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Klāt 1. septembris!
Novēlu saglabāt 1. septembra pozitīvās emocijas, 
enerģiju, aizrautību, prieku un zināšanu kāri 
visa mācību gada garumā!
Vecākiem un izglītības iestāžu darbiniekiem – 
neatlaidību, sapratni, spēku un panākumus, 
palīdzot bērniem atvērt logu zināšanu pasaulē!

Viesītes novada domes 
priekšsēdētājs J. Dimitrijevs

Arī šogad Viesītes pilsētas svētkos pirms 
svētku koncerta tika pasniegts apbalvojums 
„Viesītes Goda pilsonis”. Šogad balva tika pie-
šķirta Viesītes baptistu draudzes mācītājam 
Jurim Grigam. Apbalvojums patiešām godam 
nopelnīts – pateicoties J. Grigam, jau 14 gadus 
Viesītes Baptistu draudze aktīvi rīko akciju „Vis-
lielākā dāvana”, kur 400 – 500 novada bērniem 
tiek dota iespēja saņemt dāvanas. 2013. gadā 
Viesītes Baptistu draudze uzsāka sadarbību ar 
nodibinājumu „Tuvu”, iegūstot iespēju novada 
bērniem saņemt par velti skolas somu, kura 
nokomplektēta ar skolas piederumiem. 3 gadus 
sekmīgi tiek organizētas angļu valodas un spor-
ta nometnes Viesītes novada jauniešiem. No 

2013. gada 22. oktobra Viesītes Baptistu drau-
dze sadarbībā ar Viesītes novada sociālo die-
nestu organizē zupas virtuvi. Projekts veiksmīgi 
darbojas jau 3 gadus. Tāpat šogad jau trešo reizi 
norisinājās Vidusdaugavas svētdienskolu spor-
ta diena Viesītē. Jāpiemin, ka Viesītes novada 
iedzīvotājiem, pateicoties baptistu draudzei, ir 
iespēja saņemt humāno pārtiku un drēbes. Arī 
šī gada pilsētas svētkos baptistu draudze aktīvi 
darbojās un nodrošināja bērniem dažādas ra-
došas aktivitātes.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 

speciāliste L. Liepiņa
Autores foto

Viesītes Goda pilsonis šogad – 
viesītietis Juris Grigs!

Anita Orbidāne

ESI LAIMĪGS, 
MANS RŪĶĪTI!
Rūķītis mans vēl 
diezgan mazs, bet ies jau 
pirmajā klasē,
Tikai tā pūķīša iedaba 
draugiem liek reizēm 
klusēt.
Rūķīti, dūķīti, draudziņ 
mans, diez vai par 
taureni kļūsi…
Pūķīti, dūķīti, draudziņ 
mans – tev taču gribas 
būt jaukam!
Kas tevi dūķīti iemīlēs? 
Kurš iedos tev baltus 
spārnus?
Un arī tad, vai kāds ticēt 
spēs, ka gribi dzīvot tu 
rātni…
Dzīvē visi kā dadzīši 
cieši pieķeras kādam,
Tikai tevi, mans pūķīti, 
neīsti glāsti baida.
Taču, lai kā arī gadītos, 
vienmēr būsim mēs 
kopā,
Jo tevi es nodot nespētu, 
nevienam, nekad un 
nemūžam.
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

2016. gada 13. jūlija sēdē
1. Par Viesītes novada pašvaldības gal-

vojumu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA 
„Viesītes komunālā pārvalde” aizņēmuma 
(50000 EUR) ņemšanai kurināmā iegādei 
2016./2017. gada apkures sezonai.

2. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma Saukas pagas-
tā „Vidusstoli” atsavināšanu – pārdošanu 
pirmpirkuma kārtībā fiziskai personai.

3. Par izmaiņām pamatlīdzekļu uzskaitē – 
atļauts norakstīt nolietotos pamatlīdzekļus.

4. Par pašvaldības finansējuma piešķir-
šanu teritorijas labiekārtošanai Saukas pa-
gasta „Bincāni” un „Vecbincāni’ – piešķīra 
500 EUR labiekārtošanas darbiem.

5. Par apbalvojuma „Viesītes Goda pil-
sonis” piešķiršanu viesītietim, Viesītes bap-
tistu draudzes mācītājam Jurim Grigam.

6. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā 4 personām.

7. Par dzīvokļa īpašuma Viesītes novada 
Viesītē, Pavasara ielā 4a – 33, ierakstīšanu 
Zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa 
uzsākšanu.

8. Par dzīvokļa īpašuma Viesītes novada 
Saukas pagasta Lone, „Aronijas 2” – 17, ie-
rakstīšanu Zemesgrāmatā un atsavināšanas 
procesa uzsākšanu.

9. Par adreses piešķiršanu Viesītes no-
vada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpa-
šumam, lietošanas mērķa noteikšanu un 
īpašuma tiesību nostiprināšanu uz to Ze-
mesgrāmatā.

10. Par zemes nomas līgumu slēgšanu 
ar 5 personām.

11. Par zemes dzīļu izmantošanas atļau-
ju SIA „MIKOR” atradnei „Avotiņi” Rites 
pagastā.

12. Par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 
3 personām.

13. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma „Meža Kuļķes” 
izsoli un noteikumu Nr. 12/2016 apstipri-
nāšanu.

14. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma „Vecromulīši” 
izsoli un noteikumu Nr. 13/2016 apstipri-
nāšanu.

15. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma „Kristapu 
Lauki” atkārtotu izsoli un noteikumu Nr. 
14/2016 apstiprināšanu.

16. Par vēsturiskā nosaukuma STACI-
JAS LAUKUMS piešķiršanu.

2016. gada 27. jūlija sēdē
1. Par Viesītes novada pašvaldības da-

lību projektā „Improvement of Quality and 
Accessibility of Social Services in MidBaltic 
Region” iesniegšanai Inerreg V–A Latvijas – 
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 
2014. – 2020. gadam.

2. Par Viesītes novada pašvaldības dalī-
bu projektā „Travel smart – visit Lithuania 
and Latvia” iesniegšanai Interreg V–A Lat-
vijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības prog-
rammā 2014. – 2020. gadam.

3. Informatīvais jautājums: Par ceļa V19 
Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles un ceļa S7 
Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni tehniskā projekta 
risinājumiem.

2016. gada 17. augusta sēdē
1. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-

derošo dzīvokļu nodošanu pašvaldības 
kapitālsabiedrības SIA „Viesītes komunālā 
pārvalde” apsaimniekošanā.

2. Par Nolikuma „Par finansiālo atbal-
stu sportam Viesītes novadā” apstiprināša-
nu.

3. Par izmaiņām pašvaldības institūciju 
amatu klasifikācijas sarakstā – sadaļā Sē-
lijas Sporta skola no 01.09.2016. sakarā ar 
papildus grupu atvēršanu un darba apjoma 
pieaugumu palielināja amata slodzi direk-
tora vietniecei no 0,2 uz 0,5 un lietvedei no 
0,3 uz 1,0.

4. Par finansējuma piešķiršanu no vi-
des aizsardzības speciālā budžeta – kopā 
2002,62 EUR (divu sadzīves atkritumu 
konteineru iegādei, atkritumu izvešanai no 
Viesītes novada ezeru atpūtas vietām, auk-
stā ūdens skaitītāju mezglu ierīkošanai paš-
valdības dzīvokļos).

5. Par pienākuma vērtības noteikšanu 
vienam iedzīvotājam Viesītes novadā – slē-
dzot uztura līgumu, Viesītes novada terito-
rijā pienākuma vērtība noteikta 128,06 EUR.

6. Par noteikumu Nr. 15/2016 „Par Vie-
sītes novada pašvaldības kapitālsabiedrību 
un publiski privāto kapitālsabiedrību, kurās 
Viesītes novada pašvaldībai pieder kapitāla 
daļas, pārraudzību” apstiprināšanu.

7. Par pirmsskolas izglītības pedagogu 
(izņemot bērnu no piecu gadu vecuma izglī-
tošanā nodarbinātos pirmsskolas izglītības 
pedagogus) mēneša darba algu 2016./2017. 
mācību gadā – no š. g. 1. septembra mēneša 
darba algas likme noteikta 620,00 EUR un 
darba slodze 0,9 (36 stundas nedēļā).

8. Par Viesītes novada domes notei-
kumu Nr. 16/2016 „Kārtība valsts bu-
džeta mērķdotācijas pedagogu darba sa-
maksai pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs sadalei Viesītes novadā” apstip-
rināšanu.

9. Par finansējuma piešķiršanu mācību 
piederumu iegādei 1. klašu skolēniem – 30 
EUR skolēnam, kurš uzsāks mācības Vie-
sītes vidusskolas un Rites pamatskolas 1. 
klasēs.

10. Par Nolikuma „Mazā Bānīša Balva” 
apstiprināšanu.

11. Par novada domes priekšsēdētāja 
2016. gada 18. jūlija rīkojuma „Par izmai-
ņām 16.03.2016. domes lēmumā Nr. 29 
„Par dalību Latvijas Nacionālajā veselīgo 
pašvaldību tīklā”” apstiprināšanu.

12. Par Viesītes novada pašvaldības da-
lību SAM 5.5.1. projektā „Sēlijas kultūrvēs-
turiskā mantojuma ceļš” Sērpiņu pilskalna 
apkārtnes labiekārtošanai.

13. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2016 
„Par grozījumiem 2016. gada 18. janvā-
ra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 „Par 
Viesītes novada pašvaldības 2016. gada bu-
džetu”” apstiprināšanu.

14. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 
37A, Viesītē, Viesītes novads, sadalīšanu.

15. Par dzīvokļa īpašuma Rites pagasta 
„Druviņas 6” – 6 ierakstīšanu Zemesgrāma-
tā un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

16. Par zemes nomas līgumu slēgšanu 
un zemes nomas līguma pagarināšanu ar 3 
personām.

17. Par lauksaimniecības zemes apme-
žošanu.

18. Par zemes ierīcības projekta nekus-
tamajam īpašumam „Dimanti”, Viesītes pa-
gasts, Viesītes novads, apstiprināšanu.

19. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā 2 personām.

20. Par deklarēto dzīves vietu anulēšanu 
3 personām.

21. Par pusdienu maksas apstiprināša-
nu Rites pamatskolā 2016./2017. mācību 
gadā – vienas pusdienu porcijas cena 0,90 
EUR.

Nākošā kārtējā novada domes sēde no-
tiks š. g. 14. septembrī.

Informāciju sagatavoja pašvaldības 
kancelejas vadītāja D. Vītola.

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi 
novada mājaslapā: www.viesite.lv

Viesītes novada domes sēdēs skatītie jautājumi

Nolikums „Par fi nansiālo atbalstu sportam Viesītes novadā”
APSTIPRINĀTS Viesītes novada domes 

2016. gada 17. augusta sēdē (prot. Nr. 12; 
2.#). Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 6. punkts, 41. panta pirmās da-
ļas 2. punkts, Sporta likuma 7. panta pirmās 
daļas 5. punkts.

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek 

izskatīti pieteikumi un piešķirts fi nansējums 
sporta aktivitāšu veicināšanai Viesītes nova-
dā.

1.2. Finansējuma piešķiršanas mērķis – 

atbalstīt Viesītes novada sporta komandu un 
individuālo sportistu dalību novada un reģio-
nālajās sacensībās, Latvijas sporta federācijas 
rīkotajos Latvijas čempionātos, Latvijas kausu 
izcīņās, Baltijas valstu sporta federāciju rīko-
tajos čempionātos, Latvijas veterānu sporta 
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spēlēs, Latvijas olimpiādēs, Latvijas izlases 
sastāvā Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Ei-
ropas čempionātos.

1.3. Nolikuma uzdevums ir noteikt vie-
notu pieteikšanās kārtību un kritērijus fi nan-
sējuma saņemšanai, lai sniegtu atbalstu Viesī-
tes novadā dzīvojošajiem vai Viesītes novadu 
pārstāvošajiem sportistiem.

1.4. Tiesības saņemt Viesītes novada paš-
valdības fi nansiālo atbalstu ir šādiem preten-
dentiem:

1.4.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrētām juridiskajām personām, 
kuras nodrošina sporta aktivitātes Viesītes 
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem;

1.4.2. individuālajiem sportistiem un 
sporta komandām, kas pārstāv Viesītes no-
vadu.

2. Pašvaldības piešķiramo 
atbalstu veidi

2.1. Viesītes novada pašvaldība var at-
balstīt pretendentu, dodot tiesības izmantot 
pašvaldības sporta zāles, sporta laukumus vai 
citus sporta objektus un sniedzot materiālo 
palīdzību šī nolikuma 1.2. punktā minētajos 
sporta pasākumos.

2.2. Atbalstot starptautiska, valsts, reģio-
nāla un novada mēroga sporta sacensību or-
ganizēšanu Viesītes novada teritorijā.

3. Kārtība, kādā tiek iesniegti 
iesniegumi fi nansējuma 

saņemšanai
3.1. Finansējuma piešķiršanas izvērtēša-

nas pamats ir juridiskas vai fi ziskas personas 
iesniegums (veidlapa pielikumā).

3.2. Lai saņemtu fi nansējumu, preten-
dents iesniedz iesniegumu Viesītes novada 
pašvaldības Administrācijā.

3.3. Iesniegumā pretendents norāda:
3.3.1. pamata informāciju (organizācijas 

rekvizītus, personas datus, adresi, kontaktus);
3.3.2. pieprasot fi nansējumu sporta pasā-

kuma organizēšanai, jānorāda:
3.3.2.1. pasākuma mērķis;
3.3.2.2. plānotā pasākuma laiks, vieta un 

nozīme;
3.3.2.3. plānotais aptuvenais dalībnieku 

skaits un mērķauditorija;
3.3.2.4. kopējais pasākuma ieņēmumu un 

izdevumu tāmes projekts;
3.3.2.5. citi līdzfi nansējuma avoti.
3.3.3. pieprasot fi nansējumu pretendenta 

vai tā pārstāvja dalībai sporta pasākumā:
3.3.3.1. pamata informācija par sporta 

pasākumu (nosaukums, norises laiks un vie-
ta, mērogs un nozīme);

3.3.3.2. kopējo ieņēmumu un izdevumu 
tāmes projektu dalībai sporta pasākumā;

3.3.3.3. citi līdzfi nansējuma avoti.
3.4. Iesniegumam pievieno dokumentus, 

kas apliecina pretendenta sasniegumus spor-
ta sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā.

3.5. Juridiskās personas iesniegumu pa-
raksta tās pilnvarota persona.

3.6. Viesītes novada pašvaldība ir tiesīga 
pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pie-
prasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildus 

informāciju un attiecīgā sporta veida federā-
cijas saskaņojumu.

