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Tavas mājas ir tur, kur tevi saprot un mīl…

Latvijai
Latvija Tu esi mana zeme
šeit sācies ir mans dzīves ceļš
šeit pirmais siltais mātes glāsts
šeit solīt’s pirmais
šeit pirmais vārds
Es mīlu Tavus mežus un pļavas
Un rudeņos sārti degošās kļavas
Es mīlu Tavus ozolus sirmos
Te sagaidu gājputnus pirmos
Te pavadu gājputnus pēdējos
Latvija Tu esi mana zeme
Tavu ezeru acīs un upju jostās
Mans mūžs ir ierakstīts.

A. Mutule

Viesīte staro 
Latvijas valsts svētkos!

Svinot Latvijas 102. dzimšanas dienu, no 
17. līdz pat 19. novembrim Viesītes novada 
iedzīvotājiem un viesiem bija iespējams sa-
just svētku noskaņu, izbaudot gaismas pro-

jekciju Viesītes kultūras pils teritorijā!
Daudz laimes, Latvija!

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Mažeika

Valsts svētki 
Rites pagastā
18. novembris ir Latvijas proklamēšanas 

gadadiena – šogad jau 102.! Šoreiz svētkus 
nācās svinēt citādi, jo Covid-19 izplatības 
dēļ nenotika publiskie pasākumi. Svētki tika 
svinēti attālināti. Par svētku svinēšanu lieci-
nāja svecītes māju logos. Lai izgaismotu Lat-
viju, Rites pagasta iedzīvotāji tika aicināti ie-
degt svecītes Cīruļu ciema Latvijas kontūrā. 
Paldies visiem, kas ieradās, iededza svecītes, 
lai šajā laikā kaut mazliet ienestu gaismu! 
Kopā mums izdevās izgaismot mūsu Cīruļu 
ciema Latviju svecīšu liesmiņām.

Rites pagasta bibliotēkas 
vadītāja K. Verečinska

E. Kvitkovas foto

Piešķirti Viesītes novada pašvaldības 
apbalvojumi

Viesītes novada pašvaldības Apbalvo-
jumu piešķiršanas padome (domes priekš-
sēdētājs Alfons Žuks, domes priekšsēdētāja 
vietniece Iveta Līce, pašvaldības izpilddi-
rektore Sanita Lūse, domes Sociālo, izglītī-
bas, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja Svetlana Andruškeviča, Rites 
pagasta pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule, 
Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis 
Černauskis) sēdē, kas notika 2020. gada 27. 
oktobrī, pamatojoties uz Viesītes novada 
pašvaldības apbalvojumu Nolikumu, iz-
vērtēja saņemtos pieteikumus par personu 
izvirzīšanu apbalvošanai sakarā ar Latvijas 
valsts svētkiem.

Saskaņā ar Apbalvojumu piešķiršanas 
padomes sēdes lēmumu ir piešķirti 35 Vie-
sītes novada pašvaldības Goda raksti un 
Pateicības. Apbalvojumi katru gadu tiek 
pasniegti Latvijas Republikas proklamēša-
nas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, 
tomēr sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo 
situāciju un ieviestajiem ierobežojumiem un 

drošības pasākumiem šogad valsts svētkiem 
veltītais pasākums nenotika un pārcelts uz 
nenoteiktu laiku (lūgums sekot aktuālajai 
informācijai Viesītes novada facebook lapā, 
kā arī mājaslapā).

Pašvaldība pateicas visiem, kas izvirzīja 
novada iedzīvotājus, uzņēmējus, kā arī dar-
biniekus Viesītes novada Goda un Pateicības 
rakstiem. Mēs lepojamies ar ikvienu mūsu 
novada cilvēku un ceram, ka tiksimies skais-
tā pasākumā jau pavisam drīz, kad situācija 
valstī būs stabilizējusies.

Viesītes novada pašvaldības apbalvoša-
nas komisijas piešķirtie apbalvojumi:

nominācijā “Gada uzņēmējs/ lauksaim-
nieks”

Goda raksts Saukas pagasta zemnieku 
saimniecības “Lejas Palsāni” īpašniecei Di-
ānai Brokai, Pateicība Elkšņu pagasta jauna-
jam lauksaimniekam Gustavam Šēnbergam;

nominācijā “Gada sociālais/ veselības 
darbinieks”

Goda raksts neatliekamās medicīniskās 
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palīdzības Viesītes punkta vecā-
kajam ārsta palīgam Lāsmai Li-
nītei, Pateicība Viesītes novada 
Sociālā dienesta sociālajai dar-
biniecei Ņinai Sarancevai;

nominācijā “Gada ģimene”
Goda raksts Viesītes pilsētas 

iedzīvotājiem, biedrības “Selo-
nia velo” dalībniekiem - Ginta 
Grinberga un Evitas Bauskas 
ģimenei;

nominācijā “Gada labākais 
un apzinīgākais darbinieks”

Goda raksts Viesītes novada 
pašvaldības apsaimniekojamās 
teritorijas pārzinei Rudītei Feld-
manei, Viesītes vidusskolas iz-
glītības programmu īstenošanas 
vietas “Rites pamatskola” saim-
niecības pārzinei Iraidai Ko-
zuliņai, Viesītes novada sporta 
organizatorei Jolantai Stumbi-
ņai, Viesītes novada pašvaldības 
administrācijas tehniskajai dar-
biniecei Irēnai Kastainei, Viesī-
tes novada bāriņtiesas loceklei 
Alitai Kuzņecovai, SIA “Viesītes 
komunālā pārvalde” vides spe-
ciālistei Svetlanai Uzkurei,SIA 

“Viesītes transports” dispečerei 
Līgai Rečai, Pateicība Viesītes 
novada Sociālā dienesta tehnis-
kajai darbiniecei Nadeždai Vēr-
diņai, Saukas pagasta pārvaldes 
tehniskajai darbiniecei Inesei 
Butānei, Viesītes vidusskolas 
garderobistei Sanitai Ribakovai, 
Viesītes muzeja “Sēlija” krāju-
ma glabātājai Valijai Fišerei, SIA 
“Viesītes komunālā pārvalde” 
traktortehnikas vadītājam Gun-
tim Baklānam;

nominācijā “Gada sabiedris-
ki aktīvais iedzīvotājs”

Goda raksts Elkšņu pagasta 
iedzīvotājam Mairim Cepurī-
tim, Pateicība Rites pagasta ie-
dzīvotājam Jānim Staltmanim;

nominācijā “Gada cilvēks 
kultūrā”

Goda raksts Viesītes kultū-
ras pils gaismošanas operatoram 
Arturam Goldbergam, Pateicība 
Viesītes muzeja “Sēlija” izglīto-
jošā darba un darba ar apmek-
lētājiem speciālistam Jānim 
Dzimtajam;

nominācijā “Gada izglītības 

darbinieks”
Goda raksts Viesītes vidus-

skolas direktora vietniecei iz-
glītības darbā Ivetai Maševskai, 
Viesītes vidusskolas skolotājai 
Zinai Pomjalovai, Pateicība 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zīlīte” pirmsskolas skolotājai 
Inetai Liseckai;

nominācijā “Gada pašvaldī-
bas darbinieks”

Goda raksts Viesītes nova-
da pašvaldības Grāmatvedības 
un finanšu nodaļas finansistei 
Karīnai Frolovai, Rites pagasta 
pārvaldes kasierei Ainai Kam-
pei, Pateicība Viesītes novada 
pašvaldības Jaunatnes lietu un 
sabiedrisko attiecību speciālistei 
Ditai Mažeikai, Viesītes novada 
bāriņtiesas loceklei Sandrai Tu-
čai;

nominācijā “Gada sportists”
Goda raksts Murjāņu sporta 

ģimnāzijas audzēknim, viesī-
tietim, sudraba godalgas ieguvē-
jam kamaniņu divnieku ekipāžu 
konkurencē trešajās Jaunatnes 
Ziemas olimpiskajās spēlēs 

Sanktmoricā Ardim Liepiņam, 
Pateicība Viesītes vidusskolas 
skolēnam, motokluba “Saules 
sporta klubs” dalībniekam, jau-
najam motobraucējam Matīsam 
Leimanim;

nominācijā “Gada tirdznie-
cības darbinieks”

Goda raksts Viesītes pilsē-
tas uzņēmējai, IK “Ilvija un Ko” 
īpašniecei Aijai Krivko, Pateicī-
ba SIA Puķu bode “Tatija” pār-
devējai Olitai Baklānei;

nominācijā “Gada jaunietis”
Goda raksts Viesītes vidus-

skolas 12. klases audzēknim, 
skolēnu pašpārvaldes preziden-
tam Kristapam Moļam, Patei-
cība Viesītes vidusskolas 12. 
klases audzēknei Ilvijai Aldiņai, 
Viesītes vidusskolas audzēknim, 
aktīvam bērnu vokālistu kon-
kursu dalībniekam Kristapam 
Vasiļevskim.

Informāciju apkopoja Viesītes 
novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Mažeika.

Piešķirti konkursa “Skaista mana sēļu zeme” apbalvojumi

Viesītes novada pašvaldības 
konkursa “Skaista mana sēļu 
zeme” izvērtēšanas komisija 
(komisijas priekšsēdētāja: Svet-
lana Puzāne; komisijas locekļi: 
Roberts Orups, Sanita Lūse, 
Dainis Černauskis, Lilita Bār-

dule, Pēteris Līcis, Rudīte Feld-
mane, Irēna Butkus) sēdē, kas 
notika 2020. gada 18. oktobrī, 
izvērtēja iegūtos apsekošanas 
rezultātus un piemiņas balvu 
pasniegšanu.

Apsekotās sētas tika ieda-

lītas trijās nominācijas grupās: 
1) lauku sēta (savdabīgais dārzs, 
oriģinālā kompozīcija, funkcio-
nalitāte, uzturēšana); 2) vides 
objekts (ainaviska piederība, 
funkcionalitāte, piederība); 3) 
lauku saimniecība (apbūve, 
vide, attīstība).

Izvirzītie 2020. gada lau-
reāti šajās nominācijās:

1. lauku sēta (savdabīgais 
dārzs, oriģinālā kompozīcija, 
funkcionalitāte, uzturēšana):

• “Alstiņi”, Viesītes pagasts, 
saimnieki Iveta Dābola un Gints 
Krjauklis,

• “Skramāni”, Elkšņu pa-
gasts, saimnieki Daina Dzikovi-
ča un Juris Dzikovičs,

• “Ceriņi 5”, Sauka, Saukas 
pagasts, saimnieki Sandra Heis-
lere un Arnolds Heislers,

• “Vidupes”, Lone, Saukas 

pagasts, saimniece Ilona Lejiņa 
un Māris Ašaks,

MK “Elkšņi”, vadītājs Jānis 
Malcenieks;

2. vides objekts (ainaviska 
piederība, funkcionalitāte, pie-
derība) - Rites pagasta biedrība 
“Ritten”, pagasta pārvalde;

3. lauku saimniecība (ap-
būve, vide, attīstība) - “Kaln-
gali”, Elkšņu pagasts, īpašnieks 
Gundars Saturiņš.

Ņemot vērā epidemioloģis-
ko, kā arī ārkārtējo situāciju val-
stī, atzinības un piemiņas balvas 
laureātiem tiks piegādātas per-
sonīgi, iepriekš sazinoties.

Informāciju apkopoja
Viesītes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Mažeika.

Rites pagasta pārvalde.

Klusi un mierīgi aizvadīta Lāčplēša diena Viesītes novadā
11. novembris – Lāčplēša 

diena. Diena, kad ik gadu visā 
Latvijā tiek iedegtas neskaitā-
mas sveces, pieminot Latvijas 
valsts armijas uzvaru pār Rie-
tumkrievijas brīvprātīgo armiju 
jeb tā saukto Bermonta kara-
spēku 1919. gada 11. novembrī. 

Katru gadu 11. novembrī Vie-
sītes novada iedzīvotāji pulcē-
jas kopā, lai dotos kopīgā lāpu 
gājienā līdz Viesītes Brīvības 
piemineklim, tomēr šogad, ie-
vērojot valstī izsludināto ārkār-
tējo situāciju un noteiktos iero-
bežojumus, tradicionālais lāpu 

gājiens nenotika. Tomēr ikviens 
viesītietis tika aicināts iedegt 
sveces liesmiņu pagalmos, māju 
logos to cilvēku piemiņai, kas 
savu dzīvību atdeva par brīvu 
Latviju. Tāpat ikviens indivi-
duāli vai ar tuviniekiem varēja 
doties līdz Lāčplēša kara ordeņa 

kavalieriem veltītajai stēlai, kā 
arī līdz Viesītes Brīvības pie-
mineklim, kur tika atskaņota 
svētku mūzika, nolikt tur zie-
dus, svecītes un lāpas, godinot 
un pieminot Latvijas brīvības 
cīnītājus.

Arī Viesītes novada pagas-
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OficiāLāS ziņaS

tos tika godināti un pieminēti 
brīvības cīņu varoņi.

Lones Tautas nama vadītāja 
I. Malceniece stāsta: “Lāčplēša 
dienā aicinājām Saukas pagasta 
iedzīvotājus doties uz Smiltai-
nes kapsētu, iedegt svecītes pie 
Malcenieka un Veinberga kapu 
kopiņām, tādejādi atceroties un 
godinot viņu piemiņu. Vēlos 
pateikt paldies Viesītes kultūras 

pils kolektīvam par skaistajām 
dekorācijām, lai Saukas pagas-
ta abi ciemati varētu sagaidīt 
svētkus skaistā noformējumā! 
Iededzām sveces, lāpas uz Dū-
ņupītes tilta – tik skaisti un gai-
ši mirdzējām! Paldies visiem, 
kuri izgaismoja savas sirdis, 
savu sētu, pagasta teritoriju! 
Paldies!”.

Arī Elkšņu un Rites pagastu 

iedzīvotāji tika aicināti iedegt 
sveču liesmiņas savos namos. 
“Rites pagasta iedzīvotāji savas 
svecītes individuāli nesa un no-
lika pie pieminekļa “Tiem, kas 
nepārnāca”. Un daudzos logos 
bija redzamas svecītes kā sim-
bols, godinot Latvijas karavīrus, 
kas krituši cīņās par labāku dzī-
vi,” stāsta Rites Tautas nama va-
dītāja A. Guoģe. Savukārt Elk-

šņu pagasta iedzīvotāji Lāčplēša 
dienā veidoja gaismas ceļu pie 
pagasta pārvaldes un baznīcas.

Lai arī klusi un mierīgi, to-
mēr ne mazāk sirsnīgi aizvadīta 
Lāčplēša diena. Lai arī turpmāk 
mūsu ikdienas gaitās netrūktu 
vienotības un gaismas!

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Mažeika

11. novembris pie Viesītes Brīvības pieminekļa. Saukas ciemata centrs Lāčplēša dienā tika izgaismots ar lāpām 
un svecītēm.

Viesītes novada domes kārtējās sēdēs šī gada 22. oktobrī un 
19. novembrī izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

2020. gada 22. oktobra 
sēdē

1. Par apvienojamo pašval-
dību deputātu kopsapulci 2020. 
gada 29. oktobrī Vēlēšanu 
komisijas izveidošanai 2021. 
gada pašvaldību vēlēšanām, 
lai noteiktu vēlēšanu komisijas 
locekļu skaitu, vēlēšanu komi-
sijas kandidātu pieteikšanas 
termiņu, pieteikumu iesnieg-
šanas kārtību.

2. Par Viesītes novada paš-
valdībai piederošā nekusta-
mā īpašuma - Viesītes pagas-
ta “Ziedoņa krasts”, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli un izsoles noteikumu Nr. 
2020/51 apstiprināšanu.

3. Par Viesītes novada paš-
valdībai piederošā nekusta-
mā īpašuma - Saukas pagasta 
“Mazcelmiņi”, atklātu, mutis-
ku izsoli ar augšupejošu soli un 
izsoles noteikumu Nr. 2020/52 
apstiprināšanu.

4. Par Viesītes novada paš-
valdībai piederošā nekusta-
mā īpašuma - Saukas pagasta 
“Sniedzes”, atklātu, mutisku 

izsoli ar augšupejošu soli un 
izsoles noteikumu Nr. 2020/53 
apstiprināšanu.

5. Par Viesītes novada paš-
valdībai piederošā nekusta-
mā īpašuma - Saukas pagasta 
“Veclauki”, atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli un 
izsoles noteikumu Nr. 2020/54 
apstiprināšanu.

6. Par Viesītes novada paš-
valdībai piederošā nekusta-
mā īpašuma - Viesītes pilsēta, 
Kalna iela 13A, trešo atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli un izsoles noteikumu Nr. 
2020/55 apstiprināšanu.

7. Par pašvaldībai piedero-
šās automašīnas FORD MON-
DEO norakstīšanu un nodoša-
nu utilizācijai.

8. Par pašvaldībai piede-
rošās automašīnas RENAULT 
KANGOO 4x4 atsavināšanas 
procesa izsoles kārtībā uzsāk-
šanu.

9. Par saistošo noteikumu 
Nr. 2020/8 “Par Viesītes nova-
da pašvaldības 2017. gada 20. 
jūlija saistošo noteikumu Nr. 

2017/7 “Nolikums par licencē-
to makšķerēšanu Viesītes eze-
rā” atcelšanu” izdošanu.

10. Par aktualizēto ielu un 
autoceļu sarakstu un uzturēša-
nas klašu apstiprināšanu Vie-
sītes novadā ziemas un vasaras 
sezonām.

11. Par valsts budžeta 
mērķdotācijas sadali Viesītes 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs no 2020. gada 1. sep-
tembra līdz 2020. gada 31. de-
cembrim.

12. Par Viesītes novada paš-
valdības izglītības iestāžu - Viesī-
tes Mūzikas un mākslas skolas 
un Sēlijas Sporta skolas - au-
dzēkņu izmaksu apstiprināša-
nu, veicot pašvaldību savstar-
pējos norēķinus.

13. Par nolietoto pamatlī-
dzekļu un datortehnikas no-
rakstīšanu Rites pamatskolā, 
Elkšņu pagasta pārvaldē, Elk-
šņu pagasta bibliotēkā, Elkšņu 
kultūras namā, Viesītes kultū-
ras pilī (kopā 17 vienības).

14. Par pārdošanas cenas 
apstiprināšanu pašvaldības 

finansētajam Viesītes novada 
autoru dzejas krājumam “Mēs 
neesam VIESI TE” (grāmata 
mīkstajos vākos - 5,30 EUR; 
grāmata cietajos vākos - 7,64 
EUR).

15. Par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda dzēšanu par 
īpašumiem (personas ir mi-
rušas vai parāds vecāks par 7 
gadiem), kopējā summa 697,16 
EUR.

