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Daba ir vienīgā grāmata, kurai visas lappuses ir dziļa satura pilnas. J. V. Gēte

Aicinām uz
 “Sudraba karotīšu 

svētkiem”!
Viesītes novada pašvaldība jau sesto 

gadu pēc kārtas organizē novada jaundzi-
mušo bērniņu un viņu vecāku sveikšanu, 
pasniedzot tiem novada piemiņas zīmes – 

sudraba karotītes ar novada simboliku.
2019. gadā dzimušo mazuļu godināša-

nas pasākums notiks š. g. 1. augustā plkst. 
11:00 Viesītes kultūras pils Tradīciju zālē. 
Uz pasākumu laipni aicināti mazuļi kopā 

ar saviem vecākiem (bērnam un vismaz 
vienam no vecākiem jābūt deklarētiem 

Viesītes novada teritorijā). 
Tālruņi informācijai: 65245179; 

28680097.

Kopīga ielīgošana Viesītes Mazā 
Bānīša parkā

22. jūnija vakarā Viesītes Mazā Bānīša 
parkā uz kopīgu ielīgošanu pulcējās Viesītes 
novada iedzīvotāji un viesi.

Dziedot dziesmas, stāstot par Līgo svēt-
ku paradumiem un tradīcijām Dailes teātra 
aktieri Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Gun-
dars Silakaktiņš, kā arī Zane Dombrovska 
ļāva ikvienam izbaudīt Līgo svētku enerģēti-
ku Jāņu dziesmu koncertā tepat Viesītē. Arī 
mūsu pašmāju mākslinieki - Viesītes jauk-

tais koris un Viesītes pūtēju orķestris - prie-
cēja ar skanīgām un lustīgām dziesmām!

Paldies ikvienam, kurš atnāca, paldies 
Viesītes Kultūras pilij par pasākuma orga-
nizēšanu! Lai saulainā Līgo diena un Jāņu 
nakts burvība dod enerģiju visai vasarai!

Sabiedrisko attiecību speciāliste
 D. Mažeika
Autores foto

Magones

Rudzu lauka malā
Sarkanas liesmiņas gail.
Lauka magones košās,
Kurām ne no kā nav bail.

Saplivina sārtos svārciņus līksmi,
Izstaipa kātus un lapiņas tvīksmi.
Ziņkāres dzītas, steidz viņas
Ceļu un dzelzceļu malās.

Stāvus savus lepni turot,
Garāmbraucējiem sveikas māj.
Iemaldās dažreiz zāliena vidū
Vesels pulciņš sārtuļu kvēlo,
Nedomā neviena par to stāvot.

Magone, magonīte – neprātīte,
Ja cilvēka rokās nonāksi,
Ātri vien vītīsi!
Tomēr visur, kur vasara pāri iet,
Lauka magones neprātīgi zied.

B. Masuleviča

I. Jodgudes foto
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OficiālāS ziņAS

Viesītes novada domes kārtējā sēdē šī gada 
18. jūnijā izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

1. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašumu - Viesītes pa-
gasta “Mazskujaiņi”, Elkšņu pagasta “Pie 
Silakroga”, Kalna iela 13A, Viesīte - atklā-
tu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

2. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošo automašīnu - kravas furgona 
FORD TRANSIT, automašīnas FORD 
MONDEO - atklātu, mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu.

3. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošo cirsmu izsoli un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu.

4. Par telpu nomas maksu - Viesītes 
novads, Viesīte, Smilšu iela 2.

5. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā dzīvokļa īpašuma - “Aronijas 3”-17, 
Lone, Saukas pag., Viesītes nov., atklātas, 
mutiskas izsoles ar lejupejošu soli izsoles 
protokola apstiprināšanu.

6. Par telpu nomas līguma pārslēgša-
nu frizētavas telpām Smilšu ielā 2, Viesī-
tē, sakarā ar nomas maksas palielināšanu 
(pamats: Ministru kabineta 20.02.2018. 
Publiskas personas mantas iznomāšanas 
noteikumu 5. punkts un 80. punkts no-
saka, ka nomas maksas noteikšanai pie-
aicināms licencēts vērtētājs. Licencēts 
vērtētājs objektam tirgus nomas maksu 
noteicis 1,00 eur/kv. mtr. mēnesī).

7. Par ceļa Klētnieki - Krieviņi nodo-
šanu valstij. Izskatīts akciju sabiedrības 
“Latvijas valsts meži” 08.06.2020. doku-
ments “Par nekustamā īpašuma “Klēt-
nieki – Krieviņi” bezatlīdzības nodošanu 
valstij Zemkopības ministrijas personā”. 
Zemes gabala platība 0,74 ha.

Dome nolēma:
1) nodot bez atlīdzības valsts īpašumā 

Zemkopības ministrijas personā nekusta-
mo īpašumu - ceļu “Klētnieki – Krieviņi”, 
Elkšņu pag., Viesītes nov., ar platību 0,74 
ha un būves,

2) nekustamo īpašumu nodot izman-
tošanai valsts pārvaldes funkciju īste-
nošanai, Meža likumā noteiktās valstij 
piekrītošās un piederošās meža zemes 
apsaimniekošanas un aizsardzības nodro-
šināšanai,

3) noteikt aizliegumu valstij Zem-
kopības ministrijas personā nekustamo 
īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar lietu 
tiesībām,

4) noteikt pienākumu valstij bez at-
līdzības nodot īpašumu Viesītes novada 
pašvaldībai, ja tas netiek izmantots valsts 

meža apsaimniekošanas un aizsardzības 
funkciju nodrošināšanai, par to izdarot 
atzīmi zemesgrāmatā.

8. Atļāva Rites pagasta pārvaldei un 
Viesītes vidusskolai norakstīt nolietoto 
datortehniku (Rite - 5 vienības, vidussko-
la - 13 vienības).

9. Par finansējuma 1394,91 EUR pie-
šķiršanu no vides aizsardzības speciālā 
budžeta lielizmēra atkritumu (no Rites 
pagasta un Viesītes) un azbestu saturošo 
būvniecības atkritumu (šīfera jumta loks-
nes no Viesītes) izvešanai uz atkritumu 
poligonu “Dziļā vāda”.

10. Par finansējuma 7350 EUR pie-
šķiršanu no vides aizsardzības speciālā 
budžeta 30 konteineru iegādei bioloģiski 
noārdāmo atkritumu savākšanai.

11. Nolēma veikt Sēlijas Sporta skolas 
sporta zāles griestu remontu, grīdas re-
montu un sporta zāles pamatu hidroizo-
lāciju, izsludinot iepirkumu par darbu 
veikšanu.

12. Piešķīra 765,00 EUR, lai iegādātos 
grāmatu apgāda “Jumava” izdoto Līgas 
Blauas grāmatu “Jānis Stradiņš” (51 eks.).

13. Apstiprināja Viesītes novada paš-
valdības saistošos noteikumus Nr. 2020/3 
“Par grozījumiem 2020. gada 16. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 2020/1 “Par 
Viesītes novada pašvaldības 2020. gada 
budžetu””.

14. Apstiprināja Viesītes novada paš-
valdības 2019. gada publisko gada pārska-
tu (skatīt pašvaldības mājaslapā: www.
viesite.lv, pieejams arī Viesītes bibliotēkā 
un novada pašvaldības kancelejā).

15. Par Viesītes vidusskolu. Pamatojo-
ties uz domes Sociālo, izglītības, kultūras 
un sporta jautājumu komitejas 2020. gada 
10. jūnija sēdes ierosinājumu (prot. Nr. 4), 
Viesītes vidusskolas Nolikuma 2. punktu, 
dome nolēma:

1) līdz 2020. gada 1. septembrim Vie-
sītes vidusskolas 1. - 2. klases pārcelt no 
pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” 
ēkas Pavasara ielā 6A, Viesītē, uz Viesītes 
vidusskolas ēku Vaļņu ielā 7, Viesītē,

2) līdz 2020. gada 1. septembrim ie-
viest skolas ēkas galveno ārējo durvju pie-
kļuves kontroles sistēmu,

3) veikt pasākumus skolas iekšpagal-
ma teritorijas nožogošanai, šajā teritorijā 
ierīkojot arī “zaļo klasi”,

4) skolas vadībai nodrošināt skolas 
iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu,

5) pasākumu finansēšanu veikt no 
skolas ēkas jumta remontam budžetā plā-

notās naudas ekonomijas.
16. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā 8 personām.
17. Ņemot vērā SIA “Viesītes komu-

nālā pārvalde” iesniegumu par ziņu par 
deklarēto dzīvesvietu anulēšanu, dome 
nolēma anulēt ziņas par deklarēto dzīves-
vietu 13 personām, kuras faktiski nedzīvo 
pašvaldībai piederošajos dzīvokļos un par 
kuru īri tām nav noslēgts īres līgums (per-
sonām nav pamata būt deklarētām pašval-
dībai piederošajos dzīvokļos).

18. Par zemes nomas tiesību piešķirša-
nu 3 personām lauksaimniecības vajadzī-
bām, slēdzot zemes nomas līgumus līdz 
2024. gada 31. decembrim.

19. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 
Saukas pagastā.

20. Par nosaukuma piešķiršanu Vie-
sītes novada pašvaldībai piekritīgajiem 2 
zemes īpašumiem Viesītes pagastā, īpašu-
ma tiesību nostiprināšanu uz tiem zemes-
grāmatā un atsavināšanas procesa uzsāk-
šanu.

21. Par zemes vienības atdalīšanu no 
nekustamā īpašuma Viesītes pagastā.

22. Par zemes dzīļu izmantošanas at-
ļauju SIA “Jēkabpils dolomīts” līdz 2021. 
gada 1. jūnijam smilts - grants un smilts 
atradnei “Lejas Celmāres - Radzes” Vie-
sītes pagastā.

23. Par dzīvokļa atsavināšanas pirm-
pirkuma kārtībā procesa uzsākšanu pēc 
personas ierosinājuma.

24. Par nekustamā īpašuma atsavinā-
šanas procesa uzsākšanu pirmpirkuma 
kārtībā īpašumam - Amatnieku iela 13A, 
Viesīte.

25. Par izmaiņām Valsts kadastra re-
ģistrā, sadalot pašvaldībai piekrītošo ze-
mes vienību “Līksnas”, Elkšņu pagasts, 
divās atsevišķās zemes vienībās.

26. Par Krustpils novada domes da-
rījuma - Krustpils novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma - “Kluši”, 
Mežāres pagasts, Krustpils novads, atsa-
vināšanu izsoles ceļā - atbilstību adminis-
tratīvi teritoriālai reformai un ilgtspējīgai 
novada attīstībai.

