Kuzņecova/

Lielās lietas un vērtības, pie kurām mūs pievilka un turpinās pie-
vilkt Ojāra Vācieša un Imanta Ziedoņa personības starojums un dze-
ja, ir nemainīgas. Šodien tās ieguvušas vēl dziļāku jēgu. Un esmu ļoti
gandarīta, ka man ir (vēl īsu brīdi) tāda 12. b klase, ar kuru piecos ga-
dos tik daudz izdzīvots un izjusts. Paldies, mani mīļie! /Jūsu skolotāja/

12. b klases skolēnu rakstīto kopā „salika” R. Sirmoviča.

L. Liepiņas, L. Griškenas foto

No 10. līdz 14. februārim Rites pamatskolā notika projektu nedē-
ļa. Jau vairākus gadus pēc kārtas projektu nedēļā skolēni strādā prak-
tiskus darbus. Šī gada tēma bija „Spēle, attīstoša rotaļlieta”. Tēmu iz-
vēlējāmies ar nolūku, lai pēc tam projektu darbiem būtu praktisks pie-
lietojums. Skolēnu uzdevums bija nedēļas laikā izgatavot spēli vai at-
tīstošu rotaļlietu, tās aprakstu, aprobēt to, prezentēt komisijai un pārē-
jiem skolēniem.

Piektdien, projektu nedēļas prezentāciju dienā, bijām patīkami pār-
steigti par rezultātu. Skolēni bija izgatavojuši dažādas galda spēles –
domino, cirku, riču - raču, loto, galda biljardu, dažādu veidu puzles.
Priecēja rotaļlietas, kas attīsta pirkstu sīko muskulatūru, sporta spēļu
inventārs. Jāatzīmē, ka gandrīz visi skolēni uzdevumu bija veikuši ar
lielu atbildības sajūtu – tika padomāts gan par vizuālo noformējumu,
gan izpildījuma un materiālu kvalitāti. Īpaši atzinīgus vārdus gribas teikt
tieši 9. klases zēniem un viņu konsultantei - skolotājai Irinai Vaverei.

Par projektu nedēļas veikumu priecājās arī pirmsskolas audzēkņi
un viņu audzinātājas, jo daļa rotaļlietu un spēļu tika atdotas izmanto-
šanai mūsu skolas mazākajiem audzēkņiem. Arī pārējās spēles tika at-
stātas skolā – tās varēs izmantot sporta stundās, starpbrīžos, pagarinā-
tās dienas grupā un dažas arī matemātikas un latviešu valodas stundās
vielas apguvei.

Lai gan paši skolēni atzīst, ka praktiskie darbi ir vairāk saistoši nekā
teorētiskā materiāla gatavošana, tomēr vērtēšanas komisija atzīmēja,
ka turpmāk lielāka vērība jāpievērš tieši darbu aprakstu kvalitātei, jo
arī tā ir svarīga projekta sastāvdaļa. Daļai skolēnu vēl jāturpina mācī-
ties sava darba prezentēšana.

Savukārt 6. un 7. klašu skolēni projektu nedēļā gatavojās konkur-
sam „Lasītprieks”. Komisijai katrs no viņiem stāstīja par savu mīļāko
grāmatu, bija sagatavojis tās anotāciju un ilustrāciju. Šajā grupā lielā-

kās grūtības sagādāja atbildēt uz komisijas „āķīgajiem” jautājumiem.
Ne visiem izdevās to izdarīt pārliecinoši, raiti un saistoši. Pēc rezultā-
tu apkopošanas tika izvirzīti pieci skolēni, kuri gatavosies pārstāvēt Rites
pamatskolu konkursa noslēgumā Jēkabpilī.

Paldies 2. - 9. klašu skolēniem par projektu nedēļā ieguldīto dar-
bu un materiālās bāzes papildinājumu!

Rites pamatskolas direktore I. Maševska

Projektu nedēļa Rites pamatskolā
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IZSTĀDE ROTKO MĀKSLAS CENTRĀ
31. janvārī Rotko Mākslas centrā Daugavpilī

tika atklāta Latgales reģiona mākslas skolu ab-
solventu darbu izstāde. Tajā piedalās 8 no 15
pastāvošajām reģiona skolām, un tā ir iespēja
citiem novērtēt un apskatīt autora pirmo lielāko
patstāvīgo darbu viņa mākslas karjeras sāku-
mā.

Viesītes Mūzikas un mākslas skolu pār-
stāv mūsu absolvente Sintija Grīsniņa - Grīsle
ar darbu „Spēle”.

Kopumā izstādīti apmēram 20 darbi dažā-
dās tehnikās - no porcelāna un māliem līdz vil-
nas diegiem un daudzkrāsainiem konfeti. Visi
interesenti izstādi varēs aplūkot līdz 4. aprīlim.

„Tā ir atskaite par paveikto darbu un ie-
guldījumu, kuru katra skola ienesa sava novada
un visa Latgales reģiona attīstībā. Izstādē pār-
stāvēto darbu līmenis ir ļoti augsts, bet daudzi
no tiem var konkurēt ar pazīstamu mākslinie-

ku gleznām: ar pērnā gada plenēra dalībniekiem,
kuru darbus varēja redzēt šajā zālē,” domā
Saules skolas vadītāja Ilona Linarte - Ruža.

Pēc I. Linartes – Ružas vārdiem - katru gadu
mākslas skolas rīko nelielas savu absolventu
izstādes, bet tās redz tikai ierobežots apmek-
lētāju loks: skolu audzēkņi un viņu radinieki.
Atrašanās blakus meistariem, kuru vārdi ir pa-
zīstami pasaulē, dos jaunajiem māksliniekiem
unikālu iespēju parādīt sava darba augļus pla-
šākai publikai un bagātināties ar vispārēju ra-
došo enerģiju.

