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Katru dienu tevi sagaida diena, kurā tu nekad neesi bijis.

Pērkona negaisi rimuši,
Domās vasara snauž.
Taču viendienis zirneklīt̀ s
Savus tīklus jau priecīgi auž.

Dāliju ziedi līkst smagi,
Pūkainas kamenes san,
Kamēr vien vasaras saldumu
Ziedos sameklēt var.

Saule – spoža un silta,
Taču tomēr var jaust
Vakara dzestrumu zālē
Un dzidrajos ābolos.

Maigi un rāmi nāk rudens,
Bagāts, ražens un kluss,
Bet gribas, tik ļoti gribas,
Lai vasara plaukstās vēl dus.

PAZIŅOJUMS!
Sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības 102. gadadienu un saskaņā 

ar Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu pašvaldība aicina 
izvirzīt kandidātus apbalvošanai ar Viesītes novada pašvaldības Goda 
rakstu šādās nominācijās: • Gada sportists, • Gada jaunietis, • Gada uz-
ņēmējs/lauksaimnieks, • Gada izglītības darbinieks, • Gada ģimene, 
• Gada sociālais/veselības darbinieks, • Gada pašvaldības darbinieks,  
• Gada cilvēks kultūrā, • Gada sabiedriski aktīvais iedzīvotājs, • Gada 
tirdzniecības darbinieks, • Gada labākais un apzinīgākais darbi-
nieks - par iepriekšējā gada sasniegumiem un devumu novadam.

Iepriekšējais gads nolikuma izpratnē ir vienu gadu ilgs laik-
posms līdz ierosinājuma iesniegšanai par pašvaldības apbalvojuma/ 
nominācijas piešķiršanu. Kandidātus var izvirzīt: Viesītes novada 
domes deputāti, domes komitejas, komisijas, darba grupas, pašval-
dības izpilddirektors; Viesītes novada teritorijā reģistrētās juridiskās 
personas; ne mazāk kā 10 Viesītes novada pašvaldības teritorijas 
iedzīvotāji. Izvirzot kandidātus apbalvošanai, jānorāda: vārds uz-
vārds, personas kods, adrese, nominācija, kurā persona izvirzīta, 
izvirzīšanas motivācija.

Iesniegumi par kandidātu izvirzīšanu Goda rakstu saņemša-
nai iesniedzami Viesītes novada pašvaldības kancelejā un Saukas, 
Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs darba laikā līdz šā gada 26. ok-
tobrim.

Tālrunis uzziņām 65245179 vai 28680097.

I. Dreijera foto

Rudenīga noskaņa

(A. Orbidāne)



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2020. gada septembris, Nr.8 (205)

2

OfIcIālāS ZIŅAS

Informācija par Valsts un pašvaldības vienoto klientu 
apkalpošanas centru

Viesītes novada pašvaldība 
atgādina, ka pašvaldības admi-
nistrācijas ēkā Brīvības ielā 10, 
Viesītē, darbojas Valsts un paš-
valdības Vienotais klientu ap-
kalpošanas centrs (KAC).

VPVKAC var saņemt ne ti-

kai pašvaldības sniegtos pakal-
pojumus, bet arī valsts iestāžu 
pakalpojumus, tādējādi uzlabo-
jot valsts pakalpojumu pieeja-
mību iedzīvotājiem.

VPVKAC sniegtie pakalpo-
jumi ir šādi:

• “klienta darba vietas” no-
drošināšana. Iekļauj VPVKAC 
darba laikā iedzīvotājam brīvi 
un bez maksas pieejamu darba 
vietu, kas tehniski aprīkota ar 
datoru, interneta pieslēgumu, 
ir nodrošināta iespēja kopēt, 
drukāt un skenēt neliela apjoma 
dokumentāciju, kas attiecināma 
uz valsts pārvaldes pakalpoju-
miem, ir arī brīvpieejas interne-
ta iespējas darbam ar personālo 
datoru;

• informēšana par pieprasī-
tākajiem valsts pārvaldes iestā-
žu pakalpojumiem;

• palīdzība valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālā: https://
www.latvija.lv pieejamo e-pa-
kalpojumu pieteikšanā;

• apmācība darbā ar dato-
ru, internetu, valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālu: https://
www.latvija.lv;

• atsevišķu valsts pārvaldes 
pakalpojumu pieteikšana ar 
VPVKAC personāla palīdzību 
pilnvarotā e-pakalpojuma risi-
nājumā;

• VSAA un VID pakalpoju-
mu pieteikšana papīra formā;

• telefonisku konsultāci-
ju sniegšana valsts pārvaldes 
pakalpojumu portāla: https://
www.latvija.lv lietotājiem;

• atbilžu sniegšana iedzī-
votājiem e-pastā un sociālajos 
tīklos.

VPVKAC darba laiks:
P., O., T., C. 08:00 – 12:00 

12:30 – 17:00;
Piektdien 08:00 – 14:30;
S., Sv. – brīvs.
Kontaktinformācija saziņai: 

tel.: 65207294; 66954857;
e-pasts: viesite@pakalpoju-

mucentri.lv

Viesītes novada domes 
kārtējā sēdē 2020. gada 17. 
septembrī izskatītie jautāju-
mi un pieņemtie lēmumi

1. Par Viesītes novada 
pašvaldībai piederošā dzīvok-
ļa īpašuma - Sporta iela 27-2, 
Viesīte, trešās atklātas, mu-
tiskas izsoles ar augšupejošu 
soli izsoles protokola apstipri-
nāšanu. Īpašums nosolīts par 
1290,00 EUR.

2. Par Viesītes novada paš-
valdībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma - Sporta iela 13A-17, 
Viesīte, trešās atklātas, mu-
tiskas izsoles ar augšupejošu 
soli izsoles protokola apstipri-
nāšanu. Īpašums nosolīts par 
1280,00 EUR.

3. Par Viesītes novada paš-
valdībai piederošā nekustamā 
īpašuma - Rites pagasta “Ilzu 
baznīca”, atklātas, mutiskas 
izsoles ar augšupejošu soli 
izsoles protokola apstiprinā-
šanu. Īpašums nosolīts par 
6200,00 EUR.

4. Par Viesītes novada paš-
valdībai piederošā nekustamā 
īpašuma - Viesītes pagasta 
“Baloži”, atklātas, mutiskas iz-
soles ar augšupejošu soli izso-
les protokola apstiprināšanu. 
Īpašums nosolīts par 5500,00 

EUR.
5. Par Viesītes novada paš-

valdībai piederošā nekustamā 
īpašuma - Viesītes pagasta 
“Meža Dambrāni”, atklātas, 
mutiskas izsoles ar augšupejo-
šu soli izsoles protokola ap-
stiprināšanu un pirkuma līgu-
ma slēgšanu. Īpašums nosolīts 
par 42200,00 EUR.

6. Par Viesītes novada paš-
valdībai piederošā nekusta-
mā īpašuma - Elkšņu pagasta 
“Mežkārkļi”, atklātas, mutis-
kas izsoles ar augšupejošu soli 
izsoles protokola apstiprinā-
šanu. Īpašums nosolīts par 
18900,00 EUR.

7. Par Viesītes novada 
pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma - Saukas pa-
gasta “Vecbincāni”, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli un izsoles noteikumu Nr. 
2020/43 apstiprināšanu.

8. Par Viesītes novada paš-
valdībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma - Smilšu iela 31-43, 
Viesīte, atklātu, mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli un izsoles 
noteikumu Nr. 2020/44 apstip-
rināšanu.

9. Par Viesītes novada paš-
valdībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma - Jaunā iela 4-9, Elk-

šņi, Elkšņu pagasts, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli un izsoles noteikumu Nr. 
2020/45 apstiprināšanu.

10.  Par Viesītes novada 
pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma - Rites pagasta 
“Sargūņi”, atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli un 
izsoles noteikumu Nr. 2020/46 
apstiprināšanu.

11.  Par Viesītes novada 
pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma - Rites pagas-
ta “Irbes”, atkārtotu, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli un izsoles noteikumu Nr. 
2020/47 apstiprināšanu.

12. Par Viesītes novada 
pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma - Viesītes pagas-
ta “Elkšņi”, atkārtotu, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli un izsoles noteikumu Nr. 
2020/48 apstiprināšanu.

13. Par Viesītes novada 
pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma - Elkšņu pagas-
ta “Mazvītoli”, trešo atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli un izsoles noteikumu Nr. 
2020/49 apstiprināšanu.

14.  Par Viesītes novada 
pašvaldībai piederošā dzīvok-
ļa īpašuma - Brīvības iela 6-4, 

Viesīte, trešo atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli un 
izsoles noteikumu Nr. 2020/50 
apstiprināšanu.

15. Par Viesītes novada 
pašvaldībai piederošās au-
tomašīnas Ford Mondeo ne-
sniegšanu uz trešo atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli, bet norakstīšanu.

16. Par nekustamā īpašu-
ma - Viesīte, Raiņa iela 34A, 
atsavināšanu privātpersonai 
par nosacīto cenu - 1300,00 
EUR.

17. Par Viesītes muze-
ja “Sēlija” nodaļas “Mārtiņa 
Buclera fotogrāfijas kabinets” 
reorganizēšanu. Nolēma ar 
2020. gada 30. oktobri slēgt 
Viesītes muzeja “Sēlija” struk-
tūrvienību “Mārtiņa Buclera 
fotogrāfijas kabinets”, adrese: 
“Pagastmāja”, Lone, Saukas 
pag., Viesītes nov., LV-5224, 
un struktūrvienības krāju-
mu pārcelt uz Viesītes muzeja 
“Sēlija” nodaļu “Paula Stradi-
ņa skola”, adrese: Peldu iela 2, 
Viesīte, Viesītes nov., LV-5237.

18. Par Viesītes novada 
pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 2020/7 “Par sabiedris-
ko kārtību Viesītes novadā” 
apstiprināšanu. Saistošie no-
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teikumi nosūtīti Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma  saņem-
šanai.

19. Par Viesītes novada 
domes lēmuma atcelšanu ie-
pirkuma procedūras veikša-
nai Lones Tautas nama skatu-
ves aizkaru un skatītāju zāles 
logu aizkaru nomaiņai sakarā 
ar to, ka Iepirkumu komisijā 
nav speciālista, kas pārzina 
konkrēto jomu un varētu sa-
gatavot detalizētu tehnisko 
specifikāciju, un šāda speciā-
lista piesaistīšana ārpakalpo-
juma veidā radītu papildus 
izmaksas. Uzdeva Lones Tau-
tas nama vadītājai veikt cenu 
aptauju.

20. Par Viesītes novada 
pašvaldības izglītības iestā-
žu direktoru/vadītāju mēneša 
darba algas likmes noteikšanu 
2020./2021. mācību gadam:

• apstiprināja Viesītes vidus-
skolas direktora mēneša darba 
algas likmi 2020./2021. mācību 
gadam - 1350,00 EUR - valsts 
finansējums;

• apstiprināja pirmssko-
las izglītības iestādes “Zīlīte” 
vadītājas un vadītājas vietnie-
ces metodiskajā darbā mēneša 
darba algas likmi 2020./2021. 
mācību gadam - pašvaldības 
finansējums: vadītāja - 1112,00 
EUR; vadītājas vietniece me-
todiskajā darbā – 890,00 EUR 
(80% no vadītāja algas likmes);

• apstiprināja Viesītes Mū-
zikas un mākslas skolas direk-
tores mēneša darba algas likmi 
2020./2021. mācību gadam - 
1170,00 EUR - pašvaldības fi-
nansējums;

• apstiprināja Sēlijas Spor-
ta skolas direktora un direk-
tora vietnieces mēneša darba 
algas likmes 2020./2021. mācī-
bu gadam - pašvaldības finan-
sējums: direktors – 1225,00 
EUR; direktora vietnieks, 0.5 
slodzes – 490,00 EUR (80% no 
direktora algas likmes).

21. Par grozījumu Viesītes 
novada pašvaldības institūciju 
amatu klasifikācijas saraks-
tā un piemaksas noteikšanu 
Viesītes vidusskolas direktora 
vietniecei izglītības jautāju-
mos (Rites pamatskolā):

• ar 2020. gada 1. septem-
bri noteikti grozījumi Viesītes 
novada pašvaldības institūciju 
amatu klasifikācijas sarakstā 

sadaļā “Viesītes vidusskola” 
un amata vienībai – intere-
šu izglītības skolotājs (sporta 
spēles - volejbols, basketbols, 
klasifikācijas kods 235909, 
0,067 slodze (2 stundas) mai-
nīta amata alga no 750,00 EUR 
uz 790,00 EUR;

• Viesītes vidusskolas di-
rektora vietniecei izglītības 
jautājumos (Rites pamatsko-
lā) 2020./2021. mācību gadā 
noteikta piemaksa pie darba 
algas 127,00 EUR - par pirms-
skolas bērnu grupas vadīša-
nu (uz 01.09.2020. - 12 bērni) 
Viesītes vidusskolas izglītības 
programmu īstenošanas vietā 
“Rites pamatskola”.