4. Kārtība, kādā tiek izskatīti 
iesniegumi un piešķirts 

fi nansējums
4.1. Iesniegumu fi nansiālā atbalsta saņem-

šanai un tam pievienotos dokumentus izskata 
un saskaņā ar šo nolikumu izvērtē pašvaldības 
domes Finanšu komiteja kopā ar Sociālo, izglī-
tības, kultūras un sporta jautājumu komiteju.

4.2. Izskatot iesniegumu, tiek ņemti vērā 
šādi kritēriji:

4.2.1. pretendenta sporta veida pārstāvnie-
cība Viesītes novadā;

4.2.2. sporta veida tradīcijas Viesītes novadā 
un Latvijā (olimpiskie sporta veidi);

4.2.3. pretendenta sportiskais rezultātu lī-
menis;

4.2.4. pretendenta ieguldījums sporta attīs-
tībā Viesītes novadā;

4.2.5. pretendents jau ir pārstāvējis Viesītes 
novadu savā sporta veidā;

4.2.6. cits fi nansējuma avots un apjoms (no-
rādīt konkrētu fi nansējuma avotu un apjomu);

4.2.7. citi kritēriji, kas varētu kļūt zināmi, 
izskatot iesniegumu.

4.3. Komitejai ir tiesības neizskatīt iesnie-
gumu pēc būtības vai sagatavot pašvaldības 
domei atzinumu par fi nansiālā atbalsta attei-
kumu un sniegt par to rakstisku atbildi iesnie-
dzējam, ja:

4.3.1. iesniegumā nav norādītas visas ne-
pieciešamās ziņas vai nav pievienoti dokumenti 
atbilstoši šim nolikumam;

4.3.2. iesniegumā norādītās ziņas ir nepa-
tiesas.

4.4. Komiteja izskata pretendenta iesniegu-
mu un sagatavo atzinumu pašvaldības domei 
lēmuma pieņemšanai par fi nanšu atbalsta pie-
šķiršanu.

4.5. Kopējais fi nanšu atbalsts pretendentam 
tiek noteikts atbilstoši Viesītes novada pašval-
dības fi nansiālajām iespējām kārtējā budžeta 
gadā.

5. Finansējuma izlietošanas 
kārtība

5.1. Par atbilstošām fi nansējuma izlieto-
juma izmaksām sporta pasākuma organizē-
šanai tiks uzskatītas:

5.1.1. balvu (izņemot naudas balvas) ie-
gāde godalgoto vietu apbalvošanai;

5.1.2. publicitātes izmaksas;
5.1.3. kancelejas preču un materiālu ie-

gāde;
5.1.4. citi sacensību organizēšanas pasā-

kumi.
5.2. Par atbilstošām fi nansējuma izlieto-

juma izmaksām iesniedzēja vai tā pārstāvja 
dalībai sporta pasākumā tiks uzskatītas:

5.2.1. dalības maksa sporta pasākumā;
5.2.2. transporta pakalpojumu apmaksa;
5.2.3. uzturēšanās izmaksas sporta pasā-

kuma norises laikā;
5.2.4. sporta inventāra iegāde;
5.2.5. licenču apmaksa;
5.2.6. par sacensību tiesāšanas pakalpo-

jumiem.

6. Finansiālā atbalsta saņēmēja 
pienākumi un tiesības

6.1. Domes piešķirto fi nansējumu pār-
skaitīt uz fi nansiālā atbalsta saņēmēja no-
rādīto kontu drīkst pēc attiecīga iesniegu-
ma un izdevumus attaisnojoša dokumenta 
kopiju (rēķins vai pavadzīme un apmaksu 
apstiprinošs dokuments; kases čeks vai 
stingrās uzskaites kvītis, vai bankas ap-
stiprināta konta izdruka, kur maksājuma 
mērķis atbilst lēmumā piešķirtajam fi nan-
sējuma mērķim un maksājuma veicējs at-
tiecīgā sabiedriskā sporta organizācijai vai 
individuālajam sportistam) iesniegšanas 
Viesītes novada pašvaldības administrāci-
jā.

6.2. Atsevišķos gadījumos, noslēdzot 
līgumu starp pašvaldību un sporta sabied-
risko organizāciju vai individuālo spor-
tistu, domes piešķirto fi nansējumu drīkst 
pārskaitīt uz fi nansiālā atbalsta saņēmēja 
norādīto kontu. Viena mēneša laikā pēc 
attiecīgā sporta pasākuma norises izde-
vumus attaisnojošo dokumentu kopijas 
(rēķins vai pavadzīme un apmaksu apstip-
rinošs dokuments; kases čeks vai stingrās 
uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta 
konta izdruka, kur maksājuma mērķis at-
bilst lēmumā piešķirtajam fi nansējuma 
mērķim un maksājuma veicējs attiecīgā 
sabiedriskā sporta organizācijai vai indi-
viduālajam sportistam) jāiesniedz Viesītes 
novada pašvaldības administrācijā.

6.3. Gadījumā, ja fi nansiālā atbalsta sa-
ņēmējs nav piedalījies sporta sacensībās vai 
sporta sacensības nav notikušas, piešķir-
tais fi nansiālais atbalsts desmit dienu laikā 
no notikušo vai plānoto sacensību dienas 
jāieskaita atpakaļ pašvaldības budžetā.

6.4. Finansiālā atbalsta saņēmējam ir 
jāpiedalās sporta sacensībās kā Viesītes 
novada pārstāvim, ja novada komanda at-
tiecīgās sporta sacensībās ir dalībnieks.

6.5. Pašvaldības fi nansiālā atbalsta sa-
ņēmējiem ir tiesības izmantot pašvaldības 
simboliku – novada ģerboni vai novada 
logo – uz sacensību un treniņa formām.

6.6. Finansiālā atbalsta saņēmējam 
jānodrošina Viesītes novada publicitāte, 
jāiesniedz informācija par sporta sacensī-
bām Viesītes novada pašvaldības sabied-
risko attiecību speciālistam.

7. Kontroles mehānisms
7.1. Uzskaiti un kontroli par saņemto 

fi nansiālo atbalstu un tā saņemšanas nosa-
cījumu izpildi veic Viesītes novada pašval-
dības Grāmatvedības un fi nanšu nodaļa.

7.2. Viesītes novada pašvaldības Grā-
matvedības un fi nanšu nodaļa ir tiesīga 
pieprasīt fi nansējuma pieprasītājam papil-
dus informāciju vai paskaidrojumus.

7.3. Ja tiek konstatēts, ka pretendents ir 
sniedzis nepatiesu informāciju vai fi nan-
sējumu izmantojis neatbilstoši Nolikuma 
prasībām, turpmāk pretendenta iesniegu-
mi netiek skatīti.

Viesītes novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs
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APSTIPRINĀTS Viesītes novada domes 
2016. gada 17. augusta sēdē (prot. Nr. 12; 10.#)

I Vispārīgie jautājumi
1. Mazā Bānīša Balva (turpmāk saukta Bal-

va) ir vēsturiskajam Viesītes šaursliežu dzelzce-
ļam veltīta Viesītes novada pašvaldības atzinība 
par ieguldījumu un sasniegumiem Viesītes no-
vada un Sēlijas kultūras, kultūrvēstures un garī-
go vērtību radīšanas un popularizēšanas jomā. 
Balva dibināta Mazā Bānīša 100–tajā gadskārtā 
un ir keramikā veidota lokomotīves fi gūra ar 
uzrakstu „Mazā Bānīša Balva”. Tā tiek pasnieg-
ta nozīmīgos svētkos un pasākumos Viesītē un 
Viesītes novadā.

2. Balvas piešķiršanas mērķi:
2.1. iedibināt un turpināt valsts nozīmes 

industriālā kultūras mantojuma – Viesītes 
šaursliežu dzelzceļa kompleksa – uzturēšanas 
un aprūpes tradīcijas, tādējādi sekmējot kultū-
ras vērtību saglabāšanu;

2.2. novērtēt Viesītes novada iedzīvotāju un 
citur dzīvojošu personu ieguldījumu Viesītes 
novada un Sēlijas kultūras vērtību radīšanā, sa-
glabāšanā un popularizēšanā, godināt viņus par 
paveikto;

2.3. veicināt materiālo un nemateriālo kul-
tūras vērtību radīšanu un prestižu, atbalstot tra-
dicionālās kultūras saglabāšanu un jaunrades 
izkopšanu;

2.4. motivēt kultūras nozarē iesaistītos cil-
vēkus un sabiedrību dot ieguldījumu kultūras 
nozares attīstībā;

2.5. popularizēt vēsturisko Viesītes šaurslie-
žu dzelzceļu un Mazo Bānīti;

2.6. popularizēt Viesītes novadu.
3. Šis nolikums nosaka Balvas piešķiršanas 

nosacījumus, Balvas veidu, kārtību, kādā tiek ie-
sniegti ierosinājumi un pieteikumi, izvērtēšanas 
kārtību, Balvas pasniegšanas veidu un laiku.

4. Balvas piešķiršanu organizē Balvas pie-
šķiršanas komisija (turpmāk saukta Komisija).

5. Balvas izgatavošanas un Balvas pasnieg-
šanas ceremonijas izmaksas, kā arī citas ar to 
saistītas izmaksas tiek fi nansētas no pašvaldības 
līdzekļiem, paredzot attiecīgos izdevumus Vie-
sītes muzeja „Sēlija” budžetā.

II Balvas pretendenti
6. Uz Balvas piešķiršanu var pretendēt per-

sonas, kas aizvadītā gada laikā, vērtējot no ie-
priekšējās balvas pasniegšanas, devušas sabied-
rībai redzamu ieguldījumu kultūras jomā.

7. Uz Balvas piešķiršanu var pretendēt arī ar 
šo Balvu jau apbalvotas personas.

8. Uz Balvas piešķiršanu pretendē personas, 
kas pieteiktas šī Nolikuma III nodaļas noteiktajā 
kārtībā.

III Balvas pretendentu 
pieteikšana

9. Pretendentus Balvas piešķiršanai var pie-
teikt fi ziskas un juridiskas personas, personu 
apvienības, biedrības un organizācijas.

10. Pretendenti piesakāmi rakstveidā, pie-
teikumā norādot informāciju par pieteicēju un 
Balvas pretendentu, sniedzot pārliecinošu pie-
teikuma pamatojumu.

11. Pretendenti Balvai piesakāmi personīgi 
Viesītes novada pašvaldībā vai nosūtot pa pastu 
ar norādi „Mazā Bānīša Balvai”.

12. Kopā ar pieteikumu iesniegtā papildin-
formācija tiek nodota Viesītes muzeja „Sēlija” 
īpašumā un lietošanā.

13. Šī nolikuma nosacījumiem neatbilstoši 
pieteikumi tiek atstāti bez izskatīšanas, par to 
rakstveidā paziņojot iesniedzējam.

IV Pieteikumu vērtēšana un 
Balvas piešķiršana

14. Pieteikumu Balvas piešķiršanai vērtēša-
nu un laureāta noteikšanu veic Balvas piešķirša-
nas komisija.

15. Balvas piešķiršanas komisija (turp-
māk – Komisija):

15.1. Komisijas pamatsastāvā: Viesītes no-
vada domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja 
vietnieks, izpilddirektors, domes sociālo, izglī-
tības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
pārstāvis, Viesītes Kultūras pils direktors un 
Viesītes muzeja „Sēlija” vadītājs;

15.2. pieaicinātie vērtētāji: Viesītes novada 
iestāžu pārstāvji un pagastu pārvalžu pārstāvji.

16. Visiem Komisijas locekļiem ir balsstie-
sības. Katram Komisijas loceklim ir 1 (viena) 
balss. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Ko-
misijas priekšsēdētāja balss.

17. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē pie-
dalās Komisijas priekšsēdētājs vai vietnieks un 
vēl vismaz 2 (divi) no Komisijas pamatsastāva, 

un vismaz 1 (viens) no pieaicinātajiem vērtētā-
jiem. Lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vai-
rākumu.

18. Vērtēšanas rezultātus un Balvas laureā-
tus, kam tiks piešķirta Balva, Komisija apstip-
rina ar lēmumu. Komisijai ir tiesības neizvirzīt 
nevienu laureātu un nepiešķirt Balvu, ja neviens 
no pretendentiem nav atzīts par atbilstošu.

19. Komisijas sēdes vada Komisijas priekš-
sēdētājs vai vietnieks. Komisijas sēdes protokolē 
Komisijas ievēlēts protokolists no Komisijas lo-
cekļu vidus.

20. Vērtējot pieteikumus, Komisijai ir tiesī-
bas pieprasīt papildus informāciju no pieteiku-
ma iesniedzēja.

21. Komisijai ir tiesības apzināt sabiedrības 
viedokli par Balvas piešķiršanai izvirzītajiem 
pretendentiem, organizējot aptaujas vai balso-
jumus. Sabiedrības viedoklis var tikt ņemts vērā 
Komisijas vērtēšanas procesā.

22. Komisija var piešķirt sabiedrības balso-
juma uzvarētājam atsevišķas veicināšanas balvas.

V Balvu skaits un pasniegšana
23. Ikgadējais Balvu skaits ir ne vairāk kā 10 

(desmit) Mazā Bānīša Balvas, neieskaitot veici-
nāšanas balvas.

24. Balvas tiek pasniegtas šī nolikuma 18. 
punkta kārtībā apstiprinātam Balvas preten-
dentam.

25. Balvu saņēmēji tiek godināti Viesītes 
novada pašvaldības organizētā Balvas pasnieg-
šanas ceremonijā šī nolikuma 1. punktā noteik-
tajā kārtībā.

VI Publicitāte
26. Šis nolikums un Komisijas lēmums par 

Balvas noteikšanu un piešķiršanu tiek publicēti 
pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevu-
mā „Viesītes Novada Vēstis”.

27. Viesītes novada pašvaldība dome no-
drošina informācijas publicēšanu par Balvas 
pasniegšanu un laureātiem.

VII Nobeiguma noteikums
28. Šo nolikumu apstiprina, grozījumus tajā 

izdara, atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu Vie-
sītes novada dome ar savu lēmumu.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs 
J. Dimitrijevs

Nolikums „Mazā Bānīša Balva”

Viesītes novada pašvaldība ar šī gada 3. jūniju ir uzņemta Nacionālajā 
veselīgo pašvaldību tīklā, un tai ir piešķirts Veselīgas pašvaldības statuss. 

Centrālā fi nanšu un līgumu aģentūra ir uzaicinājusi šajā tīklā esošās paš-
valdības iesniegt projektu pieteikumu 9.2.4.2. pasākumā „Pasākumi vietē-
jās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profi laksei”.