16. Par pašvaldības līdz-
finansējumu fonda “Sibīrijas 
bērni” projektiem, 2021. gada 
budžetā nolēma ieplānot 200 
EUR fonda projektu līdzfinan-
sēšanai.

17. Par saistošo noteikumu 
Nr. 2020/9 “Par grozījumiem 
2020. gada 16. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 2020/1 “Par 
Viesītes novada pašvaldības 
2020. gada budžetu”” apstipri-
nāšanu.

18. Par pašvaldības palīdzī-
bu dzīvokļu jautājumu risinā-
šanā 6 personām.

19. Par īres līgumu pagari-
nāšanu 58 personām, par īres 
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līgumu nepagarināšanu un tiesvedības 
procesa uzsākšanu par izlikšanu no īres 
dzīvokļiem 7 personām.

20. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu 
anulēšanu 1 personai.

21. Par zemes nomas līguma termiņa 
nepagarināšanu 1 personai.

22. Par Grozījumu Viesītes novada do-
mes 2020. gada 17. septembra lēmumā Nr. 
52 “Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu nekustamajam īpašumam “Pried-
kalnu Beitāni”, Saukas pag., Viesītes nov.”.

23. Par nosaukuma maiņu Viesītes 
novada pašvaldībai piekritīgajam zemes 
īpašumam no “Vītoliņi” uz “Mazvītoliņi” 
(Rites pagasts) un īpašuma tiesību nostip-
rināšanu uz to zemesgrāmatā.

24. Par dzīvokļa - Pavasara iela 4A-6, 
Viesīte, atsavināšanas pirmpirkuma kārtī-
bā procesa uzsākšanu.

25. Par dzīvokļa - Smilšu iela 31-9, Vie-
sīte, atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā 
procesa uzsākšanu.

26. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai 
uz zemes īpašumu “Ozollejas” Saukas pa-
gastā.

27. Par zemes vienības domājamo daļu 
nodošanu īpašumā bez atlīdzības privati-
zētā dzīvokļa uzturēšanai Rites pagastā.

28. Par zemes vienības domājamo daļu 
nodošanu īpašumā bez atlīdzības privati-
zētā dzīvokļa uzturēšanai Elkšņu pagastā.

29. Par bišu stropu novietošanu uz paš-
valdībai piekrītošās zemes vienības (izvēr-
tējot iesniegumu – atteica dot šo atļauju).

30. Par pašvaldībai piederošās ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
56800040284 atsavināšanu. Nolēma neat-
savināt un nemainīt šo zemes vienību pret 
fiziskai personai piederošo zemes vienību.

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

32. Par nekustamā īpašuma Elkšņu pa-
gastā sadalīšanu.

33. Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu nekustamajam īpašumam Viesī-
tes pagastā.

34. Par Grozījumu Viesītes novada do-
mes 2020. gada 28. maija lēmumā Nr. 28 
“Par adreses maiņu un nosaukuma piešķir-
šanu Viesītes novada pašvaldībai piekritī-
gajiem zemes īpašumiem, īpašuma tiesību 
nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā un 
atsavināšanas procesa uzsākšanu”.

35. Par nomas līguma un pilnvarojuma 
attiecību izbeigšanu ar likvidējamo bied-
rību “Vārava” par Viesītes ezera nomu un 
apsaimniekošanas pilnvarojumu.

36. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 56580030162 neatsavināšanu 
un neiznomāšanu.

37. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu atsavinā-
šanas procesa uzsākšanu: Viesītes pagasta 
“Gričānu karjers”, Viesītes pagasta “Vār-
nava”, Viesītes pagasta “Čiekurnieki”, 
Saukas pagasta “Meža Dūņupe”, Elkšņu 

pagasta “Elkšņu karjers”, Elkšņu pagasta 
“Klauces karjers”.

38. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma - 
Smilšu iela 35-2, Viesīte, atsavināšanai pirm-
pirkuma kārtībā.

39. Par dzīvokļa - Saukas pagasta Sau-
ka, “Māja Nr. 2”-12, atsavināšanas pirm-
pirkuma kārtībā procesa uzsākšanu.

40. Par zemes vienību atdalīšanu no 
nekustamā īpašuma Saukas pagastā.

41. Par zemes vienības atdalīšanu no 
nekustamā īpašuma Elkšņu pagastā.

42. Par zemes vienības domājamo daļu 
nodošanu īpašumā bez atlīdzības privati-
zēto dzīvokļu uzturēšanai Rites pagastā.

43. Par nekustamā īpašuma Viesītes 
pagastā sadalīšanu.

44. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu 
uz Viesītes novada pašvaldībai piekritīgo 
zemes īpašumu “Gastalāni” Rites pagastā 
un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

45. Par nosaukuma - “Imantas”, Saukas 
pag., Viesītes nov., piešķiršanu pašvaldībai 
piederošajam īpašumam.

46. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošo nomas objektu platību apstipri-
nāšanu un zemes lietošanas mērķa noteik-
šanu pašvaldībai piederošajā īpašumā “Pie 
Akmens” Viesītes pagastā.

47. Par zemes vienības atdalīšanu no 
nekustamā īpašuma Saukas pagastā.

48. Par ēdināšanas nodrošināšanu vis-
pārējās pamatizglītības izglītojamajiem un 
vispārējās vidējās izglītības izglītojama-
jiem no 26.10.2020. - 30.10.2020. attālinātā 
mācību procesa laikā no 7. - 12. klasei, kuri 
klātienes mācību laikā saņēma brīvpusdie-
nas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Viesītes 
novada administratīvā teritorija, piegādā-
jot pārtikas pakas 7,50 EUR vērtībā.

2020. gada 19. novembra sēdē
1. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-

derošā nekustamā īpašuma “Vecbincāni” 
Saukas pagastā atklātas, mutiskas izsoles 
ar augšupejošu soli izsoles protokola ap-
stiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 
Īpašums nosolīts par 75000,00 EUR.

2. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Sargūņi” 
Rites pagastā atklātas, mutiskas izsoles ar 
augšupejošu soli izsoles protokola apstip-
rināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 
Īpašums nosolīts par 9250,00 EUR.

3. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma “Irbes” Rites 
pagastā atklātas, mutiskas izsoles ar aug-
šupejošu soli izsoles protokola apstipri-
nāšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Īpa-
šums nosolīts par 11680,00 EUR.

4. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma “Mazvītoli” 
Elkšņu pagastā trešās atklātas, mutiskas 
izsoles ar augšupejošu soli izsoles proto-
kola apstiprināšanu. Īpašums nosolīts par 
1500,00 EUR.

5. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma - Smilšu iela 
31-43, Viesīte, atkārtotu, atklātu, mutisku 

izsoli ar augšupejošu soli un izsoles notei-
kumu Nr. 2020/56 apstiprināšanu.

6. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā dzīvokļa īpašuma - Jaunā iela 4-9, 
Elkšņi, Elkšņu pag., atkārtotu, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izso-
les noteikumu Nr. 2020/57 apstiprināšanu.

7. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Viesītes pagasta “Elkšņi”, trešo 
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli 
un izsoles noteikumu Nr. 2020/58 apstip-
rināšanu.

8. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā dzīvokļa īpašuma - Brīvības iela 
6-4, Viesīte, Viesītes nov., izsoles pār-
traukšanu un īpašuma atgriešanu pašval-
dības grāmatvedības bilancē.

9. Par Viesītes novada Attīstības prog-
rammas 2014. - 2020. gadam darbības termiņa 
pagarināšanu, Investīciju plāna 2021. - 2022. 
gadam un Rīcības plāna 2021. - 2023. gadam 
aktualizāciju.

10. Par projekta “Drošības uzlabošana un 
Zaļās klases izveide “Rites pamatskolā”” izs-
trādi un iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā 
LEADER programmas projektu konkursā. 
Projekta kopējais budžets - 18747,45 EUR, paš-
valdības līdzfinansējums - 1874,75 EUR (10% 
no attiecināmajām izmaksām).

11. Par Ziemassvētku paciņām. Vienas 
Ziemassvētku paciņas iegādes cenu notei-
ca 5,00 EUR. Tās tiks dāvinātas: pirmssko-
las izglītības iestādes “Zīlīte” audzēkņiem; 
Viesītes vidusskolas 1. - 12. klašu skolē-
niem un pirmsskolas izglītības program-
mas audzēkņiem (“Rites pamatskola”); 
novadā deklarētajiem vai faktiski dzīvojo-
šajiem bērniem, kuri neapmeklē pirmssko-
las izglītības iestādes.

12. Par grozījumiem Viesītes novada 
pašvaldības institūciju amatu klasifikāci-
jas sarakstā. Ar 2021. gada 1. janvāri sadaļā 
Saimniecības nodaļa tiek likvidēta 1 amata 
vienība – “celtnieks”, sadaļā Sociālais die-
nests struktūrvienībai “Viesītes novada 
Sociālā dienesta dienas centrs” tiek izvei-
dota jauna amata vienība “apmeklētāju 
centra speciālists” ar noslodzi 0,5 slodzes, 
mēneša amatalga 260,00 EUR.

13. Par finansējuma 604,20 EUR pie-
šķiršanu no vides aizsardzības speciālā 
budžeta lielgabarīta atkritumu izvešanai.

14. Par finansējuma 7350,00 EUR ie-
plānošanu Viesītes novada pašvaldības 
2021. gada vides aizsardzības speciālajā 
budžetā Viesītes novada notekūdeņu attī-
rīšanas iekārtu ekspluatācijas nodrošinā-
šanai (laboratorijas aprīkojuma iegādei un 
piekabes iegādei notekūdeņu dūņu pārve-
šanai no lieko dūņu atūdeņotāja uz uzgla-
bāšanas laukumu).

15. Par finansējuma 555,00 EUR pie-
šķiršanu no vides aizsardzības speciālā bu-
džeta 6 atkritumu tvertņu (urnu) iegādei.

16. Atbalstīja priekšlikumu līdz 2021. 
gada 1. jūlijam Veco ļaužu nama īrnie-
kus pārcelt no ēkas Raiņa ielā 35, Viesīte, 
uz ēku Kārļa iela 5/7, Viesīte. Pašvaldības 
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2021. gada budžetā nolēma ieplānot finan-
sējumu līdz 20000 EUR granulu apkures 
katla iegādei, virtuves aprīkojuma iegādei 
u.c. aprīkojuma iegādei, lai ēku Kārļa ielā 
5/7 pielāgotu Veco ļaužu nama īrnieku va-
jadzībām.

17. Par materiālo atbalstu ēdināšanai 
Viesītes novadā deklarētajiem izglītoja-
majiem valstī izsludinātās ārkārtējās si-
tuācijas laikā, piešķirot Pārtikas kartes 
skolēniem, kuri mācās Viesītes vidusskolā 
(Viesīte un Rite) un kuru deklarētā dzī-
vesvieta ir Viesītes novada administratīvā 
teritorija: 3. - 6. klasei 15,00 EUR apmērā 
vienam skolēnam no 2020. gada 2. novem-
bra līdz 13. novembrim; 7. - 9. klasei 36,00 
EUR apmērā vienam skolēnam no 2020. 
gada 2. novembra līdz 4. decembrim; 3. - 4. 
klasei (Ritē) 6 bērniem piešķirt atbalstu šo 
skolēnu ēdināšanai 7,50 EUR apmērā vie-
nam bērnam no 2020. gada 2. novembra 
līdz 6. novembrim.

Uzdots Viesītes vidusskolai organizēt 
Pārtikas karšu izsniegšanu atbilstoši Vie-
sītes novada Sociālā dienesta sagatavota-
jam sarakstam. Pārtikas kartes pārtikas 
preču iegādei jāatprečo līdz 2020. gada 
20. decembrim (ieskaitot) Viesītes novada 
mazumtirdzniecības vietās (veikals “top”, 
veikals “Lats”).

18. Par nekustamā īpašuma nodok-
ļa parāda dzēšanu par kopējo summu 
1026,30 EUR (personas mirušas vai parāds 
vecāks par 7 gadiem).

19. Par naudas balvas izmaksāšanu 
sakarā ar Latvijas valsts svētkiem - neat-
karības proklamēšanas 102. gadadienu. 
Nolēma izmaksāt naudas balvu 100,00 
EUR apmērā bruto pašvaldībā pastāvīgi 

strādājošajiem darbiniekiem (izņemot pe-
dagogus, kuri atalgojumu saņem no valsts 
mērķdotācijas un naudas balva tiek izmak-
sāta mērķdotācijas līdzekļu ietvaros pēc 
izglītības iestādes apstiprinātas kārtības), 
naudas balvas piešķiršanu veicot saskaņā 
ar Viesītes novada pašvaldības amatperso-
nu un darbinieku atlīdzības nolikuma 16. 
punktā noteikto kārtību. Aprēķinot nau-
das balvu, ievērot: naudas balva pienākas 
par pamatdarbu, naudas balva tiek aprē-
ķināta proporcionāli 2020. gadā nostrādā-
tajam laikam (darba attiecības ilgākas par 
6 mēnešiem) un slodzes lielumam, naudas 
balvas piešķiršana notiek saskaņā ar Atlī-
dzības nolikuma IX sadaļā Naudas balvas 
noteiktajiem ierobežojumiem (par spēkā 
esošu disciplinārsodu naudas balvu nepie-
šķir vai samazina par 50%).

20. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā 3 personām.

21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu 
anulēšanu 1 personai.

22. Par zemes nomas līguma slēgšanu 
ar 1 personu.

23. Par Viesītes novada domes 
17.09.2020. lēmuma Nr. 52 “Par zemes ie-
rīcības projekta apstiprināšanu nekusta-
majam īpašumam “Priedkalnu Beitāni”, 
Saukas pag., Viesītes nov.” grozījumu.

24. Par dzīvokļa - Pavasara iela 4A-9, 
Viesīte, atsavināšanas pirmpirkuma kārtī-
bā procesa uzsākšanu.

25. Par dzīvokļa - Meža iela 17-24, Vie-
sīte, atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā 
procesa uzsākšanu.

26. Par zemes vienības atdalīšanu no 
nekustamā īpašuma Elkšņu pagastā.

27. Par nekustamā īpašuma Elkšņu pa-

gastā sadalīšanu.
28. Par Viesītes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma - “Darbnī-
cas”, Elkšņu pagasts, atsavināšanas proce-
sa uzsākšanu.

29. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu 
uz Viesītes novada pašvaldībai piekritīgo 
zemes īpašumu - “Kalnlejas”, Elkšņu pa-
gasts, un atsavināšanas procesa uzsākša-
nu.

30. Par nosaukuma - “Bajāru mežs”, 
Viesītes pagasts, piešķiršanu zemes vienī-
bai.

31. Par izmaiņām Valsts kadastra re-
ģistrā, īpašuma tiesību nostiprināšanu ze-
mesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai 
uz zemes īpašumu “Vīnakalni” Rites pa-
gastā un starpgabala statusa piešķiršanu.

32. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma - Smilšu 
iela 37B, Viesīte, sadalīšanu četrās zemes 
vienībās, izstrādājot zemes ierīcības pro-
jektu.

33. Par zemes vienības nodošanu īpa-
šumā bez atlīdzības privatizētā dzīvokļa 
uzturēšanai Rites pagastā.

34. Par izmaiņām Valsts kadastra re-
ģistrā, īpašuma tiesību nostiprināšanu ze-
mesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai 
uz zemes īpašumu - Raiņa iela 3B, Viesīte, 
un starpgabala statusa piešķiršanu.

35. Par zemes ierīcības projekta “Sīļi” 
Rites pagastā apstiprināšanu.

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

Informāciju sagatavoja pašvaldības 
kancelejas vadītāja D. Vītola.

SaiSTOŠiE NOTEiKUMi
Viesītes novada Viesītē

APSTIPRINĀTS
ar Viesītes novada domes

2020. gada 22. oktobra sēdes lēmumu 
Nr. 9; prot. Nr. 13

2020. gada 22. oktobrī

Nr. 2020/8

Par Viesītes novada pašvaldības 2017. 
gada 20. jūlija saistošo noteikumu Nr. 
2017/7 “Nolikums par licencēto makšķe-
rēšanu Viesītes ezerā” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem

Izdoti, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta pirmo daļu.

Atzīt par spēku zaudējušiem Viesītes no-
vada pašvaldības domes 2017. gada 20. jūlija 
saistošos noteikumus Nr. 2017/7 “Nolikums 
par licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā”.

Viesītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Žuks

Viesītes novada pašvaldības ieviestie 
ierobežojumi covid-19 izplatības mazināšanai

Pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra 
rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu”, Ministru kabinets no 2020. 
gada 9. novembra ir izsludinājis ārkārtējo 
situāciju valstī, lai ierobežotu vīrusa Co-
vid-19 izplatīšanos valstī.

Viesītes novada pašvaldības un tās ies-
tāžu ierobežojumi:

1. Viesītes novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkas durvis ir slēgtas apmeklētā-
jiem. Ja ir nepieciešamība tikties ar kādu no 
pašvaldības speciālistiem, tad nepieciešams 
OBLIGĀTI pieteikties iepriekš. Pieteikties 
iespējams:

• zvanot konkrētajam speciālistam un 
piesakot savu apmeklējumu (visi speciālis-
tu tālruņa numuri pieejami Viesītes novada 
mājaslapā, sadaļā Kontakti – https://www.
viesite.lv/?page_id=2541,

• elektroniski Viesītes novada mājas-
lapā, kur ir izveidota speciāla pieteikšanās 
platforma,

• informējam, ka Viesītes novada paš-
valdības administrācijas ēkas priekštelpā ir 

novietota pastkaste, kur iespējams ievietot 
iesniegumus, dokumentus, rēķinus un citus 
dokumentus;

2. Viesītes novada pašvaldības adminis-
trācijas kase, kā arī pagastu pārvaldes pie-
ņems apmeklētājus TIKAI PĒC IEPRIEK-
ŠĒJĀS PIETEIKŠANĀS!

3. Viesītes novada Sociālais dienests 
iespēju robežās klātienes pakalpojumus 
sniegs ATTĀLINĀTI!

• klātienes pakalpojumi tiks nodrošinā-
ti TIKAI neatliekamos gadījumos, krīzes si-
tuācijās vai gadījumos, ja tos nav iespējams 
sniegt attālināti. Lūdzam zvanīt: 65245460; 
65207386, 65207387; 65207388. E-pasts: sar-
mite.matacina@viesite.lv

Minētie ierobežojumi būs spēkā, līdz 
situācija stabilizēsies. Lūgums sekot aktuā-
lajai informācijai pašvaldības mājaslapā un 
facebook lapā.