22. Par Viesītes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
skolēnu (audzēkņu) izmaksu 
apstiprināšanu, veicot pašval-
dību savstarpējos norēķinus 
par izglītības iestāžu sniegta-
jiem pakalpojumiem (Viesītes 
vidusskola, PII “Zīlīte”).

23. Par deleģēšanas līgu-
ma slēgšanu ar Pļaviņu novada 
domi par likuma “Par pašvaldī-
bām” 15. panta pirmās daļas 4. 
punktā noteiktās pašvaldības 
funkcijas (gādāt par iedzīvotāju 
izglītību) un 6. punktā noteiktās 
pašvaldības funkcijas (veicināt 
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu 
un sportu) ietvaros esošu pār-
valdes uzdevumu veikšanu Vie-
sītes novada pašvaldības domes 
dibinātajā iestādē - Sēlijas Spor-
ta skola: īstenot profesionālās 
ievirzes izglītības programmas 
sportā MT-2(6), MT-5(29), MT-
7(22), MT-7(40) mācību - treni-
ņu grupās futbolā. Deleģēšanas 
līguma darbības laiks no 2021. 
gada 1. janvāra līdz 2021. gada 
31. augustam.

24. Par finansējuma 
2000,00 EUR piešķiršanu no 
vides aizsardzības speciālā 
budžeta zivju resursu papil-
dināšanai Viesītes ezerā (līņi, 
karpas, brekši).

25. Par finansējuma pie-
šķiršanu no vides aizsardzības 
speciālā budžeta 3003,05 EUR 
ūdens sagatavošanas - atdzel-
žotāju filtru iekārtas komplek-
ta iegādei un uzstādīšanai Vie-
sītes pagastā Eķengrāvē.

26.  Uzdeva Viesītes no-
vada pašvaldības Iepirkumu 
komisijai veikt cenu aptauju 
par asfalta seguma atsevišķu 
posmu remontu Rites pagasta 

Cīruļu ciemā.
27. Par pašvaldības palī-

dzību dzīvokļu jautājumu ri-
sināšanā (1 personu reģistrēja 
dzīvokļu rindā, 2 personām 
atteica reģistrāciju dzīvokļu 
rindā).

28.  Par īres līgumu paga-
rināšanu līdz 31.10.2020. 8 īr-
niekiem.

29. Par ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšanu 2 per-
sonām.

30. Dome neiebilda, ka 
tiek uzsākta jaunizveidojamā 
Jēkabpils novada plānošanas 
dokumentu izstrāde: attīstības 
programma 2021. - 2027. ga-
dam un ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2021. - 2035. gadam. 
Apstiprināja Darba uzdevu-
mus un to izpildes termiņu.

31. Par adreses piešķiršanu 
privātpersonai piederošajām 
būvēm Saukas pagastā.

32. Par zemes nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības privāt-
personai dzīvokļa uzturēšanai 
Rites pagastā.

33. Par dzīvokļa īpašuma - 
Smilšu iela 33-9, Viesītē, ierak-
stīšanu zemesgrāmatā.

34. - 49. Par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda pie-
dziņu par 16 nekustamajiem 
īpašumiem.

50. Par mērķdotācijas sa-
dali interešu izglītībai Viesītes 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēm no 2020. gada 1. sep-
tembra līdz 2020. gada 31. de-
cembrim. Nolēma Interešu iz-
glītības mācību stundas 2020. 
gada septembrim, oktobrim, 
novembrim, decembrim sada-
līt šādām izglītības program-
mām:

• Viesītes vidusskolas mā-
cību programmu īstenošanas 
vieta “Rites pamatskola” – 7,6 
stundas: 1. - 6. klašu tautisko 
deju kolektīvs – 4,0 st., vokā-
lais ansamblis – 1,6 st., sporta 
pulciņš – 2,0 st.;

• Viesītes vidusskola – 24,4 
stundas: Tautas dejas “Augšze-
mīte I” (10. - 12. klase) – 7,0 st., 
Tautas dejas “Augšzemīte II” 
(5. - 9. klase) - 7,0 st., 5. - 12. 
klašu koris – 6,0 st., sākum-
skolas klašu ansamblis - 2,4 
st., pulciņš “Ideju tīmeklis” - 
2,0 st.;

• Viesītes Mūzikas un 
mākslas skola – 34 stundas: 
tautisko deju kolektīvi “Dan-

ceri” – 9,0 st., Viesītes 36. 
mazpulks - 7,0 st., foto pulciņš 
“Fotomixlis” – 2,0 st., vokā-
lie ansambļi – 6,0 st., moder-
nās mūzikas studija – 6,0 st., 
mākslas studija “Otiņas” – 4,0 
st.;

• izglītības metodiķim - 
0.10 slodzes.

51. Par papildus finansē-
juma 168,50 EUR mēnesī (6,4 
mācību stundas) piešķiršanu 
no pašvaldības budžeta Viesī-
tes Mūzikas un mākslas skolas 
pedagogu algām. 2020. gada 
septembrī, oktobrī, novembrī, 
decembrī piešķirt finansēju-
mu, lai nodrošinātu profesio-
nālās ievirzes programmu īs-
tenošanu pilnā apjomā.

52. Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu ne-
kustamajam īpašumam Saukas 
pagastā.

53. Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu ne-
kustamajam īpašumam Viesī-
tes pagastā.

54. Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu ne-
kustamajam īpašumam Rites 
pagastā.

55. Dome neiebilda, ka Sē-
lijas Sporta skola ar 2020. gada 
1. septembri atver jaunas sa-
gatavošanas grupas (Viesītes 
novadā Viesītē, Salas novadā 
Salā, Jēkabpils novadā Dignā-
jā un Zasā, Aknīstes novadā 
Aknīstē). Lai nodrošinātu jau-
natvērto sagatavošanas grupu 
mācību treniņa procesu, trene-
ru darba samaksu - 18 stundas 
(0,6 slodzes) - līdz 2020. gada 
31. decembrim nolēma apmak-
sāt no skolas 2020. gada bu-
džeta iekšējām rezervēm, kas 
radušās sakarā ar neizmantoto 
plānoto budžetu COVID-19 
ierobežojumu dēļ.

56. Par trūkstošā finansē-
juma piešķiršanu PII “Zīlīte” 
pedagogu darba algām - no-
lēma no pašvaldības budžeta 
apmaksāt 1,1 likmi PII “Zīlīte” 
pirmsskolas pedagogu darba 
algām.

Domes sēžu protokoli pub-
licēti pašvaldības mājaslapā: 
www.viesite.lv

Informāciju sagatavoja 
pašvaldības kancelejas 

vadītāja D. Vītola.
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IZSOlES

Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašuma - Vie-
sītes novada Saukas pagasta “Vecbincāni’’, 
ar kadastra numuru 56880040173, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums 
sastāv no 2 (divām) zemes vienībām: ar ka-
dastra apzīmējumiem 56880040173 ar platī-
bu 1,42 ha un 56880040357 ar platību 7,40 ha, 
un 4  (četrām) būvēm ar kadastra apzīmēju-
miem: 56880040173001, 56880040173002, 
56880040173003 un 56880040374002, sā-
kotnējā izsoles cena - EUR 42000.00. Izsoles 
solis - EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 
centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesī-

bas uz īpašumu.
Īpašums atrodas Saukas ezera krastā, Sau-

kas dabas parkā.
Īpašumu drīkst iegādāties persona, kura 

drīkst iegādāties lauksaimniecības zemi saska-
ņā ar likumu “Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos’’.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-
mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izso-
lei var līdz 2020. gada 29. oktobrim (ieskaitot) 
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 30. oktobrī plkst. 
9:00 Viesītes novada pašvaldības administrāci-
jas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņem-
šanas.

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

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Rites pagasta “Sargūņi’’, ar kadastra 
numuru 56800050079, atklātu, mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli; īpašums sastāv no 1 (vie-
nas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
56800050080 ar platību 7,88 ha. Izsoles sākum-
cena - EUR 9150.00. Izsoles solis - EUR 100.00 
(viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesī-

bas uz īpašumu. Ir nomnieks uz daļu no zemes.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-

mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izso-
lei var līdz 2020. gada 29. oktobrim (ieskaitot) 
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 30. oktobrī plkst. 
10:30 Viesītes novada pašvaldības administrā-
cijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesī-
tes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņem-
šanas.

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

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Rites pagasta “Irbes’’, ar kadastra nu-

muru 56800010140, atkārtotu, atklātu, mutis-
ku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums sastāv no 
1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 56800010088 ar platību 4,32 ha. Izsoles 
sākumcena - EUR 7680.00. Izsoles solis - EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Īpašumu drīkst iegādāties persona, kura 
drīkst iegādāties lauksaimniecības zemi saska-
ņā ar likumu “Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos’’.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-

mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izso-
lei var līdz 2020. gada 29. oktobrim (ieskaitot) 
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 30. oktobrī plkst. 
11:00 Viesītes novada pašvaldības administrā-
cijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Vie-
sītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņem-
šanas.

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

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Viesītes pagasta “Elkšņi’’, ar kadas-
tra numuru 56350110042, atkārtotu, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums 
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 56350110042 ar platību 1,24 ha. 
Izsoles sākumcena - EUR 1280.00. Izsoles so-
lis - EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-

mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izso-
lei var līdz 2020. gada 29. oktobrim (ieskaitot) 
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 30. oktobrī plkst. 
11:30 Viesītes novada pašvaldības administrā-
cijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Vie-
sītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņem-
šanas.

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

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Elkšņu pagasta “Mazvītoli’’, ar ka-
dastra numuru 56880020075, trešo atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums 
sastāv no 2 (divām) zemes vienībām ar kadas-
tra apzīmējumiem 56580020150 ar platību 0,55 
ha un 56580020151 ar platību 0,78 ha. Izsoles 
sākumcena - EUR 1400.00. Izsoles solis - EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-

mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izso-
lei var līdz 2020. gada 29. oktobrim (ieskaitot) 
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 30. oktobrī plkst. 
13:00 Viesītes novada pašvaldības administrā-
cijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesī-
tes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņem-
šanas.

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

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā dzīvokļa īpašuma - Smilšu 
iela 31-43, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra 
numuru 56159009212, atklātu, mutisku iz-
soli ar augšupejošu soli; dzīvokļa īpašums sa-
stāv no dzīvokļa nr. 43 ar 4 (četrām) istabām 
un palīgtelpām ar kopējo platību 75,6 kv. mtr. 
un 756/27793 domājamām daļām no daudz-
dzīvokļu mājas. Izsoles sākumcena - EUR 
3300.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts 
euro un 00 centi).

Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesī-
bas uz īpašumu.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, dzīvokļa 

īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2020. gada 29. oktobrim (ieskai-
tot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, 
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 30. oktobrī plkst. 
9:30 Viesītes novada pašvaldības administrāci-
jas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņem-
šanas.

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

****
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā dzīvokļa īpašuma - Jaunā iela 
4-9, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar ka-
dastra numuru 56159000014, atklātu, mutis-
ku izsoli ar augšupejošu soli; dzīvokļa īpašums 
sastāv no dzīvokļa nr. 9 ar 4 (četrām) istabām 
un palīgtelpām ar kopējo platību 77,4 kv. mtr. 
un 774/12717 domājamām daļām no daudz-
dzīvokļu mājas un zemes. Izsoles sākumcena - 
EUR 2275.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesī-
bas uz īpašumu.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, dzīvokļa 

īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2020. gada 29. oktobrim (ieskai-
tot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, 
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 30. oktobrī plkst. 
10:00 Viesītes novada pašvaldības administrā-
cijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesī-
tes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņem-
šanas.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.
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Jauni atkritumu konteineri - BIOlOĢISKI 
NOāRDāMAJIEM ATKRITUMIEM

Oktobra mēneša sākumā Viesītes no-
vadā tiek papildināts atkritumu konteineru 
skaits.

Atkritumu savākšanas punktos tiks iz-
vietoti atkritumu konteineri brūnā krāsā ar 
uzrakstu  – BIOLOĢISKI NOĀRDĀMIE AT-
KRITUMI.

Bioloģiski noārdāmie atkritumi ir biolo-
ģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, 
mājsaimniecību, sabiedriskās ēdināšanas 
iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pār-
tikas un virtuves atkritumi un citi tiem 
pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi. 
Piemēram, virtuves pārtikas atkritumi, dār-

zeņu un augļu atkritumi, tējas, kafijas bie-
zumi, veci augi, puķes, nopļauta zāle, koka 
lapas, zariņi. Iepriekš uzskaitītos atkritumus 
konteineros ievietot bez iepakojuma.