Jaunie mākslinieki pārsteidz ar tehniku da-
žādību un fantāzijas lidojumu: te ir gan lelles
un tamborēta glezna, gan koka instalācijas, kas
lieku reizi pierāda, ka radošs cilvēks var radīt
šedevru praktiski no jebkura materiāla.

Priecājamies, ka mūsu absolventi turpina
pilnveidot savas spējas un talantu profesionālajā
jomā! Sintija šobrīd turpina mācības Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskolā. Vēlēsim viņai
radošu veiksmi un izdošanos arī turpmāk!

I. Kovaļevska
Foto no www.gorod.lv

1. februārī Rīgas pamatskolā „Rīdze” norisinājās biedru konference
„Mazpulku labo darbu gads”. Konference aizsāka šī gada labo darbu
ciklu, sekojot senajām vērtībām – ass prāts, stipra veselība, čaklas rokas
un laba sirds. Šajā pasākumā piedalījās arī Viesītes mazpulka pārstāvji.

Konference tika atklāta ar Izglītības un zinātnes ministres Inas
Druvietes uzrunu. Tās turpinājumā Mazpulku padomes priekšsēdē-
tāja Randa Medne, Mazpulku brīvprātīgo koordinatore Lolita Hercoga
un starptautisko projektu koordinators Āris Brencis prezentēja
Mazpulku 2013. gada pārskatu. Tajā pašā laikā mazpulcēni kopā ar
Mazpulku brīvprātīgajiem pārrunāja pagājušā gada aktualitātes sa-
vos mazpulkos un Latvijas Mazpulkos kopumā.

Konferences turpinājumā par 2014. gada projektu iespējām Latvijas
Mazpulkos stāstīja dažādu projektu ideju autori.

SIA „Pūres dārzkopības pētījumu centrs” pētniece Solvita Zeipiņa
stāstīja par pētījumu projektu „Audzēsim Latvijas cūku pupas”, kura
ietvaros mazpulcēni tiks rosināti pētīt savā un apkārtnes dārziņos
augošās cūku pupas.

Par projektu iespējām mazpulcēna biznesa prasmju attīstībā stās-
tīja ilggadējā sadarbības partnera SIA „Baltijas Dārzeņi” un z/s
„Ezerkauliņi” pārstāve Māra Lapiņa Buša. Viņa sniedza noderīgus
padomus, kuras kultūras ir izdevīgāk audzēt Mazpulku mazdārzi-
ņos turpmākajos gados. Latvijas Mazpulki un z/s „Ezerkauliņi” ir
vienojušies, ka 2014. gadā Mazpulkos prioritāra būs pākšaugu au-
dzēšana un to ražas pārdošana SIA „Baltijas Dārzeņi”.

Latvijas Mazpulki šogad piedāvā jaunu projektu tēmu jauniešu
valstiskuma stiprināšanai, kuri tiek veidoti sadarbībā ar Latvijas ģe-
nerāļu klubu, Jaunsardzi un Latvijas Skautu un Gaidu centrālo or-
ganizāciju. Mazpulcēniem tiek piedāvāts veikt radošu un novad-
pētniecisku projektu par sava pagasta un novada cilvēkiem, kuri snie-
guši nozīmīgu devumu Latvijas neatkarības nodrošināšanā un val-
stiskuma stiprināšanā. Par šo projektu iespēju konferencē stāstīja ad-
mirālis Gaidis Andrejs Zeibots.

Latvijas universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes
pētniece Gunta Kalvāne mazpulcēnus aicināja piedalīties konkur-
sā „Četras sezonas”.

Par konkursu „Laiks Ziedonim” informēja Mazpulku padomes
priekšsēdētājas vietniece Ilze Kļava.

Par sadarbību ar SIA „Amazone” stāstīja Padures mazpulka va-
dītāja Vigra Leismane. Konferences turpinājumā Mazpulku vadītāji
varēja iesaistīties paneļdiskusijā „Mazpulku ciešāka sadarbība ar paš -
valdībām”. Paneļdiskusijas dalībniekus uzrunāja Latvijas Pašvaldību
Savienības padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes jau-
tājumos Ināra Dundure.

Analizējot konferencē dzirdēto un par to informējot visus maz-
pulka dalībniekus, ir pamats secināt, ka šis gads mazpulcēniem
būs radošs, darbīgs un interesants. Katram ir jāizvērtē savas ie-
spējas, intereses, zināšanas un ar pilnu sparu jānododas kādai no
piedāvātajām aktivitātēm.

Ar konferenci 
„Mazpulku labo darbu gads”

atsākas mazpulcēnu galvenās aktivitātes
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Vieglatlētikas ziemas sacensību sezona tuvojas noslēgumam, vēl
ir atlikušas dažas sacensības - Draudzības sacensību 4. posms Līvānos
(D un C grupām), Jēkabpils sporta skolas sacensības daudzcīņās C un
D grupām un Ziemas čempionāts šķēpa mešanā.

27. novembrī Ziemas sacensību sezonu atklāja paši mazākie vieg-
latlēti (2004. - 2005. gadā dzimušie zēni un meitenes), kas startēja Līvānu
Sporta manēžas atklāšanas sacensībās. Sprinta trīscīņā 2. vietu iz-
cīnīja Imants Kokorevičs, bet mešanas trīscīņā 2. vietu - Sanita
Bindemane.

18. decembrī Draudzības kausa „Ābeļi – Jēkabpils – Jersika -
Līvāni ” izcīņas vieglatlētikā 1. posma sacensības notika Ābeļos, ku-
rās godalgotas vietas ieguva Nauris Mutulis - 2. vieta trīssolī no vie-
tas un 30 m barjerskrējienā, Vladislavs Pupeļs - 3. vieta augstlēkša-
nā, Dāvis Ašaks - 2. vieta 30 m skrējienā. Visi trīs puiši startēja C gru-
pā (2001./2002. g. dz.).