Informāciju sagatavoja
Viesītes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Mažeika.
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izSOLES

***
Viesītes novada pašvaldība 

rīko pašvaldībai piederošā ne-
kustamā īpašuma - Viesītes no-
vada Viesītes pagasta “Ziedoņa 
krasts”, ar kadastra numuru 
56350060181, atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli; īpa-
šums sastāv no 2 (divām) zemes 
vienībām ar kadastra apzīmēju-
miem: 56350060181 ar platību 
26,8 ha un 56350060206 ar platī-
bu 6,2 ha, sākotnējā izsoles cena - 
EUR 7600.00. Izsoles solis - EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 
centi). 

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir 

pirmpirkuma tiesības uz īpašu-
mu.

Īpašumu drīkst iegādāties 
persona, kura tiesīga iegādāties 
lauksaimniecības zemi saskaņā 
ar likumu “Par zemes privatizā-
ciju lauku apvidos”.

Iepazīties ar izsoles noteiku-
miem, īpašumu, iesniegt pietei-
kumus un dokumentus izsolei 
var līdz 2020. gada 3. decembrim 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 4. 
decembrī plkst. 9:00 Viesītes 
novada pašvaldības administrā-
cijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 
14 (četrpadsmit) kalendāro die-
nu laikā pēc rēķina saņemšanas.

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

***
Viesītes novada pašvaldī-

ba rīko pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Saukas pagasta “Maz-
celmiņi”, ar kadastra numuru 
56880040386, atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli; īpa-
šums sastāv no 1 (vienas) zemes 
vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 56880040126 ar platību 
3,37 ha, sākotnējā izsoles cena 
un nosacītā cena - EUR 8300.00. 
Izsoles solis - EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Īpašums ir starpgabals - nav 

iespējams nodrošināt pieslē-
gumu koplietošanas ceļam. Ir 
persona, kurai ir pirmpirkuma 
tiesības uz īpašumu.

Īpašumu drīkst iegādāties 
persona, kura tiesīga iegādāties 

lauksaimniecības zemi saskaņā 
ar likumu “Par zemes privatizā-
ciju lauku apvidos”.

Iepazīties ar izsoles noteiku-
miem, īpašumu, iesniegt pietei-
kumus un dokumentus izsolei 
var līdz 2020. gada 3. decembrim 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

Ja uz īpašuma pirmpirku-
mu tiesīgā persona nepieteik-
sies īpašuma pirkšanai, izsole 
sāksies 2020. gada 4. decembrī 
plkst. 9:30 Viesītes novada paš-
valdības administrācijas ēkas 
telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 
14 (četrpadsmit) kalendāro die-
nu laikā pēc rēķina saņemšanas.

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

***
Viesītes novada pašvaldī-

ba rīko pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Saukas pagasta “Snie-
dzes”, ar kadastra numuru 
56880070064, atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli; īpa-
šums sastāv no 1 (vienas) zemes 
vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 56880070064 ar platību 
6 ha, sākotnējā izsoles cena un 
nosacītā cena - EUR 14000.00. 
Izsoles solis - EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Īpašumu drīkst iegādāties 

persona, kura tiesīga iegādāties 
lauksaimniecības zemi saskaņā 
ar likumu “Par zemes privatizā-
ciju lauku apvidos”.

Iepazīties ar izsoles notei-
kumiem, īpašumu, iesniegt 
pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2020. gada 3. de-
cembrim (ieskaitot) darba laikā 
Viesītes novada pašvaldībā, Brī-
vības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Ja uz īpašuma pirmpirku-
mu tiesīgā persona nepieteik-
sies īpašuma pirkšanai, izsole 
sāksies 2020. gada 4. decembrī 
plkst. 10:00 Viesītes novada 
pašvaldības administrācijas 
ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 
14 (četrpadsmit) kalendāro die-
nu laikā pēc rēķina saņemšanas.

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

***
Viesītes novada pašvaldī-

ba rīko pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Saukas pagasta “Vec-
lauki”, ar kadastra numuru 
56880040316, atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli; īpa-
šums sastāv no 1 (vienas) zemes 
vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 56880040316 ar platību 1,9 
ha, sākotnējā izsoles cena un 
nosacītā cena - EUR 4900.00. 
Izsoles solis - EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Īpašums ir starpgabals - ze-

mes gabala platība ir mazāka 
par pašvaldības teritorijas plā-
nojumā noteikto minimālo ze-
mes gabala platību. Ir personas, 
kurām ir pirmpirkuma tiesības 
uz īpašumu.

Īpašumu drīkst iegādāties 
persona, kura tiesīga iegādāties 
lauksaimniecības zemi saskaņā 
ar likumu “Par zemes privatizā-
ciju lauku apvidos”.

Iepazīties ar izsoles noteiku-
miem, īpašumu, iesniegt pietei-
kumus un dokumentus izsolei 
var līdz 2020. gada 3. decembrim 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

Ja uz īpašuma pirmpirku-
mu tiesīgās personas nepieteik-
sies īpašuma pirkšanai, izsole 
sāksies 2020. gada 4. decembrī 
plkst. 10:30 Viesītes novada paš-
valdības administrācijas ēkas 
telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 
14 (četrpadsmit) kalendāro die-
nu laikā pēc rēķina saņemšanas.

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

***
Viesītes novada pašvaldī-

ba rīko pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma - Vie-
sītes novada Viesīte, Kalna 
iela 13A, ar kadastra numuru 
56150010146, trešo atklātu, mu-
tisku izsoli ar augšupejošu soli; 
īpašums sastāv no 1 (vienas) 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 56150010099 ar platību 
947 kv. mtr., sākotnējā izsoles 
cena - EUR 850.00. Izsoles solis 
- EUR 100.00 (viens simts euro 
un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteiku-

miem, īpašumu, iesniegt pietei-
kumus un dokumentus izsolei 
var līdz 2020. gada 3. decembrim 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

Ja uz īpašuma pirmpirku-
mu tiesīgā persona nepieteik-
sies īpašuma pirkšanai, izsole 
sāksies 2020. gada 4. decembrī 
plkst. 11:00 Viesītes novada paš-
valdības administrācijas ēkas 
telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 
14 (četrpadsmit) kalendāro die-
nu laikā pēc rēķina saņemšanas.

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

***
Viesītes novada pašvaldība 

rīko pašvaldībai piederošā dzī-
vokļa īpašuma - Viesītes novada 
Viesīte, Smilšu iela 31-43, ar ka-
dastra numuru 56159009212, 
atkārtotu, atklātu, mutisku iz-
soli ar augšupejošu soli; dzīvok-
ļa īpašums sastāv no dzīvokļa ar 
4 (četrām) dzīvojamām istabām 
un palīgtelpām ar platību 75,6 
kv. mtr., un 756/27793 d/d no 
daudzdzīvokļu ēkas. Sākotnējā 
izsoles cena - EUR 2640.00. Iz-
soles solis - EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir 

pirmpirkuma tiesības uz īpašu-
mu.

Iepazīties ar izsoles noteiku-
miem, īpašumu, iesniegt pietei-
kumus un dokumentus izsolei 
var līdz 2021. gada 7. janvārim 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2021. gada 8. 
janvārī plkst. 9:00 Viesītes nova-
da pašvaldības administrācijas 
ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Vie-
sītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 
14 (četrpadsmit) kalendāro die-
nu laikā pēc rēķina saņemšanas.

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

***
Viesītes novada pašvaldī-

ba rīko pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma - Viesītes 
novada Elkšņu pagasts, Elk-
šņi, Jaunā iela 4-9, ar kadastra 
numuru 56589000014, atkār-
totu, atklātu, mutisku izsoli 
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Viesītes novada Sociālā 
dienesta paziņojums 

par sejas aizsargmasku 
saņemšanu

Ņemot vērā 2020. gada 6. 
novembrī apstiprināto Ministru 
kabineta rīkojumu Nr. 655 “Rī-
kojums par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” un ievērojot val-
stī noteiktos epidemioloģiskos 
ierobežojumus, lai mazinātu 
Covid-19 izplatību, Viesītes no-
vada Sociālais dienests šī gada 
20. novembrī uzsācis higiēnisko 
sejas masku izsniegšanu pašval-
dības trūcīgajiem un maznodro-
šinātajiem iedzīvotājiem.

Sejas maskas var saņemt 

Sociālajā dienestā (Viesītē, Elk-
šņos, Ritē, Saukā) darba laikā, 
uzrādot trūcīgas vai maznodro-
šinātas ģimenes/personas izzi-
ņu. Lūgums iepriekš sazināties 
ar darbiniekiem pa tālruņiem: 
65245460, 65207388 (Viesī-
tē); 28306455 (Rite, Elkšņi); 
29382734 (Sauka) un vienoties 
par sejas masku saņemšanas 
laiku.

Viesītes novada Sociālā 
dienesta vadītāja S. Matačina

Noteiktam personu 
lokam ir iespēja saņemt 
pabalstu krīzes situācijā

Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 
grozījumi nosaka, ka laikā, 
kamēr visā valstī ir izsludinā-
ta ārkārtējā situācija sakarā ar 
Covid-19 izplatību un vienu 
kalendāra mēnesi pēc ārkārtē-
jās situācijas beigām, pašvaldī-
ba piešķir ģimenei (personai), 
kura ārkārtējās situācijas dēļ 
nespēj nodrošināt savas pa-
matvajadzības, pabalstu krīzes 
situācijā.

Pašvaldība var piešķirt pa-
balstu krīzes situācijā, ja ģime-
ne (persona) atbilst kādam no 
šiem kritērijiem:

• ģimenei (personai) sais-
tībā ar ārkārtējo situāciju nav 
ienākumu (piemēram, persona 
ir bezalgas atvaļinājumā, zau-
dējusi darbu, personai ir pie-
šķirts bezdarbnieka statuss, 
bet vēl nav saņemts bezdarb-
nieka pabalsts, nesaņem dīk-
stāves pabalstu u.c.);

• ģimenei (personai) ir ra-
dušies papildus izdevumi, ko 
tā pati nespēj segt, atrodoties 
pašizolācijā saistībā ar atgrie-
šanos no Covid-19 skartajām 
valstīm/ šobrīd jebkuras citas 
valsts (piemēram, ienākumi 
un uzkrājumi iztērēti papildus 
mājoklim, viesnīcai, transpor-
tam, u.c.);

• ģimene (persona) atrodas 

vai ir atradusies karantīnā un 
tai nav iztikas līdzekļu.

Lai varētu pretendēt uz krī-
zes pabalstu:

1. iesniedz argumentētu 
iesniegumu Sociālajam die-
nestam, kurā atspoguļots pa-
matojums, ka krīze radusies 
sakarā ar izsludināto ārkārtējo 
situāciju;

2. pievieno dokumentus, 
piemēram, darba uzteikumu, 
rīkojumu par bezalgas atva-
ļinājuma piešķiršanu vai citu 
dokumentu, kas būs pierādī-
jums lietas izskatīšanai.

Iesniegumu var iesniegt:
1. parakstītu ar drošu elek-

tronisko parakstu e-pastā: ma-
tacina@viesite.lv;

2. iesniegt caur portāla 
Latvija.lv e-pakalpojumu “Ie-
sniegumi iestādei”;

3. pa pastu, sūtot uz adre-
si: Viesītes novada Sociālajam 
dienestam, Brīvības ielā 8, 
Viesītē; Viesītes novads, LV-
5237;

4. ievietojot slēgtā speciāli 
izveidotā pastkastītē, kas iz-
vietota Sociālā dienesta telpās.

Iesniegums pieejams mā-
jas lapā: https://www.viesite.
lv/?p=54188

Neskaidrību gadījumā zva-
nīt pa tālruņiem: 65245460, 
65207387.

ar augšupejošu soli; dzīvokļa 
īpašums sastāv no dzīvokļa ar 
4 (četrām) dzīvojamām istabām 
un palīgtelpām ar platību 77,4 
kv. mtr., un 774/12717 d/d no 
daudzdzīvokļu ēkas. Sākotnējā 
izsoles cena - EUR 1820.00. Iz-
soles solis - EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir 

pirmpirkuma tiesības uz īpa-
šumu.

Iepazīties ar izsoles notei-
kumiem, īpašumu, iesniegt 
pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2021. gada 7. 
janvārim (ieskaitot) darba lai-
kā Viesītes novada pašvaldībā, 
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesī-
tes novads.

Izsole sāksies 2021. gada 8. 
janvārī plkst. 9:30 Viesītes no-
vada pašvaldības administrā-
cijas ēkas telpās, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamak-
sā 14 (četrpadsmit) kalendāro 
dienu laikā pēc rēķina saņem-
šanas.

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

***
Viesītes novada pašvaldī-

ba rīko pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma - Viesī-
tes novada Viesītes pagasta 
“Elkšņi”, ar kadastra numuru 
56350110042, trešo atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli; īpašums sastāv no 1 (vie-
nas) zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 56350110042 
ar platību 1,24 ha, sākotnējā 
izsoles cena - EUR 960.00. Iz-
soles solis - EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir 

pirmpirkuma tiesības uz īpa-
šumu.

Iepazīties ar izsoles notei-
kumiem, īpašumu, iesniegt 
pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2021. gada 7. 
janvārim (ieskaitot) darba lai-
kā Viesītes novada pašvaldībā, 
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesī-
tes novads.

Izsole sāksies 2021. gada 
8. janvārī plkst. 10:00 Viesītes 
novada pašvaldības adminis-
trācijas ēkas telpās, Brīvības 
ielā 10, Viesītē, Viesītes no-
vads.

Pirkuma summa jāsamak-
sā 14 (četrpadsmit) kalendāro 
dienu laikā pēc rēķina saņem-
šanas.

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

Uz laiku atceltas Veselības 
projekta aktivitātes

Ņemot vērā 2020. gada 6. 
novembrī apstiprināto Mi-
nistru kabineta rīkojumu Nr. 
655 “Rīkojums par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu”, in-
formējam, ka projekta ietvaros 
plānotās sporta nodarbības 
(vingrošanas nodarbības pie-
augušajiem, apļa treniņi un 
fiziskās aktivitātes pirmsko-
las vecuma bērniem) Viesītes 
novadā līdz 6. decembrim ir 
atceltas.

Lūgums sekot turpmākajai 
informācijai Viesītes novada 
mājaslapā un facebook lapā.

Projektu “Vietējās sabied-
rības veselības veicināšana 
un slimību profilakse Viesītes 
novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/016, 

finansē Eiropas Savienība. 
Projekta kopējās izmaksas ir 
79771.00 EUR, no kurām Eiro-
pas Sociālā fonda līdzfinansē-
jums 67805.35 EUR un valsts 
budžeta finansējums 11965.65 
EUR. Projektu plānots īstenot 
līdz 31.12.2022.

Šī publikācija ir sagatavota 
ar Eiropas Savienības finansiā-
lo atbalstu. Par šīs publikācijas 
saturu pilnībā atbild Viesītes 
novada pašvaldība, un tas ne-
kādos apstākļos nav uzskatāms 
par Eiropas Savienības oficiālo 
nostāju.

Projektu administratore 
L. Maisaka
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Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” paziņojums

Biedrība “Lauku partne-
rība Sēlija” izsludina atklāta 
konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 9. kārtu Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014. - 2020. gadam pasāku-

ma “Atbalsts LEADER vietējai 
attīstībai (sabiedrības virzīta 
vietējā attīstība)” apakšpa-
sākumā “Darbību īstenošana 
saskaņā ar SVVA stratēģiju” 
atbilstoši Ministru kabineta 
2015. gada 13. oktobra notei-

kumiem Nr. 590 “Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanas kārtībai lau-
ku attīstībai apakšpasākumā 
“Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju””.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu 
iesnieguma pieņemšana

no 2020. gada 6. decembra līdz 2021. gada 6. janvārim

Sludinājuma kopsumma

9. kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums - 198669,03 EUR
1. Rīcība “Darbs un pārticība” (mērķis: sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai, vietējās produkcijas kvalitātes uzlaboša-
nai un izplatībai) – 164474,39 EUR
4. Rīcība “Sakārtota un droša dzīves vide” (mērķis: sniegt atbalstu infrastruktūras sakārtošanai un iedzīvotāju 
drošības palielināšanai) – 20294,01 EUR
6. Rīcība “Veselīga dzīves vide” (mērķis: atbalstīt dabas resursu mērķtiecīgu pielietojumu un veselīgu dzī-
vesveidu) – 13900,63 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens 
gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 5.2. aktivitātē 
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu 
saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana”, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo 
izmaksu summas, projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un 
adrese

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”, Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212

Kontaktinformācija un konsultācijas
Gvido Liepiņš, tālr. 29283474, e-pasts: partneriba.selija@inbox.lv
Kristīna Rubina - Apinīte, tālr. 28709990, e-pasts: martaskalns@inbox.lv;
mājas lapas adrese: www.partneribaselija.lv

Papildus informācija

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas 
kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva saņemšanai var iepazīties:
biedrības “Lauku partnerība Sēlija” birojā: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, 
Ābeļu pagasta pārvaldes 2. stāvā,
biedrības mājas lapas www.partneribaselija.lv sadaļā “LEADER 2014. - 2020.”: 
https://www.partneribaselija.lv/lv/leader-2014-2020/,
informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-lauku-partneriba-selija/

Projektu iesniegšana Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā: https://eps.lad.gov.lv/login

2020. gadā Viesītes novada 
pašvaldība saņēma lēmumus par 
divu LEADER projektu iesnie-
gumu apstiprināšanu - “Ātruma 
radara uzstādīšana drošības 
uzlabošanai Viesītes pilsētā” 
un “Mīlestības takas 4. kārta – 
Viesītes Mazā ezeriņa veiklības 
takas izveidošana”.