Šajos konteineros ikviens novada iedzī-
votājs var izmest iepriekš uzskaitītos atkri-
tumus.

Lūgums izlasīt uzrakstus uz konteine-
riem un izmest konteineros tikai atbilstošā 
veida atkritumus!

Ja konteineros ir neatbilstošā veida at-
kritumi, tad šāds konteiners tiek izvests kā 
konteiners ar nešķirotiem sadzīves atkritu-
miem, un par to jāveic samaksa par atkritu-

mu noglabāšanu poligonā. Šobrīd samaksa 
par nešķirotajiem sadzīves atkritumiem po-
ligonā “Dziļā vāda” ir 84,24 EUR par tonnu.

Atgādinu, ka ikvienam īpašniekam ir 
jābūt noslēgtam līgumam ar SIA “Viesī-
tes komunālā pārvalde” par atkritumu ap-
saimniekošanu. Ja īpašniekam nav noslēgts 
līgums vai īpašnieks nepiedalās atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā, īpašnieku var 
sodīt atbilstoši Administratīvās atbildības 
likumam.

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes 
loceklis M. Blitsons

Notika jaunveidojamā Jēkabpils novada apvienotā 
attīstības plānošanas speciālistu sanāksme

15. septembrī Jēkabpilī notika pirmā 
jaunveidojamā Jēkabpils novada apvienotā 
attīstības plānošanas speciālistu sanāksme. 
Viesītes novada pašvaldību sanāksmē pār-
stāvēja Attīstības un plānošanas nodaļas va-
dītāja Laura Zvirbule.

Sanāksmē piedalījās Jēkabpils pilsētas 

domes vadība un attīstības plānošanas spe-
ciālisti no Jēkabpils pilsētas pašvaldības, Jē-
kabpils, Aknīstes, Salas un Krustpils nova-
diem. Pirmajā tikšanās reizē tika pārrunāta 
jaunveidojamā novada attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādes kārtība un arī sadar-
bība, kā organizēt šo dokumentu tālāku izs-

trādi.
Septembra domes sēdē Viesītē tika no-

lemts atbalstīt jaunveidojamā novada plāno-
šanas dokumentu izstrādi un deleģēt pašval-
dības pārstāvi dalībai darba grupā.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

L. Zvirbule

VIESĪTES NOVADā TURPINāSIES VESElĪBAS 
VEIcINāŠANAS PROJEKTS!

Laika posmā no 2017. gada 
27. februāra līdz 2019. gada 31. 
decembrim Viesītes novada 
pašvaldība ieviesa projektu 
“Vietējās sabiedrības veselības 
veicināšana un slimību profi-
lakse Viesītes novadā”, kura ie-
tvaros tika piedāvātas 7 slimī-
bu profilakses aktivitātes (34 
nodarbības) un 10 veselības 
veicināšanas aktivitātes (866 
nodarbības), apgūstot piešķir-
to finansējumu 47339,22 eiro 
(85% - ESF, 15% - valsts finan-
sējums) apjomā.

Projekta laikā veselības 
veicināšanas un slimību pro-
filakses pasākumos varēja pie-
dalīties visi iedzīvotāji, taču 
projekta “Vietējās sabiedrī-
bas veselības veicināšana un 
slimību profilakse Viesītes 
novadā” galvenā mērķaudi-

torija ir teritoriālās, sociālās 
atstumtības un nabadzības 
riskam pakļautie iedzīvotāji. 
Vienā vai vairākās projekta 
aktivitātēs kopā Slimību pro-
filakses pasākumos iesaistījās 
254 un Veselības veicināšanas 
pasākumos - 598 (tie, kas re-
ģistrējušies atbilstoši projekta 
nosacījumiem) Viesītes nova-
da iedzīvotāji.

Nozīmīga loma projek-
ta pirmās kārtas veiksmīgai 
realizācijai bijusi sadarbības 
partneriem. Liels paldies par 
sadarbību un lieliski paveiktu 
darbu: Anitai Eglītei, Sarmī-
tei Jaševai, Ivetai Līcei, Vijai 
Pelčerei, Gundegai Klibiķei, 
Vitai Liepiņai, Evitai Štākai, 
Jānim Kudiņam, Irinai Va-
verei, Andrejam Krūmiņam, 
Gaidai Dzalbei, Sandrai Ni-

kolajevai, biedrībām “Izaicini 
sevi” un “Esi brīvs”, “IK Vale-
rio”, SIA “Viesītes transports”, 
SIA “Reāls”! Pateicības vārdus 
pelnījuši arī pagastu pārvalžu 
vadītāji, izglītības iestāžu va-
dītāji un darbinieki, Viesītes 
kultūras pils kolektīvs.

Viennozīmīgi lielākā vērtība 
projekta veiksmīgā realizēšanā 
ir novada iedzīvotāji, kuri ap-
meklē bezmaksas nodarbības 
un vēlas dzīvot veselīgāk. Līdz 
ar to informējam, ka projekts 
“Vietējās sabiedrības veselības 
veicināšana un slimību pro-
filakse Viesītes novadā” tiek 
pagarināts līdz 2020. gada 31. 
decembrim. Viesītes novada 
pašvaldībai piešķirts papildu 
finansējums - 32256 EUR - ve-
selības veicināšanas un sli-
mību profilakses aktivitāšu 
īstenošanai. Projekta kopējie 
izdevumi - 79771,00 EUR. Šajā 
laika posmā būs pieejamas šā-
das aktivitātes: lekciju kurss 
par veselīgu uzturu un fizis-
ko aktivitāšu nozīmi ikdienā, 
lekciju kurss par mobingu, 

atkarības no mobilajām ierī-
cēm un sociālajiem tīkliem, 
fiziskās aktivitātes pirmskolas 
vecuma bērniem, apļa treniņš 
pieaugušajiem, orientēšanās 
aktivitātes Viesītes novadā, 
peldēšanas apmācības Viesītes 
vidusskolas skolēniem, peldē-
šanas un vingrošanas nodar-
bības pieaugušajiem. Pirmās 
aktivitātes sāksies jau šī gada 
oktobrī.

Informēju, ka no 2020. 
gada 1. janvāra slimību profi-
lakses un veselības veicināša-
nas pasākumu mērķa grupa ir 
visi Latvijas iedzīvotāji.

Aicinu iedzīvotājus sekot 
līdzi aktualitātēm, plānota-
jiem pasākumiem vai izmai-
ņām pašvaldības mājaslapā: 
www.viesite.lv un informatī-
vajā izdevumā “Viesītes Nova-
da Vēstis”.

Cerot uz turpmāku 
atsaucību,

projektu administratore 
L. Maisaka.
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2020. gada 16. septembrī 
Viesītes novada pašvaldībā vizī-
tē bija ieradies biedrības “Lauku 
partnerība Sēlija” izpilddirek-
tors Gvido Liepiņš. Vizītes laikā 
biedrības izpilddirektors kopā 
ar pašvaldības attīstības un plā-
nošanas nodaļas vadītāju Lauru 
Zvirbuli, projektu administrato-

ri Lieni Maisaku, būvinženieri 
Gati Puzānu, jaunatnes lietu 
un sabiedrisko attiecību speciā-
listi Ditu Mažeiku apskatīja 
jaunākos pašvaldības realizētos 
LEADER programmas projek-
tus, pārrunāja veiktos projektu 
pēcieviešanas pasākumus un 
apsprieda, kā veidot veiksmīgu 

sadarbību turpmāk.
Vizītes laikā tika apskatī-

tas Viesītes radošās rezidences, 
Viesītes multifunkcionālais sta-
dions, kur uzstādīti jauni skatī-
tāju soliņi, un Viesītes Jaunatnes 
iniciatīvu centrs, kur veikta tel-
pu vienkāršota atjaunošana un 
ierīkota Ideju kaste jauniešiem.

Pateicoties LEADER prog-
rammai, novadā kopš 2017. gada 
īstenoti 8 projekti: “Videono-
vērošanas tīkla izveide Viesītes 
novadā”; “Aprīkojuma iegāde 
Viesītes Jaunatnes iniciatīvu 
centra pakalpojumu paplašinā-
šanai”; “Aktīvās atpūtas vietas 
labiekārtošana Viesītes novada 
Elkšņu ciemā”; “Mīlestības takas 
atjaunošana veselīga dzīvesveida 
un vides veicināšanai”; “Rado-
šās rezidences Viesītē”; “Mazā 
Bānīša vēstures stacijas izveide 
Viesītes novada Lone ciemā”; 
“Skatītāju soliņu uzstādīšana 

drošības uzlabošanai Viesītes 
multifunkcionālajā stadionā”; 
“Viesītes Jaunatnes iniciatīvu 
centra pieejamības uzlaboša-
na”. Ieviešanas procesā atrodas 
2 projekti: “Ātruma radara uz-
stādīšana drošības uzlabošanai 
Viesītes pilsētā” un “Mīlestības 
takas 4. kārta – Viesītes Mazā 
ezeriņa veiklības takas izveido-
šana”.

Projekti īstenoti Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai finansētās Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014. - 2020. gadam apakšpasāku-
mā “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības minis-
trija un Lauku atbalsta dienests. 
Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai pieejams Eiropas Ko-
misijas tīmekļa vietnē: http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-
development-2014-2020/index_
lv.htm.

Projektu administratore 
L. Maisaka

D. Mažeikas foto

Viesītes novada pašvaldībā viesojas biedrības 
“lauku partnerība Sēlija” izpilddirektors Gvido liepiņš

Realizēta grants ceļu pārbūve Viesītes novadā

Septembra mēnesī eksplua-
tācijā nodoti pašvaldības ceļu 
posmi S6 “Bajāri - Grabažāni” 
un E17 “Dzeņi - Elkšņi”. Abos 
objektos darbi tika īstenoti Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. - 
2020. gadam pasākuma “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos” ietvaros.

Pašvaldības ceļš E17 “Dze-
ņi - Elkšņi” atrodas Viesītes 
novada Elkšņu pagastā, tas 
kalpo kā pievadceļš vietējiem 
iedzīvotājiem. Pārbūvējamā ceļa 
posma garums sastāda 1,376 km, 
ar tā pārbūvi tiek nodrošināta 
kvalitatīva, droša un pieejama 
vide uzņēmējdarbības un lauk-
saimniecības attīstībai. Pārbūvē-
tais ceļa posms S6 “Bajāri – Gra-
bažāni” atrodas Viesītes novadā, 
un ceļa posma pārbūve veikta 

0,895 km garumā. Ceļš kalpo 
lauku apsaimniekošanai, piekļū-
šanai pie saimniecībām.

Būvdarbus abiem ceļa pos-
miem veica SIA “PMCI”. Būv-

darbi veikti saskaņā ar SIA “My-
zone” un SIA “SKA projekts” 
izstrādātajiem būvprojektiem.

Projekts tiek īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2014. - 2020. 
gadam pasākuma “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros.

Vairāk informācijas par Ei-
ropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai pieejams Eiro-
pas Komisijas tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/agriculture/
rural-development-2014-2020/
index_lv.htm.

Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja L. Zvirbule
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Viesītē pie Mazā Bānīša sliedēm iestādīti laimes koki

Atbalstot Pasaules talku, 19. 
septembrī Viesītes novada paš-
valdība aicināja biedrības, iestā-
des, kā arī ģimenes piebiedroties 
Laimes koku stādīšanas akcijai 
un pie Bānīša sliedēm Viesītē ie-
stādīt savu Laimes koku – ābeli. 
Kopumā tika iestādīti 8 Laimes 
koki, kas ir kā turpinājums jau 
pirms vairākiem gadiem iesāk-

tās Ģimenes alejas izveidošanai 
pie Mazā Bānīša sliedēm.

Laimes kokus stādīt bija ie-
radušās četras čaklas ģimenes – 
Puru, Aldiņu, Goru ģimenes, kā 
arī Viesītes novada pašvaldības 
priekšsēdētājs Alfons Žuks ar 
savu ģimeni. Kopā ar ģimenēm 
ābeles stādīja arī rokdarbnieces 
no biedrības “Zīle”, Viesītes vi-

dusskolas 6. b klases pārstāvji 
ar skolotāju, Viesītes muzeja 
“Sēlija” komanda un Saukas un 
Rites pagastu pārvalžu vadītājas 
ar darbiniekiem. Pirms ābeļu 
stādīšanas Viesītes novada paš-
valdības apsaimniekojamās teri-
torijas pārzine Rudīte Feldmane 
pastāstīja par ābeles stādīšanas 
kārtību, lai tā nākotnē varētu 

izaugt par spēcīgu un skaistu 
koku.

