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Dzīvē nemēdz būt kļūdas, tajā ir tikai mācību stundas.
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Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība un mīlestība nāk.
Ik skolotājs ir burvis un eņģelis mazliet,
Jo, zināšanas sējot, caur 
gadsimtiem spēj iet.
/M. Bārbale/

Sveicam visus mūsu novada 
pedagogus Skolotāju dienā! 

Vēlam dzīvesprieku, enerģiju, 
radošumu, izturību, 

pacietību, izdomu, zinātkārus 
skolēnus un optimismu! 

Lai gandarījums par 
padarīto darbu!

Viesītes novada pašvaldības vārdā - 
Domes priekšsēdētājs 

J. Dimitrijevs

Viesītes novada pašvaldības 
vadība un speciālisti tiksies 

ar iedzīvotājiem
Pašvaldības vadības un speciālistu tik-

šanās ar iedzīvotājiem notiks šī gada 10. ok-
tobrī plkst. 10.00 Lonē, plkst. 11.00 Saukā, 
plkst. 12.00 Ritē, plkst. 13.00 Elkšņos un 
plkst. 17.00 Viesītē, Kultūras pils kino un 
konferenču zālē.

Piedalīsies Viesītes novada domes 
priekšsēdētājs J. Dimitrijevs un izpilddirek-
tors A. Žuks, SIA „Viesītes komunālā pār-
valde” valdes priekšsēdētājs M. Blitsons, kā 
arī novada pašvaldības policijas inspektors 
J. Pučinskis.

Sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības 
98. gadadienu un saskaņā ar Viesītes novada 
pašvaldības apbalvojumu nolikumu pašvaldī-
ba aicina izvirzīt kandidātus apbalvošanai 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 nolikuma izpratnē 

ir vienu gadu ilgs laikposms līdz ierosinājuma 
iesniegšanai par pašvaldības apbalvojuma/no-
minācijas piešķiršanu.

Kandidātus var izvirzīt: Viesītes novada do-
mes deputāti, domes komitejas, komisijas, dar-
ba grupas, pašvaldības izpilddirektors; Viesītes 
novada teritorijā reģistrētās juridiskās personas; 
ne mazāk kā 10 Viesītes novada pašvaldības 
teritorijas iedzīvotāji. Izvirzot kandidātus ap-
balvošanai, jānorāda: vārds uzvārds, personas 
kods, adrese, nominācija, kurā persona izvirzī-
ta, izvirzīšanas motivācija.

Iesniegumi par kandidātu izvirzīšanu 
Goda rakstu saņemšanai iesniedzami Viesītes 
novada pašvaldības kancelejā un Saukas, Rites, 
Elkšņu pagastu pārvaldēs darba laikā līdz šā 
gada 28. oktobrim.

Tālrunis uzziņām 65245179 vai 28680097.

PAZIŅOJUMS!

23. septembrī Olimpiskās dienas noska-
ņās ar svinīgu lentas pārgriešanu Viesītē 
tika atklāts jaunais Viesītes vidusskolas un 
Sēlijas Sporta skolas sporta komplekss.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 
324896,36 EUR. Projekta laikā tika izveido-
ti 2 volejbola laukumi, basketbola laukums, 
mākslīgā seguma futbola laukums, lodes 
grūšanas sektors, automašīnu stāvvieta un 
tenisa laukums.

Kompleksa atklāšanas pasākums svinī-
gi tika iesākts ar Viesītes pūtēju orķestri un 
karogu pacelšanu. Jaunā stadiona atklāša-
nas lentu pārgrieza Viesītes novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs un Latvijas 
Futbola federācijas ģenerālsekretārs Jānis 
Mežeckis. Atklāšanas pasākumā klātesošos 
uzrunāja domes priekšsēdētājs Jānis Dimit-
rijevs, Viesītes vidusskolas direktors Andris 

Baldunčiks, Sēlijas Sporta skolas direktors 
Jānis Osis, Latvijas Futbola federācijas ģene-
rālsekretārs Jānis Mežeckis, būvnieki un citi 
ciemiņi.

Pēc stadiona atklāšanas ofi ciālās daļas 
pirmo reizi jauno futbola laukumu izmēģi-
nāja mazie futbolisti. Spēlē uz jaunā lauku-
ma spēkiem mērojās komandas no Viesītes 
un Jēkabpils.

Projekta realizācijas laikā radusies iecere 
par tenisa laukuma izveidi. Nu tā ir veiksmī-
gi realizēta. Jaunā laukuma iespējas paraug-
spēlē demonstrēja pieredzējuši tenisisti no 
Jēkabpils, ar kuriem sadarbība plānota arī 
turpmāk.

Viesītes novada pašvaldība aicina sau-
dzīgi izturēties pret jauno sporta kompleksu.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatne s lietu speciāliste L. Liepiņa

Viesītē atklāj jauno sporta Viesītē atklāj jauno sporta 
kompleksukompleksu
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

1. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma - Viesītes pagas-
ta „Meža Kuļķes” - atkārtotu mutisku izsoli.

2. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma - Viesītes pagas-
ta „Vecromulīši” - atkārtotu mutisku izsoli.

3. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma - Elkšņu pagas-
ta „Kristapu Lauki” - trešo atkārtotu mutis-
ku izsoli.

4. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma - Viesītes pagas-
ta „Pie Ceplīša” - mutisku izsoli.

5. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma - Elkšņu pagas-
ta „Silakrogs” - izsoles pārtraukšanu.

6. Par izmaiņām pamatlīdzekļu uzskai-
tē - nolietotas datortehnikas norakstīšanu.

7. Par Viesītes novada pašvaldības izglī-
tības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu 
apstiprināšanu, veicot pašvaldību savstar-
pējos norēķinus par izglītības iestāžu snieg-
tajiem pakalpojumiem.

8. Par Viesītes novada pašvaldības iz-
glītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša 
amata algas noteikšanu 2016./2017. mācību 
gadam.

9. Par atbalstu Viesītes novada pašval-
dības projektam „Vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšana un slimību profi lakse 
Viesītes novadā”.

10. Par fi nansējuma piešķiršanu no vi-
des aizsardzības speciālā budžeta – līdz 
4000 EUR - ūdensvada pieslēguma izbūvei 
Viesītes vidusskolas sporta kompleksam.

11. Par iesniegumu transporta nodro-
šinājumam bērnu nokļūšanai uz izglītības 
iestādēm.

12. Par Valsts kases konta atvēršanu 
Viesītes vidusskolas projektam.

13. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošo cirsmu Saukas pagastā - „Dūņupe” 
un „Dūņupe 1” - izsoli.

14. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2016 
„Par grozījumiem 2016. gada 18. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 „Par Vie-
sītes novada pašvaldības 2016. gada budže-
tu”” apstiprināšanu.