10. janvārī Draudzības sacensību 2. posmā Jēkabpilī godalgotas
vietas ieguva Beāte Dārziņa - 3. vieta 1000 m skrējienā un Līva Marta
Klibiķe - 3. vieta tāllēkšanā. Meitenes startēja D grupā, kurā sacenšas
2003./2004. gadā dzimušie. C grupā godalgotas vietas bija Vīgantam
Endijam Elperam - 2. vieta pildbumbas mešanā pāri galvai atpakaļ,
Dāvim Ašakam - 1. vieta 60 m skrējienā, Naurim Mutulim - 2. vie-
ta 60 m barjerskrējienā un 2. vieta tāllēkšanā.

11. februārī Jersikā 3. posma sacensībās Nauris Mutulis ieguva
2. vietu 30 m barjerskrējienā un 3. vietu augstlēkšanā.

Draudzības sacensību 4. - noslēdzošais - posms norisināsies 6. mar-
tā Līvānos.

15. janvārī Jēkabpilī norisinājās Jēkabpils sporta skolas atklātais
čempionāts C grupā un zonas sacensības C grupas atlasei uz Latvijas
čempionātu. Tiesības startēt Latvijas čempionātā varēja izcīnīt pirmo
piecu labāko rezultātu īpašnieki katrā disciplīnā. Aivita Urķe, uzrādot
trešo labāko rezultātu 300 m skrējienā (55.35 s), un Nauris Mutulis,
uzrādot trešo rezultātu tāllēkšanā (4.18 m), izcīnīja tiesības startēt Latvijas
čempionātā C grupai, kas notika 26. janvārī Rīgas Sporta manēžā.
Rīgā Nauris Mutulis, atkārtojot savu labāko rezultātu - 4.18 m, 19 spor-
tistu konkurencē ierindojās 15. vietā un Aivita Urķe, nedaudz uzlabojot
rezultātu (54.61 s), no 23 sportistēm ierindojās 21. vietā.

23. janvārī Jēkabpilī norisinājās Jēkabpils sporta skolas atklā-
tais čempionāts B grupai, kurā labi startēja Paula Bokāne, izcīnot 3.
vietu lodes grūšanā (9.05 m).

15. februārī Kuldīgā Laine Donāne startēja Latvijas čempionātā
junioriem un A grupai un izcīnīja 10. vietu lodes grūšanā A grupas
meitenēm (1998./1997. dz. g.).

Viesītes Sporta skolas
vieglatlētikas trenere G. Klibiķe

ZIEMAS SACENSĪBU SEZONA VIEGLATLĒTIKĀ
TUVOJAS NOSLĒGUMAM

Jūtot pārmaiņas dabā, Viesītes mazpulcēni sāk gatavoties pa-
sākumam „Sagaidīsim pavasari kopā!” Uz šo aktivitāti tiks ai-
cināti novada bērni un jaunieši. Interesentus lūdzam sekot rek-
lāmai.

Lai jums visiem ar radošiem darbiem, labām domām un pie-
pildītiem sapņiem atnāk

pavasaris dabā un sirdīs!
Viesītes mazpulka vadītāja Rudīte

Latgales telpu futbolā
izcīnīta 2. vieta

2014. gada 15. un 16. februārī Rēzeknē norisinājās Latgales telpu
futbola čempionāts. „B” apakšgrupā kopumā tika pieteiktas piecas ko-
mandas ar 2003. gadā dzimušiem zēniem. Bez mūsējiem čempionātā
piedalījās vēl divas komandas no Rēzeknes, kā arī komandas no Jēkabpils
un Ilūkstes. Viesītes Sporta skolas komanda čempionātā izcīnīja 2. vie-
tu un mājās atgriezās ar sudraba medaļām. Jāpiebilst, ka visas komandas
bija spēcīgas un visiem spēlētājiem bija liela vēlme uzvarēt.

Vēlamies sveikt ar izcīnīto 2. vietu Latgales telpu futbolā Viesturu
Berģi, Madaru Bīmani, Dāgu Niku Bruņenieku, Markusu Butānu,
Mārci Cauni, Tomasu Stumbiņu, Kristiānu Griškēnu, Kristeru Vanagu,
Vladislavu Trokšu, Kristapu Ostrovski un Andri Rāviņu!

Viesītes Sporta skolas lietvede O. Iļuka
J. Stumbiņas foto

Ormaņkalns iedvesmo
jauniešus

Projektu nedēļas ietvaros Ormaņkalnu iepazīst Jēkabpils no-
vada Zasas vidusskolas skolēni. Ar pētījumu „Nezināmais
Ormaņkalns” Rīgas Kultūru vidusskolas zinātniski pētniecisko dar-
bu aizstāvēšanā uzstājas 11. b klases audzēkne Elīna Šļunceva.

12. februārī projektu nedēļas ietvaros Zasas vidusskolas 5., 6. un
7. klašu skolēni ieradās Viesītes novadā, lai apmeklētu muzeju Sēlija,
Paula Stradiņa skolu, ieklausītos Ormaņkalna stāstos un veselīgā kus-
tībā dabā smeltos fizisko un garīgo enerģiju.

Ormaņkalnā skolēni uzzināja par kalna diviem augstumiem – re-
latīvo un absolūto, pieskārās akmeņos slēptajam nezināmajam, no vi-

sas sirds izslidojās pa Saukas ezera ledu, jūsmoja par tālajiem skatiem
no Kņāvu pilskalna un izbaudīja zemes veselīgo masāžu, ripojot lejā
pa kalna stāvajām nogāzēm. „Te gribas atgriezties vēlreiz,” skolēnu ie-
spaidus apkopojot, teica klašu audzinātājas Iveta Dābola, Sarmīte
Upeniece, Iveta Kliģe.