Pēc ābeles iestādīšanas kat-
ra ģimene, iestāde, biedrība sa-
ņēma nelielu pateicības dāvanu 
par iesaistīšanos akcijā, kā arī 
sertifikātu par ābeles iestādīša-
nu. Šis sertifikāts katram kociņa 
stādītājam būs kā atgādinājums, 
ka pie Bānīša sliedēm aug viņu 
stādītais Laimes koks, kas būs 
kā paliekošs ilgtspējības un Lat-
vijas nākotnes simbols.

Viesītes novada pašvaldība 
vēlas teikt lielu paldies visām 
ģimenēm, biedrībai un iestādēm 
par piedalīšanos Laimes koku 
stādīšanas akcijā! Tāpat arī pal-
dies Rudītei Feldmanei par pa-
mācību, kā pareizi iestādīt ābeli!

Katra iesēta sēkla vai ie-
stādīts koks kļūst ne tikai par 
nākotnes dižkoku, bet arī par 
ieguldījumu klimata līdzsvara 
atjaunošanā. Mēs esam Latvija, 
un tās nākotni varam veidot ti-
kai mēs paši!

Tiekamies jau nākošā gada 
pavasarī Lielajā Talkā!

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Mažeika

Autores foto

Biedrībai “Zīle” - desmit gadu jubileja!

Desmit bagāti gadi ar kopā 
sanākšanu, darināšanas prieku, 
uzmundrināšanu, kā arī kopīgu, 
vienojošu “sirdsdarbu” – rokdar-
bu radīšanu ir aizritējuši Viesītes 
rokdarbu biedrībai “Zīle”.

18. septembrī čaklās rok-
darbnieces svinēja nu jau 10 
gadu jubileju. Visus šos gadus 

biedrība “Zīle” sanāk kopā Vie-
sītes Amatniecības centrā, kur 
kopā ada latviešu tautiskās ze-
ķes un cimdus, tamborē, auž, 
izšuj krustdūrienā. Savos darbos 
iestrādā senču ornamentus un 
zīmes. Strādā ar dabīgiem ma-
teriāliem – vilnu, linu, kokvilnu.

Apsveikt rokdarbnieces 

skaistajā jubilejā bija ieradies arī 
Viesītes novada domes priekšsē-
dētājs Alfons Žuks, kurš izteica 
pateicības vārdus par veiksmī-
go sadarbību ar pašvaldību, par 
skaistajām adītajām zeķītēm, 
kuras rokdarbnieces dāvina 
Viesītes novada pašvaldībā re-
ģistrētajiem jaundzimušajiem, 

kā arī novēlēja rokdarbniecēm 
nezaudēt savu dzīvesprieku un 
darināšanas prieku, radot skais-
tos darbus vēl ilgus gadus. Svei-
cieniem pievienojās un dāvanas 
pasniedza arī Viesītes muzeja 
“Sēlija” vadītāja ar savu koman-
du.

Ikviens tiek aicināts ap-
ciemot čaklās rokdarbnieces 
Amatniecības centrā, kur var 
ne tikai priecēt acis ar skaistiem 
rokdarbiem, bet arī tos iegādā-
ties. Amatniecības centrs atro-
das muzeja “Sēlija” teritorijā (A. 
Brodeles ielā 7, Viesītē), kā arī 
darbojas trešdienās un sestdie-
nās no plkst. 10:00 līdz 14:00. Ja 
šajās dienās neiznāk paviesoties, 
bet ir vēlme apmeklēt Amatnie-
cības centru un iegādāties rok-
darbus, tad to var darīt jebkurā 
muzeja “Sēlija” darba dienā, ap-
meklējumu iepriekš piesakot.

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Mažeika

Autores foto
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Viesītes novada pašvaldība iesaistās projektā 
jaunatnes jomas attīstībai “KOPā vienā virzienā”

Krustpils novada pašvaldība ir noslēgusi 
līgumu ar Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūru par Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Jaunatnes politikas valsts program-
mas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta 
nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai 
pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas Starpnova-
du un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes 
politikas īstenošanai vietējā līmenī projekta 
“KOPĀ vienā virzienā” īstenošanu. Projekta 
partneris ir arī Viesītes novada pašvaldība. 
Projektā kopīgi darbosies jaunatnes jomā ie-

saistītie specialisti un jaunieši no Krustpils, 
Jēkabpils, Aknīstes, Viesītes, Salas novadu 
pašvaldībām un Jēkabpils pilsētas pašval-
dības, projektā kā partneris iesaistīsies arī 
Jēkabpils Agrobiznesa koledža.

Projekta mērķis ir uzsākt ilgtermiņa 
starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību 
jaunatnes darba jomā starp projektā iesais-
tītajām pašvaldībām un stiprināt jaunatnes 
jomā iesaistīto personu un institūciju kapa-
citāti.

Projekta mērķu sasniegšanai plānotās 
aktivitātes

1. Darba grupas izveide ar mērķi stip-
rināt jaunatnes jomā iesaistītās personas 
un institūciju kapacitāti, kurā būs iesais-
tīti pašvaldību jaunatnes jomā strādājošie 
jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu centru/
brīvā laika klubiņu darbinieki un jaunatnes 
darbinieki, citu iestāžu speciālisti, kuri veic 
darbu ar jaunatni, jauniešu NVO pārstāvji 
un pašvaldību jaunieši, kas darbojas Jau-
niešu domēs, ar mērķi projekta laikā veidot 
starpnovadu un starpinstitūciju jaunatnes 
jomā strādājošo sadarbības tīklu un ilgter-
miņa sadarbības modeli. Projekta noslēgu-
mā darba grupa kļūs par Jaunatnes Konsul-
tatīvo padomi.

2. Neformālās izglītības metodēs balstīts 
apmācību cikls un labās prakses pārņemša-
nas pieredzes apmaiņas brauciens. Apmā-
cību ciklā paredzēts apmācīt 30 jaunatnes 
jomā iesaistītos speciālistus, nodrošinot 
apmācības par sekojošām tēmām: jaunatnes 
politika un stratēģija vietējā vidē, digitālo 
rīku, sociālo mediju un citu platformu iz-
mantošana darbā ar jaunatni, neformālās iz-
glītības metodes un rīki pasākumā “Metožu 
karuselis” un pieredzes apmaiņas brauciens.

3. Balstoties uz jauniešu vajadzībām 
un idejām, plānots veidot jauniešu digitālo 
platformu, kurā vienkopus būs pieejama in-
formācija par jauniešu iespējām un aktuali-
tātēm novadā.

4. Jauniešu digitālās platformas atklā-
šana un publicitātes veicināšanas pasākumi 
un aktivitātes.

Projekta īstenošanas laiks - no 2020. 
gada 3. septembra līdz 2021. gada 20. oktob-
rim. Projekta finansējums: EUR 4291,14.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zi-
nātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2020. gadam valsts budžeta fi-
nansējuma ietvaros.

Viesītes novada izglītības iestādēs svinīgi iesākts jaunais mācību gads
1. septembrī nedaudz citādākā gaisotnē, 

ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās 
drošības prasības un piesardzības pasāku-
mus, Viesītes novada izglītības iestādēs iesā-
cies jauns mācību gads.

Zinību diena Viesītes vidusskolā iesākās 
jau no paša rīta ar svinīgo līniju, kurā visus 
klātesošos uzrunāja Viesītes vidusskolas 
direktors Andris Baldunčiks. Tāpat arī Vie-
sītes novada domes priekšsēdētājs Alfons 
Žuks gan skolēniem, gan viņu vecākiem, gan 
pedagogiem vēlēja veiksmi, pacietību, iztu-
rību un gudrību tikt galā ar visiem izaicinā-
jumiem, jauno mācību gadu uzsākot.

Kā katru gadu, arī šogad pašiem mazā-
kajiem skolas iesācējiem – 1. klasei, Viesītes 
novada pašvaldības policijas inspektors Jā-
nis Pučinskis dāvināja personalizētu atsta-
rojošo vesti, lai ceļš uz skolu arī tumšākajās 
gada dienās būtu drošs. Lai arī katrai klasei 
un klātesošajiem bija jāievēro distancēšanās 
un piesardzības pasākumi, pasākumā visi 
bija kopā svinīgā gaisotnē.

Arī Viesītes vidusskolas izglītības prog-
rammu īstenošanas vietā “Rites pamatskola” 
svētku noskaņā tika aizvadīts 1. septembris, 
ar skolas gaitu uzsākšanu sveicot astoņus 1. 
klases skolēnus.

Kopumā mācības Viesītes vidusskolā 
šogad uzsāk 316 skolēni, ietverot Viesītes vi-

dusskolas izglītības programmu īstenošanas 
vietas “Rites pamatskola” skolēnus. “Rites 
pamatskolā” šogad jauno mācību gadu uzsāk 
39 skolēni, savukārt Rites bērnudārzā – 24 
mazie novadnieki.

Šogad Viesītes pirmsskolas izglītības ies-
tādē “Zīlīte” Zinību dienai veltītais svētku 
brīdis tika organizēts nedaudz citādāk - ieras-
tās svinīgās līnijas vietā, lai ievērotu drošības 
prasības, katra grupiņa Zinību dienu svinēja 
savā lokā. Vienas grupiņas bērni kopā ar 
vecākiem gāja rotaļās, pildīja uzdevumus, 
ko bija sagatavojušas grupiņu audzinātājas, 

un kopīgi nosvinēja jaunā mācību gada ie-
sākšanos. Tāpat arī zinību dienas svinības 
šaurākā lokā aizvadītas Viesītes Mūzikas un 
mākslas skolā.

Vēlam veiksmīgu un panākumiem ba-
gātu jauno mācību gadu, kā arī lai pietiek pa-
cietības un gudrības visiem izaicinājumiem, 
ko nesīs šis jaunais - 2020./2021. - mācību 
gads!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
D. Mažeika

Autores foto

NOVADA SKOlāS
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Vides diena Viesītes vidusskolā

Šī gada 3. septembrī Viesītes vidussko-
las 10. klases skolēni piedalījās Vides dienā, 
kuru organizēja Aknīstes biedrība “Sēlijas 
laivas” sadarbībā ar biedrību “Zaļā brīvība”. 
Diena pagāja darbīgā un izzinošā atmosfērā.

Jaunieši uzzināja par pilsoniskās līdz-
dalības iespējām, veica praktiskus uzdevu-
mus, noskaidroja, kā mazināt pārtikas at-
kritumus. Biedrības “Zaļā brīvība” pārstāvis 
Valters Kinna vadīja nodarbību “Kečupa 

saldskābais stāsts” par pārtikas ražošanas 
ietekmi uz vidi, liekot uzsvaru uz praktis-
kajām prasmēm un idejām par pārtikas 
atkritumu mazināšanu. Jaunieši skatījās iz-
glītojošas īsfilmas, diskutēja, veica testus un 
dažādus uzdevumus, domājot par cilvēku 
darbības ietekmi uz vidi, ražojot ikdienā ne-
pieciešamās lietas.

Pēcpusdienā pie Viesītes Mazā ezera 
10. klases jaunieši biedrības “Sēlijas laivas” 
instruktora Ričarda Šmita vadībā apguva 
airēšanas pamatus, un daži to izmēģināja 
praktiski. Krastā Viesītes muzeja “Sēlija” 
speciālista Jāņa Dzimtā vadībā tika iepazīti 
dažādi ārstniecības un indīgie augi, kā arī 
pārrunāta dabai draudzīga uzvedība un rī-
cība.

Paldies visiem speciālistiem, kuri veltīja 
mums šo dienu, lai jaunieši veidotos par so-
ciāli aktīviem un atbildīgiem cilvēkiem!

Direktora vietniece audzināšanas 
jomā S. Milakne

Sestās klases viesojas “latvijas valsts mežos”
2020. gada 8. septembrī Viesītes vidussko-

las 6. a un 6. b klases skolēni devās meža ekspe-
dīcijā uz Tomi. Vidusdaugavas reģiona Tomes 
maršruta ekspedīciju rīko AS “Latvijas valsts 
meži” kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovā-
ciju centru. Meža ekspedīcija ir lieliska iespēja 
vispārizglītojošo skolu 6. klasēm apgūt dabas-
zinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā.