15. Par patapinājuma līguma slēgša-
nu ar SIA „Nordic recykling” par Viesītes 
novada pašvaldībai piederošās teritorijas 
Smilšu ielā 39, Viesīte, Viesītes novads, pa-
tapināšanu šķiroto atkritumu savākšanai.

16. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā, par īres līgumu paga-
rināšanu.

17. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu 
anulēšanu 4 personām.

18. Par Viesītes novada pašvaldības ie-
spējamo dalību SAM 8.4.1.projektā „Piln-
veidot nodarbināto personu profesionālo 
kompetenci”.

19. Par dzīvokļa īpašuma - Rites pagasta 
„Druviņas 4” - 12, ierakstīšanu Zemesgrā-
matā un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

20. Par zemes nodošanu īpašumā bez 
atlīdzības.

21. Par nekustamā īpašuma - Rites pa-
gasta „Ābelītes” - sadalīšanu.

22. Par zemes vienības atdalīšanu no 
nekustamā īpašuma - Elkšņu pagasta „Lie-
pas”.

23. Par nekustamā īpašuma - Saukas pa-
gasta „Upmaļi” - sadalīšanu.

24. Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu nekustamajam īpašumam - Smil-
šu iela 37A, Viesīte.

25. Par Rudens tirgu Viesītē š. g. 8. ok-
tobrī.

26. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķir-
šanu domes priekšsēdētājam no 24.10.2016. 
līdz 27.10.2016. un aizvietošanu atvaļināju-
ma laikā.

27. Par ēdināšanas izdevumu segšanu 
80% apmērā diviem PII „Zīlīte” audzēk-
ņiem.

Nākošā kārtējā novada domes sēde no-
tiks š. g. 19. oktobrī.

Informāciju sagatavoja pašvaldības 
kancelejas vadītāja D. Vītola.

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

Viesītes novada domes kārtējā sēdē šī gada 
14. septembrī skatītie jautājumi

No 13. līdz 18. 
septembrim Viesītes 
novada pašvaldības 

Jaunatnes lietu speciāliste Laura Liepiņa pie-
dalījās seminārā „European Quality in Youth 
Projects” (EQYP). Seminārs notika Armēnijas 
pilsētā Erevānā. Šis seminārs bija otrā mobilitāte 
Erasmus+ programmas projekta ietvaros.

Semināra mērķis bija pabeigt EQYP stan-
dartus, kas vērsti uz kvalitatīvu projektu attīstī-
šanu jaunatnes jomā. Pamatdarbs pie kvalitātes 
standartu izveides tika veikts projekta pirmajā 
daļā, kas notika Bukarestē, 
Rumānijā, no 6. līdz 14. 
maijam. Viesītes novadu 
un Sēliju apmācībās pār-
stāvēja Viesītes novada 
pašvaldības Attīstības no-
daļas vadītāja Inese Vītola, 
projektu administratore 
Agnese Kalniņa un Aknīs-
tes kultūras darba organizatore Aiga Andruške-
viča.

„European Quality in Youth Projects” 
(EQYP) standartu mērķis ir uzlabot Eiropas 
jaunatnes projektu kvalitāti, īpaši Erasmus+ 
kontekstā, koncentrējoties uz 5 galvenajām 

jomām: neformālo izglītību, 
projektu vadību, partnerību, 
PR un komunikāciju (redza-
mība un rezultātu izplatīšana) 
un fi nanšu plānošanu.

15. septembrī Viesītes 
novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste 
semināra ietvaros apmeklēja Armēnijas Par-
lamentu. Vizītes laikā delegācija tikās ar Ar-
mēnijas Republikas Nacionālās Asamblejas 
prezidenta vietnieci Hermini Naghdalyan un 
Izglītības departamenta prezidenti, un Parla-

menta deputāti Ruzannu Muradyan. Tikšanās 
laikā tika diskutēts par demokrātijas jautājumu, 
starptautiskiem projektiem un izglītības lomu 
vietējās realitātēs. Dienas otrajā pusē semināra 
dalībnieki Armēnijas Pedagoģiskajā universitā-
tē prezentēja savas organizācijas.

Viesītes novada pašvaldība šajā projektā 
startēja kā ofi ciālais partneris.

#eqypEU#ViesītesNovads#ErasmusPlus
Viesītes novada pašvaldības

Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa
Foto no autores personīgā arhīva

Viesītes novads piedalās starptautisku projektu 
kvalitātes standartu izstrādē
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● Viesītes novada pašvaldība rīko atklā-
tu mutisku cirsmu izsoli, izsolot cirsmas kā 
atsevišķus objektus ar augšupejošu soli:

• Viesītes novada Saukas pagasta „Dū-
ņupe” ar apzīmējumu kadastrā 56880040160 
kailcirtes (1. kvartāla 26., 27., 28., 19., 20., 
52., 53. nogabali un 2. kvartāla 6. nogabals) 
7,72 ha platībā, krāja 1553,42 (viens tūksto-
tis pieci simti piecdesmit trīs komats četr-
desmit divi) kubikmetri; sākuma cena EUR 
34175.24;

• Viesītes novada Saukas pagas-
ta, „Dūņupe 1” ar apzīmējumu kadastrā 
56880040281 kailcirtes (1. kvartāla 01., 04., 
06. nogabali) 4,01 ha platībā, krāja 1075,71 
(viens tūkstotis septiņdesmit pieci komats 
septiņdesmit viens) kubikmetri; sākuma 
cena EUR 23665.62.

Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (so-
lis): katru nākamo reizi EUR 200.00.

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

mām un to dokumentiem, iesniegt pietei-
kumus un dokumentus izsolei var līdz 2016. 
gada 13. oktobrim no plkst. 9.00 - 16.00 
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2016. gada 14. oktobrī 
plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 7 (septi-
ņu) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

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

● Viesītes novada pašvaldība rīko paš-
valdībai piederošā nekustamā īpašuma trešo 
atkārtotu atklātu izsoli ar augšupejošu soli: 
nekustamajam īpašumam - Viesītes novada 
Elkšņu pagasta „Kristapu Lauki”; nekus-
tamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes 

vienības 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, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2016. gada 3. novembra plkst. 
16.00 Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības 
ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

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

Izsole sāksies 2016. gada 4. novembrī 
plkst. 10.00 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

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

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

● Viesītes novada pašvaldība rīko paš-
valdībai piederošo nekustamo īpašumu 
atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar augšup-
ejošu soli: 

• nekustamajam īpašumam - Viesītes 
novada Viesītes pagasta „Vecromulīši”; ne-
kustamais īpašums sastāv no 3 (trim) meža 
zemes vienībām 10,28 ha kopplatībā; sākot-
nējā cena EUR 30168.00. Izsoles solis EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Izsole sāksies 2016. gada 4. novembrī 

plkst. 9.30 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads;

• nekustamajam īpašumam - Viesītes 
novada Viesītes pagasta „Meža Kuļķes”;
nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) 
meža zemes vienības 9,12 ha platībā; sākot-
nējā cena EUR 11088.00. Izsoles solis EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Izsole sāksies 2016. gada 4. novembrī 

plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-
miem, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2016. gada 3. novembra plkst. 
16.00 Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības 
ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 14 (četr-
padsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles. 
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.

