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Mēs ticam dzīvībai
Šajā laikā, kad sabiedrība dalās un tiek šķelta, ļoti svarīgi apzinā-

ties, ka mums ir daudz kopīgā. Visu uzskaitīt būtu mazliet apgrūtino-
ši. Tomēr pieminēt būtiskāko vienmēr ir derīgi: saule, gaiss, zeme, ūdens,
mēs esam cilvēki un mums ir viens Tēvs Debesīs. Mūs vieno arī tas,
ka viņa Dēls Jēzus Kristus ir valdnieks pār visu un visiem. Lieldienu
notikumā skaisti iemirdzas pravietojuma vārdi, kuri tiek lasīti citos lie-
los svētkos - Ziemsvētkos, kad uzlūkojam Jēzu kā mazu bērnu. „Vara
uz viņa pleciem, varonis Dievs, miera princis, brīnišķais padomdevējs.”
Visiem cilvēkiem Jēzus nes dzīvību. Kā saule spīd visiem, kā vējš, kas
sapurina visus kokus savā ceļā, kā lietus, kas aplaista katru dārzu, tā
Jēzus nes dzīvību ikvienai dvēselei. Tomēr Dievs mums ar varu neko
neuzspiež. Mēs varam izvēlēties. No saules, vēja un lietus var arī pa-
slēpties. Bet vai bez saules kaut kas var izaugt? Vai bezvēja dienās ne-
kļūst grūti elpot? Vai sausumā neaiziet bojā sētais un stādītais?

„Dievs savā Dēlā Jēzu mūs atbrīvojis no pagāniskās tumsas impē-
rijas, no visatļautības un naudas varas, no rietumu un austrumu mate-
riālisma. Viņš ir devis mums vietu savā gaismas un mīlestības valstī-
bā. Dieva žēlastības dēļ mēs ticam Jēzum, kurš augšāmcēlās no miru-
šajiem. Un Jēzū mēs smeļam spēku dzīvot uz šīs zemes tā, kā Viņš mums
ir teicis Evaņģēlijā, mēs ticam dzīvībai, mēs vēlamies to izdzīvot kā
liecību savai ticībai uz neredzamo Dievu, kurš mājo ikvienā no mums
un aicina uz atbrīvošanu un glābšanu.” (Karlo Kareto)

Lai visiem dzīvesprieks mūsu Kunga Jēzus Kristus Augšāmcelšanās
svētkos!

Mācītājs A. Pavlovičs

Mana dzīves
mīlēšanas formula

Nekad sevi neesmu apgrūtinājusi ar plānu, kur vēl ar formulām. Tieši
no vislabākajiem plāniem reti kad tiek gūti vērā ņemami panākumi. Dzīves
mīlēšana nav tas pats, kas jebkura mīlēšana. Katra mīlestība ir citādā-
ka. Bet, kad tu pats esi mīlestība – tā ir īstā formula.

Lai izbaudītu dzīvi ar visām tās šķautnēm, ir jāsaķer katra diena.
Pats labākais, ko cilvēks var darīt, lai padarītu savu dzīvi mīlamu, ir
neidentificēties ar savām domām. Gluži kā iesaka Viljams Šekspīrs:
„Nepadari domas par savu cietumu!” Ja tu skaties tikai no sava skatu-
punkta, tad šķiet – viss ir tieši tāds, kā tu domā. Varbūt tieši rakstnieki
ir tik ļoti cienīti un mīlēti, jo viņi uz visu skatās ar tādu kā Dieva aci.
Tieši tas nepieciešams, lai saprastu dzīvi un tad to iemīlētu.

Nav jāiziet no istabas, lai pasaule tavā priekšā atvērtos visā tās krāš-
ņumā. Tev tikai jābūt klusam un mierīgam, un tā saritināsies pie tavām
kājām.

Lai mīlētu dzīvi, man nav vajadzīgs nekas vairāk par mieru.
Vieglprātīgie praktiski jau ir miruši. Nekādi ārējie apstākļi vai atsevišķi
cilvēki tevi neiemācīs mīlēt dzīvi un laiku (ar visu tā smagumu). Nedrīkst
ļaut, lai dzīves mīlestība ir atkarīga no kaut kā, ko tu vari pazaudēt.

Katram pie savām domām ir jānokļūst pašam. Iepriekš, kad es ne-
sapratu, kas ir dzīves mīlestība, citi man to iestāstīja. Es ticēju cilvē-
kiem un viņu vārdiem tāpēc, ka citi viņus sauca par gudriem. Tagad mana
ticība balstās pašas domās, un tā ir vislabākā ticība, jo ir mana.

Kāds sens ebreju sakāmvārds vēsta: „Cilvēks domā, Dievs smejas.”
Var jau būt. Tāpēc labāk dzīvot bez aizspriedumiem, lieliem plāniem

un domām, jo tā sevi var ielikt aiz metāla rūtīm. Kaut arī tu brīvi ej
pa ielu, tomēr tu neesi tik brīvs, jo pats sevi slāpē, smacē, iedomājo-
ties, ka mīli...

D. Platgalve

ŠŠaajjāā   nnuummuurrāā
* oficiālās ziņas 1.-5.lpp.

* projektu aktualitātes 5.-6.lpp.

* novada skolās 6.-9.lpp.

* novada bibliotēkās 10.-12.lpp.

* kultūras ziņas, sports 12.-14.lpp.

* kultūras afiša, sludinājumi 15.-16.lpp.

Paziņojums iedzīvotājiem

Domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, izpilddirektors Alfons
Žuks, SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris
Blitsons, SIA „Viesītes transports” valdes priekšsēdētājs Ainis
Kāršenieks, novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Indulis
Surkulis un nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne
aicina iedzīvotājus uz tikšanos:

10. aprīlī
plkst. 9.00 Lonē, Saukas pagasta pārvaldē;
plkst. 10.15 – Saukā, Saukas bibliotēkā;
plkst. 11.30 – Ritē, Rites Tautas namā;
plkst. 13.00 – Elkšņos, Elkšņu pagasta pārvaldē;
14. aprīlī plkst. 17.00 Viesītē, Viesītes kultūras pils konferen-

ču - kino zālē.
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Viesītes novada domes kārtējā sēdē šī
gada 19. martā

4 Pieņēma saistošos noteikumus Nr.
2014/2 „Par grozījumiem 2014. gada 19. feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr. 2014/1 „Par
Viesītes novada pašvaldības 2014. gada bu-
džetu”” (ir spēkā).

4 Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 2014/3
„Par licencēto makšķerēšanu Saukas ezerā” (stā-
sies spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības in-
formatīvajā izdevumā „Viesītes Novada
Vēstis”).

4 Pieņēma saistošos noteikumus Nr.
2014/4 „Par autoceļu uzturēšanas klasēm
Viesītes novadā” (stāsies spēkā pēc to publi-
cēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Viesītes Novada Vēstis”).

4 Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 2014/5
„Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības
2013. gada 20. novembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 17 „Par sociālo pakalpojumu snieg-
šanu Viesītes novada pašvaldībā”” (stāsies spē-
kā pēc to publicēšanas pašvaldības informa-
tīvajā izdevumā „Viesītes Novada Vēstis”).

4 Apstiprināja „Viesītes novada pašvaldības
Attīstības programmu 2014. - 2020. gadam”.

4 Apstiprināja projektu konkursa „Jauniešu
biznesa ideju konkurss Viesītes novadā” noli-
kumu.

4 Nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar
Jēkabpils pilsētas pašvaldību par medicīniski pe-
dagoģisko komisiju organizēšanu Viesītes no-
vada izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām.

4 Atbalstīja Viesītes novada pašvaldības
projekta „Sporta inventāra iegāde Viesītes no-

vada vispārējās izglītības iestādēs” iesniegša-
nu Izglītības un zinātnes ministrijas projektu
konkursam, projekta īstenošanai paredzot pa-
švaldības līdzfinansējumu EUR 3693,72.

4 Nolēma Izstrādāt tehnisko projektu
Viesītes pilsētas Raiņa ielas (no Kārļa ielas līdz
Brīvības ielai) un Brīvības ielas gājēju ietves
atsevišķu posmu rekonstrukcijai.

4 Nolēma piešķirt finansējumu daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas Viesītē, Smilšu ielā
31, tehniskās apsekošanas veikšanai un dzī-
vojamās mājas siltināšanas tehniskā projekta
izstrādei.

4 Piešķīra finansējumu:
l EUR 600 - telpu remontdarbu veikšanai

Viesītē, Lapu ielā 5 - zobārstniecības prakses
iekārtošanai;

l EUR 3000 - ūdensskaitītāju komplek-
tu iegādei un uzstādīšanai pašvaldības īpašumā
esošajiem dzīvokļiem Viesītes novadā;

l ēdināšanas izdevumu segšanai 80% ap-
mērā Viesītes novada pašvaldības PII „Zīlīte”
3 izglītojamajiem saskaņā ar ēdināšanas uz-
ņēmuma iesniegto aprēķinu.

4 Apstiprināja izlietoto finansējumu
EUR 4022,54 logu nomaiņai pašvaldībai pie-
derošajos dzīvokļos.

4 Veica grozījumus Viesītes novada pašval-
dības amatpersonu un darbinieku atlīdzības no-
likuma Amatalgu sarakstā:

l sadaļā Sociālais dienests apkopējas dar-
ba slodzi palielināja no 0,5 uz 0,8;

l sadaļā Viesītes pilsētas bibliotēka mai-
nīja amata nosaukumu no bibliotēku informā-
cijas speciālists uz dežurants.

4 Nolēma reģistrēt Zemesgrāmatā Viesītes
novada pašvaldībai piederošos ceļus: V-19
Jaunkančuki – Priede - Ikšķiles un S-7 Ozoliņi -
Ķēķāni – Zīlāni.

4 Atļāva pašvaldības grāmatvedības un fi-
nanšu nodaļai norakstīt bezcerīgo debitoru pa-
rādus (2 personām) sakarā ar to, ka personas
mirušas.

4 Saskaņā ar Kārtību, kādā Viesītes novada
dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta
biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāci-
ju un fizisko personu projektiem, dome piešķīra
finansējumu sekojošiem pretendentiem: biedrībai
„Vides un tūrisma attīstības klubs „Sēlija”” - EUR
430, publicistam grāmatas izdošanai - EUR 430,
biedrībai „Saukas sabiedriskais centrs” - EUR
430, biedrībai „Sēļu klubs” - EUR 430, Saukas
evanģēliski luteriskai draudzei - EUR 430, VIG
(vietējai iniciatīvas grupai) Rites pagastā - EUR
200, VIG (vietējai iniciatīvas grupai) Saukas
pagastā - EUR 337.

4 Nolēma deleģēt, piešķirot ekskluzīvas
tiesības, sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Viesītes komunālā pārvalde”, reģistrācijas Nr.
55403000541, juridiskā adrese: Smilšu iela 2,
Viesīte, Viesītes nov., LV - 5237, veikt auto-
nomo funkciju - nodrošināt siltumapgādi (sil-
tumenerģijas ražošanu, siltumenerģijas pārvadi
un sadali, siltumenerģijas tirdzniecību) Viesītes
novada Viesītes pilsētā.

Nākošā novada domes sēde – š. g. 16. aprīlī.
Materiālu sagatavoja domes kancelejas

vadītāja D. Vītola.
Sīkāku informāciju varat saņemt 

domes kancelejā.

oFICIÂLÂS ZIÒAS

Viesītes novada pašvaldības autoceļiem ir
noteiktas C un D uzturēšanas klases.
Pašvaldības ceļiem uzturēšanas klases ir no-
teiktas atbilstoši Ministru kabineta noteiku-
miem Nr. 224 ,,Noteikumi par valsts un pa-
švaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas pra-
sībām un to izpildes kontroli”.

Pašvaldības ceļu, kuriem ir noteikta C uz-
turēšanas klase, apsekošana ir jāveic reizi kvar-
tālā, un ceļi ar D uzturēšanas klasi ir jāapseko
reizi pusgadā.

Vasaras periodā veicamie darbi uz ielām un
ceļiem:

l asfaltā izveidojušās bedres pavasarī jā-
aizpilda līdz 1. jūlijam;

l vēlāk izveidojušās bedres jāaizpilda līdz

30. septembrim;
l satiksmei bīstamās bedres uz C klases

ceļiem jāaizpilda 1 nedēļas laikā un uz D kla-
ses ceļiem – 2 nedēļu laikā;

l grants segumus profilē vai planē pava-
sarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa,
bet ne vēlāk kā līdz 10. maijam C klases ce-
ļiem; D klases ceļiem laiks netiek normēts;

l laika posmā no atkušņa līdz sala iestā-
šanās brīdim grants segumā 30 % no apskatā-
mā laukuma veidojas šķēršviļņi, risas vai bed-
res, kas dziļākas par 60 mm; grants segums jā-
noplanē C klases ceļiem 1 mēneša laikā, D kla-
ses ceļiem 1,5 mēnešu laikā;

l grants segumā nav pieļaujami iesēdumi
un bedres, kas dziļākas par 100 mm. Atklātie

trūkumi jānovērš C klases ceļiem 2 nedēļu lai-
kā, D klases ceļiem 1 mēneša laikā;

l satiksmei bīstamās bedres jānovērš: C kla-
ses ceļiem 1 nedēļas laikā, D klases ceļiem 2
nedēļu laikā;

l izskalojumi un nogruvumi, kas dziļāki par
50 cm, jāaizber vai jāpieber: C klases ceļiem
1 mēneša un D klases ceļiem 6 nedēļu laikā;

l atbilstoši pieejamajam finansējumam kat-
ru gadu tiek veikti ceļu remonti.