Skolēniem bija jādodas apmēram 2 km 
garā izglītojošā pārgājienā, pildot 10 meža iz-
ziņas uzdevumus. Katrā no kontrolpunktiem 
skolēniem bija jāattīsta sava radošā un loģiskā 
domāšana, veicot praktiskus un radošus uzde-
vumus. Meža ekspedīcijas laikā skolēni dabas-
zinību mācību stundu laikā iegūtās zināšanas 
pielietoja dzīvē, apzinoties cilvēka ietekmi uz 
meža ekosistēmu. Skolēni veidoja izpratni par 
mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Katrs skolēns ekspedīcijas sākumā saņēma 
ekspedīcijas darba burtnīcu, kas bija jāaizpilda 
pārgājiena laikā. Darba burtnīcā apkopoti uz-
devumi par meža apsaimniekošanas ciklu, kas 

papildināti ar košām ilustrācijām.
Drosmes pārbaude skolēniem bija uzkāp-

šana Zilo kalnu skatu tornī. Torņa augšpusē 
pavērās brīnišķīgs skats uz Ogres pilsētu, kuru 
aplūkot varēja tikai drosmīgākie kāpēji.

Skolēniem vēl ilgi paliks prātā svaigais 
meža gaiss, dabas veltēm pilnie ogulāji, pie ku-

riem pastaigas laikā varēja mieloties. Prieks, ka 
laikapstākļi nebiedēja dabas mīļotājus!

Un katra šāda jēgpilni pavadīta diena ba-
gātīgi papildina katru klases skolēnu un arī 
skolotājas.

6. klašu skolotājas Ligita un Līvija

Dzejas dienas skolā izskanējušas...
Septembris ir ne tikai rudens un skolas gai-

tu sākums, bet arī Dzejas dienu mēnesis. Šogad 
šī skaistā tradīcija ir īpaši nozīmīga, jo atzīmē-
jām tās rašanās 55. gadskārtu, bet dzejniekam, 
dramaturgam, tulkotājam, žurnālistam, kul-
tūras darbiniekam, politiķim un novadniekam 
Rainim – 155.

Viesītes vidusskolā 11. septembrī Dzejas 
dienu pasākumā pulcējās 1. - 4. klašu skolēni 
un viņu audzinātājas. Pasākums norisinājās 
Kultūras pils kino/konferenču zālē. Tajā kā 
galveno tēmu izvēlējāmies šī gada Dzejas dienu 
moto “Dzeja dziedē”.

Pasākuma sākumā kopīgi atcerējāmies 
un pārrunājām Dzejas dienu rašanās vēstu-
ri. Dzejas dienu priekšnesumus sagatavoja 3. 
un 4. klašu skolēni un viņu skolotājas. Katra 

klase izvēlējās savu tēmu, kas atbilstu Dzejas 
dienu moto. Pirmā tēma - krāsa latviešu bērnu 
autoru dzejā (tās noteikti dziedē un plaši tiek 
izmantotas gan ikdienā, gan medicīnā). Otrā 
tēma - bērnu sadzīve, attiecības, ko tās mums 

māca un dod, lai sevi labāk iepazītu un izzinā-
tu. Lai pasākums būtu atraktīvāks, trešo klašu 
skolēni bija sagatavojuši M. Laukmanes mīklu 
dzejoļus, kas klausītājiem bija jāuzmin. Savu-
kārt 1. un 2. klašu skolēni šogad bija klausītāju 
lomā. Viņiem bija iespēja iepazīt M. Cielēnas, 
U. Ausekļa, P. Brūvera u. c. dzejnieku darbus 
savu skolasbiedru sniegumā.

Paldies klašu audzinātājām par atbalstu 
pasākuma sagatavošanā, jo bija domāts ne tikai 
par priekšnesumu, bet arī par vizuālo tēlu! Do-
māju, ka bērnus pārsteidza viņu skolotājas un 
viņiem bija prieks dzirdēt, ka arī viņu skolotā-
jas prot interesanti un atraktīvi skaitīt dzejoļus.

Viesītes vidusskolas 
bibliotekāre G. Plēsuma

S. Milaknes foto



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2020. gada septembris, Nr.8 (205)

10

Būsim pazīstami: māksliniece un 
rakstniece lina Žutaute!

Par sevi viņa stāsta: “Cik 
vien sevi atceros, es esmu zī-
mējusi – uz sienām, grīdām, 
sniegā, galdiem, logiem, tāfeles 
klasē, savām delnām un citviet. 
Es nevaru pārstāt zīmēt, it īpaši 
bērniem un uz papīra. Tiesa, es 
vienmēr neesmu bijusi māksli-
niece. Kad pabeidzu vidusskolu, 
es turpināju studijas Šauļu uni-
versitātes Mākslas nodaļā. Drīz 

vien es apjautu, ka daudz labāk 
man tīk zīmēt jautrus tēlus. 
Bija cilvēki, kuriem mana aiz-
raušanās šķita muļķīga, un šie 
skeptiķi arī mani pārliecināja, 
ka zīmēt omulīgus tēlus bērnu 
auditorijai nav nopietna nodar-
be. Es kļuvu par dizaineri, taču 
jau drīz vien sapratu, ka tā ne-
kļūs par manu sirdslietu. Man 
pietrūka mīlīgo tēlu, tāpēc pēc 

kāda laika atkal atgriezos pie 
sava sapņa un kļuvu par bērnu 
grāmatu ilustratori. Radās arī 
vēlme savus varoņus atdzīvināt 
ar tekstu palīdzību. Un tā pēdē-
jo gadu laikā esmu ilustrējusi un 
rakstījusi gan izglītojošas grā-
matas, gan daiļliteratūras dar-
bus bērniem.”

23. septembrī 1. b klases 
skolēni pasākumā “Kikas Mikas 

lielie darbi” skatījās bibliotēkas 
sagatavoto prezentāciju par lie-
tuviešu autores dzīvi un daiļra-
di. Bērni noklausījās grāmatu 
apskatu par L. Žutautes grāma-
tiņām, kurās galvenā varone ir 
meitenīte Kika Mika. Latvijā 
šobrīd ir izdotas 8 šīs autores 
grāmatas, kas kļuvušas ļoti po-
pulāras mazo lasītāju vidū. Vi-
sām šīm grāmatām ir pamācošs 
saturs, kas mazajiem lasītājiem 
palīdz tikt galā ar dažādām vi-
ņus interesējošām lietām. Tāpat 
grāmatiņas ir krāšņi ilustrētas, 
kas bērnam palīdz uztver teks-
tu. Katrā no tām aprakstīta kāda 
situācija, kas interesē mazo mei-
teni: vai ir jābaidās no tumsas, 
kāpēc jātīra zobi, kas ir nekārtī-
bas rūķītis u. c.

Pēc pasākuma skolēni sa-
ņēma uzdevumu - līdz rudens 
brīvlaikam viņiem jāizlasa visas 
astoņas grāmatiņas un jāsamek-
lē atbildes uz bibliotekāres saga-
tavotajiem jautājumiem. Vēlot 
labu veiksmi un būt čakliem 
lasītājiem, atvadījāmies līdz nā-
kamajai tikšanās reizei.

Viesītes vidusskolas 
bibliotekāre G. Plēsuma

A. Bērziņas foto

Starptautiskais lietuvas un latvijas 
skolu bibliotēku projekts

Šis gads ir licis piedzīvot da-
žādus izaicinājumus un ierobe-
žojumus, bet tas mūs visus da-
rīja stiprākus, aicināja vairākas 
lietas vērtēt citādāk nekā agrāk, 
kā arī ļāva apjaust saziņas nozī-
mi un radošās pieejas spēku. Pa-
vasarī paredzētais projekts tika 
pārcelts uz rudeni, kaut arī bija 
vietas, kur tas notika arī vasaras 
mēnešos. Starptautiskais Lietu-
vas un Latvijas skolu bibliotēku 
projekts “Baltų literatūros sa-
vaitė/Baltu literatūras nedēļa” 
atkārtoti tika izsludināts šī gada 
21. – 25. septembrī un aicina arī 
turpmāk uzturēt radošu garu 
un kopīgi svinēt Baltu vienības 
dienu!

Lai arī šī brīža apstākļi ie-
robežo vērienīgas pulcēšanās 
un svētku svinēšanu, tie neliedz 
mūsu vēlmi paplašināt redzes-

loku, lasīt grāmatas, skatīties 
filmas, sērfot tīmeklī, uzdot 
jautājumus un atrast atbildes, 
diskutēt ar draugiem vai dalīties 
savos atradumos.

Tas aicina skolēnus lasīt un 
stāstīt, gatavot prezentācijas, 
veidot ilustrācijas, kolāžas, in-
stalācijas, inscenēt vai radīt un 
nofotografēt “dzīvās bildes”, kas 
ilustrētu kādu no izlasītas grāma-
tas fragmentiem. Vēl var klausīties 
mūziku, dziedāt vai muzicēt līdzi, 
ieklausoties, kā skan radniecīgā 
valoda, mēģinot uzzināt, ko no-
zīmē kāds vārds, un cenšoties to 
pareizi izrunāt.

Šis projekts iekļauj divu baltu 
tautu – lietuviešu un latviešu – 
rakstnieku daiļdarbus, tāpēc pro-
jekts aicina skolēnus un skolotā-
jus ne tikai pašiem iepazīt kādu 
kaimiņvalsts rakstnieku vai 

literatūras darbu, bet arī atrast 
veidus, kā pastāstīt saviem lietu-
viešu vienaudžiem par to, kāds 
no latviešu rakstniekiem vai 
viņa daiļdarbiem ir ievērojams, 
kāpēc tas jums ir svarīgs, kāpēc 
lietuviešu draugiem būtu par 
to jāzina (varbūt tas stāsta par 
Latvijas vēsturi, pilsētām, dabu, 
pazīstamiem cilvēkiem, varbūt 
Latvijā vai jūsu pilsētā atrodas 
ar to saistītas vietas, muzeji, sta-
tujas, ielu nosaukumi utt.). To-
piet par dzīvajām grāmatām vai 
īsteniem latviešu literatūras, va-
lodas un savas valsts aģentiem! 
Tā tiek reklamēts un populari-
zēts šis ikgadējais projekts.

Arī Viesītes vidusskola sa-
darbībā ar klašu audzinātājām 
jau ceturto gadu iesaistās šajā 
projektā. Šogad projektā uzai-
cināju piedalīties 1. b klasi un 

viņu audzinātāju Aiju Bērziņu. 
Pasākums notika 23. septembrī. 
Tā kā šie bērni tikai uzsāk mā-
cības skolā, tad viņiem bibliotē-
ka piedāvāja iepazīt un izzināt 
lietuviešu bērnu rakstnieces un 
ilustratores L. Žutautes bilžu 
grāmatas par mazo meitenīti 
Kiku Miku. Skolēni noskatījās 
un noklausījās stāstījumu par 
rakstnieces dzīvi un daiļradi. 
Pasākuma turpinājumā biblio-
tekāre pastāstīja par Latvijā iz-
dotajām šīs rakstnieces astoņām 
grāmatām. Ar to bērnu darbo-
šanās nebeidzās, jo skolēni saņē-
ma uzdevumu arī pašiem izlasīt, 
izpētīt visas grāmatiņas, kā arī 
sagatavot atbildes uz uzdotajiem 
jautājumiem. Pasākuma noslē-
gums, lai apkopotu paveikto, 
paredzēts oktobra vidū, pirms 
rudens brīvdienām.
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24. septembrī notika otrs 
pasākums ar 2. klases skolēniem 
un viņu skolotāju Baibu Masule-
viču. Visas nedēļas garumā otrās 
klases bērni lasīja lietuviešu bēr-
nu rakstnieces Š. Baltrušaitienes 
grāmatu “Kā zaķis iepazina jū-
tas”. Kad grāmata bija iepazīta, 
skolēni un viņu skolotāja sagata-
voja par katru no aprakstītajām 
situācijām, kur atklājās tas, ko 
piedzīvoja zaķēns, “dzīvās bil-
des”. Tie bija nelieli iestudējumi 

par tādām sajūtām kā skumjas, 
skaudība, bailes, dusmas un 
prieks. Visu norises gaitu centā-
mies uzņemt mazā video klipā. 
Pēc pasākuma kopīgi pārrunā-
jām, kā skolēniem bija patikusi 
rakstnieces grāmatiņa. Bērni 
pastāstīja par to, kā viņi perso-
nīgi ir iepazinuši šīs jūtas, ko 
pārdzīvoja grāmatas galvenais 
varonis. Tāpat skolēniem bija 
interesanti uzzināt, kā tapusi šīs 
rakstnieces grāmatiņa un kāpēc 

tieši tā būtu jālasa kopā ar kādu 
no pieaugušajiem. Bibliotekāre 
pastāstīja, ka šī ir jau trešā grā-
matiņa, ko uzrakstījusi autore. 
Diemžēl pārējās vēl nav tulkotas 
latviešu valodā, bet varētu būt 
tikpat interesantas un pamāco-
šas. Viena no tām stāsta par to, 
kāpēc bērniem jātīra zobi, bet 
otra par veselīgu uzturu ikdienā.

