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Laba sirds ir visa sākums; laba sirds ir visa beigums; vairāk cilvēks nespēj sasniegt. Rainis.

16. septembrī „Swedbank” centrālajā 
ēkā Rīgā, Balasta dambī 15, notika Svētku 
skolotāju godināšanas ceremonija, kurā par 
šīs stipendijas laureātēm tika atzītas Viesī-
tes novada skolotājas – Zina Pomjalova un 
Lana Ķirse.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku lieldraugs „Swedbank” kopā ar 
Valsts Izglītības satura centru (VISC) šogad 
rosināja sumināt Dziesmu un deju svētku 
skolotājus, izsludinot pieteikšanos „Swed-
bank” Svētku skolotāju stipendijām 500 eiro 
apmērā. Stipendijas saņēma 50 bērnu un 
jauniešu tautas mākslas kolektīvu – koru, 

tautas deju kolektīvu, folkloras kopu, koklē-
tāju ansambļu, pūtēju orķestru u.c. – vadītā-
ji, kuri jebkad bijuši vai joprojām ir iesaistīti 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku kustībā. Kopumā saņemts 750 vēstu-
ļu no visas Latvijas, kurās skolēni un kolēģi 
ar vissirsnīgākajiem vārdiem raksturo peda-
gogus, pateicas viņiem un velta uzmundri-
nošus vārdus.

Arī Viesītes novada pašvaldība sveic 
Zinu Pomjalovu un Lanu Ķirsi ar panāku-
miem!

Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes 
lietu speciāliste L. Liepiņa

Suminām Svētku skolotāja 
stipendijas laureātes!

Mīļie skolotāji!
Līdz ar zeltainām rudens lapām un salnām spītējošiem miķelīšiem 
atkal klāt Skolotāju diena! Skolotāja darbs – tā ir Misija. Misija nest 
gaismu, zināšanas, palīdzēt skolēniem piepildīt sapņus un ieceres, 
atrast dzīvē īsto ceļu… Un šī Misija nebeidzas nekad. Arī tad, kad 
skolotāji devušies pelnītā atpūtā, viņi mums ir un paliek Skolotāji.
Visiem, visiem mūsu novada pedagogiem sakām paldies par 
pašaizliedzību, iecietību un mīlestību, ko Jūs esat dāvinājuši un 
turpināt dāvināt saviem audzēkņiem! Lai Jūs sasilda un dod 
gandarījumu labie vārdi un rudenīgi skaistie ziedi!
Lai Jums visiem šī diena ir īpaša!

Viesītes novada pašvaldības vārdā – 
domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs.

PAZIŅOJUMS!
Sakarā ar Latvijas Republikas neatka-

rības 97. gadadienu un saskaņā ar Viesītes 
novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu 
pašvaldība aicina izvirzīt kandidātus apbal-
vošanai ar Viesītes novada pašvaldības Goda 
rakstu šādās nominācijās:

Gada sportists,
Gada jaunietis,
Gada uzņēmējs/lauksaimnieks,
Gada izglītības darbinieks,
Gada ģimene,
Gada sociālais/veselības darbinieks,
Gada pašvaldības darbinieks,
Gada cilvēks kultūrā,
Gada sabiedriski aktīvais iedzīvotājs,
Gada tirdzniecības darbinieks
par iepriekšējā gada sasniegumiem un 

devumu novadam. Iepriekšējais gads noli-
kuma izpratnē ir vienu gadu ilgs laikposms 
līdz ierosinājuma iesniegšanai par pašvaldī-
bas apbalvojuma/nominācijas piešķiršanu.

Kandidātus var izvirzīt:
Viesītes novada domes deputāti, domes 

komitejas, komisijas, darba grupas, pašval-
dības izpilddirektors; Viesītes novada terito-
rijā reģistrētās juridiskās personas; ne mazāk 
kā 10 Viesītes novada pašvaldības teritorijas 
iedzīvotāji.

Izvirzot kandidātus apbalvošanai, jāno-
rāda: vārds uzvārds, personas kods, adrese, 
nominācija, kurā persona izvirzīta, izvirzīša-
nas motivācija.

Iesniegumi par kandidātu izvirzīšanu 
Goda rakstu saņemšanai iesniedzami Viesī-
tes novada pašvaldības kancelejā un Saukas, 
Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs darba laikā 
līdz šā gada 23. oktobrim.

Tālrunis uzziņām 
65245179 vai 28680097.jajaununniieiešušušu ttauautatass s āmāmākskskslalass kok lektīvu – ko

Nav tevī sīkā,
tāpēc viss kļūst liels,
ir tevī saule,
tāpēc viss kļūst gaišs,
nāk tava dvēsele – 
un viss kļūst
netverams
ar ikdienišķām rokām.
/O. Vācietis/
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

 „Urrā! Viesītē nav bezdarba. Liels 
prieks paziņot, ka Viesītē visiem strādāt 
gribošajiem ir darbs.” Bet, ja nopietni, 
Viesītes novadā ir 200 bezdarbnieki, bet 
algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos 
nav, kas strādā. Ar Viesītes novada Sociālo 
dienestu ir pārrunāta pabalstu izsniegšanas 
pārtraukšana, ar Nodarbinātības dienestu - 
bezdarbnieka statusa anulēšana tiem bez-
darbniekiem, kuri nevēlas strādāt.

 Ir atjaunots un noasfaltēts laukums 
pie daudzdzīvokļu mājas Smilšu 31, uzlikts 

„guļošais policists” pie Mūzikas un māks-
las skolas, tā domājot par to bērnu drošību, 
kuri apmeklē skolu.

Ir atjaunota mājas fasāde pašvaldības 
mājai Raiņa ielā 27.

Vēlreiz vēlos atgādināt Viesītes Jauno 
kapu apmeklētājiem - visi atkritumi ir jā-
met konteineros!

Gribu izteikt pateicību Intai Dābo-
liņai, kura ar saviem adījumiem ir apdā-
vinājusi ne tikai Ukraiņu bērnus, bet arī 
daudzas maznodrošināto ģimenes Viesī-

tes novadā.
Tiek strādāts pie fi nanšu aprēķina, lai 

no 2016. gada skolēniem līdz 9. klasei būtu 
bezmaksas brīvpusdienas.

 Ar oktobra mēnesi sāks kursēt au-
tobuss, kas nogādās pagastos dzīvojošos 
bērnus uz Viesītes Sporta skolu un Viesītes 
Mūzikas un mākslas skolu.

Pašvaldības dzīvokļos rindas kārtībā 
nomainīti 9 logi.

Viesītes novada pašvaldības 
izpilddirektors A. Žuks

Vārds izpilddirektoram

1. Par Viesītes novada pašvaldības sais-
tošo noteikumu Nr. 7/2015 „Par grozījumu 
Viesītes novada pašvaldības 2013. gada 
20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 
15/2014 „Par pabalstiem Viesītes novadā”” 
apstiprināšanu.

2. Par Viesītes novada pašvaldības sais-
tošo noteikumu Nr. 8/2015 „Viesītes nova-
da teritorijas kopšana un būvju uzturēšana” 
apstiprināšanu.

3. Par pusdienu un launaga maksas ap-
stiprināšanu PII „Zīlīte” audzēkņiem.

4. Par pusdienu maksas apstiprināšanu 
Rites pamatskolas 1. - 4. klašu skolēniem un 
Viesītes vidusskolas 1. - 4. klašu un 5. - 6. 
klašu skolēniem.

5. Par Viesītes novada pašvaldības iz-
glītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša 
amata algas noteikšanu 2015./2016. mācību 
gadam.

6. Par valsts budžeta mērķdotācijas 
sadali vispārējās izglītības programmām 
Viesītes novada izglītības iestādēs no 2015. 
gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

7. Par mērķdotācijas sadali interešu 
izglītībai Viesītes novada pašvaldības ies-
tādēm no 2015. gada 1. septembra līdz 31. 
decembrim.

8. Par Viesītes novada domes notei-
kumu Nr. 17/2015 „Kārtība, kādā aprēķi-
na un sadala valsts budžeta mērķdotāciju 
pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no 
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbinā-
to pirmsskolas izglītības pedagogu darba 
samaksai un vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedago-
gu darba samaksai” apstiprināšanu.

9. Par Viesītes novada pašvaldības iz-
glītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmak-
su apstiprināšanu, veicot pašvaldību sav-
starpējos norēķinus par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem.

10. Par Viesītes Mūzikas un mākslas 
skolas nolikumu apstiprināšanu (jaunā re-
dakcijā).

11. Par fi nansējumu Viesītes Mūzikas 
un mākslas skolas metodisko komisiju va-
dīšanai.

12. Par grozījumiem Viesītes novada 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikuma Amatalgu sarakstā – 
sadaļā Rites pamatskola.

13. Par atlīdzības noteikšanu par pa-
rakstu apliecināšanu saistībā ar parakstu 
vākšanu un sakarā ar grozījumiem likumā 
„Par tautas nobalsošanu, likumu ierosi-
nāšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un 
Kārtības, kādā Viesītes novada pašvaldība 
norēķinās par parakstu vākšanu, apstipri-
nāšanu.

14. Par „Kārtības, kādā tiek piešķirtas 
naudas balvas (prēmijas) Viesītes vidussko-
las 10. - 12. klašu izglītojamiem par kon-
kursa rezultātiem mācību procesā” apstip-
rināšanu.

15. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma Viesītes novada 
Rites pagasta „Stārķīši” atsavināšanu.

16. Par dzīvojamās mājas Viesītē, Brīvī-
bas ielā 4, iekšējā ūdensvada un kanalizāci-
jas tehniskā projekta izstrādi.

17. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā.

18. Par īres līgumu pagarināšanu.
19. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
20. Par bezcerīgo debitoru (mirušo) pa-

rādu norakstīšanu.
21. Par atlases kritēriju apstiprināšanu 

dalībai Lauku attīstības programmas 2014. - 
2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpo-
jumi un ciematu atjaunošana lauku apvi-
dos”.

22. Par dalību LIFE programmas pro-
jektā „Inovatīvie risinājumi un pakalpoju-

mi dzeramā ūdens apgādes sistēmām nova-
dos”.

23. Par Viesītes novada pašvaldības 
konkursa „Baltās mājas” vērtēšanas komi-
sijas protokola apstiprināšanu.

24. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar 
3 personām.

25. Par nosaukuma piešķiršanu Viesī-
tes novada pašvaldībai piekritīgajam zemes 
īpašumam un īpašuma tiesību nostiprinā-
šanu uz to Zemesgrāmatā.

26. Par zemes vienību atdalīšanu no ne-
kustamā īpašuma „Gailīši” Viesītes novada 
Saukas pagastā.

27. Par adreses piešķiršanu transforma-
tora apakšstacijas ēkai.

28. Par iesniegumu par pašvaldības ne-
kustamā īpašuma Peldu ielā 2, Viesītē, sa-
dalīšanu 2 īpašumos.

29. Par zemes vienības atdalīšanu īpa-
šumā „Strautnieki” Viesītes pagastā.

30. Par Rudens tirgu Viesītē.
31. Par saistošo noteikumu Nr. 9/2015 

„Par grozījumiem 2015. gada 28. janvā-
ra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Par 
Viesītes novada pašvaldības 2015. gada bu-
džetu”” apstiprināšanu.

32. Par Viesītes novada Medību koordi-
nācijas komisijas izveidošanu un komisijas 
nolikuma apstiprināšanu.

33. Par nekustamā īpašuma „Rusiņi”, 
Lone, Saukas pagasts, Viesītes novads, sa-
dalīšanu.

34. Par dzīvokļa īpašuma iegādi izsolē.
35. Par Viesītes novada pašvaldības ap-

balvojumu nolikuma apstiprināšanu.
Nākošā novada domes kārtējā sēde no-

tiks š. g. 21. oktobrī
Informāciju sagatavoja pašvaldības 

kancelejas vadītāja D. Vītola.
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi 

novada mājaslapā: www.viesite.lv

Viesītes novada domes sēdē š. g. 23. septembrī 
skatītie jautājumi
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APSTIPRINĀTS Viesītes novada domes 
sēdē 2015. gada 23. septembrī (prot. Nr. 11; 
36.#), Viesītē. Izdots saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 61. panta trešo daļu un Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās 
daļas 1. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Medību koordinācijas komisija (turpmāk – 

Komisija) ir Viesītes novada domes (turpmāk – 
Dome) izveidota koordinējoša un konsultatīva 
institūcija Viesītes novada administratīvajā te-
ritorijā.

2. Komisija savā darbībā ievēro starptau-
tiskos normatīvos aktus, Latvijas Republikas li-
kumus, Ministru kabineta noteikumus, Domes 
saistošos noteikumus, lēmumus un šo noliku-
mu.

3. Komisijas veidlapa ir Viesītes novada 
pašvaldības veidlapa, kas papildināta ar vār-
diem „Medību koordinācijas komisija”.

4. Komisijas darbību pārrauga Dome, kurai 
ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt tās ievēlētās 
komisijas darbības atbilstību normatīvo aktu 
prasībām.

5. Šo nolikumu apstiprina Dome. Grozīju-
mus nolikumā var ierosināt Komisijas priekšsē-
dētājs, Komisijas locekļi vai Domes priekšsēdē-
tājs.

II. Komisijas tiesības un 
pienākumi

6. Komisijas tiesības un galvenie pienākumi 
noteikti Ministru kabineta 2014. gada 26. maija 
noteikumos Nr. 269 „Noteikumi par medījamo 
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un 
medību koordinācijas komisijām”.

7. Bez normatīvajos aktos minētajām tiesī-
bām un pienākumiem Komisijai ir tiesības un 
pienākumi:

7.1. veicināt mednieku, zemnieku, Valsts 
meža dienesta, AS „Latvijas Valsts meži” un no-
vada pašvaldības savstarpējo komunikāciju un 
sapratni;

7.2. koordinēt mednieku un zemnieku ie-
saisti pasākumos, kas vērsti uz meža dzīvnieku 
nodarītā kaitējuma lauksaimniecības kultūrām 
pārtraukšanu un jaunu draudu novēršanu;

7.3. veikt informatīvus un konsultatīvus pa-
sākumus, lai nodrošinātu komisijas kompeten-
cē esošo uzdevumu izpildi;

7.4. pieprasīt un saņemt no Viesītes novada 
pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām ne-
pieciešamo informāciju Komisijas kompetencē 
esošo jautājumu risināšanai;

7.5. nodrošināt Komisijas darba procedūras 
dokumentu izstrādāšanu un atbildēt par Ko-
misijas darba norisi atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām;

7.6. sagatavot un virzīt izskatīšanai attiecī-
gajās domes komitejās Komisijas kompetencē 
esošus lēmumu projektus;

7.7. uzaicināt uz Komisijas sēdēm valsts, 
pašvaldības un citu institūciju amatpersonas un 
speciālistus;

7.8. piedalīties Domes sēdēs un pārstāvēt ta-
jās Komisiju jautājumos, kas ir tās kompetencē;

7.9. saņemt nepieciešamo informāciju liet-
vedības un arhīva sakārtošanas jautājumos no 
Viesītes novada pašvaldības administrācijas 
darbiniekiem.

III. Komisijas sastāvs
8. Komisijas vārdisko un skaitlisko sastā-

vu nosaka un apstiprina Dome uz 4 (četriem) 
gadiem Ministru kabineta 2014. gada 26. maija 
noteikumos Nr. 269 „Noteikumi par medījamo 
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un 
medību koordinācijas komisijām” noteiktajā 
kārtībā.

9. Komisija sastāv no:
9.1. Komisijas priekšsēdētāja, ko ievēl 

Dome;
9.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieka, ko 

ievēl Komisijas locekļi no sava vidus;
9.3. Komisijas locekļiem;
9.4. Komisijas sekretāra, kurš norīkots ar 

izpilddirektora rīkojumu.
10. Komisijas priekšsēdētājs:
10.1. atbild par Komisijas lēmumu projektu 

sagatavošanu;
10.2. plāno, organizē un vada Komisijas 

darbu;
10.3. sasauc un vada Komisijas sēdes, ap-

stiprina sēžu darba kārtību;
10.4. apstiprina un iesniedz Domē Komisi-

jas darba pārskatus;
10.5. pārstāv Komisiju visās pašvaldības, 

valsts, privātajās, tiesu iestādēs un sabiedriska-
jās institūcijās;

10.6. atbild par visu Komisijas rīcībā nodo-
to un esošo materiālo vērtību un dokumentāci-

jas saglabāšanu;
10.7. koordinē Komisijas sadarbību ar Vie-

sītes novada pašvaldības struktūrvienībām un 
citām iestādēm un organizācijām;

10.8. nepieciešamības gadījumos pieaicina 
Komisijas darbā ekspertus neatkarīga, profesio-
nāla viedokļa izteikšanai;

10.9. organizē Komisijas pieņemto lēmumu 
izpildes kontroli;

10.10. paraksta Komisijas sēžu protokolus, 
kā arī citus Komisijas dokumentus.

11. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pil-
da Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa 
prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā.

12. Komisijas locekļi:
12.1. piedalās Komisijas un tās sēžu darbā;
12.2. gatavo Komisijas darba dokumentā-

ciju;
12.3. izpilda Komisijas priekšsēdētāja vai 

viņa vietnieka norādījumus;
12.4. paraksta Komisijas sēžu protokolus.
13. Komisijas sekretārs:
13.1. pilda Komisijas priekšsēdētāja norā-

dījumus;
13.2. protokolē Komisijas sēdes gaitu;
13.3. nodrošina Komisijas saraksti;
13.4. paraksta Komisijas sēdes protokolus;
13.5. kārto Komisijas lietvedību, nodrošina 

dokumentu noformēšanu, glabāšanu un nodo-
šanu Viesītes novada pašvaldības arhīvā;

13.6. nodrošina lēmumu un paziņojumu 
nosūtīšanu iesniedzējiem, medību tiesību lieto-
tājiem u.c. ieinteresētajām personām;

13.7. nākošajā darba dienā pēc Komisijas 
sēdes nodrošina tās protokola publikāciju Do-
mes mājas lapā;

13.8. veic citus uzdevumus Komisijas sek-
mīga darba nodrošināšanai.

IV. Komisijas darba 
organizācija

14. Komisijas darbu vada Komisijas priekš-
sēdētājs, kas ir Viesītes novada pašvaldības pār-
stāvis.

15. Komisija patstāvīgi un neatkarīgi izska-
ta ar medījamo dzīvnieku postījumiem saistītos 
jautājumus.

16. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc attie-
cīgu iesniegumu saņemšanas pašvaldībā.

17. Komisija izvērtē personu iesniegumus, 
dabā pārbauda iesniegumos minētos postī-

VIESĪTES NOVADA MEDĪBU KOORDINĀCIJAS 
KOMISIJAS NOLIKUMS

APSTIPRINĀTS ar Viesītes novada do-
mes 2015. gada 23. septembra sēdes lēmu-
mu Nr. 13 (protokols Nr. 11), Viesītes nova-
da Viesītē.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā 

pašvaldība norēķinās par parakstu aplieci-
nāšanu saistībā ar parakstu vākšanu.

1.2. Atlīdzība tiek noteikta, pamatojoties 
uz Latvijas Republikas Centrālās Vēlēšanu 
Komisijas vēstuli Nr. 02-01.078/8e par gro-

zījumiem likumā „Par tautas nobalsošanu, 
likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu ini-
ciatīvu”.

2. ATLĪDZĪBAS PAR NOTARIĀLA-
JĀM DARBĪBĀM NOSACĪJUMI

2.1. Par likumprojektu vai Satversmes 
grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas 
ierosinājumu parakstīties un apliecināt vēlē-
tāja paraksta īstumu tiesības tiek piešķirtas 
bāriņtiesas priekšsēdētājam un loceklim.

2.2. Atlīdzība par notariālo darbību sais-

tībā ar parakstu vākšanu tiek noteikta, pa-
matojoties uz Bāriņtiesu likuma 79. panta 7. 
punktu, bet ne vairāk kā 50% no noteiktās 
summas, kas sastāda EUR 1,42 (viens EUR 
42 centi).

2.3. Atlīdzība tiek aprēķināta vienu rei-
zi mēnesī, pamatojoties uz samaksas doku-
mentiem (ienākošajiem maksājumiem ban-
kā, stingrās uzskaites kvītīm).

Viesītes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs J. Dimitrijevs

Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība norēķinās par parakstu 
apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu
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APSTIPRINĀTS Viesītes novada do-
mes 23.09.2015. sēdē (prot. Nr. 11; 39.#)  
Viesītes novada Viesītē. Izdots saskaņā ar 
Valsts apbalvojumu likuma 2. panta otro 
daļu un Ministru kabineta 2010. gada 5. 
oktobra noteikumiem Nr. 928 „Kārtība, 
kādā dibināmi valsts institūciju un pašval-
dību apbalvojumi”.

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Viesītes novada pašvaldības apbal-

vojumu nolikums nosaka domes dibināto 
apbalvojumu veidus, piešķiršanas nosacī-
jumus, personu loku, kas ir tiesīgas ieteikt 
personas apbalvošanai, apbalvojumu nodi-
bināšanas mērķi, apbalvojumu piešķirša-
nas nosacījumus, apbalvojumam izvirzīto 
kandidātu izvērtēšanas kārtību, kārtību, 
kādā pieņem lēmumu par apbalvošanu un 
paraksta lēmumu par apbalvojumu piešķir-
šanu.

2. Apbalvojumu mērķis ir apzināt un 
godināt personas par ieguldījumu un seviš-
ķiem nopelniem Viesītes novada labā, tos 
piešķirot par personas mūža ieguldījumu vai 
īpašiem nopelniem, vai par personas veiku-
mu viena gada periodā.

3. Apbalvojumus piešķir ar pašvaldības 
domes lēmumu izveidota Apbalvojumu pie-
šķiršanas padome 7 (septiņu) locekļu sastā-
vā.

4. Apbalvojumus dibina ar pašvaldības 
domes lēmumu, apstiprinot apbalvojuma 
nolikumu un izpildot Ministru kabineta 
2010. gada 5. oktobra noteikumu Nr. 928 
„Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju 
un pašvaldību apbalvojumi” prasības par 
apbalvojumu zīmes zīmējuma un dokumen-
ta attēla apstiprināšanu un apbalvojumu re-
ģistrēšanu.

II. APBALVOJUMU VEIDI UN 
NODIBINĀŠANAS MĒRĶI

5. Viesītes novadā ir dibināti šādi Vie-
sītes novada apbalvojumi:

5.1. Viesītes Goda pilsonis (speciāla bal-
va);

5.2. Viesītes novada Goda pilsonis (spe-
ciāla balva);

5.3. Goda raksts (paraugs pielikumā Nr. 
1);

5.4. Atzinības raksts (paraugs pielikumā 
Nr. 2);

5.5. Pateicības raksts;
5.6. Nominācijas: Gada sportists; Gada 

jaunietis; Gada uzņēmējs/lauksaimnieks; 
Gada izglītības darbinieks; Gada ģimene; 
Gada sociālais/veselības darbinieks; Gada 
pašvaldības darbinieks; Gada cilvēks kul-
tūrā; Gada sabiedriski aktīvais iedzīvotājs; 
Gada tirdzniecības darbinieks, kas tiek ap-
balvotas ar Goda rakstu.