● Viesītes novada pašvaldība rīko paš-
valdībai piederošā nekustamā īpašuma 
mutisku atklātu izsoli ar augšupejošu soli: 
nekustamajam īpašumam - Viesītes nova-
da Viesītes pagasta „Pie Ceplīša”; nekusta-
mais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vie-
nības 12,79 ha platībā; sākotnējā cena EUR 
13720.10. Izsoles solis EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

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

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2016. gada 3. novembra plkst. 
16.00 Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības 
ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Īpašuma teritorijā atrodas Valsts nozī-
mes arheoloģiskais piemineklis „Maizīšu 
pilskalns”. Pircējam jāievēro atbilstoši no-
teikumi.

Izsole sāksies 2016. gada 4. novembrī 
plkst. 10.30 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 14 (četr-
padsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles. 
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.

IZSOLES

No 3. līdz 11. 
septembrim Dau-

girdikšes mācību centrā Lietuvā norisinājās 
starptautisks Erasmus+ Programmas pro-
jekts „Supporting grass-roots youth work”. 
Tas bija apmācību kurss darbam ar jaunie-
šiem, kura laikā tika padziļināti pētīts jau-
natnes darba jēdziens un attīstītas nepiecie-
šamās kompetences - mentorings, koučings, 
darbs grupā, konfl iktu risināšana, emocio-
nālā inteliģence un psiholoģiskā higiēna -, 
kas nepieciešamas, lai ikdienā strādātu ar 
jauniešiem un arī ar citām iedzīvotāju gru-
pām. Vienā no projekta dienām dalībnieki 
devās izpētes braucienā uz tuvākajām apdzī-
votajām vietām, lai tiktos ar vietējiem jau-
niešiem, praktiski iepazītos ar vietējās dzīves 
vides realitāti, iespējām un jauniešu problē-
mām. Secinājām – kaut arī apdzīvotās vie-

tas atrodas salīdzinoši netālu viena no otras 
(~25 km), tomēr situācija katrā ir atšķirīga. 
Kopumā projektā piedalījās 32 pārstāvji no 
7 valstīm - Armēnijas, Baltkrievijas, Bulgā-
rijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas un Uk-
rainas. Apmācību ietvaros dalībniekiem bija 
iespēja dalīties labās prakses piemēros un 
izveidot sadarbības kontaktus ar citu valstu 
pārstāvjiem. Viesītes novadu projektā pār-
stāvēja Elkšņu kultūras nama vadītāja Aus-
tra Niķe: „Dalība projektā man deva lielisku 
iespēju profesionāli un personiski attīstīties, 
apgūstot jaunas kompetences, treniņu un 
mācību metodes, kā arī paplašinot zināšanas 
sociālajos, lingvistiskajos un kultūras jautā-
jumos un iegūstot jaunus kontaktus. Paldies 
Laurai Liepiņai par sagādāto iespēju!”.

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

Viesītes novada speciāliste piedalās 
starptautiskās apmācībās
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Šī gada 14. septembrī tika pieņemts Vie-
sītes novada domes lēmums Nr. 19 „Par Vie-
sītes novada pašvaldības dalību SAM 8.4.1 
„Pilnveidot nodarbināto personu profesio-
nālo kompetenci””. Pamatojoties uz minēto 
lēmumu, domes priekšsēdētājs ir parakstījis 
Sadarbības partnera apliecinājumu par da-
lību projekta īstenošanā, kas paredz iespēju 
pilnveidot profesionālo kompetenci Viesītes 
novada strādājošajām personām.

Projekta iesniegumu fi nansējuma sa-
ņemšanai centralizēti gatavo Valsts izglītības 
attīstības aģentūra, savukārt Viesītes novada 
pašvaldība saskaņā ar projekta īstenošanas 
stratēģiju un noteikumiem ir projekta sadar-
bības partneris.

Lai sekmīgāk varētu iesaistīties šajā pro-
jektā un sasniegtu projekta mērķi - pilnveidot 
nodarbināto personu profesionālo kompeten-
ci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifi kāci-
jas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, 
veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba 
produktivitātes pieaugumu, aicinām novada 

mērķa grupai atbilstošos iedzīvotājus pieteikt 
vēlmi tēmām, kādas apmācību programmas 
būtu interese apgūt, lai pilnveidotu savu pro-
fesionālo kompetenci.

Jāteic, ka desmit procenti no izmaksām 
paredzēts segt pašai profesionālo kompetenci 
pilnveidojošajai personai.

Jautājumu gadījumā interesēties Viesī-
tes novada domes Attīstības un plānošanas 
nodaļā vai pa telefoniem: 65245677; mob. 
27865802.

Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja I. Vītola

Būs iespēja pilnveidot nodarbināto personu 
profesionālo kompetenci

Šogad Viesītes pašvaldības projektu 
konkursa ietvaros tika realizēts iniciatī-
vas grupas „Atpūtai Viesītē” projekts par 
slidkalniņa izveidošanu uz ūdens. Inicia-
tīvas grupas „Atpūtai Viesītē” mērķis ir 
daudzveidot un papildināt atpūtas iespē-
jas Viesītē un tās teritorijā. Šis bija pirmais 
iniciatīvas grupas projekts. Šogad inicia-
tīvas grupas mērķis bija izveidot atpūtas 
objektu bērniem un jauniešiem, šādi pa-
plašinot viņiem atpūtas iespējas pie ūdens. 

Par projektā iegūto naudu - 215 eiro - tika 
iegādāts 3 metrus garš slidkalniņš un iz-
veidota metāla konstrukcija tā piestipri-
nāšanai. Projekts tika izvietots kempingā 
„Pērlīte” uz peldošās laipas. Slidkalniņš 
tika tur izvietots jūlijā un jau no paša sā-
kuma izraisīja bērnu un jauniešu neviltotu 
sajūsmu. Slidkalniņš ir pieejams vasaras 
sezonas periodā.
Iniciatīvas grupas dalībnieks J. Bokiševs

Foto no autora personīgā arhīva

Realizēts iniciatīvas grupas „Atpūtai Viesītē” projekts

Sagaidot Latvijas 
simtgadi, ar dažādām 
programmām tiek 
atbalstītas pilsoniskās 
sabiedrības aktivitā-
tes. Nesen Zemgales 
NVO projektu kon-
kursā apstiprināts un 
Kultūras ministrijas 
fi nansējumu saņēmis 
projekts „Sēlijas pils-
kalnu vilinājums”, Nr. 
15/KMP.