13. februārī savu zinātniski pētniecisko darbu „Nezināmais
Ormaņkalns” aizstāv Rīgas Kultūru vidusskolas 11. b klases audzēk-
ne Elīna Šļunceva. Jau rudenī Elīna izvēlējās Ormaņkalnu par pētnie-
cības objektu, jo te viņa bijusi ekskursijā, mācīdamās pamatskolā, bet
Elkšņu pagastā dzīvo viņas vecvecāki. Šajā mācību gadā viņa veikusi
daudzveidīgas informācijas un lauka pētījumus, kā rezultātā noformulēti
savdabīgi secinājumi. „Lai iepazītu Ormaņkalnu, vajag uzkāpt skatu
tornī, no Kalna Druvu mājām aiziet uz augstāko virsotni, Līgo kalni-
ņā palūkoties uz triju pilskalnu siluetiem Leišmalē, izpeldēties Saukas
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Šķiet, lielākais kultūršoks, ko līdz šim esam piedzīvojuši – tā va-
rētu raksturot mūsu dalību projekta „Mēģinājums dzīvei” („Rehearsal
for Life”) mācību seminārā Rumānijā. Projektā 9 dienas kopā strādā-
ja pārstāvji no 8 projekta partneru valstīm. Galvenais mērķis – mācī-
ties mācīt! Mēs - Kristīne Jucīte no Salas novada, Laura Liepiņa no Viesītes
novada un Jānis Daudzvārds no Jēkabpils novada – seminārā pārstā-
vējām biedrību „Lauku partnerība Sēlija”, kas ir šī Eiropas Savienības
Jaunatnes programmas projekta partneris.

Kā spilgtāko kultūršoka paraugu varam minēt vakariņu laiku. Visi bija
apsēdušies pie galdiem un baudīja vakariņas, kad kāds cits klātesošais bez
sirdsapziņas pārmetumiem sāka smēķēt. Nākamajā rītā galds, pie kura sē-
dēja latvieši, lietuvieši un Azerbaidžānas pārstāvis, izvirzīja savus notei-
kumus – nesmēķēt pie ēdamgalda. Pārējie šo domu respektēja un akcep-
tēja. Vēlāk lietuviešu draugs Aurimas teica: „Mēs, Baltijas valstis, esam ma-
zākās pēc teritorijas, bet izvirzām savus noteikumus, kurus pārējie arī res-
pektē.” Šādi mirkļi mums parādīja to, cik atšķirīgi mēs visi esam un cik daudz-
veidīgas kultūras var iepazīt šādos projektos.

Gāja dienas, visi kļuva draudzīgāki, apmainījās ar kontaktiem, sa-
viem dzīves stāstiem un pieredzi citos šāda veida projektos. Galvenais
šī projekta mērķis bija teātra apmācības, un, lai arī kāds kultūršoks ne-

bija piedzīvots, tās bija visaugstākajā līmenī, pateicoties lektoriem no
Londonas. Pie vietējā centrāltirgus izspēlējām savu „neredzamo teāt-
ri” („invisible theatre”), bez skaņām, ar zīmēm, ar žestiem izpaužot sa-
vas emocijas apkārtējai publikai, kura šos priekšnesumus uzņēma ar
lielu izbrīnu, bet beigās arī paši iesaistījās radītajās performancēs.

Pēc nedēļu gariem treniņiem pienāca laiks arī „flash mob” dienai. „Flash
mobs” ir publiska deja, kas ir nelikumīga, bet mūsu projektā viss noti-
ka likuma normu ietvaros. Tā nu 27 cilvēku sastāvā dejojām „flash mobu”
pie vietējās pašvaldības ēkas. Šāda veida aktivitātes mums māca, kā ie-
saistīt sabiedrību un kā tās pasīvo daļu iedrošināt pārnākt aktīvajā.

Jāsaka lielu paldies Skaidrītei Medveckai, projekta koordinatorei,
par iespēju pārstāvēt biedrību „Lauku partnerība Sēlija”, kā arī visu Latviju
šajā projektā, gūstot neatsveramu pieredzi! Iegūtā pieredze un kontakti
jau tagad liek domāt par turpmākiem sadarbības projektiem jauniešiem.
Projekts paredz arī apmācības semināru - pasākumu rīkošanu partne-
rības teritorijas novadu jauniešiem, popularizējot seminārā apgūtās ie-
maņas.

Projekta dalībnieki
K. Jucīte, L. Liepiņa un J. Daudzvārds

Foto no L. Liepiņas personīgā arhīva

Mēģinājums dzīvei

Jauno grupu konkurss Viesītē
„HOMESICK”

Nolikums

Konkursu rīko Viesītes jaunieši sadarbībā ar Viesītes Kultūras pili
un Viesītes novada pašvaldību.

Konkursa norises laiks un vieta
Konkurss notiks sestdien, 2014. gada 12. aprīlī, Viesītes Kultūras

pilī, Smilšu ielā 2.
Konkurss ir publisks. Konkursa dalībnieki spēlē organizatoru sa-

liktā kārtībā, par kuru tiks informēti līdz 1. aprīlim.
Konkursa mērķis
- Attīstīt jauno mūziķu uzstāšanās prasmes un kultūru.