6. Nosaukumu „Viesītes Goda pilso-
nis” piešķir fi ziskām personām, kuras 
sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu 
Viesītes pilsētas attīstībā, tās kultūrvēsturis-
kā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā; 
ilggadīgi ar lieliem panākumiem strādājušas 
Viesītes pilsētā un veicinājušas tās izaugsmi 
kopumā; ieguldījumu Viesītes pilsētas atpa-
zīstamības veicināšanā vai tās iedzīvotāju 
labklājības nodrošinājumā var novērtēt kā 
„mūža ieguldījumu”.

7. Nosaukumu „Viesītes novada Goda 
pilsonis” piešķir fi ziskām personām, ku-
ras sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu 
Viesītes novada attīstībā, tā kultūrvēsturis-
kā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā; 
ilggadīgi ar lieliem panākumiem strādājušas 
Viesītes novada pagastos un veicinājušas to 
izaugsmi; ieguldījumu Viesītes novada un 
pagastu atpazīstamības veicināšanā vai tās 
iedzīvotāju labklājības nodrošinājumā var 
novērtēt kā „mūža ieguldījumu”.

8. Goda raksts tiek dibināts, lai novēr-
tētu personu nozīmīgu devumu Viesītes no-
vadam, to piešķir Apbalvojuma piešķiršanas 
padome.

9. Atzinības raksts tiek dibināts, lai 
novērtētu personas nozīmīgu devumu Vie-
sītes novada iedzīvotājiem, to piešķir Domes 
priekšsēdētājs/vietnieks ar savu rīkojumu.

10. Pateicības raksts – tiek dibināts, lai 
novērtētu personu individuālos vai kolektī-

vos sasniegumus, to piešķir Domes priekš-
sēdētājs/vietnieks vai izpilddirektors ar savu 
rīkojumu.

11. Goda rakstus, Atzinības rakstus un 
Pateicības rakstus piešķir fi ziskām vai juri-
diskām personām par ieguldījumu Viesītes 
novada attīstībā, par tā tēla veidošanu valstī, 
pasaulē, kā arī nozīmīgās dzīves un darba ju-
bilejās.

12. Nominācijas: Gada sportists; Gada 
jaunietis; Gada uzņēmējs/lauksaimnieks; 
Gada izglītības darbinieks; Gada ģimene; 
Gada sociālais/veselības darbinieks; Gada 
pašvaldības darbinieks; Gada cilvēks kultūrā; 
Gada sabiedriski aktīvais iedzīvotājs; Gada 
tirdzniecības darbinieks ir apbalvojums, ko 
piešķir fi ziskām personām par iepriekšējā 
gada sasniegumiem un devumu novadam. 
Iepriekšējais gads nolikuma izpratnē ir vie-
nu gadu ilgs laikposms līdz ierosinājuma ie-
sniegšanai par pašvaldības apbalvojuma/no-
minācijas piešķiršanu. Nominācijas piešķir 
Apbalvojumu izvērtēšanas padome.

III. APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANAS 
IEROSINĀŠANA, IZSKATĪŠANA UN 

PIEŠĶIRŠANA
15. Lēmumu par nosaukuma „Viesītes 

Goda pilsonis” vai nosaukuma „Viesītes 
novada Goda pilsonis” piešķiršanu pieņem 
Viesītes novada dome.

15.1. Nosaukumu „Viesītes Goda pilso-
nis” vai „Viesītes novada Goda pilsonis” var 
piešķirt Latvijas un ārvalstu pilsoņiem.

15.2. Kandidātus Goda pilsoņu nosauku-
mu piešķiršanai var izvirzīt Domes deputāti, 
Domes komitejas, komisijas, darba grupas, 
Viesītes novadā reģistrētās juridiskās perso-
nas, ne mazāk kā 10 Viesītes novada iedzī-
votāji.

15.3. Izvirzot personu par kandidātu, 
nepieciešams norādīt: vārdu un uzvārdu, 
personas kodu, adresi, izvirzīšanas motivā-
ciju.

15.4. Kandidātu izvirzīšana notiek ar 
rakstveida iesniegumu, kurš jāiesniedz Viesī-
tes novada pašvaldības kancelejā.

jumus un veiktos aizsardzības pasākumus un 
pieņem lēmumus atklātās sēdēs, kurās piedalās 
komisijas locekļi, zemes īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs, kura zemē konstatēti postījumi, kā arī 
medību tiesību lietotājs vai, ja tāda nav, medību 
tiesību lietotājs ģeogrāfi ski tuvākajā medību pla-
tībā, kurā ir šo postījumu iespējamais iemesls.

18. Komisija ir tiesīga izskatīt jebkuru ie-
sniegumu par medījamo dzīvnieku nodarīta-
jiem postījumiem, ja Komisijas sēdē piedalās 
vismaz puse Komisijas locekļu.

19. Komisija lēmumus pieņem ar klātesošo 
Komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 
Balsīm daloties, izšķirošā ir Komisijas priekšsē-
dētāja balss. Komisijas loceklis vai pieaicinātais 
eksperts, kas tieši vai netieši ir ieinteresēts kāda 
jautājuma izskatīšanā, nav tiesīgs piedalīties 
konkrētā jautājuma izskatīšanā un lēmuma pie-
ņemšanā.

20. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesnie-
dzot attiecīgu iesniegumu Domes priekšsēdētā-
jam.

21. Komisijas sēdes protokolu paraksta Ko-
misijas priekšsēdētājs, visi klātesošie Komisijas 
locekļi un Komisijas sekretārs.

22. Medījamo dzīvnieku nodarīto zau-
dējumu apmēra aprēķinu paraksta Komisijas 
priekšsēdētājs, visi klātesošie Komisijas locekļi, 
kā arī iesniedzējs (cietušais) un medību tiesību 
lietotājs.

23. Komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja 
vietnieks vai Komisijas loceklis var pārtraukt 
savu darbību Komisijā, iesniedzot iesniegumu 
Domē.

24. Komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētā-
ja vietnieku vai Komisijas locekli var atsaukt ar 
Domes lēmumu.

25. Komisija Domei sniedz pārskatu par 

savu darbību ne retāk kā vienu reizi gadā. Pār-
skats par Komisijas darbību tiek iesniegts arī 
pēc Domes, Domes priekšsēdētāja rakstiska 
pieprasījuma.

V. Komisijas darbības 
fi nansiālais nodrošinājums

26. Komisijas darbību nodrošina no Domes 
budžeta līdzekļiem.

27. Komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja 
vietnieks un locekļi saņem atalgojumu par pie-
dalīšanos Komisijas sēdēs un citu ar Komisijas 
darbu saistīto pienākumu veikšanu Viesītes no-
vada domes, domes administrācijas, iestāžu un 
to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikumā noteiktajā kārtībā un ap-
mērā.

Viesītes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs J. Dimitrijevs

Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu NOLIKUMS
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16. Piešķirot nosaukumu „Viesītes Goda 
pilsonis” vai „Viesītes novada Goda pilso-
nis”, tiek pasniegta speciāla balva.

17. Goda raksta un nominācijas Gada 
sportists; Gada jaunietis; Gada uzņēmējs/
lauksaimnieks; Gada izglītības darbinieks; 
Gada ģimene; Gada sociālais/veselības dar-
binieks; Gada pašvaldības darbinieks; Gada 
cilvēks kultūrā; Gada sabiedriski aktīvais ie-
dzīvotājs; Gada tirdzniecības darbinieks pie-
šķiršanu vērtē Apbalvojumu piešķiršanas 
padome:

17.1. kandidātus nomināciju piešķiršanai 
var izvirzīt Domes deputāti, Domes komi-
tejas, komisijas, darba grupas, pašvaldības 
izpilddirektors, Viesītes novadā reģistrētās 
juridiskās personas, ne mazāk kā 10 Viesītes 
novada iedzīvotāji;

17.2. izvirzot personu par kandidātu, ne-
pieciešams norādīt: vārdu un uzvārdu, per-
sonas kodu, adresi, izvirzīšanas motivāciju;

17.3. kandidātu izvirzīšana notiek ar 
rakstveida iesniegumu, kurš jāiesniedz Vie-
sītes novada pašvaldības kancelejā;

17.4. Dome var noteikt kandidātu ie-
sniegšanas termiņu. Termiņš nedrīkst būt 
mazāks par 14 dienām.

18. Lēmumu par Goda raksta un nomi-
nācijas piešķiršanu pieņem Apbalvojumu 
piešķiršanas padome. Goda rakstu paraksta 
Domes priekšsēdētājs vai Domes priekšsēdē-
tāja vietnieks.

19. Atzinības raksts un Pateicības 
raksts tiek piešķirts ar domes priekšsēdē-
tāja (domes priekšsēdētāja vietnieka) rīko-
jumu:

19.1. ierosinājumus apbalvošanai ar At-
zinības rakstu vai Pateicības rakstu ir tiesīgi 
iesniegt novada domes deputāti, pašvaldī-
bas izpilddirektors, pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību vadītāji un fi zisku personu 
grupa (ne mazāk kā 5 personas);

19.2. iesniegumā ar ierosinājumu pie-
šķirt apbalvojumu jābūt norādītai informā-
cijai par apbalvojamo un apbalvojuma pie-
šķiršanas pamatojumam.

IV. APBALVOJUMU 
PIEŠĶIRŠANAS PADOME

20. Viesītes novada pašvaldības Goda 
rakstu un nomināciju piešķiršanai Viesītes 
novada dome izveido un apstiprina Apbal-
vojumu piešķiršanas padomi šādā sastāvā:

20.1. Domes priekšsēdētājs;
20.2. Domes priekšsēdētāja vietnieks;
20.3. pašvaldības izpilddirektors;
20.4. Sociālo, izglītības un kultūras jau-

tājumu komitejas priekšsēdētājs;
20.5. Saukas pagasta pārvaldes vadītājs;
20.6. Rites pagasta pārvaldes vadītājs;
20.7. Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs.
21. Sanākot uz sēdi, Apbalvojumu pie-

šķiršanas padome no savas vidus izvirza 
sēdes vadītāju un sēdes sekretāru, kurš pro-
tokolē sēdi.

22. Vērtēšanai izvirza tos kandidātus, 
kuri atbilst apbalvojuma mērķim un par 
kuru noteiktajā termiņā ir iesniegts iesnie-
gums.

23. Apbalvojumu piešķiršanas padome 
apkopo visus kārtējā gada iesniegtos iesnie-
gumus par apbalvošanu un tos izskata līdz 
katra gada 1. novembrim.

24. Pēc iesniegšanas termiņa beigām Ap-
balvojumu piešķiršanas padome sanāk kopā 
uz iesniegumu vērtēšanu. Vērtēšanas sēdes 
gaitu protokolē.

25. Apbalvojumu piešķiršanas padome, 
uzsākot iesniegumu vērtēšanu, pārbauda, 
vai iesniegumi ir iesniegti atbilstoši šī noli-
kuma noteiktajām prasībām, un vērtē tikai 
tos kandidātus, par kuriem iesniegti atbilsto-
ši iesniegumi.

26. Apbalvojumu piešķiršanas padome, 

vērtējot kandidātus, izvērtē viņu atbilstību 
nomināciju Gada sportists; Gada jaunietis; 
Gada uzņēmējs/lauksaimnieks; Gada izglītī-
bas darbinieks; Gada ģimene; Gada sociālais/
veselības darbinieks; Gada pašvaldības dar-
binieks; Gada cilvēks kultūrā; Gada sabied-
riski aktīvais iedzīvotājs; Gada tirdzniecības 
darbinieks saņemšanai, atbilstības un neat-
bilstības kritērijus fi ksējot sēdes protokolā. 
Protokolā tiek fi ksēts katra Apbalvojumu 
piešķiršanas padomes locekļa atsevišķais 
vērtējums.

27. Maksimālais apbalvojamo skaits ar 
Goda rakstu (nomināciju) vienā gadā - ne 
vairāk kā 15 personas.

V. APBALVOJUMU PASNIEGŠANA 
UN APBALVOTO PERSONU 

REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA
28. Apbalvojumu „Viesītes Goda pilso-

nis” vai „Viesītes novada Goda pilsonis” pa-
sniedz Viesītes pilsētas svētku laikā vai Lat-
vijas Republikas proklamēšanas gadadienas 
svētku laikā.

29. Goda rakstus ar piešķirtajām nomi-
nācijām pasniedz Viesītes pilsētas svētku 
laikā vai Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienas svētku laikā.

30. Atzinības rakstu un Pateicības raks-
tu pasniedz svinīga pasākuma laikā.

31. Piešķirto apbalvojumu uzskaiti veic 
Viesītes novada domes kanceleja.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
32. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā atzīt 

par spēku zaudējušu Viesītes novada domes 
2009. gada 22. oktobra nolikumu „Apbalvo-
jumu, Goda rakstu un dāvinājumu piešķir-
šanas kārtība Viesītes novadā” ar 2013. gada 
17. jūlija papildinājumiem.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs 
J. Dimitrijevs

Saziņas līdzekļos regulāri dzirdam un redzam sižetus par 
nežēlību pret mājdzīvniekiem. Tādu piedzīvojis arī apmēram 2 – 
3 nedēļas vecs kaķēns Dzelzceļnieku ielā. Vairākkārt esot uz šīs 
ielas, kāda skolniece dzirdēja izmisīgu kaķēna ņaudēšanu, kas, 
kā izrādījās, nāca no lielā atkritumu konteinera. Viņa to nosa-
lušu, izkāmējušu un netīru atnesa mājās un apkopa. Ar lielu pa-
cietību un uzņēmību tas nu jau iemācīts ēst. Paēdis, laizot roku 
un skaļi murrājot, viņš saujā aizmieg. Skatoties uz šo mazo, ne-
aizsargāto un samērā nevarīgo radību, nomoka doma, kā kaķēns 
pats varēja nokļūt konteinerā, kuram ir cieši piegulošs vāks? Vai 
tikai viņam nav palīdzējusi kāda „labvēļa” roka?...

Dzelzceļnieku ielā ir problēma ar bezsaimnieku kaķiem, 
kuri vairojas un kuru skaits pieaug. Kā un kas šo problēmu va-
rētu atrisināt? Par to jādomā atbildīgajiem dienestiem, pašvaldī-
bai, taču šādi problēmu risināt nedrīkst.

Mīlēsim savus mazos draugus, nebūsim nežēlīgi, jo arī viņi 
alkst mīlestības!

Murrātāja jaunā saimniece

Mazais murrātājs

Pašvaldības vadības un speciālistu tikšanās ar 
iedzīvotājiem notiks:
ŠĪ GADA 5. OKTOBRĪ 
plkst. 10.00 Lonē, 
plkst. 11.00 Saukā,
plkst. 12.00 Ritē, 
plkst. 13.30 Elkšņos;
ŠĪ GADA 8. OKTOBRĪ 
plkst. 17.00 Viesītē, Kultūras pils kino un konferenču zālē.

Piedalīsies domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs un 
izpilddirektors A. Žuks, Viesītes novada pašvaldības policijas 
vecākais inspektors I. Surkulis, kā arī Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja I. Vītola.

Īpaši aicināti novada uzņēmēji, lai diskutētu par Viesītes 
novada ceļu infrastruktūras attīstību un Viesītes 
novada pašvaldības atlases kritērijiem dalībai Lauku 
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS
VADĪBA UN SPECIĀLISTI TIKSIES AR 
IEDZĪVOTĀJIEM
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IZSOLES

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma atklātu izsoli ar 
augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vie-
sītes novads, Saukas pagasts, „Sandras”: sastāv 
no 1 (vienas) zemes vienības 1,54 ha platībā; 
īpašuma apzīmējums kadastrā 56880060189; 
sākotnējā cena EUR 3055.00 (trīs tūkstoši piec-
desmit pieci euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 
100 (viens simts euro).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Ir personas, kam ir pirmpirkuma tiesības.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, 

iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var 
līdz 2015. gada 1. oktobra plkst. 16.00 Viesītes 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Vie-
sītes novads.

Ja pirmpirkuma tiesības netiks izmantotas, 
izsole sāksies 2015. gada 2. oktobrī plkst. 10.00 
Viesītes novada pašvaldības administrācijas 
ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes no-
vads.

Pirkuma summa samaksājama (septiņu) 
kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

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

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu atklātu izsoli ar 
augšupejošu soli:

* nekustamajam īpašumam Viesītes no-
vada Rites pagasta „Irbenāji”; zemes īpašums 
sastāv no vienas zemes vienības 7,9 ha platībā, 
īpašuma kadastra numurs 56800040236; sākot-
nējā cena EUR 11100.00 (vienpadsmit tūkstoši 
viens simts euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 

100.00 (viens simts euro un 00 centi);
* nekustamajam īpašumam Viesītes no-

vada Viesītes pagasta „Pīrāgi”; īpašums sastāv 
no zemes gabala 0,2 ha platībā un 4 (četrām) bū-
vēm, īpašuma kadastra numurs 56350110130; 
sākotnējā cena 2420.00 (divi tūkstoši četri simti 
divdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 centi);

* nekustamajam īpašumam Viesītes no-
vada Viesīte, Brīvības iela 23; īpašums sastāv 
no zemes gabala 0,2541 ha platībā un 1 (vienas) 
būves, īpašuma kadastra numurs 56150010635; 
sākotnējā cena 3120.00 (trīs tūkstoši viens simts 
divdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nekustamie īpašumi tiek izsolīti atsevišķi.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kam būtu pirmpirkuma tie-

sības.
Izsolē nodotais nekustamais īpašums „Irbe-

nāji” tiks pārdots tikai personai, kas drīkst nos-
lēgt darījumu par lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos” izvirzītajiem noteikumiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-
miem, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2015. gada 1. oktobra plkst. 16.00 
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2015. gada 2. oktobrī: ne-
kustamajam īpašumam Viesītes novada Rites 
pagasta „Irbenāji” - plkst. 10.30, nekustamajam 
īpašumam Viesītes novada Viesītes pagasta „Pī-
rāgi” - plkst. 11.30 un nekustamajam īpašumam 
Viesītes novada Viesītē, Brīvības ielā 23 - plkst. 
11.00 Viesītes novada pašvaldības administrāci-

jas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) 
kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245492 vai mob. t. 
26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma atklātu atkār-
totu izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam 
īpašumam Viesītes novada Viesītes pagasta 
„Mazeņģelīši”; zemes īpašums sastāv no vienas 
zemes vienības 1,64 ha platībā, īpašuma kadas-
tra numurs 56350090124; sākotnējā cena EUR 
2000.00 (divi tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles 
solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Izsolē nodotais nekustamais īpašums tiks 

pārdots tikai personai, kas drīkst noslēgt darī-
jumu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos” izvirzītajiem noteikumiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, 
iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var 
līdz 2015. gada 1. oktobra plkst. 16.00 Viesītes 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Vie-
sītes novads.

Izsole sāksies 2015. gada 2. oktobrī plkst. 
9.00 Viesītes novada pašvaldības administrāci-
jas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) 
kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245492 vai mob. t. 
26424109.

Šī gada 14. septembrī Viesītes novada do-
mes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, Attīstī-
bas un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vī-
tola, Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis 
Černauskis un lauksaimniecības konsultante 
Vija Barovska apmeklēja Elkšņu un Rites pa-
gastu zemnieku saimniecības un tikās ar lauku 
uzņēmējiem. Tikšanās laikā tika pārrunātas 
problēmas un iespējamais pašvaldības atbalsts 
to risināšanā. Viens no galvenajiem jautāju-
miem bija Eiropas Savienības fondu apguve, 
īpaši uzsvaru liekot uz nesen Lauku atbalsta 
dienesta izsludināto projektu iesniegumu pie-
ņemšanu pasākumā „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Šis fi -
nansiālais atbalsts tiks piešķirts vietējām paš-
valdībām grants ceļu bez cietā seguma izbūvei 
un pārbūvei saskaņā ar pašvaldības teritorijas 
plānošanas dokumentos noteiktajām prioritā-
tēm, tai skaitā rīcības un investīciju plāniem. 
Lai pieņemtu galīgo lēmumu par pašvaldības 
ceļu posmiem, kurus plānots sakārtot kā pir-
mos, tiks rīkotas sapulces pagastu pārvaldēs, 
lai izdarītu kopīgo izvēli saskaņā ar atlases 
kritērijiem, kurus paredzēts apstiprināt šī gada 
23. septembra domes sēdē.

Kā jau iepriekš informējām, šī nebūs vienī-

gā iespēja uzlabot ceļu infrastruktūru. Kopīgi 
ar citu novadu kolēģiem, sadarbībā ar Latvijas 
Pašvaldību savienību esam vairāk nekā gadu 
strādājuši pie priekšlikumiem, lai drīzumā 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrija varētu izsludināt projektu iesniegšanu 
darbības programmā „Izaugsme un nodarbi-
nātība” 3.3.1. specifi skā atbalsta mērķa „Palie-

lināt privāto investīciju apjomu reģionos, vei-
cot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskai specializāci-
jai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzī-
bām” sasniegšanai.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
I. Vītola

Pašvaldība gatavojas uzņēmēju atbalstam
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1. Ūdens un kanalizācijas 
pakalpojumu „Abonentiem”:

• uzturēt kārtībā un pareizi ekspluatēt 
ūdens vada un kanalizācijas tīklus un ietai-
ses, nepieļaut ūdens noplūdi sanitārajos mez-
glos, pagalmā un iekšējos ūdensvada tīklos,

• savlaicīgi veikt ikmēneša maksājumus 
par komunālajiem pakalpojumiem,

• ik mēnesi no 25. līdz 30. datumam ie-
sniegt ūdens skaitītāju rādījumus,

• pielaist UZŅĒMUMA kontrolieri skai-
tītāju darbu pārbaudei un pareizu mērījumu 
noņemšanai. Kontrolpārbaudes var tikt veik-
tas regulāri, bet ne vairāk kā reizi ceturksnī,

• noteiktajā termiņā un par saviem lī-
dzekļiem veikt uzstādīto skaitītāju verifi kā-
ciju,

• ABONENTS atbildīgs par uzstādīto 
skaitītāju plombes stāvokli un saglabāšanu,

• par skaitītāju plombes bojājumiem ne-
kavējoties jāziņo UZŅĒMUMAM.

2. Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu

• Katra Viesītes novada iedzīvotāja pie-
nākums ir pildīt Viesītes novada pašvaldībā 
apstiprinātos saistošos noteikums Nr. 11 „Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viesī-
tes novadā”, uzturēt kārtībā sadzīves atkritu-
mu uzglabāšanas vietu, uzglabāt sadzīves at-
kritumus konteineros, nepieļaut konteineru 
bojājumu.