Lai informētu par problēmām uz pašvaldības
ceļiem, griezties novadā vai attiecīgajā pagasta
pārvaldē.

Veiksmīgu ceļavēju!
Sagatavoja DA un CA speciālists 

Z. Avens

Viesītes novada ceļu uzturēšana vasaras periodā

22. martā Aizkrauklē, „IGA” centrā, aiz-
vadīta trešā Pārnovadu uzņēmēju diena. Šoreiz
tajā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki – uz-
ņēmēji, amatnieki un iestādes, kuras prezentē-
ja savu darbu un produkciju, pārstāvot septiņus
dažādus novadus, tostarp arī Viesītes novadu.

Viesītes novada pašvaldības kopējā stendā
piedalīties bija aicināti vietējie uzņēmēji un māj-
ražotāji. No uzņēmēju vidus interesi izrādīja un
izstādē piedalījās SIA „RA 5”, kooperatīvā sa-

biedrība „Poceri” un Melderu ģimene, kas ga-
tavo ķirbju un cidoniju sukādes, ko ikviens ap-
meklētājs varēja nodegustēt kopā ar Alīdas
Kafeju un ābolu sulu. Savukārt Viesītes nova-
da pašvaldība stendā prezentēja jaunās aktivi-
tātes atpūtas bāzē „Pērlīte”, attīstības programmu
un investīciju projektus, kā arī tūrisma nozares
aktualitātes.

Organizatori, uzrunājot klātesošos, atklā-
ja, ka pasākums izstādes dalībniekiem kļuvis

par vietu, kur parādīt sevi, atrast sadarbības par-
tnerus un domubiedrus. Savukārt apmeklētā-
ji varēja ne vien iepirkties, bet arī apmeklēt bez-
maksas seminārus par Eiropas Savienības ak-
tualitātēm uzņēmējiem. Pasākumā piedalījās arī
Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere, kura,
apmeklējot Viesītes stendu, atzinīgi vērtēja gar-
do un veselīgo Alīdas kafeju.

Viesītes novada pašvaldības sabiedrisko
attiec. spec. L. Liepiņa

Viesīte pārstāvēta Aizkraukles Pārnovadu uzņēmēju dienā
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2014. gada 18. martā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas
sagatavotos grozījumus valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā tie-
šā atbalsta shēmu ietvaros. Grozījumi atbalsta piešķiršanas kārtībā pa-
redz palielināt īpašā atbalsta kopējo pieejamo apmēru un nosacījumus
jaunam īpašā atbalsta veidam par liellopiem. Tāpat grozījumi paredz
pārtraukt atsevišķo maksājumu par cukuru un atcelt prasību, kas no-
teica, ka vienoto platībmaksājumu (VPM) var saņemt tikai par lauk-
saimniecības zemi, kas 2003. gada 30. jūnijā bijusi labā lauksaimnie-
cības stāvoklī.

Grozījumi atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz, ka papildus esoša-
jiem īpašā atbalsta veidiem šajā gadā tiek ieviests jauns īpašais atbalsts
par liellopiem. Atbalsta mērķis ir saglabāt liellopu gaļas ražošanu, vei-
cinot liellopu nobarošanu un gaļas ieguvi Latvijā.

Ņemot vērā, ka turpmāk VPM varēs saņemt par ikvienu lauksaim-
niecības zemes hektāru, kurš būs labā lauksaimniecības un vides stāvoklī,
grozījumi paredz iespēju lauksaimniekam lauku reģistrā iekļaut arī jau-
nus lauku blokus – līdz šī gada 1. maijam Lauku atbalsta dienestā iesniedzot
lauku bloku precizēšanas iesniegumu.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā stāsies spēkā pēc to pub-
licēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā:
www.vestnesis.lv Plašāka informācija par grozījumiem Ministru ka-
bineta (MK) 2013. gada 12. marta noteikumos Nr. 139 „Kārtība, kādā
tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai
tiešā atbalsta shēmu ietvaros”.

Paredzamās izmaiņas 2014. gadā platību maksājumu norma-
tīvajos aktos:

Zemkopības ministrijas sagatavotie grozījumi valsts 
un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā

Atbalsts lauksaimniec bai Tieš  atbalsta sh mu ietvaros 
Groz jumi noteikumos MK 12.03.2013. noteikumi Nr. 139 ,,K rt ba, k d  tiek pieš irts valsts un Eiropas Savien bas 

atbalsts lauksaimniec bai tieš  atbalsta sh mu ietvaros” 
Atcels 
2003. gada 30. j nija 
pras bas 

*2014. gad  VPM var s sa emt par lauksaimniec b  izmantojamo zemi, kura ir uztur ta lab  
lauksaimniec bas un vides st vokl ; 
*l dz 1. maijam LAD LRP j iesniedz lauku bloku preciz šanas iesniegums, lai lauku re istr  
iek autu lauksaimniec bas zemes plat bas, kuras 2003. gada 30. j nij  nebija lab  
lauksaimniec bas st vokl ; 
*LAD lauku bloku preciz šanas iesniegumu noraida, ja plat bas izmai as ir maz kas par 2% 
no lauku bloku plat bas. 

Ievies s jaunu atbalsta 
sh mu: 
pašais atbalsts par 

liellopiem 

*Par liellopiem: 
-par teli - sieviešu k rtas liellopu, kas pieder ga as š irnei vai kas ieg ts no krustojuma ar 
ga as š irni, kura vec ka par 16 m nešiem un v l nav atnesusies; 
-par bulli – nekastr tu v riešu k rtas liellopu, vec ku par 16 m nešiem; 
-par v rsi – kastr tu v riešu k rtas liellopu, vec ku par 16 m nešiem; 
*l dz kaušanai vai izvešanai no Latvijas liellopi re istr ti LDC dz vnieku re istr ; 
*tur ti atbalsta pretendenta gan mpulk  vismaz 6 m nešus; 
*liellopi 16 m nešu vecumu sasnieguši atbalsta pretendenta gan mpulk  2014. kalend r  gada 
laik ; 
*iesniegts plat bu maks juma iesniegums l dz 15. maijam; 
*atbalstties go liellopu skaits tiks noteikts p c LDC datiem uz 31.12.3014. 

P rejas posma valsts 
atbalsts 

*PPVA var s sa emt ar  2014. gad  ar t diem pašiem nosac jumiem k  2013. gad  sniegtajam 
atbalstam; 
*PPVA netiks piem rots samazin jums tiem uz m jiem, kuri kopum  TM sa em vair k par 
5000 EUR gad . 

LLVN izmai as 
attiec b  uz z l ju 
apsaimniekošanu 

*preciz ta LLVN pras ba par past v go p avu un gan bu, k  ar  aramzem  s to z l ju 
app aušanu, nosakot, ka z le ir j nov c, neparedzot iesp ju to sasmalcin t un izklied t lauk !!! 
*groz ta LLVN pras ba par minim lo lauksaimniec bas dz vnieku bl vumu, plat bas slieksni 
samazinot no 50 ha uz 30 ha. Atbalsta pretendentiem 2014. gad , kuru VPM plat ba b s 30 ha 
vai liel ka un ja z l ju patsvars b s liel ks par 50%, b s j nodrošina minim lais 
lauksaimniec bas dz vnieku bl vums vismaz 0,2 liellopu vien bas uz z l ju ha. Iz mumu 
noteikumi netiek groz ti. 
Lauku att st bas atbalsts vides un lauku ainavas uzlabošanai 

 
Groz jumi noteikumos 

MK 23.03.2010. noteikumi Nr. 295,,Noteikumi par valsts un Eiropas Savien bas lauku 
att st bas atbalsta pieš iršanu, administr šanu un uzraudz bu vides un lauku ainavas 
uzlabošanai” 

Atcels 
2003. gada j nija 
pras bas 

*2014. gad  VPM var s sa emt par lauksaimniec b  izmantojamo zemi, kura ir uztur ta lab  
lauksaimniec bas un vides st vokl ; 
* l dz 1. maijam LAD RLP j iesniedz lauku bloku preciz šanas iesniegums, lai lauku re istr  
iek autu lauksaimniec bas zemes plat bas, kas 2003. gada 30. j nij  nebija lab  
lauksaimniec bas st vokl ; 
*LAD lauku bloku preciz šanas iesniegumu noraida, ja plat bas izmai as ir maz kas par 2% 
no lauku bloku plat bas. 

MLA *Atcels nosac jumu 5 gadus saimniekot MLA teritorij  vismaz 1 ha plat b  p c pirm  
maks juma sa emšanas. 

Agrovid   
Jaunas saist bas *Uz emsies 

-LDGRS par katru atseviš u dz vnieku; 
-BLA, ja saimniec bai: 
*ir sa emts biolo isk s lauksaimniec bas atbilst bas apliecinošs dokuments (beidzies p rejas 
periods uz biolo isko lauksaimniec bu); 
*iepriekš nav bijušas saist bas BLA apakšpas kum ; 
*2013. gad  ir bijis iesniegts plat bu maks jumu iesniegums. 
*Neuz emsies: 
BLA; BDUZ; BI; IDIV un RLZP. 
*par vienu gadu ir ties bas pagarin t saist bu periodu apakšpas kumos BLA, IDIV, BDUZ, 
RLZP un BI par 2013. gad  apstiprin to saist bu plat bu vai maz ku plat bu, neatmaks jot 
iepriekš sa emto atbalstu (t.i., b s saist bu periodi – 2008. – 2014. un 2009. – 2014.); 

Esoš s saist bas 

*atbalsta pretendents 2014. gad  nav ties gs paplašin t 2013. gad  apstiprin to saist bu 
plat bu. 
Ja saist bu paplašin jums nav liel ks par 0,1 ha, bet ne vair k k  1% no saist bu plat bas lauku 
blok , LAD attiec go paplašin jumu piel dzina 2013. gada apstiprin tajai saist bu plat bai. 

No 15. aprīļa varēs saņemt platību maksājumu kartes Viesītē, Ritē, Elkšņos, Saukā pie l/s konsultantiem. Iesniegšanas termiņš LAD - 15.
maijs.

Informāciju apkopoja lauku att. spec. I. Vingris.
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No 2014. gada 6. marta Viesītē ir pieejami veļas mazgāšanas un žā-
vēšanas pakalpojumi trūcīgajām ģimenēm (personām), daudzbērnu ģi-
menēm, invalīdiem un pensionāriem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Viesītes
novada administratīvā teritorija. Pakalpojums ir izveidots ar mērķi no-
drošināt iespēju izmazgāt veļu tiem, kuriem nav iespējams to izdarīt
dzīvesvietā.

Pakalpojums tiek nodrošināts Smilšu ielā 39, Viesītē, Viesītes no-
vadā, divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās - no plkst. 9.00
līdz 16.00.

Pakalpojumu var saņemt, iepriekš piesakoties pie darbinieka pa-
kalpojuma sniegšanas vietā pa tālr. 26557864 vai Sociālajā dienestā. Sociālā dienesta vadītāja S. Matačina

Viesītē pieejami veļas mazgāšanas un žāvēšanas
pakalpojumi MAKSA PAR PAKALPOJUMIEM 

N.p.k. Pakalpojums M rvien ba Cena (EUR) 
 

1. Ve as mazg šana 1 cikls  
1.1. Tr c g m imen m/person m (viens cikls 

l dz 7 kg sausas saš irotas ve as) 
2 x m nes  bezmaksas 

1.2. Daudzb rnu imen m (viens cikls l dz 7 kg 
sausas saš irotas ve as) 

4 x m nes  bezmaksas 

1.3. Daudzb rnu imenes (viens cikls l dz 7 kg 
sausas saš irotas ve as) 

 1.50 

1.4. Tr c gas imenes/personas imenes (viens 
cikls l dz 7 kg sausas saš irotas ve as)  

 1.50 

1.5. Inval diem, pension riem (viens cikls l dz 7 
kg sausas saš irotas ve as)  

 1.50 

2. Ve as ž v šana 1 stunda  
2.1. Tr c g m imen m/person m 2 x m nes  bezmaksas 
2.2. Daudzb rnu imenes 4 x m nes  bezmaksas 
2.3. Daudzb rnu imenes  1.00 
2.4. Inval diem, pension riem  1.00 
2.5.  Tr c gas imenes/personas  1.00 

Sakopsim māju
pagalmus!

Ik gadu, nokūstot sniegam, pilsētā skatam
paveras nesakoptās teritorijas un atkritumi, kas
bojā Viesītes ainavu. Tāpēc pirms Lieldienām
un Latvijas Lielās talkas ikviens Viesītes novada
iedzīvotājs aicināts sakopt Latviju, sākot ar sa-
vas mājas pagalmu un tuvāko apkārtni, lai uz-
labotu piemājas vidi un pilsētas tēlu kopumā.

Aicinām līdz Lieldienām iesaistīties iekš-
pagalmu sakopšanas darbos, par piemērotiem
talkošanas laikiem vienojoties ar daudzdzīvokļu
namu sētniekiem. Tostarp arī privātmāju ie-

dzīvotāji aicināti sakopt teritoriju ap saviem īpa-
šumiem.

Vislatvijas Lielā talka šogad notiks 26. ap-
rīlī. Plkst. 10.00 pulcēsimies pie Viesītes mazā
ezeriņa, lai sakoptu tā teritoriju ar šī gada ak-
centu uz Baltijas jūru – „Tīra Baltijas jūra sā-
kas tavā vannas istabā”. Mazos un lielos tal-
kotājus pēc labi padarīta darba gaidīs silta tēja
un zupa, sportiskas aktivitātes, tikšanās ar pa-
truļkuģa P-07 „Viesīte” komandu un pārstei-
guma balvas foto/zīmējuma konkursa uzvarē-
tājiem. Dzīvosim sakoptā vidē! Lai prieks Tev
pašam un pārējiem!