Pilskalnu virkne, 
kas no Lietuvas robe-
žas stiepjas pāri Vie-
sītes novadam, iezī-
mējot senos sēļu cilšu 
tirdzniecības un kara 
ceļus, ir spilgts un 
savdabīgs senvēstures liecinieks. Tā ir gan mūsu 
senču kultūra, uz kuras pamata veidojās Latvijas 
valstiskums, gan mūsdienu Latvijas kultūrvide 
un kultūrainava. 20. gs. 70-jos gados dzejnieka 
Imanta Ziedoņa koku atbrīvotāju grupa strādāja 
Rites pagasta Stupeļu un Margas pilskalnos, at-
brīvojot tos no krūmu apauguma, pilskalnu pa-
kājē uzstādīja akmeņus un iekala tajos pilskalnu 
nosaukumus. 1998. g. Kņāvu pilskalnā tika pa-
celts Eiropas kultūras mantojuma karogs. 2011. 
g. vasaras nometnes laikā jaunieši no dažādām 
Latvijas vietām devās uz mūsu pilskalniem, lai 
rekonstruētu seno trauksmes signāla nosūtīša-
nas paņēmienu, iekurot virsotnēs ugunskurus. 
2015. g. Viesītes muzeja organizētajā ekskursijā, 
apmeklējot 8 pilskalnus Rites, Elkšņu un Saukas 

pagastos, sapratām, ka tie ir uni-
kāla vērtība, kas šobrīd maz zinā-
ma plašākai sabiedrībai.

Šoruden 26. un 27. ok-
tobrī projekta ietvaros paredzēts pilskalnu 
pētniecības brauciens kopā ar ekspertu – 
vadošo Latvijas arheologu, kultūrvēsturnieku, 
profesoru Juri Urtānu. Izpēti sāksim ar ma-
zāk zināmajiem Elkšņu (Alksniai) un Petru-
ka pilskalniem, kas pēc 1921. g. valsts robežas 
noteikšanas atrodas Lietuvas teritorijā. Kopā ar 
ekspertu centīsimies ieraudzīt mūsu tālo senču 
darbības pēdas. Interesenti varēs noklausīties 
lekciju par Augšzemes pilskalniem un apskatīt 
novadpētniecības izstādi. Īpaši gaidām skolo-
tājus kopā ar skolēniem – iepazīt mūsu Tēvze-
mes senatni, kas no gadsimtu attāluma šķiet kā 
teiksmaina pasaka. Pulcēšanās un apmešanās 
vieta – bijusī Elkšņu skola. Tur varēs pārnakš-
ņot un būs organizēta ēdināšana. Pieteikšanās 

un sīkāka informācija pa telefonu 29273475 līdz 
21. oktobrim.

Šobrīd projekta darba grupa izstrādā mar-
šrutu. 7. septembrī devāmies priekšizpētes 
braucienā uz bijušo Elkšņu muižu, par kura 
organizēšanu paldies Ārijam Bārdulim! Noti-
kušas konsultācijas ar profesoru Juri Urtānu, 
pieredzes nolūkā pabijām Dzirkaļu pilskalnā 
Krustpils novadā, kur nesen atklāts informatīvs 
stends.

Projektu īsteno sabiedriskā labuma bied-
rība „Vides un tūrisma attīstības klubs Sēlija”. 
Sadarbības partneri - Viesītes muzejs „Sēlija”, 
Elkšņu pagasta pašvaldība un kultūras nams. 
Projekta pasākumos aicinām piedalīties ikvie-
nu, kam interesē tuvākās apkārtnes vēsture.

R. Urbacāne, projekta „Sēlijas pilskalnu 
vilinājums” vadītāja, tel. 29273475, 

e-pasts: rudite_ur@inbox.lv
Autores fotogrāfi jas

Sēlijas pilskalnu vilinājums

Projekta dalībnieki no Elkšņu pagasta 
(no kr.): Juris Rusiņš un Ārijs Bārdulis 
maršruta izpētē Petruka pilskalnā, kas 
atrodas uz Latvijas – Lietuvas robežas.

Maz zināmais Elkšņu pilskalns kopš 1921. g. atrodas Lietuvas teritorijā.
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2016. gadā stājušies spēkā jauni notei-
kumi, kas paredz vienkāršotu sodu sistēmu 
Vienotā platības maksājuma (VPM), Maksā-
juma gados jauniem lauksaimniekiem (JAL), 
Maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai 
citi specifi ski ierobežojumi (ADSI) un Natura 
2000 meža īpašniekiem (NIM) tīšu vai netīšu 
pārdeklarāciju gadījumā. Līdz ar jauno sodu 
sistēmu tiek ieviesta arī „dzeltenā kartīte”, 
kas paredz uz pusi mazāku sodu par pirmo 
pārdeklarēšanas pārkāpumu attiecīgos gadī-

jumos. „Dzelteno kartīti” piešķir tikai vienu 
reizi. Izmaiņu mērķis ir uzlabot lauksaimnie-
ku izpratni par atbalsta saņemšanas nosacī-
jumiem un atbalstu piešķiršanas sistēmu un 
maksimāli samazināt to lauksaimnieku skai-
tu, kuriem jāpiemēro sods par pārdeklarāciju.

Tāpat kā līdz šim arī jaunajā sistēmā ne-
piemēro sodu, ja pārdeklarācija ir līdz 3% vai 
2 ha. Savukārt visos gadījumos, kad pārdek-
larācija ir vairāk nekā 3% vai 2 ha, aprēķina 
soda naudu - pārdeklarētos ha reizina ar koe-

fi cientu 1,5. „Dzeltenās kartītes” sistēma pa-
redz uz pusi samazināt aprēķināto sodu par 
pirmo pārkāpumu, ja pārdeklarācija ir virs 
3% vai 2 ha un nepārsniedz 10%. Tomēr jā-
ņem vērā, ka būs jāatmaksā neieturētā soda 
nauda, ja tam pašam atbalstam arī nākamajā 
gadā tiks konstatēta pārdeklarācija. „Dzelte-
nās kartītes” sistēma tiek ieviesta jau ar 2016. 
gadu.

Lauku attīstības konsultante L. Kadžule
Informācijas avots: www.lad.gov.lv

Lauksaimniecībā ievieš „dzelteno kartīti”
(Platību maksājumi)

Viesītes pagastā jau vairāk nekā 10 gadus ar 
augļkopību nodarbojas Juris un Rudīte Būkas. 
Saimniecības „Meža Kūleņi” krāšņajā augļu 
dārzā sastopamas 12 ābolu šķirnes, pārsvarā vi-
sas esot ziemas šķirnes. Šobrīd saimniecībā rit 
aktīvs ābolu lasīšanas darbs, ko saimnieki veic 
pašu spēkiem. Kā stāsta Būku ģimene, dienā 
nesteidzīgi tiek nolasīta aptuveni tonna ābolu.

