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Šī gada 4. janvārī Dzimtsarakstu nodaļas vadī-
tāja Daina Vītola, Viesītes novada pašvaldības iz-
pilddirektore Sanita Lūse un Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Dita Sala viesojās Lonē Veltas Valentī-
nas un Sigurda Skrupsku mājās, kur tika atzīmēta 
viņu Zelta kāzu jubileja. Interesanti tas, ka Skrup-
sku ģimenes māju saimnieks Sigurds tiek saukts 

par Gunāru. Viņš pats apgalvo: “Tas ir mans otrais 
vārds”, lai gan dokumentos parādās tikai vārds 
Sigurds. Tā nu visu viesošanās laiku Sigurds tika 
saukts par Gunāru.

Skrupsku ģimenes māju saimniece Velta bērnī-
bu un skolas gadus aizvadījusi Latgales pusē, Vara-
kļānos, bet Sigurda dzimtā puse ir Saukas pagasts. 

Jautājot par to, kā tad abi iepazinušies, tika secināts, 
ka Veltas māsa, iespējams, neapzināti, bet ir Veltas 
un Sigurda savedēja - abi viens otru noskatīja Vel-
tas māsas kāzās. Nepagāja ne gads no tās dienas, 
kad abi saskatījās un iepazinās, un Velta un Sigurds 
savas kāzas svinēja tajā pašā vietā, kur māsa –  
Saukas pagastā, toreizējā kolhozā “Rekords”.

Todien, 50 gadus atpakaļ, 4. janvārī, Veltas un 
Sigurda kāzu dienā, valdīja barga ziema – mīnus 
30 grādi. Sigurds atceras: “Visiem viesiem ausis tika 
apsaldētas lielā sala dēļ.” Tomēr lielais sals netrau-
cēja kārtīgi nosvinēt šo īpašo notikumu – kāzas. Kā 
abi atceras, bija lielas un lepnas svinības. Kāzinieki 
ar trim volgām devās uz Viesītes pilsētas izpild-
komiteju, kur jaunais pāris reģistrēja savu laulību, 
kāzās piedalījās pūtēju orķestris, kas spēlēja visu 
nakti, tika secināts, ka “viss kolhozs bija ieradies uz 
viņu kāzām”.

Savukārt uz jautājumu, kāpēc kāzas svinētas 
ziemā, Velta smejoties atbild: “Kolhozs bija gatavs 
palīdzēt kāzas organizēt ziemā, jo pārējos gada-
laikos bija pļauja vai sēja, vai citi lauksaimniecības 
darbi.” Skrupsku pāris savu kāzu dienu atceras ar 
smaidu sejā un stāsta dažādus smieklīgus atgadī-
jumus.

Skrupsku ģimenē izaudzināti divi braši dēli – 
 Aivars un Aigars. Tāpat arī Skrupsku pāris ļoti le-
pojas ar savu vedeklu Daigu. Velta stāsta: “Vedekla 
man ir zelts!” Jau no 70. gadu sākuma Skrupsku 
pāris dzīvo Saukas pagasta Lonē pašu celtā mājā, 
jo jau jaunības gados Velta nolēma, ka pašiem jāceļ 
sava māja. Lai arī Sigurds no sākuma uz to skatījās 
skeptiski, tomēr māja tika uzcelta un Skrupsku pā-
ris tajā dzīvo jau daudzus gadus.

Mājas saimnieks visu savu mūžu ir nostrādājis 
vienā darba vietā – Lones pusē par traktoristu. Si-
gurds stāsta, ka līdzās traktorista ikdienas darbam 
tomēr esot paspējis arī daudz paceļot, piedaloties 
saimniecības organizētajās ekskursijās – bijis gan 
Krimā, gan Gruzijā, gan Ukrainā. Savukārt Velta 
savā darba mūžā strādājusi vairākos darbos - gal-
venais nosacījums esot bijis darbs, uz kuru līdzi var 
ņemt mazos bērnus. Tāpat arī Veltas ikdiena pagā-
ja, apsaimniekojot ģimenes piemājas saimniecību 
(lopi, dārzi, māja).

Šobrīd, esot pelnītā atpūtā, Veltai un Sigurdam 
ikdiena paiet, rūpējoties par nelielo vistu saimi un 
veicot mājas soli. Veltai patīk adīt zeķes un risināt 
krustvārdu mīklas. Savukārt Sigurds savu ikdienu 
nevar iedomāties bez avīzēm.

Paldies par sirsnīgo uzņemšanu Veltas un Si-
gurda mājās! Novēlam veselību un saticību turp-
mākajos kopdzīves gados!

Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala
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Viesītes novada pašvaldības informatīvais izdevums
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Iznāk reizi mēnesī

Klāt ir atkal Ziemassvētku laiks, kad mēs 
ne tikai izpušķojam eglīti un gatavojamies 
kopā ar ģimeni pavadīt šos gaišos svētkus, 
bet domājam arī par dāvanu sagādāšanu. 
Lielveikaliem šis ir īsts pļaujas laiks un tāpēc 
tie neskopojas ar reklāmām, lai pievilinātu 
potenciālos pircējus. Veikalu skatlogi tiek 
izdekorēti Ziemassvētku noskaņās, ielas un 
mājas sienas mirdz no krāsainu gaismu vir-
tenēm, radot gaišuma un siltuma sajūtu, bet 
vai tas ir viss, kas mums ir nepieciešams šajos 
svētkos?

Pasaule ar šo svētku svinēšanu nav nesusi 
miera un siltuma sajūtu, bet gan iepirkšanās 
drudzi un stresu. Mēs piemirstam šo svēt-
ku patieso nozīmi, mēs piemirstam, ka šie 
svētki ir Dzīvā Dieva Dēla dzimšanas diena! 

Dievs Ziemassvētkos ir pasaulei dāvinājis 
savu Vienpiedzimušo Dēlu, Jēzu Kristu, lai 
Viņš glābtu mūs no pasaules grēka un nāves 
valgiem, lai mēs, savas grēcīgās dabas vadīti, 
nepazustu un neiemantotu mūžīgo nāvi. Šie 
svētki ir Dieva žēlastības un mīlestības svētki 
mums. Šajos svētkos ir vairāk jādomā nevis 
par to, cik naudas tērēsim, bet ir jādomā par 
to, vai es esmu gatavs pieņemt šo Dieva mīles-
tības dāvanu, vai esmu gatavs pieņemt Kristu 
arī savā dzīvē kā savu Pestītāju, kā vislielāko 
Dieva dāvanu! Nedzīsim sevi iepirkšanās 
stresā, bet sagatavosim savas sirdis kā šūpuli 
Dieva mīlestībai! Priecīgus un gaišus jums šos 
Ziemassvētkus!

Saukas ev. lut. draudzes mācītājs 
Aleksandrs

Klāt atkal 
Ziemassvētku laiks…

Visiem mūsu izdevuma lasītājiem, 
atbalstītājiem un čaklajiem rakstu 
rakstītājiem gada nogalē gribam 

teikt sirsnīgu paldies par sapratni 
un sadarbību.

Lai mierīgs, apcerīgs un balts 
Ziemassvētku laiks! Darba sparu un 

radošumu, optimismu un izturību 
Jaunajā gadā!
Izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” 

redkolēģija

Baltiem vārdiem baltā pasaulē,
Baltiem sapņiem savā sirdī vietu sameklē,
Neļauj tumsai ceļam pāri krist,
Ja pār melnu upi jāiet brist.
Tālu augšā saule gaismu krāj,
Balti sniegi rudens pelnus klāj un 
neapklāj,
Tad, kad naktīs zvaigznes zemē krīt,
Paņem vienu sirdi sasildīt.

/A. Ronis/
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Katru dienu mums tiek doti akmeņi - no mums pašiem atkarīgs, vai no tiem celsim tiltus vai sienas.

Zelta kāzu jubilāri – Velta Valentīna 
un Sigurds Skrupski

Zeme debesīm baltumu lūdz.
Tikai drusciņu, šķipsniņu sniega,
Lai apsegtu zemes pelēko vaigu,
Dotu mežam baltu mežģīņu rotu.
Rudziem tīrumā šķidrautu sudrabotu.
Un visiem baltumu gaišu,
Lai kliedē tumsu baisu,
Lai dod miera gaismu
Mājām, cilvēku sirdīm, garam
Un visam jaunajam gadam!
  B. Masuleviča



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2019. gada janvāris, Nr. 1 (186)

2

Sabiedriskai apspriešanai nodota Viesītes novada
Teritorijas plānojuma 1. redakcija

Ar 2017. gada 12. aprīlī pieņemto domes sēdes 
Nr. 6 lēmumu Nr. 21 tika uzsākta Viesītes novada 
teritorijas plānojuma izstrāde. Tā paša gada 26. 
septembrī kopīgā sanāksmē tikās izstrādātāju – 
 SIA “Reģionālie projekti” pārstāvji, pašvaldī-
bas speciālisti, iestāžu, struktūrvienību vadītāji. 
Bez darba grupas locekļiem - G. Dimitrijevas, L. 
Maisakas, S. Puzānes, Z. Avena, L. Bārdules, D. 
Černauska, G. Puzāna, S. Matačinas, M. Blitsona, 
S. Lūses, J. Līča - piedalījās arī Būvvaldes vadītāja 
D. Cikanoviča, Izglītības un kultūras pārvaldes 

vadītāja A. Ķiploka. Sanāksmē tika pārrunāti jau-
tājumi par Teritorijas plānojuma sadaļām, saturu, 
atbilstību normatīvajiem aktiem un pašvaldības 
vēlmēm, lai nodrošinātu turpmāko attīstību un 
teritorijas izmantošanu. Teritorijas plānojums ar 
tajā iekļautajiem Apbūves noteikumiem ir viens 
no vissvarīgākajiem attīstības plānošanas doku-
mentiem, kas skar katra iedzīvotāja intereses un 
vēlmes.

Saskaņā ar Viesītes novada domes 2018. gada 
22. novembra lēmumu Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 
15) “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma pir-
mās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 
un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai 
apspriešanai tika nodota Viesītes novada teritori-
jas plānojuma 1. redakcija un Vides pārskata pro-
jekts. Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2018. 
gada 27. decembra līdz 2019. gada 1. februārim. 
2019. gada 22. janvārī notika publiskās apsprieša-
nas sanāksmes Saukas pagastā Lones ciemā, Rites 
pagastā, Elkšņu pagastā un Viesītē. Plānojuma iz-
strādātāji - SIA “Reģionālie projekti” pārstāvji Tā-
lis Skuja un Ivo Narbuts - iepazīstināja iedzīvotā-
jus ar paveikto darbu, informēja par turpmākajām 
darbībām un procedūru, kas jāievēro, atbildēja uz 
sanāksmes dalībnieku jautājumiem. Visaktīvākie 
bija Rites pagasta iedzīvotāji, savukārt apmeklētā-
ju no Saukas, Elkšņu pagastiem un Viesītes pilsē-
tas bija krietni mazāk.

Vairāki iedzīvotāji interesējās par zemes 
atļauto izmantošanu viņiem piederošajos īpa-
šumos, izteica pretenzijas par saimnieciskās dar-

bības ierobežošanu Saukas dabas parka teritorijā 
un citās aizsargājamajās teritorijās. Sanāksmju 
laikā atklājās nesakritība starp informāciju datu 
uzglabāšanas sistēmās, kas rada apgrūtinājumus 
saistībā ar aizsargjoslām. Lai gan ir paveikts liels 
darbs, tomēr vēl daudz darāmā, lai jaunais teri-
torijas plānojums būtu kvalitatīvs un ļautu iedzī-
votājiem veikt plānotās darbības īpašumos, lai at-
tīstītu uzņēmējdarbību. Visi ieteikumi, iebildumi 
tiks izskatīti februārī. Ja vēl kādam uzņēmējam, 
zemes īpašniekam, iestādes vai struktūrvienības 
vadītājam, jebkuram iedzīvotājam ir jautājumi, 
ierosinājumi, lūdzu līdz sabiedriskās apspriešanas 
beigām – 1. februārim - rakstīt iesniegumus, adre-
sētus Viesītes novada pašvaldībai, vai vienkārši in-
teresēties klātienē vai telefoniski pie speciālistiem.

Paldies ikvienam interesentam, kas piedalījās 
sanāksmēs un izteica priekšlikumus vai arī gluži 
vienkārši noskaidroja atbildes uz sev svarīgiem 
jautājumiem! Vislielākais paldies ir jāpasaka Ne-
kustamo īpašumu vecākai speciālistei Svetlanai 
Puzānei, kura ļoti rūpīgi ir iepazinusies un turpina 
strādāt ar kartogrāfisko materiālu, apbūves notei-
kumiem, vides pārskata projektu un paskaidroju-
ma rakstu! Tas ir svarīgi, jo jebkurš, pat vismazā-
kais nepamanītais neprecizitātes sīkums var radīt 
nopietnas neērtības kādam zemes īpašniekam, 
uzņēmējam, investoram.

G. Dimitrijeva,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja,

atbildīgā par teritorijas plānojuma izstrādi

Aizvadītais gads Viesītes novada
Dzimtsarakstu nodaļā

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas terito-
rija aptver Viesītes pilsētu, Viesītes, Elkšņu, Saukas 
un Rites pagastus. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 
pienākumus veic Daina Vītola, vadītājas vietnieces 
pienākumus - Evita Čibule.

Dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā pavisam 
reģistrētas 9 laulības (no tām 7 laulības reģistrētas 
dzimtsarakstu nodaļā un 2 laulības - pie garīdznie-
kiem). No visām 9 noslēgtajām laulībām 15 perso-
nām tās bija pirmās laulības, 2 personām – otrās 
laulības, 1 personai – trešās laulības. Vidējais ve-
cums: sievietēm 27 gadi un vīriešiem 28 gadi.

2018. gadā Viesītes novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 23 jaundzimušie, bet novadā pa-
visam deklarēti 29 jaundzimušie bērni (6 bērni 
reģistrēti citās dzimtsarakstu nodaļās). No visiem 
jaundzimušajiem 12 ir meitenes un 17 zēni.

No nodaļā reģistrētajiem 23 jaundzimušajiem 
paternitāte bērniem atzīta (vecāki nesastāv laulībā) 
14 gadījumos, 2 gadījumos sastādīts reģistrs bez zi-
ņām par bērna tēvu. 10 bērni reģistrēti kā pirmie 
bērni ģimenē, 9 bērni kā otrie, 2 bērni kā trešie, 
1 bērns kā ceturtais un 1 bērns kā septītais bērns 
ģimenē.

2018. gadā Viesītes novada dzimtsarakstu no-
daļā reģistrētas 45 mirušās personas, bet pavisam 
miruši 50 novada iedzīvotāji (reģistrēti citās dzimt-
sarakstu nodaļās). Mirušas 27 sievietes un 23 vī-

rieši. Vidējais mirušo sieviešu vecums bija 85 gadi, 
turpretī vidējais mirušo vīriešu vecums - 69 gadi. 
Visbiežākie nāves cēloņi 2018. gadā bija hroniska 
progresējoša smadzeņu išēmija, sirds un asinsvadu 
slimības, dažādi ļaundabīgie audzēji.

Pēc iedzīvotāju pieprasījumiem atkārtoti tika 
izsniegtas civilstāvokļa akta reģistrāciju aplieci-
nošās apliecības, veikti papildinājumi reģistros 
sakarā ar tiesu spriedumiem par laulību šķiršanu, 
par aizgādības tiesību pārtraukšanu, par uzvārda 
maiņu, par paternitātes atzīšanu, izsniegtas izziņas 
par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai, par 
personu miršanas faktu.

Kopā ar Viesītes kultūras pili tika rīkots jau 
par tradīciju kļuvušais pasākums jaundzimuša-
jiem bērniem – “Sudraba karotīšu svētki”. Tāpat arī 
jaundzimušajiem bērniem tika dāvāta 100-gades 
piemiņas monēta un biedrības “Zīle” adītāju da-
rinātie zābaciņi. Visa gada garumā ar pašvaldības 
informatīvā izdevuma “Viesītes Novada Vēstis” 
starpniecību tika sveikti kāzu jubilāri, pāri, kuriem 
2018. gadā bija Zelta, Smaragda vai Dimanta kāzu 
jubilejas. Otro gadu pēc kārtas Dzimtsarakstu no-
daļas vadītāja piedalījās Rites pagasta pārvaldes un 
Rites kultūras nama rīkotajā pasākumā, kurā tika 
sveikti kāzu jubilāri – Rites pagasta iedzīvotāji.

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja D. Vītola

Izsoles
Viesītes novada pašvaldība rīko paš-

valdībai piederošā nekustamā īpašu-
ma - Viesītes novada Viesītes pagasta 
“Jaunnomalnieki”, ar kadastra numuru 
56350160037, atklātu, mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli; nekustamais īpašums 
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 24,58 
ha platībā; sākotnējā cena EUR 59655.00. 
Izsoles solis EUR 500.00 (pieci simti euro 
un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Dalības maksa EUR 30.00.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2019. gada 14. martam 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada paš-
valdībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Īpašums ir meža zeme.
Izsole sāksies 2019. gada 15. martā 

plkst. 13.00 Viesītes novada pašvaldības 
administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

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

Izziņas pa tālr. 65245374
vai mob. t. 26424109.
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Viesītes novada domes kārtējā sēdē
2019. gada 24. janvārī izskatītie jautājumi

1.  Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vie-
sītes pagastā “Pie Eķengrāves” izsoles protokola apstiprināšanu, objekta 
nosolītā cena: 7940.00 EUR.
2.  Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesī-
tes pagasta “Jaunnomalnieki” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli 
un noteikumu Nr. 2019/1 apstiprināšanu.
3.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu (no 14 personām).
4.  Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Viesītes novada vispārējās iz-
glītības iestādēs no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. augustam.