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiec. spec. L. Liepiņa

Parasti pavasaris ir tas laiks, kad sakopjam teritoriju ap savu māju
un tuvāko apkārtni. Ja tas ir mūsu īpašums, tad ar modru aci sekojam
kārtībai un tīrībai tajā arī pārējos gadalaikos. Rūpējamies par kārtību
arī savos dzīvokļos un mājās, jo jūtamies tur saimnieki.

Tādas mājas vārda plašākā izpratnē visiem viesītiešiem ir Viesīte.
Un daļiņa – skaista un reizē problemātiska – no šīm mūsu mājām ir
Riekstu mežs, kur vieni labprāt dodas ieelpot svaigu gaisu un pastai-
gāties, bet citi izgāž atkritumus un citas drazas. Katram no mums taču
ir skaidrs, ka problēma nav atkritumu tvertņu trūkumā vai citā izdo-
mātā iemeslā (tos pārpārēm sliktai rīcībai var atrast vienmēr), bet at-
tieksmē. Kā to mainīt? Grūts jautājums. Prieks, ka grupiņa cilvēku, īpa-

ši neafišējot savu darbu, strādā meža sakopšanā. Viņi arī vērsās pie šīs
avīzītes veidotājiem ar lūgumu aicināt mūs visus aizdomāties par savu
attieksmi un nepiemēslot Riekstu mežu.

Mīļie līdzcilvēki, būsim saimnieki savā pilsētā, kas reizē ir arī
mūsu mājas, un nepiedrazosim ne tikai Riekstu mežu, bet arī dau-
dzas citas jaukas mūsu pilsētas vietas – ja slikto darbu neviens
neredz, tas nenozīmē, ka tas nav slikts darbs! Piedalīsimies pil-
sētas sakopšanā, rūpēsimies par to ne tikai talku un citu akciju
laikā, bet ik dienu! Lai mūsu ieguvums ir prieks un gandarījums
par paveikto!

L. Griškena

Būsim saimnieki savā pilsētā!

26. februārī Ilūkstē notika Sēlijas novad-
pētnieku 4. saiets. Bērnu un jauniešu centrā pul-
cējās savu novadu zinātāji un pētnieki, kas strā-
dā muzejos, bibliotēkās, jauniešu centros, tū-
risma jomā un izglītības darbā dažādās Sēlijas
malās.

Pasākumu vadīja Ilūkstes BJC muzeja di-
rektore Vanda Rimša. Saistoša bija ilūkstiešu
novadpētniecības darba prezentācija un Ilūkstes
1. vidusskolas skolēnu video „Tās dienas acīm”.
Katrā vietā, kur novadpētnieki ciemojas pie-
redzes apmaiņā, var redzēt ko pārsteidzošu un
apbrīnas cienīgu. Šeit tāda bija tikšanās ar Birutu
Čamāni un ģimenes viesu nama „Pie torņa” tap-
šanas vēsture.

Pārsteidzoši bagāta ir BJC „Sēļu istabas”
materiālu krātuve un daudzveidīgas tās iz-
mantošanas formas. Ilūkstieši lepojas ar saviem
daudzajiem, visā Latvijā pazīstamajiem no-
vadniekiem un arī ar dāsnajiem priekšmetu dā-

Sēlija gatavojas VII kongresam
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vinātājiem. Viena no viņiem ir pensionētā sko-
lotāja Anna Kuļikovska, liela rokdarbniece, ko-
lekcionāre, interesants cilvēks ar 90 dzīves ga-
dos gūtu bagātu dzīves pieredzi. Katrs viņas
priekšmets muzejā ir ar savu stāstu un dāvināts
no sirds.

Daudz iespaidu novadpētnieki guva arī
Dvietes pagasta vēstures novadpētniecības ma-
teriālu krātuvē, kas iekārtota parastā daudz-
dzīvokļu mājas trīsistabu dzīvoklī. P. Sukatnieka
mājas vadītājas Vandas Gronskas lielais entu-
ziasms un neatlaidība ir apbrīnas vērti. Mājas
„Apsītes” no pamestībai un aizmirstībai no-
lemtas vietas pamazām pārtop par sakoptu ma-
teriālo un nemateriālo kultūras bagātību krā-
tuvi, kas saglabās izcila selekcionāra un inte-
resantas personības piemiņu. Dviete šogad 22.,
23.augustā gatavojas svinēt selekcionāra
Paula Sukatnieka simtgadi un jau tagad aici-
na interesentus būt klāt šajā notikumā.

„Gulbju” mājas apmeklējums Bebrenes pa-
gastā bija iespēja iepazīties ar veiksmīgu no-

vadpētniecības un tūrisma sadarbību. Te ska-
tāma bagātīga Ā. Grūbertes privātkolekcija
„Koka priekšmets sētā no 19. gs. beigām līdz
20. gs. sākumam”.

Pasākumā Viesītes novadu pārstāvēja
Rudīte Urbacāne, Gunārs Spīdainis un Ilma
Svilāne.

Novadpētnieki pateicas Ilūkstes novadam
par iespaidiem bagāto dienu!

Nākošā tikšanās - 28. martā Jaunjelgavā. Te
paredzama iepazīšanās ar Jaunjelgavas no-
vadpētnieku darbu, PII „Atvasīte” Senču ista-
bu, interesantu dabas objektu apskate, viesošanās
pie kokgriezēja Pētera Grauduļa, Staburaga sa-
ieta namā un Pētera Barisona muzejā.

Gatavojoties VII Sēlijas kongresam,
Viesītes Kultūras pilī veidojam izstādi
„Pētījumi par Sēlijas novadiem” un vācam in-
formāciju par novadpētnieku darbu. Ceram uz
atsaucību un gaidām pazīstamu un vēl neiepazītu
novadpētnieku, kā arī muzeju un muzejtelpu
informāciju un sava darba pārskatus.

VII Sēlijas kongresa sagatavošanā, kas no-
tiks Viesītē 30. maijā un kurā iesaistās Sēlijas
reģionā esošās pašvaldības, Viesītes novada paš -
valdību atbalsta Latvijas Zinātņu akadēmija,
Daugavpils Universitāte un Sēļu klubs. Šajā kon-
gresā īpaša vieta atvēlēta skolēnu un studen-
tu darbam, ko vada Aknīstes vidusskola sa-
darbībā ar Latvijas Universitāti.

Arī mēs katrs individuāli varam piedalīties
kongresa sagatavošanā un piedāvāt savu pie-
redzi, zināšanas un atbalstu. Viens no veidiem,
kā to darīt, ir pievienoties Sēļu klubam. Lai ie-
stātos Sēļu klubā, jāuzraksta iesniegums vai jā-
aizpilda iesnieguma veidlapa, kas atrodama mu-
zeja mājas lapā. Tas jānosūta pa pastu vai pa
e-pastu (oriģinālu iesniedzot pēc tam): I.
Svilānei, Viesītes muzejs „Sēlija”, Peldu iela
2, Viesīte, Viesītes nov., LV - 5237,

e-pasts: ilma.svilane@inbox.lv, tel.
27071996.

I. Svilāne
Autores foto

Šī gada 21. februārī Viesītes Kultūras pilī
notika cienījamajam akadēmiķim Jānim
Stradiņam veltītās grāmatas atvēršanas svētki.
Ar savu vizīti grāmatas prezentācijā Viesīti pa-
godināja pats novadnieks Jānis Stradiņš, grā-
matas autore Līga Blaua un apgāda Jumava va-
dītājs Juris Visockis.

Prezentējot grāmatu viesītiešiem, aka-
dēmiķis Jānis Stradiņš lielāko akcentu lika
uz zinātnes attīstību Latvijā un jaunizde-
vumu Latvijas enciklopēdijai „Latvieši un
Latvija”: „Latvijā ir ļoti laba zinātne, ar
kuru mēs lepojamies, bet no otras puses at-
tieksme pret zinātni un atbalsts no valsts pu-
ses ir trešais zemākais Eiropā.” Savukārt,
runājot par grāmatu „Jānis Stradiņš. Ceļš
cauri laikiem”, akadēmiķis uzsver, ka au-
tore ir izveidojusi ļoti labu kolāžu:
„Galvenais jau jāpasakās Līgai par dros-
mi ķerties pie šī darba.”

Grāmatas autore, uzrunājot klātesošos, tei-

ca, ka informācija grāmatas tapšanas laikā mek-
lēta rakstu arhīvos un uzklausīti arī Jāņa Stradiņa
stāsti: „Es esmu akadēmiķi novilkusi līdz savam
līmenim, bet es nespēju pacelties līdz viņa lī-
menim. Man atkal liekas, ka tas mans līmenis
ir tautas vidējais, kas varētu lasīt šo grāmatu.”

Apgāda Jumava vadītājs Juris Visockis par
grāmatas vērtību teic - par to lai spriež lasītā-
ji, bet, viņaprāt, Līgas Blauas talants atklāt per-
sonības ir auglīgs. „Kā izdevējs varu teikt, ka
grāmatai ir ļoti labi pārdošanas rezultāti.
Grāmatas tirāža ir 2000 eksemplāri, bet jau šob-
rīd izskatās, ka būs nepieciešams vēl.”

Tikšanās noslēgumā, sveicot viesus, klāt -
esošie neslēpa emocijas, sakot - lai Dievs dod
mums katram to vienkāršību, kas mīt akadē-
miķī J. Stradiņā!

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiec. spec. L. Liepiņa

Autores foto

Jānim Stradiņam veltītās grāmatas prezentācija Viesītē

19. marta Viesītes novada domes sēdē apstiprināts nolikums pro-
jektu konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss Viesītes novadā”.
Jauno uzņēmēju atbalsta programmas mērķis ir motivēt jauniešus sava
biznesa veidošanai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai Viesītes
novada teritorijā, veicinot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbī-
bas veicēju veidošanos novadā.

Pirmajā gadā projektu konkursam no Viesītes novada pašvaldības

budžetā paredzēti 1420 EUR. Pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no
24. marta līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas
pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv un sociālajos tīklos. Sīkāka
informācija: Inese Vītola, Attīstības nodaļas vadītāja, 27865802,
inese.vitola@viesite.lv

Viesītes novada pašvaldība izsludina
projektu konkursu „Jauniešu biznesa ideju konkurssViesītes novadā”

Biedrības „Sēļu zīle” īstenotā Mūžizglītības programmas Grundtvig
projekta „Fostering lOcal Learners Knowledge & Artistical Rural
Treasure” /FOLK&ART/, Nr. 20131LV1GRU06054461, ietvaros
kopš aizvadītā gada oktobra mēneša Viesītes novada iedzīvotāji rei-
zi mēnesī apgūst angļu valodu, tautiskās dejas un kora dziedāšanu

tautiskā noskaņā.
Angļu valodas klubiņa apmeklētājas atklāj, ka šo mēnešu laikā ap-

gūtas pamatzināšanas komunikācijā angļu valodā, nostiprinot prasmes
teikumu veidošanā, un gatavotas prezentācijas par projekta partnervalstīm,
tostarp mācoties izmantot interneta resursus angļu valodā. Nodarbību
apmeklētāji uzskata, ka dalība šajā projektā ir viena no retajām iespē-
jām mazpilsētā apgūt angļu valodas zināšanas. Angļu valodas klubiņa
nodarbības vada Gunta Dimitrijeva, kura pauž lepnumu par to, ka bied-
rība „Sēļu zīle” dod iespēju vietējiem iedzīvotājiem piedalīties nodar-

Projekts, kas paplašina redzesloku
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bībās, kuras ne tikai sniedz jaunas zināšanas un prasmes, bet arī pa-
plašina redzesloku un paaugstina cilvēku pašapziņu.

Dejotāju nodarbību koordinatore Daina Vītola stāsta, ka tautas deju
nodarbībās tiek apgūtas tautas rotaļdejas, kas ir mūsu latviešu etnis-
kais mantojums. Pirmo nodarbību vadīja Vita Talla ar folkloras kopu.
Viņas vadībā apgūti pamati etnogrāfiskajās dejās un rotaļdejās.
Mēģinājumus deju soļu apguvē ikvienam interesentam šobrīd turpina
vadīt Viesītes tautisko deju kolektīva Augšzeme vadītājs Andris Kivlenieks
un dejotāja Daina Vītola.

Savukārt pieaugušie, kuri vēlas dziedāt savam priekam un gūt po-
zitīvas emocijas, apmeklē dziedāšanas nodarbības. Visiem zināmu un
pazīstamu tautas dziesmu dziedāšana kopā ar Viesītes jauktā kora da-
lībniekiem nu jau daudziem projekta dalībniekiem ir neatņemams ik-
mēneša pasākums. Kora nodarbību koordinatore Aija Butāne dziedā-
šanas nodarbībām gatavo dziesmas par katra mēneša aktuālajām tēmām.
Decembrī tika dziedātas ar Ziemassvētkiem saistītas dziesmas, janvā-
ra nodarbība bija veltīta Raimonda Paula dziesmām, februārī visu da-
lībnieku sirdis pildīja mīlestības tēma.

Projekta vietējie partneri – Viesītes muzejs „Sēlija” un Viesītes
Kultūras pils – savos darba plānos ir iekļāvuši arī projekta aktivitātes.
Sadarbības rezultātā projekta ietvaros ir īstenoti projektā plānoti pa-
sākumi, piemēram, festivāls – sadancis „Klaberjakts”, kā arī veikts iz-
pētes darbs par tautas mākslu partneru valstīs un Latvijā, kas lieliski
papildina apmācību dalībnieku veikto izpētes darbu par partneru val-
stu kultūru un tradīcijām. Īpaša uzmanība ir pievērsta tautas tērpiem.
Viesītes muzejā „Sēlija” ir apskatāma ekspozīcija, kurā ikviens var ie-
pazīties ar Sēlijas tautas tērpu un to elementu krāšņumu.