• SIA „Viesītes komunālā pārvalde” aici-
na Viesītes novada mājsaimniecību īpašnie-
kus, kuriem nav noslēgts līgums par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu, līdz 2015. gada 
1. novembrim ierasties SIA „Viesītes komu-
nālā pārvalde”, lai noslēgtu līgumu.

• Lūdzam iedzīvotājus šķirot sadzīves at-
kritumus.

Kā pareizi šķirot sadzīves 
atkritumus

• Dzeltenais konteiners ir paredzēts plast-
masas un metāla iepakojumam – tajā drīkst 
mest plastmasas pudeles un kanniņas – 
dzērienu, šampūna, eļļas, kečupa, sadzīves 
ķīmijas un autoķīmijas, kā arī dzērienu me-
tāla bundžiņas. Tajā nedrīkst mest rotaļlietas 
un sadzīves plastmasas izstrādājumus.

• Zaļais konteiners ir paredzēts stikla 
iepakojumam – tajā drīkst mest burkas un 
pudeles. Tajā nedrīkst mest logu stiklus, spo-
guļus un traukus!

• Zilais konteiners ir pare-
dzēts papīram un kartonam – 
tajā drīkst mest saplacinātas 
piena un sulas pakas, saplaci-
nātas kartona kastes un kārbas, 
avīzes, žurnālus. Tajā nedrīkst 
mest netīru un slapju iepako-
jumu!

Atceries:
• šķirošanas konteineros jā-

met tikai tukšs iepakojums;
• visu iepakojumu, ko vien 

var saplacināt (plastmasas pu-
deles un kanniņas, metāla bun-
džas), būtu vēlams saplacināt, 
lai konteinerā varētu ievietot 

pēc iespējas vairāk iepakojuma;
• plastmasas pudelēm un kanniņām pēc 

saplacināšanas būtu nepieciešams uzskrūvēt 
korķi, lai pudele no jauna nepiepūstos;

• izlietoto iepakojumu pirms ievietoša-
nas konteinerā ir ieteicams izskalot, jo pār-
tikas produktu atlikumi bojājoties izplata 
nepatīkamu smaku, kā arī negatīvi ietekmē 
izlietotā iepakojuma pārstrādi.

Nedrīkst:
• šķirošanas konteineros likt organiskus 

atkritumus (ēdienu un pārtikas produktu at-
liekas, zarus, lapas, zāli);

• bīstamos atkritumus (baterijas, akumu-
latorus, lampas, termometrus);

• elektriskās un elektroniskās preces 
(gludekļus, fēnus un citas);

• sadzīves atkritumus, kas nav iepako-
jums.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” informē

Jau ir atnācis 
rudens, un 
apkures sezonas 
sākums vairs 
nav aiz kalniem. 
Gribam pateikt 
paldies visiem 
iedzīvotājiem, 
kas regulāri veic 
maksājumus 
par apkures 
pakalpojumiem, 
ka arī tiem, kas 
vasaras mēnešos 
ir samaksājuši 
visus parādus 
par iepriekšējo 
apkures sezonu!

Laipni 
lūdzam parād-
niekus samaksāt 
parādus.

Kopējais 
parāds par apkuri uz 20.09.2015. 
ir 145 940,16 EUR.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes 
loceklis S. Uzkure

Sporta 13A 10002,11
Sporta 17 2543,55
Sporta 21 10025,73
Sporta 23 11127,51
Sporta 25 14184,96
Sporta 27 4202,33
Meža 7 2220,55
Meža 17 10170,63
Meža 19 10831,36
Meža 21 1029,60
Meža 23 3960,56
Smilšu 26 904,04
Smilšu 31 28978,38
Smilšu 33 8232,64
Smilšu 35 8070,54
Smilšu 37 6496,28
Pavasara 4A 11071,96
Birzītes 1887,43

Apkures sezonu 
gribam sagaidīt bez 

parādiem

AICINĀM zemes nomniekus nomas 
maksu iemaksāt savlaicīgi!
AICINĀM Viesītes Sporta skolas 
audzēkņu vecākus līdzfi nansējumu 
iemaksāt savlaicīgi!
Iemaksas lūdzam veikt AS SEB BANKA 
kontā LV 66 UNLA 0009 0131 3039 5 vai 
domes kasē, pagastu pārvalžu kasēs.
Pateicamies tiem, kuri maksājumus 
veic savlaicīgi, un tiem, kuri godprātīgi 
attiecas pret savām saistībām.

Galvenā grāmatvede A. Maļinovska

IK „Valdis J” 
veic kravas pakalpojumus 
ar busiņu līdz 1,5 tonnām. 

Tālr. 29995941

SAIMNIECĪBAS PREČU VEIKALĀ 
VIESĪTĒ, BRĪVĪBAS IELĀ 1:
•STIHL mežizstrādes tehnikas 
rezerves daļas,
•Husqvarna produkcija,
•SKIL elektronistrumenti – urbji, 
zāģi, perforatori, slīpmašīnas, ēveles, 
mērinstrumenti,
•BOSCH elektroinstrumenti 
uz pasūtījumu,
•viss rudens darbiem 
(grābekļi, spaiņi un tml.),
•cements, mūrjava,
•rudens minerālmēslojums,
•darba apavi, darba cimdi.

GAIDĪSIM JŪS MŪSU VEIKALĀ!
Darba laiks - darba dienās 8:00 – 
18:00, sestdien 8:00 – 16:00.
Telefons: 26624390.

PĀRDOD KARTUPEĻUS 
(šķirnes „Vineta”, „Santa”, „Ināra”),

SVAIGUS UN SKĀBĒTUS 
KĀPOSTUS, BURKĀNUS UN 

SĪPOLUS. 

Iespējama piegāde mājās. 
Edgars, mob. t. 26173122.

IKDIENAS SĪKUMI 
LIELIEM UN MAZIEM! 

Kancelejas preces, rotaļlietas un citas 
sadzīvei nepieciešamas lietas veikalā 

Meža ielā 17 - 19 (visi pazīst kā „Ārītes”)!
ESIET LAIPNI GAIDĪTI!
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Viesītes novads jau tradicionāli tiek pārstā-
vēts ikgadējā starptautiskajā izstādē „Riga Food 
2015”. Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šogad 
Zemgales kopējā stendā Viesīti pārstāvēja SIA 
„RA 5” valdes locekle Jolanta Kovnacka un 
Jurģis Bokiševs, kas līdzās savai produkcijai - 
grauzdētu cigoriņu kafejām „Paulīne”, „Alīda”, 
sukādēm un čili pipariem, prezentēja arī KS 
„Poceri” ābolu sulas 3 l un 5 l iepakojumā, kā arī 
tūrisma iespējas Viesītes novadā.

Jolanta Kovnacka: „Izstāde tika organizēta 
4 dienas. Trešdiena bija tā sauktā profesionā-
ļu diena, kad satikās tirgotāji ar ražotājiem un 
iepakotājiem. Šajā dienā arī tika izteikti sadar-
bības piedāvājumi, apskatīti iepakojumu veidi. 
Kafejām tika atrasti jauni sadarbības partneri, 
veikali. Bija arī interesantas sarunas par sa-
darbību ar kafejnīcām. Tika izteikta vēlme arī 
iegādāties miežu kafeju. Pie šīs domas ir vēl jā-
pastrādā, jo jāmeklē vēl tehnoloģijas process, kā 
padarīt šo kafejas veidu par tīkamāku. Tā varētu 
būt arī daudz lētāka par cigoriņu kafeju. Sukā-
des piedāvā ļoti daudzi tirgotāji, tāpēc arī nebija 
vērojama liela interese. Bija interesanti vērot cil-
vēku reakciju uz čili pipariem. Jāsaka, ka bijām 
vienīgie ar šo produktu. Šis ir produkts, kurš 
izraisīja sajūsmu un interesi. Saņēmām sadar-
bības piedāvājumu ar uzņēmumu, kurš gatavo 
degvīnu ar čili piparu. Ir daudz darbu jāizdara, 
lai realizētu šo piedāvājumu (apjomu, kvalitā-
tes nodrošināšana), taču centīsimies izveidot 
sadarbību. Pārstāvējām arī KS „Poceri” ābolu 
sulas. Jāsaka, ka karstajā izstāžu zālē tas bija tieši 
tas, kas vajadzīgs, lai atgūtu mundrumu. Par su-
lām interesējās veikalu pārstāvji, un domāju, ka 
izveidosies sadarbība. Arī citi izstādes apmeklē-
tāji tagad zina, ka KS „Poceru” ābolu sulas ir tik 
garšīgas un spirdzinošas, ka turpmāk tās nešau-
bīgi atpazīs veikalos. Zemgales stends bija vis-

plašāk pārstāvēts no visiem reģionu stendiem. 
Zemgale spēja sevi pasniegt ar daudzveidību - 
cepumiem, 3 dimensiju tortēm, krējuma kara-
melēm, dažādiem vīniem, koka vāzēm un trau-
kiem, garšvielu un pat rabarberu pulveriem, 
arbūziem, skābiem kāpostiem, maizi, desām, 
sieriem, medu, kosmētiku no dabīgām izejvie-
lām un cakotiem galdautiem. Jāsaka, ka cilvēki 
prot uzdrošināties un to visu prot arī pasniegt.”

Uzņēmēju dalību izstādēs: Aizkraukles 
„Pārnovadu uzņēmēju dienas”, vides veidoša-
nas un labiekārtošanas izstāde „Pavasaris 2015” 
izstāžu kompleksā „Rāmava”, „Balttour” organi-
zēšana, marķējuma zīmes „Viesīte Ražo Sēlijas 
Produkts” izgatavošana un „iedzīvināšana”, se-
mināru, apmācību, konsultāciju un dažādu no-
zaru pārstāvju tikšanos organizēšana, savu uz-
ņēmēju popularizēšana ārpus novada teritorijas 
un izvirzīšana nominācijām – tās ir aktivitātes, 
ko fi nansiāli un organizatoriski atbalsta Viesītes 
novada pašvaldība.

Lai veicinātu vietējās produkcijas noietu, 
tuvākajā laikā plānots organizēt kopīgu Sēlijas 

novadu apvienības pašvaldību uzņēmēju pro-
dukcijas stendu. Esam apzinājuši uzņēmējus, 
kuri vēlētos sadarboties, taču ļoti svarīgs jautā-
jums ir sadarbības formas un satura izvēle.

Šobrīd tiek gatavoti priekšlikumi ieguldīju-
miem uzņēmējdarbības attīstībā atbilstoši „Vie-
sītes novada pašvaldības attīstības programmai 
2014. - 2020. gadam” saskaņā ar Investīciju plā-
nu un vietējo uzņēmēju vajadzībām. Ir plānots 
organizēt tikšanos ar uzņēmējiem, lai galīgi 
vienotos par pašvaldības ceļu infrastruktūras 
sakārtošanu uz attīstību orientētiem uzņēmu-
miem, piesaistot papildus fi nansējumu no Eiro-
pas Savienības fondiem.

Lai to kopīgi varētu paveikt, aicinām ik-
vienu novada iedzīvotāju izteikt savus priekš-
likumus par to, kā labāk un efektīvāk atbalstīt 
uzņēmējus. Mums ir svarīgs jūsu vērtējums par 
līdzšinējiem atbalsta pasākumiem un būtiski 
konstruktīvi priekšlikumi turpmākajai sadar-
bībai, kurus lūdzam sūtīt rakstiski uz e-pastu: 
inese.vitola@viesite.lv

Attīstības un plānošanas nodaļa

Dalības izstādēs organizēšana – 
viens no pašvaldības atbalsta veidiem uzņēmējiem

Pateicoties vietējo iedzīvotāju iniciatīvai, 
Līgo kalniņš (Trumpes kalns) ieguvis jaunu 
akcentu. Nesen tā virsotnē mājvietu atradu-
ši divi milzīgi dzirnakmeņi. No kurienes tie 
nākuši? Sensenos laikos Ormaņkalnā slē-

jusies pils (pēc senas leģendas), ne tik sen – 
vējdzirnavas. Tās piederējušas Vaļeniekiem – 
tēvam un diviem dēliem. Viņi maluši zem-

nieku izaudzēto labību, bet brī-
vajos brīžos muzicējuši. Kad 
svētdienu vakaros dzirnavu pa-
kājē Vaļenieku trio pūtuši savas 
taures, mūzika viļņiem vien vē-
lusies lejup no varenā kalna un 
svētvakars ienācis ikviena sirdī.

Tagad - citi laiki. Aizsau-
lē aizgājuši muzikanti, labības 
lauki aizaug ar krūmiem, node-
dzinātas vējdzirnavas, pagājušā 
gada rudenī zudis arī to vietā 

uzceltais skatu tornis.  
Turpinājums 14. lpp. »»»

Ar smago tehniku dzirnakmeņi tiek pacelti un novietoti 
jauniešu izvēlētajā vietā. No kreisās: A. Beļinskis, J. Sirmovičs.

Dace Sirmoviča ar dēlu Reini centīgi mazgā vēsturiskos 
akmeņus, lai tie spodri un tīri jaunajā mājvietā Līgo 

kalniņā.

Vaļenieku 
dzirnakmeņi 

nonāk skaistākajā 
Ormaņkalna virsotnē
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No 23. - 28. augustam Viesītes novadā 
tika uzņemta 8 cilvēku delegācija no Ukrai-
nas sadraudzības pilsētas Židačivas – seši 
bērni vecumā no 8 – 15 gadiem un divi pie-
augušie. Šie ir bērni, kuru tēvi ir mobilizēti 
Ukrainas armijā un karo Donbasā. Viens no 
tēviem jau ir atgriezies mājās pēc 18 mēnešu 
dienēšanas, kas ir viens termiņš, taču tā nav 
nekāda garantija, ka kuru katru brīdi neiz-

sauks atkal, ja būs tāda nepieciešamība. 
Natālija, viena no bērnu mammām, stāsta, ka 
šie bērni Latvijā ir ieradušies, lai nomainītu vidi, 
gūtu pozitīvas emocijas un iegūtu psiholoģisko 
un morālo atbalstu.

23. augustā, svētdien, viesi tika sagaidīti Rī-
gas autoostā un paēdināti atpūtas centrā „Lido”, 
bet pēc tam devās uz Viesīti, lai iekārtotos kem-
pingā „Pērlīte”, kur nakšņoja arī visas pārējās 
naktis. Ukraiņus viesmīlīgi sagaidīja un uzņēma 
kempinga pārvaldniece Inita Liepiņa.

Jau pirmdien ukraiņu delegācija devās 
uz Viesītes novada domi, kur viesus uzņēma 
domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs, izpilddi-
rektors A. Žuks, sociālais darbinieks darbam 
ar ģimeni un bērniem S. Nikolajeva un Viesī-
tes muzeja „Sēlija” izglītojošā darba un darba 
ar apmeklētājiem speciāliste A. Mutule. Jauno 
mācību gadu uzsākot, bērniem tika uzdāvinātas 
pilnībā nokomplektētas mugursomas.

Tālāk ukraiņu delegācija tika nodota S. Ni-
kolajevas un A. Mutules vadībā, kuras ar viņiem 
pavadīja visas dienas. Pēc viesošanās domē se-
koja Paula Stradiņa skolas apmeklējums, kurā 
ukraiņi uzzināja vairāk par prof. Paula Stradiņa 
dzīvi, kā arī vecajos skolas solos ar tintes pild-
spalvām tika rakstītas vēstules draugiem. Neiz-
palika arī Vārnavas vīna kalns, Sunākstes baz-
nīcas, Stendera kapu kalniņa un Ābeces takas 
apmeklējums. Bērni izrādīja tiešām lielu interesi 
uzzināt, kas tad rakstīts pie katra burtiņa, mīļā-

kā nodarbe bija atrast sava vārda pirmo burtu 
un pie tā nobildēties. Dienas noslēgums tika 
pavadīts lauku mājā „Bincāni” Saukas pagastā. 
Saimniece Gita Kļaviņa uzdāvināja katamarānu 
un laivu braucienu un pacienāja ar garšīgu saldo 
ēdienu. Viesi bija tiešām gandarīti par ūdens-
priekiem un atpūtu šajā skaistajā vietā.

Arī pārējās dienas bija aktīvas un piedzīvo-
jumu pilnas. Tika iepazīta daļa Sēlijas, Zemgales 

un arī Vidzemes. Pabijām gan Bauskas 
pils tornī, gan Tērvetes dabas parkā. 

Paviesojāmies arī Staburagā, Jaunjelgavas no-
vadā. Jaunjelgavas pašvaldības izpilddirektors 
Uldis Albiņš izvizināja ar kuģīti „Vīgante”, no 
kura apskatījām kādreizējo Staburaga vietu, 
kur joprojām tek pavisam neliels ūdenskritums, 
kā arī Kokneses pilsdrupas. Viktorija, 10 gadi, 
skatās uz Daugavu un saka „Šeit ir tāds miers 
un tik svaigs gaiss! Gribu šeit palikt!” Kuģa kap-
teinis aizveda mūs uz Likteņdārzu, kur varējām 
iepazīstināt viesus ar Latvijas vēsturi un šo īpašo 
vietu, kas tapusi, pateicoties latviešu kopīgajiem 
spēkiem.

Bērni priecājās par radošajām darbnīcām 
Viesītes Mūzikas un mākslas skolā un līdzpa-
ņemtajiem darbiņiem. Paldies direktorei Ingai 
Bartkevičai un skolotājai Ingai Kovaļevskai par 
laipno uzņemšanu!

Neizpalika brauciens uz Rīgu un Jūrmalu 
kopā ar Viesītes ev. luteriskās baznīcas Svēt-
dienas skolas bērniem, ko organizēja Viesītes 
baznīcas pārstāvis Jānis Miezeris. Apskatījām 
Vecrīgu, Pēterbaznīcu un uzbraucām tās tornī 
Ata Voicehovska, kādreizējā Latvijas armijas 
mācītāja un virskapelāna, tagadējā Pēterbaznī-
cas mācītāja, vadībā. Apmeklējām Jūgendstila 
muzeju un kultūras pili „Ziemeļblāzma”. Pavie-
sojāmies Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznī-
cā, kur Svētdienas skolas bērni bija sagatavojuši 
īpašu uzņemšanu un pat priekšnesumu, viņu 
apģērbus rotāja puķītes Ukrainas karoga krāsās. 
Dienas noslēgumā bija brauciens ar buru kuģi 
„Lībava” un peldes jūrā, ko bērni visu dienu 
gaidīja.

Pēdējā dienā, 28. augustā, paspējām pa-
viesoties Z/S „Kalna Dambrāni”, Viesītes pag., 
kur veterinārārsts Ivars Vingris iepazīstināja ar 
piensaimniecības nozares darbību.

Šajā dienā Viesītē norisinājās īpašs pasā-
kums - I Sēlijas novadu jauniešu diena, kuras 
ietvaros arī ukraiņu bērni sniedza muzikālu 
priekšnesumu.

Bērni paši daudz par karu nerunāja. Pēdējā 
dienā, kad Natālija un Irina, bērnu mammas, 
pēc priekšnesuma rādīja bildes no kara zonas, 

stāstot, ka bieži vien mediji noklusē, kas patie-
sībā tur notiek, daudziem bērniem bija grūti 
novaldīt asaras. Natālija stāsta, ka tas ir reāls 
karš ar šaušanu, bombardēšanu, ar mirušajiem, 
ar bailēm par vīriem un tēviem. „Tie vīri, kas 
atgriežas mājās, daudz vairāk novērtē ģimeni 
un ir pavisam savādāki,” piemin Irina, jo viņas 
vīrs ir tikko atgriezies mājās pēc pusotra gada 
prombūtnes. Irina stāsta, ka brīžiem esot bijis 
grūti ar viņu sazināties, nav bijis zonas vai in-
terneta. Vienmēr jādomā arī par to, kā apgādāt 
karavīrus. Ģimenes cenšas no mājām iedot visu, 
kas ir, bet daudz palīdz arī vietējie iedzīvotāji un 
citas valstis - gan ar ēdienu, gan apģērbu.

Noslēgumā varu teikt, ka ukraiņi - kā bēr-
ni, tā pieaugušie - aizbrauca patiešām gandarīti. 
Viņu vārdiem sakot - šī pieredze būšot neaiz-
mirstama! Viņi no sirds pateicas ikvienam, kas 
uzņēma, kas palīdzēja, it īpaši Viesītes pašval-
dībai. Vēl šobrīd laiku pa laikam internetā tiek 
liktas bildes no kopīgajiem piedzīvojumiem ar 
tekstu, ka viņiem pietrūkst Latvijas un mūsu 
cilvēku.

Domāju, ka varam justies gandarīti, jo 
prieks, ko redzējām bērnu acīs dienu no dienas, 
un asaras, ko redzējām prombraucot, bija tie-
šām neviltotas!

Atliek tikai cerēt, ka pēc iespējas ātrāk no-
rims karadarbība un bērni varēs justies drošībā 
kopā ar saviem tēviem.
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem 

speciāliste A. Mutule
Autores foto

Ukraiņu delegācijas vizīte Viesītē
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Šī gada 9. un 10. septembrī Viesītes nova-
dā viesojās dabas pētnieks un grāmatu autors 
Guntis Eniņš kopā ar Latvijas Universitātes 
matemātikas profesoru Jāni Cepīti. „Nav Lat-
vijā tāda novada, kurā es nebūtu bijis,” tā izsa-
kās J. Cepīša kungs. Viņa sirdslieta ir dižkoku 
un dižakmeņu apzināšana un pētīšana. Abi 
kungi jau no jaunības dienām ir interesēju-
šies par dabu, un šī interese tā arī nekad nav 
pazudusi. Vizītes mērķis bija apsekot ievēro-
jamus un unikālus dabas pieminekļus Viesītes 
novadā.

Viesītes pagastā tika apsekots Pauguru 
laukakmens, kas atrodas pie vēja ģenerato-
riem, lai noskaidrotu, vai tas ir dižakmens. 
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējos 
aizsardzības un izmantošanas noteikumos 
(Ministru kabineta noteikumi Nr. 264) raks-
tīts, kas ir dižakmeņi - „laukakmeņi, kuru 
virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmet-
ru”. Izmērot šo akmeni, tika secināts, ka tas 
nav dižakmens. Guntis Eniņš skaidro - ja būtu 
vismaz 7 kubikmetri, to varētu uzskatīt par 
vietējās nozīmes dabas pieminekli, taču šī ak-
mens virszemē redzamais tilpums ir mazāks. 
Ja akmeni atraktu, tad tas noteikti būtu dižak-
mens, bet lai to izdarītu, liels darbs jāiegulda.