4.1.  Apstiprināja mērķdotāciju sadali vispārējai izglītībai 415448 
EUR, tai skaitā algu fonds 334796 EUR: Viesītes vidusskola - kopā 
334796 EUR; mēnesim 41849 EUR.
4.2.  Apstiprināja mērķdotāciju sadali apmācībai bērniem no piecu 
gadu vecuma 43784 EUR, tai skaitā algu fonds 35284 EUR: pirms-
skolas izglītības iestāde “Zīlīte” - kopā 29811 EUR; mēnesim 3726 
EUR; Viesītes vidusskola - kopā 5473 EUR; mēnesim 684 EUR.
4.3.  Apstiprināja mērķdotāciju sadali interešu izglītības programmu 
īstenošanai 16849 EUR, tai skaitā algu fonds 13578 EUR: Viesītes vi-
dusskola - kopā 6770 EUR; mēnesim 846 EUR, Mūzikas un mākslas 
skola - kopā 6808 EUR; mēnesim 851 EUR.

5. Par mērķdotāciju sadali interešu izglītībai Viesītes novada pašvaldības 
izglītības iestādēm no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. augus-
tam. Piešķirtās stundas nolēma sadalīt šādām izglītības programmām:

5.1. Viesītes vidusskola – 32 stundas (t. sk. mācību programmu īs-
tenošanas vietā “Rites pamatskola” 8.0 stundas): tautas dejas “Augš-
zemīte I” (10. - 12. klase) – 6.0 st., tautas dejas “Augšzemīte II” (7. -  
9. klase) – 7.0 st., 4. - 12. klašu koris – 5.0 st., sākumskolas klašu 
ansamblis – 2.0 st., vizuālās mākslas pulciņš “Ideju bums” – 2.0 st., 
skatuves runa – 2.0 st., t. sk. Viesītes vidusskolas mācību program-
mu īstenošanas vieta “Rites pamatskola” – 8.0 stundas: 1. - 4. klašu 
tautisko deju kolektīvs – 4.0 st., vokālais ansamblis – 2.0 st., sporta 
pulciņš – 2.0 st.;
5.2.  Viesītes Mūzikas un mākslas skola – 36 stundas: tautisko deju 
kolektīvi “Danceri” – 9.0 st., Viesītes 36. mazpulks – 8.0 st., foto pul-
ciņš “Fotomixlis” – 2.0 st., vokālie ansambļi – 7.0 st., modernās mūzi-
kas studija – 6.0 st., mākslas studija “Otiņas” – 4.0 st.;
5.3.  izglītības metodiķim 0.10 slodzes.

6. Atļāva norakstīt nolietoto pamatlīdzekli – drēbju skapi (Viesītes Mū-
zikas un mākslas skola).
7. No Viesītes novada pašvaldības budžeta nolēma piešķirt priekšfinan-
sējumu, tai skaitā līdzfinansējumu līdz 25000 EUR Latvijas - Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstītā Vie-
sītes novada pašvaldības projekta Nr. LLI-306 “Dabas daudzveidības 
saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidī-
gus apsaimniekošanas pasākumus” /“OPEN LANDSCAPE”/ aktivitāšu 
īstenošanas turpināšanai saskaņā ar noslēgto finansēšanas līgumu Nr. 
5-44/2018/L-36-60/2018-57 starp Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministriju un Viesītes novada pašvaldību. Pēc projekta noslēguma, 
atskaišu iesniegšanas un apstiprināšanas atgūto finansējumu ieskaitīt at-
pakaļ pašvaldības budžetā.
8. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā (1 personai 
tika piešķirts dzīvoklis, 1 personai atteica dzīvokļa piešķiršanu).
9. Apstiprināja jaunu Kārtību, kādā Viesītes novada dome piešķir at-
balstu no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko orga-
nizāciju un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupām, kuru vārdā darbojas 
fiziska persona, projektu konkursiem.
10.  Atcēla Viesītes novada domes 2018. gada 22. novembra lēmumu Nr. 
26 “Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā”.
11.  Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai.
12.  Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.
13.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašu-
miem - Brīvības iela 20, Viesīte, Viesītes nov., un Krasta iela 5, Viesīte, 
Viesītes nov.
14. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Klajumi”, 
Viesītes pag., Viesītes nov. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma “Ozolzeme”, Saukas pag., Viesītes nov.
15. Par nekustamā īpašuma “Silabrenči”, Viesītes pag., Viesītes nov., sa-
dalīšanu.
16. Par Viesītes ezera, Garā ezera un Saukas ezera pieņemšanu Viesītes 
novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
17. Par dzīvokļa - Viesītes pagasts, “Arāji” - 4, atsavināšanas procesa uz-
sākšanu.
18. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesī-
bu atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piekritību Viesītes novada 
pašvaldībai.
19. Pieņēma lēmumu par zemes nomas maksas izmaiņām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. 
punktu un 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publis-
kas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, ņemot vērā 
sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja iesniegto novērtējumu katram 
pagastam, tika nolemts veikt grozījumus jau noslēgtajos zemes nomas 
līgumos, mainot nomas maksu.
Nolēma noteikt ar tirgus vērtību nosakāmās lauksaimniecības zemes no-
mas maksas apmērus par vienu ha zemes šādā kārtībā:
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1 Elkšņu 
pagasts

ha 30 6.30 36.30 ha 40 8.40 48.40

2 Saukas 
pagasts

ha 50 10.50 60.50 ha 60 12.60 72.60

3 Rites 
pagasts

ha 40 8.40 48.40 ha 50 10.50 60.50

4 Viesītes 
pagasts

ha 50 10.50 60.50 ha 60 12.60 72.60

Uzdeva nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei veikt grozījumus ze-
mes nomas līgumos. Uzdeva pašvaldības juristei līdz 2019. gada 30. jū-
nijam izstrādāt noteikumus par pašvaldības zemes nomu mazdārziņiem 
un nomniekiem, kuri izmanto nomāto zemi palīgsaimniecības vajadzī-
bām.
20.  Pieņēma šādu lēmumu par Viesītes novada pašvaldībai piederošo 
vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu. (Īres maksas aprēķina 
metodika tiks skaidrota nākošajā informatīvajā izdevumā).
Lai nodrošinātu Viesītes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā eso-
šo dzīvojamo telpu pienācīgu uzturēšanu, mazinātu dzīvojamā fonda 
tehniskā stāvokļa pasliktināšanos un noteiktu dzīvojamo telpu īrniekiem 
vienādu īres maksu vienāda tipa daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kā 
arī pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo 
daļu, kas nosaka, ka pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu 
nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašval-
dības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta otrās daļas noteiku-
mus, ir izstrādāta metodika dzīvojamās telpas īres maksas aprēķināšanai 
Viesītes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvoja-
mām telpām un tiek noteikta jauna īres maksa.
Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo daļu, 
13. panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. 
punktu “… pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, 21. panta pirmās daļas 14. 
punkta b) apakšpunktu “… pašvaldības dome nosaka maksu par pašval-
dības dzīvojamā vai nedzīvojamā fonda īri vai nomu”, LR Civillikuma 
2120. pantu “īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu, un 
tādēļ to nedrīkst nolikt tikai izskata pēc”, kā arī ņemot vērā domes Finan-
šu komitejas 2019. gada 16. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 1), dome 
nolēma:

Oficiālas ziņas
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20.1. noteikt Viesītes novada pašvaldībai īpašumā un valdījumā esošo 
dzīvojamo telpu īres maksas aprēķina metodiku saskaņā ar pielikumu;
20.2. noteikt šādu Viesītes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā 
esošo dzīvojamo telpu īres maksu, ko dzīvojamās telpas īrnieks maksā 
par dzīvojamās telpas lietošanu (Viesītes pilsētā, Viesītes pagastā, Elkšņu 
pagastā, Rites pagastā, Saukas pagastā):

2.1.  labiekārtots pašvaldības dzīvoklis – 0.16 EUR/m2 mēnesī;
2.2.  daļēji labiekārtots pašvaldības dzīvoklis - 0.12 EUR/m2 mēnesī;
2.3.  pašvaldības dzīvoklis bez ērtībām - 0.08 EUR/m2 mēnesī;

20.3. pilnvarot pašvaldības SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, vienotais 
reģistrācijas Nr. LV 55403000541, slēgt īres līgumus par Viesītes novada 
pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamajām telpām, no-
teikt īres maksu atbilstoši lēmuma 2. punktā noteiktajam aprēķinam, kā 
arī veikt grozījumus īres līgumos un uzdot veikt citas darbības, kas izriet 
no īres tiesiskajām attiecībām un ir noteiktas kā pienākums izīrētājam 
likumos, tai skaitā likumā “Par dzīvojamo telpu īri”;
20.4. noteikt, ka izīrētājam dzīvojamām telpām īres maksu piemēro no 
brīža, kad beidzies likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktais brīdināju-
ma termiņš – 6 mēneši; no jauna izīrētajām dzīvojamām telpām maksu 
piemēro lēmuma spēkā stāšanās dienā;
20.5. noteikt, ka īres maksas daļu, ko īrnieks maksā par dzīvojamās tel-
pas lietošanu, izlieto: pašvaldības dzīvojamo telpu labiekārtošanai un 

remontam, bet īres maksas daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanu un 
apsaimniekošanu izlieto: dzīvojamās mājas uzturēšanai un apsaimnie-
košanas izdevumiem;
20.6. papildus īres maksai, proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas pla-
tībai, maksājams likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sājums;
20.7.  par pamatpakalpojumiem (ūdensapgādi, kanalizāciju, siltumap-
gādi, sadzīves atkritumu savākšanu) un papildus pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, īrnieks maksā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā;
20.8.  lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. februārī;
20.9.  ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē visi iepriekšējie domes 
lēmumi par Viesītes novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo 
dzīvojamo telpu īres maksu.
21.  Apstiprināja Viesītes novada domes 2019. gada 24. janvāra saistošos 
noteikumus Nr. 2019/1 “Par Viesītes novada pašvaldības 2019. gada bu-
džetu”. (Saistošie noteikumi ar visiem pielikumiem publicēti pašvaldības 
mājaslapā).

Informāciju sagatavoja
pašvaldības kancelejas vadītāja D. Vītola.
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi

novada mājaslapā: www.viesite.lv

Vietējo iedzīvotāju iesaiste lēmumu pieņemšanā

Sākoties jaunajam, 2019., gadam un plā-
nojot jaunas projektu idejas, pašvaldības spe-
ciālisti vēlējās uzzināt Viesītes jauniešu domas 
par to, ko tie vēlētos vai, precīzāk sakot, kas 
tiem būtu nepieciešams, lai saturiski pavadītu 
savu brīvo laiku.

Šī iemesla dēļ 2019. gada 11. janvārī At-
tīstības plānošanas nodaļas vadītāja G. Di-
mitrijeva un projektu administratore L. Mai-
saka tikās ar Viesītes jauniešiem, piedaloties 
Jauniešu domes sēdē. Jaunieši tika aicināti 
individuāli padomāt un uzrakstīt idejas, kas 
būtu nepieciešams jauniem cilvēkiem. Vēlāk, 
sadaloties jau divās grupās, dalībnieki šīs ide-
jas apvienoja un prezentēja rezultātus. Gala 

rezultātā tapa 4 galvenās idejas/vēlmes:
1.  atpūtas telpa skolā;
2.  parks ar soliņiem un apgaismojumu;
3.  atjaunota Mīlestības saliņas estrāde;
4. labāka pieejamība publiskajām tuale-

tēm.
Papildus uzdevumam G. Dimitrijeva jau-

niešus iepazīstināja ar Viesītes novada attīstī-
bas programmu 2014. - 2020. gadam, kā arī 
katrs jaunietis šo programmu saņēma perso-
nīgi. Paldies par šo tikšanos Jaunatnes lietu un 
sabiedrisko attiecību speciālistei D. Salai un 
jauniešiem!

Sakarā ar nepieciešamajām izmaiņām do-
kumentā “Kārtība, kādā Viesītes novada dome 
piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta bied-
rību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un 
fizisko personu projektu konkursiem” 2019. 
gada 8. janvārī notika darba grupas sanāksme. 
Darba grupā piedalījās domes deputāti, paš-
valdības speciālisti, novada biedrību pārstāvji 
un pārstāvji no vietējo iedzīvotāju iniciatīvas 
grupām.

Sanāksmi uzsākot, G. Dimitrijeva klāteso-
šos iepazīstināja ar “Vides telpu”, kura tapusi 
projekta “Dabas daudzveidības saglabāšana 
LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izman-
tojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasā-
kumus” /Open landscape/, Nr. 306, ietvaros. 
Telpa ierīkota pašvaldības administratīvās 
ēkas 3. stāvā.

Sanāksmes laikā tika diskutēts, ierosināts 
un balsots par dažādiem punktiem, kurus 
nepieciešams koriģēt, no jauna iekļaut doku-
mentā. Darba rezultātā tika izstrādāts pilnīgi 
jauns dokuments “Kārtība, kādā Viesītes no-
vada dome piešķir atbalstu no pašvaldības 
budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko 
organizāciju un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas 
grupas, kuru vārdā darbojas fiziska persona”. 
Tas ir apstiprināts ar 2019. gada 24. janvāra 
domes lēmumu Nr. 11.

Ar šo dokumentu varat iepazīties šajā 
izdevumā un pašvaldības mājas lapā: www.
viesite.lv

Attīstības plānošanas nodaļas projektu 
administratore L. Maisaka
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Viesītes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu
Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašval-

dības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un 
vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupām, kuru vārdā darbojas fiziska 

persona, projektu konkursiem

APSTIPRINĀTS ar Viesītes novada domes
2019. gada 24. janvāra sēdes lēmumu Nr. 11; prot. Nr. 1

1. MĒRĶIS
Pasākuma mērķis ir atbalstīt Viesītes novadā reģistrētas nevalstis-

kas organizācijas un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupas iedzīvotāju 
iesaistīšanai aktuālu problēmu risināšanā.

2. VISPĀRĪGĀ DAĻA
2.1. Kārtība nosaka, kā pašvaldība organizē konkursu, vērtē, finansiāli 
atbalsta apstiprinātos projektus, uzrauga projektu ieviešanu un finan-
sējuma izlietojumu.
2.2. Projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai var iesniegt Viesītes 
novada teritorijā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, reliģiskas orga-
nizācijas, kā arī vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas, kuru vārdā dar-
bojas fiziska persona.
2.3. Kopējais piešķirtais aktivitāšu finansējums ir EUR 4300,00. Viena 
projekta maksimālā summa ir EUR 430,00.
2.4. Projektam ir jāatbilst domes noteiktām prioritārām jomām.
2.5. Rezultātam ir jābūt publiski pieejamam un saskaņā ar projekta 
mērķi, uzdevumiem un piešķirto finansējumu ne mazāk kā 5 gadi pēc 
projekta īstenošanas.
2.6. Projektu īstenotājam ir jānodrošina publicitāte par projekta mēr-
ķi, mērķgrupu, aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem, pieejamību un 
ilgtspēju.
2.7. Pretendenti pieteikumus pašvaldības atbalsta saņemšanai projek-
tiem savu ideju īstenošanai iesniedz Viesītes novada pašvaldībā ne vē-
lāk kā līdz attiecināmā gada marta mēneša pēdējai darba dienai.
2.8. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti un 
vērtēti.
2.9. Finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno ne vēlāk kā līdz attieci-
nāmā gada 30. oktobrim.
2.10. Pretendenta plānotajām aktivitātēm jānotiek Viesītes novada 
pašvaldības teritorijā.
2.11. Projektam jābūt inovatīvam, tā īstenošanai - caurspīdīgai.
2.12. Projekta īstenotājam jānodrošina efektīvs piešķirtā finansējuma 
izlietojums.
2.13. Pašvaldība divus gadus veic uzraudzību par projekta rezultātiem, 
piem., iegādāto aprīkojumu, inventāru u.c.
2.14. Iesniedzot projekta pieteikumu, projekta pieteicējs ir iepazinies, 
piekrīt un apņemas izpildīt šo kārtību.

3. DOME NOSAKA PRIORITĀRĀS JOMAS UN 
FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶUS

3.1. Novada kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana, saglabāšana, pie-
ejamības uzlabošana un nodošana nākamajām paaudzēm mūsdienī-
gā/inovatīvā veidā.
3.2. Novada tēla popularizēšana un atpazīstamības veicināšana.
3.3. Mūžizglītības pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai sociālās 
iekļaušanas aktivitāšu dažādošanai.
3.4. Vides saglabāšanas, labiekārtošanas un saturiska brīvā laika pavadī-
šanas pasākumu organizēšana un veselīga dzīvesveida popularizēšana.

4. PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA
4.1. Projektu pieteikumus vērtē Viesītes novada domes Attīstības, 
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja.
4.2. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts biedrībām, nodibināju-
miem, reliģiskām organizācijām un vietējo iedzīvotāju iniciatīvu gru-
pām, kuri risina iedzīvotājiem nozīmīgas problēmas Viesītes novada 
pašvaldības teritorijā, ja:
4.2.1. īstenotājs piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sa-
biedriski nozīmīgos projektos;
4.2.2. īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju 

sociālajām grupām;
4.2.3. piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzla-
bošanas iespējas;
4.2.4. nodrošina un piedāvā sociālos pakalpojumus noteiktām sociāla-
jām iedzīvotāju grupām;
4.2.5. iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu infor-
matīvo un fizisko vidi;
4.2.6. veicina integrācijas procesus Viesītes novada pašvaldības teritorijā;
4.2.7. popularizē Viesītes novada pašvaldību, tās aktivitātes, vēsturi un 
ļaudis;
4.2.8. veicina patriotisko audzināšanu;
4.2.9. pieteicējs ir prioritārs – reģistrēta jauna NVO, kas izveidota vie-
tējo iedzīvotāju iniciatīvu grupu darbības rezultātā.
4.3. Pašvaldības finansējums netiek piešķirts:
4.3.1. projektu personāla atlīdzībai un projektu administrēšanai;
4.3.2. nekustamā īpašuma iegādei;
4.3.3. ar būvniecību saistītiem darbiem saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;
4.3.4. projektam, kurš ir daļa no cita lielāka projekta un nav skaidri 
nodalīts;
4.3.5. aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt peļņu;
4.3.6. politiskiem vai militāriem pasākumiem;
4.3.7. notikušo projektu vai pasākumu apmaksai;
4.3.8. pretendentam, kurš nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā 
finansējuma izlietojumu;
4.3.9. pretendentam, kurš sniedzis nepatiesas ziņas par finansējuma 
nepieciešamību un apjomu;
4.3.10. pretendentam, kurš projekta realizāciju plāno veikt privātīpa-
šumā, tai skaitā īpašuma domājamajās daļās;
4.3.11. pasākumiem un/vai objektiem, kuri nav publiski pieejami sa-
biedrībai;
4.3.12. aktivitātēm, kuras ir regulāras/ikgadējas;
4.3.13. vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupai, kura iesniedz projektu jau 
vairāk nekā 2 gadus un nav nodibinājusi biedrību.
4.4. Projekts netiek vērtēts, ja pieteikuma veidlapa nav aizpildīta ko-
rekti (trūkst informācijas, kļūdains un neadekvāts budžeta aprēķins).
4.5. Komiteja ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildus informāciju, 
ja nepieciešams.
4.6. Attīstības komiteja iesniedz lēmumu Viesītes novada domei galīgā 
lēmuma pieņemšanai.
4.7. Komiteja veic iesniegto pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši katram 
vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību šim nolikumam. 
Katrs komitejas loceklis projektam katrā kritērijā piešķir noteiktu 
punktu skaitu no 0 līdz 4, kur 0 – “neatbilst”, 1 – “vāji”, 2 – “apmierino-
ši”, 3 – “labi”, 4 – “ļoti labi”.
4.8. Vērtēšanas kritēriji, kopējais punktu skaits 20:

Vērtēšanas kritēriji Maksimālais 
punktu skaits

1. projektā skaidri definēta problēma, pamatota tā 
nepieciešamība;

4

2. mērķa grupa, projekta iesniedzēja vajadzības un 
projekta aktivitātes atbilst konkursa mērķiem;

4

3. projekta aktivitātes ir atbilstošas, praktiskas 
un piemērotas iesniedzēja plānoto mērķu un 
rezultātu sasniegšanai;

4

4. projektā ir sasniegti praktiski un pārbaudāmi 
(saskaitāmi) rezultāti ar pozitīvu un pierādāmu 
ietekmi pēc projektu īstenošanas;

4

5. budžets ir loģisks un detalizēts, samērojams ar 
sagaidāmajiem rezultātiem/ieguvumiem*

4

* Ir veikta tirgus izpēte preču/pakalpojumu 
cenām.
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4.9. Augstākais novērtējums vienam projektam no viena komisijas lo-
cekļa ir 20 (divdesmit) punkti.
4.10. Projekta pieteikumi tiek sakārtoti dilstošā secībā, saskaitot kopā 
visu komisijas locekļu piešķirto punktu skaitu, un pieejamā finansē-
juma ietvaros komiteja pieņem lēmumu par to projektu atbalstīšanu, 
kuri kopsummā saņēmuši augstāko punktu skaitu.
4.11. Gadījumos, kad vairāki pieteikumi ir ar vienādu punktu skaitu, 
var tikt izvirzīti papildu kritēriji:
4.11.1. lielāks iesaistīto dalībnieku skaits;
4.11.2. projektā nodrošināta starppaaudžu saikne;
4.11.3. ja projekts ir unikāls (līdz šim teritorijā nebijis);
4.11.4. ja plānots pašu ieguldījums/līdzfinansējums.
4.12. Finansēto projektu saraksts tiek publicēts mājaslapā: www.viesi-
te.lv un Viesītes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Viesītes 
Novada Vēstis” ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc konkursa noslēguma.

5. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEDZAMIE 
DOKUMENTI

5.1. Pretendents konkursā attiecināmajā gadā var iesniegt tikai vienu 
pieteikumu.
5.2. Pieteikuma dokumentus pašvaldības finansiālā atbalsta saņem-
šanai iesniedz personiski Viesītes novada pašvaldības kancelejā vai 
nosūta elektroniski uz iestādes oficiālo e-pastu: dome@viesite.lv - pa-
rakstītus un ieskenētus.
5.3. Pieteikuma dokumenti sastāv no:
5.3.1. projekta pieteikuma un izmaksu tāmes (Pielikums Nr. 1**);
5.3.2. vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupām pieteikumam pievienota 
sanāksmes protokola.

5.4. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.
5.5. Pretendenta pieteikumu pēc tā iesniegšanas bez saskaņošanas ar 
finansētāju nav atļauts grozīt.
5.6. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz.
5.7. Projekta iesniegumu aizpilda latviešu valodā datorrakstā.

6. MAKSĀJUMU VEIKŠANA UN UZRAUDZĪBA
6.1. Pašvaldība ar pretendentu, kuram, pamatojoties uz Domes lēmu-
mu, ir piešķirts finansējums, noslēdz līgumu par projekta īstenošanu.
6.2. Pēc līguma noslēgšanas projekta īstenotājs pašvaldības Attīstības 
un plānošanas nodaļas projektu administratorei iesniedz līgumu ar 
pakalpojumu sniedzēju vai preču piegādātāju un rēķinu vai pavadzī-
mi atbalstītā projekta finansējuma saņemšanai. Rēķinā vai pavadzīmē 
obligāti jānorāda Viesītes novada pašvaldība kā maksātājs, pasūtītājs, 
projekta nosaukums, domes lēmuma numurs un datums.
6.3. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un saskaņošanas 
ar Attīstības nodaļas projekta administratori Viesītes novada pašvaldī-
bas Grāmatvedības un finanšu nodaļa veic maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam vai preču piegādātājam.
6.4. Pretendentam, kurš saņēmis pašvaldības atbalstu, ir pienākums 
viena mēneša laikā pēc projekta aktivitāšu noslēguma iesniegt piešķir-
tā finansējuma izlietojuma atskaiti (Pieteikuma veidlapas Pielikumu 
Nr. 2** un Pielikumu Nr. 3**), pievienojot foto un publicitātes mate-
riālus.
Novada domes priekšsēdētājs A. Žuks
**Red. piez. - dokumentu ar visiem pielikumiem skat. pašvaldības 
mājas lapā.

Novada iedzīvotājus aicina iesaistīties veselību 
veicinošās aktivitātēs

Aicinām Viesītes vidusskolas skolēnus 
iesaistīties projekta aktivitātē - Peldēšanas ap-
mācības skolēniem. Šajā aktivitātē ir ļoti zems 
iesaistījušos skolēnu skaits. Uz 2019. gada 1. 
janvāri no visiem Viesītes vidusskolas skolē-
niem šajā aktivitātē ir piedalījušies nepilni 46%, 
kas ir mazāk par pusi no visiem skolēniem. Ar 
tik zemu iesaistījušos skolēnu skaitu tiek ap-
draudēti projekta īstenošanas rezultāti. Būsim 

atsaucīgi! Paldies tiem, kas to aktīvi dara!
Projekts tiek īstenots no 2017. līdz 2019. 

gadam. Projektu finansē Eiropas Savienība. 
Projekta kopējās izmaksas ir 47515,00 EUR, no 
kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 
40387,75 EUR un valsts budžeta finansējums 
7127,25 EUR.

Lūgums sekot līdzi aktualitātēm, plānota-
jiem pasākumiem vai izmaiņām, tie tiks pub-

licēti pašvaldības mājaslapā: www.viesite.lv un 
izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”.

Veselīgu visiem pavasara gaidīšanas laiku!
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Sa-

vienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas 
saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldī-
ba, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par 
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projektu administratore L. Maisaka

Īstenojot projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimī-
bu profilakse Viesītes novadā”, Viesītes novada iedzīvotājiem ir lieliska iespēja rūpēties par savu 
veselību, piedaloties dažādās aktivitātēs.

2019. gads ir šī projekta pēdējais gads. Šajā gadā vēl būs iespējams piedalīties šādās aktivi-
tātēs:

Nr. p.k. Aktivitāte Plānotais laiks*

1. Topošo vecāku apmācības Aprīlis

2. Vingrošanas nodarbības PII “Zīlīte” Februāris, aprīlis, maijs

3. Vingrošanas nodarbības Viesītes vidusskolas skolēniem izglītības programmas 
īstenošanas vietā “Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts, Rites novads Februāris, marts, aprīlis

4. Vingrošanas nodarbības Viesītes vidusskolas skolēniem izglītības programmas 
īstenošanas vietā Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads Februāris, marts, aprīlis, maijs

5. Peldēšanas apmācības Viesītes vidusskolas skolēniem izglītības programmas īstenošanas 
vietā “Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts, Rites novads Februāris, marts, septembris, oktobris

6. Peldēšanas apmācības Viesītes vidusskolas skolēniem izglītības programmas īstenošanas 
vietā Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads Februāris, marts, aprīlis

7. Peldēšanas nodarbības pieaugušajiem Marts, aprīlis

8. Nūjošanas nodarbības Aprīlis

9. Tenisa nodarbības Laika posmā no aprīļa līdz septembrim

10. Dienas nometne skolēniem 14. un 15. marts

*Laiks var tikt mainīts, sekot līdzi aktuālai informācijai mājas lapā: www.viesite.lv
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Starptautiskā projektā sasniegtie rezultāti paplašina 
piedāvājumu tūristiem Latvijā un Lietuvā

Kopš 2017. gada maija Viesītes novada 
pašvaldība kopā ar vēl sešiem partneriem īste-
no INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014 – 2020 projektu 
“Travel Smart – visit Lithuania and Latvia”, Nr. 
LLI – 199. Tā nosaukums “Ceļo gudri – ap-
meklē Lietuvu un Latviju” atspoguļo projekta 
būtību. Tas ir vērsts uz moderno tehnoloģi-
ju pielietošanu, vidi, tās saudzēšanu, bet tajā 
pašā laikā projekta pamatdoma ir, izmantojot 
vietējos resursus, veicināt tūrismu, padarot 
Viesīti un pārējo partneru teritorijās esošos 
objektus pievilcīgākus un pieejamākus. Pro-
jekta mērķis ir radīt harmonisku Latvijas un 
Lietuvas tūrisma attīstību, lai iespējami efek-
tīvi izmantotu reģiona potenciālu. Projekts 
ir vērsts uz dabas un kultūras mantojuma sa-
glabāšanu abās robežas pusēs, sadarbojoties 
partneriem no Lietuvas - Anīkšču, Biržu, Kre-

kanavas reģionālo parku administrācijām un 
Viesītes, Salas, Jēkabpils un Ilūkstes novadu 
pašvaldībām Latvijā, esam īstenojuši kopīgas 
aktivitātes, tai skaitā speciālistu apmācības. 
Projekta ietvaros ir veikti infrastruktūras uz-
labošanas darbi Viesītē – pabeigta Mīlestības 
takas izveide. Partneri ir strādājuši pie vienota 
tūrisma maršruta izveides. Interaktīvajā kartē, 
par ko atbildīgs ir vadošais partneris - Anīk-
šču parka administrācija, ir ievietoti katra 
partnera teritorijā esoši 10 tūrisma objektu 
apraksti un fotogrāfijas. Pateicoties finanšu 
līdzekļu ietaupījumam, papildus plānotajām 
iegādēm esam iegādājušies specializēto tūris-
ma transportlīdzekli. Tas darbojas, izmantojot 
elektroenerģiju, tātad ir videi draudzīgs. Par 
projekta budžeta līdzekļiem ir iegādāts aprī-
kojums Viesītes tūrisma informācijas punk-
tam, kas atrodas Viesītes muzeja “Sēlija” ēkā 

Mazā Bānīša parka teritorijā. Tūristiem būs 
iespēja doties virtuālajā tūrē. Lai to nodro-
šinātu, ir iegādāts viedtālrunis komplektā ar 
3D brillēm. Tūristi varēs iepazīties ar piedā-
vājumu, aprakstiem, fotogrāfijām, izmantojot 
projekta ietvaros iegādāto datoru ar skārien-
jūtīgu ekrānu. Turpinās darbs pie tūrisma 
bukleta izveides. Projekta īstenošanas grupa ir 
izveidojusi jaunus aprakstus par 10 objektiem 
Viesītes novada teritorijā, kurus tūristiem re-
komendējam apmeklēt. Sagatavotais teksts ir 
pārtulkots lietuviešu, krievu un angļu valodās. 
Informācija bukletam ir sagatavota, bet druka 
plānota līdz februāra beigām.

Projekta mērķgrupa ir tūristi, viesi, vietē-
jie iedzīvotāji. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 
uzņēmējiem, kuru darbība ir svarīga, snie-
dzot kvalitatīvus pakalpojumus tūristiem, lai 
tie vēlētos šeit atgriezties vēl un vēl, tādējādi 
nodrošinot visas teritorijas attīstību. Projekts 
noslēgsies 2019. gada 30.aprīlī.

Kopējais projekta budžets ir EUR 
411492.90, tai skaitā EUR 349768.93 ir Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda finansējums. 
Viesītes novada pašvaldības budžets projekta 
ietvaros ir EUR 1070058.14, tai skaitā Prog-
rammas līdzfinansējums EUR 90999.30, kas 
sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām. 
Pašvaldības līdzfinansējums EUR 16058.84. 
Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienī-
bas finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā 
atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekā-
dos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savie-
nības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

G. Dimitrijeva



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2019. gada janvāris, Nr. 1 (186)

8

ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un
slimību profilakse Viesītes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/016) laika

grafiks 2019. gada februāra mēnesim
Nr.p.k. Sākuma 

datums
Beigu 

datums Ilgums Norises laiks Īstenošanas
vieta Nosaukums Piezīmes

1 01.02.2019. 28.02.2019. 30 
minūtes

11:00-11:30 
11:50-12:20 
12:25-12:55

Pavasara iela 6a, 
Viesīte, Viesītes 

novads

Vingrošanas nodarbības 
pirmsskolas izglītības iestādē 

“Zīlīte”

05.02.2019.
07.02.2019.
11.02.2019. 
13.02.2019. 
14.02.2019. 
19.02.2019. 
21.02.2019. 
25.02.2019.
27.02.2019.                                                                           

2 01.02.2019. 28.02.2019. 20 
minūtes

09:15-09:35 
09:40-10:10 
12:00-12:45 

Rites pamatskola, 
Cīruļi, Rites pagasts, 

Rites novads

Vingrošanas nodarbības 
Viesītes vidusskolas skolēniem 

izglītības programmas 
īstenošanas vietā “Rites 

pamatskola”, Cīruļi, Rites 
pagasts, Rites novads

01.02.2019. 
08.02.2019. 
12.02.2019. 
15.02.2019. 
19.02.2019. 
22.02.2019. 
26.02.2019. 

3 01.02.2019. 28.02.2019. 45 
minūtes 13:30-14:15

Viesītes vsk. sporta 
zāle, Vaļņu iela 7, vai 
stadions, Brīvības iela 

33, Viesīte, Viesītes 
novads

Vingrošanas nodarbības 
Viesītes vidusskolas skolēniem 

izglītības programmas 
īstenošanas vietā, Vaļņu iela 7, 

Viesīte, Viesītes novads

01.02.2019. 
18.02.2019. 
15.02.2019. 
22.02.2019. 

4 01.02.2019. 28.02.2019. 60 
minūtes 16:00-17:00 Citrus SPA, Kurzemes 

iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas apmācības Viesītes 
vidusskolas skolēniem izglītības 
programmas īstenošanas vietā 

“Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites 
pagasts, Rites novads

06.02.2019. 
13.02.2019. 
20.02.2019. 
27.02.2019. 

5 01.02.2019. 28.02.2019. 60 
minūtes 15:00-16:00 Citrus SPA, Kurzemes 

iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas apmācības Viesītes 
vidusskolas skolēniem izglītības 
programmas īstenošanas vietā, 

Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes 
novads

01.02.2019. 
04.02.2019. 
08.02.2019. 
11.02.2019. 
15.02.2019. 
18.02.2019. 
22.02.2019. 
25.02.2019.   