Lai apzinātu un plānotu būtiskākos Viesītes novada mērķa grupām 
aktuālos veselību veicinošos pasākumus, šī gada 28. jūlijā Viesītes nova-
da domē uz kopīgu diskusiju tika aicināti Viesītes novada ģimenes ārsti, 
saistītās nevalstiskās organizācijas, iestāžu vadītāji un speciālisti. Tikšanās 
laikā izskanēja vairāki priekšlikumi, kurus plānots apkopot un iekļaut 
projekta pieteikumā.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Uzsākts domāt par veselību veicinošiem pasākumiem 
Viesītes novadā
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✓Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu atklātu izsoli 
ar augšupejošu soli:

• nekustamajam īpašumam Viesītes no-
vada Viesītes pagasta „Vecromulīši”; nekus-
tamais īpašums sastāv no 3 (trim) meža zemes 
vienībām 10,28 ha kopplatībā; sākotnējā cena 
EUR 33520.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Izsole sāksies 2016. gada 2. septembrī plkst. 

9.30 Viesītes novada pašvaldības administrāci-
jas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

• nekustamajam īpašumam Viesītes nova-
da Viesītes pagasta „Meža Kuļķes”; nekusta-
mais īpašums sastāv no 1 (vienas) meža zemes 
vienības 9,12 ha platībā; sākotnējā cena EUR 
12320.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts 
euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Izsole sāksies 2016. gada 2. septembrī plkst. 

9.00 Viesītes novada pašvaldības administrāci-
jas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-
miem, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2016. gada 1. septembra plkst. 
16.00 Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.
✓ Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā nekustamā īpašuma atkārtotu 
atklātu izsoli ar augšupejošu soli: 

• nekustamajam īpašumam Viesītes nova-
da Elkšņu pagasta „Kristapu Lauki”; nekus-
tamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vie-

nības 19,9 ha kopplatībā; sākotnējā cena EUR 
26288.10. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts 
euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, 

iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var 
līdz 2016. gada 1. septembra plkst. 16.00 Viesī-
tes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Īpašuma tiesības uz īpašumu var iegūt tikai 
persona, kas atbilst likuma „Par zemes privati-
zāciju lauku apvidos” prasībām.

Izsole sāksies 2016. gada 2. septembrī plkst. 
10.00 Viesītes novada pašvaldības administrāci-
jas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

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

IZSOLES

Viesītes novada pašvaldība turpina īs-
tenot projektu Nr. 15–05–A00403–000196 
„Meliorācijas sistēmas atjaunošana Viesītes 
pilsētā un Viesītes pagastā”.

Projekts mērķis – atjaunot meliorācijas 
sistēmu Viesītes pilsētas un Viesītes pagasta 
teritorijā, tādējādi uzlabojot infrastruktūru 
lauksaimniecības attīstībai, meža ražības, 
audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes 
paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un 

mežsaimniecības nozares konkurētspējas 
palielināšanai.

Projekta ietvaros paredzēts veikt Viesī-
tes pilsētas un Viesītes pagasta meliorācijas 
sistēmas atjaunošanu. Būvprojektu „Viesītes 
pilsētas un Viesītes pagasta meliorācijas sis-
tēmu atjaunošana” izstrādāja SIA „Projekt-
grupa”. Iepirkuma rezultātā tika noslēgts 
līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA „Aļņi 
AS”. Pašvaldības intereses pārstāv būvuz-

raugs Ēriks Kruglinskis (SIA „Prerogativa”), 
kurš uzrauga atjaunošanas darbu gaitu ob-
jektā. Būvdarbus plānots pabeigt līdz šī gada 
15. novembrim.

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

Projekta vadītāja A. Kalniņa

Turpinās meliorācijas sistēmas atjaunošanas projekts

 23. augusta pēcpusdienā noslēdzās gads-
kārtējais biedrības „Lauku partnerība Sēlija” 
rīkotais radošais konkurss „Vedējs 2016”. 
Šogad konkurss notika jau 11. reizi. Tā mēr-
ķis ir rosināt „Lauku partnerības Sēlija” te-
ritorijas lauku ļaudis teikt labus vārdus par 
sava pagasta ļaudīm.

Konkursa varoņi ir dažādu lauku dzī-
ves jomu pārstāvji – novadpētnieki, darbī-
gas ģimenes, dzīvespriecīgi seniori, vietējās 
pašvaldības darbinieki, skolotāji. Tā ir ie-
spēja konkursa noslēguma pasākumā, kas 
tradicionāli notiek iepriekšējā gada laureāta 
pagastā vai pilsētā, sanākt kopā līdzīgi do-
mājošajiem no visa bijušā Jēkabpils rajona. 
Šogad tā ir Lone, kur dzīvo VEDĒJS 2015 – 
Līču ģimene. Katrs Vedējs saņēma tradicio-
nālo Vedēja balvu - lukturīti, kas simbolizē 
gaismas turpinājumu. No Viesītes novada 
Vedēji ir Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs 
Dainis Čerņauskis (rakstītāja Austra Niķe) 
un Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes 
lietu speciāliste Laura Liepiņa (rakstītāja 
Velta Lāce).

Par „Vedējs 2016” kļuva Biržu Tautas 
nama vadītāja Vija Pazuha. Rakstu par Viju 
iesniedza Salas novada priekšsēdētāja Irēna 
Sproģe. Lauku partnerības vedēju pulkam ir 
piebiedrojušies 10 VEDĒJI. Pasākumu vadī-
ja Lauku partnerības Sēlija administratīvā 

vadītāja Skaidrīte Medvecka un valdes lo-
ceklis Jānis Subatiņš.

Svētku noskaņai uzstājās Elkšņu pagasta 
vokālais ansamblis un grupa „Maskas”, bet 
pasākuma izskaņā viesi tika cienāti arī ar 
tradicionālo mielastu brīvā dabā.

Noslēdzies radošais konkurss „Vedējs 2016”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Par atkritumiem
Atkritumi savākšanai ievietojami tikai 

un vienīgi konteineros vai marķētajos atkri-
tumu maisos. Jebkāda sadzīves atkritumu 
novietošana blakus konteineriem, kā arī at-
kritumu ievietošana nemarķētos maisos un 
atkritumu novietošana neatļautās vietās ir 
pārkāpums, kas sodāms atbilstoši pastāvo-
šajai likumdošanai.

Ikkatram īpašumam (dzīvoklim, privāt-
mājai vai ražošanas struktūrvienībai) Vie-
sītes novadā jābūt noslēgtam līgumam par 
atkritumu savākšanu ar SIA „Viesītes ko-
munālā pārvalde”. Ikviens īpašnieks, kuram 
joprojām nav noslēgts atkritumu apsaim-
niekošanas līgums, tiek aicināts ierasties 
Viesītē, Smilšu ielā 2, uz atkritumu apsaim-
niekošanas līguma slēgšanu, lai vienotos par 
atkritumu savākšanas laiku un daudzumu.

Privātmāju īpašniekiem atkritumus at-
ļauts novietot tikai pie saviem īpašumiem. 
Jebkādu sadzīves atkritumu novietošana 
citur aizliegta. Viesītē daļai iedzīvotāju no-
slēgti līgumi par atkritumu izvešanu vien-
reiz mēnesī, tāpēc lūdzu ievērot līgumā 
atrunāto kārtību un atkritumus novietot 
savākšanai tikai vienreiz mēnesī – pirmajā 
vai trešajā pirmdienā. Atkritumu novietoša-
na divas reizes mēnesī ir līguma nosacījumu 
neievērošana, un šajos gadījumos tiks aprē-
ķināta papildus maksa par atkritumu savāk-

šanas pakalpojumu.

Par ūdensapgādi
Ja tiek saņemts ūdens no centralizēta-

jiem ūdensapgādes tīkliem vai novadīta ka-
nalizācija SIA „Viesītes komunālā pārvalde” 
centralizētajos kanalizācijas tīklos, ūdens-
vada ievadiem jābūt aprīkotiem ar ūdens 
mērītāja mezglu. Ikviens īpašnieks ir atbil-
dīgs par mērierīču uzstādīšanu un to parei-
zu darbību, ierīču verifi kāciju (ūdensskaitī-
tājiem ne retāk kā ik pēc četriem gadiem) un 
pēc ierīču uzstādīšanas – uzskaites mezgla 
noplombēšanu un plombes saglabāšanu ne-
skartu ierīču ekspluatācijas laikā. Pēc ūdens-
skaitītāja uzstādīšanas ūdens skaitītājs jāre-
ģistrē. Ar ūdensskaitītāja pasi jāierodas SIA 
„Viesītes komunālā pārvalde”, lai reģistrētu 
skaitītāju. Ūdensskaitītāja rādījumi jāziņo 
katru mēnesi līdz 30. datumam.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” pat-
laban turpina uzstādīt ūdensskaitītājus paš-
valdības dzīvokļos. Ja kāds no īrniekiem vē-
las, lai skaitītājs tiktu uzstādīts ārpus kārtas, 
lūdzam vērsties ar iesniegumu Smilšu ielā 2, 
Viesītē, SIA „Viesītes komunālā pārvalde”.

Ja kādam no privātmāju vai īpašumā 
esošo dzīvokļu īpašniekiem nepieciešama 
palīdzība ūdensskaitītāju uzstādīšanā, lū-
dzam ar iesniegumu vērsties Smilšu ielā 2, 
Viesītē, SIA „Viesītes komunālā pārvalde”. 

Par atlīdzību vienosimies, kad tiks veikta 
ūdensskaitītāju uzstādīšana.

Ielās, kurās tika izbūvēti ūdensvads un 
kanalizācija, lai īpašumus pieslēgtu centrali-
zētajiem tīkliem, jāsaņem tehniskie noteiku-
mi pieslēgumu izveidošanai. Darbi par pie-
slēgumu izbūvi jāsedz pašiem īpašniekiem.

Par norēķiniem, parādiem un 
dzīvokļu īpašniekiem

Saskaņā ar līguma nosacījumiem un 
izrakstītajiem rēķiniem maksājumi jāveic 
regulāri – katru mēnesi. Atgādinu, ka pa-
rādnieki labprātīgi var segt laicīgi neveiktos 
maksājumus.

125 personu lietas nodotas fi rmām SIA 
„SERGEL” un SIA „GELVORA” ārpus tiesas 
parādu piedziņai.

2016. gada pirmajā pusē, pamatojoties 
uz tiesas lēmumu, dzīvokļi jāatbrīvo divām 
personām bez citas dzīves vietas ierādīša-
nas. Šīm personām jāsedz tiesas izdevumi. 
Ja dzīvokļi netiks atbrīvoti labprātīgi, pie-
nāksies segt arī tiesu izpildītāju izdevumus.

Pārdodot dzīvokļu īpašumus, aicinām 
veco īpašnieku rakstiski informēt mūs par 
darījumu un jauno īpašnieku. Savukārt jau-
nos īpašniekus aicinām ierasties un noslēgt 
līgumus par pakalpojumiem. Šādi rīkojoties, 
izvairīsimies no daudzām neskaidrībām.

Valdes priekšsēdētājs M. Blitsons

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” atgādina

Viesītes novada pašvaldības polici-
jā 2016. gada jūnijā un jūlijā reģistrēts 21 
iesniegums un saņemtas 49 informācijas 
no Viesītes novada juridiskām personām 
un iedzīvotājiem, saņemti un apkalpoti 
32 personu izsaukumi. Par saistošo notei-
kumu nepildīšanu brīdināta 31 persona. 
Viesītes pašvaldības policijā ar dažādiem 
jautājumiem griezušies 49 Viesītes nova-
da iedzīvotāji, daudzos gadījumos veikts 
darbs un izteikti aizrādījumi nepilngadī-
gām personām par dažādiem sīkiem pār-
kāpumiem, piemēram, ielas šķērsošanu 
tam neparedzētā vietā, uzturēšanos tir-
gus teritorijā tumšajā diennakts laikā pēc 
pulksten 22:00 utt.

Sadarbība ar citiem dienestiem – Bā-
riņtiesu, Sociālo dienestu – 11 gadījumos, 
pārbaudīti 56 transportlīdzekļi un to vadī-
tāju dokumenti. Veiktas 24 alkohola pār-
baudes, kurās tika konstatēti 6 pozitīvi rā-
dījumi. Ar Valsts policiju veikti sadarbības 
pasākumi 9 gadījumos, palīdzēts aizturēt 
starppilsētu autobusā Viesītes iedzīvotājus 
par huligāniskām darbībām un atrašanos 
sabiedriskā vietā alkohola reibumā. Aiztu-
rēta Viesītes iedzīvotāja, pie kuras atradās 
pudele ar bezkrāsainu šķidrumu ar alko-
holam raksturīgu smaržu. Nodrošināta 
kārtība Viesītes pilsētas svētku pasāku-
mos.

Pašvaldības policija piedalījās ceļu stā-
vokļa apsekošanā 8 gadījumos, 2 gadīju-
mos konstatēti ceļu bojājumi (pārkāpumi 
novērsti), 3 reizes tika sniegta palīdzība 
psihiski slimu cilvēku neitralizēšanā un 
nogādāšanā uz Daugavpils psihoneirolo-
ģisko slimnīcu. Uzsāktas 14 administra-
tīvās lietvedības, sastādīti 11 administra-
tīvo pārkāpumu protokoli: 1 gadījums par 
apkārtnes piesārņošanu, 3 gadījumi par 
dzīvnieku labturības noteikumu pārkāp-
šanu, 1 lieta par neatļautu vielu dedzinā-
šanu, 1 gadījums par nepilngadīgā smēķē-
šanu, 1 gadījums par robežzīmes (kupicas) 
iznīcināšanu, 1 gadījums par divu mazga-
dīgu (līdz 7 gadiem) bērnu nepieskatīšanu, 
atļaujot tiem pārvietoties pa pilsētas ielām 
bez vecākiem, 1 gadījums par graudaugu 
nobradāšanu, ko izdarījuši mājlopi, 1 ga-
dījums par invazīvo augu (latvāņu) neie-
robežošanu un 1 gadījums, kad tika plūkti 
ziedi svešā īpašumā bez saimnieces atļau-
jas. Veikta sabiedriskās kārtības nodroši-
nāšana 8 publiskajos pasākumos.

Pāris vārdos gribu brīdināt mazdār-
ziņu un Viesītes pilsētas privātmāju īpaš-
niekus par zāles nepļaušanu ap saviem 
īpašumiem. Domājam, ka sodus maksāt 
negribam neviens, tāpēc sakopsim savus 
īpašumus laicīgi. Pie Dzelzceļnieku ielas 
garāžām mazdārziņu īpašnieku izveidotā 

nezāļu un atkritumu kaudze bojā pilsētas 
vizuālo tēlu, radot kaitējumu videi.