Gribu teikt lielu paldies 
Lietuvas sadarbības partneriem 
par uzaicinājumu piedalīties 

šāda veida pasākumā! Liels pal-
dies arī mūsu skolas skolēniem 
un viņu skolotājām, kas gadu 
no gada atbalsta, lai šādā pasā-
kumā mēs varētu sevi parādīt! 
Jāpiebilst, ka pasākumu norises 
gaita tiek atspoguļota Facebook 
interešu grupā, kas apvieno gan 
Latvijas, gan Lietuvas projekta 
dalībniekus.

Viesītes vidusskolas 
bibliotekāre G. Plēsuma

Uzsākot 2020./2021. mācību gadu Sēlijas Sporta skolā
Sēlijas Sporta skolā ir sācies 

jaunais mācību gads. Šogad sko-
lā mācības uzsāk 381 audzēknis. 
Tiek atvērtas piecas jaunākā 
vecuma grupiņas, bet kopējais 
mācību grupu skaits šogad sa-
sniedza rekordlielu skaitu - 31.

Lai bērni varētu pilnvērtīgi 
apgūt mācību programmu, ir 
nepieciešams vecāku atbalsts. 
Lielākiem bērniem tas var būt 
uzmundrinājums regulāri ap-
meklēt nodarbības. Mazajiem ir 
nepieciešama vecāku palīdzība 
krietni vairāk. Vecāki ir atbildī-
gi par bērna regulāru treniņno-

darbību apmeklējumu.
Jāsaprot, ka Sēlijas Sporta 

skola ir oficiāla mācību iestāde, 
kurā apgūst konkrētu mācību 
programmu. Ja bērns neapmek-
lē nodarbības, viņš nevar sekmī-
gi turpināt mācības sporta skolā. 
Lūdzu, izvērtējiet savas iespējas, 
bērnu vēlmes un citus aspektus, 
pirms rakstiet iesniegumu par 
uzņemšanu Sporta skolā! Skolas 
vadība respektēs Jūsu pieņemtos 
lēmumus un centīsies sastādīt 
nodarbību grafikus tā, lai ne-
traucētu vispārizglītojošās sko-
las mācību darbam. Lūdzu, esiet 

atbildīgi un nepārslogojiet savus 
bērnus (Sporta skola, Mūzikas 
un mākslas skola, dejas un citas 
ārpusstundu nodarbības)!

Atgādināšu, ka, sākot ar 
otro apmācību gadu, vecāku 
līdzfinansējums ir 4,27 eiro mē-
nesī, pašvaldība sedz pārējos iz-
devumus. Vecāku līdzfinansēju-
mu jāmaksā par 9 mēnešiem (no 
septembra līdz maijam). Viesītes 
novada bērniem kopējās izmak-
sas vidēji ir 20 eiro mēnesī (vie-
nam audzēknim). No vecāku 
līdzfinansējuma maksas tiek at-
brīvoti bērni:

1. no maznodrošinātām un 
trūcīgām ģimenēm;

2. no daudzbērnu ģimenēm.
Lai saņemtu atbrīvojumu no 

vecāku līdzfinansējuma, Sporta 
skolā jāiesniedz rakstisks iesnie-
gums un attiecīgo ģimenes stā-
vokli apliecinošs dokuments.

Ceram uz abpusēju sadarbī-
bu, audzinot gudru un veselīgu 
jauno paaudzi.

Ar cieņu,
Sēlijas Sporta skolas 

direktors J. Osis

Tēvu diena PII “Zīlīte”
Kad klāt ir septembris ar 

rudens smaržām, krāsainiem 
ziediem, PII “Zīlīte” tiek svinēta 
Tēvu diena. Šīs dienas ietvaros 
visās grupiņās nedēļas garumā 
runāja par tētiem, zīmēja tētu 
portretus un gatavoja viņiem 
apsveikumus. Piektdien, 11. sep-
tembrī, tēti tika gaidīti grupiņās, 
lai sagādātu prieku bērniem, 
esot kopā un kopīgi darbojoties.

Mazo “Zaķēnu” grupiņas 
bērni saviem tētiem sniedza 
nelielu koncertiņu, spēlēja da-
žādus mūzikas instrumentus, 
kopīgi dejoja un gatavoja gardas 
maizītes.

“Rūķu” grupiņas bērni kopā 
ar tētiem jautrā, atraktīvā un 
omulīgā atmosfērā piedalījās 
dažādās sportiskās aktivitātēs. 
Bērni un pieaugušie darbojās 
vienā komandā.

“Bitītes” par saviem tētiem 
dziedāja dziesmu “Tētis darbā” 
un kopā gāja jautrās rotaļās.

Paldies tētiem, kuri atrada 
iespēju pabūt kopā ar saviem 
bērniem šajā pasākumā - kaut 
nelielu laika sprīdi, bet tik sva-
rīgu un neaizmirstamu!

Mūzikas skolotāja I. Davidāne
Foto no PII “Zīlīte” arhīva

Viesītes mazpulka aktivitātes
Valstī sarežģītās situācijas 

dēļ šogad vasara mazpulcē-
niem pavadīta citādāk nekā ie-
rasts. Nenotika ikgadējā un tik 
ļoti gaidītā vasaras nometne. 
Arī prioritāro projektu izstrā-
dātājiem gāja secen semināri 
un apmācības.

Taču vasaru centāmies iz-
krāsot paši. Audzējām pupas 

kā biznesa kultūru sadarbībā 
ar veikalu tīklu Maxima. Pēt-
niecības nolūkos audzējām 
zirņus “Pākšaugu genofonda 
atjaunošanai” sadarbībā ar 
AREI Priekuļi.

Latvijas Dabas fonda iero-
sināti, nodarbojāmies ar pļa-
vu izpēti. Projektā “No sēklas 
līdz sugām bagātām pļavām” 

bija uzdevums apsekot dzīves 
vietai tuvākās dabīgās pļavas, 
fotografēt tad, kad pļavas augi 
zied, un vēlāk no tiem ievākt 
un izžāvēt sēklas, ko nodot 
Latvijas Dabas fondam.

Projektā “Mazpulka sa-
biedrisko attiecību speciā-
lists” mazpulcēni nodarbojās 
ar mazpulku atpazīstamības 

un mazpulcēnu medijpratības 
veicināšanu.

Augustā uzņēmām ciemi-
ņus. Latvijas mazpulku pa-
domes priekšsēdētāja, atbil-
dīgā sekretāre un pasākumu 
koordinatore pulcēja ap sevi 
mazpulku vadītājus no visas 
Latvijas, lai dotos ceļojumā 
uz Sēliju. Tad nu mūsu maz-
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pulka uzdevums bija iepazīstināt viesus 
ar savām aktivitātēm, skaistākajām un 
ievērības cienīgākajām vietām apkārtnē 
un noorganizēt izklaidi mazpulcēnu stilā. 
Aleksis ar Ditu ar šo uzdevumu tika veik-
smīgi galā, jo ciemiņi bija sajūsmināti un 
iedvesmoti.

27. augustā viesītieši un vēl vairāk 
nekā 170 mazpulcēni un 34 mazpulku va-
dītāji no visas Latvijas pulcējās K. Ulma-
ņa dzimtajās mājās “Pikšas” konferencē 
“Jauniešu uzņēmējdarbība laukos”.

Konferences ievadā jaunieši veidoja 
ziedu paklāju ar tēmu “Ražas grozs” par 
godu Kārļa Ulmaņa 143. jubilejai.

Konferences laikā tika organizēts ha-
katons “Young Climathon”, lai īsā laikā 
radītu idejas “zaļā” dzīvesveida iedzīvi-
nāšanai un aktīvākai jauniešu iesaistei 
dažādos procesos. Ideju radīšanā viņi 
izmantoja zināšanas un metodes, ko no-
drošināja Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) šogad sāktā programma “Young 
Innovators”.

Mazpulcēni risināja vairāku uzņē-
mumu un organizāciju definētas prob-
lēmsituācijas, kas saistītas ar pārtikas 
atkritumu apjoma samazināšanu, vietējas 
izcelsmes pārtikas produktu noieta veici-
nāšanu, aktīvāku jauniešu iesaisti kultūr-
vēstures aktivitātēs, dažādām izglītības 
aktivitātēm, veicinot skolā apgūto zinā-
šanu un prasmju lietošanu dzīvē. Prob-
lēmsituācijas piedāvāja energouzņēmums 

“Enefit”, biedrība “Latvijas Mazpulki”, 
Pasaules Dabas fonds, Latvijas Augļkopī-
bas asociācija, muzejs “Pikšas” un skolu 
programma “Dzīvei gatavs”.

Septembrī apkopojam un analizējam 
vasaras darbus, lai veiksmīgi pabeigtu 
projektu gadu. Gatavojamies pasākumam 
“Miķelis dižojas!”, kas notiks Miķeļdienas 
gadatirgus ietvaros Zaļā tirgus teritorijā 
4. oktobrī. Vasarā piedalījāmies Latvijas 
mazpulku iniciatīvu konkursā - projektā 
“Augsim Latvijai!”, kur ieguvām finansē-
jumu šai aktivitātei.

Vēl septembrī norit aktīva jaunu da-
lībnieku uzņemšana 36. Viesītes maz-
pulkā. Šogad notiks iesācēju apmācība. 
Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni: 
28625263.

Lai visiem bagāts rudens! Esam aktīvā 
dzīvesveida piekritēji, tad arī būsim stipri 
un veseli!

Viesītes mazpulka
 vadītāja R. Feldmane

Viesu uzņemšana Viesītē, dārzniecībā Ratnieki.

Katru gadu norisinās 
BAlTU KRIVUlE

Katru gadu norisinās BALTU 
KRIVULE, baltu tautu tradicio-
nālo garīgo kopienu vadītāju un 
galotņu tikšanās. Tās dalībnieki ir 
Latvijas Dievturu sadraudze, Ro-
muvas organizācijas no Lietuvas, 
prūšu-jātvingu kopienas pārstāvji 
no Suvalkijas Polijā un domubied-
ri no Baltkrievijas. Par Krivules 
norises vietām tiek izvēlētas kāda 
no Baltu valstīm - Latvija, Lietuva 
vai senās prūšu zemes mūsdienu 

Polijā. Latvijā līdz šim Krivules 
notikušas Trikātā ar izcilu vietējās 
pašvaldības un uzņēmēju atbalstu 
un sadarbību, Pokaiņos, Dievturu 
svētnīcā Lokstenē un tās apkaimē 
sadarbībā ar Pļaviņu pašvaldību.

2020. gads atkal ir Latvijas rei-
ze Baltu krivuli rīkot savā zemē. 
Par Krivules norises vietu saskaņā 
ar šobrīd aktuālajiem kultūrvēs-
tures izcēlumiem esam izvēlēju-
šies Sēliju. Ar uzsvaru uz latviešu 
un lietuviešu kopīgajām saknēm 
un uz seno sēļu apdzīvotajām un 
iekoptajām zemēm un to manti-
niekiem gan Latvijā, gan Lietuvā.

Šī iemela dēļ devāmies Sēlijas 
apsekojumā – izpētes braucienā uz 
Viesīti, kur iecerēta pati Krivules 
runājamās daļas vieta. Tāpat arī 
apskatījām apkaimes pilskalnus 
un svētvietas, ko esam iecerējuši 
izrādīt Krivules viesiem. Tāpat 
arī tika nolūkotas vietas Krivules 
laikā paredzētajiem rituāliem. Or-
maņkalns un tā tuvējā apkaime, 
Saukas ezers, Kņāvu pilskalns, 
vietējie dižkoki un akmeņi. Bagā-
ta ir Sēlijas brīvā, neskartā daba. 
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Bagātas ir tās senās svētvietas un 
pilskalni, kuri glabā daudzus aiz-
vēsturiskus, varbūt vietām tikai 
daļēji atklātus noslēpumus.

Par Viesītes un apkaimes 
izrādīšanu un mūsu sirsnīgu uz-
ņemšanu pateicamies Viesītes 
Kultūras pils direktorei Raisai 
Vasiļjevai, Tūrisma informācijas 
punkta vadītājam Jānim Dzim-
tajam un novadpētniecei Rudītei 
Urbacānei.

Krivules norise plānota ok-
tobra vidū.

Ziņu sagatavoja G. Saule,
LDS saziņa

A. Broka foto Līgo kalniņā.

Sunākstes mācītājmuižas parkā atklāta jaunizveidotā 
“Augstas Gudrības taka”

30. augustā Sunākstes mā-
cītājmuižas parkā notika G. Fr. 
Stendera atceres diena, kuras ie-
tvaros tika atklāta jaunizveidotā 

“Augstas Gudrības taka”. Takas 
atklāšanas pasākumā uzrunas 
vārdus teica Stendera Biedrības 
pārstāvji: Jānis Dimitrijevs un 

Pēteris Stradiņš. Savukārt ar 
muzikālu sveicienu brīvā dabā 
klātesošos priecēja Beāte Mel-
dere un Māris Trankalis. Pēc 
uzrunām, muzikālā sveiciena 
un jaunizveidotās takas apska-
tes Stenderu kapu kalniņā tika 
noturēts svētbrīdis, kuru vadīja 
Sēlpils iecirkņa pāvests Aldis 
Pavlovičs. Pēc tā ikviens tika 
aicināts uz dievkalpojumu Su-
nākstes baznīcā.