Projektam Nr. 20-05-AL24-
A019.2202 “Mīlestības takas 4. 
kārta – Viesītes Mazā ezeriņa 

veiklības takas izveidošana” ir 
izstrādāts paskaidrojuma raksts 
Viesītes Mazā ezeriņa veiklības 
takas izveidošanai, kuru saga-
tavoja SIA “JB Latvija”. Projek-
ta mērķis ir sakārtot publisko 
ārtelpu, atjaunojot bruģa segu-
mu veselīga dzīvesveida un vides 
izglītības veicināšanai no Brīvī-
bas ielas līdz Viesītes mazajam 
ezeriņam. Projektā paredzēta 
seguma maiņa, izbūvējot bru-

ģa ietvi, pietiekami platu, lai tā 
būtu piemērota gan ģimenēm 
ar bērnu ratiem, gan cilvēkiem 
ratiņkrēslā. Lai gājēju celiņu 
padarītu interesantu ģimenēm 
ar bērniem, skolu audzēkņiem 
un pilsētas viesiem, uz bruģa 
taps 3 bruģa spēles ar veiklības 
uzdevumiem. Uzdevumu ap-
raksts būs iestrādāts QR kodā, 
kas izvietots uz informatīvā 
stenda takas sākuma posmā no 
pilsētas centra puses (Brīvības 
ielas). Plānotās projekta kopējas 
izmaksas ir EUR 27723.25, no 
kurām pašvaldības līdzfinansē-

jums ir EUR 5247.33.
Projektam Nr. 20-05-AL24-

A019.2201-000001 “Ātruma 
radara uzstādīšana drošības 
uzlabošanai Viesītes pilsētā” ir 
veikta cenu izpēte par ātruma 
mērīšanas radara komplekta 
piegādi un uzstādīšanu. Šī pro-
jekta mērķis ir ātruma mērīša-
nas radara uzstādīšana Viesītē 
gājēju un ceļu satiksmes drošī-
bas uzlabošanai. Ātruma mē-
rīšanas radars tiks uzstādīts uz 
autoceļa P75 Jēkabpils - Nereta, 
Viesītē, blakus 2019. gadā at-
klātā Viesītes Sociālās aprūpes 

Viesītē top jauni infrastruktūras objekti
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2020. gada novembra domes 
sēdē deputāti apstiprināja Viesī-
tes novada Attīstības program-
mas 2014. - 2020. gadam darbī-
bas termiņu pagarināšanu līdz 
brīdim, kad stāsies spēkā jaun-
veidojamā Jēkabpils novada plā-
nošanas dokumenti. Aktualizēts 
Investīciju plāns 2021. - 2022. 

gadam un Rīcību plāns 2021. - 
2023. gadam.

Viesītes novada attīstības 
programma ir vidējā termi-
ņa plānošanas dokuments, kas 
nosaka novada attīstības prio-
ritātes, rīcības virzienus un uz-
devumus, kā arī to īstenotājus 
un finanšu resursus ilgtermiņa 
mērķu sasniegšanai.

Ar dokumentiem iespējams 
iepazīties pašvaldības mājasla-
pā: www.viesite.lv.

Projektu administratore
 L. Maisaka

centra jaunajām telpām. Plāno-
tās projekta kopējās izmaksas 
ir EUR 4559.46, no kurām paš-
valdības līdzfinansējums - EUR 
455.95.

Projektus paredzēts īstenot 
līdz 2021. gada 30. jūnijam. Tie 

tiek īstenoti Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
finansētās Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2014. - 2020. 
gadam apakšpasākuma “Darbī-
bu īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 

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

Pašvaldības plānošanas 
dokumentu termiņa 

pagarināšana un aktualizācija

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, dro-
ša un pieejama vide uzņēmēj-
darbības un lauksaimniecības 
attīstībai. Pārbūvētais ceļa 
posms S6 “Bajāri – Grabažā-
ni” atrodas Viesītes novadā, 
un ceļa posma pārbūve veikta 

0,895 km garumā. Ceļš kalpo 
lauku apsaimniekošanai, pie-
kļūšanai 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 Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. - 
2020. gadam pasākuma “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjau-
nošana 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

apbalvojuma “zemgales laiks 
ziedonim” pasākumā godināta 

Viesītes novada iedzīvotāja 
Rudīte Urbacāne

25. septembra vakarā Jel-
gavas novada Jēkabnieku kul-
tūras namā tika godināti šī 
gada “Zemgales Laiks Ziedo-
nim” laureāti. Starp vairākiem 
laureātiem nominācijā “Zem-
gales Kedas”, kas ir nominācija 
novadpētniecībā, šogad tika 
sveikta Viesītes novada ilgga-
dēja angļu valodas skolotāja, 
novadpētniece un Elkšņu pa-
gasta patriote Rudīte Urbacā-
ne.

Tāpat kā citus gadus, arī 
šogad visi laureāti saņēma 
mākslinieces Lauras Vizbu-
les darinātās stikla balvas. 
Ceremonijā laureātus un pre-
tendentus priecēja Megijas 
Marijas trio, ģitārists Dāvis 
Dzintars, Dance Studio “Be-
nefice” dejotājas Sabīne Grīsle 
un Elīna Ļubļinska, folkloras 
kopas “Dālava” un “Zemgaļi”, 
mūziķis Kārlis Kazāks, taču 
pasākuma vadītāja lomā šoreiz 
bija Latvijas Nacionālā teātra 
aktieris Uldis Siliņš. Skaistajā 
notikumā Rudīti sveikt bija ie-

radies Elkšņu pagasta pārval-
des vadītājs Dainis Černaus-
kis un novada pašvaldības 
izpilddirektore Sanita Lūse. 
Viesītes novada pašvaldība 
sirsnīgi sveic novadpētnieci 
Rudīti Urbacāni ar apbalvoju-
ma “Zemgales laiks Ziedonim” 
iegūšanu.

Konkursa mērķis ir apzi-
nāt un godināt personības no 
Zemgales novada, kas dzīvo 
ar mīlestību pret savu zemi, 
darbu un cilvēkiem, atbilst 
konkursa vērtībām – izcilībai, 
degsmei, sūtībai, stājai, veik-
smei un savpatnībai, kā arī 
iedvesmo citus, mudinot līdz-
darboties, sekot viņu idejām. 
Kā reiz ir teicis Imants Ziedo-
nis: “Laiki nav svarīgi, svarīgs 
ir cilvēks.”

Informāciju apkopoja
Viesītes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Mažeika.

Foto no S. Lūses 
personīgā arhīva
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Es lasu “Lapu agoniju” jeb andrievam Ezergailim - 90
Andrievs Ezergailis (dz. 

1930) ir ASV latviešu vēstur-
nieks, profesors, humanitāro zi-
nātņu doktors, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas ārzemju loceklis, ap-
balvots ar 4. šķiras Triju Zvaig-
žņu ordeni, viens no atpazīsta-
mākajiem un ietekmīgākajiem 
latviešu vēsturniekiem pasaulē.

A. Ezergailis dzimis 1930. 
gada 10. decembrī Jēkabpils 
apriņķa Rites pagastā, mācī-
jies Elkšņu pamatskolā. To viņš 
apstiprina vēstulē, komentējot 
dzirdēto LR 1 raidījumu “Ar 
rūpi par Latvijas lauku vēsturi”: 
“Sūtu sveicienus skolotājai un 
novadpētniecei Rudītei Urbacā-
nei par interesanto Ormaņkalna 
stāstu. Esmu Elkšņu skolas vete-
rānis, kur nogāju vismaz piecus 
pirmos skolas gadus. Skola bija 
6 km tāli [no mājām]. Braucām 
ar riteni vai čāpojām kājām. Pa 
ziemu dzīvojām internātā. [Sko-
las gados] sanāca daudz kaktā 
stāvēt. Andrievs E.” (2014)

Tālākie dzīves gadi jau lēkšo 
auļiem uz dramatisku pasau-
les sašķelšanas un pārdalīšanas 
notikumu fona. Kara laikā An-
drievs ar vecākiem un māsām 
devies bēgļu gaitās uz Vāciju, 
mācījies Ansbahas Daugavas 
ģimnāzijā, 1949. gadā emigrējis 
uz ASV. Beidzis Mičiganas Uni-
versitāti, 1960. gadā ieguvis ma-
ģistra grādu vēsturē Ņujorkas 
Universitātē, 1968. gadā kļuvis 
par zinātņu doktoru. Ezergailis 
strādāja Ņujorkas pavalsts Ita-
kas koledžā, profesors no 1971. 
gada. Lasījis lekciju kursus par 
Krievijas un mūsdienu Eiropas 
vēsturi.

A. Ezergaiļa pētījumi gal-
venokārt veltīti Latvijas 20. 
gadsimta vēsturei – 1917. gada 
boļševiku revolūcijas norisēm 
Latvijā, holokaustam vācu oku-
pētajā Latvijā. Ievērojamākais 
Ezergaiļa darbs ir fundamen-
tālais pētījums par holokaustu 
Latvijā: “The Holocaust in Lat-
via, 1941-1944”, Latvijā pub-
licēts 1996. gadā. Ezergailis 
sastādījis dokumentu krājumu 
“Latviešu leģions. Varoņi, nacis-
ti vai upuri?” (1997), publicējis 
vairāk nekā 150 rakstu presē. 
Viņa darbiem piemīt izteikta 
publicistiska ievirze, pārdomas 
un polemiku izraisoša kaisme, 
kas apliecina, ka vēsture nav ti-
kai gadskaitļi un notikumu vir-
tenes.

Es ilgi nevarēju saņemties 

un atšķirt iespaidīgo grāmatu 
par holokaustu. Bet kādu die-
nu, ejot gar grāmatplauktiem 
pagasta bibliotēkā, pie burta “E” 
uzdūros “Lapu agonijai”, ilgi 
grozīju, neticēju autora vārdam 
uz vāka – Andrievs Ezergailis! 
Paņēmu grāmatu un vakarā 
vienā elpas vilcienā izlasīju. Tā 
pavilka treknu svītru maniem 
šaubu un maldu ceļiem, iedeva 
saprašanas vārdus darbam, ko 
pati esmu uzņēmusies. Vārdus, 
kuri veidojās manā zemapzi-
ņā, bet īsti pārliecināta par to 
atbilstību nebiju: KOLĀŽA jeb 
dārgā, saplēstā trauka līmēšana 
no pārpalikušajām drumslām; 
DIALOGS jeb stāstītāja balss sa-
dzirdēšana un vēlēšanās saprast; 
atbildes uz jautājumu nav, toties 
meklējumu CEĻU var izteikt 
grāmatā.

A. Ezergaiļa radošās personī-
bas pētnieki uzsver, ka “Lapu ago-
nija” Ezergaiļa darbības kontekstā 
ir gluži negaidīta grāmata, kurā 
uzmanības centrā ir viņa dzī-
vesbiedre Inta Miške - Ezergaile 
(1932 - 2004) – profesore Kornela 
universitātē. “Kāpēc sarakstī-
ju “Lapu agoniju”? Rakstīšana 
iesākās kā sacelšanās pret aiz-
mirstību, ko tautas valodā dēvē 
par nāvi. Tas bija protests pret 
faktu, ka Intai jāmirst. Man pil-
nīgi nepieņemams bija tas, ka 
nekad mums nebūs ne tiesību, 
ne iespēju sarunāties – pārmīt 

vārdus, savīt domas,” saka au-
tors. Andrievs un Inta sabija 
kopā 37 gadus (viņi apprecējās 
1957. gadā), un “Lapu agonija” 
ir šī daudzgadīgā dialoga tur-
pinājums. Krietnu grāmatas 
daļu veido Intas dzejoļi, die-
nasgrāmatas, piezīmes, turklāt 
šie teksti izkārtoti tā, ka patiesi 
ir “domu savīšana” un “vārdu 
pārmīšana”. Andrievs un Inta 
turpina sarunu.

10. decembrī mūsu novad-
nieku Andrievu Ezergaili sumi-
nām 90. dzimšanas dienā. Lai 
tas ir kā pamudinājums ikvie-
nam, kas draugos ar grāmatām, 
iegriezties bibliotēkā un paņemt 
lasīšanai kādu no ievērojamā 
vēsturnieka grāmatām. Iesa-
ku izlasīt “Lapu agoniju”, kur 
pārsteidzoši mūsdienīgā stilā 
no zinātnieka un dzīvesbiedra 
skatu punkta savīts dialogs. Au-
tors vienkāršo stāstu par divu 
cilvēku attiecībām paceļ mito-
loģiskos augstumos – no vie-
nas puses, tas ir stāsts par Intu, 
kas vienlaikus ir stāsts arī par 
Andrievu, no otras – šajā stāstā 
ieplūst kaut kas no mūžības un 
bezgalības. Iespējams, ka tieši 
šis aspekts literatūrzinātniecei, 
LU profesorei Ausmai Cimdiņai 
grāmatas prezentācijā ļāva no-
saukt dažus pazīstamus radošo 
personību pārus, tostarp Raini 
un Aspaziju, Konstantīnu Rau-
divi un Zentu Mauriņu, Ausmu 

Kantāni un Imantu Ziedoni, un 
pateikt, ka nu ar “Lapu agoni-
ju” šiem pāriem pievienojušies 
arī Inta un Andrievs. Lai mīts 
iegūtu acīmredzamas aprises, 
kādam tas jāizstāsta. Tieši to ir 
izdarījis Andrievs Ezergailis, 
gūdams reālu uzvaru pār izzu-
šanu aizmirstībā. Ar to Inta un 
Andrievs uz palikšanu atgriezu-
šies Latvijā.

Tāpat mūsu novada bib-
liotēkās goda vietā stāv Saukas 
sabiedriskā centra aktīvistu 
izdotie “Mūsu stāsti” vairākos 
sējumos. Vienā no tiem lasāmas 
Andrieva māsas Valdas Ezergai-
les-Zemesarājas (dz. 1928), dzī-
vo ASV, aizkustinošas atmiņas 
par dzīves pirmajiem 16 gadiem, 
kas kopā ar tēvu, māti, māsu un 
brāli pavadīti skaistā vietā pie 
Susējas upes. Visu triju bērnu 
pirmā skola bija Elkšņu pamat-
skola, arī M. Lazdiņas grāmatā 
“Tēva skola” atrodamas atmiņas 
par Ezergaiļiem. Bija laiks, kad 
Ezergaiļu ģimenes uzņēmumā 
Rites pagasta Mālamuižas pie-
notavā apkārtnes zemnieki sa-
veda pienu no savām saimniecī-
bām un Ezergaiļi ražoja sviestu, 
ko eksportēja uz Lielbritāniju. 
Vēstulē Mirdzai Lazdiņai Valda 
raksta: “Vakaros domas it bieži 
aizslīd līdz pienotavai Susējas 
upes krastos. Tur tika pavadīta 
jaukā bērnība. Labi, ka atmiņas 
paliek. Tagad, kad gribas vairāk 

Jānis un Berta Ezergaiļi ar bērniem, (no kreisās) Andrievs, Dzidra, Valda, meitenes mazpulcēnu 
formas tērpos. Ritē, 1935. g.
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ko zināt, nav vairs kam prasīt. 
Vairāk vajadzēja klausīties papa 
stāstos. Žēl, ka viņš pats par to 
neuzrakstīja. Zinu, ka tā sāka 
darboties 1926. gadā ar 22 zem-
niekiem. 1938./39. gadā jau bija 
600 piena nodevēji, 6 krejotavas 
kopā – Apserde, Aizdumble, 
Bļodži, Sauka, Vīnakalns un 
Ilze. Tas, ko papus sūtīja Ta-
vam tēvam, saucās “tīrkultū-
ra” jeb ķērnes piens. Vakarā to 
lēja krējumā, no kā otrā dienā 

taisīja sviestu. “Veselības dzē-
riens” – tā papus vienmēr teica.” 
(01.02.2018.) Citā vēstulē Valda 
raksta: “Mēs, visi trīs Ezergaiļi, 
vēl esam dzīvi. Dzidra savos 92 
gados joprojām māca bērnus 
klavierspēlē. Tā viņa visu mūžu 
ir spēlējusi. Andrievam tuvojas 
90. Viņš savu mūžu pavadījis 
grāmatās – gan lasot, gan raks-
tot un mācot. Amerikā dzīvojam 
viens no otra patālu, vairāk sa-
zvanāmies pa telefonu. Viņam 

ir meita Anna, tikai dzīvo citā 
Amerikas krastā. Man oktobrī 
palika 91 gads, jau 7 gadi, kopš 
vīrs aizgājis mūžībā. Meita Līga 
ir mans palīgs, aizved ar mašī-
nu, kur vajag. Pati spēlē baznīcā 
ērģeles, tā arī es tieku uz diev-
kalpojumiem. Dēlam Jānim ir 
meita Marisa un dēls Nikolajs. 
Es maz viņus redzu, izklīdu-

ši pasaulē. Sirsnīgā draudzībā, 
Valda.” (11.09. 2019.)

Rakstā izmantoti interneta 
un Atmiņu istabas materiāli. 
Pateicība Mirdzai Lazdiņai un 
Ārijai Viļumānei par dalīšanos 
ar Ezergaiļu ģimenes fotogrāfi-
jām un vēstulēm.

R. Urbacāne

Mālamuižas pienotavā no apkārtnes saimniekiem savāca pienu, 
nokrejoja un gatavoja sviestu, ko eksportēja uz Angliju. No labās: 

“Ezerzīļu” saimnieks Jaundālders, pienotavas vadītāja Berta 
Ezergaile, pie ratiem “Zalānu” saimnieks Kaņepējs, aizmugurē 

Ezergaiļu vecākā meita Dzidra, mācījusies Elkšņu pamatskolā un 
klavierspēli pie komponista Arvīda Žilinska. Ezergaiļi 1944. g. 

emigrēja uz ASV.

A. Ezergailis ar savu grāmatu par nacistu un padomju noziegu-
miem 2. pasaules karā. (Interneta foto).

iznācis Viesītes novada dzejnieku 
dzejas kopkrājums!

Šī gada 15. oktobrī Viesītes 
Kultūras pils Tradīciju zālē notika 
dzejas kopkrājuma “Mēs neesam 
VIESI TE!” atklāšanas svētki. 
Grāmata izdota Viesītes novada 
pašvaldības finansētā projekta 
“Novadnieku dzejas kopkrājuma 
izdošana” ietvaros. Uz pasākumu 
pulcējās grāmatas veidotāji - dar-
ba grupa, tās autori – dzejnieki 

un mākslinieki, Viesītes novada 
domes pārstāvji, pārstāvji no Vie-
sītes Mākslas un mūzikas skolas, 
ciemiņi no Riebiņu novada - Ro-
berta Mūka muzeja radošās ap-
vienības “Mūka ķēķis” dalībnieki, 
draugi un dzejas cienītāji.