Laikā no 13. – 17. maijam Ungārijā notiks otrā projekta sanāksme,
uz kuru no Viesītes dosies divdesmit cilvēki. Pašlaik notiek aktīvs
sagatavošanās darbs – dalībnieku apzināšana, prezentāciju gatavo-
šana, sazināšanās ar starptautiskajiem partneriem. Projekta īsteno-

šanu finansē Mūžizglītības programma ar budžeta piešķīrumu 21000
eiro apjomā. Biedrības „Sēļu zīle” valdes priekšsēdētāja G. Dimitrijeva
atzīmē, ka projekta īstenošana paaugstina biedrības kapacitāti, ak-
tivizē brīvprātīgo darbu, iesaista iedzīvotājus izglītošanās procesā.
Mācīties darot – tāds, viņasprāt, ir svarīgākais uzstādījums projek-
ta mērķa sasniegšanā.¨

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiec. spec. L. Liepiņa

G. Dimitrijevas foto

No 2012. gada augusta līdz 2014. gada martam Māras Oses ģime-
nes ārsta praksē Viesītes novada Saukas pagastā  Aronijas 4 – 1 ar Eiropas

Savienības fonda atbalstu tika realizēts projekts „Infrastruktūras uzla-
bošana ģimenes ārsta praksē”. Projekta ietvaros ir iegādāts aprīkojums,
mēbeles, portatīvais dators, kā arī veikts daļējs remonts un sakārtota
apkures sistēma.

Projekta kopējās izmaksas – 5988,31 Ls (8520,60 EUR), ERAF at-
balsta summa – 4558,00 Ls (6485,00 EUR) – 85% no sākotnējām at-
balstāmajām projekta izmaksām, t. i., 5362,35 Ls (7629,94 EUR).

Ģimenes ārste M. Ose

 

 

Eiropas struktūrfondu atbalsts ģimenes ārstu
praksēm

NOVADA SKOLĀS

Profesijas meklējumos

Februāris Viesītes vidusskolas 12. klases jauniešiem ir mēnesis, kad
notiek Ēnu diena, lekcijas, tikšanās ar dažādu augstākās izglītības mā-
cību spēku pārstāvjiem un brauciens uz „Skola 2014” izstādi Ķīpsalā.
Tiek izskatītas tālākizglītības iespējas, apzinātas mācību iestādes un ie-
pazītas iecerētās profesijas darba vidē.

Jaunieši šogad iepazina profesijas, kas pārstāv plašu nozaru klāstu: me-
dicīnu, izglītību, lauksaimniecību, uzņēmējdarbību, loģistiku, izklaides in-
dustriju, aizsardzību, mākslu, tirdzniecību un ēdināšanu, TV un citas.

Santa un Laura ēnoja Viesītes novada pašvaldības jaunatnes lietu
speciālisti L. Liepiņu.

Diāna apciemoja Jēkabpils biedrības „Melnā muša” vadītāju G.
Cankali – viņa atzīst, ka tā bija emocijām bagāta diena. Elizabete ēno-
ja skolas pavāri M. Bruņenieci un secināja, ka šīs profesijas pārstāv-
jiem darba diena ir smaga. Anna Paula ciemojās TV 3 ziņu studijā, kur
ēnoja producentu A. Vīksnu. Jaunietei ļoti patika darbdienas spraigais
ritms, viņa apsver domu studēt un darboties šajā nozarē. Elīna apmeklēja
sava tēva darba vietu – viņš strādā par Latvijas valsts mežu ģeotelpis-
kās informācijas uzturēšanas dienesta atbalsta speciālistu Dienvidlatgales

mežsaimniecībā Līvānos. Imanda savukārt palīdzēja vadīt nodarbības
A. Baštikai pirmsskolas bērniem Rīgas skolēnu pils Bērnu un jaunie-
šu centrā. Meitene atzīst, ka mainīja savus uzskatus par pedagoga dar-
bu. Tagad viņa uz to skatās daudz pozitīvāk, ar pietāti un mīlestību. Pēteris
viesojās Latvijas nacionālajos bruņotajos spēkos, Uģis apmeklēja uz-
ņēmumu Rīgā „Scandiweb”, kas darbojas programmēšanas nozarē.

Scandiweb uzņēmuma programmēšanas nodaļa. U. Pučinska foto
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Jaunietim patika redzētais – darba vide, pienākumi un darba apstākļi.
Mārtiņš apmeklēja uzņēmumu CYTEH (loģistikas nozare). Edgars,
Kristaps un Valērijs izmantoja iespēju un apmeklēja Latvijas robežsardzes
Grīvas nodaļu. Zēni atzīst, ka redzētais patika un darba diena ir inte-
resanta.

Jaunieši Ēnu dienu uztvēra ar lielu atbildības sajūtu un sagatavoja
prezentācijas par redzēto. Viņi izteica savas domas par Ēnu dienas snieg-
tajām iespējām.

„Ēnu diena ir ļoti laba iespēja iegūt reālu pieredzi, jo, ejot ēnot, iz-
rādās – var krasi mainīt domas par profesiju.” (Maira)

„Ēnu diena sniedza pozitīvu ieguvumu gan zināšanu līmenī, gan emo-
ciju ziņā. Šī iespēja nostiprināja manu pārliecību par turpmākās pro-
fesijas izvēli.” (Diāna)

„Ļoti patika šī diena. Tā bija lieliska iespēja redzēt, kā strādā ro-
bežsargi ikdienā. Ieguvām daudz jaunu zināšanu par šīs profesijas dar-
ba ikdienu.” (Edgars, Kristaps)

„Ēnu diena - viena no ļoti foršām dienām manā dzīvē. Manuprāt,
tai obligāti vajadzētu būt jau no 10. klases. Tas palīdzētu izdarīt pareizo
izvēli un būtu labs guvums dzīvei.” (Elizabete)

„Manuprāt, Ēnu diena ir ļoti vajadzīga un atbalstāma. Žēl, ka sko-
lā obligāti ēno tikai 12. klasē. Manuprāt, jau mazākajās klasēs to va-
jadzētu ieviest, jo tā ir iespēja iepazīties ar dažādām profesijām un to
darba ikdienu. Vēlāk izvērtējot varēs izdarīt pareizo izvēli par labu sa-
vai nākotnes profesijai. Es šogad Ēnu dienu izmantoju simprocentīgi.”
(Anna Paula)

Zemgales novada, Jēkabpils starpnovadu
aktivitātes:

21.02. matemātikas olimpiādē: 2. vieta –
A. Kalniņai un A. Līcim (sk. A. Brūvere, I.
Martuženoka); atzinība – I. Aldiņai, A. Kovrigo
(sk. A. Brūvere, A. Prokofjeva).

24.02. skolēnu latviešu valodas olimpiādē
5. klasēm: 2. vieta – Z. Zeltiņai (sk. R.
Sirmoviča); 3. vieta – V. Zaļakmenim, atzinī-
ba – I. Aldiņai (sk. I. Daņiļeviča).

26.02. vācu valodas olimpiādē: atzinība –
A. Kalniņai (sk. M. Lasmane).

7.03. akcijas ietvaros „10 gadi NATO
Latvijas skolās” mūsu skolēni tikās ar Ārlietu
ministrijas Drošības politikas departamenta
Bruņojuma kontroles nodaļas vadītāju Mārtiņu
Pundoru. Lekcijas laikā skolēni tika iepazīsti-
nāti ar īsu prezentāciju par Latvijas dalību NATO
un diplomāta darbu. Pēc šīs tikšanās vidus-
skolēni diskutēja ar Saeimas deputātiem (L. Či-
gāni u. c.). Turklāt šajā dienā bija vēl nebijis
pasākums – „eXperimenti”, kuru koordinēja sk.
L. Blumbeka. Skolēni bija izstrādājuši ekspe-
rimentus un sagatavojuši prezentācijas. Mūsu
skolas jaunieši ir aktīvi dalībnieki fizikas jomā
mājas lapā: www.fizmix.lv, kur arī ir ievieto-
ti L. Mazures u. c. meiteņu eksperimenti.

10.03. publiskās runas konkursā 2. vieta –
I. Mašinskai. Sagatavoja sk. R. Sirmoviča.

12.03. 10. atklātajā mājturības un tehno-
loģiju olimpiādē „Pavasaris” (Rīgas amatnie-
cības vidusskolā) 4. pakāpi ieguva E. Bērziņš
(sk. G. Grieķeris). Jaunietis iekļuva labāko pie-
ciniekā. 

16.03. vizuālās mākslas konkursā „Latvijas
karavīri laikmetu griežos” godalgas: 1. vieta
– V. Zaļakmenim, 3. vieta – A. Gailītei; pa-
teicības raksti – B. Ažušelei, E. Bantauskai,
R. Kravčenko (sk. S. Ratiņa, B. Masuleviča).

17.03. kristīgās mācības olimpiādē: 2. vie-
ta – D. Kivleniekam, Z. Zaļakmenei; atzinī-
bas – L. Aļohno, A. Narkevičinai (sk. B.
Masuleviča, N. Ribicka).

18.03. vizuālās mākslas olimpiādē: 2. vie-
ta – I. Milaknei; 3. vieta – Z. Zeltiņai, B.
Ažušelei (sk. S. Ratiņa).

18.03. sociālo zinību konkursā: atzinība –
L. Luksteniecei (sk. B. Masuleviča).

19.03. 4. klašu skolēnu latviešu valodas un
matemātikas olimpiādēs: 1. vieta – Z.
Zaļakmenei (latv. val.) (sk. B. Masuleviča), 1.

vieta – K. Ratniekam (matemātika), 2. vieta
– L. Luksteniecei (latv. val.) (sk. A. Prokofjeva).

20.03. Zemgales novada 13. matemātikas
olimpiādē: 3. vieta – A. Kalniņai, J. Berģim;
atzinība – A. Muceniekam (sk. A. Brūvere, I.
Martuženoka).

27.03. uz skolēnu ZPD reģiona konferen-
ci Jelgavā devās A. Gailīte (11. kl.) ar darbu
„Iedzīvotāju dabiskā kustība Viesītes novadā
laikā no 1999. gada līdz 2013. gadam” (zemes
zinātnē – ekonomiskā ģeogrāfija). Kulturoloģijas
jomas darbu par tēmu „Analogā fotogrāfija” aiz-
stāvēja A. P. Kuzņecova (12. b kl.).

Daudz izcīnītu uzvaru ir arī sportistiem (vo-
lejbolā, „Lāsēna kausā” u. c.). 14.03. notika fut-
bola mači, ko rīkoja vidusskolēni.

Sācies spraigs gatavošanās posms arī tau-
tas deju kolektīviem. Notiek gatavošanās ska-
tēm un koncertiem.

Materiālus apkopoja un sagatavoja
direktora vietniece audzināšanas darbā

S. Ratiņa.

Sasniegumi konkursos un olimpiādēs

Izcīni savu medaļu pats!

Saulainā 6. marta diena Rites pamatskolā noritēja Olimpisko spē-
ļu gaisotnē. Gan pēc vasaras, gan ziemas Olimpiskajām spēlēm skolā
tiek rīkotas Olimpiskās viktorīnas. Šoreiz tā bija veltīta nesenajām XXII
Ziemas Olimpiskajām spēlēm Sočos. Jaunums ir tas, ka šogad Rites pa-
matskolas direktore rosināja viktorīnā piedalīties arī skolotājas, kā arī
viktorīnu veikt individuāli, ne komandās. Tā katram tika dota iespēja
savu medaļu izcīnīt pašam. Mazāko klašu grupā jautājumiem tika pie-
dāvāti arī trīs atbilžu varianti. Līdz ar to pareizo atbildi varēja uzreiz
atzīmēt vai gluži vienkārši uzminēt. Lielākajām klasēm nācās atsaukt
atmiņā zināšanas, jo atbilžu varianti netika piedāvāti. Jautājumi tika da-
līti divos blokos: par pasaules sportistu startiem un par mūsu Latvijas
izlases sportistu sasniegumiem. Sports mūsos audzina patriotisku lep-
numu par savas valsts sportistiem, tāpēc ir tikai loģiski, ka mēs zinām
ne tikai par viņu sportisko sniegumu, bet arī iepazīstam viņus tuvāk,
kā cilvēkus. 1. - 3. klašu grupā uzvaru izcīnīja K. Moisejevs (1. kl.),
aiz sevis atstājot klasesbiedru E. Bistrovu, 3. vietu ieguva 3. klases au-
dzēknis K. Vāgners. 4. - 6. klašu grupā uzvarēja 6. klases skolēns E.
Livdāns, sudrabs - 4. klases skolniecei Ž. Staltmanei. Šajā grupā bron-
zas medaļas ieguva A. Geroimova no 4. klases un A. Briede no 6. kla-
ses, savācot vienādu punktu skaitu. 7. - 9. klašu grupā uzvaru dalīja divi

9. klases puiši - A. Liepiņš un E. Kampe. Sudraba medaļu izcīnīja 7.
klases skolniece V. Geroimova, bronzas medaļa vēl vienam 9. klases
audzēknim A. Strumskim. Liels gandarījums par skolotāju iesaistīša-
nos un lielo azartu viktorīnā. Jāatzīmē, ka skolotājiem pareizo atbilžu
skaits bija ievērojami lielāks nekā skolēniem. 1. vietu un zelta meda-
ļu izcīnīja Rites pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā S.
Tuča, sudraba medaļu savā īpašumā ieguva Rites pamatskolas direktore

Viesītes vidusskolā - SALIDOJUMS!
10. maijā plkst. 18.00 Viesītes vidusskola rīko skolas absolventu salidojumu

/Sīkāka informācija pa telefonu 65245214/.
Aicinām izteikt vēlējumus savai skolai jubilejā un iesūtīt tos līdz 1. aprīlim elektronis-

ki uz e-pasta adresi: viesite@latnet.lv
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14. martā Rites pamatskolā aizvadīta netradicionāla piektdiena, uz-
ņemot viesos patruļkuģa P-07 „Viesīte” komandu. Vizītes laikā jūrnieki
iepazinās ar Rites pamatskolu un interaktīvā veidā pastāstīja izglītības
iestādes audzēkņiem par jūrnieku darba specifiku.