Vasaras mēnešos veikti vairāki reidi 
Viesītes novada ūdens tilpēs, pārbaudīti 
44 makšķernieki un izcelti 12 nelegālie 
bezsaimnieku zvejas rīki – Viesītes ezerā 2 
tīkli (30 metri), 2 murdi, Ilzu ezerā 1 tīkls 
(70 metri), 5 peldošās ūdas uz līdakām, 
Saukas ezerā 2 tīkli (180 metri). Zvejnie-
kiem nelielai informācijai varam norādīt, 
ka kontrole novada ūdeņos būs visu laiku, 
neskatoties uz gadalaiku vai laika apstāk-
ļiem. Paldies Viesītes novada makšķernie-
kiem par sniegtajām informācijām nekār-
tību gadījumos uz novada ūdens tilpēm!

Viesītes novada pašvaldības policijas 
inspektors J. Pučinskis

Viesītes novada pašvaldības policijas darbs 
2016. gada jūnija un jūlija mēnešos
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No 4. līdz 8. augustam Viesītes novadā 
viesojās četru cilvēku delegācija no sadrau-
dzības pilsētas Polijā. Čeladžas delegāciju 
pārstāvēja Marija Čerženovska, Publisko 
iepirkumu departamenta vadītāja, Ma-
reks Koconi, Čeladžas pilsētas deputāts, 
Jakubs Kubasiks, Attīstības, kultūras un 
starptautisko attiecību departamenta va-
dītāja vietnieks, šoferis Pāvels Poļakovs-
kis. Tāpat pilsētas svētku nedēļā Viesītes 
pašvaldība pirmo reizi uzņēma delegāci-
ju no sadraudzības pilsētas Baltkrievijā. 
Postavi delegāciju pārstāvēja Pāvels Staņuš 
Rodionovičs, Postavas rajona izpildko-
mitejas priekšsēdētāja vietnieks, Gaļina 
Čapļinskaja Nikolajevna, Postavas rajona 
izpildkomitejas ideoloģijas, kultūras un 
jaunatnes lietu nodaļas priekšniece, Oļegs 
Malahovs Danilovičs, Postavas pilsētas 

autotransporta uzņēmuma Nr. 17 priekš-
nieks. Tostarp Viesītes pašvaldība uzņēma 
arī tautas mūzikas un dziesmu ansambli 
„BITAHHE”.

Abu delegāciju galvenais vizītes mēr-
ķis bija apmeklēt un piedalīties 88. Viesī-

tes pilsētas svētkos. 
Delegāciju pārstāvji 
tikās ar novada va-
dību un pašvaldības 
speciālistiem.

Vizītes laikā Po-
lijas delegācijas pār-
stāvji ofi ciāli ielūdza 
Viesītes novada uzņē-
mējus un pašvaldības 
pārstāvjus atbildes 
vizītē apmeklēt Če-
ladžas pilsētu šī gada 
novembra mēnesī. 

Plānotās vizītes mērķis būtu veicināt sa-
darbību starp abām pilsētām uzņēmējdar-
bības jomā.

Sadarbība starp Viesītes novada paš-
valdību un Postavas rajonu Baltkrievijā 
aizsākās 2015. gadā, kad 14. jūnijā tika 

parakstīts sadarbības līgums. Šī ir pirmā 
reize, kad Baltkrievijas delegācija apmeklē 
Viesītes novadu. Ar Baltkrievijas delegā-
ciju tika runāts par iespējām sadarboties 
pierobežu projektos kā sadarbības partne-
riem. Tostarp turpināt aizsākto sadarbību 
kultūras un jaunatnes jomā.

Tautas mūzikas un dziesmu ansamblis 
„BITAHHE” vizītes laikā novadā sniedza 
divus koncertus. 5. augustā ansamblis mu-
zicēja Saukas pagastā Lones ciemā, bet 6. 
augustā – uz lielās pilsētas svētku skatuves.

Gandrīz visiem delegāciju pārstāvjiem 
šī bija pirmā vizīte Viesītes novadā, tāpēc 
viesi tik iepazīstināti ar pilsētu, tās vēsturi 
un infrastruktūru.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 

speciāliste L. Liepiņa
Autores foto

Viesītes novadu apmeklē delegācijas no sadraudzības 
pilsētām Baltkrievijā un Polijā

Piektdien, 5. augustā, plkst. 18.00 Lo-
nes estrādē Saukas pagasta iedzīvotājiem 
tika dota iespēja satikties ar viesiem no 
Baltkrievijas – tautas mūzikas kolektīvu 
„Bitahhe”, kas klātesošajiem sniedza sir-
snīgu koncertu. Dalībnieki iepazīstināja 
ar sevi, kā arī aicināja skatītājus uz deju.

Paldies Viesītes novada domei, kultū-
ras pils vadītājai par iespēju mums pir-
majiem baudīt viesu sniegumu! Mēs sa-
viem viesiem dāvājām z/s „Podi” sarūpēto 
medu, kur norādīts, ka tas ražots Latvijā, 
pielikām klāt blociņus ar Lones Tautas 
namā notiekošo (bildēs), par ko viesi bija 
ļoti pateicīgi. Paldies arī varenajam klausī-
tāju pulkam, šķiet, ka mēs abpusēji guvām 
gandarījumu!

Prieku guvu arī es – Inta, Lones Tautas 
nama vadītāja.

Koncerts Lones estrādē
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No 5. līdz 7. augustam tika aizvadīti 88. 
Viesītes pilsētas svētki „Mazajam Bānītim 
100”. Šo dienu garumā bija virkne pasākumu, 
kuros varēja piedalīties ikviens interesents. 
Šogad pilsētas svētki notika Mazā bānīša 
simtgades zīmē.

Svētku programma tika atklāta 5. augustā 
ar svinīgu pasākumu Viesītes Kultūras pilī. 
Tajā tika sumināti bijušie dzelzceļnieki un 
pasniegta „Mazā Bānīša balva”. Pasākumā ar 
muzikālu priekšnesumu klātesošos priecēja 
vīru koris no Valmieras „Baltie bērzi”. Pēc 
koncerta bijušajā stacijas laukumā tika atklāta 
piemiņas plāksne, Viesītes iedzīvotāju pateicī-
ba Mazajam Bānītim.

Pilsētas svētku pirmā diena tika noslēg-
ta ar koncertu muzeja „Sēlija” teritorijā. Sa-
vukārt Kultūras pils laukumā plkst. 21:00 
risinājās elpu aizraujoši moto – auto triku 
paraugdemonstrējumi ar pirotehniskiem ele-
mentiem, kurus izpildīja „Stuntfi ghters”.

6. augustā jau no paša rīta pilsētas iedzīvo-

tājus modināja pašvaldības policists Jānis Pu-
činskis, jauniešu domes pārstāve Ilva Mašins-
ka un Viesītes pūtēju orķestris.

Dienas pirmajā daļā Zaļā tirgus laukumā 
pārdot un pirkt gribētāji tikās amatnieku un 
mājražotāju tirdziņā. Muzeja „Sēlija” terito-
rijā jau trešo gadu bērniem bija bezmaksas 
piepūšamās atrakcijas, velokarti un dažādas 
radošas aktivitātes, kuras nodrošināja Viesītes 
Baptistu draudze.

Plkst. 12:00 ikviens interesents varēja ie-
pazīt Zemessargu un patruļkuģa P–07 „Viesī-
te” aprīkojumu, uzzināt par karavīru ikdienu 
un iespējām militārajā karjerā.

Izaicinājumu pilnu pēcpusdienu bija sa-
rūpējuši TV viedspēles „Ciemos” uzvarētāji. 
Komandām trīs cilvēku sastāvā bija jātiek 
galā ar deviņiem uzdevumiem. Pirmās vie-
tas ieguvēju komanda saņēma 50 EUR balvu, 
otrā vieta – mobilos lādētājus, bet trešās vietas 
ieguvēji balvā saņēma suvenīrus ar pilsētas 
simboliku.

Kultūras pils Tradīciju zālē no-
risinājās tikšanās ar grāmatu ap-
gāda „Jumava” vadītāju J. Visocki, 
bija iespēja iegādāties arī jaunākās 
izdevniecības izdotās grāmatas.

Plkst. 17:00 sākās svētku kon-
certs, kurā tika pasniegts apbal-
vojums „Viesītes Goda pilsonis” 
Viesītes baptistu draudzes mācī-
tājam Jurim Grigam. Pēc apbal-
vojuma pasniegšanas muzikālus 
priekšnesumus sniedza Viesītes 
amatierkolektīvi – VPDK „Augš-
zeme”, VPDK „iDeja”, Viesītes 
pūtēju orķestris. Jauktais koris 
„Viesīte” sniedza koncertu kopā ar 
Normundu Rutuli. Svētkos viesī-
tiešus sveica arī sadraudzības pilsē-
tu delegāciju pārstāvji no Čeladžas 
Polijā un Postavas Baltkrievijā. 
Apsveikumiem sekoja Baltkrievi-
jas tautas mūzikas un dziesmu an-
sambļa „BITAHHE” koncerts.

Svētku koncerta turpināju-

mā uzstājās Mārtiņš Ruskis uzvedumā „No 
Maestro līdz Maestro un vēl!”, tam sekoja 
Andris Ērglis, Ieva Sutugova, Artis Robež-
nieks, instrumentālā grupa komponista Jāņa 
Strazda vadībā uzvedumā „No sirds uz sirdi”. 
Ar tumsas iestāšanos uzstājās „Fire spirit” ar 
uguns šovu, kam sekoja svētku balle ar grupu 
„GAIN FAST”.

Svētku organizatori norāda, ka Mazā Bā-
nīša simtgades gads nebūt vēl nav beidzies. 
Šobrīd notiek Mārtiņa Buclera e-foto albu-
ma veidošana, kuram elektroniski var iesūtīt 
fotogrāfi jas par Sēliju. Līdz pat decembrim 
ikviens foto var sūtīt uz šo e-pastu: fotoal-
bumsselija@gmail.com. Tāpat vēl joprojām 
notiek akcija „Mazā Bānīša simts labie darbi” 
– http://www.muzejsselija.lv/?p=4499. Mazā 
Bānīša simtgades noslēguma pasākums pare-
dzēts decembrī.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 

speciāliste L. Liepiņa

Aizvadīti Viesītes pilsētas svētki 
„Mazajam Bānītim 100”
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No 5. līdz 7. augustam viesītieši, tuvi un tāli 
ciemiņi svinēja Mazā Bānīša simtgades svētkus.

5. augustā Kultūras pils koncertzālē tika at-
klāti Mazā Bānīša simtgades svētki, ko atklāja 
muzeja „Sēlija” vadītāja Ilma Svilāne, atgādi-
not, cik svarīgs ir Mazais Bānītis, kura vārdu 
rak stām ar lielajiem sākumburtiem un uztve-
ram kā dzīvu būtni, tieši tāpēc Mazais Bānītis, 
kā jau lokomotīvei pienākas, ieved trīs dienu 
pilsētas svētkos. Jānis Dimitrijevs atgādināja 
visiem nelielu Mazā Bānīša vēsturi, šis tehnikas 
brīnums veicināja Viesītes tapšanu par ražoša-
nas un kultūras centru, tāpat viņš sacīja, ka tikai 
caur asarām un pūlēm tiek radīta valsts, un tas 
notiek, darot kopā. Domes priekšsēdētājs reto-
riski jautāja: „Vai šodien būtu Viesītes pilsēta, ja 
nebūtu Mazā Bānīša un dzelzceļa līnijas?” Sa-
vukārt novadnieks Kārlis Greiškalns savā runā 
sacīja: „Esmu patiesi lepns, ka esmu viesītietis! 
Es šodien esmu ļoti laimīgs!” To es arī novēlu 
ikvienam kādā dzīves posmā pateikt par savu 
pilsētu un savu dzīvi.

Šogad iedibinātā „Mazā Bānīša balva” tika 
pasniegta bijušajiem dzelzceļniekiem, kuri 
vienmēr atsaukušies palīdzēt muzejam „Sēlija”. 
Keramiķes Inetas Dzirkales veidotu bānīša lo-
komotīvi saņēma Līvija Jaksteviča, Edgars Ada-
movičs, Ruta Buiķe, Stefanida Klubure, Austra 
Bērziņa un Imants Gors. Pirmo reizi Sēlijā ar 
emocionālu koncertu uzstājās politiski represē-
to vīru koris no Valmieras „Baltie bērzi”, kora 

dalībnieks Jānis Plāns arī bijis dzelzceļa darbi-
nieks. Pēc svinīgā pasākuma Tradīciju zālē tika 
atklāta izstāde „Jēkabpils. Aizmirstie Zīlāni” 
(novadpētnieces Sarmītes Ozoliņas kolekcija 
un pētījums) un „Viesītē reiz bija…” (muzeja 
„Sēlija” krājuma fotogrāfi ju reprodukcijas).

Dzelzceļš kā transporta veids Viesītē dar-
bojas no 1916. līdz 1972. gadam, tādēļ Viesī-
tes dzelzceļa vēsture cieši saistīta ar Viesītes 
pilsētas vēsturi un attīstību. Tieši tas veicināja 
mazā miesta izaugšanu par Viesītes pilsētu, 
pavēra jaunas iespējas un jaunas pārmaiņas 
visās dzīves sfērās, turklāt ērtais un uzticamais 
pārvietošanās veids izmainīja cilvēku ikdienas 
dzīves ritmu. Stacijas laukums bija nozīmīgā-
kais iedzīvotāju ikdienas ceļu krustpunkts, pati 
rosīgākā, romantiskākā, ļaužu pārpildītākā un 
nozīmīgākā vieta pilsētā. Svinīgi tika atjaunots 
vēsturiskais nosaukums „Stacijas laukums”, kā 
arī iestādīts bērzs – piemiņai, gaišiem priekiem, 
siltām atmiņām; bērzs, kas dzīs zemē saknes un 
paliks nākotnei. Dekoratīvā bērza stādīšanā 
piedalījās dzelzceļnieki Edgars Adamovičs un 
Jānis Plāns. Pie dzelzceļnieku un viņu draugu 
dāvanām pieskaitāma arī Mazā Bānīša simt-
gades josta, ko darinājusi audēja Valentīna 
Upesjure. Tagad josta rotās lokomotīvi.

Viesītes pilsētas svētku pirmā diena no-
slēdzās ar koncertu „Mazbānītis kopā sauc!” 
muzeja „Sēlija” teritorijā. Koncertā klātesošos 
priecēja Viesītes pūtēju orķestris, amatier-

teātris, Daudzevas dāmu deju 
grupa, Elkšņu, Rites, Sunākstes 
pagastu vokālie ansambļi un 
grupa „PA”.