27. Par zemes nomas līguma slēgšanu 
Viesītes pilsētā ar 1 personu īpašumā eso-
šās ēkas uzturēšanai.

Domes sēžu protokoli publicēti pašval-
dības mājaslapā: www.viesite.lv

Informāciju sagatavoja pašvaldības 
kancelejas vadītāja D. Vītola.
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izSOlES

***
Viesītes novada pašvaldība rīko paš-

valdībai piederošā nekustamā īpašu-
ma - Viesītes novada Viesītes pagasta 
“Mazskujaiņi”, ar kadastra numuru 
56350090117, atklātu, mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli; īpašums sastāv no 2 (di-
vām) zemes vienībām: ar kadastra apzī-
mējumiem 56350090100 un 56350090125 
ar kopējo platību 5,76 ha; sākotnējā izsoles 
cena - EUR 13723.00. Izsoles solis - EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma 

tiesības uz īpašumu. Ir noslēgts zemes no-
mas līgums, pircējam jāpārņem saistības.

Īpašums ir lauksaimniecības zeme.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, 

īpašumu, iesniegt pieteikumus un doku-
mentus izsolei var līdz 2020. gada 6. au-
gustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Vie-
sītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 7. augustā 
plkst. 9:00 Viesītes novada pašvaldības 
administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četr-
padsmit) kalendāro dienu laikā pēc izso-
les.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai 
mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko paš-

valdībai piederošā nekustamā īpašu-
ma - Viesītes novada Elkšņu pagasta 
“Pie Silakroga”, ar kadastra numuru 
56580030171, atklātu, mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli; īpašums sastāv no 1 
(vienas) zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 56580030143 ar kopējo platību 
10,38 ha; sākotnējā izsoles cena - EUR 
23000.00. Izsoles solis - EUR 100.00 
(viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personas, kurām ir pirmpirkuma 

tiesības uz īpašumu.
Īpašums ir pārsvarā meža zeme.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, 

īpašumu, iesniegt pieteikumus un doku-
mentus izsolei var līdz 2020. gada 6. au-
gustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Vie-
sītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 7. augustā 
plkst. 9:30 Viesītes novada pašvaldības 
administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 

10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četr-

padsmit) kalendāro dienu laikā pēc izso-
les.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai 
mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko paš-

valdībai piederošā nekustamā īpašuma - 
Viesītes novada Viesīte, Kalna iela 13A, 
ar kadastra numuru 56150010146, at-
klātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; 
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 56150010099 
ar kopējo platību 947 kv. mtr.; sākotnējā 
izsoles cena - EUR 1216.00. Izsoles solis - 
EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Ir personas, kurām ir pirmpirkuma 

tiesības uz īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, 

īpašumu, iesniegt pieteikumus un doku-
mentus izsolei var līdz 2020. gada 6. au-
gustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Vie-
sītē, Viesītes novads.

Ja neviena uz īpašuma pirmpirkumu 
tiesīgā persona īpašuma pirkšanai ne-
pieteiksies, izsole sāksies 2020. gada 7. 
augustā plkst. 10:00 Viesītes novada paš-
valdības administrācijas ēkas telpās, Brī-
vības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četr-
padsmit) kalendāro dienu laikā pēc izso-
les.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai 
mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Viesīte, Smilšu iela 39, ar kadastra 
numuru 56150010303, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 56350120042 
1. kvartāla 6. nogabala kailcirtes 1,16 ha 
platībā, atklātu, mutisku izsoli ar augšup-
ejošu soli; pārdodamais apjoms - 218,38 
kubikmetri; sākotnējā izsoles cena - EUR 
3500.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, 

īpašumu, iesniegt pieteikumus un do-
kumentus izsolei var līdz 2020. gada 16. 
jūlijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes no-
vada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 17. jūlijā 
plkst. 10:00 Viesītes novada pašvaldības 
administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četr-
padsmit) kalendāro dienu laikā pēc izso-
les.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai 
mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko paš-

valdībai piederošās automašīnas kravas 
furgona FORD TRANSIT, izlaiduma 
gads - 2002., motora tilpums litros - 2,4 D, 
šasijas Nr. WFOHXXGBFH2J04671, reģ. 
Nr. EN3302, dīzeļdegviela, krāsa - balta, 
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli; sākotnējā izsoles cena - EUR 700.00. 
Izsoles solis - EUR 50.00.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, 

automašīnu, iesniegt pieteikumus un do-
kumentus izsolei var līdz 2020. gada 16. 
jūlijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes no-
vada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 17. jūlijā 
plkst. 9:00 Viesītes novada pašvaldības 
administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četr-
padsmit) kalendāro dienu laikā pēc izso-
les.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai 
mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko paš-

valdībai piederošās automašīnas - kravas 
furgona FORD MONDEO, izlaiduma 
gads 2002., motora tilpums litros - 2,0i, 
šasijas Nr. WF04XXGBB42L62354, reģ. 
Nr. HB5263, benzīna, krāsa - ķiršu, atklā-
tu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; sā-
kotnējā izsoles cena - EUR 400.00. Izsoles 
solis - EUR 50.00.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, 

automašīnu, iesniegt pieteikumus un do-
kumentus izsolei var līdz 2020. gada 16. 
jūlijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes no-
vada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 17. jūlijā 
plkst. 9:30 Viesītes novada pašvaldības 
administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.
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Viesītes novada pašvaldība atsāk klientu 
pieņemšanu klātienē

Beidzoties valstī noteiktajai ārkārtē-
jai situācijai, no 10. jūnija Viesītes novada 
pašvaldības administrācijas ēkā (Valsts un 
pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā un pie administrācijas nodaļu dar-

biniekiem) atsākusi klientu pieņemšanu 
klātienē, strādājot ierastajā darba laikā, taču 
ar nepieciešamo divu metru distanci starp 
apmeklētājiem un aizsargstikla vairogiem 
starp klientiem un apkalpošanas speciālis-

tiem.
Tāpat arī Viesītes novada pašvaldības 

administrācijas kase Brīvības ielā 10, Viesī-
tē, apmeklētājus klātienē pieņem katru dar-
ba dienu no 8:00 līdz 12:00; 12:30 līdz 17:00, 
piektdienās no 8:00 līdz 12:00; 12:30 līdz 
14:30. Arī pagastu pārvaldes un kases atsāk 
darbu ierastajā darba režīmā.

Rūpējoties par klientu un darbinieku ve-
selību, aicinām ievērot valstī noteiktos epi-
demioloģiskos piesardzības pasākumus:

• ievērot 2 m distanci;
• dezinficēt rokas;
• šķaudot vai klepojot aizsegt seju ar sal-

veti vai piedurkni;
• jūtot elpceļu slimības pazīmes, atlikt 

apmeklējumu;
• palikt mājās, ja noteikta pašizolācija, 

mājas karantīna vai stingrā izolācija. Atgā-
dinām, ka šajā gadījumā pakalpojumus klā-
tienē saņemt ir aizliegts.

Būsim atbildīgi par savu un līdzcilvēku 
veselību!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
D. Mažeika

Atbilde uz piecu novadu atklāto vēstuli latvijas 
Valsts prezidentam

20. maijā piecu Sēlijas novadu – Aknīstes, 
Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes – vadī-
tāji nosūtīja atklātu vēstuli Valsts prezidentam 
Egilam Levitam par administratīvi teritoriālo 
reformu. Vēstulē tika kritiski vērtēta admi-
nistratīvi teritoriālās reformas gaita, paužot 
bažas, ka reformas īstenošanas procesā ne-
tiek uzklausīti un ņemti vērā pašvaldību un 
iedzīvotāju viedokļi, kā arī lēmumu pieņem-
šanas procesā netiek nodrošināta vienādu 
principu ievērošana.

8. jūnijā minēto novadu vadītāji saņēma 
atbildes vēstuli. Lūk, tās pilns teksts:

Rīgā, 05.06.2020., Nr. 1084
Par atbildes sniegšanu
Valsts prezidenta kancelejā ir saņemta 

Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Vie-
sītes novadu domes priekšsēdētāju atklāta 
vēstule Valsts prezidentam par adminis-
tratīvi teritoriālo reformu. Vēstulē kritiski 
vērtēta administratīvi teritoriālās reformas 
gaita, paužot bažas, ka reformas īstenošanas 
procesā netiek uzklausīti un ņemti vērā paš-
valdību un iedzīvotāju viedokļi, kā arī lēmu-
mu pieņemšanas procesā netiek nodrošināta 
vienādu principu ievērošana. Paskaidrojam, 
ka administratīvi teritoriālās reformas īste-
nošanā ļoti plaša rīcības brīvība ir tieši Sa-
eimai kā likumdevējam, un jaunveidojamo 
pašvaldību skaits un to robežas ir Saeimas 
kā likumdevēja politiska izšķiršanās. Lai 
izskatītu likumprojektu “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums” un ci-
tus ar administratīvi teritoriālo reformu un 
tās īstenošanu saistītos likumprojektus un 
jautājumus, Saeimas deputāti ir izveidojuši 
Administratīvi teritoriālās reformas komisi-
ju. Vēstulē uzdotie jautājumi galvenokārt ie-
tilpst minētās komisijas un Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas, kas 
ir vadošā valsts pārvaldes iestāde reģionālās 
attīstības plānošanas un koordinācijas jomā, 
kompetencē. Ņemot vērā publiski pieeja-
mo informāciju, ka ar vēstulē norādītajiem 
iebildumiem un jautājumiem Aknīstes, Jē-
kabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
domes priekšsēdētāji ir vērsušies arī koalīci-
jas partiju sadarbības padomē, Valsts prezi-
denta kanceleja pauž cerību, ka Jūs saņem-
siet atbildes uz aktualizētajiem jautājumiem. 
Vēršam uzmanību, ka Valsts prezidents 
Egils Levits seko līdzi administratīvi terito-
riālās reformas gaitai un vairākas reizes jau 
ir paudis savu vērtējumu par administratīvi 
teritoriālo reformu un likumprojekta “Ad-
ministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums” virzību (sk. Valsts prezidenta Egila 
Levita 2020. gada 25. februāra paziņojumu 
Nr. 7 “Par ierosinājumiem administratīvi te-
ritoriālajai reformai” un 2020. gada 24. mar-
ta paziņojumu Nr. 9 “Par priekšlikumiem 
likumprojektam “Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likums”” oficiālajā iz-
devumā “Latvijas Vēstnesis” – https://www.