- Nodrošināt iespēju mūziķiem parādīt savas spējas un prasmes.
- Sekmēt jauniešu interesi par mūziku.
- Ļaut jaunajām grupām un mūziķiem izpildīt savu daiļradi.
- Veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību starp audzēkņiem, pe-

dagogiem un citām ieinteresētām personām.
Konkursā piedalās:
A grupa: roka, poproka, folkroka, alternatīvās mūzikas, popmūzi-

kas un citu mūzikas stilu izpildītāji;
B grupa: individuālie izpildītāji.
Konkursa noteikumi
Priekšnesuma ilgums grupām un individuālajiem konkursantiem ne-

var pārsniegt 15 minūtes.
Programmā jāiekļauj vismaz viena dziesma valsts valodā.

ezerā, iziet nakts šķēršļu taku Tālivalža gravā un redzēt Ormaņkalnu
pērkona negaisa laikā,” tā domā Elīna. Darbā jūtama pārliecinoša au-
tores personīgā attieksme un vēlme pašai līdzdarboties Ormaņkalna ob-
jektu izzināšanā, labiekārtošanā un popularizēšanā. Kā inovatīvs vēr-
tējams Elīnas izstrādātais AICINĀJUMS DOMUBIEDRIEM: „Laiks
pieklauvējis pie Ormaņkalna durvīm. Nāciet, atveriet! Jau šogad 21.
aprīlī Lieldienu talka Ormaņkalnā, bet 6. - 11. jūlijā – jauniešu brīv-
prātīgā darba nometne. Es tur būšu! Nāciet arī jūs!”

Vēlam Elīnai veiksmīgu uzstāšanos, popularizējot Sēlijas dabas un
kultūrvēsturiskās vērtības.

R. Urbacāne,
biedrības „Vides un tūrisma attīstības klubs SĒLIJA” 

valdes locekle
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Konkursa dalības maksa 3,00 eiro par katru konkursa dalībnieku.
Dalības maksa jāiemaksā konkursa dienā uz vietas.

Konkursa vērtēšana
- Konkursa dalībniekus vērtē profesionāla žūrija 10 punktu sistēmā.
- Par žūrijas sastāvu dalībnieki tiks informēti.
- Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams.
Apbalvošana

Konkursā tiek piešķirti pirmās, otrās un trešās vietas laureātu dip-
lomi, balvas un naudas balvas.

Pieteikšanās kārtība
Organizatorisku jautājumu risināšanai zvanīt Laurai Liepiņai, mob.

29334062, laura.liepina@viesite.lv
Pieteikumi jāiesūta līdz 2014. gada 21. martam (ieskaitot) elektroniski:

laura.liepina@viesite.lv

No 4. janvāra līdz 12. februārim Viesītes bibliotēkā notika Grāmatu
lasīšanas maratona dalībnieku balsošana – būt vai nebūt maratona tur-
pinājumam. Pavisam balsošanas sarakstā bija iekļauti 65 maratona da-
lībnieki. No tiem „par” nobalsoja 53, „pret” - 3, bet balsot nebija at-
nākuši 9 maratona dalībnieki. Tātad ar lielu balsu pārsvaru ir nolemts
- Grāmatu lasīšanas maratons turpinās!

Jāpiebilst, ka balsošana bija ļoti pārskatāms un caurspīdīgs process,
jo balsošanas zīmes – kastaņi - tika mestas lielos stikla traukos. Grāmatu
lasīšanas maratonu atbalsta arī citi bibliotēkas apmeklētāji, kas paši tajā
nepiedalās. Viņi savu atbalstu pauda, stikla traukā „par” ievietojot sar-
kanas un rozā papīra sirsniņas.

Maratona dalībnieku skaits turpina pieaugt, šobrīd tas jau sasnie-
dzis atzīmi 89. Vairs nav tālu līdz 100! Tas ir varens spēks. Un, lūdzu,
nesakiet, ka mūsdienās bērni nelasa! Viesītes bibliotēkā bērni lasa!

***
31. janvārī Viesītes bibliotēkā notika pasākums „Iepazīšanās ar bib-

liotēku”, uz kuru tika aicināti 1. a un1. b klašu skolēni, kā arī viņu au-
dzinātājas E. Kalnieša un N. Ribicka.

Bērni tika iepazīstināti ar bibliotēkas funkcijām, lietošanas notei-
kumiem, pieejamo grāmatu un žurnālu klāstu, interneta izmantošanas
iespējām.

Tika parakstīts „Jauno lasītāju zvērests”, kurā mazie lasītāji apso-
līja pildīt bibliotēkas lietošanas noteikumus un ar cieņu izturēties pret
grāmatām. Šā pasākuma ietvaros bērni iepazinās arī ar Sveču dienas
parašām un ticējumiem, minēja mīklas.

Noslēgumā pierakstījām bibliotēkā jaunos lasītājus.
L. Griškenas foto

***
Visu februāri Viesītes bibliotēkas lasītavā jau 11. gadu pēc kārtas

bija apskatāma viesītieša I. Dreijera no koka darināto svečturu izstā-
de. Par katru darinājumu meistaram ir savs stāsts. Darboties ar koku,
ļaut tam atdzimt jaunā veidolā ir Ināra vaļasprieks. Novēlam viņam arī
turpmāk visu radošo ieceru piepildījumu!

I. Dreijera foto

NOVADA BIBLIOTĒKĀS

Sveču diena
aizvadīta

Šī gada 29. janvārī uz Sveču dienai veltītu pasākumu Rites pa-
matskolas skolēnus aicināja Rites pagasta bibliotēka, kura to orga-
nizēja sadarbībā ar Rites Tautas namu. Pasākumā piedalījās 30 skolē-
ni. Viņi sveces veidoja no papīra, kā arī zīmēja un sacerēja dzejoļus par
godu šai dienai. Bija iespēja sveces pagatavot arī no plastilīna. Bibliotēkā
tika izveidota izstāde, kurā bērnu veikumu varēja aplūkot visi biblio-
tēkas apmeklētāji. Visi dalībnieki tika apbalvoti, saņēma pateicības rak-
stus un dāvaniņā - sveces ar mazām šokolādēm.