7. augustā sirsnīgā gaisot-
nē tika atzīmēta Dzelzceļnieku 
diena kopā ar dzelzceļniekiem, 
viņu ģimenēm un draugiem no 
Viesītes un citiem Latvijas nova-
diem. Jau 44 gadus Viesītē tiek 
svinēti Dzelzceļnieku svētki, 
tradīcija aizsākusies pēc Mazā 
Bānīša līniju slēgšanas 1972. 
gadā. Ar klusuma brīdi piemi-
nējām dzelzceļniekus, kuri nav 
kopā ar mums, bet dzīvo viesī-
tiešu atmiņās. Dzelzceļnieki da-
lījās atmiņās par aizgājušo laiku, 
kas pilns smeldzes, prieka, sen-
timenta, atmiņās, kur dvēsele 

runā... Svētdienas sirsnīgo noskaņu noteikti var 
izteikt ar Līvijas Jakstevičas vārdiem: „Bānīt, Tu 
biji man pirmais, kas iemācīja man darbā dis-
ciplīnu, stingru atbildību, izturēšanos pret visu. 
Abi esam bijuši kopā daudzus gadus. Izbrau-
kājuši skaistos sliežu ceļus – Daudzevu, Nere-
tu, Jēkabpili, garo līniju Aknīsti. Ir gājis visādi, 
gan prieka brīži, gan raudulīgas skumjas, kuras 
mūžam paliek atmiņā. Pret kalniņu Tev varbūt 
dažreiz bija grūtāk, Tu gāji elsdams, pūzdams, 
no kalniņa mazliet Tevi pieturējām. Vēlu Tev, 
Bānīt, mūžam spīdēt kā spožai zvaigznītei visu 
cilvēku atmiņās. Lai Tevi mīlētu visas paaudzes 
tā, kā mīlējām mēs – Tavi dzelzceļnieki.”

Sakām lielu paldies visiem, kuri palīdzēja 
organizēt šos pasākumus, kuri veltīja laiku, lai 
svētki izdotos! Mums visiem kopā ir izdevies 
radīt skaistus svētkus pašiem sev un ciemi-
ņiem, tāpēc ceru, ka ikvienam, kurš piedalījies 
to veidošanā, ir gandarījuma sajūta.

Tiekamies decembrī, kad notiks „Bānīša 
gada” noslēgums, kā arī atgādinu par akciju 
„Simts labie darbi Mazajam Bānītim, Latvijas 
simtgadi gaidot”! Kad lielākie vasaras darbi jau 
aiz muguras, varbūt vērts izdarīt kādu labu dar-
bu savai pilsētai un Mazajam Bānītim?

Lai gaiši ripo Mazā Bānīša simtgade!
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem 

speciāliste
Ligita Levinska – Drozdova

L. Liepiņas, G. Grīnberga, A. Sladža foto

Mazā Bānīša simtgades kulminācija
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Pirms 120 gadiem – 1896. gadā – pašā zie-
mas vidū Eķengrāvē amatnieka Jāņa un Māres 
Stradiņu ģimenē pasaulē nāca viņu pirmdzim-
tais, dēls, kuram deva vārdu Pauls. Stradiņu 
dzimtas ciltskoku varam skatīt no 18. gs. bei-
gām, kad Mārtiņam un Maddei Stradiem pie-
dzimst dēls Pēteris – Paula Stradiņa vecvectēvs. 
Paaudzes nomaina cita citu, bet senajā Āžu 
miestā, kas tagad saucas piemīlīgāk – par Viesī-
ti, ir tās pašas ieliņas, vecās koka un sarkano ķie-
ģeļu mājas, pat viens otrs dižens koks no Paula 
Stradiņa laika. Ieliņām citi vārdi, mājas pielabo-
tas, pārbūvētas, bet tomēr tā ir tā pati Eķengrā-
ve, Paula Stradiņa un viņa māsu bērnības dienu 
pasaule. Lai arī kādi bijuši nākotnes ceļi, viņu 
bērniem un mazbērniem šī vieta paliks kā īpaša 
zīme. Varbūt arī vēl nākošajām paaudzēm, kaut 
vai Sēlija – viņu senču zeme.

Bet ko var Viesīte? Kā jūtas vecāki, kuru šū-
pulī izauklēti un pasaulē laisti labi un gudri bēr-
ni? Tā jūtas arī Viesīte – ar klusu, mīļu un sirdi 
sildošu lepnumu stāsta par saviem mīļajiem. 
Un visi, kas no Viesītes cēlušies, tai vienmēr 
būs lepnums un prieks, vienmēr senajās mājās 
gaidīti un aicināti. Te nebūs greznas pilis, plašas 
ielas un lepni pieminekļi, bet tas nepasakāmais 
stāsts, tā dziļi nojausmās paslēptā, smeldzīgā 
un tālā pagātnē zudusī, visslepenākajā apziņas 
stūrītī paslēptā, vienīgā, neaprakstāmā sākuma 
sajūta.

Muzejs kā Viesītes dārgumu lādīte sargā 
atmiņas par saviem izaugušajiem un plašajā pa-
saulē aizgājušajiem Viesītes „bērniem”. Varbūt 
tajā ir tikai lakatiņš, sena grāmata vai attāla ra-
dinieka stāsts, bet piemiņai tas ir dārgums.

Vasaras beigas – ar nojausmu par rudeni un 

pirmajām salnām, ar jauna gada nepielūdzamo 
tuvumu steidzīgajā pasaulē – varbūt ir īstākais 
laiks, lai Viesīte aicinātu pie sevis pašķirt tuvā-
kas un tālākas vēstures lappuses? Šoreiz tas ir 
9. septembris, kad rīkojam profesora Paula Stra-
diņa 120 gadu atceres konferenci. Visus interesen-
tus aicinām uz Viesītes Kultūras pili, kur 10:00 
sāksies konference ar Paulam Stradiņam veltītu 
izstāžu atklāšanu. Mūs gaida sirsnīgas tikšanās, 
priekšlasījumi, sarunas un atmiņu stāsti.

Muzeja darbinieki lūdz skolēnu vecākus, 
vecvecākus, pašus bērnus un jauniešus, visus 
viesītiešus 9. septembrī iesākt dienu ar pašu dār-
zos uzziedējušo rudens ziedu nolikšanu prof. 
Paula Stradiņa piemiņas vietās Viesītē.

Visi tiekat mīļi aicināti uz Paula Stradiņa 
120 gadu atcerei veltīto konferenci!

I. Svilāne, Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja

Aicinām uz Paula Stradiņa 120 gadu 
atcerei veltīto konferenci!

Ar vērienu aizvadīti Elkšņu pagasta svēt-
ki, kas šogad pirmo reizi tika svinēti trīs dienu 
garumā no 21. līdz 23. jūlijam! Pirmajā dienā 
Ormaņkalnā jau desmito reizi tika atklāta āra 
dzīves nometne. Šogad tā pulcēja ne tikai šī 
gada nometņotājus, bet arī bijušos dalībniekus. 
Pie lielā ugunskura sanākušajiem bija iespēja 
veldzēties atmiņu stāstos par Ormaņkalna no-
metnēm pēdējo desmit gadu laikā, bet, iestājo-
ties tumsai, visi tika aicināti doties uz Tālivalža 
gravu, kur sveču gaismā bija iespēja iziet īpašu 
nakts trasi, kurā ikvienu gaidīja skautu pārbau-
dījumi un dažnedažādi uzdevumi. Vakara no-
slēgumā visi tika cienāti ar mājas zemenēm un 
saldējumu.

Piektdien, 22. jūlijā, Ormaņkalna nomet-
nes dalībnieki un viesi devās pārgājienā no 
Ormaņkalna uz Elkšņiem, kur pēcpusdienā 
durvis vēra Elkšņu skola. Tajā Ārija Bār-
duļa vadībā norisinājās novusa saspēle, bet 
citās agrākajās skolas klasēs bija izvietota 
izstāde „Dzimtu un mājvietu stāsti”, kā 
arī Rudītes Urbacānes vadībā notika foto 
un dokumentu prezentācija „Elkšņu skola 
gadu gaitā”. Savukārt pēcpusdienā visi in-
teresenti un viesi bija aicināti pievienoties 
rokdarbnieču pulciņa „Savam priekam” 
un Elkšņu sieviešu vokālā ansambļa „Tik 
un tā” sadziedāšanās pasākumam. Tika iz-
dziedātas tautas dziesmas, kā arī tautā mīļas 
melodijas, bet vakara noslēgumā ēsta milzu 
svētku torte, kuru bija izcepusi ilggadēja Elkšņu 
skolas pavāre Ingrīda Levinska.

Svētku kulminācija bija 23. jūlijs, pasākuma 
trešā diena – sestdiena jeb Elkšņu Fests, kad 
jautrība sita augstu vilni visas dienas garumā. 
Jau no rīta vīri startēja pludiņmakšķerēšanas 
sacensībās, bet vēlāk tika ofi ciāli atklātas spor-
ta spēles un visas dienas garumā norisinājās 
volejbola, šaušanas un novusa sacensības. Die-
nas vidū Elkšņu pagastu ar savu klātbūtni pa-
godināja mākslinieks Ēriks Kupčs, kurš Elkšņu 
kultūras nama Mazajā zālē pats personīgi at-
klāja savu gleznu izstādi „Viss kā pasakā”. Visas 
dienas garumā sporta laukumā norisinājās da-

žādas jautras atrak-
cijas, spēles un stafetes. 
Nu jau par tradīciju 
un īpaši gaidītu atrak-
ciju ir kļuvusi Daigas 
Černauskas vadītā lo-
terija. Tajā arī šogad bija iespējams laimēt gan 
gardas, gan jautras, gan arī ļoti praktiskas un 
saimniecībā noderīgas lietas. Vislielāko prieku 
lieliem un maziem šogad sagādāja virtuļēšanas 
sacensības, kuru īpašais sponsors bija virtuļu 
kafejnīca Ze Donats, kā arī atrakcija „Kafejas 
pauze”, kuras lielais atbalstītājs bija vietējā kafe-
jas ražotne „Alīda”. Īpašas balvas dalībniekiem 
bija sarūpējis arī Inserv.lv, kura pārziņā tika iz-

spēlēta praktiskā latvieša stafete. Bet dienas no-
slēgumā ar īpaši sagatavotu koncertprogrammu 
muzikālu baudījumu svētku dalībniekiem snie-
dza Varis Vētra.

Paldies visiem atbalstītājiem, sponsoriem 
un dalībniekiem par tik jauki izdevušos pasā-
kumu!

Elkšņu kultūras nama vadītāja A. Niķe
Foto no autores personīgā arhīva

Elkšņu pagasta svētki aizvadīti ar vērienu
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Jau septīto reizi Rites pagasts uz saviem 
svētkiem aicināja vietējos iedzīvotājus, kā arī 
tuvākus un tālākus ciemiņus. Svētkus šogad 
apmeklēja ciemiņi no Rīgas, Ogres, Neretas, 
Aknīstes, Gārsenes, Ilūkstes, Jēkabpils, Viesītes, 
Elkšņiem. Mēs, svētku organizētāji, bijām patie-
si priecīgi un pārsteigti, ka, neskatoties uz vēso 
un lietaino laiku, apmeklētāju bija daudz.

Svētku rīts, kā jau ierasts, iesākās ar mak-
šķerēšanas sacensībām Cīruļu dīķī. Viens no sa-
censību dalībniekiem sacensības uzsāka uz pe-
simistiskas nots, sakot, ka šajā dīķī zivju neesot, 
bet, beidzoties sacensībām, šis makšķernieks – 
Vladimirs Jermakovs – mājās aiznesa kausu par 
iegūto 2. vietu. Godalgoto 1. vietu ieguva Val-
dis Levinskis, 3. vietu – Romas Žilinskis. Šogad 
makšķerēja arī 4 bērni. Pašam jaunākajam da-
lībniekam Tomasam Glaudānam ir 3 gadi, un 
viņš mājās aiznesa kausu par iegūto 3. vietu. 
Savukārt brāļi Aigars un Arnis Strumski iegu-
va vienāda svara lomu, bet tā kā Aigaram lomā 
bija lielāka zivs nekā Arnim, viņš ieguva 1. vietu 
un Arnis – 2. vietu. Pēc sacensībām nonācām 
pie secinājuma, ka aug pacietīga un veikla jaunā 
makšķernieku paaudze.

Svētkus ar uzrunu atklāja Rites pagasta pār-
valdes vadītāja G. Dobrovska, pasakot paldies 
tiem, kas strādāja pie pagasta centra sakopšanas 
darbiem svētkiem – Kazimiram Petkevičam, 
Valērijam Saleniekam, Elmāram Zaharānam! 
Īpašu paldies pārvaldes vadītāja ar piemiņas 
balvu teica labiekārtošanas darbu veicējai Ani-
tai Cepurītei par radošo pieeju āra noformēju-
mu veidošanā.

Pirms sportiskajām aktivitātēm svētku ap-
meklētājus sveica Rites Tautas nama pašdarb-
nieki ar savu koncertu. Koncertu vadīja Zintis 
Aleksis, tautu deju soļus izdejoja Rites Tautas 
nama pirmsskolas deju grupa kopā ar vadītāju 
Lilitu Bārduli. Ielu deju ritmos dejoja Žaklīna 
Staltmane un Andželika Geroimova, klausītā-
jus priecēja Rites Tautas nama sieviešu vokālais 
ansamblis „Rites balsis”, vadītāja Inga Davidāne, 
arī Vita Kampe un Kristīne Lukjanova ar savām 
skaistajām balsīm. Koncertu noslēdza Skaidrīte 
Romanova.

Laika posmā no plkst. 11:00 – 17:00 visiem 
svētku dalībniekiem bija iespēja piedalīties da-

žādās sportiskajās ak-
tivitātēs – komandu, 
pāru un individuālajās 
stafetēs. Ja bija vēlēša-
nās cīnīties par balvām, 
komandām, pāriem un 
individuālajos pārbau-
dījumos bija jāveic 5 
stafetes.

Uz pludmales vo-
lejbolu bija pietiekušās 6 
komandas. 1. vietu ieguva 
„Alūksne”, 2. vietu – „Tu-
kums”, 3. vietu – „Bišu 
strops”.

Dvieļu volejbolā – 1. vietā „Bišu strops”, 2. 
vietā „Čerepahas”, 3. vietā „Dadzīši”.

Komandu stafetēs – 1. vietā „Pumpuriņi”, 2. 
vietā „Čerepahas”, 3. vietā „Dadzīši”.