vestnesis.lv). Valsts prezidents Egils Levits, 
vēršot Saeimas Administratīvi teritoriālās 
reformas komisijas uzmanību uz nepiecie-
šamajiem pilnveidojumiem, ir norādījis, ka 
nav pieļaujams faktiski likvidēt vēlētāju ap-
vienību tiesības iesniegt pašvaldības domes 
deputātu kandidātu sarakstus. Šāds likum-
devēja lēmums mazinātu iedzīvotāju iespē-
jas pārstāvēt savas intereses pašvaldībās un 
demokrātijas kvalitāti Latvijas sabiedrībā 
kopumā. Valsts prezidents rosināja papla-
šināt vēlētāju apvienību iespējas piedalīties 
pašvaldību vēlēšanās, piešķirot tām tiesības 
iesniegt deputātu kandidātu sarakstus visās 
pašvaldībās pēc administratīvi teritoriā-
lās reformas pabeigšanas. Valsts prezidents 
kritiski vērtē Saeimas lēmumu noraidīt šo 
priekšlikumu, jo tas vājina demokrātiju 
pašvaldībās un mazina iedzīvotāju demo-
krātiskās līdzdalības iespējas. Tāpat Valsts 
prezidents ir pārliecināts, ka mehānisku 
pašvaldību deputātu skaita samazinājumu 
nevar uzskatīt par administratīvi teritoriā-
lās reformas sasniegumu un tas var sarež-
ģīt iedzīvotāju grupu interešu pārstāvnie-
cību pašvaldībās. Vēršam Jūsu uzmanību, 
ka Saeima ir atbalstījusi Valsts prezidenta 
priekšlikumus, kas vērsti uz iedzīvotāju de-
mokrātiskās piederības vietējām kopienām 
un kultūrvēsturiskās identitātes stiprinā-
šanu. Valsts prezidents ir aicinājis Saeimu 
pieņemt atsevišķu likumu, kā mērķis būtu 
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2020. gada jūnijā uzsākta Viesītes Jau-
natnes iniciatīvu centra (JIC) telpu vien-
kāršota atjaunošana. Rezultātā JIC telpās 
tiks nomainīts grīdas segums, pārkrāsotas 
sienas, izveidota un aprīkota Ideju kaste jau-
niešu vajadzībām. Jaunizveidoto Ideju kasti 
ar bīdāmo durvju palīdzību varēs aizvērt, 
tādējādi jaunieši un bērni varēs, viens otram 
netraucējot, darboties un nepieciešamības 
gadījumā tās atvērt, lai paplašinātu telpu. 
Darbus pilnībā plānots pabeigt līdz Viesītes 
pilsētas svētkiem. Paralēli šim projektam jū-

lijā plānots uzstādīt arī skatītāju soliņus un 
atkritumu urnas Viesītes multifunkcionāla-
jā stadionā. Rezultātā stadionu papildinās ar 
18 skatītāju soliņu komplektiem (katrā kom-
plektā 5 sēdvietas) un 7 atkritumu urnām, 
kopā nodrošinot sēdvietas 90 cilvēkiem.

Abu projektu būvdarbus veic SIA “Le-
gāts”, būvuzraudzību - SIA “La Konsultants”.

Projekti tiek īstenoti Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai finansētās 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. 
- 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īs-
tenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatī-
vu centra pieejamības uzlabošanai”, Nr. 
19-05-AL24-A019.2207-000001, vispārē-
jais mērķis ir uzlabot kvalitatīvu un pie-
ejamu pakalpojumu dažādām sabiedrības 
grupām. Projekta konkrētais mērķis ir pie-
mērotu apstākļu radīšana jauniešiem, iz-
veidojot Ideju kasti (Idea box), kā arī veikt 
telpas vienkāršotu atjaunošanu (grīdas se-

gumu nomaiņu – 115,20 m2, sienu krāsoša-
nu - 132 m2), lai uzlabotu koptēlu. Projekta 
ieviešanas termiņš: 01.10.2019. - 31.10.2020. 
Projekta attiecināmās izmaksas ir 15982,50 
EUR, no tām 14384,25 EUR ir publiskais 
finansējums un 1598,25 EUR - pašvaldības 
līdzfinansējums.

Projekta “Skatītāju soliņu uzstādīša-
na drošības uzlabošanai Viesītes multi-
funkcionālajā stadionā”, Nr. 19-05-AL24-
A019.2201-000003, vispārējais mērķis ir 
sakārtot publisko ārtelpu, lai uzlabotu ie-
dzīvotāju un novada viesu drošību Viesītes 
novadā un līdz ar to partnerības teritorijā. 
Projekta konkrētais mērķis ir uzstādīt skatī-
tāju soliņu komplektus un atkritumu urnas. 
Projekta ieviešanas termiņš: 01.10.2019. - 
31.10.2020. Projekta attiecināmās izmaksas 
ir 11075,90 EUR, no tām 9968,31 EUR ir 
publiskais finansējums un 8669,53 EUR - 
pašvaldības līdzfinansējums.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lau-
ku atbalsta dienests. Vairāk informācijas 
par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmek-
ļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/
rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projektu administratore L. Maisaka

iedzīvotāju kopīgās identitātes stiprināšana 
un kultūrvēsturiskās vides saglabāšana, kā 
arī ilgtspējīga pilsētu un pagastu attīstība, 
ņemot vērā to piederību latviešu vēsturiska-
jām zemēm – Vidzemei, Latgalei, Kurzemei, 
Zemgalei un Sēlijai. Tāpat Valsts prezidents 
ir aicinājis paredzēt, ka Ministru kabinets 
līdz 2020. gada 31. decembrim izstrādā un 
iesniedz Saeimā izskatīšanai likumprojek-
tu, kas paredz vietējo kopienu (pilsētu un 
pagastu) tiesības demokrātiski ievēlēt savus 
pārstāvjus un piešķir šīm vietējām kopienām 

kompetenci vietējās nozīmes jautājumu kār-
tošanai. Attiecīgo likumprojektu izstrādē un 
to apspriešanā būtisks būtu tieši pašvaldību 
viedoklis un šīs iniciatīvas atbalstoša pozīci-
ja. Līdz ar to pateicamies par pausto viedok-
li un ar administratīvi teritoriālo reformu 
saistīto problēmjautājumu aktualizēšanu un 
aicinām konstruktīvi līdzdarboties likum-
došanas darbā, ievērojot, ka demokrātiskas 
tiesiskas valsts institūcijām – kā likumde-
vējam, Ministru kabinetam un nozares mi-
nistrijai, tā arī pašvaldībām – to savstarpējās 

attiecībās ir jāievēro labas ticības princips 
un starpinstitucionālās lojalitātes princips, 
īstenojot konstruktīvu, cieņpilnu un sabied-
rības kopējās intereses sekmējošu dialogu 
(sk. Satversmes tiesas 2020. gada 15. maija 
sprieduma lietā Nr. 2019-17-05 20. punktu).

Cieņā - Valsts prezidenta kancelejas va-
dītājs Andris Teikmanis.

Informāciju apkopoja
Viesītes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
D. Mažeika.

Viesītes novada pašvaldība īsteno divus 
lEADER programmas projektus

Atsākti darbi uz pašvaldības ceļiem Elkšņos un Saukā

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 2. jūnijā 
atsākti darbi ceļa posmā E17 “Dzeņi - Elkšņi”. 
Ceļa pārbūves darbus veic SIA “PMCI”. Segu-
ma izbūves darbus konkrētajā ceļa posmā pa-
redzēts pabeigt līdz jūnija beigām.

Pēc Elkšņu pagasta ceļa posma pabeig-
šanas SIA “PMCI” turpinās būvdarbus otrā 
ceļa posmā, kas atrodas Saukas pagastā - S6 
“Bajāri - Grabažāni”.

Būvdarbu laikā tiek nodrošināta privāto 
zemju īpašnieku piekļuve saviem īpašumiem. 
Līgums paredz, ka objekti ekspluatācijā jāno-
dod 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas 

dienas. Ceļa posmam E17 “Dzeņi – Elkšņi” 
būvdarbi jāveic saskaņā ar SIA “Myzone” 
izstrādāto un Krustpils novada būvvaldē 
akceptēto būvprojektu, ceļu posma garums 

1,376 km, un ceļa posmam S6 “Bajāri – Gra-
bažāni” – saskaņā ar SIA “SKA projekts” 
izstrādāto un Krustpils novada būvvaldē 
akceptēto būvprojektu, ceļu posma garums 
0,895 km.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauk-
saimniecības fondu lauku attīstībai pieejams 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-develop-
ment-2014-2020/index_lv.htm.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

L. Zvirbule
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Dzimšanas dienas kā svētki paras-
ti mums ir dzīves pirmajā pusē, bet, gadu 
skaitam pieaugot, mēs tos sākam svērt un 
mērīt, paši brīnīdamies par ātro pieaugu-
mu. Kaut kurā punktā skaits it kā apstājas, 
un cilvēks tā arī jūtas, garu mūžu dzīvojot. 
Ligita ir viena no šādiem cilvēkiem, jo vi-
ņas dzīve pieder mākslai, kas dvēseli pielej 
ar gaismu, ceļ to pretī cilvēkiem un Radī-
tājam. Un tā būs visu mūžu, jo Dievs viņai 
devis divas lielas un cēlas dāvanas – mūzi-
ku un mākslu. Tad nu gadu skaits vairs nav 
skaitāms, jo jādzīvo divu mūžu garumā!

No Viesītes vidusskolas mazas meitenī-
tes skolotāja Arkādija Kasinska klasē Ligita 
Vecumniece kļuvusi par gleznotāju un in-
terjeristi, mākslinieci Ligitu Cauni, kuras 
darbus vērtē un par tiem priecājas ne tikai 
Latvijā, bet arī aiz mūsu valsts robežām. 
Sirdī skan gan krāsu mākslas prieks, gan 
klavieru mūzikas skaņu viļņi, kas kopā vei-
dojuši radošu, gaišu un atvērtu Personību. 
Tādu mēs Viesītē pazīstam Ligitu Cauni, 

kas daudziem ir Sēlijas māksliniece, lielu 
daļu savu darbu radot Sēlijai un Viesītei, 
rīkojot te plenērus saviem kolēģiem glezno-
tājiem, lai Sēlijas vārds skanētu visā Latvijā.

Dzīves gaitas sen Ligitu aizvedušas tālu 
prom no dzimtās Viesītes, bet tēva celtā 
māja Raiņa ielā joprojām sagaida mājās, jo 
te viss sācies - zināšanas, sapņi un mīlestī-
ba, kas nekur nav zuduši, bet tikai kļuvuši 
stiprāki, paliekot par Ligitas stingru dzīves 
pamatu. Un, ja tas viss ir reāls un pamatīgs, 
kāpēc nedzīvot divu mūžu garumā savai ģi-
menei, Sēlijai un Latvijai, lai priecātos un 
lepotos ar to?

Tāda mums Viesītē ir gleznotāja Ligita 
Caune no Vecumnieku dzimtas, kas kai-
miņos ar profesora Paula Stradiņa ģimeni 
dzīvojusi. Neviļus nāk doma - cik bagāta tā 
mūsu Raiņa iela! Ne māju diženumā, bet ie-
mītnieku stiprumā un gaišumā!

Daudz laimes, Ligita!
I. Svilāne

Jēkabpils reģionālā slimnīca projekta ietvaros aicina veikt 
latvijas apstākļiem unikālus izmeklējumus

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 
informē, ka kopš 2019. gada oktobra mē-
neša sadarbībā ar Latvijas Universitāti 
un tās profesoru Mārci Leju projekta Nr. 
1.1.1.1./18/A/184 “H.pylori eradikācijas 
shēmas optimizācija masveida kuņģa 
vēža prevencijas pasākumiem”, id. nr. 
1.1.1.1/18/A/184, īstenošanas ietvaros 
tika atvērts pētījuma centrs Jēkabpils re-
ģionālās slimnīcas ambulatorajā daļā.