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 2018. gadā
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Vie-

sītes novada pašvaldības policijā 2018. gada 
laikā reģistrēti 19 iesniegumi no Viesītes 
novada juridiskajām personām un iedzīvo-
tājiem, saņemti un apkalpoti 196 personu iz-
saukumi. Gada laikā palielinājusies tendence 
iedzīvotājiem izteikt mutiskas sūdzības, īpaši 
piezvanot, bez rakstiska iesnieguma iesnieg-
šanas, baidoties no iespējamajām sekām. 244 
gadījumos tās pašvaldības policija nekavējo-
ties pārbaudīja un novērsa, lielākoties infor-
mācija apstiprinājās.

Par saistošo noteikumu nepildīšanu brī-
dinātas 98 personas. Viesītes pašvaldības po-
licijā ar dažādiem jautājumiem griezušies 311 
Viesītes novada iedzīvotāji, 108 gadījumos 
veikts darbs ar nepilngadīgajām personām. 
Veikti 73 reidi novada ūdenstilpju apsekoša-
nā, pārbaudīti 335 makšķernieki, atrasti bez-
saimnieku (243 metri) nelegāli ieliktie zvejas 
tīkli, no kuriem 3 tika atrasti aprīļa mēnesī lī-

daku nārsta laikā, ziemas mēnešos izņemti 34 
neatļautie makšķerēšanas rīki, ūdas ar dzīvo 
zivtiņu līdaku ķeršanai.

Sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņ-
tiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju, Probā-
cijas dienestu - 82 gadījumos, pārbaudīti 84 
transportlīdzekļi un to vadītāju dokumenti. 
8 gadījumos sniegta palīdzība Valsts neat-
liekamās medicīnas palīdzības dienestam: 2 
gadījumos, atverot īpašumu, un 6 gadījumos -  
pavadot slimnieku uz Daugavpils psihonei-
roloģisko slimnīcu. Sadarbībā ar Viesītes no-
vada īpašumu apsekošanas un sakārtošanas 
komisiju 144 gadījumos veikta īpašumu un 46 
gadījumos - ceļu stāvokļa apsekošana. Viesītes 
novada pašvaldības policija par izdarītajiem 
administratīvajiem pārkāpumiem Viesītes 
novadā sastādījusi un nosūtījusi novada paš-
valdības administratīvajai komisijai lēmuma 
pieņemšanai 27 administratīvā pārkāpuma 
protokolus. Veikta sabiedriskās kārtības no-

drošināšana 37 publiskajos pasākumos, no 30. 
jūnija līdz 8. jūlijam nodrošināta kārtība Rīgā 
Pļavnieku vidusskolā, XXVI Vispārējo latvie-
šu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku 
no Sēlijas novada uzturēšanās vietā.

Aizvadītajā gadā pašvaldības policija 
veica lielu darbu ar Viesītes novada domes 
nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārto-
šanas komisiju, tika apsekoti daudzi īpašumi, 
par dažādiem pārkāpumiem (iepriekšējā gada 
nenopļautā kūla, piesārņojums, invazīvie augi 
u.c.) tika izsūtītas 118 dažāda rakstura vēstu-
les. 2019. gadā pastiprināti tiks turpināts ie-
sāktais darbs, īpaši ezeru kontrolē zivju nārsta 
laikā. Sadarbībā ar visiem pašvaldības dienes-
tiem tiks kontrolēta kārtība Viesītes novada 
teritorijā, veicināta sadarbība, informācijas 
apmaiņa ar kaimiņu novadu un Valsts dienes-
tiem.

Viesītes novada pašvaldības policijas 
inspektors J. Pučinskis
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Starptautiska projekta ietvaros uzlabota infrastruktūra 
un veicināta iedzīvotāju saturiska brīvā laika pavadīšana

Viesītes novada pašvaldība 2018. gadā uz-
sāka Eiropas Savienības INTERREG Latvija -  
Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 
2014 - 2020 atbalstītā projekta “Ilgtspējīgas 
un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības”, 
Nr. LLI-295, īstenošanu. Projekta mērķis ir 
radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās 
aktivitātes Viesītē un Rokišķos. Projekts risi-
na sociālās iekļaušanas un iedzīvotāju skaita 
samazināšanās problēmas saistībā ar emigrā-
ciju un nabadzību. Abās apdzīvotajās vietās – 
Viesītē un Rokišķos - cilvēku dzīves stils nav 
pietiekami aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme 
ir pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cil-
vēkiem tikties, pavadīt laiku aktīvi. Aktīvam 
dzīvesveidam ir izveidotas un uzlabotas di-
vas vietas Viesītē un divas Rokišķos. Viesītē 
pilsētas centrā ir izveidots jauns bērnu rotaļu 
laukums, savukārt multifunkcionālais spor-
ta laukums aprīkots ar žogu. Pagājušā gada 
laikā paralēli būvniecības darbiem ir veiktas 
iegādes un organizēti pasākumi. 2018. gada 
augusta mēnesī ir organizēti divi pasākumi 
Viesītē, bet 16. septembrī mūsējie piedalījās 
ģimenes dienu pasākumā Rokišķos. Visos pa-
sākumos piedalījās pārstāvji no Lietuvas un 
Latvijas. Projekta atklāšanas pasākums noti-
ka 4. augustā, savukārt ģimeņu sporta dienā 
“Veselības noslēpumu atklāšana” 11. augus-
tā sporta laukumā pulcējās dažādu vecumu 
dalībnieki, tai skaitā ģimenes ar bērniem, lai 
kopīgi sportotu.

Projekta ietvaros ir iegādāts veselību un 
veselīgu dzīvesveidu popularizējošs kom-
plekts. Tajā ir liekā svara imitācijas veste 
(pieaugušo un bērnu izmēri), salīdzinošais 
modelis, lai uzsvērtu atšķirības starp mus-
kuļiem un taukiem cilvēka ķermenī, vingro-
šanas bumbas piemērotas universālai lieto-
šanai. Modelis “Pārtikas tauki ātro uzkodu 
ēdienā” veicina izpratni par pārtikas ietekmi 
uz veselību, kas savukārt ļauj ikvienam indi-
vīdam padomāt par to, ko ēdam. Mēģenes ar 
informāciju spilgti ilustrē, cik daudz tauku ir 
dažos ātrās ēdināšanas produktos: frī kartu-
peļos, karstmaizēs, hamburgerā, čīzburgerā, 
picā, hotdogā utt. 3D stends “Pasīvā dzīves-

veida sekas” skaidri parāda, kādas ir sekas 
pasīvam dzīvesveidam, kāda negatīva ietek-
me no nekustīga dzīvesveida rodas veselībai. 
Ir iegādāta divpusēja magnētiskā tāfele, kur 
var demonstrēt veselīga uztura kombinācijas. 
Bērniem ir iegādāta spēle “Sagatavojies un 
ej”. Tā ir lieliska spēle, kas veicina bērnu ak-
tivitāti. Identisku komplektu iegādājās arī Ro-
kišķu pašvaldība. Lai nodrošinātu komplekta 
pieejamību iespējami plašākam lokam, to 
demonstrēsim projekta ietvaros rīkotajos pa-
sākumos, bet ikdienā tas ir pieejams Viesītes 
jaunatnes iniciatīvu centrā. Lai popularizētu 
projekta rezultātus, 2018. gada 13. decembrī 
Viesītes novada pašvaldības speciālistiem, 
iestāžu un struktūrvienību vadītājiem tika 
demonstrēts jaunizveidotais bērnu rotaļu 
laukums, pastāstīts par problēmām būvnie-
cības procesā, demonstrēta iegādātā veselīgu 
dzīvesveidu popularizējošā komplekta pielie-
tošana (attēlā).

Projekta ietvaros ir uzsākta inovatīva 
plānošanas dokumenta (algoritma) izstrā-
de. Paredzēts, ka tas nodrošinās saprotamas 
instrukcijas sabiedrības locekļiem un arī 
atbilstošās jomas speciālistiem; tas domāts 
sociālās iekļaušanas kvalitātes uzlabošanai. 
Dokumentā būs iestrādāta informācija un 
plāns, kā uzlabot sadarbību starp speciālis-
tiem – jaunatnes lietas, sociālais dienests, 
kultūras un sporta joma, ārpus formālās izglī-

tības aktivitāšu organizatori utt., lai veicinātu 
iedzīvotāju aktīvu dzīvesveidu. Dokumenta 
izstrādes laikā tiks izzinātas un definētas sa-
biedrības grupu vajadzības, aprakstīti ārējie 
un iekšējie faktori, kas izraisa problēmas, 
plānoti veidi, kā tās risināt, paturot prātā sav-
starpējo mijiedarbību un situāciju maiņas. 
Vērā ņemams uzstādījums ir definēt pieeju, 
kas nosaka, ka sabiedrības loceklis ir vissvarī-
gākais, lai izvēlētos labāko un pieņemamāko 
ceļu, tajā pašā laikā paredzot arī pienākumus 
un atbildības. Institūcijām un pakalpojumu 
sniedzējiem paredzama atbalstoša loma.

Projektu īsteno divi partneri - Viesītes 
novada pašvaldība - vadošais partneris, un 
Rokišķu rajona pašvaldības administrācija. 
Īstenošanas laiks ir 18 mēneši.

Projekta kopējais finansējums: 199650,36 
eiro, tai skaitā ERAF finansējums 169702,80 
eiro. Viesītes novada pašvaldības finansē-
jums: 101143,57 eiro, tai skaitā ERAF finan-
sējums 85972,03 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas 
Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publi-
kācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada 
pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uz-
skatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostā-
ju.

G. Dimitrijeva,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

2019. gadā būs pieejamas dažādas apmācības lauksaimniekiem
2019. gadā būs pieejamas dažādas apmā-

cības lauksaimniekiem. Apliecības augu aiz-
sardzības līdzekļu lietošanai iegūt varēs, ize-
jot 3 dienu apmācību 19., 20. un 21. februārī. 
Apliecību pagarināšana - 27. februārī. Līdz 
apmācību sākumam jāpiesakās pie lauku kon-
sultanta vai LLKC birojā Jēkabpilī.

Kursi bioloģisko lauksaimnieku apliecības 
iegūšanai - 28. februārī, 5., 6., 12., 13. un 15 
martā.

17. un 24. maijā notiks 2 dienu kursi bio-
loģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem.

Tāpat notiks 2 dienu apmācības dzīvnieku 
apzīmēšanā un reģistrēšanā, kā arī pārraudzī-

bā un sēklošanā. Sekosim līdzi informācijai! 
Apmācības paredzētas februārī un aprīlī.

Pieteikties var pie Lauku konsultantes 
Irēnas Butkus, tālr. 25649618, vai Uzņēmēj-
darbības konsultantes Anitas Putkas, tālr. 
26511269.
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Viesītes novada pašvaldību darbinieki un iestāžu vadītā-
ji iepazīstas ar 2017. un 2018. gada projektu rezultātiem

2018. gada 13. decembrī Viesītes novada 
pašvaldību darbinieki un iestāžu vadītāji tika 
aicināti iepazīties ar 2017. un 2018. gadā īs-
tenoto vai īstenošanā esošo projektu rezultā-
tiem.

Pasākuma laikā Viesītes novada pašvaldī-
bas attīstības nodaļas vadītāja G. Dimitrijeva 
iepazīstināja ar četriem īstenotajiem vai īste-
nošanā esošajiem projektu rezultātiem: Esošās 

skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta 
skolas un Veselības un sociālās aprūpes cen-
tra vajadzībām; Aprīkojuma iegāde Viesītes 
Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu pa-
plašināšanai + iegādātais inventārs – veselības 
komplekts projekta “Ilgtspējīgas, sabiedriskas 
un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas, Nr. 
LLI-295, V-R communities” ietvaros; Bēr-
nu rotaļu laukumiņš projekta “Ilgtspējīgas, 

sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu 
kopienas – V-R communities” ietvaros; Tema-
tiskās ekspozīcijas “Vēstures klase” projekta 
realizācija, īstenotājs Viesītes novada pašval-
dības iestāde Viesītes muzejs “Sēlija”.

Pasākuma idejas autore ir Viesītes nova-
da pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja G. 
Dimitrijeva: “Lai gan šķietami ar projektu īs-
tenošanu darbojas tikai daži speciālisti, tomēr 
tas ir komandas darbs, kurā tiek iesaistīts lie-
lāks loks speciālistu.”

Pasākumā piedalījās 22 pašvaldības dar-
binieki, un pēc pasākuma novērtēšanas, ko 
visi dalībnieki izdarīja, var secināt, ka šāds 
pasākums ir noderīgs un nepieciešams. Šādā 
veidā ir iespēja uzlabot savas zināšanas par ES 
finansējuma iespējām savu ideju īstenošanā, 
tāpat arī projektu rezultātu apskate dzīvē no-
drošina pilnīgāku priekšstatu par to īstenoša-
nu. Pašvaldības darbinieku un iestāžu vadītāju 
atsaucība norāda uz to, ka šādu pasākumu ne-
pieciešams organizēt arī turpmāk!

Liels paldies Viesītes novada pašvaldības 
Attīstības nodaļai par šāda pasākuma organi-
zēšanu!

Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala

Atkritumu izvešanas grafiks 2019. gadam Viesītes novadā
Mēnesis 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Viesītes pilsēta,
daudzdzīvokļu mājas, iestādes 

un uzņēmumi

7.
14.
21.
28.

4.
11.
18.
25.

4.
11.
18.
25.

1.
8.

15.
23.
29.

7.
13.
20.
27.

3.
10.
17.
25.

1.
8.

15.
22.
29.

5.
12.
19.
26.

2.
9.

16.
23.
30.

7.
14.
21.
28.

4.
11.
19.
25.

2.
9.

16.
23.
30.

Viesītes pilsēta,
individuālās mājas

7.
21.

4.
18.

4.
18.

1.
15.

7.
20.

3.
17.

1.
15.

5.
19.

2.
16.

7.
21.

4.
19.

2.
16.

Viesītes pagasts,
Vārnavas virziens 14. 11. 11. 8. 13. 10. 8. 12. 9. 14. 11. 9.

Viesītes pagasts, Eķengrāves 
virziens

2.
15.

5.
19.

5.
19.

2.
16.

7.
21.

4.
18.

2.
16.

6.
20.

3.
17.

5.
19.

5.
19.

3.
17.

Elkšņu, Rites,
Saukas pagasti

2.
16.
29.

6.
20.

6.
20.

3.
17.

2.
15.
28.

5.
19.

3.
17.

7.
21.

4.
18.

2.
16.
29.

6.
20.

4.
18.

Viesītes pagasts, Viesītes 
ezera virziens

3.
17.

7.
21.

7.
21.

4.
18.

2.
16.

6.
20.

4.
18.

8.
22.

5.
19.

3.
17.

7.
21.

5.
19.

Ikvienam īpašniekam jāpiedalās atkritu-
mu apsaimniekošanas sistēmā.

Atkritumi tikai un vienīgi ievietojami 
atkritumu konteineros vai SIA “Viesītes ko-
munālās pārvalde” marķētajos maisos. Par at-
kritumu maisu novietošanu izvešanai lūgums 
informēt uzņēmumu pirms maisu novietoša-
nas ielas vai ceļa malā.

Jebkāda veida atkritumu izmešana, at-

kritumus neievietojot konteinerā, vai izvairī-
šanās no piedalīšanās atkritumu apsaimnie-
košanas sistēmā ir sodāma atbilstoši Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58. pan-
tam ar naudas sodu no septiņdesmit līdz sep-
tiņi simti euro.

Stikla un PET iepakojums, papīrs izme-
tams atbilstošajos konteineros.

Logu stiklu nedrīkst izmest otrreiz iz-

mantojamo izejmateriālu konteineros.
Sadzīves tehniku bez maksas var nogādāt 

Smilšu ielā 39, Viesītē. Iebraukšana no Meža 
ielas (izbraucot no Viesītes pilsētas, Jēkabpils 
virzienā pa labi) uz Viesītes katlu māju.

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 
valdes priekšsēdētājs M. Blitsons
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Viesītes muzejam “Sēlija” apstiprināts jauns logo

Viesītes muzejam “Sēlija” izveidots 
jauns grafiskais logo. To veidojusi grafiskā 
dizainere Solvita Kukle, kas, pati būdama 
sēliete, veiksmīgi izpratusi logo ietverto sē-
lisko filozofiju.

Lai veicinātu muzeja atpazīstamību un at-
vieglotu darbu digitālajā vidē, Viesītes muzejs 
“Sēlija” lēma par jaunas atpazīstamības zīmes 
izveidi. Grafiskā logo pamatā ir līdzšinējais 
muzeja logo, kas pašos pirmsākumos ticis zī-
mēts ar roku.

Logo centrā attēlots senais sēļu pilskalns 
ar divām terasēm. Šādas terases bijušas īpa-
ši raksturīgas sēļu cilts pilskalniem un Sēlijā 
sastopamas bieži. Arheoloģisko pieminekļu 
ziņā Viesītes novads ir īpaši bagāts – te atro-

das 9 sēļu pilskalni un vairāki valsts nozīmes 
senkapi un apmetnes. Pilskalna priekšplānā 
novietotā aka simbolizē muzeju kā zināšanu 
smelšanas avotu. Aka latviešu ornamentikā 
savieno pazemes ūdeņus ar debesīm, ļaujot 
mums smelties muzejā atrodamās vērtības un 
pielietot tās mūsdienās. Akas četri stūri sim-
bolizē četrus gadalaikus un mūžīgo pasaules 
cikliskumu, norādot uz nemainīgo muzeja 
darbalaiku visa gada garumā.