„Viesīte” ir pirmais pilnīgi Latvijā būvētais karakuģis un viens no
kopumā pieciem šāda veida patruļkuģiem. Patruļkuģis ir 25 metrus garš
un 13 metrus plats. Tas attīsta 20 mezglu ātrumu, un to apkalpo asto-
ņu jūrnieku komanda. Patruļkuģis tiek izmantots arī cilvēku meklēša-

nai un glābšanai jūrā. Patruļkuģiem doti nosaukumi – „Skrunda”, „Cēsis”,
„Viesīte”, „Jelgava” un „Rēzekne”, kas ir nozīmīgākās Brīvības cīņu
norises vietas Latvijas vēsturiskajos reģionos.

Paldies par vizīti patruļkuģa P-07 „Viesīte” komandai – komandierim
Tālim Dzērvem, komandiera palīgam Renāram Drongam, galvenajam
mehāniķim Uģim Ecētājam, mehāniķa palīgam Didzim Pauliņam, ve-
cākajam sakarniekam Agnim Ābolam, sakarnieka palīgam Marekam
Avotiņam!

Viesītes novada pašvaldības Sabiedrisko attiec. spec. 
L. Liepiņa

Autores foto

Patruļkuģa „Viesīte” komanda Rites pamatskolā

8. martā Rīgā, „Daugavas” stadionā, notika Latvijas ziemas čem-
pionāts šķēpa mešanā, kur piedalījās dalībnieki pa vecuma grupām no
2000. gadā dzimušajiem līdz pieaugušajiem. Viesītes Sporta skolas au-
dzēkne, Ābeļu pamatskolas skolniece Laine Donāne šogad startēja „A”
grupā, kur spēkiem mērojās 1997. - 1998. gadā dzimušās jaunietes (Laine
ir dzimusi 1998. gadā). Dalībnieku skaits nebija īpaši kupls – „A” gru-
pas meitenēm 9 dalībnieces, jo, lai piedalītos startā, pagājušajā sezo-
nā bija jāizpilda noteikts normatīvs katrā vecuma grupā. Lainei starts
izdevās lielisks – tika sasniegts labs rezultāts – 49,20 metri ar 500 g
smagu šķēpu, kā arī šoreiz veiksme bija Laines pusē – otrā vieta tika
apsteigta tikai par 1 centimetru! Visu sešu metienu laikā spriedze ne-
atslāba ne uz mirkli - cīņā par uzvaru iesaistījās 2. vietas ieguvēja, ta-
lantīgā šķēpmetēja no Murjāņu Sporta ģimnāzijas Andrija Priedīte, dzi-
musi 1997. gadā, un ne mazāk talantīgā 3. vietas ieguvēja, 1997. gadā
dzimusī Agnese Vilcāne no Kokneses, kura tagad mācās un trenējas Rīgā
un šoreiz sasniedza rezultātu - 43,19 metri. Liels prieks, ka Laine iz-
cīnījusi nu jau četrkārtējās Latvijas čempiones titulu!

Ar šo startu Laine atkārtoti izpildīja kvalifikācijas normatīvu sa-
censībām Azerbaidžānas pilsētā Baku, kur no 30. maija līdz 2. jūnijam
notiks atlase Eiropas komandai uz 2. Pasaules Jaunatnes olimpiādi Ķīnā,
kas notiks augustā. Lai kvalitatīvāk sagatavotos šīm atlases sacensībām,
Lainei no Latvijas Šķēpmetēju kluba tika piedāvāta iespēja aprīlī pie-

dalīties treniņnometnē, kas notiks Spānijā, par kuras līdzfinansēšanu
milzīgs paldies Viesītes novada domei, par sniegto atbalstu paldies Viesītes
Sporta skolas direktoram Jānim Osim!

T. Donāne,
Viesītes Sporta skolas vieglatlētikas trenere

Viesītes Sporta skolas audzēkne – 
četrkārtējā Latvijas čempione!

I. Maševska, bet bronzas medaļa un līdz ar to izcīnīta trešā vieta - sko-
lotājai M. Ūdrei.

Vēlos pateikt lielu paldies gan skolas vadībai, gan kolēģiem un sko-
lēniem, kas atbalstīja šo „smadzeņu sportu”, jo viss jau sākas ar zinā-
šanām, domāšanu! Nevienu rotaļu vai sporta spēli nevaram spēlēt, ja nav
teorētisko zināšanu. Skumji, ka reizēm nākas saskarties ar indivīdiem,
kurus nekad un nekas neinteresē. Tomēr prieks un lepnums par savu iz-

cīnīto medaļu bērniem bija. Smaids ilgi nenozuda no sejām, un savas
izcīnītās medaļas bērni nenoņēma visas dienas garumā. Tas priecē, un
paldies skolotājām, kas savā aizņemtībā atrada laiku un ar savu piemēru
parādīja, ka zināšanas - tā ir gaisma un kopīgi sasniegti mērķi!

Rites pamatskolas sporta skolotāja V. Liepiņa
A. Makučones foto

8. - 9. martā Jēkabpilī aizvadīts Latgales čempionāts futbolā tel-
pās, kurā startēja arī Viesītes Sporta skolas 2005. - 2006. gadā dzi-
mušo zēnu komanda. Desmit komandu konkurencē Viesītes Sporta

skolas futbolisti izcīnīja otro vietu, mājās pārvedot sudraba me-
daļas.

Viesītes Sporta skolas direktors Jānis Osis norāda - komandas sa-

Sudrabs Latgales telpu futbola čempionātā!
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1. vieta konkursā!

12. martā Daugavpils mūzikas vidusskolā notika reģionālais kon-
kurss, kurā piedalījās Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi:
Ilvija Aldiņa, Juris Skutelis, Jana Pupeļa, Sindija Bantauska, Diāna
Grigorjeva un Līga Bārbale.

Konkursa mērķis – veicināt mūzikas skolu audzēkņu interesi par
mūzikas literatūras un solfedžo priekšmetu plašāku apgūšanu. Konkursa
galvenā tēma – pirmā latviešu komponista Jāņa Cimzes daiļrade, jo šo-

gad atzīmējam latviešu kora kultūras pamatlicēja, skolotāju skolotāja
Jāņa Cimzes 200. jubileju.

Mūsu skolas komanda cītīgi gatavojās šim konkursam – ar māk-
slas skolas skolotājas Ingas Kovaļevskas palīdzību bērni veidoja pla-
kātu komandas radošajai prezentācijai, apguva Jāņa Cimzes biogrāfi-
jas un daiļrades faktus, tautasdziesmu apdares.

Konkursā piedalījās komandas no deviņām reģiona mūzikas sko-
lām, prezentējot savu komandu, atbildot uz viktorīnas jautājumiem un
rādot savas radošās kompozīcijas. Mūsu audzēkņi parādīja ne vien la-
bas zināšanas un prasmes mūzikas literatūras priekšmetā, bet arī īstu
cīņas sparu un komandas saliedētību. Rezultāts – 1. vieta un liels gan-
darījums par paveikto.

Paralēli šim konkursam 12. martā Daugavpils mūzikas vidussko-
la organizēja festivālu Latgales reģiona mūzikas skolu audzēkņiem mā-
cību priekšmetā Vispārējās klavieres. Viesītes Mūzikas un mākslas sko-
lu pārstāvēja skolotājas Jekaterinas Haļiullinas audzēknes: Linda
Luksteniece (3. kora klase) un Evelīna Bantauska (7. kora klase). Abas
meitenes parādīja labu sniegumu klavierspēlē un varēja novērtēt arī citu
skolu audzēkņu priekšnesumus.

Piedalīšanās abos Daugavpils mūzikas vidusskolas organizētajos
pasākumos bija ļoti nozīmīga Viesītes Mūzikas un mākslas skolai, jo
guvām pārliecību, ka arī tik mazā skolā iespējams veidot un attīstīt bēr-
nu talantus un radošās spējas.

N. Šimanauska

stāvs komplektēts no Sporta skolas Viesītes un Pļaviņu jauno futbo-
listu grupām. Komandai tas esot pirmais lielais panākums, jo tā iz-
veidota vien aizvadītā gada septembrī. Viesītes grupu trenē Jānis Osis,
bet Pļaviņu grupu – Imants Siliņš.

Viesītes Sporta skolas Viesītes grupas futbolisti: Tomass Stumbiņš,
Endijs Roze, Nauris Mitenieks, Matīss Leimanis, Mārcis Prodnieks,
Oskars Basovs, Jānis Justs Čičinskis. Viesītes Sporta skolas Pļaviņu gru-
pas futbolisti: Jānis Martinkevičs, Markuss Martinkevičs, Rainers Pakers,
Ralfs Striķis, Raivo Kaņepējs, Linards Lukss.

Viesītes novada pašvaldības Sabiedrisko attiec. spec.
L. Liepiņa

Autores foto

Februāra nogalē mākslas skolā norisinājās konkurss „Es. Telpa. Vide”,
kurā audzēkņi, strādājot pārī, izgatavoja dekoratīvus, stilizētus putnu būrīšus.

Vecuma grupā - 8 - 12 g. - 1. vietu ieguva Andžela Heislere un Sanija
Dzikoviča, 2. vieta – Zanei Zeltiņai un Amandai Molai, 3. vieta – Vendijai
Rozei un Enijai Grundmanei.

Vecuma grupā – 13 - 16 g. – 1. vietu ieguva Eiva Krista Dronka
un Diāna Beļavska, 2. vieta – Dāvim Kalējam un Jurim Skutelim, 3.
vieta – Lindai Mazurei un Janai Dubrovinai.

II semestrī audzēkņi pastiprināti apguvuši tēmu par vidi, telpu, ar-
hitektūru, jo šajā mācību gadā ar to saistās Valsts konkursa tēma. 17.
martā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā norisinājās Latvijas iz-
glītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības un dizaina jomas pro-
grammu audzēkņu Valsts konkursa II kārta. No mūsu skolas uz to de-
vās 2 audzēknes no jaunākās vecuma grupas – Andžela Heislere un Zane
Zeltiņa, savukārt vecāko grupu pārstāvēja Linda Mazure un Dāvis Kalējs.

Pedagogi savas skolas darbu un inovācijas metodiku apguvē at-
spoguļos ekspozīcijās noslēguma pasākumā Saldū 25., 26. aprīlī.

Lai mums visiem skaists un darbīgs pavasaris!      I. Kovaļevska

Konkurss mākslas skolā

Jau 12. gadu pēc kārtas Viesītē aizvadīta
Baptistu draudzes koordinētā akcija ,,Vislielākā
dāvana”. Tās ietvaros ikviens novada bērns ve-
cumā no 2 līdz 14 gadiem saņēma dāvanu.

Pārsteigumus ik gadu gatavo ģimenes no
ASV (projekta „Samarieša soma” ietvaros), kas-
tē ieliekot dažādas dāvaniņas. Pirms bērni tās
saņēma, visus klātesošos iepriecināja Viesītes

baptistu draudzes svētdienas skolas audzēkņu
priekšnesumi. Viesītes Baptistu draudzes mā-
cītājs Juris Grigs atklāj, ka šogad ar dāvanām
iepriecināti vairāk nekā 500 novada bērni: „Tā
ne tikai ir iespēja iepriecināt bērnus ar dāva-
nu, bet arī parādīt un pastāstīt viņiem par ga-
rīgām vērtībām. Mūsu draudze ir viena no re-
tajām, kas tik ilgstoši turpina šo aktivitāti. To

iespējams realizēt, tikai pateicoties komandas
darbam starp novada iestādēm, pašvaldību un
draudzi, jo ik gadu mums tiek sarūpēti bērnu
saraksti, nodrošinātas telpas pasākumam un
transports ģimenēm.”

Bez šīs tradīcijas Viesītes Baptistu draudzes
paspārnē notiek ne mazums aktivitāšu nova-
da bērniem un jauniešiem – nometnes, svēt-

Vislielākā dāvana Viesītē
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LASĪTĀJS RAKSTA

dienas skolas nodarbības, apmācības. Tiek do-
māts arī par to sabiedrības daļu, kam neklājas
viegli – šogad, pateicoties Viesītes Baptistu drau-

dzes iniciatīvai, pilsētā darbu sākusi zupas vir-
tuve. Raugoties uz tuvākajiem projektiem, Juris
Grigs norāda - tiek domāts par sporta spēļu rī-

košanu un Bībeles skolu vasaras mēnešos.
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiec. spec. L. Liepiņa

Juris Misiņš

Hoķjat ļi russkije voini,
Sprosiķe vi u ķišini…

***

Vai tiešām krievi karu grib,
Jautājiet to klusumam…
Klusums neatbild – 
tātad grib!

Klīst atkal pār Eiropu rēgs – 
divgalvu ērgļa rēgs.
Nav divdesmit pirmā gadsimta nav,
krievu vadoņiem nav…
tagad Kremlī hibrīds sēž:
evolūcijas kļūda – 
Staļina – Hitlera veidojums.
Zeltspārnu ērglis ir badā:
aprīta Dienvidosetija,
sen garša zudusi,

tā tikai mušiņa bija,
no Abhāzijas kauliņi vien…
Nākamā Piedņestra, Baltija?
Nav likumu kanibāliem,
ja ķeras klāt slāvu brāļiem.
Kas kuru no kura sijās,
mēs tanī ēdienkartē sen bijām.
Zem ērgļa spārniem tumsa:
tumsa ar gaismas ātrumu
uz Krimu, uz Krimu trauca
kopā ar pašu sātanu.