„Toreiz, 90. gadu sākumā, nedomājām, ka 
būs jāvāc āboli, vienkārši iestādījām augļu dār-
zu,” tā par augļkopības amata pirmsākumiem 
stāsta Juris, kurš pēc izglītības ir inženieris 
mehāniķis, savukārt Rudīte strādājusi par eko-
nomisti. Tagad Būku ģimene apguvusi augļko-
pības prasmes, lai pašu spēkiem varētu uzturēt 
saimniecību.

Svaigus un sulīgus ābolus saimniecībā 
„Meža Kūleņi” ir iespējams iegādāties līdz pat 
maijam. Pateicoties Būku ģimenes aktīvajai 
darbībai, realizēts struktūrfondu pro-
jekts aukstuma iekārtas iegādei, pašu 
spēkiem uzcelta noliktava, kas arī ļauj 
sekmīgi uzglabāt augļus.

Saimniecība „Meža Kūleņi” realizē 
ābolu produkciju programmā „Skolas 
auglis”, nodrošinot ar āboliem 9 Lat-
vijas skolas, sadarbojas ar ēdināšanas 
uzņēmumu Rīgā, kas iepērk ābolus, 
un pašu spēkiem brauc un tirgo ābo-
lus dažādos Latvijas tirgos. Juris stāsta 
- viesītiešus nodrošina ar produkcijas 
piegādi mājās.

Runājot par konkurenci, Juris 
norāda, ka Latvijā mūsu audzēto ābolu ne-
maz nepietiktu, ja neievestu no ārzemēm. 
Uzņēmējs pauž rūgtumu, ka iepirkumu pro-

cedūras dēļ nav 
izdevības sadarboties ar apkārtējām izglītības 
iestādēm, bet tas jau esot cits stāsts.

Saimniecības „Meža Kūleņi” īpašnieks 

saka: „Ābolu cenu veido izmaksas par 
augļu dārza kopšanu - vismaz četras reizes 
jāpļauj - apdobju miglošana un augļu aiz-
sardzības līdzekļi.” Par šī gada ražu saim-
nieki teic – esot ļoti laba, augļi ir veselīgi. 
„Tikām galā gan ar ābolu slimībām, gan 
ar nelabvēlīgiem kukaiņiem. Protams, pa-
visam apmierināti būsim, kad realizēsim 
produktus,” stāsta J. Būka.

Saimniecība „Meža Kūleņi”, tel. 
26593406.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

Viesītes novada ābolu audzētāji ar vairāk nekā 
10 gadu pieredzi

Viesītes novada pašvaldības policijā 
2016. gada augusta mēnesī līdz 19. septem-
brim reģistrēti 9 iesniegumi un saņemtas 22 
informācijas no Viesītes novada juridiskām 
personām un iedzīvotājiem, saņemti un ap-
kalpoti 14 personu izsaukumi. Par saistošo 
noteikumu nepildīšanu brīdinātas 8 per-
sonas. Viesītes pašvaldības policijā ar da-
žādiem jautājumiem griezušies 24 Viesītes 
novada iedzīvotāji.

Sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņ-
tiesu, Sociālo dienestu - 10 gadījumos, pār-

baudīti 14 transportlīdzekļi un to vadītāju do-
kumenti. Veiktas 8 alkohola pārbaudes, kurās 
fi ksēti 2 pozitīvi rādījumi. Ar Valsts policiju 
veikti sadarbības pasākumi 3 gadījumos. No-
drošināta kārtība 3 pasākumos. Pie novada 
ūdenstilpēm pārbaudīti 12 makšķernieki.

Pašvaldības policija piedalījās ceļu stā-
vokļa apsekošanā 8 gadījumos, 2 gadījumos 
konstatēti ceļu bojājumi (pārkāpumi novēr-
sti). Uzsāktas un turpinās 16 administratīvās 
lietvedības, sastādīti 4 administratīvo pārkā-
pumu protokoli: 1 gadījums par apkārtnes 

piesārņošanu, 1 gadījums par dzīvošanu bez 
deklarētas dzīves vietas, 1 gadījums par dzīv-
nieku labturības noteikumu pārkāpšanu, 1 
lieta par nepiedalīšanos atkritumu saimnie-
cībā.

Sākusies skola, tāpēc būsim uzmanīgi uz 
ceļiem! Šķērsosim ielu tikai tam atļautajās 
vietās un pārvietosimies ar transportlīdzek-
ļiem tikai ar nepieciešamajām vadīšanas at-
ļaujām! Sargāsim sevi un citus!

Viesītes novada pašvaldības policijas 
inspektors J. Pučinskis

Viesītes novada pašvaldības policijas darbs 2016. gada augusta mēnesī
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9. septembrī Viesītes Kultūras pilī pulcē-
jās tuvi un tāli viesi, Stradiņu kuplās dzimtas 
pārstāvji un interesenti, lai piedalītos atceres 
konferencē un dienas noslēgumā iepazītos ar P. 
Stradiņa piemiņas ekspozīciju Stradiņa skolā un 
piemiņas vietām Viesītē.

Konference iesākās ar divu izstāžu atklāša-
nu, kur piedalījās arī akadēmiķis Jānis Stradiņš. 
Izstāde „No Paula Stradiņa grāmatu plaukta” 
atceļojusi no Paula Stradiņa Medicīnas Vēstures 
muzeja, un tajā skatāmi 19. gs beigu un 20. gs 
sākuma izdevumi, kas piederējuši prof. J. Stra-
diņam. Otra izstāde - fotogrāfi ju reprodukci-
jas „Paula Stradiņa laiks” - veidota no muzeja 
„Sēlija” krājuma un P. Stradiņa māsas Minnas 

Vitomskas ģimenes arhīva fotogrāfi jām. Muze-
jam ļoti vērtīgi un unikāli ir Irēnas Vitomskas 
dāvinājumi šogad, ar kuriem varēsim iepazīsti-
nāt apmeklētājus pēc šo priekšmetu reģistrācijas 
un izpētes.

Konferences atklāšanā īpašs brīdis bija 
divu dižu mūsu novadnieku - Paula Stradiņa 
un Arvīda Žilinska - satikšanās mūzikā. Emīla 
Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņu S. Va-
leres (čells) un L. Rasmaces (klavieres) izpildī-
jumā izskanēja A. Žilinska 1982. gada augustā 
sacerētais skaņdarbs profesora Paula Stradiņa 
piemiņai „Elēģija”. Par to jāpateicas mūzikas 
pedagoģei Ievai Griņēvičai, kas atrada šo pie-
mirsto skaņdarbu un nodrošināja tā izpildīju-
mu. Paldies arī par viņas dāvinātajām rozēm 
Stradiņa skolai vasarā, kas turpmāk būs muzeja 
dārza rota!