Rites pagasta bibliotēkas vadītāja S. Raupe
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Klaberjakts Viesītē

Janvāra izskaņā Viesītes Kultūras pilī izdejota gadskārtējā Klaberjakts.
Jau 14. gadu pēc kārtas janvāra pēdējā sestdienā Viesītes un kaimiņu
novadu dejotāji tiekas starpnovadu tautu deju kolektīvu sadancī.

Pasākuma organizatore, Viesītes kultūras pils direktore Raisa Vasiļjeva
informē, ka šogad Klaberjakts pulcējusi 13 deju kolektīvus no Jēkabpils,
Salas, Neretas, Krustpils un Viesītes novada. R. Vasiļjeva stāsta: „Katru
gadu pasākumam ir cita tēma, šogad bija „Klaberjakts Rūķu valstībā”.
Un par šī gada tēmu uzvedumu „Sniegabaltis un septiņas rūķītes” iz-
spēlēja Viesītes amatierteātris.”

Pasākuma formāts ir festivāla tipa, tomēr, kaut bez žūrijas, vērtē-
šana notiek tik un tā. Dejas vērtē paši dejotāji - kuram solis raitāks, kam
purngals nostieptāks. Viesītes dejotāja Daina teic - patīk, ka var satikt
citu kolektīvu dejotājus, paziņas, paskatīties, ko katrs pa šo gadu ap-
guvis: „Salīdzinām, kāda dejas kvalitāte ir katram kolektīvam, ko un
kā dejo, jo, tuvojoties skatei martā, viens otram tomēr esam konkurenti.”

R. Vasiļjeva norāda, ka sadejošanās sākusies ar visai praktisku mēr-

ķi, jo Viesītes Kultūras pilī ir viena no lielākajām skatuvēm Latvijas
laukos. Klaberjakts sniedz iespēju kolektīviem savas dejas izdejot uz
lielās skatuves, kas vēlāk palīdz, startējot skatēs. Organizatori teic - arī
pēc 14 gadiem dalībniekiem nerimst interese par Klaberjakti, jo pie-
pulcējas arvien jauni deju kolektīvi.

Viesītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 
L. Liepiņa

Autores foto

Foto no autores personīgā arhīva

Dieva pavasaris

Pie durvīm pirmais pavasara mēnesis. Tas atnāks ar savām smar-
žām, darbiem, putnu dziesmām, saulainākām un siltākām dienām. Šo-
gad pirmais pavasara mēnesis trešdienā, 5. martā, sakrīt ar gavēņa jeb
Jēzus Kristus ciešanu piemiņas laiku. Rietumu kristīgajā tradīcijā (ka-
toļiem, protestantiem) tās ir 46 dienas, ieskaitot svētdienas. Šajā laikā
mēs esam aicināti pārdomāt visu, ko Dieva Dēls mūsu labā ir darījis
un arī dara. Ko nozīmē Viņa ciešanas un nāve? Ko nozīmē mūsu cie-
šanas un nāve? Kāpēc ciešanas un nāve pavada katru no mums šajā pa-
saulē? Ko mūsu dzīves kopsakarā pasaka vārdi: „Tik ļoti Dievs pasauli
mīlējis, ka sūtījis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas viņam tic,
nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību?” Paskatoties uz Jēzu pie krus-
ta, mēs zinām, ka Dievs mūs mīl. Diemžēl, krustā piesistais Jēzus ne-
pārprotami parāda arī to, cik ļoti kādi cilvēki Viņu ienīda, nemīlēja.

Ļoti svarīga ir mūsu atbilde Dieva mīlestībai. Kā mēs veidojam savu
dzīvi? Kas ir virzītājspēki? Kāds ir mūsu iekšējais un ārējais saturs? Vai
Dievs mums ir svarīgs, un kā mēs varam zināt atbildi? Kā to zina Dievs?

Mēs katrs par sevi sniedzam daudz informācijas. Vārdi ir tikai ne-
liela daļa, protams, ļoti būtiska. Lielākā daļa informācijas tiek nodota
citā veidā – ar balss intonāciju, ar stāju, ar acīm, kustībām, rīcību utt.
Vārdiem ir milzīga nozīme, un tikpat svarīgi ir darbi, kas tos pavada.
Kad cilvēki atzīstas viens otram mīlestībā, tad parasti tie ir trīs vārdi:
„Es tevi mīlu!” Pēc tā, kā cilvēks izturas, var secināt, cik vārdi ir pa-
tiesi. Laiks pirms Kristus Augšāmcelšanās svētkiem ir brīdis, kurā pa-
skatīties uz savu dzīvi ar jautājumu: „Kā es mīlu Dievu?” Ko es varē-
tu darīt, lai atzītos Dievam mīlestībā? Pavasaris ir mīlestības gadalaiks,
dzīvības atgriešanās. Pavasaris ieliek rokās daudz darba. Pavasaris at-
nes gaismu un siltumu. Jēzus ir Dieva pavasaris. Sirds pamošanās pēc
ziemas miega. Kāds cilvēks raksta, un viņa rakstīto pārlasīju daudzas
reizes.

„Man šķiet, ka dzīvot kļūst labāk, ka Dievs ir kā pavasaris, kas nāk
aizvien tuvāk, paliek siltāks, var nevilkt tik biezus mēteļus. Mans brā-
lis kādu laiku ir pazudis bez vēsts. Es, protams, raizējos, kas ar viņu...
Bet šodien no rīta piecēlos ar skaidru domu - Dievam neviens nekur
nepazūd. Ļaunais ir tuvredzīgs, rokas par īsām.”