Turpat netālu tika apsekots Miklavānu 
dižozols. Tā apkārtmērs ir 7,20 m. J. Cepīša 
kungs stāsta, ka pirms vairākiem gadiem tas 
bija tikai mazliet vairāk nekā 6 m, tātad tas ir 
brangi audzis. Dabas pētnieks Guntis Eniņš 
par šo ozolu bija sajūsmā: „Šis ozols ir aprak-
stīšanas vērts! Ozola miza ir tik interesanta, 
zari – tik iespaidīgi!” Miklavānu ozola viens 
zars jau sasniedz 3,30 m apkārtmēru. G. Eniņš 
brīdina, ka šis ozols ir jāsaudzē. Zaru vajadzē-
tu steidzami atbalstīt, kā arī derētu atbrīvot no 
apauguma, izzāģēt tuvākos kokus un krūmus, 
kas aug zem ozola un ieaug dižā zemzarīša 
vainagā, jo ozols nesaņem pietiekami daudz 

saules gaismas. Interesanti ir tas, ka ne-
tālu no Miklavānu ozola atrodas diez-
gan daudz citu iespaidīgu ozolu, kā arī 
ozolu dobumu, kuros, iespējams, dzīvo 
aizsargājamie kukaiņi - lapkoku praul-
grauži.

Vēl tika apsekota Mazzēperu mežā-
bele Viesītes pagastā netālu no Vārnavas. 
To neofi ciāli varētu dēvēt par resnāko 
Latvijā, taču viss nav tik vienkārši. Pirm-
kārt, būtu jātaisa ekspertīze, lai noskaid-
rotu, vai tā patiešām 
ir mežābele, tas ir 
ofi ciāli jāapstipri-
na. Otrkārt, Guntis 
Eniņš nevar apstip-
rināt, ka tā ir viena 
liela dižmežābele, jo 
divi stumbri ir saau-
guši vienā un veido 
4,20 m apkārtmēru. 
„Ja uzskata šo par 
vienu lielu mežābe-
li, tad tā ir resnākā Latvijā, taču pagaidām to 
nevar apstiprināt,” tā spriež G. Eniņa kungs.

Šie ir tikai daži dabas pieminekļi, kuri 
tika apsekoti un izmērīti, taču Viesītes novadā 
ir vēl citi dabas brīnumi, kuri ir nepieminē-
ti vai nepelnīti aizmirsti. Viesītes novads var 
lepoties ar dižozoliem citos pagastos, piemē-
ram, Elkšņu pagasta centrā, ne velti Viesītes 
ģerbonī ir tieši ozolzīle, taču netrūkst arī citu 
dižkoku.

10. septembrī Guntis Eniņš prezentēja 
savu jauno grāmatu „Nezināmā Latvija”, kurā 
apraksta unikālus dabas objektus un parādī-
bas Latvijā, kā arī sniedza vieslekciju par lat-
visko ainavu un īpašiem dabas pieminekļiem 
Latvijā.

Guntis Eniņš vēlas pateikties visām puķu 
dāvinātājām, laipnajam šoferītim Zigmun-

dam Avenam, kurš vi-
sur, kur vien vajadzēja, 
viņu izvadāja. „Liels 
paldies Viesītes vadībai, 
it īpaši Jānim Dimitrije-
vam, kurš uzņēma mūs 
ar profesoru Jāni Cepīti 

savā novadā! Paldies kafejnīcai „Zaļā varde” 
par ēdināšanu abu dienu garumā, kā arī pal-
dies Gunāram Spīdainim par ieguldīto darbu 
un izvadāšanu pa Viesītes novadu un Agnijai 
Mutulei par uzaicinājumu apmeklēt Jūsu no-
vadu un organizēšanu!” tā pateicībā Guntis 
Eniņš. Paldies pasākuma apmeklētājiem un 
arī bibliotēkas meitenēm par palīdzību!

Lasot G. Eniņa grāmatu „Nezināmā Latvi-
ja”, nākas aizdomāties, cik Latvija ir brīnumai-
na zeme. Gribas arī par Viesītes novadu teikt: 
„Nezināmais, vēl neatklātais!” Mums apkārt ir 
tik daudz dabas brīnumu, ko ikdienas steigā 
nemaz nepamanām! Novēlu novērtēt un sau-
dzēt dabu mums apkārt!

Izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem speciāliste A. Mutule

Autores foto

Dabas pētnieka Gunta Eniņa vizīte 
Viesītes novadā

24. augustā no rīta ar ceļamkrāna palīdzību Viesītes Sv. Francis-
ka baznīcai tika uzlikts tornis. Savukārt 27. augustā torņa galā uzlika 
krustu. Kopā ar metāla krustu tornis ir 9,60 metrus augsts. Uzlikts uz 
dievnama, tas sniedzas 24 metru augstumā virs zemes.

Uz aizkustinošo brīdi bija ieradies Jelgavas bīskaps Edvards Pav-
lovskis, Viesītes draudzes prāvests Viktors Siļčonoks, draudzes locekļi, 
pārstāvji no luterāņu draudzes, jo patlaban viņu dievnamā tiek svi-
nētas Svētās Mises, un, protams, arī celtnieki. Ēkas arhitekte ir Inese 
Savina. Patlaban baznīcā turpinās siltināšanas darbi, ir ielikti logi, plā-
nots ielikt durvis. Draudze cer drīzumā ierīkot nelielu telpu jaunajā 
ēkā, lai tur varētu svinēt dievkalpojumus. E. Pavlovskis tāpat pastāstīja, 
ka baznīcai būs 250 kg smags zvans, kurš atceļojis no Polijas, Krakovas 
apkaimes. Zvanam dots vārds Alleluja, jo meistari bīskapam jautājuši, 
kādai zvana skaņai jābūt. Tā kā bīskaps sacījis, ka zvana skaņai jābūt 
prieka pilnai, meistari tam devuši arī prieka pilnu vārdu. Baznīcā pare-
dzētas aptuveni 100 sēdvietas, tās tornis un galvenā ieeja būs pavērsta 
pret šoseju un krustojumu, aicinot garāmbraucējus apstāties.

Pēc www.viesite.lv

Viesītes katoļu dievnamā turpinās 
labiekārtošanas darbi
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RITES PAGASTA BIBLIOTĒKĀ

Kolekcionēšana ir brīnišķīga 
aizraušanās,

kas var būt atšķirīga un 
unikāla ikvienam

No šī gada 4. līdz 28. augustam Rites 
pagasta bibliotēkā bija iespēja apskatīties un 
tuvāk iepazīties ar kolekcionāra Ausekļa Jāņa 
Zālīša pārtikas etiķešu kolekcijas izstādi. Ko-
lekcionārs ir vienīgais, kas ar savu kolekciju 
apceļo visu Latviju un ļauj tajā ielūkoties ik-

vienam interesentam. Šis ir viņa vaļasprieks 
jau 12 gadu garumā, un ir savākts un sakār-
tots aptuveni 30000 tūkstoši rūpniecības pār-

tikas etiķešu un 12000 maisiņu. Viņa mīļākā 
vieta mājās ir darba istaba, kur kolekcionārs 
pavada lielāko sava laika daļu. Vienmēr un 
visur aktīvi piedalās, pats brauc uz visām 
savām izstādēm. 28. augusta pēcpusdienā 
kolekcionārs ieradās Rites pagasta bibliotēkā, 
lai pastāstītu par savu vaļasprieku. Pagasta 
pārvaldes vadītāja Gunta Dobrovska pateicās 
kolekcionāram par iespēju pagasta iedzīvotā-
jiem skatīt šo izstādi. Sarunas pie tējas tases, 
kopīgs foto atcerei, un tikšanās brīdis bija 
aizritējis… Paldies arī Saukas bibliotēkas va-
dītājai Veltai Lācei, kas palīdzēja šai izstādei 
nokļūt mūsu bibliotēkā! Paldies ikvienam, 
kas apmeklēja izstādi!

Sākusi darbu Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 

2015!
Ar šā gada 4. augustu Rites pagasta bib-

liotēkā aktīvi norisinās lasīšanas veicināša-
nas pasākums „Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija 2015”. Bērni un arī vecāki lasa un 
izsaka savas domas par izlasīto grāmatiņu. 
Bērniem ir uzdevums aprakstīt izlasīto grā-
matu un uzzīmēt galvenos varoņus. Pasā-

kums turpināsies līdz 2016. gada februārim. 
Sirsnīgs paldies bērniem un vecākiem par 
atbalstu un ciešu sadarbību!

Iegādāta jauna spēle
Rites pagasta bibliotēkā ir iegādāta jauna 

spēle „Pirāti” – dārgumu meklētāji! Bērnu 
stūrītis ik dienas tiek pieskandināts ar ovā-
cijām un jautru noskaņojumu, spēlējot šo 
spēli. Tiek spēlēts arī mini monopols, Latvija 
un citas spēles.

Paldies par sadarbību!
Vēlos pateikties biedrības „Cerību 

Krustceles” pārstāvei Kristīnei Verečinskai 
par iespēju sadarboties Brīvā laika program-
mas „ŠTĀBIŅŠ” ietvaros. Katru reizi tika 
īstenotas jaunas un radošas idejas, tika vei-
doti konfekšu pušķi un Tēva dienai veltītās 
dāvanu kartītes. Rites pagasta bibliotēka tika 
pieskandināta ar radošām idejām un jautru 
noskaņojumu.

Vēlreiz paldies visiem, kas piedalās un 
atbalsta!

Rites pagasta bibliotēkas vadītāja 
S. Raupe

VIVIESĪTES NOVADA V

Latvijas Cistiskās fi brozes 
biedrības atbalsta centrā „Viesītei”

Ar 2015. gada 1. septembri Latvijas Cistis-
kās fi brozes biedrības atbalsta centrā „Viesītei” 
ir pieejami fi zioterapeita pakalpojumi un ārst-
nieciskā masāža.

Centrā BEZMAKSAS fi zioterapiju vai ārst-
niecisko masāžu var saņemt Viesītes novadā 
dzīvojošie bērni, jaunieši un pieaugušie cilvēki 
ar īpašām vajadzībām, kuri var griezties centrā 
ar sava ārstējošā ģimenes ārsta nosūtījumu.

Tiks sniegtas arī fi zioterapeita konsultācijas 
un ieteikts piemērotākais terapijas veids:

- ārstnieciskā vingrošana (muguras sāpju 
un skriemeļu izmaiņu gadījumā, funkciju atjau-
nošana pēc traumas, stājas korekcija, pēc insul-
ta/infarkta un citām neiroloģiskām vai elpoša-
nas sistēmas slimībām);

- ārstnieciskā masāža;
- kinezioloģiskā teipošana;
- Handlinga (pareizas zīdaiņa aprūpes) ap-

mācība jaunajiem vecākiem;
- Bobata terapija - zīdaiņu normālas attīstī-

bas veicināšanai vai personām ar centrālās ner-
vu sistēmas traucējumiem.

Piedāvājam arī fi zioterapeita un masiera 
maksas pakalpojumus. Ar oktobra mēnesi būs 
iespēja pierakstīties pie tehniskā ortopēda, kurš 
pieņems arī centrā. Sīkāka informācija par pa-
kalpojumiem un to cenrādis pieejams centrā 
„Viesītei”, kā arī informatīvajos stendos pie ģi-
menes ārstiem.

Centrs atrodas Viesītē, Smilšu ielā 31 - 25. Fi-
zioterapeite Ilze Lipska pieņems pēc iepriekšēja 
pieraksta. Tālrunis uzziņām: 29920429.

Darba grafi ks: otrdien un ceturtdien no 
plkst. 12:00.

Tehniskais ortopēds 
Līga Beinaroviča pieņems 
pēc iepriekšēja pieraks-
ta. Tālrunis uzziņām: 
29161629. Darba grafi ks: 
pirmdiena.

BIEDRĪBAS TELPĀS 
NOTIKS GRUPU 
NODARBĪBAS

Latvijas cistiskās fi brozes biedrība pie-
dāvā grupu nodarbības (vad. Līga Beinaro-
viča - funkcionālais speciālists).

Nodarbības bērniem
Stājas uzlabošanai, plakanās pēdas profi -

laksei un kustību koordinācijas uzlabošanai.
Nodarbības notiek: pirmdienās: no plkst. 

17:00 līdz 17:50.
Dalības maksa: 1,50 EUR/1 nodarbība.

Nodarbības pieaugušajiem
Stiepšanās un relaksācijas vingrojumi, mus-

kulatūras nostiprināšana un trenēšana, stājas iz-
kopšana un kustību attīstīšana.
Nodarbības īpaši noderēs:
• cilvēkiem ar sēdošu vai stāvošu darba specifi ku,
• muguras problēmu un stājas defektu gadīju-
mā.
Nodarbības kombinētie vingrojumi:
• izkopj stāju,
• attīsta muskulatūru,
• trenē līdzsvara sajūtu,
• atslogo mugurkaulu,
• nomierina un relaksē prātu.

Nodarbības notiek: pirmdienās: 
no plkst. 18:10 līdz 19:00.

Dalības maksa: 3,00 EUR/1 nodarbība.
Grupas pirmā tikšanās - šī gada 12. oktob-

rī atbalsta centra „Viesītei” telpās, Smilšu 31 - 
25, Viesīte.

Informācija un dalības pieteikšana pa tālru-
ņiem: 29161629 (Alla), 26420693 (Līga).

Latvijas Cistiskās fi brozes biedrība 
pateicas Viesītes novada domes Attīstī-
bas un plānošanas nodaļas vadītājai Ine-
sei Vītolai, domes deputātiem un novada 
priekšsēdētājam Jānim Dimitrijevam par 
sniegto atbalstu mūsu biedrības projekta 
īstenošanā.

Latvijas Cistiskās fi brozes biedrības valdes 
priekšsēdētāja A. Beļinska
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1964. gada 1. janvārī no Jēkabpils Lauk-
tehnikas apvienības tika atdalīta Speciālā 
meliorācijas celtniecības pārvalde (SMCP), 
un tās administrācijas centrs kļuva biju-
šais Viesītes RTS (remontu tehniskā stacija) 
Eķengrāvē. Tautā gan šo vietu dēvēja par 
„smuļiem”.

Meliorācijas pārvalde 20. gadsimta otrajā 
pusē bija prestiža iestāde. Gadu gaitā mainī-
jās nosaukumi: 1971. g. Jēkabpils Meliorā-
cijas Celtniecības pārvalde (MCP); 1976. g. 
Jēkabpils Pārvietojamā Mehanizētā kolona 
Nr. 12 (PMK - 12); 1988. g. Meliorācijas Ag-
roķīmijas uzņēmums (MĶU); 1991. g. valsts 
uzņēmums Jēkabpils Meliorācija. Pavisam 
uzņēmumā strādāja ap 700 cilvēku, vasaras 
sezonā pat 900 darbinieku.

Uzņēmumu no 1971. gada vadīja Vilis 
Markevičs, galvenais inženieris bija Jānis 
Šūlbergs. Enerģiski, neatlaidīgi, cilvēku cie-

nīti vadītāji. Markevičs bija ļoti stingrs, bet 
taisnīgs. Viņš, vadot uzņēmumu, izdarīja 
ļoti daudz, tika uzbūvēta atpūtas bāze „Pēr-
līte” un namiņi Viesītes ezera krastā. Vēlāk 
Jēkabpils meliorācijas uzņēmumu vadīja Ju-
ris Ozoliņš, galvenais inženieris bija Gunārs 
Cankals. Visu lielo melioratoru kolektīvu 
vienoja nopietna attieksme pret darbu, kopī-
gi pasākumi, sporta svētki, tradīcijas, labas 
algas. Daudz tika domāts par cilvēku darba 
un sadzīves apstākļiem. Tika organizēti kon-
kursi par labākajiem sadzīves apstākļiem ob-
jektos. Jau tolaik melioratoru sadzīve atbilda 
tam, ko tagad dēvē par eiropeisku. Meliora-
tori pārsvarā vasaras sezonā dzīvoja uz vietas 
labiekārtotos vagoniņos (televizors, dušas, 
laikraksti). Atceros, ka Viesītes iecirkņa vīri, 
strādājot Kalna pagastā, pat brīvdienās nevē-
lējās braukt uz māju, jo ēdināšana tika orga-
nizēta uz vietas. Pie vagoniņa dobēs salātus 
un dilles audzēja. Katram jaunajam speciā-
listam un darbiniekam bija darbaudzinātājs 
(mentors), kas ievadīja amata prasmē.

Kolektīvā cieņā bija sports, katru gadu 
tika organizēti sporta svētki. Sacensības tika 
organizētas tā, lai arī ģimenes ar bērniem va-
rētu piedalīties. Uzņēmumā bija savs sporta 
darba organizators. Cilvēki, strādājot svel-
mainā saulē, lietū, neaizsargāti no knišļiem, 
tā norūdījās. Darbs objektos bija smags, bet 
cilvēki, kuri veica šo darbu, bija brīnišķīgi.

Darbiniekiem tika organizētas ekskursi-
jas uz Armēniju, Ukrainu, Gruziju un Turk-
mēniju, Murmansku, Vorkutu u.c.

Līdz ar melioratoru ienākšanu Viesītē 
mazajā pilsētiņā sākās uzplaukums. Sāka 
būvēt dzīvojamās mājas. Eķengrāvē uzbū-
vēja plašas darbnīcas, kopmītnes, ēdnīcu un 
siltumnīcas. Viesītē - profesionāli tehnisko 
vidusskolu ar sporta zāli, darbnīcām, kop-
mītni. Pilsētas iedzīvotājiem bija darbs, un 
reta bija ģimene, kura nebūtu saistīta ar me-
lioratoriem.

Sakopām ne tikai savu administrācijas 
centru, bet arī objektus labiekārtojām. Pie-

mēram, Ormaņkalnā līdz ar objekta izbūvi 
izveidojām skaistu dabas stūrīti. Līdz ar to 
var droši apgalvot, ka nosaukums „smuļi” ir 
nekorekts.

Valsts uzņēmums Jēkabpils meliorācija 
pēc Lursoft  datiem 1999. gada 8. decembrī 
tika likvidēts, bet Viesītē iestāde 1997. gada 
15. septembrī tika ofi ciāli pārdota SIA „Ošu-
kalns”. Var uzskatīt, ka ar šo datumu melio-
rācijas ēra Viesītē beidzās, bet vēlme satik-
ties bijušajiem darba biedriem nezūd. Tā arī 
šogad 29. augustā „Pērlītē” notika kārtējais 
salidojums.

Mūsu bijusī grāmatvede, aktīvā Emīlija 
Jodele bija uzcepusi milzīgu, garšīgu torti. 
Pat ekskavatoram ar izrakto grāvi un „trubi-
ņām” atradās vieta uz šī mākslas darba.

Dokumentālo fi lmu autors un režisors 
Artūrs Goldbergs rādīja fi lmas par tā laika 
notikumiem. Atcerējāmies, kā piedalījāmies 
talkās, lai izveidotu atpūtas bāzi „Pērlīte”, 
kā pēc tam tur sportojām un svinējām me-
lioratoru dienu. Atcerējāmies drenāžas bri-
gadieru un nospraudēju vietējās sacensības, 
republikas nozīmes melioratoru spartakiādi, 
kuru rīkojām Jēkabpilī, medniekus, kuri gan 
audzēja pīles, gan sacentās šaušanas sacen-
sībās, gan mūsu pašdarbniekus, kas dziedā-
ja ansamblī un korī. Skatījāmies fi lmas par 
notikumiem Viesītē agrāk, kur visi tik jauni, 
skaisti un draudzīgi.

Ar danču mūziku mūs priecēja Gaidas 
Ribākas dēls Armands.

Aleksandrs Turļuks dāvāja rozes meite-
nēm, kuras piedalījās salidojuma organizē-
šanā.

Salidojumā tika pārstāvēti gandrīz visi 
bijušā valsts uzņēmuma Jēkabpils meliorāci-
ja iecirkņi: Daugavas, Medņu, Zasas, Augš-
zemes, Viesītes, Aknīstes, Ganību, Meža, 
Kaļķošanas, Purvu, Viesītes iecirkņa darbnī-
cas un autogarāžas, Celtnieku, Palīgražoša-
nas, kā arī administrācija un Vidusdaugavas 
meliorācijas sistēmu pārvalde, kas kādreiz 
kontrolēja melioratoru darbu.

Un atmiņas, atmiņas... Daudzi atcerējās 
to laiku spilgtākos notikumus.

Diena bija izdevusies, sasildīja jaukās 
atmiņas, un ceram, ka nākošgad tiksimies 
atkal.

Melioratoru vārdā jāpasaka liels paldies 
Viesītes novada domes priekšsēdētājam Jā-
nim Dimitrijevam par atļauju tikties „Pērlī-
tē”! Paldies Initai Liepiņai, tagadējai atpūtas 
bāzes pārvaldniecei, kura īsā laikā sakopa te-
ritoriju, pat izlasīja katru nezālīti un nolasīja 
visus čiekurus no taciņām! Paldies Viesītes 
muzeja vadītājai Ilmai Svilānei par muzeja 
eksponātiem! Diemžēl materiālu par melio-
rāciju nav daudz.

Lūgums viesītiešiem pameklēt savās 
mantās un atvilktnēs interesantus materiā-
lus par to laiku un nodot muzejam.

Melioratoru vārdā - 
Malda un Ligita

R.Orupa foto un no autoru 
personīgā arhīva

Pērlītē tiekas melioratori
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NOVADA SKOLĀS

Eiropas Savienības Erasmus+ 
programmas Pamatdarbības Nr. 2 

(KA2) stratēģisko skolu sadarbības 
partnerību projekts „Words Unite Us” 

Nr. 2015-1-RO01-KA219-015167_7

Projekta mērķis ir, iesaistot izglītības perso-
nālu, attīstīt skolēnu interesi un izpratni par Ei-
ropas valstu kultūru dažādību, uzlabot prasmes 
saskarsmē ar vienaudžiem no citām valstīm un 
kultūrām, uzlabot izpratni par vispārpieņem-
tām uzvedības normām dažādās situācijās, uz-
labot skolēnu svešvalodu pielietošanas prasmes. 
Mērķa grupa – skolēni vecumā no 10 līdz 15 
gadiem. Projekta īstenošanas laiks - 2015. gada 
1. septembris līdz 2017. gada 31. augusts. Pie-
šķirtais fi nansējums - 27715,00 EUR.

Projekta partneri - izglītības iestādes: 
SCOALA GIMNAZIALA ION MARES VUL-
CANA-BAI Rumānijā (projekta iesniedzējs), 
VIESĪTES SECONDARY SCHOOL Latvijā, 
School of European Education Grieķijā, Zespól 
Szkolno - Przedszkolny nr 3 Polijā, CDG „Slan-
ce” Bulgārijā, CEIP ADELA SANTANA Spāni-
jā, Vilniaus „Genio” pradine mokykla Lietuvā.