Logo apņem stilizēts sēļu sievietes sudra-
ba kaklariņķis ar rombveida skaldnēm galos. 
Visā Latvijā iegūti 5 šādi eksemplāri, no tiem 
3 tieši Sēlijā – divas šādas rotas atrastas Vār-
navas “Saulīšu” depozītā Viesītes novadā no 
8. gadsimta, bet viena “Mūrnieku” depozītā 
Neretas novadā. Šādas rotas bijušas raksturī-
gas seno sēļu sievietēm. Kaklariņķa atvērumu 
aizpilda muzeja dibināšanas gads. Logo dizai-
nā izmantotas Sēlijas karoga krāsas — Latvi-
jas karmīnsarkanā un sūnu zaļā.

Grafiskā dizainere Solvita Kukle no Jē-
kabpils novada Rubeņiem ir Sēlijas patriote. 
Viņa aktīvi iesaistās biedrības “Ūdenszīmes” 
darbībā, gan rīkojot mākslas pasākumus, gan 
veidojot radošas mūsdienu rotaslietas. 2014. 
gada rudenī māksliniece uzvarēja Latvijas Pas- 
ta un TV3 rīkotajā pastmarkas dizaina kon-
kursā, izveidojot Latvijas Lepnuma pastmar-
ku “Dziedošie koki”. Veidojusi grāmatas “No 

Sēlijas pūra” grafisko noformējumu.
Viesītes muzejs “Sēlija” ir dibināts 2000. 

gadā, un to veido trīs nodaļas – Mazā Bānīša 
parks, Paula Stradiņa skola un Mārtiņa Buc- 
lera fotogrāfijas kabinets. Mazā Bānīša parks 
Viesītē, A. Brodeles ielā 7, un Paula Stradiņa 
skola, Peldu ielā 2, atvērta visu gadu no otr-
dienas līdz sestdienai. Nozīmīgākās muzeja 
ekspozīcijas iepazīstina ar šaursliežu dzelz-
ceļa vēsturi Sēlijā, Paula Stradiņa dzimtu un 
Sēlijas kultūrvēsturi.

Attēlā: 8. gadsimta sudraba kaklariņķis no 
Vārnavas “Saulīšu” depozīta Latvijas Nacio-
nālā vēstures muzeja ekspozīcijā.

Sagatavoja J. Dzimtais,
Viesītes muzeja “Sēlija” izglītojošā darba

un darba ar apmeklētājiem speciālists,
info@muzejsselija.lv, tālr. 28681126.

Viesītē būs apskatāms 20. gadsimta 30. gadu 
dzelzceļnieka tērps

Pērnā gada nogalē noslēdzās Viesītes mu-
zeja “Sēlija” īstenotais projekts, kura rezultātā 
muzeja nodaļa Mazā Bānīša parks papildināta 
ar jaunu eksponātu — 20. gadsimta 30. gadu 
šaursliežu dzelzceļa darbinieka formas tērpu.

Īstenojot Latvijas Valsts mežu atbalstītās 
Zemgales kultūras programmas 2018 projektu 
“Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo kā unikāla 
Zemgales industriālā kultūras mantojuma po-
pularizēšana un pieejamības uzlabošana”, Mazā 
Bānīša parka ekspozīcija papildināta ar dzelz-
ceļnieka formu. Projekta kopējās izmaksas sa-
sniedza 1700 eiro.

Projekta ietvaros izgatavota pilna šaurslie-
žu dzelzceļa darbinieka forma. To veido bikses, 
svārki, mētelis un cepure. Svārkiem un mēte-
lim izšūtas atloku zīmes, kas norāda uz piede-
rību dzelzceļam. Mēteļa un svārku pogas rotā 
Latvijas mazais ģerbonis. Pie cepures dzeltena 
metāla kokarde – ozollapu vainagā ietverts 
mazā valsts ģerboņa attēls.

Cepures priekšā nags, virs kura melna siks-
niņa, kas galos piestiprināta ar divām pogām.

Viesītiete Ārija Jurkevica, kuras vīrs strādā-
ja stacijā, atceras: “Paši dzelzceļnieki bija skaisti, 
visi bija formā, ar vīrišķīgu, skaistu stāju, vien-
mēr viss kārtībā. Es gāju, atceros, ka mans vīrs 
ar, pucēja vēl pogas, lai tikai tīrs būtu un izbuk-
tēts… bet visi tādi bija. Dzelzceļniekiem bija ļoti 

liela ievērība no visiem, jo tas ir dzelzceļnieks. 
Un nevarēja iet kaut kā nošļucis, nē!”

Šūšanas darbus veica uzņēmums “Astaro”, 
kam ir liela pieredze dažādu oficiālo formu da-
rināšanā. Projekta gaitā apzināti materiāli un 
fotogrāfijas muzeja “Sēlija”, Ventspils muzeja 
un Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja krājumā. 
Lielu atbalstu sniedza Jelgavas, Ventspils un Rī-
gas muzeja kolēģi, kuri jau iepriekš izgatavojuši 
dažādu dzelzceļa darbinieku formas tērpus un 
dalījās savā pieredzē.

30. gadu forma papildinās ekspozīcijā jau 
apskatāmo Padomju laika dzelzceļa darbinieka 
formu – mēteli un cepuri. Nākotnē plānots iz-
gatavot arī šaursliežu dzelzceļa pavadones tēr-
pu, tādējādi parādot gan sieviešu, gan vīriešu 
dzelzceļa formas tērpus.

Līdz ar jauno tūrisma sezonu dzelzceļa 
formas tērps būs apskatāms Mazā Bānīša parkā 
esošajā vagonu depo ēkā. Viesītes muzeja “Sē-
lija” nodaļa Mazā Bānīša parks atrodas Viesī-
tē, A. Brodeles ielā 7, bijušajā dzelzceļa depo 
teritorijā. Tā iepazīstina ar Sēlijas šaursliežu 
dzelzceļa vēsturi, kas šeit darbojās no 1916. līdz 
1972. gadam.

Sagatavoja J. Dzimtais,
Viesītes muzeja “Sēlija” izglītojošā darba

un darba ar apmeklētājiem speciālists,
info@muzejsselija.lv, tālr. 28681126.
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Sēļu kluba kopsapulce

Biedrība Sēļu klubs dibināta pirms pie-
ciem gadiem - 2014. gada 10. janvārī Aknīstē, 
reģistrēta Viesītē – ierakstīta LR Uzņēmumu 
reģistrā 2014. gada 31. janvārī.

Tajā laikā Viesītes novadam bija uzticēta 
7. Sēlijas kongresa sagatavošana, bet muzejam 
“Sēlija” un Sēļu klubam jāveic organizatoris-
kais darbs. Tā bija iespēja iegūt domubiedrus 
un atbalstītājus, kas Sēlijas atdzimšanu uztver 
un saprot kā vēstures dotu iespēju mūsu iden-
titātes, savu sakņu un piederības noskaidroša-
nā un izprašanā, attiecinot to katram uz sevi 
personīgi. Tas dod pamatu mūsu katra dzīvei, 
ja to apzināmies, izjūtam un respektējam. Tā 
ir vienreizēja sajūta – būt piederīgam, līdz ar 
to arī atbildīgam un lepnam par savu vietu.

Bet jāņem vērā, ka Sēlijas vārds no aiz-
mirstības izcelts tikai pirms divdesmit ga-
diem, tāpēc mēs Sēļu klubā esam vieni no 
tiem, kam tas ļoti rūp un kas paši grib aktīvi 
darboties Sēlijas vārda un idejas stiprināšanā. 
Saprotam, cik būtiski mums justies kā sēļu 
pēctečiem, kas daudzās paaudzēs dzīvo šajā 
Daugavas krastā. Varbūt mūs jāsauc par sē-
liešiem, kas apdzīvo seno sēļu zemes? Lai arī 
tā, tomēr te ir mūsu mājas, sevi sajūtam kā šīs 
vietas neatņemamu daļu, pat arī tad, ja mājās 
runājam citā valodā.

Sēļu kluba darbības virzieni ir:
Sēlijas kultūrvēsturiskā reģiona vēstures 

un kultūras apzināšanas un pētnieciskais 
darbs. Izcilu personību ieguldījuma doku-
mentēšana un popularizēšana. Personību pie-
miņas saglabāšana novados;

sadarbība ar līdzīgi domājošajiem, sav-
starpēja zināšanu un pieredzes apmaiņa pa-
gastos pasākumu, kopīgu projektu un infor-
matīvā veidā;

darbs ar sabiedrību visos Sēlijas novados –  
pasākumi, norises un darbošanās (Sēlijas aka-
dēmija un citas darba formas), kas popularizē 

zināšanas par Sēlijas kultūrvēsturi un seno 
dzīvesziņu.

Šī gada 19. janvārī Neretā notika Sēļu klu-
ba kopsapulce. Tā bija domubiedru tikšanās, 
šoreiz klātienē, jo parasti sazināmies interne-
tā vai pa telefonu. Katrs nedaudz iepazīstināja 
klātesošos ar savu darba jomu, arī ar jauno 
Sēļu kluba biedru – “Kultūras veicināšanas 
biedrību” no Jaunjelgavas. Sēļu kluba valdes 
priekšsēdētāja atskaitījās ne tikai par aizva-
dīto gadu, bet arī dalījās iespaidos par kopā 
paveikto visu piecu gadu sadarbības laikā, jo 
varējām to atzīmēt arī kā pirmo piecu gadu 
pastāvēšanas jubileju.

Pārrunājām gan paveikto, gan ieceres jau-
najam sadarbības periodam - 2019. gadam. 
Pagājušā gada sākumā tika pabeigts darbs 
pie pirmā izdevuma “Sēļu Kluba Avīze”. Tā 
bija veltīta personībām, kam 2017. gadā sa-
vos novados atzīmējām apaļas vai pusapaļas 
gadskārtas. Tas parasti ir iemesls pārskatīt 
jubilāra dzīves gājumu, vismaz to, ar ko viņš 
ieies Sēlijas vēsturē. Šajā gadā plānojam izdot 
nākamo avīzes numuru, atrisināt arī jautāju-
mu par finansējumu. Par neveiksmi var uz-
skatīt to, ka papīra formātā netika izdots jau 
iespiešanai sagatavotais izdevums “VII Sēlijas 
kongress Viesītē”. To nolemts reģistrēt un ie-
sniegt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai digitā-
lā formātā. Tas būs lasāms ne tikai tur, bet arī 
Sēļu kluba mājas lapā.

Sēlijā notiek daudz dažādu pasākumu, 
bieži vien vienlaicīgi kaimiņu pagastos, kad 
iedzīvotājiem jāizvēlas, uz kuru doties. Tā-
pēc esam vienojušies, ka tāpat kā līdz šim 
informēsim viens otru ar Sēļu kluba mājas 
lapas un feisbuka starpniecību arī par saviem 
rīkotajiem vai zināmajiem sava pagasta pasā-
kumiem, bet galvenais - aicināsim viens otru 
piedalīties tajos. Mājas lapā redzamas aktu-
alitātes un notikumi, izveidota sadaļa Ielūdz, 
kur katrs Sēļu kluba dalībnieks var ievietot 
savu informāciju.

Sēļu klubs maijā aicina uz Latviešu folk- 
loras krātuves Garamantas.lv izbraukuma se-
mināru Neretā. Precīzs laiks būs zināms mar-
tā. Uz savas biedrības pasākumiem aicinās 
Paula Sukatnieka memoriālās mājas vadītāja 

Vanda Gronska Dvietē, Saukas pagastā Val-
dis Piekuss – uz tradicionālo Draudzes dienu 
Saukas baznīcā jūlija pēdējā sestdienā, kur 
paredzēta tikšanās ar pazīstamo žurnālistu 
un dzejnieku Andri Grīnbergu.

Jaunizveidotā Neretas novada novadpēt-
niecības muzeja iniciatore un vadītāja Lidija 
Ozoliņa aicinās uz savas biedrības “Pārupes 
mantinieki” pasākumiem Leišmalē, Sēlijas 
rakstnieces Lūcijas Ķuzānes dzimtas mājā -  
vecajā Gricgales krogā. Lidiju Ozoliņu te pa-
zīst visi. Sveicām viņu ar kārtējo dāvinājumu 
savam pagastam. Lidija prezentēja savu jau-
nāko grāmatu “Neretas novada ļaužu spēka 
vārdi”, almanahs, II gadagājums, kas tikai 
pirms dienas atvests no tipogrāfijas. Kopsa-
pulces noslēgumā paviesojāmies arī topošajā 
muzejā, kas biedrības un Neretas pašvaldības 
veiksmīgas sadarbības rezultātā atradis pie-
mērotas telpas Jāņa Jaunsudrabiņa Neretas 
vidusskolas Mazajā skoliņā.

Kad veidojām savu biedrību, plānojām 
kopīgajos pasākumos iesaistīt vietējo pagas-
tu cilvēkus, tā ienesot kaut ko jaunu viņu 
ikdienā. Populārākie no šiem pasākumiem 
bija ceļojumi - rakstnieku piemiņas vietu ap-
meklējumi un pilskalnu apceļošana. Tā kā tas 
saistīts ar jaunu zināšanu un iespaidu gūšanu, 
nolēmām to nosaukt par Sēlijas akadēmiju. 
Šajā gadā vasarā iecerēts rīkot Radošās dienas 
ar simpoziju un meistarklasēm. Tam būs va-
jadzīga vieta kādā no novadiem, kuru tad no-
sauksim par Sēļu kluba Ceļojošo rezidenci, jo 
nākamajā gadā mūsu Rezidence pārvietosies 
uz citu novadu.

Esam atvērti katram priekšlikumam un 
jaunai idejai, gatavi ienest labas pārmaiņas 
savos plānos. Viena no tādām idejām ir ek-
spedīcija uz Sēlijas austrumu robežām. Mēr-
ķis nav noskaidrot, kur sākas vai beidzas 
Sēlijas kultūrvēsturiskais reģions, bet gan to, 
kas dzīvo Zemgales pašā kartes “astītē” aiz 
Daugavpils. Latgalieši, zemgalieši vai sēlieši? 
Vai sauksim arī to par Sēliju? Tāda ekspedīci-
ja būtu svētīga arī uz Vidzemes pusi, bet par 
to citā vasarā.

Sēļi - viena no baltu ciltīm, kas mums at-
stājusi maz liecību par savu kultūru, tomēr tās 
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Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese)

No šī gada ikvienam iedzīvotājam un 
uzņēmumam ir iespēja portālā Latvija.lv iz-
veidot savu elektronisko adresi, darot valstij 
zināmu, ka turpmāk viņš ar valsts pārvaldes 
iestādēm vēlas sazināties tikai elektroniski. 
Iedzīvotājiem e-adrese būs brīvprātīga, bet 
no 2020. gada 1. janvāra e-adreses lietošana 
uzņēmējiem būs obligāta.

Kas ir e-adrese?
E-adrese ir rīks, kas ļaus droši sazināties 

iedzīvotājiem/uzņēmumiem ar valsts un paš-
valdību iestādēm (x iestādi). Ja aktivizēsiet 
savu e-adresi, jūs turpmāk vienuviet saņem-
siet visu valsts un pašvaldības iestāžu sūtītās 
ziņas un dokumentus. Nebūs vairs jāiet uz 
pastu pēc ierakstītas vēstules vai jāsatraucas 
par pazaudētiem sūtījumiem. Saņemot ziņas 
elektroniski, ar interneta starpniecību varēsiet 
sarakstei piekļūt no jebkuras vietas pasaulē.

Kādas sekas ir vēstulei e-adresē?
E-adrese aizstāj ierakstītu vēstuli. Saskaņā 

ar Paziņošanas likumu dokuments, kas nosū-
tīts uz oficiālo elektronisko adresi, uzskatāms 
par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosū-
tīšanas.

Kā var sākt lietot e-adresi (kā IZVEIDOT)?
Lai sāktu lietot (izveidotu) e-adresi, cilvē-

kam ir jāpiesakās tās izveidei, izmantojot tam 
paredzētu speciālu formu “E-adreses pietei-
kuma forma” portālā Latvija.lv. Kad ekrānā 
parādīsies vienotās pieteikšanās logs, būs ne-
pieciešams apliecināt savu identitāti ar vienu 
no šiem līdzekļiem: eID karti vai eParaksts 
mobile. Tālāk jāseko dažiem vienkāršiem so-
ļiem, kuri tiks aprakstīti uz ekrāna, un e-ad-
rese būs izveidota.

Kā es varu piekļūt e-adreses pastkastītei?
Iedzīvotāji un uzņēmēji var piekļūt savai 

e-adreses pastkastītei portālā Latvija.lv, spie-
žot uz “Mana darba vieta”. Lai apliecinātu 
savu identitāti, cilvēkam būs jāizmanto eID 
karte vai eParaksts Mobile (mobilā tālruņa 
lietotne, kas atļaus identificēties bez eID kar-
tes, bet tikpat droši).

Vai e-adrese ir obligāta? Kāpēc? Kādas ir 
sankcijas, ja tie, kam tas ir paredzēts, tomēr 
to neizmanto?