Mācītājs A. Pavlovičs

Sestdien, 1. martā,
notiks Rīgas Lutera draudzes virsmācītāja

Induļa Paiča seminārs
„Manas dzīves scenārijs - vai ir izvēle?”

l Kur smelties spēku pārmaiņām
l Kā pagātne ietekmē manu tagadni
l Kā uzņemties atbildību par savu dzīvi
l Vai esmu sapratis Dieva mīlestību
l Kā sekot Dieva aicinājumam
l Kā būt uzvarētājam savā dzīvē

l Kā dzīvot mērķtiecīgu dzīvi un citi jau-
tājumi 

Seminārs notiks Viesītes novada Saukas
pagasta Lones tautas namā.

Laiks: 11.00 - 16.00
Semināra kopējais garums - 5 stundas, ar

pusdienu pārtraukumu.
Dalībnieki aicināti ziedot semināra no-

risei.
Iepriekš vēlams  pieteikties pie mācītā-

ja Alda Pavloviča, tel. 26315219

Semināru organizē Saukas luterāņu
draudze.

Uzmanību!
- Turpmāk Dievkalpojumi Saukas luterāņu

draudzē mēneša 2. un 4. svētdienā plkst. 14.00
- Viesītes, Sunākstes un Elkšņu luterāņu

draudzēs mācītāju Alvi Āboliņu atvaļinājuma
laikā – no šī gada 16. februāra līdz 15. au-
gustam - aizvieto mācītājs Aldis Pavlovičs, tel.
26315219
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Gaidâm jûsu atsauksmes, ierosinâjumus, vçstules Viesîtes bibliotçkâ, Smilðu ielâ 2.
Tirâþa 1300 eks. Izdevuma redkolçìija: L. Griðkena, G. Plçsuma, G. Dobrovska, S. Lûse un I. Èernauska. Ja vçlaties sniegt mums

informâciju, kuru vçlçtos publicçt, zvaniet pa t. 65245173, mob.t. 20212409 vai 65245179, e-pasts: viesnovvestis@inbox.lv, avîze lasâma arî www.viesite.lv
Publicçtie materiâli ne vienmçr atspoguïo redakcijas viedokli. Paldies visiem, kas palîdzçja numura tapðanâ!

Iespiests: SIA “Latgales Druka” Rçzeknç, Baznîcas ielâ 28.

Klusuma putns
Nolaižas uz zara
Iestājas nakts.

(R. Bebre)

Pieminam aizsaulē aizgājušos…
Vladislava Petjukeviča 18.04.1946. 
== 24.01.2014. Viesīte
Broņislava Tarvide 09.07.1927. 
== 04.02.2014. Viesīte
Voldemārs Osītis 15.05.1934. 
== 08.02.2014. Saukas pagasts
Velta Lazda 16.01.1924. 
== 11.02.2014. Viesīte

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Veikals „Noderīgas lietas” no šī gada
1. marta atradīsies jaunās telpās - Raiņa ielā
2/4. Laipni gaidīti!VIESĪTES KULTŪRAS PILĪVIESĪTES KULTŪRAS PILĪ

4. martā plkst. 11.00 viesojas komponists
Didzis Rijnieks ar KONCERTU „Tā top dzies-
miņa”

Biļetes cena: EUR 1,50 (Ls 1,05)
8. martā plkst. 18.00 PATRIOTI.LG un

PUNCUĻU ģimene piedāvā - 
„SIRDSDZIESMU KONCERTS”
Koncertā skanēs tautā jau iemīļotas un pa-

zīstamas grupas dziesmas, kā arī pirmatska-
ņojumi. Grupas dalībnieki Juris Ostrovskis un
Artūrs Uškāns priecēs klausītājus arī ar dzies-
mām no saviem solo projektiem. Koncertā ne-
izpaliks arī bez īpašajiem viesiem - grupas drau-
giem un televīzijas šova „Dziedošās ģimenes”
uzvarētājiem - Puncuļu ģimenes no Rēzeknes.

Biļešu cenas: EUR 2,85 (Ls 2) un EUR
4,27 (Ls 3)

Biļešu iepriekšpārdošana kult. pilī, t. 26513349
11. martā plkst. 12.00 1. - 4. klašu un

pirms skolas tautu deju kolektīvu sadancis
„KRĀSAINO DEJU PASAULĒ”
Piedalās Viesītes, Aknīstes, Salas, Jēkabpils

un Krustpils novadu tautu deju kolektīvi.
IEEJA BRĪVA
15. martā plkst. 18.00 jauktais koris „VIE-

SĪTE” un dziedātājs DAINIS SKUTELIS ai-
cina uz kopkoncertu „IZGARŠO
MĪLESTĪBU”

IEEJA BRĪVA
23. martā plkst. 16.00 deju grupas „DZIR-

NAS” koncerts „BARČIKS”
Biļešu cenas: EUR 5,00 (Ls 3,51) un EUR

7,00 (Ls 4,92)
Biļešu iepriekšpārdošana kult. pilī, t.

26513349
24. martā plkst. 9.30 LEĻĻU MŪZIKLS

„Ķiplociņš pie Austrumu burvjiem” - RIK-
KO LELLES un Ēriks Balodis

Izrādē darbojas 9 roku lelles: Ķiploks -
Ķiplociņš, Kamielēns, Viltīgā čūska - Čūski-
ņa, Labais burvis, Burvis – Solītājs, Gudrā gal-
va, Pūķis, Vardīte, Raganiņa – Burve.