Pāru stafetēs – 1. vieta diviem pāriem – Lī-
gai Kokarei un Jānim Bārdulim, kā arī Laurai 
Bārdulei un Guntim Ponamarenko, 2. vietā – 
Mairis Šimēns un Pēteris Sass.

Individuālajos pārbaudījumos sievietēm – 
1. vietā Dace Rusiņa, 2. vietā Zita Romanova, 3. 
vietā – Laura Bārdule.

Individuālajos pārbaudījumos vīriešiem – 
1. vietā Mairis Šimēns, 2. vietā Oskars Meža-
raups, 3. vietā Jānis Bārdulis.

Sportiskās aktivitātes noslēdza futbols, kurā 
par ceļojošo kausu vecāki cīnījās pret bērniem. 
Ar pārliecinošu rezultātu 3:1 uzvarēja vecāki.

Lai sportiskās aktivitātes notiktu, ir nepie-
ciešami palīgi. Šoreiz lielu paldies gribam teikt 
Mairim Šimēnam un Anatolijam Kvitkovam, 
kas mums ieteica divas stafetes un nodrošināja 
arī inventāru! Paldies tiesnešu komandai – Al-
fonam Žukam, kas ir mūsu tiesnesis pludmales 
volejbolā un futbolā, dvieļu volejbolu jau vai-
rākus gadus tiesā Gunta Dobrovska, pārējiem 
tiesnešiem, kuru pārziņā bija komandu, pāru 
un individuālās stafetes – Jānim Strumskim, Li-
litai Bārdulei, Solvitai Raupei, Martinai Semjo-
novai, Ingai Kampei! Ar tiesnešu pienākumiem 
ļoti labi tika galā jaunā paaudze – Andželika 
Briede, Krista Vavere, Sanita Briede, Elīna Lie-
piņa. Bērnu stafetes vadīja Linda Kampe, Žaklī-
na Staltmane un Andželika Geroimova.

Visas dienas ga-
rumā par labu noskaņojumu rūpējās dī-

džeji Raivis Strumskis un Silvestrs Liepiņš, kas 
iepriekšējā gadā ieguva dīdžeju novada cīņās 1. 
vietu.

Katru gadu notiek arī Salātu konkurss, kurā 
1. vietu ieguva Anita Cepurīte, 2. vietu – Kris-
tīne Verečinska, 3. vietu – Kristaps Mols. Gar-
dos salātus svētku dalībnieki varēja nobaudīt 
pusdienās kopā ar zirņiem un speķi, kurus pa-
gatavoja Gunita Kvitkova un Sandra Strumska. 
Pusdienas pārtraukumā, kamēr tika baudīta 
gardā maltīte, bija iespēja līdzi izdzīvot divām 
draudzenēm no Latgales skečiņā par to, kā abas 
posās uz baļļuku, kas bija Gangam stylā, bet ko 
iztraucēja dusmīgais vīrs. Taču Gangam stylā 
līdzi varēja kustēties kopā ar Elīnu Liepiņu un 
Mairi Jancukoviču. Tāpat svētku ietvaros bija 
iespēja piedalīties radošajās darbnīcās – veidot 
gleznas no fi lca – vadītāja Brigita Kampe, veikt 
dekupāžu uz stikla – vadītāja Kristīne Verečins-
ka, kā arī taisīt koka kastes pie Elmāra Zaharā-
na. Lielu paldies gribam teikt darbnīcu vadītā-
jiem un Aigaram Klibiķim, kas nodrošināja ar 
kokmateriāliem radošajai darbnīcai vīriešiem!

Svētkus noslēdza skaistās balss īpašniece 
Santa Kasparsone ar koncertu.

Paldies visiem, kas nenobijās no sliktajiem 
laika apstākļiem un apmeklēja mūsu pasāku-
mu, paldies visiem, kas palīdzēja tā tapšanā un 
norisē! Ceram, ka nākamgad atkal jūs satiksim 
savos svētkos.

Rites pagasta pārvaldes vadītāja 
G. Dobrovska

Rites Tautas nama vadītāja A. Guoģe

Aizritējuši septītie pagasta svētki RitēAizritējuši septītie pagasta svētki Ritē
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NOVADA SKOLĀS

Saukas pagasta svētku dienu pirmie sāka 
volejbolisti un strītbola spēlētāji. Jau plkst. 
9.30 sākās pulcēšanās un 10.00 – spēles. Cik 
jauki, ka dienu sāk jauni, aktīvi cilvēki – pie-
teicās 11 komandas volejbolam un 7 strītbo-
lam. Paldies tiesnešiem Erlendam Bērziņam 
un Litai Šteinartei!

Uz brīnišķīgu Eināra Kviļa izstādi un 
koncertu pagasta zālē aicināja Gunārs Spī-
dainis. Bērnus iepriecināja Klauni, Lones 
Tautas nama bērnu vokālais ansamblis 
„Putniņi” (vad. Sintija Leimane) un Hip–
Hop dejotāji (vad. Sarmīte Veigure).

Ar savām precēm iepriecināja tirgot gri-
bētāji – ar popkornu, tik iecienīto cukura 
vati, sieru, medutiņu, skaistumam – Orifl a-
me produkcija. Pārtapšanas salonā bērniem 
tika izdaiļotas sejiņas, rokas. Visas dienas 
garumā par mūziku rūpējas Ingars Malnačs.

Diena paskrēja, un pienāca 
laiks teātra izrādei, ko mums 
bija sagatavojuši mākslinieki no 
pašas tālās Baltinavas Tā patika 
visiem skatītājiem.

Un tad jau bija laiks kopgal-
dam – Aivara Lūša vārītās zivju 
zupas baudīšanai. Paldies Aiva-

ram par garšīgo virumu, Veronikai Pupiņai 
par medu, ko varēja baudīt ar Donas maizi!

Plkst. 19.00 svētku apmeklētāji pulcē-
jās estrādē uz Nikolaja Puzikova koncertu. 
Pēc koncerta notika fotosesija ar dziedātāju. 

Teicām paldies saviem labvēļiem, aktīvajiem 
novadniekiem, kuri vēlas, lai šāda kopā sa-
nākšana, atkalredzēšanās būtu. Uz svētku 
izskaņu aicināja grupa „Nāc dejot” no Aiz-
kraukles.

Citu gadu aicinu aktīvāk pašus iedzīvo-
tājus – organizācijas, zemnieku saimniecī-
bas, katru iedzīvotāju – iesaistīties un pado-
māt katram, kas paliek aiz mums, kad esam 
atpūtušies. Paldies!

Mēs paši esam saimnieki savā dzimtajā 
vietā – ko sēsim, to arī pļausim!

Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece

Saukas pagasta dienā

Krāšņie gladiolu ziedi vēsta par rudens 
tuvošanos. Vasara jau steidzas projām, ļau-
jot rudenim nobriedināt ražu. Skolēniem 
sāksies saspringtais mācību laiks. Satikšanās 
prieks ar klases biedriem, atmiņas par vasa-
ras piedzīvojumiem, paveiktajiem darbiem 
un sastrādātajiem nedarbiem.

Arī es gribu atcerēties jauko piedzīvoju-
mu pirms vasaras brīvlaika, kad mēs, sko-
lotājas un skolēni, devāmies mācību izpētes 
braucienā uz kaimiņu novadiem. Šoreiz mēs 
nolēmām apmeklēt Madonas un Jēkabpils 
novadus.

Pirmā apstāšanās vieta mums bija pie 
Aiviekstes spēkstacijas, kas ir viena no lie-
lākajām mazo upju spēkstacijām Latvijā. 
Spēkstacija, kura var lepoties ar savu vēsturi, 
tradīcijām un sakoptu vidi, ir iekļauta Eiro-
pas Kultūras mantojuma objektu sarakstā.

Un te ražo elektrību? Vai ūdens ražo 
elektrību? Un kā to dara? Vai tā ir tā pati 
elektrība, kas darbina datorus mūsu klasē? 
Jautājumi bira viens pēc otra. Mazāko klašu 
skolēni bija patiesi izbrīnīti. Lai arī bija ļoti 
interesanti un skaisti, tomēr nedaudz arī bai-

līgi, jo lielās spēkstacijas turbīnas ūdeni dzi-
na ar draudošu spēku. Jā, šeit mēs nonācām 
pie atziņas, ka daba ir ļoti saudzējama, jo tā 

sniedz mums resursus, kas nepieciešami, lai 
izdzīvotu, attīstītos un pilnveidotos.

Tālāk devāmies uz Kalsnavas arborētu-

Vasara kā mirklis
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PATEICĪBAS

ES Erasmus+ programmas 
stratēģisko skolu sadarbības part-
nerību projekta „Words Unite Us”, Nr. 2015–1–
RO01–KA219–015167_7, īstenošanu Viesītes 
vidusskolā esam uzsākuši 2015. gada 1. septem-
brī. Tajā tiek iesaistīti skolēni vecumā no 10 – 15 
gadiem (5. – 8. klases). Projekta mērķis ir, iesais-
tot izglītības personālu, attīstīt skolēnu interesi 
un izpratni par Eiropas valstu kultūru dažādību, 
uzlabot prasmes saskarsmē ar vienaudžiem no 

citām valstīm un kultūrām, uzlabot izpratni par 
vispārpieņemtām uzvedības normām dažādās 
situācijās, uzlabot skolēnu svešvalodu pielieto-
šanas prasmes. Partneri – Viesītes vidusskola 
Latvijā, Eiropas izglītības skola Grieķijā, CDG 
bērnudārzs „Slance” Bulgārijā, Vilniaus „Genio” 
skola Lietuvā. Plānotie projekta rezultāti: mā-
jaslapa, logo, himna, vārdnīca par tradīcijām, 
ēdieniem, dejām, mūziku utt. visās partneru 
valodās, skolēnu apsveikumi partneriem, DVD 
ar videomateriālu, audiomateriāls ar valodu 
demonstrējumiem, prezentācijas, e-grāmata, 
projekta informatīvais stūrītis, angļu valodas 
klubs. Pirmajā gadā notika intensīvs darbs, un 

daļa rezultātu jau ir sasniegti. Skolēni aktīvi ie-
saistījās organizētajos konkursos, pasākumos, 
Skype saziņā ar partneriem. Piedalījāmies ap-
mācību sesijās Rumānijā, Grieķijā, Lietuvā. Šī 
mācību gada sākumā – septembrī uzņemsim 
partnerus pie sevis Viesītē, vēlāk gatavosimies 
mācībām Bulgārijā. Turpināsim darbu vietējā 
mērogā, iesaistot skolēnus, lai skolas dzīvi pa-
darītu interesantāku. Projekta īstenošanas laiks 
ir divi gadi – no 2015. gada 1. septembra līdz 
2017. gada 31. augustam. Piešķirtais fi nansē-
jums EUR 27715,00.

Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienība.
Skolotāja S. Ratiņa

Projekta „Words Unite Us” /Vārdi mūs vieno/ 
otrais īstenošanas gads

Turpinās Erasmus+ programmas līdzfi -
nansēta skolu stratēģisko partnerību projekta 
„RECOGNIZE, REMEDY AND RE-ENGA-
GE” /Apzināt, Labot un Atsākt/ īstenošana. 
Partneru organizācijas – Luxembourg Institu-
te of Science and Technology (Luksemburga), 
Maria Regina College Mosta Boys Secondary 
(Malta), St Benedict College Secondary School 
(Malta), Institut Sainte Marie (Beļģija), Lycée 
Technique Ecole Privée Marie-Consolatrice 
(Luksemburga), DIRECCIÓN GENERAL DE 
INMIGRACIÓN, COMUNIDAD DE MAD-

RID (Spānija), ADEFIS ONG (Spāni-
ja) un Viesītes vidusskola – strādā, lai 
sasniegtu plānotos rezultātus. Pirmajā 
sesijā piedalījās trīs mūsu skolotāji, ok-
tobrī uz Maltu mācīties dosies vēl trīs – 

M. Kivleniece, L. Blumbeka un S. Berģe. Pro-
jekta ietvaros ir veiktas visas plānotās skolēnu 
un skolotāju aptaujas, organizēta inovatīvo 
mācību metožu pielietošana, apkopoti aptauju 
rezultāti. Skolotāji sekmīgi darbojas interneta 
vietnē EDMODO, kur pieejami projekta ma-
teriāli un notiek pieredzes apmaiņa ar citiem 
partneriem. Projektā piedāvātās aktivitātes pa-
augstina skolotāju profesionālo prasmju līme-
ni, dod iespēju paskatīties uz mācību procesu 
no cita skatupunkta. Darbs projektā paaugsti-

na Viesītes vidusskolas kapacitāti, kā rezultātā 
ieguvēji ir skolēni. Interaktīvā galda izstrāde ir 
procesā. Ceram, ka tas padarīs izglītības proce-
su interesantāku. Mūsu projekts risina nozīmī-
gu problēmu, un visas aktivitātes ir vērstas uz 
to, lai skolēni skolā būtu motivēti mācīties un 
to nepamestu. Šī ir viena no prioritātēm Eiro-
pas Savienībā. Projekta īstenošanas periods ir 
no 2015. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. 
augustam. Kopējais projekta budžets ir EUR 
231528,00, Viesītes vidusskolai paredzētais fi -
nansējums EUR 19850,00.

Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienības 
ERASMUS+ programma.

Viesītes vidusskolas direktors 
A. Baldunčiks

Projekta partneri gatavojas mācību sesijai 
un projekta sanāksmei Maltā

mu, lai aplūkotu botāniskā dārza krāšņumu 
pavasarī. Ābeļu zari līka no ziedu pārpilnī-
bas. Ar savu smaržu reibināja ceriņi. Šoreiz 
mūs interesēja skujkoki, jo bijām izlasījuši 
informāciju, ka Kalsnavas arborētums ir sla-
vens ar savu 300 skujkoku sugu kolekciju. 
Gide ne tikai rādīja un stāstīja par bagāto 
skujkoku sugu kolekciju, bet atļāva arī pa-
glaudīt un pataustīt gan skujkoku stumbrus, 
gan skujas. Bērni bija pārsteigti, jo izrādījās, 
ka skujas var būt arī maigas, mīkstas, sam-
tainas, dažādās krāsās. Mēs ar lielu sajūsmu 
izstaigājām arī izveidoto skujkoku labirintu, 

uzkāpām augstajā skatu tornī, lai labāk va-
rētu pārlūkot visa arborētuma krāšņumu. 
„Kāds skaistums!” gavilēja bērni. Mēs nonā-
cām pie vēl vienas atziņas, ka daba ir mūsu 
mazās Latvijas lielais dārgums. Mums tā ir 
ļoti, ļoti jāsaudzē un jāmīl. Tieši tāpat kā to 
dara arborētuma darbinieki, kuri ar tādu mī-
lestību rūpējas par skaisto, bagāto un plašo 
dārzu.