Īsumā par projektu
Pētījums Jēkabpilī tika aizsākts pagā-

jušā gada rudenī, un pa šo laiku pētījumu 
centru ir apmeklējuši jau gandrīz 1000 
respondenti.

Pētījuma ietvaros ir iespēja veikt Lat-
vijas apstākļiem unikālus izmeklējumus, 
kā arī tā ir iespēja savu veselības stāvokli 
pārbaudīt BEZ MAKSAS. Šāda tipa analī-
zes pie mums var veikt tikai GISTAR pē-
tījuma ietvaros.

Uz pētījumu centru tiek aicināti prak-
tiski veseli cilvēki vecumā no 40 līdz 64 
gadiem, kuriem nav nekādu sūdzību par 
kuņģa vai zarnu trakta darbību.

Uz izmeklējumiem cilvēkam jāiero-
das tukšā dūšā, procedūra ilgst apmēram 
stundu. Vispirms reģistratore izstāsta 
dalībniekam par pētījumu, tiek veikta 
anketēšana, lai uzzinātu par dalībnieku 
dzīvesveidu, saslimšanām un ēšanas pa-
radumiem, tiek veikti dažādi mērījumi un 
paņemtas analīzes.

Pētījuma iniciators un zinātniskais 
vadītājs ir Latvijas Universitātes Klīnis-
kās un profilaktiskās medicīnas institū-
ta direktors, profesors, gastroenterologs 
Mārcis Leja.

Ieguvumi pašvaldībām:
• pastiprināta sabiedrības uzmanības 

pievēršana veselības jautājumiem un on-
koloģijas problēmai;

• papildus iespējas pašvaldības iedzī-
votājiem saņemt augstas kvalitātes veselī-
bas aprūpi;

• mirstības mazināšanās, t.sk. mazi-
nāsies darba spējīgo iedzīvotāju mirstība;

• informācija par veselību ietekmējo-
šiem iedzīvotāju paradumiem;

• vietējā medicīnas personāla profe-
sionālās kvalifikācijas celšana;

• pārrobežu sadarbības veicināšana;
• nākotnes perspektīva piesaistīt bu-

džetam papildus projektu līdzekļus.
Ieguvumi iedzīvotājiem:
• veselības stāvokļa izvērtējums un 

tādu riska faktoru atklāšana, kas prasa 
papildus izmeklēšanu;

• vairākumam dalībnieku tiks veikti 
izmeklējumi kuņģa un kolorektālā vēža 
agrīnai atklāšanai. Ja tiks atklātas novir-
zes no normas, tiks veikti padziļināti iz-
meklējumi;

• atklājot helikobaktērijas klātbūtni 
kuņģī (tā kā tā var izraisīt kuņģa vēzi), 
dalībniekiem tiks piedāvāta bezmaksas 
ārstēšana baktērijas izskaušanai;

• visiem izmeklējumiem tiks nodroši-
nāta augsta kvalitāte;

• visa pētījuma laikā tā dalībnieki va-
rēs saņemt kvalificētu speciālistu konsul-
tācijas.

Situācijās, ja sākotnējie sijājošie (skrī-
ninga) izmeklējumi parādīs rezultātu, 
kas atšķiras no normas, dalībnieki tiks 
aicināti veikt kuņģa vai zarnu endosko-

piskos izmeklējumus. Svarīgi saprast, ka 
pozitīvs sijājošā izmeklējuma rezultāts 
nebūt nenozīmē, ka dalībniekam ir bīsta-
ma slimība. Savukārt, ja tiks atklāta kuņ-
ģa bakteriāla infekcija (helikobaktērija), 
dalībniekiem tiks piedāvāta bezmaksas 
ārstēšana.

Uzaicinājumus piedalīties pētījumā 
attiecīgā mērķa grupa saņems, pētnie-
kiem sadarbojoties ar ģimenes ārstiem. 
Pētījuma protokols nosaka, ka tajā vienlī-
dzīgās proporcijās jāiekļauj abu dzimumu 
pārstāvji.

Šobrīd pētījums Jēkabpilī tiek plānots 
līdz 2020. gada beigām, taču iedzīvotāju 
lielākas aktivitātes gadījumā tiks izvērtē-
ta iespēja tā realizāciju turpināt ilgāk.

Līdz šim pētījums ir veikts Cēsīs, 
Alūksnē, Ludzā, Dobelē, Saldū, Tukumā, 
Madonā un Rēzeknē.

Paralēli šogad tiek plānots atvērt nā-
kamo pētījumu centru kādā no Latvijas 
lielajām pilsētām.

Kopumā Latvijā GISTAR pētījumā jau 
ir iekļauti vairāk nekā 9000 respondenti.

Pētījuma norises vieta:
Jēkabpils reģionālās slimnīcas (am-

bulatorajā daļā) poliklīnikā, 2. stāvā, 
Stadiona ielā 1. Pieraksts pa tālruni 
25679868. Pētījumu centra darba laiks: 
darba dienās no 7:00 līdz 13:00. Vairāk 
informācijas: www.gistar.eu un www.
jrslimnica.lv

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”
biroja vadītāja K. Dābola,

tālr. 65237810,
e-pasts: Kristina.Dabola@jrslimnica.lv

Sēlijas gleznotājai ligitai caunei - svētkos!

Ligita un Aivars Caunes “Sēlijai būt” pasā-
kumā Nacionālajā bibliotēkā 2019. gadā.
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Maija mēneša priekšmets – jubilāres ligitas caunes
glezna “Viesītes mazās ieliņas”

Maija nogalē skaistu dzimšanas dienu 
svinēja viesītiete, sēliete, māksliniece, in-
terjeriste Ligita Caune (dz. Vecumniece). 
Māksliniece dzimusi Viesītē Alfrēda un 
Martas Vecumnieku četru bērnu ģimenē 
kā jaunākais bērns. Beigusi Viesītes vidus-
skolu (1968). Absolvējusi Latvijas Mākslas 
akadēmiju (1975), interjera un iekārtas 
nodaļu. Latvijas Mākslinieku savienības 
biedre kopš 1987. gada. Sēlijas Asociācijas 
Goda biedre (2005). Biedrības “Sēlijas pale-
te” dibinātāja un direktore (1999). Arkādija 
Kasinska balvas dibinātāja (2008). Viesītes 
evaņģēliski luteriskās Brīvības baznīcas al-
tārgleznas “Ticība, cerība, mīlestība” auto-
re (1994), kā arī interjera autore. Mākslinie-
ce ir arī Viesītes Goda pilsone.

Sēlijas plenērs norit Sēlijas novadā kopš 
1999. gada, kad grupa sēļu (J. Stradiņš, Dž. 
Skulme, L. Caune, J. Dimitrijevs, A. Bal-
dunčiks, E. Vecumnieks, G. Godiņš u.c.) 
dibināja biedrību “Sēlijas palete” ar pamat-
mērķi aktualizēt Sēlijas kultūras vērtību 
veidošanu un saglabāšanu. Sēlijas gleznie-
cības plenēri notikuši Viesītē (vairākkārt), 
Aizkrauklē, Secē. Staburagā, Jaunjelgavā, 
Jēkabpilī, Aiviekstes pagastā u.c., popula-
rizējot šo Latvijas novadu, tā skaisto dabu, 
cilvēkus un notikumus. Tā radušās gleznu 
kolekcijas vairākās Sēlijas pilsētās. Maija 
mēneša muzeja priekšmets – glezna – tapu-
si plenērā Viesītē 2011. gadā.

Ligita Caune strādā eļļas, akrila, akva-
reļtehnikā un grafikā, izstrādā arī vitrāžu 
un sienu gleznojumu metus. No 1980. gada 
regulāri piedalījusies izstādēs Latvijā un 
ārzemēs. Personālizstādes bijušas Dānijā, 
Somijā, Itālijā, Austrijā, Krievijā, Lietuvā 
u.c. Mākslinieces darbi atrodas privātko-

lekcijās un muzeja fondos. Savās gleznās 
ataino Latvijas dabas noskaņas gadalaikos, 
sievietes portretus – dvēseles spoguli. Ligi-
ta Caune saka: “Mani gleznojumi patiesībā 
ir atzīšanās mīlestībā Latvijai, tās skaistajai 
dabai – mūsu pelēkajām debesīm, Sēlijas 
pakalniem, Daugavai, miglas pielietām pļa-
vām, jūrai un Latgales ezeriem.”

Sveicam mākslinieci, novēlot stipru ve-
selību, mīlestību un iedvesmu! Lai arī turp-

mākie gadi tikpat skaisti kā maija ziedonis!
Pateicība Ligitai Caunei un viņas ģi-

menei no Viesītes muzeja “Sēlija” par vēr-
tīgajiem dāvinājumiem, kas papildinājuši 
muzeja krājumu!

Izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem speciāliste 

L. Levinska-Drozdova

Viesītes muzeja “Sēlija” 20. dzimšanas diena

2000. gada 5. jūlijā tika pieņemts Viesītes 
domes lēmums par novadpētniecības muzeja 
dibināšanu. Muzeja aizsākums bija neliela tel-
pa Viesītes Kultūras pils 3. stāvā.

Ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures mu-
zeja palīdzību paralēli noritēja darbs pie Stra-
diņu dzimtas izpētes un popularizēšanas Raiņa 
ielā 14 (t. s. desu mājā). Sākotnēji to vadīja vēs-

turnieks un novadpētnieks Kārlis Visnoliņš. 
Ekspozīcija atklāta 1994. gadā, bet slēgta 2012. 
gada vasarā.

2003. gadā par muzeja mājvietu un lai-
ka gaitā par vienu no 3 muzeja nodaļām (ta-
gad Mazā Bānīša parks) kļuva bijušā Viesītes 
šaursliežu dzelzceļa teritorija A. Brodeles ielā 
7. Divām no septiņām vēsturiskajām ēkām – 
dzelzceļa vagonu remontdarbnīcai un depo 
lokomotīvju remontdarbnīcai – 2016. gadā 
piešķīra valsts nozīmes kultūras pieminekļa 
statusu. 2010. gadā varēja apskatīt gala rezultā-
tu, startējot Latvijas – Lietuvas pārrobežu pro-
jektā, kā laikā tika sakārtota daļa no ēkām un 
labiekārtota teritorija. Šai gadā teritorijā tika at-
klāts Viesītes Amatniecības centrs. 2010. gada 
19. maijā muzejam pievienoja Mārtiņa Buclera 
fotogrāfijas kabinetu. Piemiņas ekspozīcija tika 
izveidota jau 1986. gadā, kad pirmo reizi kopā 
pulcējās Latvijas fotogrāfi, lai atzīmētu Mār-
tiņa Buclera 120. dzimšanas dienu. Sākotnēji 
ekspozīcija atradās Saukas arodskolas ēkā, bet 

pēc skolas likvidēšanas to pārcēla uz Saukas 
pagasta pārvaldi Lonē.