Savi tautieši jāatkaro
aiz svešām robežām,
tā vietā, lai sauktu
pie sevis uz mājām.
Nu tālāk drupinās
Ukrainas pīrāgu
pa gabaliem vien,
pa gabaliem vien; -
tik liela zeme,
diez, vai par reizi
rīklē lien.

14. martā Viesītes novada bibliotekāres devās uz 5. Neretas nova-
da Grāmatu svētkiem Ērberģē, Mazzalves skolā. Līdzi brauca arī Viesītes
bibliotēkas Grāmatu lasīšanas maratona veiksmīgākie dalībnieki – Alens
Justs Plēsums, Egija Pura, Arnita Deņisova, Anta Narkevičina, Klinta
Narkevičina, Tīna Kosakovska, Lelde Bravacka un Kristaps Melderis.

Grāmatu svētkos bez tradicionālās grāmatu komercizstādes un ie-
spējas paplašināt arī savu mājas bibliotēku svētku apmeklētāji varēja
iesaistīties dažādās aktivitātēs.

Dienas pirmajā pusē Grāmatu svētku dalībnieki varēja piedalīties
diskusijā par izglītību un dzīvi Latvijā ar Izglītības un zinātnes minis-
tri Inu Druvieti, Saeimas deputātu Jāni Reiru, eiroparlamentārieti Kārli
Šadurski, Saeimas deputātu Juri Vectirānu, Neretas pašvaldības priekš-
sēdētāju Arvīdu Kviesi. 

Bērniem bija tikšanās ar Margaritas Stārastes varoņiem (nodarbī-
bu vadīja skolotājas Silvija Lisovska un Daiga Pabērza), kā arī iespē-
ja atcerēties „Balto grāmatu” tās simtgadē kopā ar Jāņa Jaunsudrabiņa
muzeja „Riekstiņi” vadītāju Ilzi Līdumu, bija tikšanās ar daudzu inte-
resantu bērnu grāmatu autoru Māri Runguli.

5. Neretas novada Grāmatu svētkos Ērberģē

NOVADA BIBLIOTĒKĀS

Būsim kopā arī
2014. gadā!

Šī gada pirmie mēneši Viesītes bibliotēkai,
kā arī pārējām mūsu novada bibliotēkām aizri-
tējuši saspringtā darbā – gatavojamies kārtējai
bibliotēku akreditācijai, kas notiks maija sāku-
mā. Darāmā daudz, taču tas nenozīmē, ka esam
aizmirsuši pašu galveno – jūs, mīļie lasītāji. Bez
jums mūsu darbam vispār nebūtu jēgas.

Viesītes bibliotēkā martā noslēdzās kārtē-
jais jaunu grāmatu dāvināšanas akcijas
„Atceries savas pilsētas (skolas) bibliotēku, jau-
na grāmata tai noderēs!” gads. Pirmo paldies
dāvinātājiem teicām jau septembra avīzītē, šo-
reiz gribam no sirds pateikties tiem, kuri arī gada
otrajā pusē mūs atbalstīja, dāvinot grāmatas un
jaunākos žurnālus - I. Burjotei, A. Caunei, M.
Ceirulei, M. Celmiņam, R. Daibem, J.
Dimitrijevam, S. Gravai, M. Jēriņai, D. Jurjānei,
A. Kalējai, D. Kamišovai, A. Kokainei, V.
Korsietei, J. Kovnackai, I. Krastiņai, A. Pastarei,
B. Stepai, N. Sņetkovai, M. Turļukai, A. Žukam
un Viesītes vidusskolas 2. a klasei un audzi-
nātājai! Pavisam šajā akcijas gadā saņemtas 106
grāmatas un daudzi žurnālu numuri. Laikā no

2001. gada (akcijas sākuma) līdz 2013. gadam
(ieskaitot) bibliotēka saņēmusi dāvanā 1082 grā-
matas. Paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri ir
ar bibliotēku bijuši kopā visus šo gadus! Aicinām
mūs neaizmirst arī 2014. gadā!

Protams, Viesītes bibliotēka aicina ikvie-
nu izmantot arī tās piedāvātos pakalpojumus,
kuru lielākā daļa (grāmatu un periodikas lasī-
šana, internets, izstādes, pasākumi) ir bez mak-
sas. Arī maksas pakalpojumiem – printēšanai
un kopēšanai – cenas ir apmeklētājiem drau-
dzīgas: dokumentu lāzerizdruka (melnbalta) –
EUR 0,10; kopēšana – A4 formāts, 1 lpp. – EUR
0,10, A3 formāts, 1 lpp. – EUR 0,15.

Interneta izmantotājiem bibliotēka piedā-
vā bezmaksas pieeju datu bāzēm: www.leto-
nika.lv un www.news.lv Letonika ir latviska uz-
ziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz
sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tul-
košanas informāciju, radot jaunus, apzinot eso-
šos un apkopojot vienuviet unikālus un kvali-
tatīvus digitālos resursus par Latviju latviešu
valodā. Šī datu bāze piedāvā 11 nozaru en-
ciklopēdijas, 13 vārdnīcas, Latvijas Kultūras
kanonu, vairāk nekā 250 latviešu literatūras kla-
siķu pilntekstu darbus, latviešu valodas gra-
matikas rīkus, mūzikas tēmas, putnu balsis, vēs-
tures video, interaktīvu Latvijas karti ar 4000

kultūrvēstures un ģeogrāfijas attēliem un to ap-
rakstiem u.c. Lursoft laikrakstu bibliotēka
www.news.lv ir apjomīgs Latvijas laikrakstu pub-
likāciju un ziņu aģentūras BNS krājums in-
ternetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūk-
stošiem jaunu publikāciju no laikrakstu jau-
nākajiem numuriem. Tajā varat lasīt laikrak-
stus  Diena, Neatkarīgā Rīta avīze, Lauku Avīze,
Vakara Ziņas, Rīgas Balss u.c., kā arī izman-
tot BNS arhīvus. Rakstus var meklēt pēc vai-
rākiem parametriem, t. sk. teksta fragmentiem,
norādot meklējamo objektu vai tēmu. Ja iz-
mantosiet šīs datu bāzes bibliotēkā, nepiecie-
šamības gadījumā bibliotekārs jums palīdzēs
tajās orientēties un atrast nepieciešamo infor-
māciju.

Abas datu bāzes pieejamas arī pārējās no-
vada bibliotēkās.

Plašāka informācija par Viesītes bibliotē-
ku atrodama novada pašvaldības mājas lapā –
sadaļas Kultūra un sports apakšsadaļā Kultūras
iestādes. Šeit iespējams iepazīties ar bibliotē-
kas grāmatu – jaunieguvumu sarakstiem.

Viesītes bibliotēka atvērta apmeklētājiem
katru darba dienu - no plkst. 10.00 līdz 18.00,
bet sestdienās – no plkst. 10.00 līdz 15.00.
Gaidām ciemos!

Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena
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Paši mazākie bērni gāja rotaļās un minēja mīklas kopā ar folklo-
ristiem Ivetu un Vidvudu Medeņiem. Pēcpusdienā visus uz sportiskām
aktivitātēm laipni aicināja Pepija un Mazzalves aktīvie jaunieši.

Svētku izskaņā īpaša bija tikšanās ar aktrisi Guntu Virkavu, dzie-
dātāju Elizabeti Zagorsku un mūziķi Valdi Zilveri literāri muzikālajā
koncertuzvedumā - Anrī Barbiss „Maigums”.

Pasākuma noslēgumā čaklākie grāmatu pircēji izlozēja „Virjas” ko-
mercizstādes dāvātās grāmatas.

Viesītes bibliotēkas bibliotekāre I. Jančevska
L. Lejietes foto

Šī gada 2. februārī bērnu rakstniecei un māksliniecei Margaritai
Stārastei - Bordevikai apritēja simts gadi. Aptuveni 70 no tiem zie-
doti darbam, kas Latvijas bērniem deva iespēju uzaugt kopā ar vi-
ņas mīļuma pilnajām grāmatām.

Kopumā māksliniece ir ilustrējusi aptuveni 100 gan pašas, gan
citu autoru sarakstītu grāmatu (pasakas, tēlojumus, dzejoļus, tau-
tasdziesmas). Viņas darbi tiek publicēti kopš 1942. gada.

Nozīmīga vieta latviešu bērnu literatūrā ir autores radītajiem pa-
saku tēliem - Zīļukam, piparkūku vīriņam Kraukšķītim un zinātkā-
rajām meitenēm - Tincei un Ieviņai. Mākslinieces radītie pasaku tēli
arī ir gana „sirmi”, jo pirmie viņas radītie tēli šogad svin savu 72 gadu
jubileju. Tā slavenajam Zīļukam aprit 53 gadi, bet Lācītis Rūcītis ir
jau 37 gadus vecs. Stārastes izvēlētā ilustrāciju stilistika - apaļās for-
mas, dabas tematika, košo un silto krāsu palete ir atpazīstama uzreiz,
un bērniem tā ir tuva un saprotama jau vairākās paaudzēs. Autores
darbos sava seja un personība ir ne vien cilvēkiem un dzīvniekiem,
bet arī kokiem, augiem un pat dabas parādībām. Jāpiebilst, ka Stārastes
ilustrācijām un tekstiem ir raksturīga pozitīva un sirsnīga emocio-
nālā intonācija, savukārt izvēlētie tēli ir labestīgi un zinātkāri.

Viesītes vidusskolas skolēni pasākumam, kas veltīts M.
Stārastes 100 gadu jubilejai, gatavojās, pildot iepriekš saņemto uz-
devumu, glīti noformējot atbildes par rakstnieces un grāmatu grafi-
ķes dzīvi un daiļradi. Pasākums notika trijās klašu grupās. 27. feb-
ruārī uz pasākumu pulcējās 1. – 2. klašu skolēni. Bērni lasīja auto-
res uzrakstītās grāmatiņas un par tām veidoja plakātu – prezentāci-
ju, tā iesakot viņus interesējošo grāmatu izlasīt arī citiem. Darbi bija
skaisti noformēti, krāsaini un parādīja, ka arī šādi var popularizēt grā-
matu. Pasākuma laikā bibliotekāre skolēniem pastāstīja par rakstnieces
dzīvi un viņas veikumu. Tad notika konkursi, kuros bērni parādīja

savas zināšanas un to, cik uzmanīgi un vērīgi lasītāji bijuši. Ar savu
uzvedumu pie 1. – 2. klašu skolēniem ciemojās 6. klase un viņu lat-
viešu valodas skolotāja V. Korsiete. Viņi bija iestudējuši un maza-
jiem parādīja uzvedumu pēc M. Stārastes grāmatas motīviem - „Rūķu
dēlēns Knīpucis”.

28. februārī uz nopietnāku konkursu Viesītes vidusskolas spor-
ta zālē pulcējās 4. – 6. klašu skolēni. Pasākuma laikā bērni rādīja sa-
vus sagatavotos uzvedumus no M. Stārastes grāmatām „Zīļuks”, „Tince
grib mācīties”, „Rūķu dēlēns Knīpucis”, „Kas notiek Dižmežā” un
„Burtu pasakas”, kā arī piedalījās konkursos - atpazina mākslinie-
ces radītos tēlus, mēģināja atšķirt tos no citu mākslinieku darbiem,
risināja krustvārdu mīklas, centās noskaidrot, no kuras grāmatas nā-
cis dotais fragments, literārais varonis u. c. Konkursu vērtēja žūri-
ja, kas apkopoja iegūtos punktus. Noslēgumā tika sadalītas iegūtās
vietas un skolēni saņēma veicināšanas balvas.

13. martā pasākumā, kas veltīts M. Stārastei, Kultūras pils deju
zālē tikās 3. a un b klašu skolēni. Tas iesākās ar 4. b klases sagata-
voto uzvedumu „Vecmāmiņas acenītes”. Pēc uzveduma noskatīša-
nās bibliotekāre ar bērniem pārrunāja autores dzīvi un daiļradi, rei-
zē arī izvērtējot viņu iesniegtos darbus, kas bija jāveic pirms pasā-
kuma. Tad abām klašu grupām notika konkursi. Bērni ar aizrautību
pildīja uzdevumus, parādot savas zināšanas, radošumu un izdomu.
Katrā konkursā kāds vienmēr ir uzvarētājs - tā arī šoreiz zinošāki bija
3. a klases skolēni, bet piemiņas balvas saņēma visi.

Sakām lielu paldies bērniem un viņu klašu audzinātājām par sa-
darbību, atsaucību! Paldies skolas ārpusdarba vadītājai S. Ratiņai par
atbalstu pasākumu organizēšanā!

Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma

Lai dzīve nekad nebūtu pelēka…

Noslēdzies konkurss
„Lasītprieks!”

Šogad šis pasākums norisinājās jau desmito gadu. Konkursu or-
ganizē Skolu bibliotekāru metodiskā apvienība, un tajā piedalās
Jēkabpils pilsētas un reģiona novadu skolu 5. – 7. klašu skolēni.
Pasākums tiek izsludināts pēc Ziemassvētku brīvdienām un noslē-
dzas marta brīvdienās. Katru gadu tas veltīts kādai aktuālai tēmai –
populāra rakstnieka jubilejai, kādam notikumam valstī vai pasau-
lē. Tas sadalās divās daļās: neklātienes, kurā bērni veic mājas dar-
bu, bet noslēgumā – marta brīvdienās - tiekas klātienē, kas reizē ir
arī pasākuma noslēgums.