Iedzīvotājiem e-adreses lietošana ir brīv-
prātīga. E-adresi var aktivizēt jebkurā laikā 
portālā Latvija.lv. Pastāv iespēja jebkurā laikā 
e-adresi deaktivizēt un tad atkal saņemt iestā-
žu vēstules uz savu deklarēto adresi.

Iedzīvotāji (tai skaitā, fiziskās personas, 
kuras reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta 
nodokļu maksātāju reģistros) e-adresi var lie-
tot brīvprātīgi jau kopš 2018. gada 1. jūnija. 
Savukārt fiziskām personām, kuras ir arī re-

zerves karavīri, e-adrese jālieto obligāti.
Uzņēmēji e-adresi var sākt lietot brīvprā-

tīgi no brīža, kad tā pieejama, taču no 2020. 
gada sākuma e-adreses lietošana uzņēmējiem 
būs obligāta. Turklāt no brīža, kad uzņēmējs 
e-adresi aktivizēs, to atslēgt vairs nevarēs.

Juridiskās privātpersonas (komersanti) 
e-adresi brīvprātīgi varēs sākt izmantot, sā-
kot no 2019. gada sākuma, bet no 2020. gada 
e-adreses lietošana tiem būs obligāta.

Sankcijas par e-adreses neizmantošanu 
nav noteiktas. Vienlaikus atgādinām, ka e-ad-
reses lietošana ir pašu interesēs. Ja e-adrese ir 
aktivizēta, bet netiek izmantota, jūs varat ne-
saņemt jums būtisku un svarīgu informāciju.

Pēc 2018. gada 15. oktobra e-adrese obli-
gāti jāizmanto valsts un pašvaldību iestādēm, 
plānošanas reģioniem, valsts augstskolām un 
zinātniskiem institūtiem, publiskiem nodibi-
nājumiem, prokuratūrai un privātpersonām, 
kam deleģēts valsts pārvaldes uzdevums. No 
2020. gada e-adresi lietos tiesas, zvērināti tie-
su izpildītāji un maksātnespējas administra-
tori.

Vairāk informācija: mana.latvija.lv sadaļā 
“E-adrese”.

Neskaidrību gadījumā griezties Viesītes 
VPVKAC (Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrā), Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novadā.

ir tik pārliecinošas, lai varētu teikt, - te sen-
senos laikos dzīvoja sēļi. Aicināsim atzīmēt 
Baltu vienības dienu 22. septembrī, apceļot 
Sēlijas pilskalnus, lai tur sajustu vistiešāko 
saikni ar pagātni.

Esam iegādājušies savu Sēlijas karogu, 
lai tas atgādina par mūsdienu simboliku, kas 
piešķir svarīgumu un krāšņumu kopā sanāk-
šanas brīžiem.
“Zaļš – cerība un draudzība, un prieks, kas 
dzīvi gaišu dara...
Balts – gara spēks, mums sēļiem dots, lai tautas 
druvā darbus veicam...
Un sarkans pieder tēvzemei kā svētā solījuma 
ķīla...”

Šie mūsu karoga krāsas skaidrojošie vārdi 
ir no korporācijas “Selonija” himnas - Krā-
su dziesmas (Selonija, 1880. - 1990. Seloni-
ja. New York. 1994. 152. - 155. lpp.). Himna 

vajadzīga arī Sēlijai vai Sēlijas novadu apvie-
nībai. Domājam, ka par tādu varētu kļūt 8. 
Sēlijas kongresā Jaunjelgavā dziedātā dziesma 
“Sēlijai”.

Pietiekoši daudz punktu jaunā gada plā-
nā, cerot, ka lielākā daļa veiksmīgi realizēsies. 
Kopsapulce ievēlēja jauno Sēļu kluba valdi 
trīs cilvēku sastāvā: Ilmu Svilāni, Lidiju Ozo-
liņu, Vandu Gronsku. Visi bija vienisprātis, ka 
darbosimies, apvienojot spēkus un resursus. 
Sadarbību apliecināja arī mūsu sapulces “sle-
penais” viesis – atraktīvais barons fon Hāns, 
Ērberģes muižas barona Vilhelma fon Hāna 
(1792 - 1850) pēctecis.

Lielākā daļa Sēļu kluba biedru nāk no 
dažādiem Sēlijas novadu apvienības pagas-
tiem, aktīvi darbojas savās dzīves vietās, lai 
katra aizvadītā diena būtu jēgpilna. Vairāki 
no viņiem paši vada kādas biedrības, kas arī 

darbojas vietējās sabiedrības un mūsu Sēlijas 
labā. Arī tie, kas dzīvo citur, tāpat sajūt savu 
piederību Sēlijai un ir ar to cieši saistīti. Arī 
turpmāk laipni aicinām pievienoties mūsu 
Sēļu klubam, lai atbalstītu viens otru, kopā 
darbotos un arī ko labu paveiktu Sēlijas vārda 
stiprināšanā un daudzināšanā. Ja nevarat pie-
dalīties tiešā veidā, Sēļu klubam nepieciešami 
arī biedri, kas atbalsta, ir domubiedri, sniedz 
idejas un dod padomus. Gaidām jaunus da-
lībniekus savā Sēļu klubā neatkarīgi no vecu-
ma, tautības vai dzīves vietas, ja tikai jūtaties 
kā sēļi vai sēlieši.

Par mums var lasīt Sēļu kluba mājas lapā: 
www.seluklubs.lv

Sēļu kluba valdes priekšsēdētāja I. Svilāne
A. Grīnvaldes foto

25. decembrī, Pirmajos Ziemassvētkos, 
Viesītes Kultūras pilī aizvadīta ikgadējā Baptis-
tu draudzes koordinētā akcija “Vislielākā dāva-
na”. Tās ietvaros ikviens novada bērns vecumā 
no 2 līdz 14 gadiem saņēma dāvanu.

Pārsteigumus ik gadu gatavo ģimenes no 
Vācijas projekta “Samarieša soma” ietvaros, 

kastē ieliekot dažādas dāvaniņas – krītiņus, 
blociņus, zīmuļus, bumbas, spēļmantiņas, lel-
les, grāmatiņas u.tml. Pirms bērni tās saņēma, 
visus klātesošos priecēja Viesītes baptistu drau-
dzes svētdienas skolas audzēkņu priekšnesumi.

Viesītes novada pašvaldība ik gadu šo pa-
sākumu atbalsta ar telpām Viesītes Kultūras 

pilī un transporta organizēšanu, lai ģimenēm 
no visa novada būtu iespēja ierasties uz pasā-
kumu un saņemt Vislielāko dāvanu.

Jaunatnes lietu speciāliste un Sabiedrisko 
attiecību speciāliste D. Sala

Viesītē aizvadīts pasākums “Vislielākā dāvana”
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“Latvijas skolas soma” Daugavpilī

13. decembrī Rites skolas 1. - 7. klašu sko-
lēniem nācās nolikt savas skolas somas un do-
ties mācību braucienā uz Daugavpili. Projekta 
“Latvijas skolas soma” ietvaros tika apmeklē-
tas vairākas interesantas vietas Daugavpils 
pilsētā. Viena no aktīvākajām un sportiskāka-
jām bija Daugavpils ledus halle, kuras apmek-
lējumā ikviens varēja izbaudīt jauko slīdēšanu 
uz ledus. Pats grūtākais šajā procesā izrādījās 
slidu cieša sasaitēšana – ļoti daudzi bērni sa-
prata, cik ļoti nepieciešams kaut mazāko dar-
bu izdarīt kārtīgi - katra vāji sasietā slidu auk-
la bija jāpārsien skolotājām. Patīkami redzēt, 
ka vecāko klašu jaunieši un tie, kuri mācēja 
slidot, labprāt palīdzēja mazākajiem. Bija gan 
smiekli, gan kritieni, bet gandarījums beigās 
vienkārši brīnišķīgs. Daudzi mazākie bērni 
pirmo reizi redzēja ledus liešanas mašīnu un 
“īstus” hokejistus, kā arī izmantoja iespēju un 
kopā ar vienu no tiem nofotografējās.

Pēc tam ceļš veda uz Latgales zoodārzu. 
Viss, sākot ar mazajām skudrām un lielajiem 
kaimaniem, šķita interesants. Redzēt tuvumā 
īstu zvēriņu un uzzināt par viņa dzīvi savvaļā 
bija savdabīgs neklātienes ceļojums pa dažā-
dām pasaules vietām. Šeit viens no šokējošā-
kajiem atklājumiem bija ziņa, ka pērtiķiem 

gardākais ēdiens ir vārīti kartupeļi, nevis 
mums šķietami ierastais banāns. Mazo un 
draudzīgo surikatu ģimene labprāt vēlējās, lai 
bērni uzturētos viņu tuvumā. Daugavpils Zi-
noo centrā interaktīvajās nodarbībās jaunieši 
iepazinās ar arhitektūras un skaņas īpatnī-
bām. Mazākajiem bērniem brīnums bija tas, 
ka skaņu var arī redzēt. Vecāko klašu skolēni 
sevi izmēģināja arhitektūras jomā, un katrs 
sev izgatavoja savu sapņu pili. Visjautrākais 
izrādījās laiks centra interaktīvajā daļā, kurā 

varēja izmēģināt sevi dažādās aktivitātēs. Op-
tiskās ilūzijas, uzdevumi loģiskajai domāša-
nai, pacietības pārbaudes, muzikālās un deju 
stacijas bija tikai daži no piedāvājumiem, kas 
palīdzēja katram “ieraudzīt sevi no malas”.

Dodoties mājās, pilsēta mirdzēja dažādos 
rotājumos un gaismas dekorācijās. Visi ceļu 
bērni čaloja, dalīdamies iespaidos par pava-
dīto dienu.

Skolotāja V. Liepiņa

Novada skolās

Mācību ekskursijā uz Līvāniem

20. decembrī Viesītes vidusskolas 7. a, 8. 
a un 10. klašu skolēni devās mācību ekskur-
sijā uz Līvāniem. Visas trīs klases iepriekšējā 
mācību gada noslēgumā bija konkursa “La-
bākā klase” godalgoto vietu ieguvējas un tika 
apbalvotas ar diplomiem un naudas balvām 
ekskursiju organizēšanai. Izmantojot šo lie-
lisko dāvanu un iniciatīvas “Latvijas skolas 
soma” finansējumu, gada nogalē tika ieplāno-
ta kopīga ekskursija.

Līvānu pussalā, kas pēdējos gados pie-
dzīvojusi lielas pārmaiņas, iekārtots Latgales 
mākslas un amatniecības centrs. Tur viesojā-
mies stikla pūtēju darbnīcā un vērojām, kā no 
karstās stikla masas, prasmīgu meistaru vei-
doti, top neatkārtojami mākslas darbi. Sko-
lēniem klātienē bija iespēja iepazīt reto stikla 
pūtēja amatu. Tāpat tika sniegti skaidrojumi 
par to, kā top stikla masa, cik daudzveidīgi 
var būt stikla izstrādājumi.

Līvānu stikla fabrika ekonomisko pār-
maiņu laikā nu jau ir tikai vēsture. Tagad mu-
zejā aplūkojamas vēsturiskas fotogrāfijas un 
priekšmeti no fabrikas. Par laimi Līvānu ie-
dzīvotājiem ir izdevies saglabāt stikla muzeja 

galveno vērtību – stikla izstrādājumu ekspo-
zīciju. Stikla muzeja vērtība ir ne tikai tā vēs-
turiskais aspekts, bet arī estētiskais baudījums 
un izpratne par to, cik unikāli mākslas darbi 
joprojām top tepat Latvijā, Līvānos.

Iepazīstoties ar Latgales mākslas un 
amatniecības centra ekspozīciju, pilnveido-
jās izpratne par Latvijas iedzīvotāju dzīvi un 
amatniecību senatnē un mūsdienās. Tautas 

lietišķās mākslas studijas “Dubna” ekspozīcija 
deva izpratni par amatnieku sasniegumiem 
mūsdienās un tradīciju dzīvotspēju gadsimtu 
garumā.

Pateicamies par atbalstu ekskursijas fi-
nansēšanā Viesītes novada domei un inicia-
tīvai “Latvijas skolas soma”!

Audzinātājas Mārīte, Ilze un Sanita
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Volejbols
Noslēgušās visas Latvijas kausa izcīņas 

volejbolā spēles dažādās vecuma grupās.
Sēlijas Sporta skolu šogad pārstāvēja čet-

ras komandas: U-19 zēni, U-16 zēni, U-14 
zēni un U-16 meitenes. Audzēkņus šīm sa-
censībām sagatavo volejbola treneri Jānis Ko-
kins (Zasa, Aknīste), Iveta Aišpure (Zasa) un 
Olita Treine (Aknīste).

Sēlijas SS U-16 zēnu komanda kopvērtē-
jumā izcīnīja 8. vietu no 12 komandām.

U-16 meitenes kopvērtējuma tabulā no 
15 komandām ierindojās 14. vietā.

U-14 zēnu komanda kopvērtējumā izcī-
nīja 11. vietu 14 komandu konkurencē.

U-19 zēni 22. - 23. decembrī Talsos aiz-
vadīja pēdējās finālturnīra spēles. Mūsu puiši, 
uzvarot Daugavpils BJSS 2 un Viļakas novada 
BJSS komandas un zaudējot Talsu NSS ko-
mandai, kopvērtējumā izcīnīja 10. vietu no 12 
komandām.

Jau janvārī sāksies pirmās Jaunatnes čem-
pionāta spēles visām sporta skolas koman-
dām.

Vieglatlētika
16. decembrī Daugavpilī norisinājās sa-

censības vieglatlētikā U-12 un U-14 vecuma 
grupām “Jaunais vieglatlēts, 1. posms”. Šajās sa-
censībās piedalījās treneres Madaras Nagles -  
Galdiņas treniņgrupas audzēkņi no Zasas.

Startējot U-14 grupā, Līva Nagle ieguva 
3. vietu 50 m skriešanā (7,4 s), 6. vietas tāl-
lēkšanā (3,69 m) un 150 m skriešanā (25.0 s). 
Zanda Vasiļiva ieguva 7. vietu 50 m skriešanā 
(8,0 s), divas 9. vietas – 150 m skriešanā (26,3 
s) un tāllēkšanā (3,46 m).

U-12 vecuma grupā Endija Aleksejeva ie-
guva 3. vietu tāllēkšanā (3,35 m) un 4. vietu 
50 m skriešanā (8,00 s). Guntars Gremze zēnu 
konkurencē bija trešais tāllēkšanā (3,68 m), 
piektais 150 m skriešanā (26,3 s) un septītais 
50 m skriešanā (8,5 s).

7. janvārī U-14 grupas audzēkņi startēja 
Ogres novada Sporta centra rīkotajās sacensī-
bās. Šīs sacensības pārstāvēja liels dalībnieku 
skaits, līdz ar to konkurence bija ļoti liela.

Labāko rezultātu no Sēlijas Sporta skolas 
audzēkņiem uzrādīja Ābeļu treniņgrupas au-
dzēknis Agris Krodzinieks, kurš bija piektais 
30 m skriešanā (5,02 s). Astoto rezultātu lo-
des grūšanā uzrādīja Alvis Kristiāns Saņikovs 
(7,52 m). Meiteņu konkurencē augstāko - 9. -  
vietu izcīnīja Elīna Strašnova lodes grūšanā 
(8,27 m). 13. vietu 600 m skriešanā izcīnīja 
Zasas treniņgrupas audzēkne Marta Grandā-
ne (2.13,19 min).

17. janvārī Madonā pulcējās U-20 un 
U-18 grupu audzēkņi, kas kopējā konkuren-
cē noskaidroja stiprākos vieglatlētus vairākās 
disciplīnās.

Labāko vietu no Sēlijas SS ieguva Vīgants 
Endijs Elpers (U-20), kurš bija trešais 5 kg 

pildbumbas grūšanā (11.65 m). Vīgants bija 
piektais labākais basketbola bumbas mešanā 
(32,34 m). Kristers Bruzgulis (U-18), uzrādot 
jaunu personīgo rezultātu (5.37 m), ierindojās 
14. vietā tāllēkšanā. Viņam arī 10. vieta bas-
ketbola bumbas mešanā (28,70 m) un 22. vieta 
60 m skriešanā (8,0 s). Kristaps Platgalvis (U-
18), uzlabojot savu rezultātu tāllēkšanā (5,17 
m), ierindojās 19. vietā, sestais bija augstlēk-
šanā un divdesmit trešais 60 m skriešanā (8,0 
s). Raivo Olants (U-18) basketbola bumbas 
mešanā bija vienpadsmitais (27,97 m).

Futbols
12. janvārī Maltā notika U-15 (2004. g. 

dz. un jaunāki) vecuma grupas spēles telpu 
futbolā. Mūsu puiši četru komandu konku-
rencē palika 4. vietā, zaudējot Ilūkstes NSS 
(1:4), Preiļu NBJSS (1:7) un FK Saules Puikas 
ar rezultātu (3:7).

19. janvārī Preiļos notika U-14 (2005. 
g. dz. un jaunāki) vecuma grupas spēles tel-
pu futbolā. Mūsu puiši piecu komandu kon-
kurencē izcīnīja 4. vietu, uzvarot Jēkabpils 
SS-1 komandu (3:2) un zaudējot Ilūkstes 
NSS (3:5), Rēzeknes FA/BJSS (1:2) un Preiļu 
NBJSS (0:2) komandām.