Mājupceļā iegriezāmies Jēkabpils Svē-
ta Gara pareizticīgo klosterī, lai apmeklētu 
klostera sētā esošo Sv. Nikolaja Brīnumdarī-
tāja baznīcu, kura ir unikāla ar savu minia-

tūro izmēru. Mūs sagaidīja gide, kas izrādīja 
klosteri un baznīcu, sniedza ieskatu klostera 
vēsturē, darbībā un saglabātajās relikvijās, 
atbildēja uz bērnu jautājumiem par klostera 
sadzīvi mūsdienās. Mēs tikām uzņemti ar tik 
neviltotu prieku un laipnību, ka sajutāmies 
īpaši, un tā bija jauka sajūta.

Ceru, ar šo jauko sajūtu mēs atgriezīsi-
mies skolā pēc labi pavadītas vasaras, lai kopā 
mācītos, draudzētos un izzinātu pasauli.

Viesītes vidusskolas sociālā pedagoģe 
V. Safanova

Foto no autores personīgā arhīva

Z/s „Meža Kūleņi” 
pārdod ābolus 

(viesītiešiem 
ar piegādi 

mājās). 

T. 26593406

Pateicība PII „Zīlīte” kolektīvam 
Gribu teikt lielu paldies par vasaras 
grupiņas nodrošināšanu. Esmu 
strādājoša vecmāmiņa, tādēļ esmu 
pateicīga audzinātājām un auklītēm, kā 
arī bērnudārza vadībai. Būtu jauki, ka 
šāda grupiņa pastāvētu arī turpmāk.

Markusa ome

Gribam izteikt pateicību novada 
pašvaldības strādniekiem, kas šogad 
pirms kapu svētkiem strādāja Stauģu 
kapu sakopšanā. Paldies par īpaši 
rūpīgi paveikto darbu!

Piederīgie
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VIESĪTES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ

17. jūnijā Latvijas Universitātes Misiņa 
Akadēmiskajā bibliotēkā notika 14. JAL 
Foundation bērnu pasaules haiku konkur-
sa noslēguma pasākums ar apbalvošanu, 
kuru organizēja Japāņu valodas un kul-
tūras studija „Gengo”. Uz pasākumu lau-
reātes godā tika aicināta arī mūsu skolas 
audzēkne Patrīcija Basova (attēlā – 1. rin-
dā pirmā no kreisās) (ped. I.Kovaļevska). 
Lepojamies un priecājamies par Patrīcijas 
radošo un pozitīvo sniegumu haiku kon-
kursā, vēlot veiksmi arī turpmāk!

 Turpinot Viesītes novada Elkšņu pagas-
ta rokdarbu un mākslas pulciņa pieauguša-
jiem un bērniem „Savam priekam” iesāktā 
projekta „Zvaigžņu sega Latvijai” realizāciju, 
9. augustā trīspadsmit Viesītes novada iedzī-

votāji devās izglītojošā, iedvesmojošā un sa-
darbību nostiprinošā ekskursijā uz Jūrmalu.

 Rokdarbu pulciņa realizētā projekta 
mērķis ir izzināt senās rokdarbu prasmes, 
smelties idejas no jau pieredzējušiem rok-

darbniekiem un atdzīvināt sen aizmirstas 
rokdarbu tehnikas un vērtības. Cieša drau-
dzība rokdarbu pulciņa dalībniecēm ir izvei-
dojusies ar Tautas daiļamata meistari, audē-
ju Martu Enci, kura ciemiņus no Elkšņiem 
mīļi uzņēma savās mājās, lai vēlreiz dalītos 
ar savām zināšanām un prasmēm aušanā, kā 
arī izrādītu savu plaši iekopto dārzu.

 Tālāk ekskursanti tika aicināti apmek-
lēt Bulduru dārzkopības vidusskolu, kurā ne 
tikai iepazināmies ar audzēkņu darbu izstā-
di, bet arī aplūkojām pasakaino dārzu, kurā 
apskatāmi visdažādākie augi, kas priecēja ne 
tikai acis, bet arī dvēseli. Šķiet, ka latvietim 
vislielākā iedvesma vienmēr ir nākusi no da-
bas krāsām, kuras spēj būt neatkārtojamas. 
Ikviena pulciņa dalībniece savā prātā un sir-
dī paturēja daļu no šo ziedu toņiem, lai vēlāk 
tos ieaustu krāšņos pērlīšu rakstos. Atelpu 
no pilsētas steigas smēlāmies jūras krastā, 
kur tikai dažu minūšu laikā tika aizdzīts viss 
nogurums.

 Apmeklējām arī Aspazijas vasarnīcu 
Dubultos, kur gida pavadībā izstaigājām 
visu atjaunoto kādreizējo Aspazijas mitekli, 

Ekskursijas dalībnieki Bulduru dārzkopības vidusskolas pagalmā.

Turpinot projekta realizāciju, dodas 
izglītojošā ekskursijā uz Jūrmalu
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No 15. – 20. augustam Viesītes 
novada pašvaldības pārstāvji pie-
dalījās starptautiskās apmācībās 
Kauņā, Lietuvā „Ensuring real par-
ticipation and cooperation on the 
local level”. Apmācībās piedalījās 
Gints Grīnbergs (IT speciālists un 
velokluba „Selonia” pārstāvis, Sa-
nita Ribakova (Viesītes vidusskolas 
pārstāve), Kristīne Līce (Viesītes 
jauniešu domes vadītāja un Sēlijas 
jauniešu padomes „Sēja” biedrs) un Laura Lie-
piņa (Jaunatnes lietu speciāliste).

Apmācībās piedalījās 30 dalībnieki no 
Latvijas, Lietuvas, Turcijas, Norvēģijas un Por-
tugāles. Apmācību mērķis bija attīstīt nepie-
ciešamās kompetences, lai veicinātu starpinsti-
tucionālo sadarbību vietējā līmenī. Apmācības 
realizēja un vadīja pieredzējuši lektori Marius 
Ulozas un Nerijus Miginis (Politikos tyrimu ir 
analizès institutas).

Ar dažādu simulācijas metožu palīdzību 

tika parādīts, kādu rezultātu var sasniegt, sa-
darbojoties un spējot panākt vienošanos starp 
dažādām jomām un speciālistiem. Apmācībās 
varēja uzzināt, kā praksē darbojas starpinstitu-
cionālā sadarbība. Tāpat projekta laikā dalīb-
nieki devās mācību vizītē uz Kauņas cietoksni, 
kurā ne tikai ir muzejs, bet arī tiek realizēts 
darbs ar bērniem un jauniešiem. Nevalstiskā 
organizācija cietoksnī realizē izglītojošas akti-
vitātes – fi zikas, ķīmijas un matemātikas prak-
tiskās nodarbības. Projekta noslēgumā notika 
diskusija starp vietējiem jauniešiem un projek-
ta dalībniekiem par to, kā piesaistīt jauniešus 
nevalstiskajam sektoram, kā panākt vecāku 

līdzdalību, ar kādām metodēm sasniegt tos 
jauniešus, kuri ir neaktīvi.

Kristīne Līce: „Apmācības man ir devušas 
ļoti daudz jaunu zināšanu, lielisku pieredzi un 
iedvesmu jauniem darbiem. Lieliska iespēja 
uzzināt par jaunatnes psiholoģiju, politiku, 
jaunatnes darbu un metodēm, kā ar to strādāt. 
Ļoti vērtīgi uzzināt par jaunatnes problēmām 
arī citās valstīs un to, kā viņi cenšas tās risināt. 
Diskusijas starp dažādu valstu dalībniekiem 
deva iespēju pārdomāt, kā varētu uzlabot darbu 

ar jauniešiem mūsu reģionā, kā arī atgādināja 
dzīves vērtības. Esmu gandarīta, ka apmācību 
rezultātā varēšu uzsākt darbu pie sava pirmā 
starptautiskā projekta – jauniešu apmaiņas.”

Sanita Ribakova: „Apmācības bija ļoti 
intensīvas un izglītojošas. Bija ļoti aizraujo-
ši klausīties profesionāļu idejas, viedokļus, 
ieteikumus un veidus, kā labāk darboties ar 
jauniešiem. Man bija iespēja arī padalīties ar 
savām idejām. Bija interesanti salīdzināt prob-
lēmas mūsu valstī un citās valstīs, kas saistītas 
ar jaunatnes darbu. Apmācību laikā man bija 
iespēja uzlabot savas angļu un krievu valodas 
zināšanas.”

Gints Grīnbergs: „Pirmkārt, uzlaboju 
savas angļu valodas zināšanas. Personīgi 
man bija interesanti uzzināt par dažādām 
inovatīvām mediju platformām, kas vieg-
lāk palīdz komunicēt ar sabiedrību. No 
teorijas man personīgi vislietderīgākā 
informācija bija par nevalstisko organi-
zāciju sadarbības modeļiem, jo šobrīd 
strādājam pie biedrības „Selonia velo” 
attīstīšanas.”

Viesītes novada pašvaldība projektā 
piedalījās kā ofi ciālais sadarbības part-
neris. Projekta rezultātā, sadarbojoties ar 
Latvijas Jaunatnes padomi, latviešu valo-
dā iztulkots jaunatnes politikas kvalitātes 
standarts un sākts darbs pie vietējās jau-
natnes politikas stratēģijas izveides. Tā-
pat nodibināta sadarbība ar pašvaldībām 

Norvēģijā un Turcijā, ar kurām plānots iesniegt 
kopīgus projektus jaunatnes jomā – par jaunie-
šu apmaiņu.

Ikvienam interesentam ir iespēja ap-
skatīt projekta laikā realizētās metodes, ak-
tivitātes un apmācību materiālus projekta 
Facebook lapā: https://www.facebook.com/
events/1678179432433230/

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

kopīgi izmēģinājām interaktīvos uzdevu-
mus, kuri sagādāja vislielāko prieku. Seci-
nājām, ka interaktīvas lietas noteikti nevar 
aizstāt roku darbu. Jūrmalas mākslinieku 
namā aplūkojām plenēra darbus un noslē-
gumā tikāmies ar Bulduru audējām, ar ku-
rām mums jau iepriekš bija izveidojusies 
sadarbība.

 Visiem dalībniekiem vēl liels prieks un 
gandarījums par lielisko braucienu. Katrs 
kaut ko sev ieguvis. Viens izmēģinājis Mar-
tas Ences ieteikto aknu pastētes recepti, 
cits atradis jaunus domubiedrus un atradis 
iedvesmu dabā vai aplūkojot citu darbus. 
Paldies Viesītes novada pašvaldībai, kura 
realizē vietējas nozīmes projektus, dodot 

iespēju lauku cilvēkiem paplašināt savu dzī-
ves skatījumu! Paldies visiem dalībniekiem, 
kuri atrada laiku dienu steigā, lai kopīgi pie-
dzīvotu ko skaistu!

Rokdarbu un mākslas pulciņa 
pieaugušajiem un bērniem

„Savam priekam” vadītāja Līvija Levinska
Foto no autores personīgā arhīva

Viesītes novada pārstāvji piedalās apmācībās par 
starpinstitucionālo sadarbību

Pēc vasaras atpūtas savu darbu ar augusta mēnesi atsācis „Jaunatnes Iniciatīvu Centrs”. 
JIC ir vieta, kur lietderīgi pavadīt laiku ar draugiem, spēlējot galda tenisu, novusu, daudz un 
dažādas populāras galda spēles. Tā ir arī iespēja parādīt savu māksliniecisko būtību, zīmējot, 
līmējot un krāsojot. Jaunatnes Iniciatīvu centrs nezina, kas ir garlaicība. Šajā sakarā jāmin 
centra jaunums – „Kino pēcpusdienas”, kurās tiekamies ar iemīļotajiem multfi lmu un fi lmu 
varoņiem. Nāc arī Tu un esi aktīvs kopā ar Mums!!!

Seko aktivitātēm arī šeit: www.facebook.com/ViesitesJIC
Adrese: Smilšu iela 2, Viesīte (Viesītes Kultūras pils), LV–5237. V
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Nāc uz Viesītes jauniešu centru!
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20. un 21. augustā Neretas novada Ēr-
berģē norisinājās Sēlijas novadu apvienības 
novadu – Neretas, Viesītes, Salas, Aknīstes, 
Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils un Krustpils – 
otrā jauniešu diena „Dzimis Sēlijā”.

Otrā jauniešu diena tika atklāta ar Sēlijas 
novadu apvienības priekšsēdētāja Jāņa Di-
mitrijeva uzrunu, kurā viņš izteica vēlējumu 
šim pasākumam kļūt par kopīgu tradīciju vi-
siem Sēlijas jauniešiem. Pēc uzrunas, Latvijas 
valsts himnai skanot, Viesītes jauniešu domes 
pārstāvji – Kristīne Līce un Horens Roma-
novs – uzvilka Sēlijas karogu mastā, tādējādi 
jauniešu dienas stafeti nododot mājiniekiem. 
Atklāšanas ceremonijā tika noskaidrots, ka 
nākamā Sēlijas Jauniešu diena „Dzimis Sēlijā” 
notiks Jaunjelgavā. Arī nākamgad tas noteikti 
būs augusta mēnesī, lai īsi pirms došanās uz 

skolām jaunieši varētu satikties, kopā sportot, 
iegūt jaunus draugus vai satikt vecos.

Pirmajā dienā bez svētku atklāšanas, 
iekārtošanās telšu pilsētiņā jaunieši baudī-
ja koncertu, kurā uzstājās grupas „Olas” un 
„Rock&Beries”, kā arī Neretas un Ilūkstes 
jaunās grupas. Salas un Viesītes novada DJ – 
Silvestrs Liepiņš un Raivis Strumskis – pa-
rūpējās, lai jaunieši varētu izdejoties līdz rīta 
gaismai.

Otrajā dienā jaunieši startēja volejbola 
un futbola sacensībās, kā arī spēlē Rīgas sargi 
„Jaunie Sēlijas sargi”. Volejbolā Viesītes no-
vada godu aizstāvēja Aigars Cišs, Jurģis Pro-
kofj evs, Erlends Bērziņš un Aiva Bruņeniece. 
Sīvā cīņā jaunieši izcīnīja 3. vietu. Arī futbolā 
Viesītes novadam bronza un vieta uz goda 
pjedestāla. Komandā spēlēja Edijs Čibulis, El-

vijs Demjanovs, Kristaps Čibulis, Juris Zans, 
Melānija Jaksteviča, Kaspars Maslabojevs Jā-
nis Pakulis un Gints Vaivods.