Plānotie projekta rezultāti: mājaslapa, logo, 
himna, vārdnīca par tradīcijām, ēdieniem, de-
jām, mūziku utt. visās partneru valodās, zīmē-

jumi pastkaršu izveidei, DVD ar videomateriā-
lu, audiomateriāls ar valodu demonstrējumiem, 
prezentācijas, e-grāmata, projekta informatīvais 
stūrītis, angļu valodas klubs, kurā tiks veidoti 
stāsti par partnervalstu tradīcijām, vēsturi, kul-
tūru utt.

Pirmā projekta sanāksme plānota oktobra 
pēdējā nedēļā Rumānijā. Projekta valoda – an-
gļu.

Eiropas Savienības Erasmus+ 
programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) 
stratēģisko skolu sadarbības partnerību 

projekts inovācijām un labas prakses 
apmaiņai „RECOGNIZE, REMEDY AND 

RE-ENGAGE” /Apzināt, Labot un Atsākt/

Partneri: LUXEMBOURG INSTITUTE 
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Luk-
semburga, Viesītes vidusskola, Latvija, ADEFIS 
ONG para el Desarrollo, Formación e Integ-
ración Socio-Laboral y Cultural, Spānija, DI-
RECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN, 
COMUNIDAD DE MADRID, Spānija, Maria 
Regina College Mosta Boys Secondary, Malta, 
St Benedict College Secondary School, Malta, 
Institut Sainte MArie, Beļģija, Lycée Technique 
Ecole Privée Marie-Consolatrice, Luksembur-
ga. Plānotais Viesītes vidusskolai paredzētais 
fi nansējums – 16475,00 EUR.

Projekta mērķis ir attīstīt iekļaujošu izglītī-
bu, samazināt riskus agrīnai skolas pamešanai, 
uzlabot pedagoģiskā personāla profesionālās 
kompetences. No Viesītes vidusskolas plānots 
dot iespēju mācīties sešiem skolotājiem. Projek-
ta valoda ir angļu valoda, īstenošanas laiks - divi 
gadi. Viena no starptautiskajām sanāksmēm 
tiks organizēta Viesītes vidusskolā 2016. gada 
maijā. Projekta uzsākšanas sanāksme notiks 
Luksemburgā 2015. gada oktobrī, tajā piedalī-
sies projekta koordinators un skolas direktors. 
Sanāksmē partneri sastādīs detalizētu plānu 
aktivitāšu īstenošanai, noteiks atbildības par re-
zultātu sasniegšanu, izvērtēs riskus un risinās ne 
tikai ar projekta ieviešanas menedžmentu saistī-
tus jautājumus, bet arī strādās pie pedagoģiskā 
darba uzlabošanas jautājumiem.

Viesītes vidusskola var lepoties ar abu pro-
jektu uzsākšanu. Tā kā konkurence ir liela un 
fi nansējuma saņemšanas iespējas ir ierobežotas, 
tad ir jānovērtē iespējas, ko dod ar projektiem 
piesaistītais fi nansējums, kā arī tas, ka projektu 
ieviešana ienesīs zināmu svaigumu skolas ik-
dienā. Cerams, ka pedagoģiskais personāls un 
skolēni ir atvērti jauniem izaicinājumiem, zinā-
šanu apguvei, kā arī savai līdzdarbībai projekta 
rezultātu sasniegšanā.

Angļu valodas skolotāja 
G. Dimitrijeva

Viesītes vidusskolā uzsāk divu starptautisku 
projektu īstenošanu

No 7.09. - 13.09. visā Eiropā tika orga-
nizēta Eiropas sporta nedēļa. Tā ir jauna 

Eiropas Komisijas ini-
ciatīva, lai mudinātu 
Eiropas valstu iedzīvo-
tājus būt aktīvākiem 
un nodarboties ar fi -
ziskajām aktivitātēm 
katru dienu. Eiropas 
Sporta nedēļas prog-

rammas ietvaros Latvijā tika organizētas 
vairākas tematiskas dienas. Rites pamat-

skolas skolēni atsaucās kampaņas aicinā-
jumam „Esi aktīvs!” un piedalījās vairākās 
sportiskajās aktivitātēs. Pirmskolas vin-
grojumu komplekss bija interesants un arī 
viegls – to izvingroja arī visas sākumskolas 
klases. Pildbumbas mešana, lēcieni ar auk-
liņu, apļu apļošana, lidojoša diska precīza 
mešana un tāllēkšana no vietas – aktivitā-
tes, kas saliedēja klasi un deva to vienotību, 
kas vērojama, tikai cīnoties par labākā ti-
tulu. Tā kā skolēnu skaits klasēs ir dažāds, 
tika nolemts, ka visu skolēnu sasniegumi 
tiks summēti kopā. Rezultātā Rites pamat-
skolas skolēni vienā minūtē pār aukliņu 
pārlēca 3433 reizes. Tāllēkšanā no vietas 
aizlēca 77,63 metrus. Pildbumba tika aiz-
mesta 310,45 metru tālumā. Lidojošā diska 
mešanā tika savākti 1795 punkti. Vingro-
šanas riņķi skolēni 1 minūtē spēja apļot 
4476 reizes. Nopietna sacīkstēšanās mijās 
ar smiekliem, kas liecina, ka sportiskās 
aktivitātes dod pozitīvas emocijas. Tas dod 
spēku un vēlmi tiekties uz devīzi „Vienmēr 
var labāk!” Lai sportiskās aktivitātes ir ik-
dienas sastāvdaļa!

Sporta skolotāja 
V. Liepiņa

Pirmā Eiropas sporta nedēļa 
Rites pamatskolā
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„... kad man bija šaubas,
Es griezos pie tevis, - 
Tu vienmēr atbildi devi, tēt!”
Latvijā jau sešus gadus tiek atzīmēta Tēva 

diena. Ar katru gadu šie svētki gūst arvien 
lielāku popularitāti, tādēļ septembra otrā 
svētdiena ir diena, kad ikviens tētis tiek go-
dināts. Šogad Tēva dienas svinēšana kā jauna 
tradīcija tika aizsākta arī PII „Zīlīte”. Grupu 
bērni kopā ar savām audzinātājām parūpējās, 
lai katrs tētis šajos svētkos justos īpaši.

„Rūķīšu” grupā mazās atvasītes kopā ar 
tēti varēja radoši izpausties dažādās jomās, 
piedzīvot neaizmirstamus mirkļus, kā arī 
kopīgi nobaudīt tētu sarūpētos cienastus, par 
ko viņiem liels paldies! Sirsnīgā pasākuma 
noslēgumā bērni pārsteidza katrs savu tēti, 
piešķirot medaļu „Vislabākais tētis 2015”.

Par aizvadīto pasākumu „Rūķīšu” grupā 
savos iespaidos dalījās drosmīgākie tēti.

Andra tētis: Pārsteidzoši labs pasākums. 
Tā turpināt! Liels paldies pasākuma organi-
zatorēm!

Rainera tētis: Jūtos gandarīts par Tēvu 
dienas pasākumu, kas tika organizēts pirmo 
reizi. Audzinātājas bija labi pacentušās. Ļoti 
patika darboties kopā ar dēlu. Aizkustināja 
bērnu uzstāšanās un pašu darinātās dāvani-

ņas. Vēlos, lai arī nākam-
gad būtu ne tikai Māmiņu 
diena, bet arī Tēvu diena. 
Paldies audzinātājām!

Ričarda tētis: Liels pal-
dies par organizēto Tēva 
dienas pasākumu! Viss bija 
ļoti pārdomāti. Pasākums 
sniedza daudz pozitīvu 
emociju gan tēviem (un 
mammām, kas piedalī-
jās), gan arī pašiem „orga-
nizatoriem” – mazajiem 
audzēkņiem. Ļoti atzinīgi 
vērtēju audzinātāju un 
auklītes darbu pasākuma sagatavošanā un tā 
vadīšanā. Bija ļoti mājīga un mīļa atmosfēra.

Madaras Tabitas tētis: Diena sākās ar lielu 
pukošanos – kurpes nederēja, kleita bija pā-
rāk sarkana, ēst negribējās un mute bija it kā 
tīra. Arī man bija līdzīgi, tādēļ beigās izvēlējos 
bikses. Bija ļoti patīkami redzēt, ka Viesītes 
bērniem ir atsaucīgi un vīrišķīgi tēvi, kuri ir 
spējīgi mīlēt, lolot un audzināt savas skaistās, 
mīļās, labās, paklausīgās un reizēm arī ne-
paklausīgās atvases – Mūsu Latvijas bērnus! 
Paldies bērnudārzam, audzinātājām un, pro-
tams, mūsu bērniem!

Patrīcijas tētis: Pasākums tētiem bija labs, 
jo vienmēr jau atzīmē Māmiņu dienu, bet 
tēti tiek aizmirsti. Tētim ir tikpat liela nozī-
me bērna dzīvē kā mammai, un tāpēc liels 
prieks, ka „Rūķīšu” grupā atzīmē Tēva dienu. 
Cerams, ka tādi pasākumi būs arī turpmāk 
un pavasarī mēs visi dosimies arī kādā pār-
gājienā.

Cerams, ka audzinātājas ņems vērā tētu 
ieteikumus un tiks piedzīvots ne viens vien 
tikpat jauks pasākums. Lai izdodas!

„Rūķīšu” grupas vārdā - 
E. Štāka

Tēva diena PII „Zīlīte”

Ir jāmācās izmantot visu, ko mums dod 
gadalaiki – ar savu skaistumu, ritmu, pārstei-
gumiem un iespējām. Septembris vēl ir bagāts 
ar ziediem un citām dabas veltēm. Arī silts un 
tīkams dažādām aktivitātēm dabā.

Izmantojot krāsainos rudens ziedus, ku-
rus vēl nav nokodusi salna, Viesītes vidussko-
las pagalmā no 7. - 14.09. tikai izveidotas ziedu 
kompozīcijas. Katra klase veica savu uzdevu-
mu, un liels prieks, ka piedalījās pilnīgi visas 
klases. Paldies!

9.09. skolā ciemojās pārstāvji no Award 
programmas. Edinburgas hercoga starp-
tautiskā jauniešu pašizaugsmes programma 
Award aizsākusies Lielbritānijā. Mūsdienās 
programma Award darbojas 140 pasaules 
valstīs. Latvijā dzīvojošajiem jauniešiem prog-
ramma Award pieejama no 2006. gada, to īste-

no Valsts izglītības satura centrs. Četras prog-
rammas Award pamatjomas – brīvprātīgais 
darbs, fi ziskā sagatavotība, prasmes un sevis 
izaicinājums – paredzētas daudzpusīgas attīs-
tības nodrošināšanai. Lekcijas „Izaicini sevi!” 
tika organizētas skolēniem un skolotājiem.

10.09. skolā tika organizēta Eiropas sporta 
diena, kuras ietvaros startēja 3. - 9. kl. un 12. 
klase. Programmā tika ieplānoti vingrojumu 
kompleksi (lekšana no vietas, apļa griešana, 
lēcieni ar lecamauklu u.c.) klasei un rudens 
kross. Savukārt 10. - 11. klases devās uz tikša-
nos ar dabas pētnieku un grāmatas „Nezinā-
mā Latvija” autoru Gunti Eniņu Kultūras pilī.

11.09. Eiropas sporta diena notika 1. - 2. 
klasēm, kurā arī mazie bērni varēja sportot no 
sirds un klases komandās.

16.09. 5. a, b, 11. klases piedalījās talkā at-

pūtas kompleksā „Pērlīte”. Savukārt 18.09. 7. a, 
b, 8. un 10. kl. kopa skolas teritoriju un hokeja 
laukumu.

Skolā, kā katru gadu, septembrī un oktob-
rī norisinās adaptācijas dienas 1., 3., 5., 10. kla-
sēm. Tās organizē skolas atbalsta personāls. 
Tiks organizētas arī drošības dienas pa klašu 
grupām.

Septembra mēnesī norisinājās 11. skolēnu 
Saeimas vēlēšanas. 1. kārtā 11.09. tika izvirzīti 
kandidāti no 8. - 11. klasēm. 2. kārtā 18.09. no-
tika vēlēšanas, kurās piedalījās 5. - 12. klases. 
Savukārt 3. kārtā 15 ievēlētajiem jauniešiem 
bija tikšanās un intervija ar skolas un novada 
komisiju. Tika ievēlēta 11. skolēnu Saeima 12 
jauniešu sastāvā.

Materiālu sagatavoja direktora vietniece 
audzināšanas darbā S. Ratiņa.

Ziediem un aktivitātēm piepildīts septembris

««« Sākums 8. lpp
Tikai retais zina, ka Vaļenieku vārdu glabā 

grava, bet par dzimtas likteni stāsta apdegusi 
trompete, ko Elkšņu skolas skolēni atnesa no-
vadpētniecības stūrītim, un Visvalža Lazdiņa 
uzņemtā brāļu Vaļenieku fotogrāfi ja. Tagad šīs 
liecības skatāmas Atmiņu istabā Elkšņu pa-
gastmājā.

Bet kur palika vējdzirnavu akmeņi? Izrā-
dās, skatu torņa celtniecības laikā 1983. gadā 
melioratori tos aizvilkuši uz Ormaņu mājām, 
kur tie vairāk nekā 30 gadus mierīgi gulējuši 
dārza stūrī. Šovasar Ormaņu jaunieši Alek-
sandrs Beļinskis, Reinis Geršebeks, Dace, 

Santa un Jānis Sirmoviči tiem nopietni pie-
vērsās un sprieda, ka akmeņiem jāuztic jauns 
uzdevums – vēstīt pasaulei par laikiem un 
notikumiem, ko tie pieredzējuši. To pārvieto-
šanai smago tehniku iedeva viesītietis Vigonts 
Kuklis. Pēc kaismīgiem strīdiem nolēma Va-
ļenieku dzirnakmeņus novietot Līgo kalniņā. 
Tā ir skaistākā Ormaņkalna virsotne, no kuras 
paveras plašs skats uz Saukas ezeru, apkārtnes 
pilskalniem un zilganā dūmakā tīto leišmali. 
Ne visi tūristi uzkāpj skatu tornī, bet Līgo kal-
niņu apmeklē visi. Tas ir ainaviski izcils skatu 
punkts, ko Ormaņu māju iedzīvotāji daudzās 
paaudzēs nepārtraukti kopuši. Te vienmēr 

dzīvojis kāds Jānis, kuram svēts pienākums 
Līgo vakarā virsotnē kurt ugunskuru. Pēdējos 
simts gadus par Līgo kalnu rūpējas un tradīci-
jas uztur Sirmoviču dzimta.

Kad piestāsiet pie akmeņiem, pievērsiet 
uzmanību - tie vizēti austrumu - rietumu vir-
zienā. Iespējams, tieši šajā virsotnē senie zint-
nieki sveica rītos uzlecošo Sauli, bet vakaros 
rietumu pusē Dievkalniņā (Saukas pilskalns) 
vēroja to norietam ezera tālajā galā.

R. Urbacāne,
biedrības Vides un tūrisma attīstības klubs 

Sēlija valdes locekle.
R. Sirmovičas foto

Vaļenieku dzirnakmeņi nonāk skaistākajā 
Ormaņkalna virsotnē
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Tēvu dienas svinēšana ir samērā jauna 
tradīcija. Lai arī Tēvu dienu valstī svin sep-
tembra otrajā svētdienā, Rites pamatskolā 
šīs svinības tika aktualizētas 17. septembra 
pēcpusdienā. Rites pamatskola, Rites Tautas 
nams un biedrības „Cerību krustcelēs” – 
Brīvā laika pavadīšanas programma „Štā-
biņš” uz pasākumu aicināja ne tikai tētus, 
bet arī vectēvus, krusttēvus, vecākos brāļus 
vai onkuļus. Pasākumu atklāja 1. klases Ar-
mīns, Patrīcija un Sanija ar dzejoli par tēti. 
Visus priecēja Rites Tautas nama veidotais 
teātra uzvedums „Vismīļākais tētis”. Visi 
klātesošie tika aicināti piedalīties fotogrā-
fi ju konkursā „Atmini tēti!”, kurā no bēr-
nu atnestajām tētu bērnības fotogrāfi jām 
vajadzēja atminēt, kuram bērnam ir attēlā 
redzamais tētis. Siltākā septembra diena no 
svinībām aizvilināja daļu sumināmo dalīb-
nieku, tomēr tika izveidotas trīs komandas. 
Žūrijas komisijas pārstāvji: vecāki A. Kam-
pe, Sk. Romanova, V. Strumskis, Rites pa-
gasta bibliotēkas vadītāja S. Raupe, skolotāja 
I. Vavere vērīgi sekoja visām aktivitātēm. Tā 
kā lielākā daļa dalībnieku ir lieli makšķer-
nieki, pirmais konkurss - „Zivtiņa vārdā...”, 
kurā bērnu komanda centās atminēt 10 
saldūdens zivis, bet „tētu” komandai nācās 
atminēt 11 Baltijas jūrā mītošās zivis. Pēc 
zivju vārdu atminēšanas sekoja zivju zvejo-
šana, kurā „ģimenēm”, kopīgi sadarbojoties, 
1 minūtes laikā vajadzēja noķert iespējami 
vairāk zivju. Skolotāja A. Gasparoviča savu 
laika uzņemšanas mehānismu bija noregu-
lējusi līdz absolūtai precizitātei. Kas gan ir 
dzīve bez ceļojumiem? Lidmašīnu konkursā 
komandas izlocīja papīra lidmašīnas un de-
vās savā lidojumā. Vislielākie ceļotāji izrā-
dījās komanda, kura ar savām lidmašīnām 
izlidoja pa durvīm laukā. Konkursā „Lielās 
piramīdas” dalībniekiem, savā starpā sacen-
šoties, bija jāuzceļ piramīda no 15 dotajiem 
glāžu „ķieģeļiem”. Tētu konkursā celtniecī-
ba bija samērā līdzīga, jaunāko bērnu kon-
kursā vairāk dominēja smiekli un jautrība, 

bet vecākie bērni jau 
nopietni sacentās par 
savas piramīdas ātrāku 
uzcelšanu. Celtniecība 
daudziem bija laupīju-
si spēkus, tāpēc nācās 
iestiprināties nākama-
jā aktivitātē „Kaloriju 
skrējiens”. Dalībnieku 
komandām nācās vei-
dot veselīgu ēdienkar-
ti, ņemot vērā kaloriju 
daudzumu ēdienā. Tika 
apsvērts ēdiena vese-
līgums, nozīmīgums 
un nepieciešamība. 
Tika skaitīts un dalīts, 
reizināts un atņemts, bet rezultātā 
ar uzdevumu godam tikts galā. Ne-
viena komanda no ēdienu piedāvātā 
klāsta sev neizvēlējās ne hamburgeru, 
ne čipsus. Pēc kaloriju uzņemšanas 
sekoja atrakcija „Tā sasodītā poga”, 
kurā dalībniekiem uz vēdera tika pie-
stiprināts piepūsts balons un uzde-
vums bija – savākt uz grīdas izbirušās 
pogas. Jāatzīmē, ka gandrīz visi dalīb-
nieki teicami tika galā ar uzdevumu, 
jo, lasot pogas, pārsprāga tikai viens 
balons. Par godu tam sekoja balonu 
salūts. Kā jau vienmēr, svētki beidzas 
ar dejām - arī mums komandas rādīja 
savu deju meistarklasi. Dalībniekiem 
ar dejošanai raksturīgajām kustībām 
no uz muguras uzsieta spaiņa nācās 
izdabūt tenisa bumbiņas. Jautri bija 
gan dalībniekiem, gan skatītājiem. 
Beigās žūrija apkopoja rezultātus. Divas 
komandas bija ieguvušas vienādu punktu 
skaitu, trešo komandu pārspējot tikai par 
3 punktiem. Skatītāju konkursā uzvarēja 8. 
klases skolniece Evija, atpazīstot visvairāk 
tētu viņu bērnības fotogrāfi jās. Liels pal-
dies mūsu galvenajiem dalībniekiem - Ēri-
kam, Silvestram un Armandam, kas aktīvi 

iejutās mūsu „tētu” lomās! Paldies bērniem 
un viņu mammām, kas sarūpēja bērnu tētu 
fotogrāfi jas konkursam! Paldies arī visiem 
skatītājiem, kas juta līdzi saviem favorītiem! 
Paldies „Štābiņam” par sarūpētajām balvām 
un mielastu, tā iepriecinot ikvienu svētku 
dalībnieku un skatītāju!

V. Liepiņa

Tēvu dienas svinības Ritē

Zvejojam 
zivis.

Fragments 
no teātra 

uzveduma.

Žūrijas pārstāvji.

PII „Zīlīte” grupiņā Bitītes zinības apgūst 
astoņpadsmit braši sešgadnieki. Šīs mazās bi-
tītes gatavojas nākamruden doties uz skolu. 
Viņi ne tikai cītīgi mācās un apgūst burtus un 
ciparus, bet arī jautri svin svētkus. Tēvu dienas 
atzīmēšana ir vieni no daudzajiem svinamajiem 
svētkiem, kas grupiņā šogad tika atzīmēti. Tie 
notika 11. septembrī.

Šajā gadā par godu tētiem tika organizē-
ta Ūsu un cepuru diena. Bērni jau iepriekšējās 
dienās gatavoja ūsas, un no mājām tika sanestas 
visdažādākās tētu cepures. Varētu domāt, ka no-
tiek Cepuru modes skate. Jau no paša rīta bērni 
ieradās ar saviem drosmīgajiem tētiem. Un svēt-
ku svinēšana varēja sākties. Tētu cepures palika 
uz bērnu galviņām, un visi tika pie ūsām. Ūsaini 
bija gan tēti, gan bērni, gan audzinātāja. Un tad 
tik bija jautrība – visi izskatījās tik smieklīgi ar 
jauniegūtajām ūsām, ka bērnu vidū izcēlās īsta 

smieklu vētra.
Pēc rīta apļa un sa-

sveicināšanās tēti kopā 
ar bērniem piedalījās 
nodarbībās. Visi kopā 
mācījās atpazīt un rakstīt 
burtus, aizpildot darba 
lapas. Īsts pārbaudījums 
tētiem bija rokas trenēša-
na smalku zīmējumu krā-
sošanā. Protams, neiztika 
bez dejām un dažādām 
spēlēm. Jādejo visiem, 
bez izņēmuma. Pasāku-
ma izskaņā tēti saņēma 
medaļas kā Vislabākie 
tēti. Visi bija priecīgi un apmierināti par kopā 
pavadīto laiku.

Paldies pasākuma autoriem - Bitīšu grupi-

ņas audzēkņiem, audzinātājām Sanitai un Solvi-
tai, auklītei Līgai!

Z. Rusiņa

Ūsu un cepuru diena – par godu tētiem
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VIESĪTES SPORTA SKOLAS ZIŅAS

Futbols
Vasara ir laiks, kad lielākā daļa sporta 

skolas audzēkņu bauda vasaras brīvlaiku, 
atpūšas, krāj spēkus jaunajai sezonai, taču 
futbola grupu audzēkņiem šis ir atbildī-
gākais un aktīvākais sacensību periods. 
Tas aizsākās jau aprīļa beigās, bet pēdējās 
spēles tika aizvadītas augusta beigās. Par 
aprīļa, maija un jūnija pirmās puses spē-
lēm mēs informējām iepriekšējos „Viesītes 
Novada Vēstis” numuros.