Stendera Biedrība raksta: 
“Augstas Gudrības taka atspo-
guļo G. F. Stendera populārzi-
nātnisko darbu “Augstas gud-
rības grāmata no pasaules un 
dabas” (1774.), kas faktiski bija 
pirmā zemniekiem domātā en-
ciklopēdija Eiropā. Šajā grāmatā 
latviešu valodā skaidrotas da-
bas parādības, visuma uzbūve, 
pasaules ģeogrāfija un ietvertas 
filozofiskas pārdomas par cē-
loņsakarībām dabā. Bet pats 

būtiskākais – Stenders mudināja 
latviešus domāt un izglītoties! 
Taka izveidota, attīrot vēl vienu 
mācītājmuižas aleju - to pavei-
kuši vairāk nekā 60 individuālo 
talkotāju vairāku mēnešu garu-
mā ar pašvaldību un ziedotāju 
atbalstu. Tās galapunktā ir Gud-
rības avotiņš. Augstas gudrības 
taka veltīta akadēmiķa Jāņa 
Stradiņa piemiņai, un, to atklā-
jot, mēs vienlaicīgi atzīmējām 
arī Vecā Stendera dzimšanas 
dienu ar svētbrīdi un dievkalpo-
jumu. Lai Augstas gudrības taka 
ir arī kā vadmotīvs skolēniem un 
studentiem pirms jaunā mācību 
gada sākuma!” (pārpublicēts 
no Stendera Biedrības facebook 
konta).
Informāciju apkopoja Viesītes 

novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību 

speciāliste D. Mažeika.
R. Vasiļjevas foto

ādažnieki ekskursijā iepazīst Viesītes novadu, uz 
Elkšņiem atved akmeni

Vasaras nogalē ieradās grupa 
no Ādažiem – 9. klases skolēni ar 
vecākiem. Viņu mērķis – iepa-
zīt kādu mazāk zināmu Latvijas 
novadu, tāpēc izvēlējušies Sēliju. 
Trijās dienās no Jaunsudrabiņa 
“Riekstiņiem” Neretas novadā līdz 
Raiņa dzimtenei Tadenavā Jēkab-
pils novadā, viena diena atvēlēta 
Viesītes novadam, kurā apmeklēti 
Brīvības piemineklis, bānītis, Or-
maņkalns, Saukas ezers, Elkšņi.

Plānojot maršrutu, domāju, 
kas gan Elkšņu pagastu saista ar 

Ādažiem. Atmiņā uzzibsnīja, ka 
Ādažu muiža pieminēta mūsu 
Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera, 
bijušās Ilzu muižas teritorijā dzi-
mušā Jāņa Mārtiņa dēla Lapiņa 
(1895-1938) rakstītajā dienasgrā-
matā.

Jānis Lapiņš varoņdarbu veica 
kaujā pret bermontiešiem 1919. g. 
20. novembra naktī Zemgalē - pir-
mais ar savu vadu šķērsoja Lielupi, 
ieņēma kreiso krastu, izsizdams 
pretinieku no pozīcijām, tā sek-
mēdams visa bataljona pārcel-

šanos pāri upei. Tā bija viena no 
rūpīgi sagatavotajām kaujām, kas 
nodrošināja Jelgavas atbrīvošanu 
23. novembrī. J. Lapiņš 1920. gadā 
piedalījies Latgales atbrīvošanā, 
bijis rotas komandieris, vada ko-
mandieris ložmetēju rotā, saim-
niecības komandas priekšnieks 
Latgales artilērijas pulkā. Brīvības 
cīņām beidzoties, viņš turpinā-
ja dienestu Latvijas armijā, tika 
norīkots uz Carnikavas muižu, 
kur viņa uzdevums bija karavīru 
apgāde ar pārtiku. Tā kā Carni-

kava bijusi pilnīgi izpostīta, nācies 
doties pie kaimiņiem Ādažos. Par 
to liecina ieraksti dienasgrāma-
tā 1921. gadā: “30. aprīlis. Bijām 
aizbraukuši uz Ādažu muižu ap-
runāties, vai viņiem nav pārdoda-
mi kartupeļi. 7. maijs. Biju Ādažu 
muižā un atvedu no turienes 106 
pudus kartupeļus.”

Šie arī pēdējie ieraksti Jāņa La-
piņa dienasgrāmatā, kura atrasta 
Elkšņos, bet tagad glabājas Mo-
res kauju muzejā. Tālākie varoņa 
dzīves dati pavisam nedaudzi un 
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traģiski. Turpinot meklējumus, gribas uzzināt 
ko vairāk. Tāpēc lūdzu ekskursantus atvest pie-
miņai kaut vai akmeni no Ādažu muižas, kur 
ritējis mūsu Lāčplēša pēdējais dienesta gads 
Latvijas armijā.

Ādažu jaunieši šo domu uzņēma ar aizrau-
tību. Ne tikai akmeni, kas ar vecāku līdzdalību 
izrakts laukā netālu no Ādažu muižas ēkas, bet 
saturīgu un detalizētu stāstu par Ādažu vēstu-
ri, arī par sava novada varoni - Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieri Andreju Bierņa dēlu Lapiņu 
(kāda zīmīga uzvārdu sakritība!). Vēl kāds zī-
mīgs fakts – brīvības cīņu dalībnieks Andrejs 
Lapiņš no Ādažiem kritis netālu no Viesītes.

Ādažu Vēstures un mākslas galerijas 
vadītāja Elita Pētersone raksta: “Arī Ādažos 

lepojamies ar Lāčplēša Kara ordeņa kavalie-
ri – Lapiņu Andreju Bierņa dēlu (1886-1919). 
Īss bija viņa mūžs – tikai 33 gadi. Varoņdarbs, 
par kuru viņam jau pēc nāves (1923. gadā) pie-
šķirts Lāčplēša Kara ordenis, bijis šāds: Brīvī-
bas cīņu laikā 1919. gada 31. oktobrī pie Dau-
dzevas, kad 2 bermontiešu rotas bija aplenkušas 
mūsu izlūku nodaļu, Andrejs viens pats 2 stun-
das aizturēja ienaidnieka virzīšanos uz priekšu, 
taču pats šajā kaujā krita... Pēc nāves ģimene 
dēla mirstīgās atliekas atveda uz Ādažiem un 
guldīja dzimtas kapos Baltezerā 1919. gadā. Uz 
viņa kapa kopiņas betona apmales gala visus 
šos gadus stāvējis savulaik viņa ģimenes locekļu 
iegravēts neuzkrītošs uzraksts “Latvijas atbrī-
votājs Andrejs Lapiņš”. Šogad 11. novembrī Lā-

čplēša dienā pie kapa kopiņas atklāsim viņam 
jaunu piemiņas plāksni ar iegravētu Lāčplēša 
Kara ordeņa zīmi, lai godam pieminētu Andreja 
Lapiņa nopelnus Latvijas atbrīvošanā.

Jā, ļoti iespējams, ka Sēlijas pusē dzimušais 
Jānis Lapiņš 20-jos gados no Ādažu muižas ap-
cirkņiem saņēma sēklas kartupeļus. Zeme mūsu 
apvidū, tajā skaitā Carnikavas pusē, jau izsenis 
bijusi ļoti pateicīga (smilšmāla augsne) tieši kar-
tupeļu audzēšanai. Ap 1926. - 1927. gadu Āda-
žos Latvijas armija iemēģināja mūsu smilšaino 
kāpu apgabalus savām armijas apmācībām, 
bet 1928. gadā oficiāli te izveidojās armijas po-
ligons, tolaik vairāk saukts – “Gaujas poligons”. 
Pārtikas apgāde poligona karavīriem, iespē-
jams, arī tika nodrošināta no apkārtējo māju 
zemnieku saražotā.

Muižas rajons arī mūsdienās turpina seno 
un rosīgo saimniecisko dzīvi – šodien šī vieta 
ir Ādažu saimnieciskās darbības centrs. Starp 
citu, ādažnieki turpina stādīt arī kartupeļus. 
Mūsu apkārtnes augsnes kartupeļiem ir ļoti 
piemērotas – šī iespēja joprojām netiek “laista 
vējā”! Tās ir īpašās šķirnes slaveno Ādažu čipšu 
ražošanai.”

No Ādažiem atvesto akmeni mūsu Lāčplē-
ša Jāņa Lapiņa atcerei par viņa darbību Latvijas 
armijā Carnikavā – Ādažos 1921. gadā nolika 
piemiņas vietā Elkšņos 2020. gada 16. augustā. 
Piemiņas brīdī piedalījās skolēni, vecāki, vai-
rāki Elkšņu pagasta iedzīvotāji, Viesītes vidus-
skolas vēstures skolotāja L. Levinska.

Pašlaik akmens novietots Atmiņu istabā 
pie citiem eksponātiem. Brīvības cīņu stāsti 
turpinās ar jauniem atklājumiem.

Novadpētniece R. Urbacāne
A. Līdaka foto

Ādažu vidusskolas 9. klases skolēni ar akmeni piemiņas vietā Elkšņos 2020. g. 16. augus-
tā. 1. no kreisās - Viesītes vidusskolas vēstures skolotāja Līvija Levinska.

Aizvadīts trešais pārgājiens dabā no cikla “Iepazīsti savu Rites pagastu”

Rudens tuvošanās nereti saistās ar drūmu 
noskaņojumu. Vasaras saules siltums lēnām 
gaist. Dabā sajūtamas rudens smaržas. Ārā 
biežāk ir sastopami negaidīti negaisa lietus 
mākoņi. Vienā šādā rudenīgas noskaņas  
dienā - 27. augustā - devāmies trešajā pārgā-
jienā no cikla “Iepazīsti savu Rites pagastu”. 
Pārgājiens šoreiz bija krietni garāks nekā abi 
iepriekšējie. Plānotais maršruts: pagastmā-
ja – Muzikantu kalniņš – Rites vecais Tautas 
nams – Rites skola (Tautskola) – Mālmuižas 
pienotava.

Priecēja lielais bariņš mazo drosminieku, 
kas nenobijās no 20 km garā pārgājiena ceļa, 
prieks, ka mums pievienojās arī pieaugušie 

dalībnieki. Pirmā pieturvieta - “Pīkstuļu” mā-
jas, kas slavenas ar to, ka tajās dzīvojis un šo 
apkārtni savos darbos atspoguļojis Jānis Vese-
lis. Viņš šajās mājās dzīvojis laika periodā no 
1898. līdz 1902. gadam. Tālāk mūsu maršruts 
veda gar Muzikantu kalniņu, kas senākā pa-
gātnē bija iecienīta pasākuma vieta, bet tagad 
tas ir privātīpašums un mūzikas skaņas jau sen 
nav dzirdējis. Izzinot apkārtni un baudot līdz-
ņemtos našķus, esam jau nonākuši pie agrākās 
Rites pagasta mājas un reizē arī Tautas nama. 
Šis Tautas nams bija ļoti liels, jo bija paredzēts 
260 apmeklētājiem. Ēka bijusi izcila, bet nu jau 
laika “zobs” ir skāris un tā ir uz sabrukšanas 
robežas. Šajā lielajā, skaistajā 1927. gadā celtajā 

ēkā vēl pagājušā gadsimta 90-to gadu sākumā 
bijis arī veikaliņš un bibliotēka. Kā nākamais 
apskates objekts ir bijusī Rites skola, tagadējā 
Rites Tautskola. Šī ēka ir sakopta un apkārtne 
skaisti iekopta, to apsaimnieko dāņi. Šajā ēkā 
vasarās notiek dažādas nometnes bērniem un 
rokdarbu nodarbības (kursi) pieaugušajiem. 
Netālu no Rites skolas ir Rites muižas drupas. 
Lai gan lielu gabalu nākas iet tikai gar nokul-
tiem labības laukiem, bērniem rada prieku 
kopā būšana un garais ceļš tiek mērots ļoti 
raiti.

Kā pēdējais apskates objekts mūsu pārgā-
jienā ir Mālmuižas pienotavas ēka, kas arī ir 
privātīpašums. Bērniem lielu izbrīnu radīja arī 
Dienvidsusējā atrodamie vecā koka tilta balsta 
fragmenti, kas vēl ir labi saglabājušies. Dienas 
gaitā, runājoties un apspriežot šīs vasaras pie-
dzīvojumus, nonācām pie secinājuma, ka mūsu 
Rites pagasts ir ļoti skaists, ka neatrodamies ne-
kādā nomalē, bet ainaviski skaistā vietā. Mums 
ir lielas bagātības, kas nav izmērāmas – mums 
pieder ezeri, pilskalni, upes un Ilzu baznīca.