2011. gada 24. augustā Viesītes novada 
pašvaldība pieņēma lēmumu par bijušās Eķen-
grāves pagastskolas ēkas nodošanu muzeja ap-
saimniekošanā. 2012. gada 4. jūlijs uzskatāms 
par Paula Stradiņa skolas dibināšanas dienu. 
Skolā mācījies profesors Pauls Stradiņš, tāpēc 
muzeja nodaļa nosaukta par Paula Stradiņa 
skolu.

2006. gadā muzejs pirmo reizi akreditēts, 
šobrīd muzeja darbinieki gatavojas 2021. gada 
akreditācijai. Muzeju veido 3 nodaļas – Mazā 
Bānīša parks, Paula Stradiņa skola un Mārti-
ņa Buclera fotogrāfijas kabinets. Ekspozīcijas 
vēstī par šaursliežu dzelzceļa vēsturi, Stradiņu 
dzimtu, medicīnas vēsturi, fotogrāfijas vēsturi, 
Mārtiņu Bucleru, Stenderu dzimtu, amatnie-
cību, Viesītes pilsētas un apkārtnes vēsturi, un 
ļaudīm.

Muzejs nenozīmē tikai tūristu uzņemšanu, 
ir daudz citu svarīgu funkciju. Galvenais darbs 
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ir krāt, glabāt, pētīt, popularizēt, dokumentēt, 
sistematizēt. Laiks ir steidzīgs, bet atmiņas ir 
trauslas un gaistošas, tāpēc muzeja mērķis ir 
tās apzināt un saglabāt. Kas cits, ja ne muzejs, 
nesīs Viesītes un Sēlijas vārdu pasaulē?

Ikviena priekšmeta iekļaušana muzeja 
krājumā ir darbietilpīgs process (pieņemšanas 
akta sastādīšana, ierakstīšana aktu grāmatā 
un krājuma grāmatā, apraksts par to, ieraksti 
katalogos (arī digitālajā katalogā), priekšmeta 
signēšana). Šis darbs lielākoties ir aisberga ne-
redzamā daļa. Liela nozīme ir apmeklētāju uz-
ņemšanai. Ikviens tūrists muzejā tiek sagaidīts 
kā mājās, pat ja tā ir neliela ģimene vai viens 
cilvēks, viņš stundu muzejā pavada viesmīlīgi 
un sirsnīgi. Uzskatu, ka Viesītes muzejs “Sēlija” 
ir viens no spēcīgākajiem muzejiem Zemgalē. 
Lai arī dominē tehnoloģiju laikmets un arvien 
vairāk jādomā par apmeklētāju pārsteigšanu, 
tomēr mūsu muzejs ir savdabīgs ar savu au-
tentiskumu. Tehnoloģijas ir pārejoša prasība. 
Daudzi muzeji ir veidoti mākslīgi kā “atrakciju 
parki”, bet mūsu muzejs ar vērtīgajiem priekš-
metiem ekspozīcijās ir unikāls Latvijas mērogā; 
to arvien vairāk novērtē muzeja apmeklētāji. 
Darbinieki ir tie, kuri priekšmetam “dod dzī-
vību”, jo aiz katra priekšmeta ir stāsts, tāpēc no 
atmiņu vēstījumiem ir veidotas gidu runas, lai 
cilvēki negarlaikotos neskaitāmajos gada skait-
ļos. Ir novecojuši spriedumi, ka muzejā neko 
nedara, patiesībā ikvienam darbiniekam ir vai-
rāku amatu pienākumu apvienojumi. Muzeja 
veidošanas darbs ir bijis ļoti grūts, atbildīgs, 
nesavtīgs un dinamisks. Šobrīd tiek likts uz-
svars arī uz sociālo tīklu jomu, lai popularizētu 
sevi; sabiedrība tiek informēta gan par muzeja 
aktualitātēm, gan vēsturi. Darbs ar apmeklētā-
jiem, izstāžu plānošanas un veidošanas darbs, 
pasākumu un konferenču organizēšana, pro-
jektu rakstīšana…

Lai darbs nestu augļus, tajā jāiegulda smags 
darbs, varu teikt, ka ikviens no muzeja darbi-

niekiem darījis vairāk nekā prasa pienākums, 
strādājuši, lai nākamajām paaudzēm būtu 
saglabāta mūsu pilsētas un apkārtnes bagātā 
vēsture, un ievērojamu cilvēku devums mūsu 
sabiedrībai. Par notikumiem un personībām 
pateikt visu nevar nekad, arvien informācija 
tiek meklēta un papildināta. Diemžēl to cilvē-
ku, kuri redzēto un dzirdēto varētu pastāstīt 
par iepriekšējā gadsimta sākuma un vidus no-
tikumiem, paliek arvien mazāk. Arvien vairāk 
paliek pārstāstītu atmiņu, tātad mazāk ticamu, 
jo atmiņas ir subjektīvas.

Svētku reizē vissirsnīgākais Paldies ikvie-
nam muzeja darbiniekam – Ilmai Svilānei, 
Ingrīdai Vītolai, Sarmītei Milaknei, Gunāram 
Spīdainim, Valdai Rūrānei, Intai Burjotei, Ai-
jai Butānei, Ilzei Eglītei, Agnijai Sladzei, Jānim 
Dzimtajam, Valijai Fišerei, Andai Slogai un 
Ligitai Levinskai-Drozdovai! Paldies tehnis-
kajam personālam! Paldies mūsu mīļajiem 

dzelzceļniekiem, viņu ģimenēm un brīvprā-
tīgo domubiedru grupai, kuri savām rokām 
remontējuši muzeja telpas Mazā Bānīša parkā, 
palīdzējuši muzeja pasākumos un ekskursiju 
vadīšanā, stāstījuši par pagātnes notikumiem! 
Paldies biedrības “Zīle” kolektīvam par iesais-
tīšanos muzeja dzīvē! Paldies Viesītes novada 
pašvaldībai par atbalstu, Attīstības un plāno-
šanas nodaļai par palīdzību projektu realizēša-
nā! Paldies visiem, kuri ir papildinājuši muzeja 
krājumu (šobrīd tie ir 4500 priekšmeti)! Paldies 
visiem par sadarbību, atsaucību un palīdzību 
muzeju pasākumos – Viesītes novada izglītības 
un kultūras iestāžu darbiniekiem un brīvprātī-
gajiem! Priecē, ka muzejs ir vieta, kur viesītieši 
ar lepnumu atved savus ciemiņus no tuvākām 
un tālākām vietām.

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem 
speciāliste L. Levinska-Drozdova

Vēstures notikumus 
atceroties

Šomēnes izdevuma redkolēģija saņēma 
vēstuli, kurā mums atgādināts par kādu vēstu-
risku notikumu Viesītes apkārtnē 1941. gada 
28. jūnijā. Vēstules autore ir partizāna Kārļa 
Pelčera, viena no šī notikuma dalībniekiem un 
upuriem, mazmeita Zinta Netle. Viņa mums 
atsauca atmiņā vēsturnieka Kārļa Visnoliņa 
1992. gada 10. jūnijā laikrakstā “Jēkabpils 
vēstnesis” publicēto rakstu “Sarkanā terora 
upuri Viesītē”. Uzklausot vēstules autores ie-
rosinājumu, ar domu, ka no raksta publikā-
cijas pagājis tik daudz gadu un šie notikumi 
daudziem nav zināmi vai aizmirsušies, pār-
publicējam šo rakstu pilnībā. To lasot, atcerie-
ties, kad tas rakstīts – proti, 1992. gada jūnijā. 
Iespējams, ka raksts dod vielu pārdomām par 
to, kas mainījies šo gandrīz 30 gadu laikā no 
tā publicēšanas.

K. Pelčera mazmeita mums atsūtīja arī 
foto kopijas no to dienu traģiskajiem noti-
kumiem, kurās redzamas upuru bēres. Gan 
raksts, gan foto ir no K. Pelčera meitas Silvijas 
Dručkas (dzim. Pelčeres) personīgā arhīva.

Sarkanā terora upuri Viesītē
Tuvojas 14. jūnijs - sarkanā terora 

upuru piemiņas diena. Pienācis laiks arī 
klusajai pilsētiņai Viesītei atcerēties sa-
vus upurus. Par tiem, kurus izveda uz 
Sibīriju, jau rakstīts, publicēti arī viņu 
saraksti, bet par tiem, kuri nodevīgi tika 
nogalināti 1941. gada 28. jūnijā īsi pirms 
fašistu ienākšanas zina tikai retais, lai gan 
tie atdusas gandrīz pašā Viesītes centrā – 
vecajos kapos. Visus trīs kapus rotā glītas 
melnas marmora plāksnītes ar uzraks-
tiem: “Partizāns Kārlis Pelčers – 1893., 
kritis 1941.28.06.”, “Partizāns Jānis Tre-
sis - 1906., kritis 1941.28.06.”, “Partizāns 
Rūdolfs Sipenieks - 1921.22.10., kritis 
1941.28.06.”.

Pirmajiem diviem piemiņas plāksnes 
uzlikusi Viesītes pagasta valde, bet pē-
dējam – arodskolniekam Rūdolfam Sipe-
niekam - to veltījuši Saukas partizāni. Bet 
viņi – kritušie - bija pieci. Jānis Daukste 
apbedīts Biržu kapos, bet piektais, pagai-
dām nezināmais, Klauces kapos. Divi šīs 

traģēdijas dalībnieki, kas traģiskajā 28. 
jūnija dienā palika dzīvi – Šķimelis un Al-
diņš - arī jau aizgājuši aizsaulē.

Šis traģiskais 28. jūnija rīts Viesītē uz-
ausa pārsteidzoši kluss un mierīgs. Vieni 
okupanti no pilsētiņas bija izvākušies, 
otri vēl nebija ieradušies. Aktīvākie Viesī-
tes iedzīvotāji organizēja pašaizsardzības 
spēku komandu, lai šajos juku laikos ne-
pieļautu haosu un nekārtības. Tika izvei-
dota arī pagaidu štāba mītne. Neilgi pirms 
pusdienas štābā atskanēja telefona zvans. 
Zvanītājs pavēstīja, ka bijušajā Eķengrāves 
muižā pulciņš krievu kareivju vēlas pado-
ties gūstā un nodot ieročus. Visi iepriekš 
minētie, nepadomādami par provokāciju, 
iesēdās automašīnā un devās uz muižu, lai 
pārņemtu gūstekņus un ieročus. Tiklīdz 
mašīna apstājās muižas pagalmā, no vi-
sām pusēm atskanēja šāvieni. Saprazdams 
nodevību, mašīnas šoferis Aldiņš paspēja 
mašīnu sagriezt un traukties atpakaļ. Pie 
viņa kabīnē paspēja patverties arī Šķime-
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lis, pārējos piecus nogalināja. Kad dzīvi 
palikušie iebrauca pilsētā, tur jau nāca 
iekšā vācu karaspēka nodaļa. Notikumi 
risinājās kā filmā. Uzzinājuši par notiku-
šo, daļa vāciešu devās uz Eķengrāves mui-
žu. Aizkavējušies krievu kareivji bēga, pa-
metot kaujas laukā piecus (pēc citu ziņām 
sešus) kritušos.