Telpu futbola spēles dažādās vecuma gru-
pās norisināsies līdz 2. martam.

Sēlijas SS direktora vietniece 
G. Klibiķe

Sēlijas Sporta skolas ziņas

Sestdien, 15. decembrī, norisinājās gada 
nozīmīgākās sacensības spēka trīscīņā, uz 
kurām devās arī Viesītes atlēti. Uz šo Latvijas 
čempionātu kopā pulcējās vairāk nekā 150 atlē-
ti. Šīs sacensības bija pēdējās šajā gadā, un katrs 
varēja pārbaudīt, ko gada laikā sasniedzis. Ta-
jās bija vajadzīga gan fiziskā, gan psiholoģiskā 
sagatavotība, jo spēka trīscīņā ir 3 disciplīnas 
(tupšanās ar svaru stieni, svaru stieņa spiešana 

guļus un svaru stieņa vilkme no zemes).
Visi Viesītes atlēti parādīja labus rezultā-

tus. Meiteņu konkurencē svara kategorijā - 47 
kg Krista Pura uzvarēja savu sīvāko pretinieci 
no Valmieras un izcīnīja 1. vietu. Elīna Liepi-
ņa ar krietnu punktu pārsvaru izcīnīja 1. vietu 
svara kategorijā - 57 kg un svaru stieņa vilkmē 
no zemes, uzstādot personīgo rekordu – 107,5 
kg! Meiteņu komandu kopvērtējumā Viesītes 

komanda ierindojās 3. vietā. Seniori 1 katego-
rijā Māris Orlovs izcīnīja 2. vietu.

LPF federācijas ģenerālsekretārs bija ļoti 
pārsteigts par Viesītes stiprajām meitenēm un 
uzteica mūsu komandu. Man liels prieks par 
labiem panākumiem, par cīņas sparu, neatlai-
dību un izturību šajā sporta veidā. Paldies Vie-
sītes pašvaldībai par finansiālo atbalstu!

M. Orlovs

Latvijas čempionāts spēka trīscīņā

20. decembrī Viesītes Jauniešu domes pārstāvji devās uz Jēkab-
pils dzīvnieku patversmi, lai nogādātu visas saziedotās “dāvanas” 
ķepaiņiem Ziemassvētkos.

2018. gadā Viesītes Jauniešu dome pieņēma lēmumu aicināt 
skolēnus, viņu vecākus un skolas darbiniekus Ziemassvētku lab-
darības akcijas laikā uzburt svētkus ķepaiņiem, ziedojot Jēkabpils 
dzīvnieku patversmei. Atsaucība bija ļoti liela, katra klase bija zie-
dojusi gan kaķu un suņu barību, gan kaķu smiltis, segas, mantiņas 
utt.

Viesītes Jauniešu dome vēlas teikt lielu paldies Viesītes vidus-
skolai par aktīvu dalību rīkotajā akcijā, paldies par to, ka kopīgi sa-
rūpējām Jēkabpils patversmes suņiem un kaķiem “dāvanas”!

Jaunatnes lietu speciāliste 
D. Sala

Viesītes Jauniešu domes labdarības akcija
Jēkabpils dzīvnieku patversmei
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29. decembrī Lones Tautas namā kopīgā 
JAMPADRACĪ ar mikipelēm Minniju un Mi-
kiju satikās Hip-Hop grupas dancotāji, viņu 
vecāki un Saukas pagasta bērni!

Jampadracī ikvienam bija iespēja parādīt 
savas prasmes. Mikipeles aicināja uz savām 

atrakcijām, spēlēm un rotaļām, savukārt mūsu 
bērni mācīja deju soļus. Jampadracis bija iz-
devies, jo mums bija saldumi, kurus palīdzēja 
sagādāt Normunds, Marija un Jolanta, āboli, 
kurus neliedza Poluškinu ģimene, vecāki sagā-
dāja maizītes, mandarīnus. Paldies viņiem vi-

siem! Un ko gan vairāk vajag, lai gūtu enerģiju, 
kura mums bija vajadzīga, izpildot sarežģītos 
uzdevumus.

Neizpalika fotografēšanās pie skaistās svēt-
ku eglītes. Par mūziku rūpējās dīdžejs Horens -  
paldies viņam par izpalīdzēšanu, jo viņš ceļu 
mēroja no Rites!

Gada nogalē teicām arī lielu, lielu paldies 
dejotājām no grupas LTN DANCE - Viktorijai, 
Endijai, Alisei, kuras 25. decembrī kuplināja 
koncertu Kalna pagasta kultūras namā un atve-
da līdzi labus vārdus no tās puses ļaudīm. Pal-
dies Endijas tētim Jānim, kurš meitenes, slims 
būdams, turp aizvizināja!

Komandā darbojoties, var paveikt daudz! 
Paldies mūsu skolotājai Sarmītei Veigurei, kura 
mēro ceļu no Jēkabpils!

Ieejot Jaunajā – Cūkas - gadā (tas ir arī 
mans gads!), raksim kopā! Ja būs visiem Vese-
lība, Mīlestība, Ticība, Griba un drusciņ naudi-
ņa, tad uz priekšu tiksim!

Lones Tautas nama vadītāja
I. Malceniece

Jampadracī Lones Tautas namā
Pagastu ziņas

Jau tradicionāli, atceroties 1991. gada Ba-
rikāžu laiku, janvārī visā Latvijā tiek iekurti 
ugunskuri. 17. janvārī atceres ugunskurs tika 
iedegts arī Saukā, lai sajustu tā laika īpašo gai-
sotni, kavētos un dalītos atmiņās, pārdomātu 
nozīmīgākos Barikāžu laika mirkļus un godi-
nātu kritušo barikāžu upuru piemiņu.

Pie atceres ugunskura pulcējās vairāk 
nekā divdesmit dažādu paaudžu saucieši – 
gan tie, kas paši piedalījās tā laika notikumos, 
gan tie, kas tajā laikā vēl nebija pat dzimuši. 
Jaunākās paaudzes interesi piesaistīja barikā-
žu dalībnieku atmiņu stāsti par Barikāžu laiku 
un dalību tajā.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Viesītes 
novada pašvaldības izpilddirektore Sanita 
Lūse.

Īpaši sirsnīgu un patriotisku noskaņu ra-
dīja mūsu jaunieši – Rodrigo Lūsis ar vēsturis-
ko stāstījumu par barikādēm, Andžela Heisle-
re, kura lasīja savu eseju “Mana zeme”, atklājot 
tās vērtības, kas katram latvietim un viņai pa-
šai ir svarīgas, ar lepnumu uzsverot piederību 

dzimtajai vietai – Saukai, kā arī Sanija Dziko-
viča, kura deklamēja dzeju par barikādēm.

Gluži tāpat kā toreiz arī pasākuma laikā 
laika apstākļi nelutināja, bet bija iespēja sildī-
ties ar piparmētru tēju un cienāties ar pīrādzi-
ņiem, ko bija sarūpējusi Veronika Elksne. Tas 
visiem, īpaši jauniešiem, palīdzēja iejusties 

Barikāžu laika noskaņās.
Paldies par lielo un spožo ugunskuru 

Kristiānam Dāboliņam, Rodrigo Lūsim un 
Valdim Elksnim!

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
J. Veiriha foto

Sauciešu paaudzes tiekas pie Barikāžu atceres ugunskura

20. janvāra svētdienas pēcpusdienā pēc Hip-Hop 
deju nodarbībām Lones Tautas namā devāmies iedegt 
atmiņu ugunskuru, kas bija veltīts Barikāžu laikam 
1991. gadā. Mēs, Lones ciematiņa pieci patrioti, iede-
dzām arī sveču liesmiņas Barikāžu laikā kritušo pie-
miņai.

Paldies Marijai Capai par ugunskuru, Ārijai par 
laukumiņa notīrīšanu, Dainim par ugunskura iedeg-
šanu, paldies Ričardam ar mammu Daci, ka atnāca!

Lones Tautas nama vadītāja
I. Malceniece

Pārdomu ugunskurs Lones ciematiņā!
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19. janvārī plkst. 13.00 Lones Tautas namā 
ar lekciju viesojās priesteris Andrejs Mediņš, 
kurš Bruknas muižā ir izveidojis atbalsta cen-
tru dažādās atkarībās esošajiem cilvēkiem. Nu 
jau vairāk nekā desmit gadu laikā, palīdzot 
atkarīgajiem atgriezties pie normālas dzīves, 
priesteris ir nonācis pie secinājuma, ka atkarī-
ba nav tikai kāda indivīda problēma, bet gan 
visas sabiedrības izraisītas sekas, kuras sakne 
ir pati ģimene. Cilvēki bieži, sevišķi jaunībā, 
meklējot savu vietu sabiedrībā, tiek atstumti 
un neuzklausīti, arī bērnībā viņi nav saņēmu-
ši vajadzīgo uzmanību un mīlestību, tāpēc, lai 
kompensētu tuvo cilvēku vienaldzību un pie-
vērstu viņu uzmanību, viņi nododas dažādām 
atkarībām un pat mēģina izdarīt pašnāvības. 
Lai šādu gadījumu mūsu sabiedrībā būtu pēc 
iespējas mazāk, priesteris nodarbojas ne tikai 
ar nelaimē nonākušajiem cilvēkiem, bet arī ar 

viņu tuviniekiem, sevišķi tēviem, kuru loma 
ģimenē ir daudz lielāka nekā mēs par to do-
mājam.

Arī baznīcas jautājumam priesteris savā 
lekcijā pievērsa lielu lomu - kāpēc tās solu rin-
das ikdienā ir tik tukšas un kāpēc tik daudz 
baznīcu iet postā, laika zobu sagrauztas. Un 
tie ir priekšstati, ko uzspiež mums pasaule: es 
to nespēšu, tas nav no manis atkarīgs, tam nav 
naudas vai arī uzskats, ka baznīcu uztur kāds 
no malas. Cilvēkam ir jājūtas piederīgam baz-
nīcai, ir jādod iespēja cilvēkam reāli, ar savu 
darbu un iespējām būt klāt draudzes veidoša-
nā, baznīcas atkopšanā un sakārtošanā, lai tā 
radītu šo mājas un Dieva klātesamības sajūtu. 
Un, pirmkārt, kā priesteris to uzsvēra, atstāsim 
baznīcā iedegtu kaut vienu lampiņu, lai garām 
ejošie cilvēki redz, ka kāds ir mājās, ka Jēzus ir 
mājās un gaida arī mani. Tāpēc padomāsim par 

tiem cilvēkiem, kurus Dievs ir uzticējis mums, 
cik daudz laika mēs viņiem veltām? Padomā-
sim arī par to, ko manā dzīvē nozīme Baznīca. 
Varbūt tieši es varu būt tas, kurš iededz šo gais-
miņu ne tikai Baznīcas logā, bet atrodu arī savā 
sirdī šo garīgo sveci, ko aizdegt?

Saukas ev. lut. draudzes 
mācītājs Aleksandrs

Es esmu pateicīga Jēzum par priestera 
Andreja Mediņa apmeklējumu mūsu namā - 
ieradās tik DIEVA gudrības piepildīts cilvēks!

Es nebaidos vēlreiz skaļi teikt, ka mēs, Sau-
kas pagasta cilvēki, esam vēl Kunga acīs izre-
dzēti, bet tas nebūs mūžīgi. Mums nav gadu 
desmitu jau savas skolas, mums ir krogs un 
baltā Saukas baznīca… Jājautā, kas ar šo vietu 
notiks tālāk?

Lones Tautas nama vadītāja Inta

Tā bija četras stundas gara lekcija, uzstāša-
nās par visu, kas cilvēkā rada dzīvību: prieku, 
laimi, ticību, mīlestību, Dievu, darbu, atbildī-
bu, ģimeni, kalpošanu, skolu un citām savstar-
pējām lietām. Arī par visu to, kas cilvēku pazu-
dina caur aklu mīlestību, bezrūpību, nolaidību, 
skaudību, lepnību un daudz ko citu.

Man žēl, ka tas maz interesē skolu, pašval-
dību, sociālos un citus dienestus, kas lielā mērā 
cīnās ar sekām.

Labā ziņa ir tā, ka šādas tikšanās būs vēl, jo 
ir jāmācās redzēt, saprast un just.

Liels paldies visiem, kas atnāca!
Saukas ev. lut. draudzes

priekšnieks V. Piekuss

Meklēt Dzīvību…

Barikādes ir dzīvas, kamēr tās atceras
Nu jau 28 gadus katra gada janvāris ir 

laiks, kad ikviens, kurš sevi uzskata par pie-
derīgu Latvijai, piemin barikāžu laika notiku-
mus, tos, kuri atradās pašā notikumu centrā, 
bez ieročiem, bet ar brīva cilvēka gribu un 
ar domu par neatkarīgu Latvijas valsti. Bez 
barikādēm nebūtu arī brīvas Latvijas valsts, 
jo tieši barikādes parādīja, ka mazajai latvie-
šu tautai ir drosme stāties pretī pastāvošajai 
varai, un pierādīja pārējai pasaulei, ka latvie-
šiem ir tiesības pašiem būt saimniekiem savā 
zemē un okupācijas turpināšanās vairs nav 
pieļaujama. Cilvēki cēlās, lai nosargātu savu 
brīvību, zemi un valsti. Latvijas likteni izšķīra 
tauta. Tā skaidri zināja, kas tai jādara, tā sa-
prata savu spēku, un šis spēks Latvijā ir dzīvs 
un vienmēr būs dzīvs.

18. janvārī Viesītes vidusskolas Mazajā 
skoliņā notika tematiska pēcpusdiena “Ba-
rikādes ir dzīvas, kamēr tās atceras” 2. klašu 
skolēniem. Skolas bibliotekāre bija sagatavo-
jusi stāstījumu par šo laiku. Pirmais, kas bēr-
niem tika jautāts - vai viņi zina, ko nozīmē 
jēdziens – barikādes. Atbildes bija ļoti dažā-
das, bet īsti šo jēdzienu nesaprata neviens. 

Kad tas tika noskaidrots, bērni uzzināja, cik 
gadu pagāja un kādi notikumi norisinājās, lai 
cilvēki sāktu domāt par brīvu un neatkarīgu 
valsti. Rādot interneta vietnē pieejamos foto-
materiālus, bērniem tika stāstīts par šo dienu 
notikumiem: Tautas Frontes veidošanos, 4. 
maija deklarācijas atjaunošanu, Baltijas ceļu. 
Tika pieminēta Lietuva, kas bija pirmā no 
valstīm, kas pārliecinājās par pastāvošās varas 
nežēlību. Tas deva spēku 13. janvāra vakarā 
Rīgā sākt celt barikādes, lai aizsargātu Aug-
stākās padomes ēku, televīziju, Daugavas til-
tus un citus stratēģiski svarīgus objektus. 20. 
janvāra notikumi mūsu valstij bija vistraģis-
kākie. Pasākuma noslēgumā skolēni noskatī-
jās bibliotekāres veidoto prezentāciju, kas vel-
tīta šo dienu aizstāvjiem: kinooperatoriem A. 
Slapiņam, G. Zvaigznem, vidusskolniekam E. 
Riekstiņam u. c., kas gāja bojā, kā arī šo dienu 
notikumu piemiņas vietām Rīgā: 1991. gada 
barikāžu piemiņas zīmei Jēkaba ielā (attēlā), 
pieminekļiem Bastejkalnā, kanālmalā, Vec-
mīlgrāvī u. c. - tās izveidotas kā pateicība šo 
cilvēku pašaizliedzībai. Pasākumu noslēgumā 
kopīgi secinājām - jaunajai paaudzei barikā-

des ir īpaši svarīgs notikums, jo viņi ir tie, 
kuri dzimuši jau brīvā Latvijā. Mums visiem 
visvairāk ir jāpateicas tiem, kas izcīnīja šo brī-
vību, kā arī jādara pilnīgi viss, lai šo brīvību 
saglabātu ar visiem iespējamajiem līdzekļiem.

Savukārt Viesītes vidusskolas pasākumu, 
kas veltīts šo dienu notikumiem, atbalstījām 
ar bibliotēku sagatavotu izstādi, kas bija aplū-
kojama skolas vestibilā.

Viesītes vidusskolas bibliotekāre 
G. Plēsuma
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Visās Latvijas pašvaldību publiskajās 
bibliotēkās šajā – 2019. – gadā lasītājiem 
tiek piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpo-
jums – “3td e-GRĀMATU bibliotēka” vietnē 
www.3td.lv. To nodrošina Kultūras informā-
cijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA “Tieto 
Latvia”, apgādu “Zvaigzne ABC” un publis-
kajām bibliotēkām. No 7. janvāra ikvienam 
ir iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru 
darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobi-
lajā ierīcē vai datorā. Tā ir kopīgi īstenota 
iniciatīva, lai veicinātu grāmatu lasīšanu 
mūsdienīgā un ērtāk pieejamā veidā.