Ne mazāk emocionāla bija akadēmiķa Jāņa 
Stradiņa uzruna un viņa ģimenes dāvinājums 
Paula Stradiņa skolai – mātes Māres Stradiņas 
portrets (mākslinieks J. R. Tilbergs), kas līdz šim 
atradās akadēmiķa Jāņa Stradiņa kabinetā Lat-
vijas Zinātņu akadēmijā. Tagad tas būs skatāms 
Stradiņu viesistabā Paula Stradiņa skolā Viesītē.

Jāteic, ka katrs priekšlasījums konferencē 

bija īpašs un tik interesants, ka 
laiks ritēja nemanot. Vecākā gada 
gājuma viesītiešiem un daudziem 
jo daudziem no klātesošajiem bija 
prieks redzēt un dzirdēt uzstā-
jamies dr. Mārtiņu Šicu un prof. 
Enoku Biķi, kurus Viesītē atceras 
ar cieņu un pateicību. Ar saviem 
jaunākajiem pētījumiem un atra-

dumiem iepazīstināja Paula Stradiņa Medicīnas 
vēstures muzeja speciālisti Dr. med. Rita Grā-
vere un Mg. philol. Mārtiņš Vesperis. Dr. med., 
doc. Maija Pozemkovska savu priekšlasījumu 
par P. Stradiņa māsu dr. Annu Stradiņu papil-
dināja ne tikai ar vizuālu prezentāciju, bet arī ar 
iespaidīgu priekšmetu, kas no Medicīnas vēstu-
res muzeja bija deponēts tikai uz šo vienu dienu. 
Tas bija Annas Stradiņas albums, ko Medicīnas 
vēstures muzejs saņēmis dāvinājumā 1986. gadā 
un kurš tikai tagad kļuvis zināms, pateicoties 
doc. M. Pozemkovskas pētījumiem.

Detalizētu pārskatu par Viesīti gadsim-
tu mijā, kad te dzīvoja Pauls Stradiņš, sniedza 
muzeja „Sēlija” speciāliste Mg. philol. Ligita 
Levinska - Drozdova. Ar lielu interesi klāteso-
šie noklausījās Viesītē pazīstamās Vecumnieku 
dzimtas pārstāves dr. Elgas Rēvaldes un pen-
sionētās skolotājas Ģertrūdes Godiņas atmiņu 
stāstus par Paulu Stradiņu un viņa ģimeni. Dr. 
E. Rēvalde arī veikusi pamatīgu pētījumu par 
Sēlijas medicīnas vēsturi, kas savulaik publicēts 
„Zinātņu Akadēmijas Vēstīs”. Gan viņa, gan 
skolotāja Ģ. Godiņa ir no tiem cilvēkiem, kas 
personīgi pazina prof. P. Stradiņu un atceras šīs 
tikšanās.

Vienmēr prieks redzēt mūsu kaimiņu – Ne-
retas – novada vēstures pētniekus. Šoreiz ar la-
sījumu „No tautas medicīnas līdz profesionālai 
medicīnai Neretas novadā” uzstājās Lidija Ozo-
liņa, kuras pētījumu papildināja emocionālie 
J. Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” vadītājas 
Ilzes Līdumas lasījumi no rakstnieka darbiem.

Vēsture top šodien. Tas, ko padarām, kļūst 
par tās daļu. Daudzviet Latvijā pazīst Allu Be-
ļinsku, Latvijas Cistiskās fi brozes biedrības 
priekšsēdētāju, kas pastāstīja par savas biedrības 
darbu, palīdzot ģimenēm un bērniem ar šo reto 
slimību.

Pēc konferences lasījumu daļas interesenti 
apmeklēja prof. Paula Stradiņa piemiņas ekspo-
zīciju Stradiņa skolā un iepazinās ar vietām Vie-
sītē, kas saistītas ar P. Stradiņa vārdu. Nolikām 
ziedus pie piemiņas akmens P. Stradiņa dzimtās 
mājas vietā, uz Paula Stradiņa vectēva Miķeļa 
Stradiņa māsas Ievas Stradiņas (Kupčs) kapa 
Vecajos kapos un pie P. Stradiņa pieminekļa.

Nu arī mūsu novadnieka prof. Paula Stradi-
ņa atceres konference ir jau vēsture, un ceram, 
ka tā ierakstīsies vēstures lappusēs kā nozīmīgs 
un gaišs notikums izcilā mediķa piemiņai. Vie-
sītes muzejs „Sēlija” pateicas akadēmiķim Jānim 
Stradiņam un Stradiņu dzimtas pārstāvjiem, 
visiem referentiem un konferences dalībnie-
kiem par atsaucību un veiksmīgo sadarbību 
konferences sagatavošanā un norisē. Pateicība 
Medicīnas vēstures muzejam par atbalstu un 
Kultūras pils darbiniekiem par kopā būšanu, šo 
notikumu sagatavojot un aizvadot.

I. Svilāne, Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja
Foto no muzeja arhīva

Konference profesora Paula Stradiņa 120 gadu atcerei

8. oktobrī 9:00 – 13:00
Viesītē, „Zaļā tirgus” teritorijā un 
laukumā pie Kultūras pils,

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!!!

kckckcckcccijijiijaaa a a ● AAAAAAAAAAAmmmaaamaaammmammm tttnnnnt ieeieekukkuuuuukuuukkkkuukkkk uuuunnnn

R udens tirgusR udens tirgus
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Vadošais mobilo sakaru operators 
„Tele2” paziņo, ka Viesītes novada Rites 
pagasta Cīruļos ir uzbūvēta jauna ceturtās 
paaudzes jeb 4G mobilā interneta bāzes sta-
cija, kas nodrošina zibenīgu „Tele2” mobilo 
internetu un ātru tā savienojumu.

„Viesītes un Viesītes novada Lones ie-
dzīvotāji jau aktīvi lieto zibenīgo „Tele2” 
4G tīklu, pieaugot „Tele2” mobilā interneta 
klientu skaitam un patēriņam. Priecājos, 
ka esam paplašinājuši 4G tīklu Viesītes no-
vadā,” saka „Tele2” tehniskā direktore Līga 
Krūmiņa.

„Pērn uzbūvējām 4G tīklu ar Latvijā 
visplašāko pārklājumu. Mūsu mērķis ir šo-
gad nodrošināt 4G tīklu pieejamu jau 97% 
valsts teritorijas, kas nozīmē to, ka Latvijā 
būs viens no plašākajiem 4G tīkla pārklāju-
miem pasaulē,” piebilst L. Krūmiņa.