Biļetes cena: EUR 1,50 (Ls 1,05)
29. martā plkst. 13.00 SKATE - KON-

CERTS
Piedalās Aknīstes, Krustpils, Salas,

Viesītes, Jēkabpils novadu un pilsētas tautas
deju kolektīvi

IEEJA BRĪVA

IZSTĀŽU ZĀLĒ
VLADIMIRA TJURINA foto izstāde

„PRO ET CONTRA”
KINO ZĀLĒ

18., 19. martā plkst. 17.00 Ivara
Selecka filma „Kapitālisms šķērsielā”

Režisora Ivara Selecka un scenārista
Tālivalža Margēviča pilnmetrāžas dokumen-
tālā filma „Kapitālisms Šķērsielā” ir jaunā-
kā Latvijas kino lielfilma, kuras priekšvēstu-
re aizsākās pirms 25 gadiem, kad uzņemšanas
grupa noskatīja nelielu Rīgas priekšpilsētas
ieliņu un uzņēma tur ārēji necilu dokumentālu
stāstu „Šķērsiela” (1988). Kopš tā laika fil-
mas autori vēl divreiz atgriezušies pie mazās
ieliņas iedzīvotājiem – tapušas filmas „Jaunie
laiki Šķērsielā” (1999) un „Kapitālisms Šķēr-
sielā” (2013), saglabājot pirmajā filmā talantīgi
atrasto skatījumu – Šķērsiela kā vispārināts
sabiedrības un pasaules mikromodelis.

Biļetes cena: EUR 1,00 (Ls 0,70)
RITES TAUTAS NAMĀRITES TAUTAS NAMĀ

1. martā plkst. 22.00 IDS diskotēka. Ieeja –
EUR 3,00 (Ls 2,11)

15. martā plkst. 10.00 ZOLĪTES mačs.
Informācija – Miervaldis, mob. tel. 26494707

29. martā plkst. 22.00 atpūtas vakars - bal-
le. Spēlē grupa „Galaktika”

Ieeja – EUR 3,70 (Ls 2,60)
ELKŠŅU KULTŪRAS NAMĀELKŠŅU KULTŪRAS NAMĀ

6. martā plkst. 13.00 „ERUDĪTS”
21. martā plkst. 19.00 Humora vakars.

Piedalās Elkšņu kultūras nama pašdarbnieki
un Viesītes amatierteātra mākslinieki

LONES TAUTAS NAMĀLONES TAUTAS NAMĀ
8. martā plkst. 22.00 atpūtas vakars „Es

tik ļoti esmu noilgojusies siltuma, pasildi
manu sirdi” (M. Laukmane) Grupas „AIRI”
muzikanti veltīs daiļā dzimuma pārstāvēm kom-
plimentus, instrumentālus skaņdarbus, ro-
mantiskas dziesmas un jauku deju mūziku!
Gaidāmi pārsteigumi!

Ieejas maksa - iegādājoties biļetes ie-
priekšpārdošanā, sievietēm – EUR 3,70 (Ls
2,60), kungiem – EUR 4,98 (Ls 3,50), pasā-
kuma dienā – EUR 6,40 (Ls 4,50)

Ieejas biļešu iegāde, un galdiņu rezervē-
šana - pie Intas (mob. 26313739, 29356839)

Kafejnīca „PILS” piedāvā
Esiet mīļi gaidīti mūsu kafejnīcā.

Mēs strādājam:
pirmdien, otrdien, trešdien, 

ceturtdien - 11.00 - 20.00
piektdien, sestdien – 11.00 – 22.00

svētdien – 11.00 – 17.00.
Katru darba dienu no 11.00 – 14.00 
piedāvājam kompleksās pusdienas.

Klājam galdus banketiem un citiem 
nozīmīgiem jūsu dzīves brīžiem.

Tālr. informācijai: 26516323 (Inese),
26190032 (Juris).

KULTŪRAS AFIŠA martā

25. martā - KOMUNISTISKĀ GENO-
CĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENĀ

Viesītē
plkst. 10.00 kino zālē
Dzintras Gekas dokumentālā filma

„Sibīrijas latvieši”
plkst. 14.00 atceres brīdis Viesītē pie pie-

miņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem
Saukas pagastā
Komunistiskā genocīda upurus pieminot -

ziedu nolikšana
plkst. 14.00 Galvānu kapsētā pie krusta

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai

plkst. 14.20 Smiltaines kapsētā
Rites pagastā
plkst. 11.00 Komunistiskā genocīda upu-

ru atceres pasākums pie pieminekļa „Tiem,¨
kas nepārnāca”

Elkšņu pagastā
plkst. 15.00 piemiņas brīdis Elkšņos pie

piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upu-
riem

Pēc piemiņas brīža aicinām visus
Viesītes novada politiski represētos, viņu ģi-
menes un visus interesentus uz atmiņu pēc-
pusdienu Elkšņu kultūras namā.

IK „KALLA&V” sēklu veikalā Viesītē
(Smilšu 31 – 25) – jauns sēklu pievedums.
Pircējiem draudzīgas
cenas. Plašā sortimen-
tā dāliju gumi.
Laipni lūdzam!

21. martā plkst. 12.00 Atmiņu istabas
atklāšana Elkšņu pagasta „Pagastmājā”.
Aicināti visi interesenti. Telefons informācijai
29273475.

Organizē biedrība „Vides un tūrisma at-
tīstības klubs SĒLIJA”

Viesītē, Raiņa ielā 28 – 2, jauns 
ziedu veikals – SIA Puķu bode

”TATIJA”!”TATIJA”!

Pie mums var iegādāties grieztos zie-
dus, puķu pušķus, telpaugus, sveces, hē-
lija balonus, floristikas materiālus.
Veicam dāvanu saiņošanu.

Mūsu darba laiks darba dienās - 
plkst. 8.00 – 18.00,
sestdien un svētdien – 
plkst. 9.00 – 15.00.

Būsiet laipni gaidīti!
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