Nošautos viesītiešus uzreiz nevarē-

ja atrast. Viens bija iemests muižas dīķī, 
otru tikai pēc ilgāka laika atrada sakrop-
ļotu pļavā. Kritušie ar pienācīgu godu tika 
izvadīti no Viesītes baznīcas. Ar to šim 
traģiskajam notikumam varētu pielikt 
punktu, ja vien nebūtu vēl kaut kas, ko 
negribas noklusēt.

Tur, kur Viesītē izbeidzas Brīvības 
iela, Vales kalniņā, paceļas piemineklis 

Viesītes atbrīvotājiem. Tas veltīts tiem, 
kuri 1919. gada 25. oktobrī atsita lielu 
bermontiešu uzbrukumu. Tomēr skatu 
uz šo pieminekli aizsedz tā sauktie Brā-
ļu kapi ar divām, citu par citu lielākām 
piemiņas plāksnēm. Uz pēdējās nav nekā 
cita, kā tikai uzraksts “Mūžīga slava va-
roņiem” (krieviski). Uz mazākās plāksnes 
uzraksts vēstī, ka te kritušie ir sarkanar-
mieši, kas piedalījušies Viesītes atbrīvoša-
nā no vācu fašistiem. Šos kapus izveido-
ja pēc kara, par pamatu ņemot to krievu 
karavīru mirstīgās atliekas, kurus vācieši 
nošāva 1941. gada 28. jūnijā (līdz tam tie 
bija apbedīti Eķengrāves muižas pļavā). 
Vēlāk tiem pievienoja divus bojā gājušos 
virsniekus un radās Brāļu kapi, uz kuriem 
vairāk nekā 40 gadus devās Viesītes iedzī-
votāji un skolēni, lai 9. maijā godinātu tos 
kā varoņus. Jau iepriekšējā pilsētas vadība 
solījās vismaz lielo, nevajadzīgo plāksni 
(īstenībā pieminekli) novākt un pārdot. 
To pašu teica tagadējā, bet…

Visai unikāli ir arī Viesītes vecie kapi, 
kur bez jau minētajiem sarkanā terora 
upuriem atdusas krievu un vāciešu pir-
majā pasaules karā kautās dvēseles. Ne-
lieli, betonā izlieti krustiņi ar uzrakstiem 
deva iespēju ne vienam vien trīsdesmita-
jos gados no Vācijas atbraukušajam atrast 
šeit savu tuvinieku pēdējo atdusas vietu. 
Sešdesmitajos gados kapus bija paredzēts 
likvidēt un pārveidot par parku. Pateico-
ties brīnumam, tas nenotika. Kapu vietā 
nolikvidēja veco tirgus laukumu, kas cieši 
piekļāvās kapiem, un parku izveidoja tur.

Svētdien, 31. maijā, es vēlreiz pārstai-
gāju vecos kapus. Gan Rūdolfa Sipenieka, 
gan vecā saimnieka Kārļa Pelčera kapu 
kopiņas ir glīti sakoptas tāpat kā visus šos 
gadus, bet otra bijušā saimnieka Jāņa Tre-
ša kapu atradu pēc plāksnītes, galīgi zālēs 
ieaugušu. Nav tuvinieku, nav, kas sakopj 
kapu. Vēl līdz 14. jūnijam ir mazliet lai-
ka. Atcerēsimies, cienījamie mazpilsētas 
Viesītes iedzīvotāji, savus upurus ne tikai 
vārdos, bet arī darbos.

Vēlos sirsnīgi pateikties Latvijas armi-
jas kareivim A. Celmiņam par sniegtajām 
ziņām 1941. gada 28. jūnija notikumu res-
taurēšanā.

K. Visnoliņš
Viesītē

Viesītes VSAc atjaunoti tuvinieku apmeklējumi
Kopš 2020. gada 13. marta aprūpes 

centra darbinieki ir strādājuši paaugsti-
nātas spriedzes režīmā, jo šis laiks nebija 
vienkāršs ne klientiem, ne viņu piederīga-
jiem. Daudz pūļu tika veltīts informācijas 
sniegšanai un skaidrošanai senioriem un 
tuviniekiem. Paldies darbiniekiem par 
izturību, atsaucību! Paldies visiem par 
sapratni un palīdzību, gan materiālu, gan 
psiholoģisku.

Informējam, ka ar 12. jūniju SIA Vie-
sītes veselības un sociālās aprūpes centrā 
vienreiz nedēļā tiek atjaunoti tuvinieku 
apmeklējumi. Tuvinieku apmeklējumi 
tiek organizēti darba dienās, darba laikā, 
ciemošanos saskaņojot ar administrāciju. 
Vienā apmeklējuma reizē telpās ne vairāk 
kā viena persona, ārpus telpām vairāki 
vienas ģimenes locekļi, kas dzīvo vienā 
mājsaimniecībā. Pirms apmeklējuma tu-

vinieks reģistrējas apmeklējuma žurnālā. 
Šie dati tiks izmantoti, ja tas būs nepie-
ciešams epidemioloģiskai izmeklēšanai. 
Apmeklējuma laikā jāievēro drošības pa-
sākumi – 2 m distance, maskas, roku de-
zinficēšana. Ciemosimies prātīgi!

Saudzēsim, cienīsim un mīlēsim savus 
tuvos!

Viesītes VSAC valdes locekle I. Laizāne
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Pēdējā mācību diena Viesītes vidusskolā aizvadīta 
citādākā gaisotnē

2019./2020. gada mācību otrais semes-
tris un pēdējā skolas diena Viesītes vidus-
skolā aizvadīta īpašā gaisotnē un citādos, 
neierastos darba apstākļos. Gan skolai, 
gan skolēniem šis otrais mācību semestris 
bija liels izaicinājums, jo bija jāuzsāk attā-
linātais mācību process. Attālinātas mācī-
bas prasīja no katra skolēna, katras ģime-

nes, katra pedagoga daudz vairāk darba, 
atbalsta un savstarpējās sapratnes nekā 
parasti, bet, kā stāsta Viesītes vidusskolas 
vadība, šis process ir veiksmīgi aizvadīts 
un mācību gads noslēgts.

Svinīgais pasākums šogad notika Vie-
sītes vidusskolas sporta zālē, pasākumam 
notiekot trīs daļās – 1) pedagogu sveikša-

na, 2) 1. - 6. klašu skolēnu, kuri saņēmuši 
godalgotas vietas olimpiādēs un konkur-
sos, apbalvošana, 3) 7. - 12. klašu skolēnu, 
kuri saņēmuši godalgotas vietas olimpi-
ādēs un konkursos, apbalvošana. Arī Vie-
sītes novada pašvaldība sveica skolēnus, 
apbalvojot par godalgotām vietām olim-
piādēs, kā arī konkursos, skolēniem iz-
sniedzot naudas balvas. Tāpat arī pašval-
dība teica pateicības vārdus skolotājiem 
par profesionalitāti, pacietību un atrasto 
īpašo pieeju katram skolēnam jaunajos 
darba apstākļos! Visa pasākuma laikā tika 
ievēroti noteiktie piesardzības un distan-
cēšanās pasākumi.

Viesītes novada pašvaldība novēl gud-
rību, neatlaidību, pacietību un veiksmi 
gan tiem, kuri šogad skolu absolvē, gan 
pārējiem skolēniem, kuri dodas vasaras 
brīvlaikā!

Lai sapņi saplaukst zilgi, lai dvēselē 
plaukst prieks, lai veselība turas ilgi un 
visi darbi – nieks.

Sabiedrisko attiecību un jaunatnes 
lietu speciāliste D. Mažeika

Autores foto

Karjeras aktivitātes mācību gada 
noslēgumā un jūnijā

Neveiksmes neeksistē, ir ti-
kai pieredze, no kuras var mā-
cīties. Katrā situācijā ir vairā-
kas izvēles. Tāpēc, ja kaut kas 
nesanāk, jāmēģina darīt citādi.

Viesītes vidusskolā jopro-
jām tiek organizēts darbs pie 
karjeras aktuālās informācijas 
pieejamības nodrošināšanas 
platformā E-klase vidusskolē-
niem. Šinī periodā tiek strā-
dāts pie metodisko materiālu 
sagatavošanas, VIAA anketām 
un izvērtējuma dokumentiem, 
kā arī jauno materiālu aprobā-
cijas “Rokasgrāmata pedago-
giem karjeras konsultantiem 
individuālo karjeras konsultā-
ciju īstenošanai vispārējās un 
profesionālās izglītības iestā-
dēs”, lai sniegtu vēl kvalitatī-
vāku karjeras atbalstu izglīto-

jamiem.
Karjeras aktivitātes mācī-

bu gada noslēgumā
*25.05. - 8. a klasei vizuā-

lās mākslas nodarbība “Profe-
sijas zieds”. Jaunieši izvēlējās 
profesiju, analizēja, konsultē-
jās un vizualizēja.

*28.05. - 6. b klase iesnie-
dza 2. uzdevumu konkursā 
“Šodien laukos”. Sākums ir ļoti 
sekmīgs. Esam līderu grupā! 
Paldies vecākiem un bērniem 
par atbildīgu uzdevumu pildī-
šanu! Zvejojām un rakstījām 
dzejoļus. Savukārt 3. uzde-
vums būs saistīts ar putniem. 
Darbi tiks izstrādāti visu vasa-
ru. Visiem izturību!

Jūnijā pedagogs - karjeras 
konsultants apmeklēja IZM un 
DU profesionālās pilnveides 

kursu programmu “Pedagogs 
karjeras konsultants (indivi-
duālās konsultēšanas kom-
petenču apguve, 160 st.). No 
jaunā mācību gada tiks snieg-
tas individuālās konsultācijas 
izglītojamiem, tā palielinot 
atbalstu karjeras plānošanā, 
izglītības un profesijas meklē-
jumos.

Saulainu un radošiem no-
tikumiem pildītu vasaru!

Materiālu sagatavoja Viesītes 
vidusskolas pedagogs - 

karjeras konsultants
 S. Ratiņa

Pirmsskolas 
izglītības 
iestāde 

“zīlīte” sāk 
strādāt 
vasaras 
režīmā

Pirmsskolas izglītības 
iestāde “Zīlīte” informē, ka 
no 10. jūnija pirmsskolas 
izglītības iestāde “Zīlīte” 
strādā vasaras režīmā.

Strādā divas grupas - 
bērniem vecumā no 1,5 – 3 
gadiem un bērniem vecumā 
no 4 – 6 gadiem. Bērni, kuri 
pieteikti vasaras grupā, 
laipni gaidīti bērnudārzā!

Pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zīlīte” 

vadītājas vietniece 
D. Medne
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PAgAStu ziņAS

ceļotāji sumina Elkšņu skolas ēku

Projekts “Sēlijas salas” ir 
veicinājis lielāku interesi par Sē-
liju. Šovasar jau vairākas tūristu 
grupas savos maršrutos iekļāvu-
šas arī Viesītes novada apskates 
objektus. 6. jūnijā folkloras kopa 

“Rāmupe” no Ķekavas novada 
Katlakalna savu Sēlijas iepazīša-
nas ceļojumu sāka ar Elkšņiem. 
Uzzinot, ka Elkšņu skolai tie-
ši šajā dienā ir 83 gadu jubileja 
kopš pašreizējās ēkas celtniecī-

bas pabeigšanas un iesvētīšanas 
1937. gadā, ciemiņi izdziedāja 
suminājumu skolai vairākās 
skanīgās tautas dziesmās.

Novadpētnieces Rudītes 
Urbacānes vadībā ekskursanti 
apmeklēja Ormaņkalna vir-
sotnes – Borīšu kalnu ar skatu 
torni, Kalna Druvu svētakmeni, 
vēroja skaisto ainavu no Līgo 
kalniņa, klausījās teiksmas par 
pilskalniem, izsekoja Asupītes 
tecējumam no kalna ziemeļu 
nogāzes līdz ietekai Dienvidsu-
sējā un pārgāja tai pāri pa pērn 
atjaunoto trošu tiltiņu, atklājot 
Elkšņu ciemata centra apskates 
objektus no gluži neparasta ra-
kursa. Ekskursija noslēdzās Jo-
lantas Kovnackas mājražošanas 
uzņēmumā “Alīdas kafeja”.

Folkloras kopas dalībnieces 
Vita, Beatrise, Ieva, Šarlote, Ine-
se, Aija, Sandra u.c. ir sajūsmā 
par tīro, enerģētisko, uzmun-
drinošo vidi, pagasta sakoptī-
bu, priecājas par vietējo cilvēku 
izdomu un radošu darbīgumu 
pat ārkārtas situācijā. Silvija 

atceras savus radiniekus, biju-
šos Elkšņu skolas darbiniekus 
Ancīšus, jo bijusi šeit skolā gan 
kāzās, gan bērēs, jauki vēlreiz 
te atgriezties. “Ļoti garda “Alī-
das kafeja” un atmosfērīga vieta 
pie Jolantas “Dzelmītēs”,” teic 
Juta. Gunta un Baiba no Pļavi-
ņām pārliecinātas: “Dievs ir! Un 
tādēļ esam atbraukušas uz šo 
brīnišķo sēļu zemi, vietām, kas 
mūžsenas. Šeit jūtam saikni ar 
Daugavas otru krastu. Paldies 
elksniešiem par šo brīnišķo 
pūra dalīšanas laiku!” “Ar lielu 
prieku viesojamies šeit, jopro-
jām maz zināmajā Sēlijā, bau-
dām vietējo cilvēku mīļumu, 
atvērtību. Lai Sēlija izgaismojas 
arvien vairāk!” atvadoties saka 
grupas vadītāja Gunta Saule no 
Ķekavas.

Informāciju apkopoja 
Izglītojošā darba un darba ar 

apmeklētājiem speciāliste
L. Levinska-Drozdova.

iepazīsti savu Rites pagastu

Rites pagasts jau vairākus 
gadus ir arī mans pagasts, jo šeit 
dzīvoju, bet līdz šim neesmu at-
radusi laiku to kārtīgi iepazīt. 
Tādēļ radās iecere rīkot trīs pār-
gājienu maršrutus, lai iepazītu 
tuvāk savu pagastu, lai, lēnā pār-
gājiena solī ejot, ieraudzītu ko 
tādu, ko iepriekš neesam pama-
nījuši. Pārgājienu sērijas pirmajā 
posmā izvēlējos bērnus un jau-

niešus iepazīstināt ar apkārtni 
un kultūrvēsturiskajam vietām 
pagastā, sākot no Cīruļmuižas 
līdz Ilzu baznīcai, maršruts ved 
gar agrākajām “Zemgaļu” mā-
jām.

5. jūnija pusdienlaikā nolē-
mām doties sen gaidītajā pār-
gājienā. Sanākušos pārgājiena 
dalībniekus mazliet iepazīsti-
nājām ar Cīruļmuižas vēsturi, 

un bērniem bija pārsteigums, 
ka tagadējā pārvaldes ēka ir bi-
jusi celta kā muižas ēka. Tālāk 
visi kopā devāmies uz Āpšukal-
nu, kur atrodas piemiņas vieta 
1941. gada 19. jūlijā nošauta-
jiem padomju aktīvistiem. Visi 
šie aktīvisti ir pārapbedīti, bet 
akmens ar piemiņas plāksni vēl 
joprojām atrodas tajā vietā. Kā 
nākamais apskates objekts tika 

izvēlēts Dardzānu purvs, kas 
atrodas pa ceļam uz Paradagu 
taku. Pie Dardzānu purva agrāk 
esot bijis sēravots, bet šis sēravots 
neesot bijis reģistrēts. Par sēra 
klātbūtni liecināja specifiskā 
ūdens smarža grāvī, kas iztek 
no purva. Tālāk visi devāmies 
pie Imanta Ziedoņa atklātajiem 
dižozoliem. Divi no ozoliem ir 
ļoti skaisti, trešo jau ir pievarējis 
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laikazobs, un tas ir sadalījies tri-
jās daļās. Visi bija pārsteigti par 
ozolu varenumu. Pie katra no 
šiem ozoliem ir akmens, uz šiem 
akmeņiem ir tēlnieka V. Titāna 
iegravēti Paradagu jaunās paau-
dzes vārdi un gadskaitļi. Bērni 
dažus no šiem gravējumiem 
spēja arī izlasīt. Šajā skaistajā 
vietā arī ieturējām pusdienas. 
Kā nākamais pārsteigums bēr-
niem bija Baložupīte, jo daudzi 
šo mazo upīti noturēja par grā-
vi. Dodoties tālāk, mūsu skatam 
pavērās skaisti labības lauki un 

lieli ganāmpulki, kas ir vietējo 
zemnieku īpašumi. Ļoti raitā 
solī mēs nonācām līdz mūsu 
skaistajai Ilzu baznīcai, kas at-
rodas pašā pagasta pierobežā. 
Baznīca ir celta 1665. gadā baro-
ka stilā. Pie Ilzu baznīcas atro-
das Ilzu pamatskolas ēka, kura 
celta 1868. gadā. Tagad tā kalpo 
kā dzīvojamā māja, kurā dzīvo 
Sarkaņu ģimene. Piebraucama-
jā ceļā atrodas Magazīnas klēts, 
kas ir ļoti labi saglabājusies.

Lai bērni uzzinātu vairāk 
par baznīcas vēsturi, ar savu 

stāstījumu mums pievienojās 
V. Sarkane. Bērni uzzināja, ka 
blakus esošās drupas ir kapenes, 
kurās gājuši bojā jauni cilvēki. 
Dzirdējām par “stukaču” izda-
rībām baronu laikos, redzējām 
agrāko ziedojuma trauku, baz-
nīcas dokumentu lādi. Katrs 
bērns noslēgumā no Valentīnas 
saņēma nelielu dāvaniņu. Pār-
gājiena noslēgumā sekoja gardās 
pankūkas, ko sarūpēja Valen-
tīna. Saku milzīgu paldies Va-
lentīnai par atsaucību un mūsu 
uzņemšanu!

Paldies visiem, kas devās 
pārgājienā! Paldies Ainai par 
sadarbību, paldies šoferīšiem, 
kas mūs nogādāja mājās no Ilzu 
baznīcas! Tiekamies visi jūli-
jā, otrajā pārgājienā uz Stupeļu 
pilskalnu un nakšņošanu teltīs 
pie Ilzu baznīcas.

Pārgājiena datumi tiks pre-
cizēti jūlija sākumā.

Rites pagasta bibliotēkas 
vadītāja K. Verečinska

Foto no personīgā arhīva

lai taka būtu redzama, pa to jāstaigā
“Mazormaņi” jau divdesmit 

gadus kalpo kā savdabīga vides 
izglītības vieta, kur mēdz apstāties 
tūristi, kas Saukas dabas parka 
plašumos aizmaldījušies Ormaņ-
kalna meklējumos. Te tiek rīkoti 
izziņas pārgājieni, āra dzīves no-
metnes pusaudžiem, pēdējā laikā 

sevišķi lietderīgas izrādās nomet-
nes mazās grupās vecākiem ar 
bērniem.

Šajā senajā sētā Ormaņkalna 
iepazīšanu rosina sākt ar pieda-
līšanos lauku darbos, sadraudzē-
šanos ar sētas mājdzīvniekiem, 
stāstiem par cilvēku likteņiem, 

leģendām par dabas brīnumiem. 
Tad var doties neskartas dabas 
takās, lai pārvarētu šķēršļus un 
bailes, lai ieraudzītu neparasto ik-
dienišķajā.

Paldies visiem, kas šopavasar 
palīdzēja talkās “Mazormaņu” 
sētā un pārgājienu taku labiekār-

tošanas darbos! Tās ir neaizmirs-
tamas tikšanās, atmiņā paliekošas 
sarunas, gandarījums par paveik-
to.

Rudīte un Juris,
pašreizējie “Mazormaņu” 

saimnieki.
Autores foto

Mazormaņu saimnieks Juris kopā ar draugiem Jāni un Didzi no 
z/s “Ošāni” būvē siltumnīcu. Tajā izaudzēto izmanto arī tūristu 

maltītēm.

 Brigita no Viesītes priecīga satikties ar vidusskolas un studiju 
biedru Juri no Ormaņkalna “Kalniņiem”. Viņa dzimtā visi vīrieši 
bijuši kalēji. Kā kalēja dēlam Jurim talkā uzdevums nokalt mieti-

ņus, ar ko piesiet kazas ganībās.

Rasma no Sēlpils ar māsu Sandru no Smiltenes sien žodziņus ap 
jaunajiem ķiršiem, lai pasargātu kociņus no dzīvniekiem, kas 

mēdz tos apgrauzt.