Piedzīvojumu spēlē Jaunie Rīgas Sar-
gi – „Cīņa par Sēliju” izturību, saliedētību, 
sportiskumu un zināšanas demonstrēja Artis 
Strumskis, Kristers Bārdulis, Elīna Liepiņa un 
Andželika Briede. Šī disciplīna bija arī Latvi-
jas Ģenerāļa kausa izcīņas 6. posms. Spēles 
misija ir palīdzēt jauniešiem atklāt patrio-
tisma jūtas, veidot un stiprināt valstiskuma 
apziņu, saliedēt jauniešus, veicināt sadarbību.

Organizatori bija sarūpējuši arī dažādas 
individuālās sacensības, lai jaunieši, kuri ne-
piedalās komandu sporta veidos, dienu pava-
dītu interesanti un aizraujoši.

Paldies visiem Viesītes novada jaunie-
šiem! Jūs esiet labākie! Īpašs paldies Ainai 
Guoģei un Jānim Strumskim par ieguldīto 
darbu, atsaucību un atbalstu, Kristīnei Līcei, 
kura aktīvi darbojās Sēlijas Jauniešu padomē 
„SēJa”, un fotogrāfi em – Sabīnei, Zandai, Ilvi-
jai, Kristapam un Viesturam!
Viesītes novada pašvaldības jaunatnes lietu 

speciāliste L. Liepiņa
Foto no autores personīgā arhīva

Ērberģē aizvadīta II Sēlijas 
jauniešu diena „Dzimis Sēlijā”

Valmierā no 1. – 3. jūlijam notika četrga-
des lielākais Latvijas sporta forums – Latvijas 
IV Olimpiāde, ko organizēja Latvijas Olim-
piskā komiteja un Valmieras pilsētas pašval-
dība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītī-
bas un zinātnes ministriju. Kaut arī ofi ciālā 
Olimpiādes pilsēta bija Valmiera, sacensības 
26 Olimpiskajos sporta veidos norisinājās arī 
Limbažos, Cēsīs, Jūrmalā, Burtnieku novadā, 
Valkā, Rūjienā, Rīgā, Alojā un Kocēnu nova-
dā.

Olimpiādē kopumā piedalījās 3729 spor-
tisti, pārstāvot 94 pašvaldības. Latvijas IV 
Olimpiādes programmā bija iekļauti 26 olim-
piskie sporta veidi un tika sadalīti 35 medaļu 
komplekti. Olimpiādē atšķirībā no ierastām 
sacīkstēm apbalvojumus saņēma pirmo sešu 
vietu ieguvēji. Tāpēc godalgoto sarakstā ie-
kļuvuši arī tie, kam 4., 5. vai 6. labākais rezul-
tāts.

Latvijas mēroga Olimpiādes tāpat kā Pa-

Viesītes novada sportisti Latvijas IV Olimpiādē

Viesītes novada delegācija. No kreisās – G. Klibiķe (delegācijas vadītāja), sportisti – Laine Donāne, 
Kaspars Avens, Aleksandrs Andruškevičs, Vadims Basovs, Lauris Spārniņš, trenere – Tatjana Donāne.
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saules Olimpiskās spēles notiek reizi četros ga-
dos, ievērojot olimpisko ciklu. Pirmā Latvijas 
Olimpiāde notika 2004. gadā. Ventspilī notika 
Latvijas III Olimpiāde (2012. gadā) un II Olim-
piāde (2008. gadā). Bez tam katru ceturto gadu 
notiek arī Latvijas Ziemas Olimpiādes. Līdz 
šim visas Latvijas ziemas olimpiādes (2005. 
un 2010. gadā) norisinājušās Siguldā. Latvijas 
III ziemas olimpiādei bija jānotiek 2014. gadā, 
taču ziemai neraksturīgo laika apstākļu dēļ sa-
censības pārcēla uz 2015. gadu.

Pirmo reizi Latvijas Olimpiādē tika pār-
stāvēts arī Viesītes novads. Novadu pārstā-
vēja pieci sportisti: stenda šaušanā – Vadims 
Basovs un Kaspars Avens (apaļais stends), 
Aleksandrs Anduškevičs un Lauris Spārniņš 
(tranšeju stends), šķēpa mešanā sievietēm – 
Laine Donāne.

Tiesības startēt Latvijas Olimpiādē varēja 
iegūt jebkurš Latvijas pilsonis, kurš līdz noteik-
tam laikam bija nokārtojis atbilstošā sporta vei-
da kvalifi kācijas prasības. Mūsu novada spor-
tistiem tās attiecīgi bija: II sporta klase stenda 
šaušanā un 33 m šķēpa mešanā sievietēm.

Visi pieci Viesītes novada sportisti izcīnīja 
vietas Olimpiskajā sešiniekā!

Šaušanas sacensības notika Burtnieku no-
vada Rencēnu pagastā. Divās sacensību die-
nās tika noskaidroti Latvijas labākie sportisti 
apaļā un tranšeju stenda šaušanā.

Gan apaļajā stendā, gan tranšeju stendā 
pirmajā sacensību dienā katram dalībniekam 
bija jāšauj 3 sērijas pa 25 mērķiem un otrajā 
sacensību dienā vēl divas sērijas pa 25 mēr-
ķiem. Pēc piecu sēriju rezultātiem seši labākie 
kvalifi cējās pusfi nālam. Apaļā stenda šaušanā 

pusfi nālam kvalifi cējās abi mūsu sportisti: Va-
dims Basovs uzrādīja trešo labāko rezultātu 
(112 sašauti mērķi), Kaspars Avens pusfi nā-
lam kvalifi cējās kā piektais (101 sašauts mēr-
ķis). Pusfi nālā V. Basovs sašāva 14 mērķus no 
16, kas ir trešais rezultāts. Arī fi nālā Vadims 
apliecināja savu stabilitāti un izcīnīja bron-
zas medaļu. K. Avens pusfi nālā sašāva 13 un 
fi nālā 12 mērķus, izcīnot 5. vietu Olimpiādē. 
Tranšeju stendā A. Andruškevičs pusfi nālam 
kvalifi cējās ar ceturto labāko rezultātu (104 
mērķi) un L. Spārniņš ar 102 sašautiem mēr-
ķiem bija 5. – 6. vietā. Pusfi nālā Aleksandrs 
pakāpās uz trešo pozīciju un to nosargāja 
arī fi nālā. Līdz ar to izcīnīta bronzas medaļa 
Olimpiādē. Laurim pusfi nālā vienāds rezul-
tāts ar sportistu no Bauskas novada, taču pēc 
pāršaudes Lauris paliek 5. vietā.

Spraiga cīņa 2. jūlija pēcpusdienā nori-
sinājās Jāņa Daliņa stadiona šķēpa mešanas 
sektorā. Laine Donāne pēc ceturtā metiena 
bija trešā, uzrādot jaunu personisko rekordu – 
52.26 m, taču K. Sirmā spēja saņemties un rai-
dīja šķēpu par 32 centimetriem tālāk, atstājot 
Laini 4. vietā.

Lielisks panākums Lainei, pirmo reizi 
startējot pieaugušo konkurencē!

 Apsveicu sportistus ar veiksmīgiem star-
tiem Latvijas IV Olimpiādē!

Sportistu vārdā saku lielu paldies Viesītes 
novada pašvaldībai par fi nansiālu atbalstu, 
gatavojoties un startējot Latvijas IV Olimpi-
ādē!

Viesītes novada delegācijas 
vadītāja G. Klibiķe

Foto no autores personīgā arhīva

 
Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…
Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.
N. Dzirkale.

Ivans Rjasins 
19.01.1953. – 22.06.2016. Viesīte

Guntis Jēkabsons 
24.03.1976. – 23.06.2016. Rites pagasts

Pēteris Krickis 
31.05.1952. – 04.07.2016. Viesītes pagasts

Valija Krievāne 
26.12.1950. – 07.07.2016. Elkšņu pagasts

Jānis Grinciuns 
09.11.1937. – 25.07.2016. Viesīte

Vasta Zenkova 
20.01.1930. – 25.07.2016. Viesītes pagasts

Ludviga Iesalniece 
09.01.1934. – 06.08.2016. Viesīte

Jānis Salenieks 
22.06.1960. – 07.08.2016. Viesīte

Zenta Rancāne 
07.02.1940. – 10.08.2016. Viesīte

Mārtiņš Ģēģeris 
06.10.1943. – 11.08.2016. Saukas pagasts

Mārīte Liepiņa 
19.03.1945. – 17.08.2016. Elkšņu pagasts

Marianna Ļebedeva 
08.06.1927. – 19.08.2016. Rites pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

 

Raud sveces, raud –
Tās sadedzina dienu,
Kas liek tev, brāl,
No dzīves projām iet.
No mājām prom
Uz smilšu kalna pusi,
Kur vienam mūža mierā jāpaliek.

Dalām bēdu smagumu ar RUTU 
LAVROVU, brāli smiltājā aizvadot.

Lones interešu kluba 
„Hortenzijas” dalībnieces

Līdzjūtība

Svētdien, 28. 
augustā, Sunākstes 
baznīcā notika ik-
gadējais Gotharda 
Fridriha Stendera 
jeb Vecā Stendera 
atceres dienas pasā-
kums.

Pasākums iesā-
kās ar skaistu kon-
certu Sunākstes Baltajā baznīcā, ko sniedza 
muzikālā Urtānu ģimene no Jēkabpils no-
vada, Rīgas aktīvo senioru vācu ansamblis 
„RASA” (vadītāja I. Griņeviča) un vijolnieks 

Reinis Salenieks. Koncertā skanēja da-
žādu gadsimtu kristīgā mūzika, baro-
ka mūzika un latviešu tautas dziesmu 
apdares.

Pēc koncerta visi pasākuma dalīb-
nieki devās uz Stendera dzimtas kapu 
kalniņu, lai kā cieņas apliecinājumu 
noliktu ziedus un aizdegtu sveces. 
Visus klātesošos uzrunāja mācītājs 

Aigists Pinka. Atceres pasākuma izskaņā 
tā dalībnieki pulcējās Sunākstes baznīcā uz 
dievkalpojumu ar Svēto vakarēdienu.

R. Vasiļjeva

 Vecā Stendera atceres 
dienas pasākumā
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līdz 8. oktobrim:
• „Jēkabpils. Aizmirstie Zīlāni” – novadpētnieces Sarmītes Ozoliņas kolekcija un pētījums
• „Paula Stradiņa laiks” – muzeja „Sēlija” krājumu fotogrāfi ju reprodukcijas
• „No Paula Stradiņa grāmatu plaukta” – Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja 
ekspozīcija;

līdz 5. septembrim:
• „Sieviete sievietes gados” – 
fotomākslinieka Raimonda 
Renča fotogrāfi ju izstāde

R. Rencis – viens no to 
fotogrāfu pulka, kas 30 gadus 
tālajā 1986. gada vasarā 
bija kopā Saukā, pirmo reizi 
izstaigāja Mārtiņa Buclera 
dzimtās vietas takas un nolē-
ma šī gada decembrī atzīmēt 
latviešu fotogrāfi jas pamatlicēja 
120. dzimšanas dienu. Un tā 
turpmāk katru gadu, kas ar nelieliem izņēmumiem tā arī noticis. 
Šī izstāde aizsāk M. Bucleram veltītu fotoizstāžu ciklu.

līdz 15. oktobrim:
• Paula Stradiņa skolas Kamīnzālē (Peldu 
ielā 2) – Zentas Juškevičas rokdarbu izstāde 
„Pensionāres vaļas prieks”

Šī ir Zentas atgriešanās savā skolā, lai, pār-
varējusi grūtākus dzīves brīžus un nedrošību, 
rādītu viesītiešiem, ko spēj sievietes rokas un 
apņemšanās. Te varam redzēt veidu, kā roku 
darinājumi spēj dziedināt pašu darītāju, liek 
priecāties un sasparoties arī citiem.

Kultūras afišaKultūras afiša

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

Ak tu tavu tikumiņu,
Ak tu tavu likumiņu, – 
Svešs ar svešu sasatika,
Mīļi mūžu nodzīvoja.
/T. dz./

VIESĪTES NOVADA DZIMTSARAKSTU 
NODAĻA SIRSNĪGI SVEIC 

SMARAGDA KĀZU JUBILEJĀ 
AR KOPĀ NODZĪVOTAJIEM 55 GADIEM:

Ritu un Jāni Kivleniekus! 
(laulība reģistrēta 

1961. gada 22. jūlijā Preiļos),

Liliju un Robertu Krišjāņus 
(laulība reģistrēta 

1961. gada 12. augustā Saukā)!

Vēlam veselību, mīlestību un saticību 
arī turpmāk!

Zenta Juškeviča ar dēlu Jāni viņas 
rokdarbu izstādes atklāšanā P. Stradiņa 

skolas Kamīnzālē.

Viesītes Kultūras pilī
9. septembrī plkst. 10.00 Profesora Paula Stradiņa 120 gadu atceres konference

16. septembrī plkst. 16.00 Tradīciju zālē „DZEJAS DIENAS 2016”. Dzejniece Inese Tora, 
dziesminiece Inese Nereta un māksliniece Solveiga Kļaviņa mīļi aicina uz muzikālu dzejas 
pēcpusdienu „Lai kur tu ietu, ceļu nezaudē uz sevi…”. Ieeja brīva.

Elkšņos
31. augustā Elkšņu kultūras namā J. Streiča fi lma „Rūdolfa mantojums”

19. septembrī Elkšņu bibliotēkā Dzejas dienām veltīta pēcpusdiena „Dzeja Dziesmā”

Cien. Viesītes novada Cien. Viesītes novada 
pensionāri, seniori un pensionāri, seniori un 

vecākās paaudzes cilvēki!vecākās paaudzes cilvēki!

Viesītes Kultūras pils un 
Viesītes novada Sociālais 

dienests Jūs visus mīļi aicina uz 
ATPŪTAS VAKARU ATPŪTAS VAKARU 

SENIORIEMSENIORIEM
š. g. 30. septembrī š. g. 30. septembrī 

plkst. 16:00plkst. 16:00
Viesītes kultūras pils Deju zālē.

JUMS SPĒLĒS 
PĒTERIS DRAŅEVIČS UN 

ALEKSANDRS GORS.

Līdzi ņemsim nelielus 
„groziņus”, saulainu un priecīgu 

noskaņojumu!
Aicinām būt atsaucīgiem!

IEEJA BRĪVA

Izstāžu zālēs Viesītē apskatāmas izstādes:

Raimonda Renča fotoizstādes atklāšana 19. augustā, 
tikšanās ar autoru un viņa dzīvesbiedri.