Pasākumu atklāt un vadīt grā-
matas veidotāji bija uzaicinājuši 
Viesītes vidusskolas latviešu valo-

das un literatūras skolotāju Ligitu 
Levinsku-Drozdovu. Jāatzīmē, 
ka vietējā iniciatīvas grupā, kura 
veidoja kopkrājumu, darbojās 
Viesītes bibliotēkas darbinieces, 
vidusskolas bibliotekāre, kā arī 
dzejnieces - Anita Maļinovska un 
Baiba Masuleviča. Darba gru-
pas vārdā sanākušos uzrunāja 
Viesītes vidusskolas bibliotekāre 

Gunta Plēsuma. Viņa pastās-
tīja par sadarbību ar vietējiem 
dzejniekiem un kopkrājuma 
tapšanas vēsturi. Darba grupa 
ir gandarīta - izdevies īstenot 
senlolotu sapni par grāmatas 
izdošanu, kurā būtu apkopots 
novada cilvēku veikums, kur va-
rētu izlasīt viņu domas, kur būtu 
pausti viņu uzskati un redzējums: 
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“Ceļš līdz šādai grāmatiņai ir bi-
jis garš, mērāms gandrīz desmit 
gadu garumā un aizsākās 2012. 
gadā, kad Jēkabpilī tika izdota 
bērnu dzejoļu grāmata “Rakstu 
dzejoli pats”. Tajā bija publicēts 
Viesītes vidusskolas skolnieces 
Zandas Zaļakmenes dzejolis. 
Toreiz nolēmām bibliotēkā sarī-
kot Dzejas dienu pasākumu, uz-
aicinot Zandu un mums tolaik 
zināmos vietējos dzejniekus: 
Anitu Orbidāni, Dainu Vanagu 
un Ilgu Spārniņu. Tikšanās iz-
vērtās ļoti mīļa un sirsnīga. Tas 
deva iedvesmu turpināt, apzināt 
un piepulcināt šiem dzejniekiem 
jaunus, jo nojautām, ka tādu, kas 
raksta dzeju, mūsu pusē ir daudz, 
daudz vairāk. Dzejnieku skaita 
ziņā jau plašāka tikšanās notika 
2015. gadā, kad visā Latvijā atzī-
mēja Raiņa 150. dzimšanas dienu. 
Arī Viesītes bibliotēkā organizē-
jām pasākumu, veltītu šai dienai. 
Turpmākajos gados sadarbībā ar 
Viesītes kultūras pils darbinie-
kiem notika kopīgi pasākumi ar 
dzejnieku piedalīšanos, kuros 
svinējām Baltā galdauta svētkus, 
Latvijas simtgadi u.c. 2019. gadā, 
pateicoties vietējai dzejniecei Irē-
nai Krastiņai, pie mums viesojās 
dzejnieki no viņas dzimtās puses 
Riebiņiem Galēnu pagastā. Atšķi-
rībā no mūsu puses dzejniekiem 
viņi ir apvienojušies dzejas kopā, 

kas darbojas pie Roberta Mūka 
muzeja. Savukārt Viesītes biblio-
tēka organizēja mūsu dzejnieku 
braucienu uz Riebiņiem, lai tur 
piedalītos vietējās Dzejas dienās. 
Tur mūsu autoriem bija iespēja 
parādīt sevi pilnīgi svešai publi-
kai. Tika saņemti atzinīgi vērtēju-
mi. Tad arī dzima ideja par nova-
da dzejnieku kopkrājuma izveidi 
un izdošanu, kas ar pašvaldības 
un tās vadības atbalstu šogad tika 
realizēta – tapa projekts Viesītes 
novada pašvaldības projektu kon-
kursam “Atbalsts vietējo iniciatī-
vu projektiem”. Sekoja darbs pie 
grāmatas veidošanas: dzejnieku 
apzināšanas, dzejoļu savākšanas 
un apkopošanas, noformējuma 
veidošanas, maketa veidošanas 
un iespiešanas.

Krājumā iekļauto autoru 
skaits - divpadsmit. Krājumam 
dzejnieki atvēlējuši, viņuprāt, 
veiksmīgākos, kā arī jaunākos, 
nepublicētos dzejoļus. Kādam to 
ir vairāk, kādam mazāk. Kāds jau 
pats atradis iespēju publicēt savu 
dzeju, citam šī ir sava veida debija.

Kopkrājuma veidotāji cer ka 
šis nebūs vienīgais šāda veida krā-
jums, ka nākošajā jau esošajiem 
piepulcēsies jauni dzejnieki.

Krājuma autoru dzejas 
ilustrācijām izmantoti Viesītes 
Mākslas un mūzikas skolas au-
dzēkņu darbi. Tas ir mūsu jau-

nās paaudzes radošais devums. 
Paldies skolas pedagogiem par 
iespēju tajā ielūkoties! Arī grāma-
tas vāka noformējumā mūsu pašu 
novada cilvēku fotogrāfijas.

Visbeidzot – krājuma nosau-
kums. “Mēs neesam VIESI TE!” 
tā savu piederības izjūtu dzimta-
jai pilsētai kādā intervijā “Viesī-
tes Novada Vēstīm” asprātīgi un 
trāpīgi raksturoja mūsu novad-
nieki – brāļi Guntars un Aigars 
Godiņi. Lai šie vārdi nes veiksmi 
krājumam, lai tas tiek lasīts un 
pārlapots vēl un vēl…”

Pasākumā turpinājumā vārds 
tika dots Viesītes novada domes 
priekšsēdētājam Alfonam Žu-
kam, kurš pasniedza autoriem 
grāmatas, novēlēja, lai šī nebū-
tu vienīgā grāmata un taptu vēl 
vairāki skaisti mūsu novadnieku 
kopdarbi, kā arī uzsvēra, ka šī 
grāmata būs vērtīgs ieguvums no-
vada kultūrvēsturei.

Ar muzikālu sveicienu klāt-
esošos sveica Viesītes Mūzikas un 
mākslas skolas talantīgie audzēk-
ņi. Vārds tika dots arī mākslas 
skolas skolotājai Ingai Kursītei, 
kura piedalījās grāmatas veidoša-
nā, sagatavojot ilustrācijām bērnu 
darbus. Skolotāja pastāstīja par 
paveikto, kā arī aicināja aplūkot 
šobrīd Tradīciju zālē apskatāmo 
mākslas skolas skolotāju un au-
dzēkņu darbu izstādi.

Pasākuma turpinājumā vārds 
tika dots pašiem dzejniekiem. 
Dzejnieki nolasīja kādu no sa-
viem dzejoļiem - kāds jaunāko, 
pasākumam par godu uzrakstīto, 
cits kādu, kurš vēl nebija iekļauts 
kopkrājumā.

Dzejoļu kopkrājuma atklā-
šanas svētkos dzejniekus sveikt 
bija ieradušies arī viesi – Roberta 
Mūka muzeja radošās apvienības 
“Mūka ķēķis” pārstāvji no Riebi-
ņu novada Galēnu pagasta. Ra-
došā kopa “Mūku ķēķis” novēlēja 
Viesītes novada dzejniekiem radīt 
vēl daudz kopdarbu, kā arī izteica 
vēlmi izveidoto draudzību turpi-
nāt vēl daudzus gadus. 

Noslēgumā vēlreiz jāsaka 
liels paldies dzejniekiem: Jurim 
Misiņam, Anitai Orbidānei, Ani-
tai Mutulei, Baibai Masulevičai, 
Vitai Liepiņai, Dainai Vanagai, 
Ilgai Spārniņai, Irēnai Krastiņai, 
Anitai Maļinovskai, Gunāram 
Līcītim, Edītei Sipovičai, Elitai 
Jansonei! Lai šiem dzejniekiem 
piepulcējas jauni un top jaunas 
grāmatas, kas apliecina mūsu 
puses radošo cilvēku talantu! Pa-
teicamies ikvienam, kas strādāja 
pie krājuma veidošanas! Paldies 
Viesītes novada pašvaldībai par 
projekta atbalstu un piešķirto fi-
nansējumu!

Projekta darba grupa

Saukas bibliotēkā
Šajā “dīvainajā laikā” līdzī-

gi kā visā valstī turpinās darbs 
arī bibliotēkā. Bibliotēka - cik 
daudz šis vārds nozīmēja agrāk 
un cik tas ir nozīmīgs šodien? 
Tas atkarīgs no katra indivi-
duāli. Nekas nav mainījies. Ir 
cilvēki, kas bez grāmatām un 
žurnāliem nevar iztikt nevie-
nu dienu. Šodienas iespējas 
izmantot bibliotēkas pakalpo-
jumus ir plašas. Datu bāzes, 
e-grāmatu lasīšana, tehnolo-
ģiju izmantošana. Bibliotēkas 
lietotāji seko bibliotēkas noti-
kumiem līdzi vietnē: facebook.
com. Novembrī noslēdzies 
konkurss bibliotēkās novad-
pētniecības krājuma aktuali-
zēšanai. Novadpētniecība ir 
svarīga bibliotēkas darba daļa. 
Šogad apritēja pieci gadi, kopš 
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 
Bibliotēku sadarbības un ka-
taloģizācijas nodaļas vadītāja 
Daiga Rubene organizē šo kon-
kursu. Šajos gados uzdevumi ir 
bijuši dažādi. Piemēram, pēc 
teksta fragmenta jāatmin grā-

matu nosaukums vai jāmeklē 
atbildes Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas digitālajā resursā 
Periodika.lv un citur. Šogad 
bija jārisina krustvārdu mīkla. 
Šis konkurss ir ļoti interesants 
un izglītojošs. Saukas biblio-
tēka ir piedalījusies konkursā 
visus gadus un vienmēr bijusi 
starp uzvarētājiem, saņemot 
Pateicības.

Lāčplēša dienā, godinot un 

pieminot brīvības cīnītājus, 
aizdedzām svecītes pie Lāčplē-
ša ordeņa kavaliera Krišjāņa 
Malcenieka atdusas vietas un 
citām mums zināmo Brīvības 
cīnītāju atdusas vietām. Vaka-
rā, šoreiz nepulcējoties, izgais-
mojām Saukas ciematiņa cen-
tru ar lāpām un svecītēm.

Saukas bibliotēkas vadītāja 
V. Lāce

Informējam, ka Lones bib-
liotēkas darba laikā ir izmaiņas:

izmaiņas 
Lones 

bibliotēkas 
darba laikā

8:00 – 13:00 
14:00 – 17:00
8:00 – 13:00
14:00 – 17:00
8:00 – 13:00
14:00 – 17:00
apmeklētājiem slēgts 
(metodiskā diena)
8:00 – 15:00

pirmdiena 

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

Lones bibliotēkas 
vadītāja L. Lejiete
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NOVada SKOLāS

“Liegi dejojot, rudās lapas aizde-
jo vasaru prom.
Skumji raudot, debesis atnes 
tumšākus vakarus,
Un tad, kad šķiet, ka salnas 
paņem pēdējos ziedus,
Mārtiņrozes spītīgi dzīvo un tic”.

Šīm rindām skanot, aizsā-
kās Skolotāju dienas pasākums 
Viesītes Kultūras pilī 1. oktobra 
ceturtdienas pēcpusdienā. Tra-
dīciju zālē rudenīgi smaržoja 
dālijas un mārtiņrozes. Šī smar-
ža nebēdnīgi jaucās ar “ALIDAS 

kafejas” aromātu. Pie galdiem 
sēdēja manāmi uztraukti skolo-
tāji, un pa zāli kā skudras tekalē-
ja 12. klases jaunieši.

Skanēja skolas jauno māks-
linieku koncerts – “Veltījums 
jums, skolotāji”. Divpadsmitie 
bija sagatavojuši īpašu sveicie-
nu - skolotāju visbiežāk ikdienā 
lietotos izteicienus. Katram va-
jadzēja atpazīt sevi nolasītajos 
izteikumos. Balvā visiem tika 
medus kārums.

Svētku gaisotnē iejutās arī 
Viesītes novada pašvaldības 

priekšsēdētājs Alfons Žuks. 
Apsveikumus saņēma peda-
gogi darba jubilejās, sveicieni 
aizceļoja arī mūsu skolas zelta 
fondam - pensionētajiem skolo-
tājiem.

Kā viss izdevās, ko saka paši 
divpadsmitie?

* Labi noorganizēts pasā-
kums, pozitīvas skolotāju emo-
cijas, kas ir pats galvenais.

* Patika iznākums. Patika 
kopā taisīt dāvaniņas un deko-
rācijas. (Bija jautri.) Skolotāju 
dienā forši parunājāmies. Inte-

resanti bija direktora kabinetā.
* Viss bija pārdomāts - 

priekšnesumi, plāns - līdz ar to 
izdevās jauks pasākums.

* Skolotājiem patika šāda 
veida pasākums, jo bija lielāka 
svētku sajūta, sirsnīgāka gaisot-
ne.

* Patīkams kopdarbs, lai ra-
dītu ideālu rezultātu.

* Izdevās viss - vēl labāk 
nekā plānojām.

* Ja kaut kā trūka, ātri atra-
dām aizvietojamo.

* Un jau atkal kā klase salie-
dējāmies.

* Man likās, ka Skolotāju 
diena bija ļoti izdevusies, patika 
viesmīļa loma un tirdziņš pēc 
Skolotāju dienas (svinējām).

Ar to viss vēl nebeidzās. 2. 
oktobra agrā rītā autobusu ar 
skolotājiem, kuri devās ekskur-
sijā, ceļā apturēja mobilizēta, 
ātri reaģējoša vienība, lai no-
skaidrotu radušos situāciju tieši 
ar skolas direktoru.

Kas tā bija par vienību, ko viņi 
vēlējās, lai stāsta un atšifrējumu 
rāda fotogrāfijas. Mēs - divpad-
smitie, sakām lielu paldies visiem 
atbalstītājiem, kuri sekmēja pasā-
kuma izdošanos!

12. klases audzinātāja 
M. Kivleniece
R. Orupa foto

Skolotāju dienas pasākumā

Eiropas sporta nedēļa noslēdzas ar sporta dienu
No 22. līdz 25. septembrim 

Viesītes vidusskolā notika Ei-
ropas sporta nedēļa. Nedēļas 
sākumā skolēniem bija iespēja 
pulcēties skolas sporta zālē un 
vienoties kopīgā dejas ritmā. 
Paldies Amandai, Viktorijai un 
Adrijai, kuras iedvesmoja citus 
dejot kopā ar viņām!

26. septembrī 3. - 12. klašu 
skolēni devās uz skolas stadio-
nu, tur viņus gaidīja 12 dažādas 
sportiskas aktivitātes. Lai izpil-
dītu uzdevumus, bija vajadzīgs 
prāts, veiklība un komandas 
gars.

Saskaitot iegūtos punktus, 
klašu kolektīvi uzrādīja šādus 
rezultātus:

3. - 5. klašu grupā:
3. vieta - 4. b klasei (un bal-

va par vienotu klases noformē-

jumu),
2. vieta - 4. a klasei un 5. b 

klasei,
1. vieta - Rites 1. komandai.
6. - 8. klašu grupā:
3. vieta - 7. b klasei,
2. vieta - 8. b klasei,
1. vieta – Rites 2. komandai.
9. - 12. klašu grupā:
3. vieta - 11. klasei,
2. vieta – 10. klasei,
1. vieta - 12. klasei.
Sakām lielu paldies sporta 

skolotājiem, Skolēnu saeimai un 
visiem, kuri iesaistījās Viesītes 
vidusskolas Eiropas sporta ne-
dēļas organizēšanā!

Direktora vietniece 
ārpusstundu jomā S. Milakne
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ŠOKOLādES NOSLĒPUMS
7. a, b klases apmeklēja Laimas šokolā-

des muzeju Rīgā.
Gida vadībā skolēni devās izzinošā ceļo-

jumā un noskaidroja, kā senie acteki izman-
toja kakao pupiņas. Izsekoja kakao pupiņu 
ceļam no kakao koka līdz veikala plauktam 
un uzzināja, kā sākās saldumu rūpniecība 
Latvijā. Iepazina vēsturiskos saldumu iepa-
kojumus un izpētīja, kuri no tiem laika gai-
tā mainījušies vismazāk. Apskatīja unikālas 
šokolādes skulptūras un iemūžināja savu 
saldo piedzīvojumu jautros foto un video.

“Laimas” pirmsākumi aizsākās ar mī-
lestību..! Mīlestībā radītās Laimas šokolā-
des pirmsākumi meklējami jau 1870. gadā, 
kad vācu uzņēmējs Teodors Rigerts Rīgā 
nodibināja savu uzņēmumu un sāka priecēt 
Rīgas un Latvijas iedzīvotājus ar šokolādes 
gardumiem. Zelta vērtās zināšanas, kā no 
kakao pupas pagatavot augstvērtīgu šokolā-
di, tiek glabātas lielā slepenībā un gadu no 
gada, paaudzi no paaudzes nodotas Laimas 
šokolādes meistariem.

Muzejā bija iespēja nogaršot karsto šo-
kolādes dzērienu no šokolādes strūklakas, 
noskaidrot, kā top šokolāde, apskatīt šoko-
lādes sastāvdaļas, uzzināt atšķirības starp 
šokolādes veidiem, kā arī pārrunāt, kura no 
šokolādēm ir veselīgākā, uzzināt nedzirdē-
tus faktus no vēstures lappusēm. Izbaudīt 
ceļojumu šokolādes pasaulē, aplūkot iepa-
kojuma veidus, kādus bērni nav redzējuši, 

pieskarties kakao pupiņu sienai un uzzināt, 
cik gadus aug kakao koks.

Skolēnu atsauksmes par to, kas patika:
Elīza, Viesturs un Niks: Filmiņas par 

kakao pupiņām. Kakao ražošanas process.
Adrians, Andžejs un Endrijuss: Šokolā-

des strūklaka. Lielās končas. Iespaidīgi!
Robins: Uzzināju daudz jauna, un man 

tiešām bija interesanti.

Paulīne: Filmēt video un foto sesijas, 
lasīt par šokolādes ietekmi uz cilvēka ķer-
meni.

Valters R., Džerods un Baiba: Interesan-
ta bija kakao pupiņu siena filmu telpā, laba 
arī kausētā šokolāde. Uzzinājām daudz jau-
na.

Audzinātājas S. Ratiņa un I. Dābola

interaktīvs un zinātkārs ceļojums pamatskolēniem

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) 
ietvaros 8. oktobrī 7. a, b klases devās mācību 
ekskursijā uz Rīgu, lai praktiski piedalītos in-
ženierzinību procesos un izpētītu pārsteidzošo 
dzīvnieku sugu daudzveidību.

Bērnu zinātnes centrā “Tehnoannas pagra-
bi” skolēni piedalījās interaktīvā ceļojumā un 
sajūtu pasaulē, kas ikvienu tā apmeklētāju - gan 
lielu, gan mazu - bagātina un piepilda ar pozitī-
vām emocijām. Tas ir viens no mazākajiem zi-
nātnes centriem pasaulē un atšķiras no citiem 
ar īpašu atmosfēru un oriģināli izgatavotiem 
eksponātiem. Ekspozīcijā apvienojas māksla, 
zinātne un rotaļlietu pasaule ar mērķi atmo-
dināt radošu izziņas garu katrā apmeklētājā. 
Dalībniekiem 1,5 stundu garais seanss bija kā 
izrāde, kuras laikā var izpētīt fizikas likumus, 
aizceļot uz zvaigznēm planetārijā, meklēt izeju 
labirintā zem Rīgas un nonākt ķīmijas amfi-
teātra pārsteidzošajā pasaulē. Tas bija tikpat 
jautri, cik izglītojoši!