Ejot šajos pārgājienos, esam sapratuši to, 
ka arī nākamajā vasarā dosimies pētīt savu pa-
gastu, jo vēl daudz vietu ir palicis neiepazītu. 
Paldies visiem par dalību! Tiekamies arī citos 
pasākumos!

Rites pagasta bibliotēkas 
vadītāja K. Verečinska
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Viesītes novada Rites 
pagasta bibliotēkā tiek 

mainīts darba laiks
Sakarā ar iedzīvotāju ieinteresētību par 

bibliotēku un tās piedāvātajiem pakalpoju-
miem ar 2020. gada 1. oktobri tiek mainīts 
Rites pagasta bibliotēkas darba laiks:

P. - 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00;
O. – 8:00 - 12:00 12:30 – 17:00;
T. - 8:00 - 12:00 12:30 – 17:00;
C. - 8:00 - 12:00 12:30 – 17:00;
P. - 8:00 - 12:00 12:30 - 14:30;
pusdienlaiks – 12:00 - 12:30;
S. un Sv. – nestrādā.
Rites pagasta bibliotēkā ir iespēja apgūt 

datora lietošanas pamatprasmes, interneta lie-
tošanu ikdienā.

Septembrī 
Saukas 

bibliotēkā
Šomēnes bibliotēkā ar grāmatu izstā-

dēm, sarunām atcerējāmies jubilejas.
2. septembrī savu 90. jubileju svinētu 

rakstnieks Vladimirs Kaijaks, kurš vienmēr 
bija gaidīts viesis bibliotēku rīkotajās tikša-
nās reizēs.

16. septembrī Annai Brodelei 110. jubile-
ja. Savu mīlestību Viesītei tā paudusi grāmatā 
“Klusā pilsētiņa”. 

17. septembrī Lilijai Šicai (17.09.2020. - 
19.01.2020.) grāmatas “Turi savu kanti, Lileit! 
Meitene no Rites ienāk dzīvē” autorei, audējai, 
olimpiskajai vecmāmiņai - 100. dzimšanas 
diena. “Lai nodzīvotu tādu garu mūžu, svarīgas 
trīs lietas - uzturs, kustības un priecīgs prāts…”  
(L. Šica) 

Atceroties 
Voldemāru Zālīti

28. septembrī, atceroties Voldemāru 
Zālīti 155. jubilejā, Saukas bibliotēkas lasītā-
jiem bija iespēja pārlasīt autora pazīstamāko 
grāmatu “Staburaga bērni” vairāku gadu iz-
devumus. Visvairāk tiek pārlasīts 1925. gadā 
A. Gulbja apgādībā, Rīgā, izdotais eksem-
plārs. Bibliotēkā var lasīt arī 1983. un 2002. 
gadā izdotās grāmatas.

Skolotājs, dzejnieks, rakstnieks mums 
pazīstams ar pseidonīmu Valdis. Viņš dzi-
mis 1865. gada 28. septembrī Sausnējas pa-
gasta “Līdumos” muižas dārznieka ģimenē, 
mācījies arī Biržu draudzes skolā Sēlijā. 
Miris 1934. gada 10. oktobrī Rīgā, apbedīts 
Meža kapos. Apbalvots ar V šķiras Triju 
Zvaigžņu ordeni (1926). Strādāja par skolo-
tāju Rīgā, līdztekus rakstīja grāmatu “Sta-
buraga bērni”, bija Rīgas Latviešu biedrības 
bibliotekārs (1894-1903).

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

Dzeja dziedē
11. septembrī izcilajam dzejniekam, dra-

maturgam, tulkotājam, žurnālistam, kultū-
ras darbiniekam un politiķim Rainim atzī-
mējām 155. dzimšanas dienu.

Dzejas dienām šogad jubileja - 55 gadi. 
Dzejas dienas ienāk gan pilsētās, gan lau-
kos. Saukas bibliotēkā no 8. līdz 12. septem-
brim ikvienu apmeklētāju sagaidīja Dzejas 
groziņš. Katram bija iespēja izvēlēties sev 
tīkamu dzejoli un to nolasīt. Ar prieku sa-
vus izvēlētos dzejoļus lasīja Austra Daukste, 
Veronika Elksne, Aurika Linka, Velta Lāce.

Attēlos - Dzeju lasa čaklās bibliotēkas lasī-
tājas Austra Daukste un Aurika Linka.

lones saule!

Visi vēlamies sauli savās sirdīs, lai tās 
būtu vairāk, gan iebraucot, gan izbraucot 
no mūsu mazās Lones! 18. septembrī, mūsu 
bērnu un mazbērnu iedvesmoti, vēlējāmies 
izveidot kaut ko arī pie mums, Lonē - dā-
vanu - atvadas vasarai. Un radās doma par 
ziedu, augļu kompozīciju “LONES SAULE”.

Paldies visiem ziedu audzētājiem - Ingrī-
dai, Dainim, Laimai, Intai! Paldies svešinie-
kam Jurim par negaidīto vērtējumu!

Centīsimies arī pelēkajā rudenī paši vai-
rāk dāvāt prieka un gaismas viens otram!

Darba līdzautore Kristīne

Nodarbības atsācis 
Hip – Hop pulciņš! 

Pievienojies!
Svētdien, 20 septembrī, saulei spīdot, vi-

sus dejot gribētājus ceļš veda uz Lones Tau-
tas namu! Liels prieks, ka mēs atkal esam 
kopā - gan saucieši, gan elkšņu un Viesītes 
bērni. Prieks, ka atgriezās divas neretietes 
Mija un Kitija, paldies vecākiem, kuri atrod 
laiku, lai būtu kopā ar saviem bērniem ār-
pus mājas arī svētdienās! Mums nodarbības 
vadīs vadītāja Evija. Mēs gaidām katru, kurš 
vēl nav atradis savu pulciņu. Apgūsim dažā-
da žanra dejas.

Nodarbība līdz 5. klasei notiks no plkst. 
12:00 līdz 13:15, savukārt vecāko klašu bēr-
niem – no 13:15 līdz 14:15. Tālr. saziņai: 
26313739,29356839.

Lones Tautas nama 
vadītāja I. Malceniece

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2020. gada septembris, Nr.8 (205)

 

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem!

Pieminam 
aizsaulē  
aizgājušos…

Ginute Draveniece 
1943. - 30.08.2020. 
Saukas pagasts

Ainis Malcenieks 
1933. - 29.08.2020. 
Saukas pagasts

Aina Malceniece 
1944. - 03.09.2020. 
Viesīte

Česlavs Kozlovskis 
1952. - 04.09.2020. 
Viesīte

Anna Vavilova 
1921. - 08.09.2020. 
Viesīte

Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums informāciju, 

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

KULTŪRAS AFIŠA

 lONES TAUTAS NAMā

Tikšanās ar kanisterapijas speciālisti 
Ingūnu Tihomirovu un viņas suņiem lonē

Sestdien, 22. augustā, Lones 
estrādē pulcējās bērni, mammas 
un arī vecmāmiņas, lai visi kopā 
satiktos un arī padarbotos.

Kanisterapijas speciāliste 
Ingūna Tihomirova atbrauca ar 
sešiem suņukiem, ar kuriem va-
rējām samīļoties, darboties - vest 
pavadā, suņi rādīja savas prasmes, 
bērni izpildīja suņu vēlmes, un tā 
ir tā kanisterapija.

Kucīte Marta (Norvičas ter-
jers), kuras dzimtene ir Lielbri-
tānija, leca pāri bērniem, kuri 
sēdēja rindiņā, masēja mugu-
riņas, mācīja izrunāt burtiņu 
“rrr”.

Glābēja Nika (Ņūfaundlen-
dietis), kas dzimusi Ņūfaundlen-
das salās, sacentās ar puikām 
virves vilkšanā, priecājās, ka 
skolēni salika viņas vārdu no 
dažādu krāsu bumbiņām.

Uzmanību izpelnījās arī 
mamma Alfa un meita Gvena 
(sanbernāri, dzimtene Šveice), 
kuras visi samīļoja, bet sunenes 

ne ausu nekustināja - tāds miers 
un pacietība mums vajadzīga.

Māsa un brālis Eva un Filips 
(kavaliera Kinga Čārlza spanie-
li, dzimuši Itālijā), piedalījušies 
sacensībās, rādīja soļošanu - 
mazās kājiņas kustējās sinhroni, 
actiņas mirdzēja un pēc katras 
darbības tika gaidīts kārumiņš.

Divas stundas aizritēja ne-
manot, ceru, ka visi saņēmām 
pozitīvas emocijas, suņu mieru 
un paklausību!

Starp mums bija četri pirm-
klasnieki, kuri šogad uzsāk 
skolas gaitas Viesītē, Dobelē, 
Preiļos, Jelgavā, kuriem kā ceļa 
maizi uzdāvinājām mūsu Sau-
kas 15. pagasta svētku grāmat-
zīmes un našķus, vēlot sekmes, 
veiksmi un gudrību!

LAI VISIEM MUMS VEIK-
SME, PACIETĪBA, MĪLESTĪBA 
PRET SEVI UN CITIEM!

Lones Tautas nama
 vadītāja I. Malceniece

No 1. oktobra - Dainas Sarkanes gleznu izstāde
13. oktobrī plkst. 14:30 Saukas pagasta pārvaldes zālē 

tikšanās ar dzejoļu rakstītāju un kūku cepēju - elksnieti, kura 
augusi “Odzānos” - Anitu Mutuli!

24. oktobrī plkst. 22:00 atpūtas vakars “Košais rudens 
klāt!” Spēlēs Artūrs no Ilūkstes. Galdiņu var rezervēt pa tālr. 
26313739, 29356839

Ieeja – EUR 5,00

Mirušo piemiņas 
brīdis sveču gaismā 

Elkšņu pagasta 
kapsētās

10. oktobrī
14:00 Kundzānu kapsētā
15:00 Ūzānu kapsētā
16:00 Kristūžu kapsētā
17:00 Klauces kapsētā
18:00 Svaru kapsētā

Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie 
reģistrēti 5 jaundzimušie – 
(2 meitenes un 3 zēni)
Sveicam vecākus!

Ir mīlestība svētākais šai dzīvē,
Tai Dieva elpa līdzi nāk.
Lai sajūtat šo pasauli un sevi,
Jo skaistākais,
Ja sirdis mīlēt māk.

VIESĪTES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA
sirsnīgi sveic Zelta kāzās

viesītiešus Virgīniju un Juri Kalvānus
(laulība reģistrēta Viesītē 1970. gada 19. septembrī).

Novēlam saticību un veselību arī 
turpmākajos kopdzīves gados!

LATVIJAS CISTISKĀS FIBROZES BIEDRĪBA RĪKO 
SEMINĀRU ”NVO UN VALSTS PĀRVALDE LĪDZDALĪBA - 

EFEKTĪVA SADARBĪBA”
Seminārs notiks 30. septembrī no plkst. 11:00 līdz 14:00 bied-

rības juridiskajā adresē: Kaļķu ielā 1, Viesītē, Viesītes novadā.
Pasākuma dalībnieki: NVO un valsts pārvaldes pārstāvji.

15. oktobrī plkst. 17:00 Tradīciju zālē novada dzejnieku 
dzejas kopkrājuma “Mēs neesam viesi te” atvēršanas svētki. 
Ieeja - BEZ MAKSAS.

18. oktobrī plkst. 15:00 Maestro RAIMONDS PAULS un 
aktieris GUNTIS SKRASTIŅŠ koncertprogrammā “NOPIETNI 
pa jociņam”.

Piedalās: Raimonds Pauls, Guntis Skrastiņš, Olga Stupiņa, 
Inta Gudovska, Signija Taraņenko, Juris Kristons, Modris Lai-
zāns, Jānis Kalniņš Zintis Žvarts, Ivars Kalniņš.

Biļešu cenas: EUR 7,00; 10,00; 12,00.
Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu Paradīzes” kasēs un Vie-

sītes Kultūras pilī.

VIESĪTES KUlTŪRAS PIlĪ

Svētdien, 4.oktobrī, 
plkst. 9:00 - 13:00
Viesītē, Zaļā tirgus teritorijā un laukumā pie Kultūras pils,

RUDENS GADATIRGUS!
Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji!
Informācija pa tālr. 26513349.

Ievērosim valstī noteiktos ierobežojumus par sociālo distan-
cēšanos! 
Rūpēsimies viens par otru un būsim atbildīgi!