„Tele2” 4G internetu var lietot telefonā, 
planšetdatorā, piezīmjdatorā vai galda da-
torā. Pārliecināties, vai telefons, planšetda-
tors, modems vai rūteris, kā arī SIM karte 
atbalsta 4G, var „Tele2” mājas lapā: www.
tele2.lv/4G. Ikviens „Tele2” un „Zelta Ziv-
tiņas” klients „Tele2” centrā bez maksas var 

apmainīt savu SIM karti pret 4G SIM karti.
„Tele2” ir Baltijā modernākais sakaru 

tīkls, kas piedāvā jaunākās paaudzes 4G, 
4G+ un 4G++ pakalpojumus un izcilu ska-
ņas kvalitāti sarunas laikā. „Tele2” ir vienī-
gais operators, kas piedāvā tarifu plānus, 
ar kuriem mobilo internetu var lietot visās 
Baltijas valstīs, vienlaikus parūpējoties par 
drošu interneta izmaksu kontroli, interneta 
patēriņa atspoguļojumu reālā laikā (https://
dati.tele2.lv) un papildu iegādātā, bet neiz-
tērētā interneta apjoma pārnešanu uz nāka-
mo mēnesi.

Viesītes novadā uzstādīta jauna „Tele2” 4G interneta bāzes stacija

NOVADA BIBLIOTĒKĀS

Klāt septembris, Dzejas dienu laiks, tāpēc 
saulainajā 9. septembra pēcpusdienā Viesītes 
bibliotēkā kopā pulcējām dzejas draugus. Dze-
jas dienas atklājām, aizdedzot trīs sarkanas sve-
ces, ar dzejas rindām:

„Labrīt, Diena
Esmu modusies.
Ko man esi sagatavojusi?
Tūlīt, tūlīt, iedegšu sveci.
Kuru?
Protams, sarkano -
Mīlestības sveci”, jo šoreiz uz tikšanos pie 

mums bija atbraukusi šo rindu autore, dzejniece 
un grāmatniece Lija Blūma. Šī dzejniece mūsu 
lasītājiem līdz šim vēl bija maz zināma, tāpēc ar 
interesi ieklausījāmies autores lasītajos dzejoļos, 
kā arī viņas stāstījumā par savu dzīvi, daiļradi, 
dzīves uzskatiem. Lija klātesošo sirdis sasildīja 
ar savu smaidu, dzirkstošo dzīvesprieku, pār-
steidza ar savu stāstnieces talantu. Arī viņas 
dzeja ir sirsnīga un sievišķīgi emocionāla. Dzej-
niecei līdz šim ir iznākuši divi dzejas krājumiņi: 
„Gar jūru ar atmiņām” un „Ziemas smarža”.

Lija Blūma pēc profesijas ir bibliotekāre. 
Viņai pašai patīk apzīmējums – grāmatniece. 
Šobrīd Lija ir Paula Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzeja bibliotēkas vadītāja. Viņa arī pārstāvēja 
muzeju veltījuma konferencē prof. P. Stradiņa 
120 gadu atcerei, kas šajā dienā norisinājās Vie-
sītes kultūras pilī. Bet stimulu rakstīšanai viņai 
deva darbība pašas dibinātajā literārajā klubiņā 
„Noskaņa”, kas mājvietu bija atradis Salacgrīvas 
bibliotēkas paspārnē. Tur aizritējuši daudzi Li-

jas darba gadi, un Salacgrīva dzejnieces sirdij ir 
īpaši tuva. Tai veltīts arī pirmais dzeju krājums. 
Rakstnieku savienības rīkotajos kursos Lija pa-
beidza prozas sekciju, tomēr viņas aicinājums ir 
un paliek dzeja - dzejoļi publicēti „Zintniekā”, 
„Saskarsmē”, „Auseklī”, „Rūjienas laikā” un citos 
izdevumos.

Tikšanās ar Liju Blūmu Viesītes bibliotēkā 
aizritēja sirsnīgā gaisotnē. Laiks pagāja nema-
not, vēl tikai ziedi un paldies vārdi dzejniecei 
par dzejas burvību un atgādinātajām dzīves 
gudrībām, ko visi zinām, tomēr aizmirstam…

Paldies Lijai par ieinteresētību un atsaucību, 
par uzburtajiem prieka mirkļiem! Paldies arī 
pasākuma apmeklētājiem, kuri vienmēr atbal-
sta mūsu rīkotos pasākumus!

Jau pēc tikšanās saņēmām vēstuli no dzej-
nieces, kurā viņas veltījuma dzejolis tikšanās 
reizei Viesītē un gūtie iespaidi:

„Tas mirklis
Mirklis vien, ko gribētos saturēt,
Paturēt, noturēt.

Tālajā Sēlijas pusē
Izrādās - dzīve arī pulsē.

Es saņēmu gladiolas viskrāšņākās
Un smaidus visjaukākos,
Pat sirdi no šokolādes
Un sauli - no jums.

Tā saule, tie smaidi
Sildīs mani ilgi.

Rīgā visi ziedi atdzīvojās, pat dālijas atvē-
rās gluži kā Sēlija, kad izlasīju grāmatu, ko man 
dāvinājāt – „Tava un mana Sēlija”. Ļoti skaista 
grāmata. Tagad es saprotu, ka man tieši Sēlija 
ir tuva - ne lepnā Kurzeme, ne viesmīlīgā Lat-
gale, bet Sēlija, kur ir vienkārši cilvēki, kur par 
viņiem runā viņu darbs. Viesīte vairs nav klusa 
pilsētiņa, to zina visā Latvijā. Ziedonim ir tāds 
dzejolis: „Ir tādi cilvēki: Sirds ļoti dziļi…” Šīs 
rindas ir arī par Viesītes ļaudīm.

Līdz šim patiešām man Sēlija nebija atvē-
rusies (varbūt atkal jāsaka paldies Stradiņam?). 
Mana sirds tagad pieder Viesītei, jo jūtu daudz 
kopīga ar savu dzimto Rūjienu.” L. Blūma.

Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena
Autores foto

„Tas mirklis, mirklis vien, ko gribētos 
saturēt, paturēt, noturēt…” (L. Blūma)

Saukas bibliotēkā 30. augustā no rīta notika stunda bērniem „Uz 
skolu”. Izveidojām rudens ziedu izstādi pie biblio-

tēkas „Manā dārzā aug…”. Paldies vecākiem par 
atbalstu un sapratni! Paldies arī Katrīnas vecmā-
miņai Astrīdai Zālītei par piedalīšanos rudens 
ziedu izstādes veidošanā! Paldies bērniem par 
gaišajiem, radošajiem brīžiem!

Lai panākumiem bagāts 2016./17. mācību gads!
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

Foto no bibliotēkas arhīva

Atkal aizrit vasara…
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Dzejnieka J. Raiņa 151. dzimšanas dienas, 11. septembra, rīts 
uzausa saulains un silts.