Skolēni apmeklēja nodarbību Rīgas Zoo 
(Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs). Daži 
noskaidroja sev nezināmus faktus, piemēram, 
ka tas aizņem aptuveni 20 hektāru platību un 
tā kolekcijā ir 430 sugu 3000 dzīvnieki (neskai-
tot kukaiņus u.c. bezmugurkaulniekus), no 

kurām vairāk nekā 40 sugas iekļautas pasau-
les Sarkanajā grāmatā. Saprata, ka tā darbības 
pamatuzdevumus nosaka Pasaules zoodārzu 
un akvāriju stratēģija dabas saglabāšanā. Tas 
piedalās dabas bioloģiskās daudzveidības sa-
glabāšanā un veic darbu vides izglītībā. 1912. 
gada 14. oktobrī dibinātajam Rīgas Zooloģis-
kajam dārzam plānu izveidoja Pilsētas dārzu 
direktors Georgs Kūfalts. Plānojums daļēji sa-
glabājies līdz mūsdienām, zoodārza teritorijā 
veidojot ornamentālu līkloču rakstu. Varēja 
izmantot FOTO orientēšanās spēli un padarīt 
savu pastaigu pa zoodārzu aizraujošāku, kā 
arī sameklēt 15 objektus, kuru aptuvenā atra-
šanās vieta ir norādīta kartē. Katram ciparam 
pierakstot atbilstošā attēla burtu, varēja uzzināt 
kādu faktu par zoodārzu.

Skolēnu atsauksmes:
Viesturs un Niks: Pagrabos patika ekspe-

rimenti, labirinti, tunelis, ilūzijas, foto aparātu 
kolekcija. Zoo dārzā pirmo reizi redzējām sla-
veno koku kukaini.

Elīna B.: Interesanti eksperimenti, uzde-
vumi, pastaiga pa labirintu. Man patika tropu 
mājā. Tik interesanti!

Markuss, Andžejs un Samanta: Zooloģis-
kajā dārzā bija daudz savvaļas dzīvnieku, kurus 
nevar satikt mežos, un tik daudz dažādu skaņu. 
Antilopes bija labi koptas. Jauki! Pagrabos pati-
ka ilūzijas, tumšais tunelis un retro motocikli. 
Gribējās vēl ilgāk darboties. Ļoti patika, ka paši 
darbojāmies.

Baiba un Paulīne: Bija daudz rāpuļu, arī ne-
redzētu. Daži dzīvnieki izskatījās mazāki nekā 
šķita, piemēram, surikāti. Flamingo mazuļi 
bija tik mīlīgi! Droši vien, ka uzzinātais node-
rēs bioloģijā.

Džerods: Zoodārzā interesanti bija orien-
tēties kartē. Eksperimentos šķita interesanti 
dažādie šķidrumi, ko izmantoja.

Elīza: Eksperimentos varēja iemācīties ne-
daudz ķīmijas stundām. Protams, jautrs bija 
labirints. Zoodārzā patika būvētās jaunās mīt-
nes dzīvniekiem, un arī dzīvniekus paskatīties 
vienmēr ir interesanti.

Audzinātājas: S. Ratiņa un I. Dābola
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Karjeras nedēļas “Klau! Sadzirdi savas iespējas”
aktivitātes Viesītes vidusskolā

Karjeras nedēļas pasākumos 
iesaistījās jaunieši no 70 pilsētu, 
novadu un pašvaldību apvienību 
izglītības iestādēm un 17 Profe-
sionālās izglītības kompetences 
centriem (PIKC). Karjeras ne-
dēļas pasākumos no 26. līdz 30. 
oktobrim izglītības iestādēs visā 
Latvijā šogad vairāk nekā 1080 
dažādos grupu pasākumos attā-
lināti un tiešraidēs piedalījušies 
vairāk nekā 68000 jaunieši. Mu-
dinot jauniešus pieņemt izsvēr-
tu lēmumu par profesijas izvēli, 
šī gada Karjeras nedēļa aizvadīta 
ar saukli: “Klau! Sadzirdi savas 
iespējas”, aicinot izmantot jau-
niešiem plaši pieejamo karjeras 
atbalstu un ieklausīties skolotā-
ju, karjeras konsultantu un ve-
cāku padomos.

“Ir liels gandarījums, ka šī 
gada Covid-19 ierobežojumi ne-
bija šķērslis veiksmīgai Karjeras 
nedēļas norisei. Jaunieši aktīvi 
līdzdarbojās gan reģionu orga-
nizētajos pasākumos, gan nacio-
nālā līmeņa diskusijas tiešraidē, 
iesūtot sev interesējošos jautāju-
mus par karjeras izvēles tēmu un 
paužot savas domas tiešsaistes 
aptaujā. Īpaši liels prieks ir arī 
par Latvijas pilsētu un novadu 
skolu karjeras pedagogu atbal-
stu, atrodot inovatīvus veidus, kā 

jauniešus ieinteresēt un iesaistīt 
ar karjeras izvēli saistīto jautā-
jumu diskusijās un pārrunās arī 
attālināti,” saka Valsts izglītības 
attīstības aģentūras (VIAA) in-
formācijas un karjeras atbalsta 
departamenta direktore Valda 
Akmentiņa (info no www.viaa.
gov.lv mājas lapas).

Viesītes vidusskolas Karje-
ras nedēļas pasākumu ciklā bija 
ieplānots piesaistīt interesentus 
Tiešsaistes diskusijai jauniešiem 
un vecākiem – VIAA Facebook 
kontā: facebook.com/Tavai-
Karjerai/ un Youtube: youtube.
com/VIAAlv, kā arī VIAA mā-
jaslapas Karjeras nedēļas sadaļā. 
Klātienē 5. - 6. kl. izglītojamo 
nodarbības “Profesiju mežs” 
(katrai klasei), 3. - 6. kl. elek-
troniskās spēles “Kā kļūt par 
profesionāli” aprobācija, ko var 
spēlēt arī ģimenē /saite: www.
parprof.lv/, tikšanās ar profesio-
nāļiem 6. b kl. (soc. ped. V. Sa-
fanova); 4. b kl. (Viesītes novada 
apzaļumošanas spec. R. Feld-
mane), attālinātā mācību pro-
cesā dalībniekiem VIAA vidē 
piedāvātā metodiskā materiāla 
Karjeras infografika izpēte un 
analītiskais darbs/ atgriezenis-
kie viedokļi 7. - 9. kl. jauniešiem. 
Savukārt mācību satura pilnvei-

dei starppriekšmetu sadarbības 
stundas 8. b kl. (viz. m. + angļu 
val.) - “Profesiju vizualizācija 
un apraksts”. Kopumā klātienes 
aktivitātēs piedalījās: spēlē 51; 
karjeras infografikas izpētē 68; 
nodarbībās “Profesiju mežs” - 52 
izglītojamie.

Daži Viesītes vsk. jauniešu 
viedokļi pēc Karjeras infografika 
izpētes:

8. a klase informāciju par 
karjeras iespējām saņemtu no

1. klases skolotāja (kl. audz.);
2. karjeras konsultanta;
3. ģimenes;
4. skolotāja;
5. uzņēmēja.
Papildinformāciju tie labprāt 

saņemtu no vietējā uzņēmēja, 
kurš visu sasniedzis pats, sadar-
bībā (saprotu, ka pārrunās) ar 
citiem skolēniem, profesijas pār-
stāvju ēnošanā.

7. b klase
*Karjeras izvēlē, man liekas, 

arī var palīdzēt tavi hobiji un 
domas par to, kas tev visvairāk 
padodas (Sandija).

*Manuprāt, lai vieglāk izvē-
lētos karjeru, vajag konsultēties 
ar karjeras konsultantu (Val-
ters).

*Man vēl varētu palīdzēt 
karjeras lēmumu pieņemšanā 
vecāku, vecvecāku un draugu 
padoms (Džerods).

*Vispamatīgāk varētu palī-
dzēt es pats! (Niks).

*Varētu palīdzēt izvēlēties 
karjeru vēlmes testi un draugi 
(Adrians).

*Es domāju, ka tur viss jau 
ir nosaukts, varbūt kaut ko pie-
mirsu, bet man liekas, ka parei-
zāk būtu tomēr pašam izvēlēties, 
kas patīk, ko labprāt darīsi kat-
ru dienu. Piemēram, man patīk 
trenēt suņus. Es gribu kļūt par 
kinologu, bet tomēr kādas kon-
sultācijas man vajadzētu no pro-
fesionālā kinologa (Elīna).

*Stratēģiska domāšana, un 
jāpievērš uzmanība tam, kas 
man patīk (Elīza).

Daži Viesītes vsk. skolēnu 
viedokļi par elektronisko spēli 
“Kā kļūt par profesionāli”:

3. c kl. – Spēle ir interesan-
ta. Uzzinājām dažas nedzirdētas 
profesijas. Patika, ka var sev pie-
lāgot profilu, meklēt pareizās at-
bildes uz profesijas jautājumiem;

5. c kl. – Noteikti izpētīsim 

visas profesijas. Spēlēsim arī 
mājās. Tā pajautāt un izlasīt at-
bildes ir jautri!

Jauniešu diskusijas “Uzklau-
si, padomā un izlem pats!” 28.10. 
laikā veiktās tiešsaistes aptaujas 
rezultāti parāda - galvenās auto-
ritātes karjeras jautājumos jaunie-
šiem ir vecāki, karjeras speciālisti, 
kā arī vienaudži. Atbildot uz jau-
tājumu, kā padomos, domājot par 
profesijas izvēli, jaunieši ieklausās, 
vecākus kā autoritāti norādīja teju 
70% respondentu, karjeras spe-
ciālistus – 36%, draugus un vien-
audžus – 30%, skolotājus – 22%, 
bet 17,5% respondentu atzina, 
ka ieklausās arī sociālajos tīklos 
populāru personu jeb influence-
ru padomos. Kopumā piedalījās 
vairāk nekā 4300 interesentu, to 
skaitā arī 17 Viesītes vsk. jaunieši. 
Aptaujā piedalījās 760 jaunieši.

Diskusijas vecākiem “Kar-
jeras lēmums. Kā virzīt? Kā 
runāt? Kā atbalstīt?” 27.10. gal-
venā tēma bija ģimenes loma, 
paaudžu atšķirības un grūtības 
karjeras izvēles procesā, kā arī 
notika diskusija jauniešiem par 
karjeras izvēles atbalsta resur-
siem “Uzklausi, padomā un iz-
lem pats!”. Diskusiju vecākiem 
tiešsaistē noskatījušies vairāk 
nekā 4900 interesentu. Abu dis-
kusiju ieraksti joprojām pieejami 
VIAA mājaslapas: Karjeras ne-
dēļas sadaļā.

Karjeras nedēļu organizē 
VIAA, un tā notiek ar Latvijas 
pilsētu, novadu un pašvaldību 
apvienību izglītības iestāžu un 
Profesionālās izglītības kom-
petences centru (PIKC) atbal-
stu. Izglītības iestādēs papildus 
pasākumus iespēju robežās at-
tālināto mācību procesa laikā 
plānoja pedagogi - karjeras kon-
sultanti. Tas bija zināmā mērā 
izaicinājums, jo mērķauditori-
jai: 7. - 12. klasēm, nevarēja no-
drošināt klātienes pasākumus. 
“Karjeras nedēļa” notiek VIAA 
īstenota projekta “Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionā-
lās izglītības iestādēs” ietvaros, 
ko finansē Eiropas Sociālais 
fonds un valsts.

Viesītes vidusskolas 
pedagogs - karjeras 

konsultants S. Ratiņa
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Viesītes vidusskolas skolēni dodas 
ekskursijā uz Sunāksti

5. oktobra rītā mēs, Viesītes vidusskolas 
6. klašu skolēni un skolotājas, devāmies mā-
cību ekskursijā uz Sunāksti, lai iepazītos ar 
Sunākstes pagasta vēsturi, satiktu radošus 
un darbīgus cilvēkus, sava pagasta patrio-
tus, apskatītu pagasta ievērojamākās vietas.

Pirmā ekskursijas pieturvieta mums pa-
redzēta jau aiz Patmaļu meža. Mēs braucam 
ciemos pie ļoti enerģiskas un jaukas jaunie-
tes Simonas Jeluškinas, kura piepildījusi 
bērnības sapni. Viņa savu vecvecāku saim-
niecībā izveidojusi mini zoodārzu. Zoodār-
za apskate sākas ar ābeļdārzu, kurā ganās 
pundurkaziņa, āzīši, aitiņa, teliņi un goti-
ņas. Dzīvnieki nemaz nebaidās, bet ziņkā-
rīgi lūkojas uz ciemiņiem. Esam ieradušies 
ar ciemakukuļiem – burkāniem, maizīti, 
āboliem. Dzīvnieciņi ļaujas glāstiem un iz-
garšo sarūpētos gardumus. Mājas pagalmā 
mūs sagaida kaķi, pīles un vista ar cālīšiem. 
Koka būrīšos priecīgi ausis kustina dažādu 
šķirņu truši un trusēni. Trusēni ir ziņkārī-
gi un droši. Bērni viņus var ņemt rokās un 
noglāstīt mīksto kažociņu, pacienāt ar bur-
kāniem un āboliem. Simona mūs vedina do-
ties tālāk uz aplokiem, lai aplūkotu zirgus. 
Mūs sagaida ne tikai 5 zirgi, bet arī poniji 
un kumeliņš. Arī zirdziņus drīkst pacienāt 
ar līdzi atvestajiem kārumiem. Simona ļoti 
interesanti stāsta par zirgiem, treniņiem, jo 
pati nodarbojas ar jāšanas sportu un trenē 
savus zirgus. Jauniete izrāda arī zirglietas, 
kas ir speciāli pirktas katram zirgam. No-
skaidrojam, ka zirglietas ir dārgas, nepiecie-
šami ievērojami līdzekļi, lai tās iegādātos. 
Simona parāda, kā pareizi apseglo zirgu, 
bet pirms tam bērniem zirgi pamatīgi jāiz-
sukā. Viņi to dara ar neviltotu prieku. Kad 
zirgi kārtīgi izsukāti, Simona mūs aicina uz 
izjādi. Bērni ir sajūsmā, jo daudzi to dara 
pirmo reizi. Paldies Simonai un viņas mī-
luļiem par jauko uzņemšanu! Mēs noteik-
ti atbrauksim ciemos ziemā, kad uzkritīs 
sniegs, jo Simona apsolīja, ka tad viņa iejūgs 

savus zirgus kamanās un mūs izvizinās pa 
Sunākstes klajumiem.

Dodamies tālāk uz Sunākstes centru. 
Pirms Sunākstes skolas mēs apstājamies. 
Nelielā, kokiem apaugušā kalnā atrodas 
Pirmajā pasaules karā kritušo karavīru pie-
miņas vieta. Mēs dodamies uz šo piemiņas 
vietu, lai noliktu ziedus un aizdedzinātu 
svecītes. Tas ir cieņas apliecinājums vēstu-
res notikumiem, kas nežēlīgi izpostīja dau-
dzu cilvēku, dzimtu likteņus. Neliels klusu-
ma un pārdomu mirklis, lai dotos tālāk uz 
Sunākstes pagasta saieta namu.

Mēs iebraucam Sunākstes centrā. Pie 
Sunākstes pagasta saieta nama mūs sagai-
da Vineta Lavrenoviča. Vineta mūs aicina 
iekšā un pastāsta par saieta nama vēsturi. 
Noskaidrojam, ka šī patiesi majestātiskā un 
skaistā ēka uzbūvēta 1902. gadā. Ēka celta kā 
nabagmāja. Vineta sagatavojusi arī nelielu 
video stāstu, kurā attēloti Sunākstes pagasta 
notikumi pagājuša gadsimta 70., 80. gados. 
Neliels ieskats pagasta vēsturē, kas mums 
liek noprast, ka Sunākstei kā apdzīvotai vie-
tai ir ļoti sena un bagāta vēsture. Pats saieta 
nams ir ļoti gaišs, kluss un mīlīgs. Vineta 
pastāsta, ka saieta namā tiek rādītas filmas, 
notiek dažādi pasākumi un koncerti. Viņa 
aicina mūs atbraukt arī uz kādu pasākumu. 
Ielūgumu pieņemam un dodamies apskatīt 
Sunākstes pagasta centru.

Pagasta centrs pārsteidz ar savu sakop-
to vidi un gaumīgo ainavu. Pašā Sunākstes 
centrā uzstādīta mākslinieka Zigfrīda Sa-
pieša koka skulptūra “Sibīrijas Krusti”. Tā ir 
piemiņas zīme, kuru mākslinieks ir veltījis 
Otrajā pasaules kara un Sibīrijas deportāci-
ju upuriem. Mēs dodamies pie šīs skulptū-
ras, lai noliktu ziedus un ar klusuma mirkli 
pieminētu kara upurus, visus tos cilvēkus, 
kuru dzīvības izdzisa izsūtījuma laikā Sibī-
rijā.

Lēnām dodamies uz Sunākstes pagas-
ta estrādīti caur tirgus laukumiņu. Tirgus 

laukumā ieraugām vēl vienu skulptūru. 
Skulptūrā attēlots gailis, kurš, kā no ābeces 
vāka izkāpis, gozējas saulītē, cieši pieskatī-
dams burtiņus Abc. Bērni steidz nomazgāt 
rokas pie tirgus laukuma akas, jo pienācis 
laiks pusdienām. Pusdienas ieturam ne-
lielajā estrādītē. Sēžam uz soliņiem, ēdam 
sviestmaizes un priecājamies par Sunākstes 
gleznaino dabu. Netālu ganās paprāvs aitu 
bariņš, kas piešķir īpašu noskaņu.

Pēc pusdienām dodamies uz 6 ha lielo 
smiltsērkšķu dārzu. Mūs sagaida šī dārza 
īpašnieks Zigmārs Vītols. Tik lielā smilt-
sērkšķu dārzā esam pirmo reizi. Zigmārs 
stāsta visu par smiltsērkšķu stādīšanu, au-
dzēšanu, kopšanu, ogu novākšanu un iz-
mantošanu. Mēs cienājamies ar sulīgajām 
ogām un klausāmies Zigmāra stāstījumā. 
Zigmārs pastāsta, ka viņam vēl ir krūm-
melleņu dārzs. Esam pārsteigti, ka tepat 
mums kaimiņos, nieka 16 km attālumā no 
Viesītes, ir iekopti tik lieli smiltsērkšķu un 
krūmmelleņu dārzi. Un mēs par to nemaz 
nezinājām. Paldies Zigmāram par uzņem-
šanu, interesanto, faktiem bagāto stāstīju-
mu un cienāšanu!