Šogad konkursa noslēgums norisinājās 19. martā Jēkabpils
Galvenajā bibliotēkā. Šī gada tēma bija „Mīļāko grāmatu plaukts.
Es iesaku izlasīt…” Kā katru gadu, tajā piedalījās arī Viesītes vi-
dusskolas skolēni - viņi lasīja grāmatas un gatavoja to prezentāci-
jas plakātu veidā. Pirmā daļa notika skolā, kur bērnus klausījās un
viņu darbus vērtēja priekšmeta skolotāji un bibliotekāres. Tiesības
iesniegt savus plakātus Jēkabpilī ieguva 14 skolēni, bet uz noslē-
guma pasākumu brauca četri - Amanda Mola, Raivis Stumbiņš, Zane
Zeltiņa un Tīna Kosakovska, kur viņiem savas mīļākās grāmatas bija
jāprezentē, par tām stāstot. 

Paldies bērniem par viņu uzņēmību, vēlmi darboties, kā arī pras-
mi un drosmi parādīt savas spējas citiem! Paldies latviešu valodas

skolotājām - Ritai Sirmovičai, Valentīnai Korsietei un Ivetai
Daņiļevičai - par atsaucību un atbalstu bērnu sagatavošanā dalībai
konkursā!

Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma
Autores foto

Lasīšanas maratona dalībnieki!
Tuvojas Bibliotēku nedēļa (21. - 27. aprīlis), tāpēc aicinām

piedalīties tai veltītajā zīmējumu konkursā „Es bibliotēkā” un
iesniegt zīmējumus Viesītes bibliotēkā līdz 22. aprīlim!
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Šā gada 18. martā Rites pagasta bibliotēkā gan lieliem, gan maziem
bija iespēja pārbaudīt savu erudīciju „mīklu minēšanā”, savukārt 20.
martā te norisinājās spēļu pēcpusdiena. Abi pasākumi bija labi apmek-
lēti – dalībnieki atsaucīgi un ieinteresēti. Pēc aktīvas darbošanās visi
mājās devās ar pārsteiguma balvām un labā noskaņojumā.

Abu pasākumu ietvaros notika diskusijas ar dalībniekiem par to, vai
šādi pasākumi ir nepieciešami. Secinājums bija viennozīmīgs – šādas
aktivitātes jārīko biežāk. Paldies visiem un uz drīzu tikšanos!

Bibliotēkas vadītāja S. Raupe
Autores foto

RITES PAGASTA BIBLIOTĒKĀ

Zolītes mačs
Ritē

Šī gada 15. martā Rites Tautas nama ma-
zajā zālē jau 2. gadu norisinājās zolītes mačs,
kurā 15 vīriem bija iespēja gan sacensties spē-
les meistarībā, gan atpūsties pirms pavasara dar-
biem. Mačs ilga visu dienu, un vēlā vakara stun-
dā noskaidrojās arī uzvarētāji. Godalgoto 1. vie-
tu un uzvarētāja titulu uz Aknīsti aizveda Guntis
Moldāns, 2. vietu ieguva spēlētājs no Viesītes -
Agris Čibulis, bet 3. vieta - Rites pagasta spē-
lētājam Dainim Tučam.

Paldies visiem vīriem, kas atbalstīja šo
pasākumu! Uz tikšanos nākamgad!

Rites Tautas nama vadītāja A.
Makučone

Bez dziesmas mēs nevaram dzīvot,
Jo dziesma ir dvēseles zieds
Un tajā var izdziedāt visu – 
Gan skaistākos brīžus no dzīves,
Gan prieku, gan sāpes kas dzeļ.
/G. Babra/

Saulainā 7. marta novakarē devāmies uz Jēkabpili, lai piedalītos no-
vadu vokālo ansambļu skatē. Bija gan satraukums, gan bailes, gan sa-
redzēšanās prieks ar dziesmu draugiem no citiem pagastiem. Dalībnieku
bija kupls pulks – 22 ansambļi – no pilsētas, no laukiem un pat no kai-
miņu novada, visi rūpīgi gatavojušies un pārliecināti par panākumiem.

Katram ansamblim vajadzēja nodziedāt divas dziesmas. Lai arī ga-
tavojāmies ļoti centīgi un Sintija mūs dresēja bez žēlastības, ieraugot
stingro žūriju – Skaidrīti Pugaču, Agitu Ikaunieci un Aigaru Godiņu,
uztraukums bija liels. Taču, kad Daugavas ūdeņi mūsu dziesmas jau bija

aizšūpojuši, jutām milzīgu gandarījumu par paveikto un iegūto otrās
pakāpes diplomu.

Tagad esam vēl pārliecinātākas par sevi, jo, „ja nebūtu pasaulē dzies-
mu, kāds klusums un tukšums tad būtu”.

Par saviem sasniegumiem esam pateicīgas mūsu vadītājai Sintijai
Leimanei, par pacietību, jo ar mums nav viegli – esam untumainas un
niķīgas. Tieši pateicoties Sintijas mierīgumam un neatlaidībai, mēs dzie-
dot jutām, ka zvaigznes virs galvām dzied ar mums. Lielu paldies sa-
kām Saukas pārvaldes vadītājai Sanitai Lūsei par jaunajiem tērpiem,
kluba vadītājai Intai Malceniecei par uzmundrinošiem vārdiem, Santai,
kura iemūžināja mūsu sniegumu fotogrāfijās, ģimenes locekļiem, ra-
diem un draugiem, kuri mūs atbalstīja, šoferīšiem Ilmāram Šimanov-
skim un Paulim Pavlovičam par vizināšanu un līdzi jušanu, Zelmai
Graviņai, kura pavadīja ar sirsnīgiem laba vēlējumiem!

Aina Aišpure,
ansambļa „AVIA” dalībniece

Daugavas viļņos šūpojās dziesma
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KONCERTS „Tauta
Eduarda Rozenštrauha

piemiņai”

Atceroties komponistu viņa 95. jubilejā, 5. aprīlī Viesītes Kultūras
pilī notiks lielkoncerts - uzvedums „Tauta Eduarda Rozenštrauha
piemiņai”.

Spilgtā atmiņā saglabājies mūsu tautas 3. Atmodas dziesmotas laiks,
kad beidzot tauta līksmi un brīvi varēja dziedāt leģendārā dziesminie-
ka Edurda Rozenštrauha melodiskās, jau vairāku paaudžu tautā iemī-
ļotās dziesmas „Zilais lakatiņš,” „Vecpiebalgas ūdensrozes”, „Vecās
likteņdzirnas”, „Jaunība”, „Vaidava” u. c. Tās skanēja it visur, stip-
rinot, saviļņojot un ielīksmojot Atmodas vēsturisko pārbaudījumu die-
nās, kurās izšķīrās turpmākais valsts un visas tautas liktenis.

Komponista pēdējo gadu uzticamā skatuves partnere, dziedātāja Indra
Lintiņa - Lučka par šo periodu un sadarbību ar leģendāro komponistu
dāvāja cilvēkiem atmiņu grāmatu „Jasmīn baltais, mana mūža... Latvijas
dziedātājas likteņstāsts”, bet pagājušā gada septembrī Dzejas dienās Rīgā,
Kr. Barona muzejā, Indra pulcināja dzejas draugus un dzejniekus, lai
pieminētu un godinātu Edurdu Rozenštrauhu viņa 95. gadu jubilejā.
Pateicoties dalībnieku vairāku mēnešu ilgajam un mērķtiecīgajam dar-
bam, ir tapis lielkoncerts - uzvedums „Tauta Eduarda Rozenštrauha
piemiņai”.

Uzveduma programma balstīta uz dzejnieku veltījuma dzeju, ne-
baidoties pasmieties gan par sevi, gan dažādiem mūsu valsts un dzī-
ves kurioziem, tajā pašā laikā veltot vissirsnīgākos vārdus Latvijai, mā-
tei, mīlestībai. Dalībnieki ir no sirsnīgās Latgales, Ventiņiem, Kurzemes,
Rīgas, bet programmu caurvīs Indras Lintiņas - Lučkas un brīnišķīgās
Eduarda Rozenštrauha dziesmas - gan zināmās, nedzirdētās un vispo-
pulārākās, lai, kavējoties sirsnīgās atmiņās, sadziedātos ar visiem klā-
tesošajiem.

Uzveduma autori, dzejnieki - Rasma Urtāne, Edvīns Jansons, Sarmīte
Grumolde, Gaida Pūliņa. Koncerta uzvedumā piedalās - deju grupas
„Vecrīga” dejotāji Sanita Sondore un Mārtiņš Umbraško, dziedātāja Indra
Lintiņa - Lučka, koncertmeistare Sandra Lūķe, vijolnieks Reinis Galenieks.
Īpašie viesi - Cecīlija un Rozālija - jauns draudzeņu tandēms Latvijā.

Uz tikšanos lielkoncertā „Tauta Eduarda Rozenštrauha piemiņai” 
5. aprīlī plkst. 18.00 Viesītes Kultūras pilī!

Režisore inscenētāja I. Lintiņa - Lučka

Sadancis
Viesītē

11. martā Viesītē uz 1. - 4. klašu un
pirmsskolas tautu deju kolektīvu sadan-
ci „KRĀSAINO DEJU PASAULĒ”
pulcējās 14 deju kolektīvi no pieciem no-
vadiem - Viesītes, Aknīstes, Salas,
Jēkabpils un Krustpils. Katrs novads zem
savas krāsas zīmes parādīja skatītājiem
divas dejas un uzdeva mīklu, kas saistī-
ta ar novadam piešķirto krāsu.

Starpnovadu tautu deju kolektīvu sa-
dancis pēc organizatoru teiktā ir ikgadējs
pasākums, kas jau četrus gadus notiek kat-
ru reizi citā novadā. Pasākuma mērķis ir
dot iespēju mazajiem dejotājiem pierast
pie lielās skatuves un uzstāšanās audi-
torijas priekšā. Pasākuma organizatori no-
rāda - ik gadu sezonas sākumā rudenī pe-
dagogi sanāk kopā un saplāno gadu.
Nereti pašiem mazākajiem dejotājiem šī
ir viena no retajām iespējām parādīt, kas
apgūts deju nodarbībās.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiec. spec. L. Liepiņa Autores foto
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Pār atmiņām laikam nav varas
Laiks ir visuvarens, nežēlīgs, neietek-

mējams. Tas iet savu gaitu un ņem līdzi, ko
un kad grib… Bet pār atmiņām laikam nav
varas. Tikai mēs paši varam izlemt, ko ar sa-
vām atmiņām darīt. Elkšņos izlemts tās vākt,
glabāt, dalīties tajās ar citiem. Tāpēc realizēts
projekts Atmiņu istabas iekārtošanai un dar-
bībai.

Atklāšanas dienā, 21. martā, kopā bija pul-
cējušies daudz sirsnīgu un ieinteresētu cilvēku
– kungi ar puķēm pogcaurumā, dāmas, ku-
ras greznojušās ar brošām, kas cauri paaudzēm
glabā emocionālus atmiņu stāstus, Viesītes no-
vada, Elkšņu, Rites un Saukas pagastu vadītāji,
muzeju ļaudis, draugi un domubiedri, kuru
sirds atbalstu jutām visā projekta gaitā.

Cilvēku skaits, kas dažādos veidos palī-
dzējuši Atmiņu istabas tapšanā, sniedzas pāri
simtam un pāri pagasta un novada robežām.
Īsā rakstā nav iespējams visus nosaukt, bet
viņu vārdi ierakstīti Pateicības rullī pie Atmiņu
istabas durvīm. Vissirsnīgākā pateicība par
atbalstu projekta realizēšanā Inesei Vītolai,
Agnesei Kalniņai, Anitai Maļinovskai,
Gunai Purenei - Bīriņai, Gitai Kļaviņai, Inai
Silavai (LAD), Skaidrītei Medveckai, Ainai
Makučonei! Paldies Elkšņu meitenēm
Baibai Kliģei, Veltai Petraitei, Ivetai
Ratniecei, Anitai Rudzītei, kas strādāja pie
telpu tīrīšanas un dekorēšanas, vīriem, kas
veica smagākos uzstādīšanas un iekārtoša-
nas darbus – Jurim Rusiņam, Aivaram
Prodniekam, Aivim Lukaševicam, Rolandam

Kļaviņam! Prieks par vēsturiskiem doku-
mentiem, piemiņas lietām, fotogrāfijām, ko
ekspozīcijai dāvinājušas Līga Jevtušenko,
Valija Ovčiņņikova, Natālija Bārdule, Aina
Putneviča, Mirdza Lazdiņa, Biruta
Zvaigzniņa, Mirdza Mežaraupe!

Atklāšanas pasākuma sagatavošana un va-
dīšana bija jauniešu rokās. Ar lielu atbildī-
bu to veica Līvija Levinska, Guntra
Bārdule, Uldis Ziņkovskis.

Dienas noslēgumā daudz pozitīvu emo-
ciju izraisīja lielā svētku torte, ko ar sirds sil-
tumu cepusi Ingrīda Levinska, un īpašā vec-
māmiņas Alīdas kafeja, ko viesiem vārīja

Vilma Kovnacka.
Atmiņu istabā izvietotie eksponāti aplie-

cina, ka ikviena cilvēka, ikvienas mājvietas
dzīves stāsts ir unikāls un pierakstīšanas vērts.
Šīs liecības dzīvo ilgāk par cilvēkiem un gla-
bā mūsu tautas patieso vēsturi.

Vēlreiz pateicos visiem, kas piedalījušies
Atmiņu istabas veidošanā un pagodināja mūs
ar savu klātbūtni svētku dienā! Aicinu ikvienu
uz sadarbību turpmāk!