Atpūtai nesteidzīga pastaiga pa dabas taku, kurā daudzi dižkoki 
un iespaidīga izmēra akmeņi. Sandra no Rīgas pie zintnieču ak-

mens ar turpat pļavā salasīto ziedošu raspodiņu pušķi.
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Saukas ev. lut. draudzē
4. jūlijā

11:00 Dešu kapos
13:00 Smiltaines kapos
14:30 Galvānu kapos

18. jūlijā
12:00 Klauces kapos
14:00 Svaru kapos
16:00 Visdarbu kapos

1. augustā
11:00 Pormaļu kapos
13:00 Melderišķu kapos
14:30 Ilzu kapos
16:00 Tiltiņu kapos

Sunākstes kapos
25. jūlijā

11:00 Baznīcas kapos
12:30 Beitānu kapos
14:00 Zilkalnes kapos

Elkšņu pagasta kapos
25. jūlijā

12:30 Kristūžu kapos
14:00 Kundzānu kapos
15:30 Ūzānu kapos

Viesītes ev. lut.
 draudzē

8. augustā
10:00 Šūšānu kapos
11:00 Būbenānu kapos
12:30 Ozoliņu kapos
13:30 Ausulāres kapos

29. augustā
10:30 Stauģu kapos
11:30 Vēžinieku kapos
13:00 Ziedānu kapos
15:00 Viesītes Jaunajos 
kapos

Kapusvētki

top Sēlijas Bānīša izpētes projekts
Kāds izskatījies dabā un kar-

tē Vācijas armijas būvētā 600 
mm dzelzceļa tīkla izvietojums; 
kādi bijuši Vācijas armijas stra-
tēģiskie plāni šajā teritorijā, kas 
aptver rajonu ap Seci, Daudzevu, 
Viesīti, Neretu, Suvainišķiem, 
Skapišķiem, Rokišķiem, Obe-
ļiem, Eglaini, Visaginu, Tur-
montiem, Ilūksti un Daugavu 
kā frontes līniju; kā šaursliežu 
dzelzceļa tīkls Latvijas I Re-
publikas laikā ietekmējis Sēlijas 
miestu ekonomisko izaugsmi, 
savstarpējos kontaktus, cilvēku 
nodarbinātību un attiecības; kā 
tas turpinājis kalpot mums pa-
domju okupācijas periodā; kāpēc 
mēs vēl šodien atceramies tautā 
iemīļoto Bānīti? – tie ir jautājumi 
uz kuriem atbildes šovasar cen-
tīsies rast profesionālu pētnieku 
komanda.

Biedrība “Sēlijas kultūras 
projekti” Zemgales kultūras 
programmā 2020 ir saņēmusi AS 
“Latvijas valsts meži” un Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstu 
projekta “600 mm dzelzceļa tīkls 
Augšzemes novadā I Pasaules 
kara laikā – celtniecība, mērķi, 
ietekme” pirmās kārtas realizā-
cijai, kura ietvaros tādi Latvijā 
pazīstami pētnieki kā Toms Alt-
bergs, Aivars Markots, Kārlis 
Dambītis un Ilze Freiberga mek-
lēs atbildes uz pieteiktajiem jau-
tājumiem. Projekta noslēgumā 
plānojam izdot monogrāfiju, 
kuras tapšanā aicinām pieda-
līties arī visus tos Sēlijas iedzī-
votājus, kuru rīcībā ir līdz šim 
nepublicētas fotogrāfijas, stās-
ti, atmiņas vai dokumenti.

Kā norāda gada vēsturnieks 
Latvijā 2018. Dr. hist. Uldis 

Neiburgs: “Zinātniskās mono-
grāfijas” 600 mm dzelzceļa tīkls 
Augšzemes novadā I Pasaules 
kara laikā – celtniecība, mērķi, 
ietekme” izstrāde ir nozīmīgs 
pienesums Latvijas industriālās 
vēstures izpētē, kur šādu starp-
disciplināru pētījumu parādīša-
nās ir retums.[…] Tās izdošana 
būs ne tikai svarīgs notikums 
Latvijas akadēmiskās un pub-
liskās vēstures vidē, bet radīs 
pamatu un sekmēs arī muzeo-
loģijas, tūrisma un citu sabied-
rībai nozīmīgu nozaru attīstību 
Sēlijas reģionā.[…] Projekta 
pieteicēju piedāvātās pētniecī-
bas metodes (vēstures, digitālās 
kartogrāfijas, ģeogrāfiskās in-
formācija sistēmas) un dažādu 
savas jomas profesionāļu iesaiste 
projektā rada pārliecību par tā 
sekmīgu īstenošanu un nozīmī-

gumu ne tikai pagātnes industri-
ālās kultūras mantojuma vērtību 
apzināšanā, dokumentēšanā un 
pētniecībā, bet iezīmē arī po-
tenciāli inovatīvu ieguldījumu 
reģionālās saimnieciskās, sociāl-
politiskās, kultūras un izglītības 
telpas attīstībā nākotnē.”

“Sēlijas kultūras projekti” ir 
2018. gada nogalē dibināta pro-
fesionāla organizācija, kas, ap-
vienojot savā komandā dažādus 
pētniekus, vēlas veicināt Latvijas 
kultūras mantojuma izpēti un 
pieejamību.

Mēs aicinām novadu pašval-
dības un uzņēmējus finansiāli 
atbalstīt projekta realizāciju.

A. Neija, 29152896
selijaskulturasprojekti

@gmail.com
Biedrība “Sēlijas kultūras 

projekti”

Vasaras saulgriežu 
aktivitātes Ritē

Vasaras saulgriežu rītā, kad 
kaut kur tālumā dzirdamas put-
nu skanīgās dziesmas - lakstīga-
las pogošana un dzeguzes kūko-
šana, varētu pļavas viducī stāvēt 
un klausīties dabas skaņās, bau-
dot siltās saules starus, bet darbs 
gaida. Ir jāsaplūc Jāņuzāles, lai 
sanāktu skaisti zāļu pušķi. Rites 
pagastā godinām 17 Jāņus un 4 
Līgas - šī ir viena sena tradīcija, 
ko Rites pagasta darbinieces īs-
tenoja arī šoreiz.

Ne mazāk rosīgas bija arī nā-
kamās svētku dienas. 22. jūnijā 
Rites Tautas nama amatierteāt-
ris ar skeču “Vizīte pie daktera” 
devās ciemos pie Viesītes soci-
ālās aprūpes centra iemītnie-
kiem, lai sveiktu Līgo svētkos.

Agri no rīta 23. jūnijā Rites 
Tautas namā, uz mēģinājumu 

saposušās, tautu tērpos ieradās 
sieviešu vokālā ansambļa “Rites 
balsis” dalībnieces. Kad balsis 
iesildītas, ansamblis un Rites 
Tautas nama amatierteātris de-
vās ceļā uz Subati. Tur abi kolek-
tīvi piedalījās divos pasākumos. 
No rīta sniedza koncertu Zāļu 
tirdziņā kopā ar Subates ama-
tierkolektīviem. Pēc tam ceļš 
veda uz Subates sociālās aprūpes 
centru “Miera nams”, kur sagai-
dīja tā iemītnieki un personāls.

Kad visas dziesmas izdzie-
dātas, izrāde nospēlēta, ar gan-
darījumu sirdī devāmies uz mā-
jām.

Rites pagasta pārvaldes vār-
dā saku lielu paldies abu kolek-
tīvu dalībniecēm par atsaucību!

Rites Tautas nama 
vadītāja A. Guoģe

Kapu svētkus Saukas, Viesītes un 
Sunākstes ev. lut. draudžu kapos vadīs 

mācītājs Aleksandrs Ivanovs.
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Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem!

 
Pieminam 
aizsaulē  
aizgājušos…

Jānis Maļinovskis 
1955. - 29.05.2020. 
Viesīte
Aldis Veigurs 
1965. - 08.06.2020. 
Viesītes pagasts
Vija Šopeiko
1944. – 16.06.2020. 
Viesītes pagasts

Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
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kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa t. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e – pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv; avīze lasāma arī www.viesite.lv
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par publicēto rakstu saturu, pievienotajiem foto atbild rakstu autori. Iespiests: SIA "Erante", www.erante.lv

Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēts viens 
jaundzimušais – zēns.

Sveicam vecākus!

Ņemot vērā to, ka epidemioloģiskā situācija valstī ir 
būtiski uzlabojusies un valdība ir ļāvusi pulcēties kuplākā 

skaitā, 1. augustā svinēsim 
VIESĪTES PILSĒTAS SVĒTKUS.

SVĒtKu 
PROgRAMMA

9:00 rīta ieskandināšana ar Viesītes pūtējiem

Viesītes “Zaļajā tirdziņā”

9:00 - 15:00 TIRDZIŅŠ “Radītprieks”
Aicināti amatnieki un mājražotāji ar saviem izstrādāju-

miem!

Mazā Bānīša parkā /Muzejs “Sēlija”/

10:00 - 16:00 BĒRNU RĪTS
- Aktīva darbošanās radošajās darbnīcās un jautrās izklai-

dēs kopā ar radošās apvienības “Pasaku nams” tēliem.
- Viesītes Baptistu draudzes akcija “Skolas soma”.

Viesītes stadionā

10:00 SPORTA AKTIVITĀTES /pludmales volejbols un 
individuālie sporta veidi/.

Kultūras pilī

11:00 Tradīciju zālē - SUDRABA KAROTĪŠU SVĒTKI.

15:00 - Koncertzālē
IZRĀDE - Rūdolfa Blaumaņa joku luga “No saldenās 

pudeles”
/Izrāžu apvienība “Pannas Teātris”/.

Centrālajā laukumā pie Kultūras pils

19:00 SVĒTKU LIELKONCERTS
- koncertprogramma “Mikrofona aptaujas Zelta dzies-

mas” /piedalās leģendārie “Mikrofona aptaujas” veidotāji 
Lia Guļevska un Gunārs Jākobsons, Adrians Kukuvass, 

Jānis Paukštello, Dainis Skutelis, Mārtiņš Ruskis, Andris 
Ābelīte, Aija Vītoliņa, Ieva Sutugova, Jānis Stībelis, Nor-
munds Pauniņš, muzikālā grupa Jura Kristona vadībā un 

citi mūziķi/.
- grupa “PĒRKONS”.

- grupa “GALAKTIKA”.
- SVĒTKU SALŪTS.

Programma tiks precizēta un papildināta! Lūdzam sekot 
informācijai: www.viesite.lv

Ievērosim valstī noteiktos ierobežojumus 
par sociālo distancēšanos!

Rūpēsimies viens par otru un būsim atbildīgi!

1. augustā – ViESĪtES 
PilSĒtAS SVĒtKi!

4. jūlijā – 15. Saukas pagasta svētki lones estrādē!

Svētku 
programmā

18:00 
Svētku atklāšanas uzrunas

Daugavpils teātra izrāde - komēdija “Notikumi Latgalē”
Paldies sadarbības partneriem, aktīviem pagasta 

iedzīvotājiem!
Daugavpils teātra dziedošo aktieru koncerts

 
21:00 

Sadancis – grupa “Bruģis” /Madona/

23:50 
Svētku salūts

30. jūnijā atklāta pieteikšanās attālināto mācību kārtai 
Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, 
kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā 
kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlē-

ties no vairāk nekā 200 izglītības programmām. Pieteikšanās 
mācībām notiek līdz 15. jūlijam, un šajā kārtā mācību process 

noritēs tikai attālināti. Plašāka informācija par uzņemšanas 
nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, nepieciešamajiem 

digitālajiem rīkiem un programmatūru attālināto mācību kārtā, 
kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē: 

www.macibaspieaugusajiem.lv vai pieejami Viesītes novada 
pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā.