Smiltērkšķu vitamīnu devu uzņēmuši 
un nedaudz noguruši, dodamies uz Su-
nākstes mācītājmuižas parku, lai izstaigātu 
jaunizveidoto Augstas Gudrības taku. Ap-
tuveni 300 metrus garajā takā mēs aplūko-
jam 28 planšetes, kurās attēloti fragmenti 
no Gotharda Frīdriha Stendera “Augstas 
gudrības grāmatas”, kuru var uzskatīt par 
pirmo enciklopēdiju latviešu valodā. Su-
nākstes baznīcas apkārtne ar katru gadu 
kļūst sakoptāka, tiek uzstādīti jauni apska-
tes objekti. Esam nedaudz piekusuši. Ejam 
pa Augstās Gudrības taku, lasām fragmen-
tus uz planšetēm un vērojam ainavu. Ru-
dens nesteidzīgi iekrāso koku lapas. Vis-
apkārt valda klusums un miers. Ir skaisti. 
Gribas šo skaistumu baudīt vēl ilgāk, bet 
jādodas mājās, jo ir jau pēcpusdiena. Šoferī-
tis Ilmārs mūs ved mājās pa Vārnavas līku-
maino ceļu, ļaujot izbaudīt rudens krāšņo 
ainavu aiz autobusa loga.

Ekskursija ir izdevusies. Mēs esam pār-
steigti un iepriecināti, ka tepat kaimiņos ir 
tik interesantas, jaukas un sakoptas vietas, 
apskates objekti. Sunākstē dzīvo darbīgi cil-
vēki, kas izveidojuši lielus un skaistus dār-
zus, kopj savu apkārtni, mīl un rūpējas par 
dzīvniekiem, un viņu darba augļi iepriecina 
arī mūs.

Gribēju pateikt paldies 6. klašu audzi-
nātājām, kas uzticēja man izplānot un no-
vadīt šo ekskursiju! Man bija patiess prieks 
būt kopā ar jums!

Viesītes vidusskolas sociālā 
pedagoģe V. Safanova
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Konkursā “Šodien laukos” uzvar 
Viesītes vidusskola

Pēc pusgada intensīva darba noslēdzies 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 
(LLKC) rīkotais konkurss skolēniem “Šodien 
laukos”. Kopumā šī gada konkursā piedalījās 
101 individuālais dalībnieks un 28 klases/ ko-
lektīvi ar 308 dalībniekiem. Skolēni pārstāvēja 
8 republikas pilsētas un 59 Latvijas novadus.

Klašu grupā 1. vietu ieguvusi Viesītes vi-
dusskolas komanda ar skolotāju Sarmīti Rati-
ņu. Savukārt individuālajā grupā 1. vieta Danai 
Daugulei no Jelgavas. Mūsu komandas indivi-
duālā dalībniece Elīna Beļinska ieguva 7. vietu 
101 dalībnieka konkurencē.

Klašu grupā 2. vietu ieguva Nīkrāces 
pamatskola ar skolotāju Mārīti Vanagu, 3. 
vietu – 477. Nautrēnu mazpulks ar vadītāju 
Anitu Šķesteri. Individuālajā grupā 2. vieta 
Ričardam Greidiņam no Jelgavas, 3. vieta 
Loretai Zajankovskai no Vircavas, 4. vieta 
Haraldam Pozņiakam no Aizkraukles, 5. 
vieta Laumai Kuzņecovai no Ciblas novada.

Baiba Gulbe, LLKC Lauku attīstības no-
daļas projektu vadītāja: “Diemžēl šogad noslē-
guma pasākumu pandēmijas dēļ nācās atcelt. 
Taču – tas radīja iespēju nedaudz palielināt 
balvu fondu. Tādējādi, ja individuālie dalībnie-
ki cīnījās par trīs planšetdatoriem, tad mēs dā-
vināsim piecus! Savukārt klašu grupā pirmās 
vietas ieguvēji laimējuši ekskursiju 1000 eiro 
vērtībā, bet otrā un trešā vieta iegūst veicināša-
nas balvu 100 eiro vērtībā katra. Visi dalībnie-
ki, kuri piedalījušies vismaz trīs uzdevumos, 
saņems veicināšanas balvas un atzinības raks-
tus, kurus nosūtīsim pa pastu.”

Sešu mēnešu laikā skolēni kopā ar pedago-
giem un vecākiem pildīja 6 lielos un 6 papilduz-
devumus. Katrs uzdevums tika vērtēts, piešķi-
rot punktus, kurus summējot arī noskaidrojās 
šī gada uzvarētāji. Konkursa uzdevumu tēmas 

jau ierasti bija ļoti dažādas – kopā esam vēro-
juši putnus, sējuši un stādījuši, devušies mak-
šķerēt, sēņot, darbojušies radoši – gatavojot 
putnu barotavas un dekorus no mežā atrastām 
veltēm. Un visbeidzot arī izsapņojuši savus uz-
ņēmumus laukos. Visām konkursa aktivitātēm 
varēja sekot līdzi arī “Šodien laukos” oficiālajā 
Facebook lapā (info no www.llkc.gov.lv mājas 
lapas).

Pagājušā mācību gada aprīlī attālināto mā-
cību procesa klases zoom tiešsaistē pieņēmām 
lēmumu piedalīties konkursā “Šodien laukos”. 
Kopumā tas izvērtās dažādās aizraujošās ak-
tivitātēs. Ģimenes tika iesaistītas radošajos un 
praktiskajos procesos: putnu vērošanā, zvejo-
šanā, stādīšanā, filmēšanā, sēņošanā un ogoša-
nā, cepšanā, vārīšanā un recepšu iesniegšanā, 
krustvārdu mīklu minēšanā, priekšmetu un 
putnu barotavu gatavošanā, ražas novākšanā 
un biznesa ideju plānošanā.

Mēs jau to bijām darījuši, tikai tagad vēl 
fotografējām, filmējām un veidojām video, kā 
arī prezentācijas. Dzīvojam skaistā, tradīcijām 
bagātā Sēlijas lauku vidē. Palīdzēja un atbalstīja 
superīgie cilvēki mums apkārt, veidojot profe-
sionāļu intervijas. Vēlmi arī turpmāk darboties 
lauku vidē apliecināja biznesa ideju plāni, ko 
bērni sagatavoja (dzīvnieku skolas, patversmes 

un klīnikas izveide, tējas ražošana, profesionā-
la sporta pieejamība laukos, dzīvnieku turēša-
na “Priecīgās Sēlijas vistiņas” un produkcijas 
ražošana, koka izstrādājumu izgatavošana un 
galdniecība, kārtingu trases izveide, IK “Maz-
dēls” palīdzība veciem cilvēkiem u.c.). Te ir ko-
losāli apkārtnes ezeri un meži, kuros aug dabas 
veltes, lai varētu paveikt uzdevumus, mazpilsē-
tas vide, kurā mīt putni un var nodarboties ar 
mazdārziņu iekopšanu.

Paldies radošajai “Šodien laukos” ko-
mandai! Visas pamācības, instrukcijas un 
uzmundrinošie video bija tieši laikā! Liels pal-
dies bērniem un vecākiem, kuri nenogurstoši 
sadarbojās ar mani! Neskaidrību gadījumos 
konsultējāmies. Viens otru papildinājām. Bie-
žāk jau bija jautri! Par daudzām izgatavotajām 
lietām priecājās vecmammas un paši. Kon-
statējām, ka pie mums mīt daudz putnu sugu, 
mežos aug neredzētas sēnes un atrodami daži 
priekšmeti, kas patiesībā ir ļoti noderīgi, ja uz 
tiem paraugās radoši.

Tagad atliek noslēguma posms – plānot 
ekskursiju!!!

Viesītes vidusskolas 7. b klases komanda un 
skolotāja S. Ratiņa

 “Jo vairāk mēs darām, jo vairāk mēs varam izdarīt.”
/V. disnejs/

Oktobris - labo darbu mēnesis. Katru 
gadu šajā laikā, mēs, šobrīd jau Viesītes vi-
dusskolas 4. b klases skolēni un audzinātāja, 
cenšamies sagādāt vairāk prieka sev un ci-
tiem. Katrs mēs gribam sakopt savu māju, 
pagalmu, apkārtni. Jauki, ja redzam, ka pa-
līdzība vajadzīga arī draugam, kaimiņam 
vai pilnīgi svešam cilvēkam, garāmgājējam. 
Mēs mācāmies dot, sagādāt, radīt prieku sev 
apkārt!

Ikdienā centāmies ieraudzīt citu veik-
tos labos darbus, uzslavēt, pateikt labu, uz-
mundrinošu vārdu, izpalīdzēt kaut mazā 
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Viesītes vidusskolas bibliotēka septem-
brī dāvinājumā no 4. b klases un audzinātā-
jas Elitas Kalniešas saņēma grāmatiņu “Bēr-
nības lukturītis”, kuras tapšanā šīs klases 
bērni kopā ar skolotāju ir piedalījušies.

2020. gada februārī izdevniecība Ezer-
rozes grāmatas aicināja uz radošu sadarbību 
bērnus, jauniešus, skolotājus un vecākus! 
Visiem, kas raksta dzejoļus vai vēl tikai 
domā to darīt, bija iespēja piedalīties dzejoļu 
kopkrājuma “Bērnības lukturītis” veidoša-
nā. Lai piedalītos, dalībniekiem bija jāiz-
pilda izdevniecības nosacījumi: jāuzraksta 
mīļš dzejolis māmiņai, tētim, omītei vai 
opim. Tas bija jānoformē word dokumenta 
formā, zem dzejoļa jānorāda savs vārds, uz-
vārds, vecums un skola. Tika rekomendēts 
uzrakstīto bērna dzejoli pirms sūtīšanas iz-
lasīt latviešu valodas skolotājai. Tad tas līdz 
31. martam bija jānosūta grāmatas veidotā-
jiem.

Izdevniecības aicinājumam atsaucās arī 
Viesītes vidusskolas skolēni – toreiz 3. b kla-
ses bērni - un skolotāja E. Kalnieša. Visčak-
lākie bērni, kuri atsaucās skolotājas aicinā-
jumam, bija pieci šīs klases skolēni: Ričards 
Bērziņš, Madara Tabita Miezīte, Adriāna 
Romulāne, Ieva Grīnberga un Katrīna Elīza 
Milakne. Viņu darbi arī ir iekļauti jaunajā 
kopkrājumā.

Agnese Piļāne, grāmatas idejas autore, 
sastādītāja un projekta vadītāja, Iveta Rein-
sone, teksta korektore, un Līga Munda, ilus-
trāciju autore, saka daudz mīļu un sirsnīgu 
pateicības vārdu visiem 103 autoriem no da-
žādām Latvijas skolām par mīlestības bagā-
tajiem dzejoļiem! Tāpat neizsakāmi liels pal-
dies skolotājiem, vecākiem un vecvecākiem 
par atsaucību un līdzdalību kopkrājuma 
“Bērnības lukturītis” veidošanā!

Viesītes vidusskolas bibliotekāre 
G. Plēsuma

Viesītes vidusskolas bērnu darbi kopkrājumā 
“Bērnības lukturītis”

darbiņā. Pasta darbinieku dienā ar rudens 
ziediem iepriecinājām mūsu pasta darbi-
niekus, kuri pateicās arī mums par sagādāto 
prieku. Savu lielāko darbu veicām Karjeras 
nedēļā. 29. oktobrī devāmies iepazīties ar 
Viesītes pilsētas apsaimniekojamās teritori-
jas pārzini Rudīti Feldmani un viņas darbu. 
Uzzinājām, cik daudz ir jādara, lai mūsu 
pilsēta un tās apkārtne vienmēr izskatītos 
skaista un sakopta. Darbu ir daudz, un viens 
to nekad nevarētu izdarīt, tāpēc viņai ir pa-
līgi - 18 čakli darbinieki, kuriem katram tiek 
noteikts savs darāmais darbs. Tad arī mēs 

steidzāmies palīdzēt pilsētas sakopšanā, 
grābjot lapas pilsētas vēsturiskajā centrā pie 
prof. P. Stradiņa dzimtās mājas vietas piemi-
ņas akmens. Bērni centās iepriecināt arī ceļā 
satiktos un garām ejošos cilvēkus. Arī paši 
pēc paveiktā darba saņēmām balviņu no te-
ritorijas pārzines Rudītes. Paldies viņai par 
atsaucību!

Bērnu domas par šo dienu:
Adriāna - Man bija prieks par to, ka mēs 

savācām visas lapas un bija tīra zeme. Mēs 
visi nedaudz piekusām, bet darbs padevās. 
Es sapratu, ka vajag palīdzēt citiem cilvē-
kiem, kuri piekūst. Ļoti patika, ka mēs visi 
kopā strādājām un palīdzējām viens otram, 
ka pacienājam citus cilvēkus un pateicām la-
bus vārdus.

Ērika – Vislabāk man patika, ka mēs 
strādājām visi kopā. Man ļoti patika strādāt!

Rainers - Mums izdevās kopā pastrādāt! 
Man vislabāk patika grābt lapas. Es jutos labi 
un sapratu, ka labus darbus ir forši darīt.

Vendija - Es sapratu, ka ir jāpalīdz sa-
kopt apkārtni ne tikai mājās. Jutos laimīga, 
ka mēs palīdzējām un mums izdevās sakopt 
šo pilsētas centra vietu. Es ievēroju, ka mēs 
visi čakli strādājām.

Ieva - Sākumā bija ļoti forši, bet pēc tam 
jau palika grūtāk, jo bija nogurums. Es re-
dzēju to, cik priecīgi ir citiem cilvēkiem, un 
dēļ tā man pašai bija patīkami un priecīgi.

Tomass - Bija prieks palīdzēt, iepriecināt 
cilvēkus. Strādājām visi ļoti čakli! Tik daudz 
bija lapu čupu!

Madara - Bija tik jautri, kad bērām lapas 
lielajā čupā, ka gribējās pat lēkt iekšā! Tas 
bija čakls, rūpīgs, jautrs darbs, un man tas 
ļoti patika! Es sapratu, ka ir labāk būt čaklai, 
nevis slinkai! Tas bija jauki, ka dalījām kon-
fektes un visi smaidīja, un pateicās.

Ērika – Vislabāk man patika, ka mēs 
strādājām visi kopā. Man ļoti patika strādāt!

Maksims – Es sapratu, ka palīdzēt citiem 
ir ļoti labi un labsirdīgi, un man palīdzēja 
mamma un mazais brālītis. Man visvairāk 
patika visiem dot konfektes un likt maisā 
lapas.

Renāts – Biju priecīgs, ka varu palīdzēt 
sētniekiem rudens lapu vākšanā. Sapratu, 
ka palīdzēt ir labāk nekā stāvēt malā un ska-
tīties. To lapu bija tik daudz! Vislabāk man 
izdevās pieturēt lapu maisu, lai būtu vieglāk 
tās salikt.

Evelīna - Es domāju, ka mēs izdarījām 
ļoti, ļoti labu darbu. Mums izdevās pilnīgi 
viss: grābt lapas, likt lapas maisā, nest un 
izbērt lielajā kaudzē! Prieks bija, ka mēs to 
izdarījām visi kopā!

Mēs visi sapratām, ka, darbu darot, vajag 
drosmi, ticību un sparu. Darbs dara darītā-
ju!

Lai darbos vienmēr visiem veiksme! Lai 
acīs atspīd vairāk prieka un nogurums pa-
liek svešs!

Viesītes vidusskolas 4. b klases 
audzinātāja E. Kalnieša

Autores foto

Miķeļdiena - latviešu rudens saulgrieži
Saskaņā ar senām latviešu tradīcijām 29. 

septembrī tiek svinēta Miķeļdiena. Senajā 
laika skaitīšanas sistēmā Miķeļi iezīmē ru-
dens saulgriežus, kad dilstošā saule nonāku-
si pusloka viduspunktā, kad diena un nakts 
ir atkal vienādā garumā. Ziemeļu puslodē 
pēc Miķeļiem saule mazāk apspīd zemi, die-

nas kļūst īsākas un naktis garākas. Miķeļi 
ieskandina ziemas laiku.

Līdzīgi citiem saulgriežiem latviešu 
gadskārtā arī Miķeļi tiek atzīmēti ar svinī-
bām. Tomēr Miķeļu svinēšana norisinās pla-
šāk, iesaistot tajā arī ražas novākšanas izda-
rības, jo pirms Miķeļiem parasti beidzas visi 

ražas novākšanas darbi. Latviešu dainas un 
tautas tradīcijas liecina, ka latvieši rudens 
ražas novākšanu atzīmējuši ar svinībām, 
kurās daudzināts Dievs, Māra, Miķelis, Ju-
mis, saimnieki un darbinieki. Šīs svinības 
sauktas par Apjumībām un notikušas Mi-
ķeļos.
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Arī Viesītes vidusskolas 3. – 4. klašu 
skolēni šajā dienā pulcējās uz tradicionālo 
Miķeldienas pasākumu, lai kopīgi pārrunā-
tu Miķeļdienas rašanās vēsturi un tradīcijas. 

Pasākuma turpinājumā klases sacentās tau-
tasdziesmu skaitīšanā. Sacensības bija ļoti 
azartiskas, jo klašu skolēni bija labi izpildī-
juši mājasdarbu un katrs iemācījies vairākas 

tautasdziesmas, kuras vēlējās noskaitīt. Tad 
tika pildīta krustvārdu mīkla, kur klašu sko-
lēni pārliecinājās par to, cik uzmanīgi bija 
klausījušies bibliotekāres stāstījumu. Neiz-
palika arī praktisks darbiņš - no dotajiem 
materiāliem izveidot kādu no Latvju raks-
tu zīmēm: Dieva, Māras, Jumja, Ūsiņa u. c. 
zīmes. Pasākuma noslēgumā katra klase no 
skolas vadības saņēma diplomu par aktīvu 
dalību pasākuma norisē.

Paldies klašu audzinātājām un 11. klases 
meitenēm par atbalstu!

Pēc Miķeļiem - Apjumībām sākas Dieva 
dienas jeb veļu laiks, kas ir mirušo piemi-
nēšanas laiks. Tautā par veļu laiku, arī garu 
laiku, dievainēm, Dieva dienām, zemlikām, 
tēvu dienām visbiežāk pieņemts uzskatīt lai-
ku starp Miķeļiem un Mārtiņiem – no 29. 
septembra līdz 10. novembrim.

Viesītes vidusskolas bibliotekāre 
G. Plēsuma

“Labākie” ir labākie arī Siguldā!