Projekta vadītāja, Biedrības Vides un tū-
risma attīstības klubs Sēlija valdes locekle

R. Urbacāne, tel. 29273475
S. Rusiņas foto

24. martā Viesītē tikās Sēlijas apvienības
novadu sporta darba organizatori. Aknīstes,
Neretas, Jaunjelgavas, Ilūkstes, Jēkabpils pil-
sētas un Viesītes sporta nozares pārstāvju tik-
šanās mērķis bija iepazīt vienam otru, vie-
noties par kopīgu sporta pasākumu rīkoša-
nu Sēlijā un kopīgi aizstāvēt nozares prob-
lēmjautājumus, piemēram, finansējuma sa-
mazināšanu.

Viesītes sporta skolas direktors Jānis Osis
norādīja, ka tuvākais mērķis ir Sēlijas novadu
bērnu un jauniešu sporta spēļu organizēša-
na Jaunjelgavas pilsētā šī
gada septembrī, piesaistot
Jēkabpils un Rokisķu pilsē-
tas. Ar šīm sporta spēlēm plā-
nots aizsākt jaunu un ikga-
dēju tradīciju festivāla for-
mātā.

Tikšanās laikā sporta dar-
ba organizatori vienojās, ka ie-
saistītajām pašvaldībām tiks
nosūtīti nodomu protokoli, lai
saņemtu atbalstu, tostarp arī fi-
nansiālu, šāda veida pasāku-
mu rīkošanai. Nākamā tikša-

nās Viesītē paredzēta aprīļa mēnesī, kad jau
ar gataviem priekšlikumiem tiks lemts par bēr-
nu un jauniešu sporta spēļu saturu.

Pusotra gada laikā, kopš oficiāli dibinā-
ta Sēlijas apvienība, ieviesti vairāki sadar-
bības pasākumi, kas nu jau kļūst tradicionāli
– Sēlijas kongress, novadpētnieku saieti un
Sēlijas dziesmu un deju svētki „Sēlija rotā”.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiec. spec. L. Liepiņa

Autores foto

Viesītē tiekas Sēlijas apvienības
sporta darba organizatori
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Viesītes sporta
klubs organizē

13. aprīlī plkst. 10.00 Viesītes kultūras
pilī ZOLĪTES mači

Informācija - tel. 26535567(Gints).
*  *  *

19. aprīlī plkst. 10.00 Viesītes Sporta
skolas zālē (bijusī arodskola)

LIELDIENU KAUSS – 2014 volejbolā.
Komandā ne vairāk kā 7 cilvēki, uz lau-

kuma spēlē (4+1) 4 vīrieši un 1 sieviete.
Pieteikties var Viesītē un Viesītes novadā dzī-
vojošie.

Informācija - tel. 26535567 (Gints),
25649379.

KULTŪRAS AFIŠA aprīlī

8. aprīlī Viesītē – Viesītes kultūras pilī,
22. aprīlī Ritē - biedrības „Ritten”

telpās: METROPOLE

Brilles brauc pie Tevis!

Jau tuvākajā laikā Viesītes novadā viesosies speciāli organizēta pro-
fesionāla optometristu komanda, kas piedāvās iespēju pārbaudīt redzi
un par īpašām cenām iegādāties kvalitatīvas brilles. Mūsu izbraukumu
komanda būs aprīkota ar jaunāko redzes pārbaudes aparatūru, kas dod
iespēju sertificētam optometristam novērtēt redzes funkcijas un acs vis-
pārējo stāvokli un izrakstīt receptes brillēm, ja tās būs nepieciešamas.

Aicinām Jūs izmantot iespēju un pieteikties redzes pārbaudei, ļau-
jot mums parūpēties par Jūsu acīm!

Viesošanās laikā, iegādājoties brilles, optometrista vizīte Jums būs
bez maksas!

Savukārt redzes pārbaude, nepasūtot brilles, maksās EUR 10,- (Ls
7,03).

Uzņēmums „Optika Metropole” tika dibināts 2003. gadā ar mērķi
nodrošināt Latvijas reģionos dzīvojošos iedzīvotājus ar kvalitatīvu un
profesionālu redzes servisu, kas ietver sevī pilnu redzes pārbaudi, visa
veida briļļu izgatavošanu un kontaktlēcu piemeklēšanu.

Mūsu optikas saloni, kas darbojas jau 15 Latvijas novados, ir pa-
zīstami ar savu daudzveidīgo apkalpošanu un plašo briļļu klāstu. Esam
atvēruši arī e-veikalu kontaktlēcu lietotājiem: www.manaslecas.lv

Aicinām pieteikties uz optometrista vizīti Viesītē līdz 7. aprī-
lim, un Ritē - līdz 17. aprīlim, zvanot pa tālr.: 65035635!

Optika Metropole

Viesītes kultūras pilī
5. aprīlī plkst. 18.00 KONCERTS „Tauta Eduarda

Rozenštrauha piemiņai”. IEEJA: EUR 3,70 (Ls 2,60) un EUR 5,12
(Ls 3,60)

Biļešu iepriekšpārdošana Kultūras pilī, t. 26513349
12. aprīlī plkst. 18.00 jauno izpildītāju konkurss „HOMESICK”
Piedalās jauniešu grupas un individuālie izpildītāji no

Rokiškiem, Līvāniem, Ogres, Salas, Viesītes. 
IEEJA: EUR 2,85 (Ls 2,00)
16. aprīlī plkst. 14.00 Skolu jaunatnes tautu deju kolektīvu

SKATE.
Piedalās Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes nova-

du izglītības iestāžu tautu deju kolektīvi. IEEJA BRĪVA
20. aprīlī plkst. 11.00 muzeja „Sēlija” teritorijā
„Lieldienu zaķiem pa pēdām...”
Atraktīvas un jautras izdarības gan lieliem un maziem
20. aprīlī plkst. 22.00 Kultūras pilī LIELDIENU BALLE
Spēlē grupa „Daugavieši” /Jēkabpils/
Ir iespēja pieteikt galdiņus, t. 26513349
IEEJA: EUR 3,70 (Ls 2,60)
26. aprīlī plkst. 19.00 ATPŪTAS VAKARS MEDNIEKIEM,
MEDĪBU TROFEJU IZSTĀDES ATKLĀŠANA
Spēlē „Kreicburgas ziķeri”
Informācija - t. 29334714 (Guntis)
27. aprīlī plkst. 15.00 Viesītes Mūzikas studijas audzēkņu KON-

CERTS „Lidojums ar gaisa balonu”. IEEJA BRĪVA

Izstāžu zālē
29.04 – 15.05.
MEDĪBU TROFEJU IZSTĀDE
Izstāde apskatāma darbdienās no plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 –

17.00

Lones Tautas namā
4. aprīlī plkst. 19.00 viesojas Ābeļu pagasta amatierteātris ar A.

Niedzviedža komēdiju „Trīs ar pus atraitnes” /režisors P. Draņēvičs/
Ieejas maksa EUR 1,50 (Ls 1,05) pieaugušajiem, EUR 1,00 (Ls 0,71)

skolēniem
20. aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu jampadracis Lones centrā pie

šūpolēm:
stiprākās un ripojošākās olas īpašnieku noteikšana, krāsaināko olu

apskatīšana, šūpoļu pārvaldnieka meklēšana (kurš augstāk šūposies),
Lieldienu ticējumu zinātāji, zīmēto olu apskatīšana, šūpoļu izrotāšana,
dziedāšana, stafetes, spēles, kopīga līdzpaņemtā cienasta baudīšana!

2. maijā plkst. 22.00 grupa „Tranzīts”. Galdiņus lūdzam rezervēt!

Rites Tautas namā
No 1. līdz 30. aprīlim Rites TN mazajā zālē - Austras Lāces dar-

bu izstāde
2. aprīlī plkst. 14.00 visus, kas vēlas kopā ar mums pieminēt Austru

Lāci, aicinām uz „Atmiņu pēcpusdienu Rites TN mazajā zālē. Savās
atmiņās par mammas radošos mūžu dalīsies Austras meita Sarmīte.

20. aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu jampadracis. Tiekamies pie šū-
polēm, pie sporta laukuma pagasta centrā (ja līs vai snigs - Rites Tautas
namā)!

Elkšņu kultūras namā
4. aprīlī plkst. 19.00 Humora vakars. Piedalās Elkšņu kultūras nama

pašdarbnieki un Viesītes amatierteātra mākslinieki
11. aprīlī plkst. 14.00 PAVASARA BALLE pensionāriem un ve-

cākajai paaudzei. Aicināti visi novada ļaudis. Par jautrību un lustīgiem
dančiem rūpēsies Pēteris Draņevičs. Līdzi ņemsim „groziņus”, labu
garastāvokli un galvenais - vēlmi satikties. Sīkāka informācija pa tālr.
26405134 (Indra)

20. aprīlī plkst. 11.00 Lieldienu pasākums Viss par un ap Lieldienām.
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Iespiests: SIA “Latgales Druka” Rçzeknç, Baznîcas ielâ 28.

Kas bijis reiz, 
Tas nebūs vairs nekad,
Tas pavasars…
Tas brūkleņzieds…
Tas cilvēks…
(J. Sirmbārdis)

Pieminam aizsaulē aizgājušos…
Aina Juruša 06.01.1937. 
== 24.02.2014. Saukas pagasts
Jānis Elksnis 07.01.1952. 
== 24.02.2014. Elkšņu pagasts
Zenta Krātiņa 13.04.1942. 
== 25.02.2014. Elkšņu pagasts
Alfreds Godiņš 18.03.1924. 
== 26.02.2014. Viesīte
Ieva Lormane 26.11.2000.
== 28.02.2014. Viesīte
Leonīds Gulbis 29.03.1954. 
== 08.03.2014. Viesīte
Silvija Skrūzmane 22.02.1950. 
== 12.03.2014. Saukas pagasts
Juris Nitcis 14.09.1958. 
== 13.03.2014. Viesīte
Jānis Šomka 12.05.1936.
== 20.03.2014. Viesīte
Jānis Šmits 06.07.1943. 
== 21.03.2014. Saukas pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Kafejnīca „PILS” piedāvā
Esiet mīļi gaidīti mūsu kafejnīcā.
Mēs strādājam:
pirmdien, otrdien, trešdien, cetur-

tdien - 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 no-

zīmīgiem jūsu dzīves brīžiem.
Tālr. informācijai: 26516323 (Inese),

26190032 (Juris).

Dievkalpojumi
luterāņu draudzēs

Viesītes draudzē katru svētdienu 
plkst. 12.00
Saukas draudzē 2.un 4. mēneša 
svētdienā plkst. 14.00
Elkšņu draudzē sestdien, 
5. aprīlī, plkst. 10.00

Dievkalpojumi 1. Lieldienās, 
svētdien, 20. aprīlī,
Saukas draudzē plkst. 10.00
Viesītes draudzē plkst. 12.00

Dievkalpojumi 2. Lieldienās, 
pirmdien, 21. aprīlī,
Elkšņu draudzē plkst. 12.00
Sunākstes draudzē plkst. 15.00

Kā rudzu maize bijušas ir dienas,
No kurām rieciens griezts gan salds, gan sūrs,
Nu tās kā vārpas smagos kūļos sienas,
Un gaismas gados staro dienu pūrs.

(K. Apškrūma)

Mīļi sveicam Loniju Skrupsku
90 gadu jubilejā!

Vēlam veselību, iztu-rību un nerimstošu dzī-vesprieku!

PII „Zīlīte” kolektīvs

Piecdesmit gadi - tas ir tāds slieksnis,
Pie kura tiek izvērtēts cilvēka mūžs,
Ar citām acīm skatot, kas bijis,
Ar prātu uzlūkot to, kas vēl būs.
Un laimīgs ir tas, kas vienmēr pa dzīvi
Ar mīlu sirdī pratis iet,
Kas radis teikt gaišos un mīļos vārdus,
Kam prieku dāvājis citu prieks.
Izvērtēts tiek viss, gan prieks, gan bēdas,
Un darba solis, reizēm tik smags,
Un arī raudātās asaru pēdas,
No citiem ko slēpusi tumšākā nakts.
Piecdesmit gados tik daudz jau ir paveikts
Un reizēm šķiet, spēka kauss izsmelts jau sauss,
Bet visu to atsver vislielākais guvums
Tev dārgu un mīļu cilvēku tuvums!

(L. Daugiša)

Sveicam Daini Bitenieku
skaistajā jubilejā!

Ligita un Elita ar ģimenēm un mamma.

Izsakām pateicību ģimenes ārstei Sandrai
Broničai, kā arī Viesītes Veselības un sociā-
lās aprūpes centra personālam  par Alfrēda
Godiņa ārstēšanu viņa slimošanas laikā!

Paldies visiem, kuri bija kopā ar mums, pa-
vadot viņu mūžības ceļā!

Sieva, meita, dēli un mazbērni

20. aprīlī no plkst. 9.00 – 13.00
VIESĪTĒ,

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

LIELDIENU 

TIRGUS
Aicināti amatnieki, 

mājražotāji, pārtikas 
un rūpniecības preču tirgotāji!

Informācija pa tālr. 26513349

SIA Puķu bode
„TATIJA”,

Viesītē, Raiņa ielā 28 – 2,
līdz Lieldienāmlīdz Lieldienām - 

akcijā želejpērles,
telpaugiem – 5% atlaide!

Tagad pie mums arī bižutērija
un galantērija!

Darba laiks darba dienās - 
plkst. 8.00 – 18.00,
sestdien plkst. 9.00 – 15.00,
svētdien plkst. 10.00 – 15.00.
Tālr. informācijai - 28718035

Laipni gaidām un smaidām!

Uzmanību, aktīvā
dzīvesveida 
piekritēji!

Aprīlī sākas 
velomaratona

sezona. 
Tel. sīkākai 
informācijai
29203762
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