U - 9 grupas jaunie futbolisti 18. jūni-
jā aizvadīja trīs mājas spēles. Izcīnītas trīs 
uzvaras: ar Rēzeknes NSS (5:0), ar Preiļu 
NSS (3:0) un ar Rēzeknes FA-2 komandu 
(4:0). Šī komanda 2015. gada Latgales jau-
natnes futbola čempionātā izspēlēja 8 spē-
les un ar 4 uzvarām, 3 zaudējumiem un 1 
neizšķirtu ierindojās 5. vietā A apakšgru-
pā.

U - 10 puišu komanda 26. jūnijā Rē-
zeknē aizvadīja divas spēles. Puiši ļoti pār-
liecinoši uzvarēja Jēkabpils SS komandu 
(11:0), uzvara arī pār FK Krāslava koman-
du (4:3). 14. jūlijā Ilūkstē viesītieši tikās 
ar Ilūkstes NSS komandu un nospēlēja 
neizšķirti (2:2). 25. jūlijā Viesītē pārlieci-
noša uzvara pār Rēzeknes FA-3 komandu 
(4:1) un zaudējums spēlē ar FK Krāslava 
komandu (2:3). 9. augustā Krāslavā mūsu 
puiši spēlēja ar Jēkabpils SS-2 komandu, 
un atkal pārliecinoša uzvara (14:0). Pēc 
pirmā posma rezultātiem - 5 uzvarām, 2 
neizšķirtiem un 1 zaudējuma, U - 10 puišu 
komanda izcīnīja 1. vietu B apakšgrupā un 
13. augustā Viesītē turpināja Play-off spē-
les. Aizvadītas trīs spēles, izcīnīta viena 
uzvara pār Rēzeknes FA-3 komandu (6:0) 
un, piekāpjoties Daugavpils-3 komandai 
(1:2) un Jēkabpils SS komandai (1:3), iz-
cīnīta 3. vieta Latgales jaunatnes futbola 
čempionātā.

U - 11 puišu komanda 29. jūnijā Vie-
sītē izcīnīja pārliecinošas uzvaras pār Rē-
zeknes NSS-2 komandu (4:1) un Ilūkstes 
NSS komandu (8:3). 30. jūlijā Jēkabpilī 
puiši tikās ar divām Rēzeknes komandām. 
Spēlē ar Rēzeknes FA-3 komandu izcīnīta 
uzvara (4:1) un uzvara arī pār Rēzeknes 
NSS komandu (3:0). 5. augustā Ilūkstē mū-
sējiem norisinājās pēdējās divas spēles B 
apakšgrupā. Izcīnīta uzvara pār Rēzeknes 
NSS-2 komandu (2:0) un zaudējums spēlē 
ar Jēkabpils SS komandu (0:3). Puiši izcī-
nīja 1. vietu apakšgrupā un izcīnīja tiesī-
bas spēlēt Play-off spēlēs, kas 27. augustā 
notika Daugavpilī. Diemžēl tur piedzīvoti 
trīs zaudējumi: ar BFC Daugavpils koman-
du (1:8), ar Preiļu NSS komandu (1:3) un 
ar Ilūkstes NSS komandu (0:3). Līdz ar to 
izcīnīta 4. vieta Latgales jaunatnes futbola 
čempionātā.

U - 12 komanda 22. jūlijā Viesītē, spē-
lējot A apakšgrupā, tikās ar BFC Daugav-
pils-2 komandu un ar iespaidīgu rezultā-
tu svinēja uzvaru (13:0). Otrajā spēlē ar 

Rēzeknes FA-1 komandu mūsu puiši bija 
pārāki (2:0). 11. augustā Rēzeknē tika iz-
spēlētas vēl divas spēles. Spēlē ar BFC 
Daugavpils-1 komandu puiši piekāpās ar 
(1:2) un spēlē ar Rēzeknes FA-2 arī zaudē-
jums (1:2). Pēc izspēlētām 10 spēlēm mū-

sējie savā apakšgrupā izcīnīja 6. vietu.
No 2. - 6. jūlijam Slovākijas pilsētā 

Prešovā norisinājās starptautiskais futbo-
la festivāls „FragariaCup 2015”. Šajā tur-
nīrā jau piekto gadu piedalās arī Viesītes 
Sporta skolas audzēkņi. Šogad, pateicoties 
Pļaviņu un Viesītes novadu pašvaldību at-
balstam, uz turnīru devās lielākais dalīb-
nieku skaits - 24 audzēkņi. Apvienojot au-
dzēkņus no Pļaviņām un Viesītes, turnīrā 
startēja divas komandas U - 12 un U - 10 
grupās.

Kopumā turnīra 5 dienās U - 12 ko-
manda aizvadīja septiņas spēles. Divās 
spēlēs puiši uzvarēja, bet piecās spēlēs nā-
cās piekāpties pretiniekiem. Savā apakš-
grupā izcīnīta 7. vieta ar 6 punktiem.

U - 10 komanda izspēlēja deviņas spē-
les. Pretinieki bija spēcīgi. Vienā spēlē 
mūsu audzēkņi izcīnīja uzvaru, vienu spē-
li nospēlēja neizšķirti, bet septiņās - pie-
dzīvoti zaudējumi. Savā apakšgrupā puiši 
ieņēma 9. vietu ar 4 punktiem.

Galvenais mērķis šajā turnīrā bija gūt 
spēļu pieredzi ar dažāda sagatavotības lī-
meņa un dažādu valstu komandām. Tas 
palīdz novērtēt savas komandas un katra 
spēlētāja individuālo meistarību, kā arī 
norāda, pie kā jāpiestrādā, lai uzlabotu un 
pilnveidotu savas prasmes un iemaņas spē-
les laukumā. Vairāku gadu garumā esam 
secinājuši, ka šis turnīrs pozitīvi ietekmē 
audzēkņu spēli Latgales Jaunatnes čem-
pionāta turnīra spēlēs, kalpo kā papildus 
motivācija nepadoties, cīnīties līdz galam.

Bez obligātās spēļu programmas bēr-
niem brīvajā laikā bija iespēja apskatīties 
pilsētu, apmeklēt atklāto peldbaseinu, uz-

kāpt baznīcas skatu tornī, no kura paveras 
brīnišķīgs skats uz pilsētu.

6. septembrī neaizmirstamus mirkļus 
savā dzīvē piedzīvoja divi sporta skolas au-
dzēkņi Tomass Stumbiņš un Linards Lukss 
(kurš pārstāvēja Pļaviņas). Viņus Latvijas 

Futbola federācija bija izvēlējusies starp 
tiem 22 jaunajiem futbolistiem, kuriem 
tika piedāvāta ekskluzīva iespēja kļūt par 
futbolistu pavadoņiem un pavadīt Latvijas 
un Čehijas nacionālo izlašu spēlētājus lau-
kumā pirms spēles sākuma. Tomasam bija 
iespēja laukumā izvest Latvijas izlases spē-
lētāju, pussargu Aleksandru Fertovu, bet 
Linardam - jēkabpilieti, Latvijas izlases 
spēlētāju, pussargu Denisu Rakelu.

Puišiem šāda iespēja tika dota, novēr-
tējot viņu neatlaidīgo, mērķtiecīgo treniņu 
darbu un atbildīgu attieksmi spēles lauku-
mā.

Treneris R. Gailis ar U - 10 un U - 12 puišu komandām Slovākijā.

Laine Donāne Pasaules Čempionātā 
jauniešiem Kolumbijā.
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Priecājamies kopā ar puišiem par vi-
ņiem doto iespēju!

Vieglatlētika
Dienvidamerikā – Kolumbijas pilsētā 

Kali no 15. - 19. jūlijam norisinājās Pasau-
les čempionāts jauniešiem (1998. - 1999. 
dz. g.), kurā šķēpa mešanas sacensībās 
startēja arī Laine Donāne. 15. jūlijā dalīb-
niecēm bija jāpierāda sevi kvalifikācijas 
sacensībās. Laine startēja B apakšgrupā. 
Savā apakšgrupā Laine uzrādīja otro labā-
ko rezultātu - 52.71 m - un iekļuva finālā. 
Starp visām dalībniecēm Lainei tobrīd bija 
ceturtais rezultāts. Laine finālā startēja 
kā vienpadsmitā (pavisam finālam kvali-
ficējās 12 dalībnieces). Šis kārtas numurs 
Lainei bija labvēlīgs, jo viņa spēja uzrādīt 
ļoti labu rezultātu - 56.15 m (Laines per-
sonīgais rekords ir 57.78 m) - un izcīnīja 
bronzas medaļu. Laines bronzas medaļa ir 
Latvijas jauno šķēpa metēju trešā godalga 
pasaules jauniešu čempionātos.

12. septembrī Ventspilī Laine startēja 
Olimpiskā čempiona D. Kūlas kausa izcī-
ņas sacensībās šķēpa mešanā. Viņa star-
tēja divās vecuma grupās - A jaunietēm 
un sievietēm. Līdz 2016. gada sākumam 
Laines vecumam atbilstošā grupa ir A 
Jaunietes. Taču, gatavojoties jaunajai se-
zonai, Laine ar savu treneri pieņēma lē-
mumu startēt arī sieviešu konkurencē, 
jo pēc jaunā gada Laine startēs junioru 
grupā, kur mainīsies šķēpa svars (600 g). 

Abās vecuma grupās Laine izcīnīja uzva-
ras: A grupas jaunietēm ar rezultātu 53.34 
m un sieviešu konkurencē ar 600 g smago 
šķēpu 47.78 m.

Volejbols
Jūlijā un augustā norisinājās vasaras 

volejbola turnīrs „PureChocolate volej-
bols”. Pēc sacensību nolikuma turnīram 
varēja tikt pieteiktas zēnu un meiteņu 
komandas 6 vecuma grupās (B zēni, mei-
tenes; C1 un C2 zēni, meitenes; D zēni, 
meitenes; E zēni, meitenes un F zēni, mei-
tenes). Sacensības notika divos - Kurzemes 
un Gulbenes - reģionos (katrā reģionā 
notika divi posmi). Spēcīgākās piecas ko-
mandas no katra reģiona katrā vecuma 
grupā 27. augustā tikās finālsacensībās.

Mūsu volejbolisti startēja Gulbenes 
reģionā. Turnīrā piedalījās sešas Viesītes 
Sporta skolas komandas: B zēnu un B mei-
teņu (1998./1999. dz. g.) komandas, divas 
C1 (2000./2001. dz. g.) meiteņu komandas 
un viena C1 zēnu komanda, un F (2002. 
dz. g. un jaunāki) zēnu komanda.

Pirmais posms notika 13. jūlijā Stā-
merienas pamatskolas stadionā. C1 zēni 
11 komandu konkurencē šajā posmā iz-
cīnīja 6. vietu. B zēniem konkurence bija 
mazāka - piecas komandas, un šajā posmā 
izcīnīta 5. vieta. Mazākajiem, F zēniem, 
sešu komandu konkurencē izdevās iegūt 
4. vietu. B meitenes vienpadsmit komandu 
konkurencē izcīnīja 4. vietu. C1 meiteņu 

komanda „Aknīste - Viesīte” 11 komandu 
konkurencē izcīnīja 4. vietu, bet komanda 
„Viesīte - Dzirnupīte” - 10. vietu.

Gulbenes reģiona otrā posma spēles 
norisinājās 10. augustā Lizuma vidus-
skolas stadionā. C1 zēni desmit komandu 
konkurencē izcīnīja 4. vietu, B zēni piecu 
komandu konkurencē - 4. vietu, F zēni 
septiņu komandu konkurencē - 3. vietu. 
B meitenes starp desmit komandām bija 
ceturtās, C1 meiteņu komanda „Aknīste - 
Viesīte” izcīnīja 8. vietu, bet komanda 
„Viesīte - Dzirnupīte” 9. vietu starp devi-
ņām komandām.

Finālam, kurš notika 27. augustā Rīgā, 
Daugavas stadionā, kvalificējās piecas ko-
mandas - B meitenes, C1 meiteņu koman-
da „Aknīste - Viesīte”, B zēni, C1 zēni un 
F zēni.

Finālā katrā vecuma grupā savā starpā 
spēlēja desmit komandas. B grupas meite-
nes izcīnīja 8. vietu, C1 grupas meitenes - 
8. vietu, B grupas zēni ieņēma 7. vietu, C1 
zēni ierindojās 8. vietā, bet F grupas zēni 
izcīnīja 6. vietu.

19. septembrī Jēkabpilī sākās jaunās 
sezonas Kausa izcīņas sacensības volejbo-
lā. Kā pirmie sacensības uzsāka U - 17 zēni 
(1999. dz. g.). Mūsu volejbolisti aizvadīja 
divas spēles - ar Jēkabpils SS un Daugav-
pils BJSS komandām. Diemžēl abās spēlēs 
piedzīvoti zaudējumi.

Viesītes Sporta skolas
direktora vietniece G. Klibiķe

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija, 
ievērojot Izglītības likumu, Sporta likumu 
un Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. - 
2020. gadam paredzēto uzdevumu un pasā-
kumu plānu, profesionālās ievirzes sporta iz-
glītības iestādēm ir piešķīrusi fi nanšu līdzek-
ļus sporta inventāra iegādei.

Arī Viesītes Sporta skola saņēmusi fi nan-

sējumu no valsts 635 eiro apmērā. Tas pie-
šķirts ar noteikumu, ka pašvaldība piedalās 
sporta inventāra iegādē ar līdzfi nansējumu, 
kas nav mazāks par piešķirto summu.

Projekta ietvaros par šiem līdzekļiem 
Viesītes Sporta skola ir iegādājusies treniņu 

un sacensību bumbas volejbolam un futbo-
lam, kā arī vieglatlētikas naglenes, kas tiks iz-
mantotas gan mācību - treniņu procesā, gan 
sacensībās.

Vieglatlētikas naglenes saņēma abu viegl-
atlētikas treneru audzēkņi. Seši pāri nagleņu 
tika nogādātas Viesītes Sporta skolas audzēk-
ņiem, kas trenējas Ābeļos un ikdienā būs tre-

neres T. Donānes pārziņā. Seši pāri nagleņu 
nodoti treneres G. Klibiķes audzēkņu lieto-
šanā. Tās treniņos un sacensībās izmantos 
vieglatlētikas grupu audzēkņi Viesītē.

Desmit volejbola bumbas tika nodotas 
sporta skolas volejbola grupas audzēkņu 

un treneru Ginta un Olitas Treiņu lietošanā 
Aknīstē. Pa piecām bumbām saņēma Zasas 
audzēkņi (treneri J. Kokins un I. Aišpure) un 
Viesītes volejbola grupas audzēkņi (treneris 
I. Silavs).

Tika iegādātas arī desmit futbola bumbas, 
un tās saņēma R. Gaiļa audzēkņi Viesītē un 
I. Siliņa audzēkņi Pļaviņās.

Audzēkņi iegādāto inventāru jau ir saņē-
muši un atzinīgi novērtējuši. Viņi un treneri 
saka lielu paldies gan pašvaldībai, gan IZM, 
kam pateicoties esam ieguvuši jauno inven-
tāru!

Viesītes Sporta skola

Viesītes Sporta skolai jauns inventārs

Viesītes Sporta skolas audzēkņi, saņemot jauno inventāru.
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Futbola izlases pavadoņi ir bērni, kuri 
spēles sākumā izved uz laukuma profesio-
nālos futbolistus. Latvijas Futbola federācija 
nolēma, ka šāda iespēja jādod labākajiem 

jaunajiem futbolistiem no dažādām Latvijas 
vietām. Kopā ar Latvijas un Čehijas izlasēm 
svētdien, 6. septembrī, uz laukuma devās 
22 bērni, tostarp arī Viesītes sporta skolas 

audzēkņi - viesītietis Tomass Stumbiņš un 
Linards Lukss no Pļaviņām.

Puiši tika izvēlēti par Latvijas nacionā-
lās futbola izlases pavadoņiem, pateicoties 
neatlaidīgam darbam treniņos un panāku-
miem futbola laukumā. Tomasam bija ie-
spēja laukumā izvest Latvijas futbola izlases 
spēlētāju, pussargu Aleksandru Fertovu, bet 
Linardam – jēkabpilieti pussargu Denisu 
Rakelu.

Latvijas Futbola federācija (LFF) no vi-
siem tās biedriem bija izvēlējusies 21 organi-
zāciju ar salīdzinoši nelielu bērnu – futbolis-
tu skaitu, kuriem tika piedāvāta ekskluzīva 
iespēja deleģēt vienu bērnu (zēnu vai meite-
ni) dalībai projektā „Futbolistu pavadoņi”.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Viesītietis Tomass Stumbiņš bija viens no Latvijas 
futbola izlases pavadoņiem

Viesītes stenda šāvēji ir veiksmīgi aizva-
dījuši kārtējo sezonu, kuras laikā piedalījās 
LR un arī dažās starptautiskajās sacensībās. 
Viesītes pilsētu šogad pārstāvēja: apaļajā 
stendā (skeet) Vadims Basovs un Kaspars 
Avens, tranšeju stendā (trap) Aleksandrs 
Andruškevičs, Lauris Spārniņš un Mareks 
Margaļiks.

Latvijas čempionātā, kas norisinājās 
jūnijā Grobiņā, tranšeju stendā pārliecino-
šu uzvaru izcīnīja A. Andruškevičs un L. 
Spārniņš - 5. vietu. Apaļajā stendā startēja 
K. Avens, kurš izcīnīja 4. vietu pāršaudē, 
piekāpjoties E. Starodubcevam no Bauskas.

Latvijas kausa izcīņa norisinājās 4 pos-
mos. Tranšeju stendā otro gadu pēc kārtas 
uzvaru kopvērtējumā izcīnīja A. Andruške-

vičs, paturot ceļojošo kausu vēl uz gadu, tre-
šo vietu kopvērtējumā ieguva L. Spārniņš. 
Finālposmā startēja arī M. Margaļiks, izcī-
not 4. vietu posmā.

Apaļajā stendā LK kopvērtējuma 6. vietā 
ierindojās K. Avens un 8. vietā V. Basovs.

Šī gada jūlijā Viļņā notika Baltijas lielā-
kās sacensības 18th Žalgiris Grand Prix, kas 
pulcēja dalībniekus no Lietuvas, Igaunijas, 
Latvijas, Polijas, Vācijas, Baltkrievijas un 
Somijas. Šajās sacensībās 5. vietu tranšeju 
stendā ieguva A. Andruškevičs.

Nākošais - 2016. - ir olimpiskais gads, un 
arī Viesītes šaušanas sportisti plāno piedalī-
ties Latvijas 4. olimpiādē!

Viesītes stenda šaušanas komanda
Foto: zalgirisgp.lt

VIESĪTIETIS UZVAR LATVIJAS 
ČEMPIONĀTĀ STENDA ŠAUŠANĀ

A. Andruškevičs pirms fi nālsērijas Žalgiris GP.

28. augustā Viesītē notika pirmā Sēlijas 
novadu un Krustpils novada jauniešu diena 
„Dzimis Sēlijā”. Tā kā šogad ir dzejnieku Rai-
ņa un Aspazijas gads, tad arī jauniešu dienu 
pasākumi noritēja šo dzejnieku zīmē - trīs 
cēlienos.

Pasākums tapis sadarbībā ar visām septi-
ņām Sēlijas novadu apvienības pašvaldībām 
(Salas, Viesītes, Neretas, Ilūkstes, Aknīstes, 
Jaunjelgavas un Jēkabpils novada) un Krust-
pils novada pašvaldības atbalstu. Tostarp 
1000 EUR apmērā saņemts fi nansējums, 
Viesītes novada pašvaldībai startējot „Latvi-
jas valsts mežu fi nansētās Zemgales kultūras 
programmas 2015” projektu konkursā (Nr. 
15/1-14.2/K 16).

Pie Sēlijas jauniešiem ciemos bija at-

braukuši Zemessardzes 
56. kājnieku bataljona 
pārstāvji, lai reklamētu 
Zemessardzi un aicinātu 

pievienoties tās rindām.
Visas dienas garumā jauniešiem no asto-

ņiem novadiem bija pieejamas dažādas bez-
maksas aktivitātes. Pirmajā dienas cēlienā 
norisinājās sporta spēles – Raiņa un Aspa-
zijas laukumos tika noskaidrotas spēcīgākās 
komandas futbolā un volejbolā.

Plkst. 13:00 sportu nomainīja intelek-
tuālas, radošas un izklaidējošas nodarbes 
muzeja „Sēlija” teritorijā, novadu aktivitāšu 
punktos. Ikvienam pasākuma apmeklētājam 
bija iespēja izmēģināt spēkus Antiņa stikla 
kalnā (klinšu siena) un satikt Mākoņskrējēju 
Mārtiņu Zvīdriņu, saposties „Aspazijas SPA” 
un tikt pie skaistiem foto „Raiņa foto” studi-
jā, kurā ikviens ar dažādu tērpu, aksesuāru 
un teātra rekvizītu palīdzību varēja iejusties 

Raiņa un Aspazijas laika gaisotnē. – Kas zina, 
ko grib – spēj, ko grib. (Rainis). Zemessardzes 
56. kājnieku bataljona pārstāvji kopīgi ar Na-
cionālās Aizsardzības akadēmijas kareivjiem 
izrādīja ekipējumu, ieročus, kā arī informēja 
jauniešus par aktuālajām izglītības iespējām. 
Izveicīgākie varēja pārbaudīt savus spēkus, 
kāpjot Antiņa stikla kalnā (klinšu siena). 
Salas novada teltī ikviens interesents varēja 
rīmēt Raiņa stilā vai, izmantojot nejauši izvē-
lētas Raiņa dzejas, prozas un dramaturģijas 
darbu rindas, veidot repu.

Savukārt plkst. 15:00 novadu asākie prāti 
savas zināšanas pārbaudīja erudīcijas kon-
kursā V.I.P. (Veiksme Prāts Intuīcija), kur uz-
varas laurus plūca Aknīstes komanda.

Pasākuma trešais cēliens jeb vakara 
programma notika Mīlestības saliņā. Visu 
novadu komandas dāvanā saņēma sponsoru 
sarūpētas dāvanu kastes, kuras bija piepildī-
tas ar gardumiem no visiem 8 novadiem. Pēc 

Viesītē aizvadīta I Sēlijas novadu jauniešu diena
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apbalvošanas runām sākās dienas muzikālā 
daļa, kur jauniešus ar muzikālu priekšnesu-
mu priecēja mūziķis Goran Gora, kā arī no-

tika grupas „Bermudu Divstūris” koncerts. 
Vakara izskaņā muzicēja Ilūkstes, Salas un 
Neretas jaunās grupas, kam sekoja DJ cī-

ņas. Labāko Sēlijas DJ noteica paši jaunieši 
ar sms balsojumu. Pēc otrās kārtas labākā 
Sēlijas DJ titulu šogad saņēma DJ Druvas – 
Raivis Strumskis un Silvestrs Liepiņš no 
Viesītes novada. Vienreiz tik pasaule gūsta-
ma. Tik plaša kā karaļvalstība, - Tik jaunī-
bā… (Aspazija).