““3td e-GRĀMATU bibliotēka” turpina 
publisko bibliotēku attīstības projektā “Tre-
šais tēva dēls” (3td) uzsāktās aktivitātes. 3td 
projekta īstenošanas laikā Latvijas bibliotēkas 
tika apgādātas ar moderniem informācijas teh-
noloģiju rīkiem un programmatūru, lai visiem 
Latvijas iedzīvotājiem nodrošinātu vienlīdzīgu 
piekļuvi informācijai un zināšanām. Izmanto-
jot tehnoloģiju iespējas, mēs izvēlamies jaunus 
risinājumus un piedāvājam kvalitatīvu saturu 
bibliotēku lasītājiem. “3td e-GRĀMATU bib-
liotēka” ir vēl viens moderns un atraktīvs veids, 
lai uzrunātu lasītāju, veicinātu lasīšanas tradī-
ciju un popularizētu latviešu literatūru, īpaši 
jaunatnes vidū,” uzsver Kultūras informācijas 
sistēmu centra direktors Armands Magone.

““3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir nā-
kamais “Tieto Latvia” izstrādātās bibliotēku 
informācijas sistēmas ALISE attīstības solis 
sadarbībā ar projekta pasūtītāju – Kultūras in-
formācijas sistēmu centru, jo mums ir svarīgi 
atbalstīt sabiedrībai nozīmīgus risinājumus. 
Mūsdienu lasītāji arvien vairāk izvēlas pašap-

kalpošanos un jaunus e-pakalpojumus. Tādēļ 
esam gandarīti, ka šobrīd no izmēģinājumpro-
jekta sešās bibliotēkās esam nonākuši līdz jau-
nā pakalpojuma nodrošināšanai visās Latvijas 
publiskajās bibliotēkās, kuru lasītāji ir reģistrē-
ti sistēmā ALISE,” saka “Tieto Latvia” valdes 
priekšsēdētāja Valērija Vārna.

“Apgāds “Zvaigzne ABC” lasītājiem pie-
dāvā iegādāties e-grāmatas kopš 2010. gada 
marta, tādējādi popularizējot darbu pieejamī-
bu jebkurā pasaules valstī. Esam ļoti gandarīti, 
ka privātās partnerības (SIA “Tieto Latvia” un 
apgāds “Zvaigzne ABC”) sadarbības un valsts 
institūcijas (KISC) atbalsta un ieinteresētības 
rezultātā ir tapis unikāls projekts, kas vēl vairāk 
veicinās lasīšanu. Priecājamies, ka valsts mēro-
gā nozīmīgo projektu sākam tieši ar latviešu 
autoru darbiem,” stāsta izdevniecības Interak-
tīvo mācību materiālu izstrādes grupas vadītāja 
Sintija Buhanovska.

Šobrīd tīmekļa vietnē www.3td.lv ir pie-
ejams daudzveidīgs e-grāmatu piedāvājums –  
vairāk nekā simt apgāda “Zvaigznes ABC” iz-
devumu (galvenokārt daiļliteratūra) – gan lat-
viešu literatūras klasika (Apsīšu Jēkabs, Jānis 
Ezeriņš u.c.), gan mūsdienu autoru grāmatas, 
kuras iemantojušas lasītāju atzinību, tai skaitā 
Vladimira Kaijaka “Enijas bize”, “Zem Marsa 
debesīm”, “Nārbuļu dēli” un “Mantinieki”, kas 
pamatā populārajam televīzijas seriālam “Lik-
teņa līdumnieki”, tāpat kinorežisora Aivara 
Freimaņa “Katls”, Ingunas Baueres biogrāfiskie 
romāni, latviešu fantāzijas un detektīvžanra 
darbi.

“Sakām paldies apgādam “Zvaigzne ABC” 
un novērtējam to kā visinovatīvāko izdevēju. 

Ceram, ka šai iniciatīvai pievienosies arī citas 
izdevniecības, tādējādi papildinot “3td e-GRĀ-
MATU bibliotēkas” saturu,” norāda A. Magone.

Lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU bibliotē-
kas” lasītāju, ar publiskās bibliotēkas e-kataloga 
autorizācijas datiem (lietotājvārds un parole) 
jāveic reģistrācija vietnē www.3td.lv. Ja vēl ne-
esat kļuvis par publiskās bibliotēkas lasītāju vai 
arī iepriekš neesat tajā izmantojis autorizācijas 
datus, varat vērsties jebkurā pašvaldību publis-
kajā bibliotēkā (arī visās Viesītes novada bib-
liotēkās! – red. piez.).

Turpmāk paredzēts ne tikai papildināt “3td 
e-GRĀMATU bibliotēkas” saturu ar jaunām 
e-grāmatām, bet arī attīstīt platformas izman-
tošanas iespējas, iekļaujot to vienotajā Latvijas 
e-pakalpojumu sistēmā. “3td e-GRĀMATU 
bibliotēkas” attīstībā nozīmīgi arī pašu lasītāju 
priekšlikumi, kas palīdzēs saturiski papildi-
nāt platformu un padarīt to par ērti lietojamu 
e-pakalpojumu.

Projekta “3td e-GRĀMATU bibliotēka” 
vadītāji cer uz Latvijas bibliotekāru atsaucību 
un sadarbību, aicinot tos piedāvāt lasītājiem 
literatūru arī jaunā – elektroniskā - formātā. 
Jo lielāka būs pašu lasītāju interese par “3td 
e-GRĀMATU bibliotēku”, jo aktīvāk tā tiks 
pilnveidota un papildināta ar jauniem oriģināl-
literatūras un tulkojumu izdevumiem, līdzās 
apgādam “Zvaigzne ABC” izvēršot sadarbību 
arī ar citām izdevniecībām.

Informāciju sagatavoja: I. Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra

projekta vadītāja asistente,
tel. 67844902.

Latvijas publisko bibliotēku lasītājiem jauna iespēja –
bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā

Kultūras aktualitātes

Pagājuši jau 28 gadi, kopš cilvēki no visas Latvijas pulcējās Rīgā, lai 
nevardarbīgi sargātu savu valsti. Viņu vidū bija arī ļoti daudz Viesītes 
vīru, jo Tautas frontes Viesītes un Jēkabpils MRS nodaļas organizē-
ja braucienus, un cilvēki nešauboties devās uz barikādēm. Toreiz mēs, 
Latvijas tauta, uzvarējām, pierādot savu gribu, spēku un vienotību. Lai 
atcerētos šos notikumus, komponists, muzikants, Latvijas patriots Gu-
nārs Meijers šogad 19. janvārī Ogrē rīkoja savu autorkoncertu “Barikāžu 
ugunīs”, kurā piedalīties bijām uzaicināti arī mēs, Viesītes koris. Kon-
certā piedalījās Gunāra draugi un domubiedri, mūziķi, kuri arī toreiz, 

1991. gada janvārī, bija kopā ar lauku vīriem, lai ar savām ģitārām un 
dziesmām palīdzētu uzturēt možu garu un palīdzētu saglabāt ticību, ka 
Latvija ir jānosargā, ka tikai kopā mēs esam neuzvarams spēks. “Nekādas 
politikas!” teica Gunārs Meijers koncerta ievadā. “Es tikai gribu pateikt, 
ka cienu šos drosmīgos cilvēkus un ar visu sirdi biju un esmu kopā ar 
barikāžu aizstāvjiem.”

Koncertā valdīja ļoti silta atmosfēra, bija daudz aplausu, ovāciju, to 
visu Gunārs ir nopelnījis ar savu vienmēr lojālo attieksmi pret Latviju un 
tās cilvēkiem, ar romantisku patriotismu katrā dziesmas rindiņā, jo liela 
daļa dziesmu ir ar viņa paša vārdiem. Autorkoncertā, tāpat kā citos, pie-
dalījās mākslinieki no citām valstīm, ar kuriem viņš labprāt sadarbojas, 
un tas nes Latvijas, un šoreiz arī mūsu kora vārdu, pasaulē. Koncerta lai-
kā tika prezentēts jauns Gunāra Meijera un Īrijas dziedātāja Noela Laie-
na (Lyona) kompaktdisks “Angels in Your Eyes”. Noels – dziedātājs, vārdu 
autors un huligāns, bet oriģināli talantīgs džentelmenis - tā viņš par sevi 
raksta feisbuka (Facebook) vietnē. Divas dziesmas no šī diska Īrijas radio 
aptaujās ir labāko trijniekā, un tur esam dzirdami arī mēs, Viesītes koris.

Pateicamies mūsu diriģentiem Lienītei un Reinim par šo iespēju, 
paldies Gunāram Meijeram – mūsu kora diždraugam, iedvesmotājam 
un labam, vienkāršam, ļoti sirsnīgam cilvēkam! Paldies visiem atbals-
tītājiem!

Ja vēlaties dzirdēt un redzēt koncertu “Barikāžu ugunīs”, tad varat to 
noskatīties Re TV 9. februārī. (sekojiet TV programmai).

A. Butāne

Jaunākie notikumi Viesītes kultūras pils jauktā kora darbībā
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Koncertos “Tā viš’ i” skanēs pazīstamas un 
mazāk pazīstamas latviešu tautas dziesmas ļoti 
savdabīgā pop/folk/hipster/svinger jeb tikai 
DUCELES vīriem raksturīgā roka interpretā-
cijā. Koncerta programmā iekļauto dziesmu 
tematika ir koncentrēti pašironiska – par tautu 
meitu un tautu dēlu viedumu, par pieguļu un 
meitās jāšanu, par līgaviņas lūkošanu un precī-
bām, par karošanu un miera laikiem, par mīles-
tību un šķiršanos, par mīlēšanos - par latvietim 
vien zināmām tēmām cauri gadsimtiem, kas 
zināmas vēl šodien. Protams, koncerta laikā 
DUCELES vīri aprunāsies ar klausītājiem par 
viņus uzrunājošām, izaicinošām un pat varētu 
teikt – delikātām mūsu sabiedrības aktualitā-
tēm. Būs iespēja pasmieties par sevi un citiem.

DUCELE dalībnieki ir Andris Alviķis - 
balss, kontrabass, sitamie instrumenti, Arnis 
Veisbārdis - balss, ģitāra, Artūrs Uškāns - 
balss, akordeons, kokle, dūdas, stabules, ģitāra, 
Mārcis Kalniņš - balss, bandžo, bazuki, ģitāra.

Līdz ar pirmo koncertu pie klausītājiem 
nokļūs arī grupas otrais mūzikas albums “Tā 
viš’ i 2”, kur būs iekļautas 13 DUCELES dzies-
mas, kas tapušas pēdējo divu gadu laikā. Tiem 
koncertu apmeklētājiem, kuri vēl nav paguvu-
ši iegādāties grupas pirmo albumu “Tā viš’ i”, 
to būs iespēja izdarīt koncertu starpbrīžos, jo 
DUCELES dalībniekiem rūp viņu klausītāji un 
kvēlākie fani.

Lai koncertu “Tā viš’ i” apmeklētājiem 
vakars būtu izdevies, būtu iespēja padižoties 

saviem tuviniekiem un draugiem, 
ka bijuši DUCELES koncertā, tiks 
dota iespēja koncerta starplaikā 
nobildēties ar mūziķiem un sa-
ņemt autogrāfus – gatavojiet raks-
tāmos un spodriniet kameras aci!

Kā jau izaicinošai grupai pie-
nākas, tad koncertu apmeklētā-
jiem, kuri būs īpaši piedomājuši 
par savu izskatu, būs patīkami 
pārsteigumi: apmeklētājiem, kuri 
uz koncertiem būs ieradušies krā-
saini apģērbti – DUCELES stilā 
(ar pielīmētu bārdu un/vai ūsām, 
cilindrā vai katliņā, krāsainā kleitā 
vai uzvalkā - tā, lai pašiem un ap-
kārtējiem būtu jautri).

Katrā koncerta norises vietā 
uzstāšanās var būt atšķirīga, jo 
koncertos tiks pieaicināti vies-
mūziķi, kuri kuplinās DUCELES 
pop/folk/hipster/svinger roka 
šūniņas skanējumu ar saviem 
muzikālajiem krāsu triepieniem, 
padarot koncertus vēl krāsainākus 
un lustīgākus. Un patīkamā un 
mūsdienīgā ziņa – DUCELE kon-
certos atļauta fragmentāra māks-
linieku uzstāšanās fotografēšana 
un filmēšana, tūres producentiem un DUCE-
LEI saglabājot autortiesības uz nofilmēto video 
materiālu. Vislabāk, ja publicēsiet savu vei-

kumu sociālajos tīklos, izmantojot modernās 
tehnoloģijas un izmantojot tēmturus #ducele 
#tāviši

  16. februārī plkst. 18:00 Viesītes Kultūras pilī - 
latviešu ekoloģiskās mūzikas grupas DUCELE koncerts “Tā viš’ i”!
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Pieminam
aizsaulē aizgājušos…
Aina Galvanovska
1930. – 20.12.2018. Viesītes pagasts
Pēteris Saldatāns
1939. – 21.12.2018. Saukas pagasts
Melita Nakmane
1935. – 24.12.2018. Viesīte
Aivars Holšteins
1952. – 03.01.2019. Viesīte
Arnis Vilemsons
1948. – 06.01.2019. Viesīte
Mirdza Pupiņa
1939. – 11.01.2019. Saukas pagasts
Mirdza Lindenberga
1927. – 12.01.2019. Viesītes pagasts
Aina Bērzkalne
1931. – 18.01.2019. Rites pagasts
Dzintra Maija Rasiņa
1944. – 18.01.2019. Viesīte
Raisa Dzikoviča
1941. – 21.01.2019. Viesītes pagasts
Juris Gņilka
1956. – 25.01.2019. Viesīte
Petrs Daume
1933. – 26.01.2019. Rites pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

28. februārī
no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00

Viesītē, P. Stradiņa ielā 1A 
(Zaļā tirgus teritorijā),

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
MAMOGRĀFIJA:
•  ar Nacionālā veselības dienesta uzaicināju-
ma vēstuli - BEZ MAKSAS,
•  ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR,
•  bez nosūtījuma - 25,00 EUR;
•  trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultra-
sonogrāfija – 20,00 EUR;
•  D VITAMĪNA NOTEIKŠANA - 6,00 EUR.

PIERAKSTS uz noteiktu laiku
pa tālruni 25431313.
Ārstniecības iestādes 

reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA

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

zvaniet pa tālr. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e-pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv;
avīze lasāma arī www.viesite.lv Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.

Par publicēto rakstu saturu, pievienotajiem foto atbild rakstu autori. Iespiests: SIA „Latgales Druka”

KULTŪRAS AFIŠA februārī
VIESĪTES KULTŪRAS PILĪ
2. februārī plkst. 18:00
Viesītes vidusskolas 12. klases ŽETONU VAKARS
16. februārī plkst. 18:00 latviešu ekoloģiskās mūzikas grupas
DUCELE koncerts “Tā viš’ i”. Biļetes: EUR 5,00; 7,00; 10,00; 12;00 
www.bilesuparadize; “Biļešu paradīze” kasēs; Viesītes Kultūras pilī
22. februārī plkst.19:00 KĻŪSTI PAR AUDŽUĢIMENI!
Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” aicina uz 
sarunu vakaru, lai aicinātu dot sirds siltumu un mājas sajutu bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem.
Kontakttālrunis: 28443516, e-pasts: domusbiedriba@gmail.com
KINO ZĀLĒ
18. un 19. februārī plkst. 15:00 piedzīvojumu animācijas filma
“Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” /Latvija, 2019/
Jēkabs dzīvo Rīgas centrā, viņam patīk sapņot un viņš tic, ka 
sapņi piepildās. Pēkšņi tētis paziņo, ka Jēkabam vesela nedēļa būs 
jāpavada pie radiem pilsētas nomalē. Maskačkas svešādā vide, 
pašpārliecinātā māsīca Mimmi, tēvocis – pirāts un suns, kas miedz 
ar aci, ir tikai sākums neparastiem piedzīvojumiem. Izrādās, 
uzņēmējs Rausis plāno pārvērst romantisko priekšpilsētu bezper-
soniskos debesskrāpjos. Bērni un suņi ir gatavi to glābt. Vai izdosies? 
Režisors: Edmunds Jansons. Lomās: Andris Keišs, Gatis Gāga, 
Kaspars Znotiņš, Baiba Broka.
ELKŠŅU KULTŪRAS NAMĀ
23. februārī plkst. 09:00 “Zolītes mači”

VIESĪTES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA SIRSNĪGI SVEIC

Zelta kāzu (50 gadu) kāzu jubilejā:
Saukas pagasta Lones ciema iedzīvotājus Veltu Valentīnu un
Sigurdu Skrupskus (laulība reģistrēta 1969. gada 4. janvārī),
Rites pagasta iedzīvotājus Aiju un Dzintaru Rutkus
(laulība reģistrēta 1969. gada 25. janvārī);
Smaragda (55 gadu) kāzu jubilejā:
Viesītes pilsētas iedzīvotājus Mariju un Anatoliju Grigorjevus 
(laulība reģistrēta 1964. gada 7. janvārī),
Viesītes pagasta iedzīvotājus Eleonoru un Arvīdu Bindemaņus 
(laulība reģistrēta 1964. gada 29. janvārī).

Vēlam veselību un saticību arī turpmākajos kopdzīves gados!

Decembra mēnesī Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
jaundzimušie - 2 meitenes. Sveicam vecākus!

Balts eņģelis atnāca sapnī
Un aiznesa viņu līdz -
Tai baltajā, baltajā tālē,
Kur nesalst, kur nesāp, kur silti.
 (Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumjā 
brīdī esam kopā ar Ivaru Galvanovski un 
viņa tuviniekiem, izvadot māmuļu pēdē-
jā gaitā.

Aknīstes NMP kolēģi