Līdz ar lielā mākslinieka Rudens pirma-
jiem otas triepieniem pa zaļajām lapām Rites 
skolas labākā klase mācībās devās ekskursijā 
uz Siguldu. Sūrā un grūtā darba rezultāts - at-
pūtas un izklaides pasākums. 8. klases skolēnu 
kopīgais lēmums - dienu veltīt sportiskām 
aktivitātēm un baudīt brīnišķīgo Siguldas 
ainavu. Skolotājas Sandras Tučas aktivitātes 
un pārbaudījumi sākās jau autobusā, kurā 
ielīksmoti jaunieši mūs, pārējos, braucie-
nā lutināja ar skanīgām dziesmām. Pirmā 
pietura - šķēršļu joslu trase “Tarzāns”. Ik-
vienam tika dota iespēja pārbaudīt ne tikai 
savu fizisko sagatavotību, bet arī citas īpa-
šības: drosmi, neatlaidību, mērķtiecīgumu. 
Vairākiem bērniem šī bija pirmā pieredze 
tāda veida pārbaudījumā. Drebot ceļgaliem 
un traušot no acīm asaras, sakostiem zobiem 

un pārvarot visus šķēršļus, trase tika “pie-
veikta”. Ikviens ar gandarījumu varēja sev 
apgalvot: “Es to paveicu!”. Rodeļu trase bija 
nākamais izaicinājums – īpaši tiem, kas tajā 
devās pirmo reizi. Tomēr atkārtotie brau-
cieni parādīja, ka “tas ir īpaši forši”! Lielu 
sajūsmu radīja batutu parks, kurā varēja iz-
lēkāties pēc sirds patikas. Lielo uztraukumu, 
kurš bija pirmais pavadonis šķēršļu trasēs, 
bija nomainījis prieks un smiekli. Dažādu 
lēcienu kombinācijas mijās ar galveno lēcie-
nu AUGŠĀ. Tas bija izaicinājums ikvienam. 
Daži 8. klases skolēni izaicināja uz šaušanas 
dueli skolotājas. Jāatzīst, ka skolotājas Rites 
skolā labi pārvalda dažādas šaušanas teh-
nikas. Tika sašauti visi mērķi ar peintbola 
bumbiņām, un galvenais zvaniņš nozvanīja 
vairākas reizes. Šaušanā ar gaisa šauteni uz-
varas laurus plūca skolēni. Nākamais lielais 
notikums – braukšana panorāmas ratā. Izrā-
dījās, ka dažiem jauniešiem arī šis notikums 
bija pirmo reizi. Priecīgi, saules lutināti, bēr-
ni varēja aplūkot brīnišķīgo dabas ainavu, 
kāda ir redzama tikai Siguldā. Lielākā daļa 
bērnu devās aplūkot tauriņus uz Tauriņu 
māju. Liels bija prieks, ka pacietīga gaidīšana 
beidzās ar tauriņa nolaišanos uz rokas. Lai 
arī tas bija neliels brīdis, tomēr to izdevās 
iemūžināt fotouzņēmumā. Dienas noslēgu-
mā visi devāmies uz Siguldas bobsleja un 

kamaniņu trasi. Viens neaizmirstams pie-
dzīvojums - būt pašā trasē. No augšējās plat-
formas, aplūkojuši skaisto dabu, devāmies 
pa trasi lejup. Jāatzīst, ka 1200 m garā trase 
ikvienam bija pārbaudījums jau ar to vien, 
ka tā visu laiku kājām lika skriet. Interesanti 
bija aplūkot, kā mainās trases konfigurācija, 
un virāžu stāvās sienas bija brīnums arī sko-
lotājām. Tomēr visinteresantākā likās trases 
akustika. Ja kāds runātājs atradās priekšā 
vai aizmugurē, šķita, ka balss nāk no augšas. 
Ne vienam vien klausītājam skatiens cēlās, 
meklējot runātāju tieši virs galvas. Beigās 
nedaudz varējām ielūkoties Latvijas izlases 
jauniešu treniņprocesā. Pamājuši viņiem 
un novēlējuši - Veiksmi turpmākajos star-
tos! – devāmies mājup. Jāsaka milzum liels 
PALDIES mūsu šoferītim Vilnim, kurš izva-
dāja un sagaidīja mūs kā karaļus! Pozitīvām 
emocijām pārņemti, jaunieši varēja dalīties 
savos pārdzīvojumos. Paldies Viesītes nova-
da pašvaldībai par šādu dāvanu – apmak-
sātu ekskursiju labākajai klasei mācībās! 
Tik brīnišķīgi pavadīta diena ir motivācija 
nākamajā gadā šo titulu iegūt atkal. Paldies 
8. klases jauniešiem un viņu audzinātājai 
Sandrai Tučai, ka “paķēra līdzi” arī mūs – 5. 
un 6. klases skolēnus! No sirds esam pateicī-
gi, jo šī diena ikvienam viņa dzīves ceļā būs 
īpaša un atmiņā paliks ilgi.

Ražīgi iesācies jaunais mācību gads Viesītes 
mūzikas un mākslas skolā

Noslēdzies Jelgavas novada Mūzikas un 
mākslas skolas organizētais III Starptautis-
kais vizuālās mākslas konkurss “Ģederta 
Eliasa mīklu minot”, kura tēma – “Lauku sa-
dzīves aina”. Priecājamies par mūsu skolas 
audzēkņu panākumiem: pulciņa “Fotomix-
lis” audzēknēm: Adrijai Bantauskai - III 

vieta un “Laflora” balva un Esmeraldai Mi-
siņai – atzinība;

Mākslas skolas audzēkņiem: Viestu-
ram un Edgaram Juškeviciem, Alenam 
Justam Plēsumam - atzinības, Baibai Cī-
rulei – “Kanclers” balva, Sanijai Betkerei 
un Martai Frīdai Zaļaiskalnei – “Kara-

meļu darbnīcas” balvas /pedagogs - Inga 
Kursīte/.

Apsveicam!
15. oktobrī Viesītes Kultūras pilī no-

tika novadnieku dzejoļu krājuma “Mēs 
neesam VIESI TE” atvēršanas svētki, ku-
rus kuplināja Viesītes Mūzikas un māks-
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las skolas audzēkņu koncerts, pedagogu 
un audzēkņu darbu izstāde “Ceļojums 
mākslas pasaulē”. Grāmatas noformēju-
mā izmantoti mūsu skolas absolventu un 
tagadējo audzēkņu darbi. Autori: Sandis 
Aldiņš, Amanda Mola, Adriāna Juškevi-
ča, Endija Grundmane, Sanija Betkere, 
Ieva Grinberga, Baiba Cīrule, Sanija Sasa, 
Valters Rencis, Edgars Juškevics.

Šis ir laiks, kad apkārt izjūtam dau-
dzus ierobežojumus, mums liegta ceļoša-
nas brīvība, taču MĀKSLA ir tā, kas dod 
mums brīvību. Ar otas un zīmuļa palīdzī-
bu mēs varam izceļoties no košajām Lat-
vijas pļavām līdz renesanses dzimtenei - 
Itālijai… Mēs varam “izstaigāt” Van Goga 
“Zvaigžņotās nakts” takas, iejusties Senās 
Ēģiptes tēlos un ar saviem darbiem ieprie-

cināt apkārtējos. Krāsa mums var sniegt 
spēku, vitalitāti un emocijas.

Lai šis mazais “Ceļojums mākslas pa-
saulē” dod mums iespēju atslēgties no ik-
dienas rūpēm!

Mākslas skolotāja I. Kursīte

Svinīgi atklātas Viesītes Jaunatnes iniciatīvu 
centra atjaunotās telpas

Pirmdien, 28. septembrī, nu jau ar 
skaistām, atjaunotām telpām savas durvis 
bērniem un jauniešiem vaļā vēra Viesītes 
Jaunatnes iniciatīvu centrs.

Šī gada jūnijā tika uzsākts LEADER 
programmas projekts “Viesītes Jaunatnes 
iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana” 
jeb Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra 
(JIC) telpu vienkāršota atjaunošana. Visas 
vasaras garumā jauniešu centrā darbojās 
būvnieki, kuri nomainīja grīdas segumu, 
pārkrāsoja sienas un izveidoja jauniešu 
telpu jeb “ideju kasti”.

Uz atjaunoto telpu atklāšanas pa-
sākumu bija ieradusies Viesītes novada 
pašvaldības vadība – priekšsēdētājs Al-

fons Žuks un izpilddirektore Sanita Lūse. 
Domes priekšsēdētājs Alfons Žuks novē-
lēja Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centram 
daudz apmeklētāju, radošas idejas, kā 
arī aicināja klātesošos jauniešus būt ak-
tīviem, izmantot atjaunotās telpas ideju 
radīšanai, kā arī nebaidīties izteikt savu 
viedokli. Tāpat arī svinīgus vārdus teica 
Attīstības nodaļas vadītāja Laura Zvirbule 
un projektu administratore Liene Maisa-
ka, uzsverot sadarbības nozīmi projektu 
rakstīšanas procesā, kā arī norādot, ka, 
sadarbojoties ar jaunatnes lietu speciā-
listi, šis noteikti nebūs pēdējais kopīgais 
projekts. Apsveikt Viesītes novada jau-
natnes darbinieci, jauniešus un bērnus 

ar atjaunotajām telpām bija ieradies arī 
biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” iz-
pilddirektors – administratīvais vadītājs 
Gvido Liepiņš, kā arī padomes priekšsē-
dētāja Kristīna Rubina-Apinīte.

Pēc novēlējumiem un svinīgām ru-
nām ikviens tika aicināts uz svētku mie-
lastu, kā arī jaunizveidotajā “ideju kastē” 
uz tāfeles sienas uzrakstīt savu novēlēju-
mu Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centram 
un tā apmeklētājiem.

Kā viena no atklāšanas pasākuma 
sastāvdaļām bija arī Viesītes novada Jau-
niešu domes jauno biedru sanāksme. Uz 
pirmo tikšanos bija ieradušies 8 jaunieši, 
kuri jau izteica idejas pasākumu organi-
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zēšanā.
Savukārt mazākiem centra apmeklē-

tājiem šajā dienā bija iespēja uztaisīt savu 
dabas ziedu grāmatzīmi, sacensties gaisa 
hokeja spēlē, kā arī spēlēt centrā pieeja-
mās galda spēles.

Jauniešu centra darba laiks no pirm-
dienas līdz ceturtdienai: no plkst. 9:30 
līdz 17:30, bet piektdienās no 9:30 līdz 
16:00, taču šobrīd, ievērojot valstī esošo 
ārkārtējo situāciju, centrs no 2. novembra 
slēgts. Lūgums sekot līdzi informācijai 
Viesītes novada mājaslapā.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Mažeika

Autores foto

Sirsnīgi aizvadīta Kultūras darbinieku diena 
atašienes pagastā

23. septembrī Atašienes Kultūras namā 
“Annas Sāta” kopīgā pasākumā satikās Aknīs-
tes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes no-
vadu kultūras darbinieki. Pasākuma pirmajā 
daļā kultūras darbiniekiem bija iespēja doties 
ekskursijā pa Atašienes pagastu, bet otrajā daļā 
kultūras darbinieki un bibliotekāri tika sveikti 
piecu, desmit, piecpadsmit, divdesmit, divdes-
mit piecu, trīsdesmit, trīsdesmit piecu, kā arī 
četrdesmit un četrdesmit piecu gadu darba 
jubilejās. No Viesītes novada šogad tika sumi-
nāti 5 kultūras darbinieki (tajā skaitā bibliotēku 
darbinieki) darba gadu jubilejās.

Katru gadu pavasarī vienā no pieciem no-
vadiem tiek organizēta Kultūras darbinieku 
diena. Sakarā ar šī gada pavasarī noteiktajiem 
epidemioloģiskās drošības pasākumiem Co-
vid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Kul-
tūras darbinieku dienas svinīgais pasākums 
tika pārcelts uz rudeni. Ievērojot visus šī brīža 
noteiktos drošības ierobežojumus, saulainajā 
23. septembra trešdienā Kultūras darbinieku 
diena tika veiksmīgi aizvadīta. Pasākumā tika 
sumināti jubilāri, kuri 2019. gadā un šogad svi-
nējuši apaļas darba jubilejas. No Viesītes nova-
da apsveikumu 10 darba gados saņēma Elkšņu 
kultūras nama vadītāja Indra Cepurīte, 15 dar-
ba gados - Saukas pagasta bibliotēkas vadītāja 
Velta Lāce, 20 darba gados - Elkšņu pagasta 
bibliotēkas vadītāja Ingrīda Černauska, 25 dar-
ba gados - Viesītes pilsētas bibliotēkas vadītāja 
Līga Griškena un 30 darba gados - Viesītes pil-
sētas bibliotekāre Irēna Jančevska. No Viesītes 
novada pašvaldības jubilāres sveica izpilddirek-
tore Sanita Lūse.

Apsveikuma vārdus teica Jēkabpils novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Va-
nags, Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes va-
dītājas vietniece metodiskajā darbā Inta Tomā-
ne. Savukārt ar muzikālo sveicienu pasākumā 
bija ieradusies Milleru-Balandīnu ģimene.

Viesītes novada pašvaldība sirsnīgi sveic 
mūsu novada kultūras darbiniekus un novēl 
neizsīkstošu enerģiju, iedvesmu un radošuma 
dzirksti arī turpmākajā darbā!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
D. Mažeika

Autores foto
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Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Pieminam 
aizsaulē  
aizgājušos…

Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 3 jaundzimušie - 
(2 meitenes un 1 zēns). 

Sveicam vecākus!

Aiz gaismas mirdz zieds,
aiz laimes pukst sirds.
Pa pasauli mūžam
lido mīlestība.
(J. Poruks)

VIESĪTES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA
sirsnīgi sveic Zelta kāzās

Emīliju un Juri Kielbickus
(laulība reģistrēta 1970. gada 31. oktobrī),

Zentu un Valdi Milakņus
(laulība reģistrēta 1970. gada 7. novembrī).

Novēlam saticību un veselību arī 
turpmākajos kopdzīves gados!

Antons Vorobjovs 
1946. - 27.09.2020. 
Saukas pagasts

Anna Kozlovska 
1929. - 01.10.2020. 
Viesītes pagasts

Leontīne Veigure 
1939. - 01.10.2020. 
Viesītes pagasts

Gundars Vecumnieks 
1969. - 03.10.2020. 
Viesīte

Inta Dāboliņa 
1927. - 06.10.2020. 
Viesīte

Antoņina Roščenkova 
1923. - 16.10.2020. 
Viesīte

Anna Sala 
1949. - 20.10.2020. 
Elkšņu pagasts

Maija Ābola 
1935. - 26.10.2020. 
Viesīte

Augusts Bidzāns 
1952. - 27.10.2020. 
Rites pagasts

Kestutis Čerņauskas 
1933. - 03.11.2020. 
Elkšņu pagasts

Teresa Hmeļevska 
1932. - 09.11.2020. 
Viesītes pagasts

Dzintra Večkutova 
1969. - 09.11.2020. 
Rites pagasts

Milda Gaspare 
1929. - 12.11.2020. 
Saukas pagasts

No sirds pateicamies 
visiem, kas saulainajā, 

bet sāpju pielietajā 
rudens dienā bija kopā 
ar mums, izvadot mūsu 
mīļo Gundaru mūžībā.

Milzīgs paldies Viesītes 
IK “Efejas” darbinie-
kiem par viņu cildeno 
darbu un sirsnīgajiem 

atvadu mirkļiem!

Dēls, brālis, vecāki

SVĒTKU MĒNESiS – NOVEMBRiS Pii “zĪLĪTE”
Katru gadu Latvijas valsts ie-

dzīvotājiem novembris atnāk ar 
vairākām svētku dienām. Pirmā 
valstiskās piederības sajūta bērnā 
nāk no ģimenes, bet pirmsskolā 
patriotismu stiprinām ar iestādes 
tradīcijām atbilstoši katram ve-
cumposmam. Gatavojoties Mār-
tiņdienai, piederības sajūtu latvie-
šu tautai sākam veidot ar latviešu 
tautasdziesmām, dejām, tautas ro-
taļām un bērniem saprotamām 
tautas tradīcijām.

Šogad sakarā ar pašreizējo si-
tuāciju svētki tika rīkoti atšķirīgi 
no citiem gadiem. Izpalika visu 
grupu kopīgā Ķekatās iešana, bet 
ne jau tāpēc svētki zaudēja savu 
nozīmīgumu. Svētkus bērni svinē-
ja savās grupās, tādējādi iegūstot 
dažādību, jo katrā grupā tie tika 
svinēti savādāk, atbilstoši bērnu 
un skolotāju iecerēm un vēlmēm. 
Citi gāja rotaļās, citi skandēja lat-
viešu tautasdziesmas un spēlēja 
spēles, bet citi izspēlēja tirgošanos 
tirgū un citas jautras aktivitātes.

Savukārt Latvijas 102. gada-
dienai bērni gatavojās, iepazīstot 
gan Latvijas valsts prezidentu, gan 
valsts simbolus – ģerboni, karogu 
un himnu. Daudz tika runāts par 
Latvijas skaisto dabu – birztalām, 
druvām, mežiem, zilajiem eze-
riem, mazajiem strautiņiem, mil-
zīgajiem ozoliem, talantīgajiem 
cilvēkiem, skaistajiem tautastēr-
piem un vēl, un vēl. Un cik būtiski 
ir katram latvietim to mācēt sa-
skatīt un lepoties ar to.

Svētku dienā Latvijas skaistu-
mu bērni apdziedāja dzejoļos un 
dziesmās. Bet svētku nedēļā tika 

rīkota radošo darbu izstāde “Lat-
vija – manas mājas!”, kurā katra 
grupa savos darbos cildināja kādu 
no Latvijas bagātībām – ainavas, 
Baltijas jūru, savas mājas, Latvijas 
gudrības simbolu – pūci, u. c. Paši 
mazākie – “Mārīšu” grupas bērni– 
veidoja darbiņus kopā ar saviem 
vecākiem. Liels paldies katrai ģi-
menei, kura piedalījās!

Svētku nedēļas izskaņā “Ķipa-
ru” grupas bērni izdziedāja novē-
lējumu Latvijai, kuram, manuprāt, 
var pievienoties ikviens, kura vēr-

tību skalā ir Dzimtenes mīlestība:
Zaļus mežus,
Zilas jūras,
Tīras upes,
Labus bērnus,
Mīļus vecākus,
Gudras domas,
Labus darbus Latvijai!

PII “Zīlīte” 
vadītājas vietniece 

izglītības jomā D. Medne
I. Davidānes, 

I. Donasevičas foto