Šogad pasākums norisinājās Viesītes no-
vadā, kas arī bija idejas autori šādam pasāku-
mam, savukārt nākošgad jauniešus no Sēlijas 
uzņems Neretas novads. Tas tika noskaidrots, 
visiem novadu vadītājiem piedaloties balonu 
loterijā.

Liels paldies Viesītes jauniešu komandai, 
kuri apzinīgi veica brīvprātīgo darbu visa pa-
sākuma laikā!

Uz tikšanos nākošgad Neretā!
Viesītes novada pašvaldības

Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa
Autores foto

No 23. līdz 30. augustam Lietuvā norisinā-
jās projekts „Baltic cooperation: developing lo-
cal youth policy together”. Projekts līdzfi nansēts 
ar Erasmus+ programmu. Apmācībās piedalījās 
32 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Polijas. Viesītes novadu projektā pārstāvēja Jau-
natnes lietu speciāliste Laura Liepiņa, jaunatnes 
darbiniece Līvija Levinska, Aija Dronka, Inga 
Kalnieša, Ilva Mašinska un Anete Kiopa.

Projekts „Baltic cooperation: developing 
local youth policy together” norisinājās mācību 

centrā „Daugirdiškes” un pulcēja kopā dažādas 
mērķgrupas: jaunatnes darbiniekus, jaunatnes 
lietu speciālistus, pašvaldību jaunatnes koordi-
natorus un jauniešus, kas aktīvi piedalās dažādu 
pasākumu rīkošanā.

Septiņu dienu garumā projekta dalībnieki 
strādāja komandās, lai dalītos ar pieredzi par 
jaunatnes darbu pašvaldībās Lietuvā, Latvijā, 
Igaunijā un Polijā. Dalībnieki apguva praktiskās 
iemaņas, lai strādātu ar jauniešiem, iemācījās 

dažādas darba metodes, apsprieda tendences, 
stratēģijas un vajadzības jaunatnes politikas vei-
došanā. Dalībniekiem bija iespēja meklēt part-
nerus nākotnes projektiem ne tikai savas, bet arī 
citu valstu ietvaros.

Projekta dalībnieki ne tikai apguva jaunas 
zināšanas jaunatnes darbā, bet arī pilnveidoja 
savas komunikācijas prasmes, iemācījās jaunus 
vārdus latviešu, lietuviešu, poļu vai igauņu valo-
dās. Viņiem bija iespēja apmeklēt pilsētas Trakai 
un Viļņu, kurās tie iepazinās ar vietējo kultūru.

Projekta noslēgumā katrs dalībnieks saņē-
ma sertifi kātu (Youthpass) par apgūto mācību 
kursu, kas ir starptautiski atzīts dokuments.

Viesītes novada pašvaldības jaunatnes lietu 
speciāliste Laura Liepiņa: „Pašvaldības līme-
nī šis projekts ļāva veidot ciešāku sadarbību ar 
jaunatnes darbiniekiem no citu Baltijas valstu 
pašvaldībām. Tāpat šīs apmācības ļāva apgūt 
jaunas neformālās izglītības metodes, bērnu un 
jauniešu vecumposmu atšķirības un jaunatnes 
politikas stratēģisko dokumentu nozīmi darbā 
ar jauniešiem. Jāpiemin, ka arī Viesītes pašval-
dībā ir sākts darbs pie jaunatnes politikas stra-
tēģijas izstrādes, kuras tapšanas procesā noteikti 
tiks izmantotas iegūtās zināšanas.”

Viesītes vidusskolas 12. klases audzēkne 
Ilva Mašinska: „Septiņas dienas, ko pavadīju 
Lietuvā, ir neaizmirstamas. Ieguvu ne tikai pie-
redzi un zināšanas darbā ar jauniešiem, bet arī 
jaunus kontaktus un draugus. Smēlos jaunas 
idejas, ko noteikti realizēšu tepat, Viesītes no-
vadā. Ir arī nākotnes plāni saistībā ar jauniem 
projektiem. Protams, es ne tikai mācījos, bet arī 
lieliski pavadīju laiku ar cilvēkiem no Lietuvas, 
Igaunijas, Polijas un arī no Latvijas. Ar dažiem 
no viņiem tikšos oktobrī Latvijā, bet nu jau citā 
projektā. Labs vasaras noslēgums un kārtīga ie-
šūpošana jaunajam mācību gadam. Par to pal-
dies Laurai Liepiņai!”

Viesītes novada pašvaldība šajā projektā bija 
ofi ciāls partneris, kas ir jau otrais šāda 
veida projekts šogad sadarbībā ar Po-
litikas pētījumu un analīzes institūtu 
Lietuvā (Politikos tyrimų ir analizės 
institutas). Šī gada oktobrī notiks vēl 
viens apmācību projekts sadarbībā ar 
Lietuvas organizāciju. Projekts par to, 
kā rakstīt projektus jaunatnes jomā, 
Latvijā uzņems 35 dalībniekus no as-
toņām valstīm.

#BYP #Strategic #Erasmusplus
Viesītes novada pašvaldības 

jaunatnes darbiniece L. Levinska

Viesītes novads pārstāvēts starptautiskā 
projektā Lietuvā
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11. septembrī ar sarkanās lentas pārgrieša-
nu Viesītes Kultūras pils 3. stāvā atvērts Viesī-
tes Jaunatnes iniciatīvu centrs. Mājīgās telpas 
aprīkotas ar košām mēbelēm, galda tenisu 
un hokeju, novusu, galda spēlēm gan pašiem 
mazākajiem, gan jauniešiem dažādās vecuma 
grupās. Centrs ir atvērts katru darba dienu no 
plkst. 13:30 līdz 17:30.

Viesītes novada pašvaldība šogad jauniešu 
rīcībā nodeva divas plašas telpas Kultūras pils 

trešajā stāvā. Pāris mēnešus vēlāk tika apstip-
rināts Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrs kā 
pašvaldības struktūrvienība, kam sekoja jau-
natnes darbinieka amata vienības izveide. Vien 
četru mēnešu laikā ar pašvaldības atbalstu tika 
uzbūvēta pamata platforma šī centra esamībai. 

Jaunatnes iniciatīvu centra atvēr-
šana piedzīvota šogad, pateicoties 
labvēļiem no Somijas, labdarības 
organizācijai, kuri atsaucās un pa-
līdzēja sarūpēt visu nepieciešamo – 
mēbeles, spēles, plašu kancelejas 
piederumu klāstu, rotaļlietas – vien 
pāris mēnešu laikā. Sarūpētais ap-
rīkojums šobrīd ļauj kvalitatīvi un 
pilnvērtīgi veikt darbu jaunatnes 
centrā. Arī paši jaunieši ieguldīja 

nozīmīgu darbu, lai šīs telpas jau no pirmās 
dienas būtu mājīgas un krāsainas – motivācijas 
teksti, foto virtenes un košais „Viesītes jaunie” 
uzraksts.

Jaunatnes iniciatīvu centra mērķis ir sniegt 
bērniem un jauniešiem iespēju saturīgi pavadīt 

pēcpusdienas ar dažādu neformālās izglītības 
metožu palīdzību jaunatnes darbinieka vadī-
bā. Ir plānots kopā ar bērniem un jauniešiem 
rīkot tematiskus pasākumus, akcijas un aktī-
vāk iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Jaunatnes 
iniciatīvu centrā pieejama arī informācija par 
jauniešu iespējām iesaistīties apmācībās, pro-
jektos un cita veida aktivitātēs valsts mērogā.

Tāpat tiks turpināts uzsāktais darbs pie 
starptautisku jauniešu apmaiņu organizēšanas. 
Jau oktobra nogalē Latvijā notiks Viesītes no-
vada pašvaldības projekts TC „Youth exchan-
ges for beginners”, kas pulcēs 35 dalībniekus no 
8 valstīm.

Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu 
speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

Viesītē svinīgi atklāts Jaunatnes 
iniciatīvu centrs

25. augustā Lones estrādē aicinājām sko-
lēnus, kuriem jau pavisam drīz - 1. septembrī - 
ar gladiolu, asteru pušķiem bija jādodas uz 
skolu. Grupa „Maskas” no Jēkabpils (vadī-
tāja Sarmīte Veigure) iepriecināja bērnus ar 
skaistiem priekšnesumiem, tērpiem. Visus at-
nācējus aicināja rotaļās, stafetēs, kopīgā dejā, 
iekustināja katru muskulīti, deva bērniem 
drosmi darboties, gūt zināšanas, apgūt dažā-
das prasmes.

Pasākuma izskaņā sveicām tos bērnus, 
kuriem pirmo reizi jādodas māmiņai vai tētim 

pie rokas vērt lielās gudrības pils durvis. Un 
tie mūsu Saukas pagastā ir Lelde Palčeja, Toms 
Gurēvičs, Evelīna Mutule, Daniels Ažuželis, 
Amanda Bruzgule, Samanta Krama.

Tieši uz pasākumu bija ieradušās Lelde, 
Evelīna un pie vecmāmiņas ciemos esošā Pau-
la Butāne, kura skolas gaitas uzsāk Preiļos.

Pēc labi padarīta darba visos laikos ir arī 
paēsts. Arī mums zemnieku saimniecības „Ie-
lejas” īpašnieks Māris Malcenieks atvēlēja pie-
nu, medu, baltmaizi un lielu grozu ar cukurīšu 
āboliem - tas bija jauki, un ceļa maize bija īsta!

Paldies visiem bērniem par palīdzēšanu, 
Ainai, Natai, Gundaram par ziedu audzēšanu, 
Santai par pušķu veidošanu, Volodjam, Iva-
ram par smagāko darbu veikšanu! Ksenijai - 
par konfektēm, kuras viņa dāvāja aktieriem!

Lai veiksmīgs mācību gads, lai nerimst 
zinātkāre, mīlestība, prieks, neaizmirstas pie-
klājība, iejūtība, izpalīdzība!

Visus gaidīsim arī Lones Tautas namā uz 
kopīgu sadarbību jaunajā sezonā!

Lones Tautas nama vadītāja 
I. Malceniece

Pirms skolas gada sākuma skolēni pulcējas 
atraktīvā pasākumā
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Septembra mēnesī (no 8. līdz 14. septem-
brim) Viesītes kultūras pils Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Augšzeme” devās uz Austriju, 
lai piedalītos 6. Folkloras un sieru festivālā, 
kas norisinājās Zalcburgas zemes reģionā – 
Kaprunā un Rauris.

Festivāla dienās kolektīvs dejoja divos 
koncertos, kā arī kopā ar citiem ciemiņiem 
un vietējiem kolektīviem piedalījās kopīga-
jā festivāla gājienā. Vietējie skatītāji veltīja 
mūsu dejotājiem daudz aplausu un smaidu, 
kā arī vēlējās kopā nofotografēties. No festi-
vāla organizatoriem saņēmām ne tikai patei-
cības vārdus par skaisto dejotprasmi, bet arī 
diplomu un piemiņas kausu.

Deju kolektīva dalībnieki paši apmaksāja 
šo braucienu uz Austriju, tāpēc ceļojums tika 
izmantots arī plašai ekskursiju programmai, 
lai redzētu Punkvas alas Čehijā, iepazītu 
skaisto Zalcburgu un, protams, gleznainos 
Alpu kalnus.

Brauciens uz Austriju bija skaists iesā-
kums deju kolektīva kārtējai rudens sezonai, 
kas aizritēs, gatavojoties „Augšzemes” 30 
gadu jubilejas koncertam.

Deju kolektīvs „Augšzeme”

Viesītes kultūras pils VPDK 
„Augšzeme” dejo Austrijā

Salas novada, Jēkabpils pilsētas, Aknīs-
tes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Viesītes 
novadu Grāmatu svētki šogad notika Salas 
novada Biržos 11. septembrī, J. Raiņa 150. 
dzimšanas dienā.

Lauku bibliotēku atbalsta biedrība, tās 
vadītāja rakstniece Biruta Eglīte kopā ar 
svētku organizētājiem bija sarūpējuši plašu 
un interesantu svētku programmu visu ve-
cumu lasītājiem.

Pie Biržu Tautas nama bija grāmatu 
komercizstāde - pārdošana. Ikviens pircējs 
piedalījās jaunāko grāmatu izlozē „Veik-
smīgais pircējs”. Pasaku tēli no bērnu grā-
matām jautri iedancoja svētkus. Tos atklāja 
Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna 
Sproģe, lauku bibliotēku AB vadītāja Biruta 
Eglīte un Jēkabpils galvenās bibliotēkas va-
dītāja Zinaīda Rabša.

Pieaugušie piedalījās „Latvijas Avīzes” 
publiskajā diskusijā „Nevienlīdzības un 
nabadzības mazināšana laukos”, kurā uz 
jautājumiem atbildēja Ministru preziden-
te Laimdota Straujuma un Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pē-
teris Krīgers. Diskusiju vadīja žurnāliste 
Linda Rumka. Liela daļa diskusijas tika vel-
tīta vienam no aktuālākajiem jautājumiem 
- bēgļu uzņemšanai Latvijā.

Notika arī Ligitas Ābolnieces grāma-
tas „Laika saknes vērojot” atvēršana, kas 
ir vēstījums par Salas novada vēsturi, kā 
arī tikšanās ar žurnālistu un dzejnieku 
Aleksandru Kalniņu un dziedātāju Santu 

Kasparsoni.
Jauniešiem bija tikšanās ar rakstnie-

ci Vitu Štelmaheri, rakstnieku, dzejnieku, 
dramaturgu Arnoldu Auziņu.

Sākumskolas skolēni tikās ar māksli-
nieci Agiju Staku, dzejnieku Uldi Ausekli, 
mākslinieci Signi Ērmani - Ļitvinu.

Pirmsskolas bērni darbojās kopā ar 
dzejnieci Mirdzu Kerliņu un mākslinieci 
Melāniju Vilku.

Visas dienas garumā pie Biržu Tautas 
nama bija plaša sēņu izstāde „Zaļās sūnās 
sēnes snauž, skriesim lasīt tās… ”, tikšanās 

ar grāmatas „Sēnes. Lielā rokasgrāmata” 
autori Māru Eipuri.

Varējām doties dēkainajā ceļojumu 
pasaulē kopā ar pasaules apceļotāju Pēteri 
Strubergu.

Bērniem vēl dažādas sportiskas, izzino-
šas darbošanās ar policijas darbiniekiem, 
māla veidošana, sejas apgleznošana…

Neizpalika gardas pusdienas ikvienam. 
Paldies visiem, kas veidoja šos svētkus!

Saukas bibliotēkas vadītāja 
V. Lāce

Autores foto

Aizvadīti 14. Grāmatu svētki
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Šī gada 5. septembra pēcpus-
dienā P. Stradiņa skolas kamīnzālē 
pulcējās tie, kas bija atsaukušies 
rīkotāju aicinājumam un atnā-
kuši uz viesītieša Alfreda Godiņa 
(18.03.1924. – 26.02.2014.) piemi-
ņas izstādes atklāšanu. Bija ieradu-
šies arī meistara paši tuvākie cilvēki, 
un, lūkojoties uz prāvo ļaužu pul-
ciņu, mēs, izstādes veidotāji, jutām 
gandarījumu par to, ka visiem kopā 
ir izdevies tikt tik tālu – sarīkot izstādi neapšau-
bāmi talantīgam, radošam cilvēkam, kura mūžs 
bija veltīts Viesītei un viesītiešiem.

Satraukuma pilna un saviļņojoša bija izstā-
des atklāšana, atmiņās par Alfredu kavējās gan 
viņa sieva, pensionētā skolotāja Ģ. Godiņa, gan 
bērni. Aigara izpildījumā izskanēja viņa paša 
radītās dziesmas, Guntars lasīja dzeju - tas bija 
viņu veltījums tēva piemiņai.

Mūspuses cilvēkiem nav raksturīga aktivitā-
te un runātīgums – esam grūti iekustināmi un 
piedabūjami izteikties. Šī reize bija ļoti patīkams 
izņēmums – par Alfredu kā cilvēku, kolēģi, sava 
amata meistaru, labu paziņu un draugu vēlējās 
izteikties daudzi no tiem, kas viņu pazinuši. Ma-
nuprāt, tas liecina par šā cilvēka personības īpašo 
starojumu. Brīžiem pieķēru sevi domājam – kā 
te justos pats Alfreds? Vai sēdētu, kautrīgi klusē-
jot un noslēpumaini smaidot? Un, ja runātu, ko 
mums teiktu? Viņam bija raksturīgi laiku lieki 
vārdos netērēt – Alfreds bija darītājs. Tāpēc iz-
stādes afi šā un anotācijā izvēlēta fotogrāfi ja, kurā 
viņš redzams iegrimis savā kārtējā darbā. Viņa 
rokās jaunu dzīvību ieguva dažādi materiāli. 
Par to klātesošie varēja pārliecināties, aplūkojot 
izstādē redzamos Alfreda darbus. Daudzi no 
metālkalumiem iemūžināti fotogrāfi jās, jo tīri 
fi ziski tie nav atgādājami uz muzeja telpām, ir 
aizceļojuši uz dažādām Latvijas vietām; no bil-
dēm pie sienām uz mums lūkojas smaidīgais 
meistars, kuru fotoaparāts iemūžinājis dažādos 
dzīves brīžos – gan darbā, gan piedaloties sporta 
treniņos un sacensībās.

Tie darbi, ko izdevās savākt izstādē, ir tikai 
maza daļiņa no meistara veikuma, tomēr sniedz 
priekšstatu par Alfreda radošā talanta daudzpu-
sību. Viņa darba kolēģis J. Rudzītis pasākuma 
laikā trāpīgi pateica – ja varētu apkopot visus 
Alfreda darbus vienuviet, tad ar tiem varētu pie-
pildīt visu P. Stradiņa skolas ēku. Daudziem no 
klātesošajiem, pat tiem, kas viņu pazinuši, pār-
steigums bija gleznas – tajās viņš ļoti spilgti iz-
paudies kā ainavists, kam precīzi izdevies atklāt 
latviskās ainavas būtību.

Par Alfreda kokā un metālā darinātajiem 
darbiem var teikt, ka tie ir latviešu lietišķās 
mākslas klasikas paraugi. Līdz ar to izstādē var 
gūt priekšstatu ne tikai par daiļamatu meistara 
atstāto devumu un viņa rokrakstu, bet arī par 
latvisko pasaules sapratni un latvisko garu lietiš-
ķajā mākslā, kas redzams izvēlētajos materiālos, 
formās un rakstu zīmēs.

Šī izstāde ir veltījums vienam no Viesītes ta-
lantīgajiem cilvēkiem, kurš nu jau aizsaulē, bet 
ar kuru varam lepoties. Mums ir daudz talantīgu 
cilvēku – gan jau mūžībā esošo, gan dzīvo – par 
kuriem ir jārunā, kuru piemiņa ir jāsaglabā, tā-
pēc šī izstāde varētu būt labs aizsākums jaunai 
tradīcijai – atklāt šo cilvēku radošo devumu, per-
sonību līdzīgās izstādēs. Lai to paveiktu, aicinām 
vietējos cilvēkus iesaistīties un nākt mums palīgā 
ar idejām. Nevajag kautrēties, klusēt un varbūt 
pat īgņoties, bet sadarboties, jo spēks ir spējā 
sastrādāties, kopībā, jo tikai kopā ir paveicamas 
lielas lietas.

Runājot par piemiņas izstādi Alfredam Go-
diņam, man tās veidošanas procesā un atklāša-

nas pasākumā izkristalizējās divas būtiskas at-
ziņas, kas pašas par sevi nav nekas jauns, tomēr 
līdzīgi tautas gudrībām sevi apliecināja no jauna:

pirmkārt, ir ļoti svarīgi, KĀ, ar kādām acīm 
mēs raugāmies uz šo dzīvi – kā mēs to redzam. 
Tas, cik redzam, ko un kā ieraugām, ir atkarīgs 
tikai no mums;

otrkārt, kādas pēdas mēs atstājam šajā pa-
saulē… Alfreds Godiņš turpinās savos bērnos 
un mazbērnos, kā godavīrs palicis līdzcilvēku 
atmiņās un turpina dzīvot savos darbos. To, cik 
radošs un gaišs bijis viņa skatījums uz dzīvi un 
lietām, jūs uzzināsiet, ja atnāksiet uz mājīgo P. 
Stradiņa skolas kamīnzāli un apskatīsiet izstādi, 
kura šeit būs aplūkojama vēl oktobrī un novembrī 
muzeja darba laikā.

Jāpiebilst, ka izstāde nav nekas pabeigts – 
pateicoties cilvēku atsaucībai, tā turpina papildi-
nāties ar meistara darbiem, fotogrāfi jām, kurās 
darbi redzami. Izstādes veidotāji lūdz atsaukties 
tos cilvēkus, kuru īpašumā ir A. Godiņa radītās 
gleznas, kokgrebumi, metālkalumi u.c. darbi un 
kuri uz izstādes laiku būtu ar mieru nodot tos 
publiskai apskatei. Būsim jums ļoti pateicīgi! Tel. 
27071996.

Nobeigumā paldies visiem, visiem, kas pie-
dalījās izstādes veidošanā un īpaši muzeja „Sēli-
ja” vadītājai I. Svilānei, kura ideju par izstādi pa-
līdzēja realizēt dzīvē! Organizatoru un tuvinieku 
vārdā paldies atsaucīgajiem Viesītes cilvēkiem, 
kas atnāca uz izstādes atklāšanu un arī dalījās 
atmiņās!

Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena
A. Mutules foto

Aicinām apmeklēt A. Godiņa piemiņas izstādi!
Apmeklētāji aplūko izstādi.

Atmiņās kavējas Alfreda sieva Ģ. Godiņa. Alfredu atceras darba kolēģis J. Rudzītis.
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25. septembrī Viesītes kultūras pils Tradīci-
ju zālē ar savu darbu lasītājiem un pārējiem in-
teresentiem tikās rakstniece un publiciste Dace 
Judina. Lai arī viņas literārajā pūrā ir jau septiņi 
romāni, no kuriem seši kriminālromāni grāma-
tu sērijā „Izmeklē Anna Elizabete”, vasaras vidū 
atvēršanas svētkus piedzīvojusi dzejas un eseju 
izlase „Divi. Pusnakts sarunas”, kas ir kopdarbs 

ar mūziķi Arturu Nīmani, tāpēc šoreiz tikšanās 
reizē rakstniece nebija viena. Un viņa bija solī-
jusies runāt ne tikai par detektīviem, bet arī par 
dzeju. Vai tās ir apvienojamas lietas? Pirmajā 
brīdī šķiet, ka nē, bet pasākuma laikā pārlieci-
nājāmies par pretējo.

Iesākumā ieklausījāmies jaunākā romāna 
„Siers otrajai pelītei” fragmentos pašas autores 
un A. Nīmaņa lasījumā. Rakstniece stāstīja par 
romāna tapšanu, uzsverot – lai arī cik smagi un 
nežēlīgi lasītājiem liktos tajā atainotie notikumi, 
sižets aizgūts no reālās dzīves. Stāstot par romā-
na notikumiem, viņa reizē rosināja aizdomāties 
par vispārcilvēciskām vērtībām, par sabiedrībā 
valdošo morāli, tā apliecinot – detektīvs nav 
viegla literatūra, bet iespēja patiesi un atklāti, 
ar nelielu ironijas devu parādīt to, cik likum-
sakarīgi viss notiek šajā pasaulē, kāda ir mūsu 
sabiedrība, kuru veido ikviens no mums. Pasā-
kuma apmeklētājiem bija iespēja pārbaudīt arī 
savas zināšanas detektīvžanra jomā, piedaloties 
konkursos. Zinošākajiem tika balvas no apgāda 
„Zvaigzne ABC”- jaunākie detektīvromāni.

Īpašu gaisotni pasākuma laikā radīja 
fonā skanošā A. Nīmaņa komponētā mūzika. 
Divdesmit mūziķa instrumentāli meditatīvie 
skaņdarbi kompaktdiska veidā pievienoti arī 
abu autoru kopkrājumam „Divi. Pusnakts sa-
runas”. Dace par grāmatu teic: „Tā nebija pre-
tenzija uz dzeju kā augsto mākslu. Vienkārši ir 
cilvēki, kuri vēlas izteikt savas pārdomas - tādā 
baltā plūsmā. Un izrādās, ka ikkatrs savulaik 
ir uzrakstījis kaut pāris rindiņu.” Dzejniece 

saviem un Artura uzrakstī-
tajiem dzejoļiem krājumā 
izvēlējusies īpašu formu – 
dialogu, kur abi pie jaunām 
atklāsmēm nonāk sarunājo-
ties. Arī pasākuma laikā dzeja 
no krājuma ieskanējās dialo-
gā. Aiz loga lēnām krēsloja, 
dzeja, kas daudzu klātesošo 
sirsniņas aizkustināja ar savu 
patiesumu un jūtu dziļumu, 
mijās ar Daces izpildītajām 
ģitārbalādēm, Artura mūziku 
un viņa veidotajām videovīzi-
jām, kuras vērojot atkal un at-

kal varēja pārliecināties, cik skaista ir Latvijas 
daba. Bija sajūta, ka zālē sēdošie, pašiem ne-
manot un varbūt pat negribot, ļoti meistarīgi 
tika iesaistīti interesantā dialogā ar Daci un 
Arturu, no pasīviem klausītājiem un vērotā-
jiem kļūstot par sarunas dalībniekiem.

„Aiz Laika nav Laika,
tikai tukšums.
Laiks ir tepat –
manī, tevī, visapkārt.
Laiks esi tu. Laiks esmu es.
Bet – mums nav laika
Dzīvot, runāt, būt.
Mums nav laika
pieskarties otram
kaut garāmskrejot,
jo – mēs esam nelaikā.
Ārpus Laika.”  (D. Judina.)

Pasākuma rīkotāju – kultūras pils un 
bibliotēkas – vārdā paldies visiem, kas laika 
skrējienā, ko saucam par dzīvi, atrada laiku 
apstāties un pabūt kopā ar māksliniekiem! 
Pateicamies Dacei un Arturam par brīnišķīgo 
pasākumu – Jūsu sirsnība atbruņo sirdis! Pal-
dies par Viesītes bibliotēkai uzdāvināto grāma-
tu „Divi. Pusnakts sarunas”! Tai noteikti būs 
daudz lasītāju!

Gribu piebilst, ka Viesītes bibliotēkas krāju-
mā ir visas D. Judinas līdz šim iznākušās grā-
matas, tās ir ļoti pieprasītas un nemēdz iegult 
bibliotēkas plauktos.

Viesītes bibliotēkas vadītāja 
L. Griškena

„NNNN - nekad nekas nenotiek nejauši”
(A. Nīmanis.)

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…

 

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Rostislavs Maculevičs 
02.01.1937. – 01.09.2015. Viesīte

Malgonija Čekstere 
19.03.1929. – 01.09.2015. Viesīte

Jānis Lasmanis 
23.06.1937. – 10.09.2015. Viesīte

Valentīna Aņisimova 
25.12.1944. – 15.09.2015. Viesīte

Jānis Audze 
24.04.1930. – 19.09.2015. Viesīte

Jānis Dogžins 
19.10.1955. – 24.09.2015.  Rites pag.

Olga Šnore 
11.10.1917. – 26.09.2015. Viesīte

Genovefa Viļuma  
22.07.1932. – 27.09.2015. Viesīte

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

SVECĪŠU VAKARI
10. oktobrī
Tiltiņu kapos - 15:00
Ilzu kapos - 16:00
Melderišķu kapos - 17:00

24. oktobrī
Smiltaines kapos – 15:00
Galvānu kapos – 16:00
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Šis gads ir ļoti īpašs 
Latvijas kultūrā – Rai-
ņa un Aspazijas gads, jo 
abiem latviešu literatūras 
dižgariem šogad 150: 16. 
martā tie apritēja Aspa-
zijai, bet 11. septembrī – 
Rainim. 2015. gadā arī 50. 
gadskārta, kopš svinam 
Dzejas dienas – 1965. gada 
11. septembrī notika pir-
mais Dzejas dienu pasākums pie Raiņa piemi-
nekļa Rīgā, veltīts dzejnieka 100 gadu jubilejai.

Lai arī šis gads ieies vēsturē ar īpaši kuplu 
un daudzveidīgu pasākumu klāstu, kas veltīti 
abiem dzejniekiem, šie klasiķi pieder tiem, ko 
vairāk vai mazāk piemin katru gadu. Viņi ne-
tiek aizmirsti, bet vai ir saprasti – šodien, pēc 
tik daudziem gadiem, kad piedzīvots tik daudz 
pārmaiņu un pasaule tik ļoti mainījusies?… 
Rainis, kurā, manuprāt, vairāk par dzejnieku 
dominē fi lozofs, domātājs, Aspazija – patie-
šām liela dzejniece… Šogad vairāk nekā citus 
gadus arī masu medijos jūtami centieni īpaši 
Raiņa daiļradē, personībā saskatīt to, cik pār-
laicīgs, mūsdienīgs viņš tomēr ir bijis savā do-
māšanā, daiļradē. Mums ir svarīgi to saprast, 

ieraudzīt viņos kaut ko radniecīgu šim laikam, 
lai pieņemtu un paturētu savās sirdīs, lai šie 
pasākumi, kad atceramies Raini, Aspaziju, 
nebūtu tikai ķeksītim, lai, noslēdzoties šim 
gadam, mēs nenoliktu viņu grāmatas tālāka-
jā plauktiņā un neaizmirstu. Šajā darbā liela 
loma arī bibliotēkām.

Arī Viesītes bibliotēkā līdzīgi kā citās 
mūsu novada bibliotēkās šis gads aizrit abu 
dižgaru zīmē. Lasītavā jau no janvāra aplūko-
jama Rainim un Aspazijai veltītā izstāde „Viss 
pāriet,- viss, bet nezūd it nekas…”, un zīmīgi, 
ka jau janvāra vidū sadarbībā ar Viesītes vidus-
skolu notika pirmais pasākums - izteiksmīgās 
runas konkurss 2. klasēm, kas bija veltīts abu 
klasiķu daiļradei un kura norisē un vērtēšanā 

iesaistījās bibliotēkas darbinieces.
Varbūt dažreiz aizdomājamies – nez, kā 

būtu, ja Rainis un Aspazija piedalītos daudza-
jos viņiem veltītajos pasākumos Latvijā?… Ko 
viņi gribētu tajos dzirdēt un redzēt? Vai tikai 
savu dzeju? Vai arī abiem dzejniekiem būtu 
prieks dzirdēt mūsdienu dzeju, iepazīt jaunos 
autorus un viņi sajūsminātos par to, ka līdzīgi 
viņu laikam arī mūsdienu cilvēks vēl aizvien 
izjūt vēlmi savus pārdzīvojumus, jūtas izteikt 
dzejā?... Varbūt tāpēc šogad vairāk nekā citus 
gadus esam pievērsušies pasākumiem, kas po-
pularizē dzeju, ar to saistītās aktivitātes – mar-
ta nogalē, bibliotēkai sadarbojoties ar kultūras 
namu, tika organizēta tikšanās ar dzejniecēm 
no Jaunjelgavas – I. Krauzi un E. Svilo, aprīlī 
tikāmies ar dzejnieku, tulkotāju G. Godiņu 
„Dzejas brauciena” izstādes atklāšanā, nupat 
lasītājiem piedāvājām iepazīt D. Judinas un A. 
Nīmaņa dzeju… Skolā sadarbībā ar bibliotēku 
notika pasākums „Autorkrēsls”, kur bērni sa-
cerēja un mācījās nolasīt citiem savu dzejoli, 
tika vērtēti un paši vērtēja pārējo skolēnu snie-
gumu.

Kaut arī izskan septembris, Raiņa un 
Dzejas dienu mēnesis, svētki dzejai turpinās. 
Tāpēc jau oktobra pirmajā pusē (datums tiek 
precizēts) aicināsim savus lasītājus uz dzejas 
stundu Viesītes bibliotēkas lasītavā „Viss pār-
iet,- viss, bet nezūd it nekas…”. Tajā runāsim 
par Raini un Aspaziju, viņu radīto dzeju, pa-
kavējoties pie sev tuvām dzejas rindām, kā arī 
par dzeju, kas uzrunā mūs šodien. Ieklausīsi-
mies arī mūsu pašu autoros un viņu sacerētajās 
dzejas rindās.

„Simt jaunu domu dod viens mirklis.
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstoš mirkļu ikkatrā dienā –
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!” (Rainis.)

Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena
Foto no bibliotēkas arhīva

Juris Misiņš
MŪŽĪBA
Tas, kas pretī nāca,
Jau pagājis ir garām.

Tas, kurš garām pagājis,
Atpakaļ vairs nenāks.

Tas, kurš vēl nav pienācis,
Varbūt arī apstāsies…

Varbūt, bet diezin vai –
Viss iet pretī mūžībai.

7 7Nav svarīgi, no kurienes tu nāc,
Svarīgi – uz kurieni tu ej.
7 7 Ja liktens tev iedalījis pirmā vai otrā 
plāna, vai mazāku lomu, vienalga,
tā jānospēlē līdz galam.

7 7Nav nozīmes, kas tu esi – nozīme ir 
tam, kā tu dejo.

7 7Man patīk vējš, kas iepūš burās,
Ber netīk tie, kas rētās čurā.

7 7Nevis Dievs radīja cilvēku pēc sava
ģīmja un līdzības, bet gan cilvēki
radīja Dievu pēc savas līdzības.
Pagāns

SIRDS UN AKMENS
Es atliecu ceturto ribu,
un izrauju grēcīgo
sirdi iz krūtīm.
Paceļu plaukstā
viņu augstu virs galvas:
„Nu metiet tagad
to akmeni savu!”
Tā traumētu atstāju
savu sirdi uz ežas…
Tukšajā vietā,
kur pukstēja sirds –
akmeni lieku.
Tagad brīvs
pa pasauli eju,
nejūtu bēdu,
nejūtu prieku.

„Viss pāriet,- viss, bet nezūd it nekas…” 
(Rainis)

UZMANĪBU, BĒRNI!
Viesītes bibliotēka izsludina 
grāmatu lasīšanas akciju - 
sprintu „Es izvēlos Raini”, 
kas risināsies laikā no 
1. oktobra līdz 1. novembrim.
Jūsu uzdevumi.
Lasīt Raiņa grāmatas.
Izvēlēties mīļāko Raiņa dzejoli.
Piedalīties izzinošā konkur sā 
„Ko es zinu par Raini 
un viņa darbiem?”

Interesentus gaidām bibliotēkā!
Nāciet, būs interesanti!

P.S. Varat nākt gan 1. oktobrī, 
gan arī citās oktobra dienās.
P.P.S. Sekojiet informācijai uz 
skolas vai klases ziņojumu dēļa!
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Kā jau katru gadu, septembrī Latviju 
pāršalc Dzejas dienu sarīkojumi. Tie tradi-
cionāli sākas Rīgā un pamazām, pilienu pa 
pilienam kļūst arvien apjomīgāki, kamēr ap 
Raiņa dzimšanas dienu pārņem visu Latviju.

Dzejas dienas ir arī viena no tām bur-
vīgajām tradīcijām, kas katru mūsu rudeni 
padara īpašu, turklāt šogad jau piecdesmito 
gadu.

Šogad Raiņa dzimšanas dienai īpaša 
nozīme – šīs dzejas dienas var uzskatīt par 
sava veida kulmināciju Aspazijas un Raiņa 
gadam, viņu 150. gadadienai.

Dzejas dienu moto šogad izvēlēts „Dze-
ja nemelo!”, tāpēc, rīkojot pasākumu 3. – 4. 
klašu skolēniem "Autorkrēsls", aicinājām vi-
ņus kļūt par dzejniekiem un māksliniekiem. 
Bērniem vajadzēja uzrakstīt pašiem savu 
dzejoli, to arī ilustrēt un pasākuma laikā no-
skaitīt vai nolasīt pārējiem.

18. septembra rīts bērniem sākās satrau-
kuma pilns. Visi kopā pārrunājām Dzejas 
dienu veidošanās tradīcijas, atcerējāmies 
dzejnieku dzīves datus, īpaši Raiņa, jo viņš 
ir mūsu novadnieks, aplūkojām grāmatas, 
kas veltītas bērniem. Tālāk pasākums noti-
ka pa klašu grupām – 3. a, b klasēm un 4. 
a, b klasēm. 4. klašu konkursa daļu sāka 
skolotāja Baiba Masuleviča ar pašas sacerēto 
dzeju, kas visiem klātesošajiem bija neliels 
pārsteigums, varbūt arī pamudinājums pa-
šiem saņemties, jo redz arī mūsu skolotāja ir 
„dzejniece” un raksta dzejoļus.

Visiem pasākuma dalībniekiem bija sa-
gatavotas īpašas vērtēšanas lapas, kur sko-
lēni varēja izvērtēt katra jaunā „dzejnieka 
un mākslinieka” veikumu. Tad sākās pats 
satraucošākais – bērnu sniegumi. Tēmas, 
par ko tie bija rakstījuši, bija ļoti dažādas: 

par savu mīļo dzīvnieku, telefona nozīmi 
ikdienā, gadalaikiem, priekiem un bēdām, 
saviem draugiem, dažādiem augiem u.c., bet 
visvairāk dominēja rudens tēma, kad beigu-
šies vasaras jautrie brīži un klāt skolas laiks, 
citiem gaidīts, citiem ne tik ļoti.

Kad dzejoļi bija noskaitīti, salikti vēr-
tējumi, pateikti paldies vārdi par ieguldīto 
darbu, jo bērni tiešām bija centušies, tad 
sekoja mazs konkursiņš ne tikai skolēniem, 
bet arī skolotājām - „Cik labi zinām Raiņa 
un Aspazijas dzejoļu varoņus”. Tika doti 
dzejoļu fragmenti, kuros nebija ierakstītas 
darbojošās personas, un tad tās vajadzēja 
atcerēties un ierakstīt… Cik labi gāja, lai nu 
paliek katra paša ziņā!

Pasākumu noslēdzām ar norunu, ka 

katra klase izvei-
dos savu dzejoļu 
grāmatu, ko glīti 
noformēs, kurā 
būs visi uzrakstī-
tie un uzzīmētie 
darbi, lai paliek par piemiņu un ir ko parādīt 
citiem. Vēl bija mazs uzdevums - apmeklēt 
1. – 2. klašu bērnus un viņiem noskaitīt pēc 
pašu domām labākos dzejoļus un parādīt la-
bākos zīmējumus.

Paldies bērniem, skolotājām un, pro-
tams, bērnu vecākiem par palīdzību un at-
balstu, lai šāds pasākums varētu notikt!

Viesītes vidusskolas bibliotekāre 
G. Plēsuma

Foto no bibliotēkas arhīva

Es uzrakstīju dzejoli…

21. augusta rītā 
Saukas bibliotēkā 
bērni svinēja „Atva-
das vasarai”, saņemot 
pateicības, ziedus 
par vasarā veiktajiem 
darbiem un laba vē-
lējumus 2015./2016. 
mācību gadam. Kopā 
atcerējāmies vēsturis-
ko 1989. gada Baltijas 
ceļu, pārlūkojot fo-
togrāfi jas no izstādes 
„Saucieši Baltijas 
ceļā”, kurās bērni 
atpazina gan savus 
ģimenes locekļus, gan 
kaimiņus, pārlasījām 
atmiņu stāstījumu.

V. Lāce
Foto no bibliotēkas 

arhīva

Vasarai 
      aizejot

Darbību atsāk 
"Zupas virtuve"
Viesītes Baptistu 
draudze paziņo, ka 
ar šī gada 5. oktobri 
sadarbībā ar novada 
domes Sociālo dienestu 
un ar Ināras un 
Borisa Teterevu fonda 
fi nansiālu atbalstu 
atsāk darbību "Zupas 
virtuve"
Viesītes trūcīgajiem 
iedzīvotājiem.

Siltu zupu Viesītes 
trūcīgie iedzīvotāji 
varēs baudīt divas 
reizes nedēļā: 
pirmdienās un 
piektdienās no 
plkst. 13.00 – 14.00.

Esiet laipni gaidīti! 
Mūsu adrese: 
Brīvības iela 8, Viesīte.
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Viesītes Kultūras pilīViesītes Kultūras pilī
2. oktobrī plkst. 17.00 SKOLOTĀJU DIENAI veltīts SVINĪGS SARĪKOJUMS
• Viesītes novada pašvaldības apsveikumi un pateicības skolotājiem
• svētku koncerts - koncertprogramma „Edīte Piafa. Atmiņu nakts”
Piafas lomā LNO soliste Baiba Berķe. Uz skatuves mūziķi ar krāšņo un savdabīgo tembru 
instrumentiem: vijoli (Indulis Cintiņš, LNSO), akordeonu (Arturs Noviks) un kontrabasu 
(Viktors Veļičko, LNSO). Visu programmu kopā turēs muzikoloģes Karinas Bērziņas 
stāstījums. IEEJA - brīva. LAIPNI AICINĀTI VISI INTERESENTI!!!

11. oktobrī plkst. 14.00 koncertkompānija „SOLIAR IS” (Lietuva) viesojas ar cirka izrādi 
bērniem „PASAKAINĀ PLANĒTA”. Programmā: mākslinieki no Šveices, sunīši, kaķīši, 
čūskas, papagailis u.c. Biļetes cena: EUR 5,- 

15. oktobrī plkst. 10.00 Jaunais Liepājas teātris viesojas ar izrādi bērniem 
„PUTEKLĪŠA PIEDZĪVOJUMI”, kas tapusi pēc Imanta Ziedoņa pasakām.
Stāsts par Puteklīti ir stāsts par katru no mums. Mēs esam mazi šajā lielajā pasaulē, bet katrs 
esam mīlēti, loloti, gādāti. Mums katram paredzēta vieta šajā pasaulē. Kāds vēlas kļūt par 
ugunsdzēsēju, kāds par pilotu, bet cits par ārstu, kāds par pārdevēju, cits par uzņēmēju. Arī 
Puteklītis vēlas atrast sevi plašajā pasaulē. Saprast, kam viņš ir paredzēts! Vētras sabiedēts, vēju 
aizpūsts, Puteklītis dodas savos piedzīvojumos!
Izrāde paredzēta bērniem no bērnudārza vecuma līdz 5. klasei.
Režisore un scenogrāfe: Lelde Kaupuža. Leļļu autore: Katarīna Šterna. Kostīmu māksliniece: 
Renalda Samurova. Biļetes cena: EUR 1,50

Rites Tautas namāRites Tautas namā
30. oktobrī ATPŪTAS PASĀKUMS - BALLE. Spēlē grupa „BRUĢIS”
IEEJA: EUR 4,00

Elkšņu kultūras namāElkšņu kultūras namā
26. oktobrī plkst. 14.00 radošā darbnīca bērniem „Rudens rūķis”

Kultūras afiša oktobr īKultūras afiša oktobr ī

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

informāciju, kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa t. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e–pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv; avīze lasāma arī www.viesite.lv
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Iespiests: SIA “Erante”, www.erante.lv

Auklē mani, māmulīte,
Vieglajām rociņām;
Kad uzaugšu, aptecēšu
Vieglajām kājiņām.
(L. t. dz.)
Viesītes novada dzimtsarakstu 
nodaļa sirsnīgi sveic Viesītes novada 
jaundzimušos – Amandu un Markusu!
Novēlam vecākiem mīlestību, 
pacietību, izturību un sirds 
siltumu, audzinot bērniņus!

3. oktobrī 9:00 – 13:00
Viesītē, „Zaļā tirgus” 
teritorijā un laukumā 

pie Kultūras pils,

RUDENS 
TIRGUS
Vietējo zemnieku 

saražotā 
lauksaimniecības 

produkcija.
Amatnieku un 

mājražotāju gatavotie 
labumi.

...saimniecības un 
rūpniecības preces...

ATRAKCIJAS, KONKURSI, 
STAFETES u.c.

AICINĀM VISUS PIRKT UN 
PĀRDOT GRIBĒTĀJUS!!!

Sirsnīgs paldies visiem, kas skumju 
brīdī juta līdzi un bija kopā ar mums, 
mūsu mīļo Jurģi Laimoni Žuku pēdējā 
gaitā izvadot! Īpaša pateicība Aivaram 
un Elitai Skadiņiem par atvadu ceremo-
nijas organizēšanu, kā arī par sapratni 
un iejūtību!

Sieva un dēls ar ģimeni

ūsu atsauksmes, ierosinājumus,s, vēstululules es es un unnu krikrikritiktik Vu VVu Vu Viiesiiesīteītes bs bbiblibiblblbliotiotiotēēkā Smmi
, G. Plēsuma, G. Dobrovska, S. LūsLūse ue un I. Černauska. Paldies visvisiemiem, kur

u
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Izsakām pateicību J. Riekstam, 
G. Baklānam un A. Matukam no SIA 
„Viesītes komunālā pārvalde” par aku-
rāti un skaisti veikto darbu – ventilāci-
jas skursteņu un jumta salabošanu, veco 
televīzijas antenu noņemšanu.

Bērzu ielas 1 mājas 
iedzīvotāji Viesītē