Skaists rīts Tēva dienai. Saukas bibliotēkas lasītāji, kas mīl 
lasīt dzeju - Sanita Lūse, Sanita Dzikoviča, Armands Ovsjuks, 
Amanda Ovsjuka, Sintija, Krista, Sanija Dzikovičas, Iveta 
Elksne, Artūrs Elksnis, Velta Lāce, Daniels Ažušelis - pulcē-
jās uz dzejas stundu „Dzeja visur…” ciematiņa centrā. Stundā 

Dzejas dienu ietvaros 16. septembrī 
Viesītes kultūras pilī notika muzikāla dze-
jas pēcpusdiena „Lai kur tu ietu, ceļu ne-
zaudē uz sevi…”, kurā ar dzejas, mūzikas 
un mākslas draugiem tikās dzejniece Inese 
Tora, dziesminiece Inese Nereta un māks-
liniece Solveiga Kļaviņa. Šogad Dzejas die-
nu moto - „Dzeja pavedina”. Mākslinieces 
uzstāšanās laikā ne reizi vien runāja par 
to, cik daudznozīmīgs ir šis moto – dzeja 
cilvēku var pavedināt uz radošumu, dzi-
ļām filozofiskām domām, uz mākslu, mū-
ziku utt. Tā noticis arī ar šo radošo dāmu 
trio – Ineses Toras dzeja ir vedinājusi Inesi 
Neretu uz mūzikas sacerēšanu, bet Solvei-
gu Kļaviņu – uz gleznošanu.

Tikšanās laikā I. Toras dzejas rindas 
pašas autores lasījumā mijās ar I. Neretas 
dziedātajām dziesmām ar I. Toras tek-
stiem. Par radošo ceļu mākslā un savām 
gleznām pastāstīja māksliniece S. Kļavi-
ņa. Klātesošajiem bija iespēja iegādāties 
dzejnieces jaunākos dzejoļu krājumus, ko 
izdevusi „Vītola izdevniecība”, aplūkot S. 
Kļaviņas gleznas, kā arī tās nopirkt.

Noslēgumā mākslinieču rokās kā pa-
teicība par tikšanos sagūla viesītiešu sa-
rūpētie ziedi. Reizē pasākuma apmeklē-
tājiem tā bija arī iespēja katrai no viņām 
izteikt savu prieku, sajūsmu un iespaidus 
par dzirdēto un redzēto.

Šie kopā pavadītie mirkļi, kuros aizmirs-

tam par ikdienas negācijām un problēmām, 
apsēžamies un uz mirkli ļaujamies tam emo-
ciju dziļumam, spēkam, gudrībai un skais-
tumam, ko sevī var organiski apvienot dzeja, 
mūzika un māksla, mūs bagātina, spēcina, 
ar tiem mēs dzīvojam. Paldies māksliniecēm 
par šo skaisto tikšanos! Paldies visiem pasā-
kuma apmeklētājiem! Uz tikšanos septem-
brī, uz tikšanos Dzejas dienās:

„un kad pār pļavām atkal balta saule vīsies
tu gaidi - atnākšu ar tevi parunāties
sirds pielīs baltiem margrietiņu ziediem
un rīta klusums liesies dvēselē tik dzīvs…” 
(I. Tora)

Pasākuma organizatoru vārdā – 
L. Griškena.

J. Miezānes foto

„Lai kur tu ietu, ceļu nezaudē uz sevi…”

Ik gadu atnāk Raiņa rudens…

skanēja dzeja – veltījums tētim, dzejnieka 
Knuta Skujenieka, kas 5. septembrī svinē-
ja 80. dzimšanas dienu, un citu dzejnieku 
dzeja. Visi kopā rakstījām dzeju uz asfalta. 
Par dzejas lasījumu katrs dalībnieks balvā 
saņēma rudens velti - sārtu ābolu. Paldies 
par āboliem Birutai Beķerei, Dainai Dziko-
vičai!

Pēc stundas devāmies uz vietējiem vei-
kaliņiem ar dzeju iepriecināt pārdevējas un 
pircējus. Ar prieku dzejas lasīšanai pievie-
nojās pārdevējas Kristīne Zālīte un Dace 
Bārdule. Paldies! Ar dzejas lasījumu ceļā ie-
priecinājām saucieti Gitu Kļaviņu, kas de-
vās mājās no vecāku apciemojuma, kuri at-
dusas Smiltaines kapsētā. Arī viņa labprāt 
lasīja veltījumu tētim. Viņa mums sagādāja 
pārsteigumu - gardu saldējumu. Paldies!

Informāciju sagatavoja 
Sanija Dzikoviča,

A. Ovsjuka.
A. Ovsjuka foto
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NOVADA SKOLĀS

Spēks un drosme. Ja manos spēkos būtu 
īstenot kādu vēlējumu, man būtu grūti izvē-
lēties, kādu dāvanu sniegt, lai darītu Jūs lai-
mīgus. Skaistums ir bīstams, gudrību jāno-
pelna, mīlestība ir pašu ziņā. Bet galu galā es 
tomēr saprotu, ka vislabākā dāvana ir dros-
me. (P. Brauna)

Dzejas dienām veltīta literārā izstāde, 
kur ir iespējams apskatīt un iepazīties tuvāk 
ar seno laiku Dainām, kas izdotas 1894. gadā 
un izdotas no 1904. - 1909. gadam.

15. septembra pēcpusdienā kopā ar Rites 
pamatskolas bērniem un skolotājiem devā-
mies pasakainā dzejas ceļojumā. Ar pacilātu 
noskaņojumu un saules stariem apspīdēti 
mēs uzsākām dzejas rotaļu - bērniem bija 
uzdots uzdevums sagatavot sev tuvu un mīļu 
dzejoli, kuru vajadzēja rakstīt uz sporta lau-
kuma asfaltētās daļas, lai tādā veidā priecētu 

citu acis un sirdis. Kopā pavadījām jaukus 
mirkļus. Dodoties projām, ikviens saņēma 
mazu balviņu, apsveikumu ar saldu ledeni! 
Sirsnīgs paldies visiem par atsaucību, kā arī 

paldies skolas direktorei I. Maševskai par brī-
nišķīgo ideju kopīgi nosvinēt dzejas dienu!
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja S. Raupe

Foto no bibliotēkas arhīva

Dzejas dienas pasākumi Rites pagasta bibliotēkā

26. augustā Viesītes novadā notika sko-
lu pieņemšana jaunajam mācību gadam. 
Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Dimitrijevs, izpilddirektors Alfons Žuks un 
Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pār-
valdes vadītāja Elga Ūbele apmeklēja Viesītes 
vidusskolu, PII „Zīlīte”, Viesītes Mūzikas un 
mākslas skolu, Viesītes Sporta skolu un Rites 
pamatskolu.

Viesītes pirmsskolas izglītības iestādē 
„Zīlīte” šovasar uzstādīti jauni rotaļlaukuma 
elementi, grupiņā „Ķipari” izremontēts sani-
tārais mezgls, vairākās grupiņās veikti nelieli 
kosmētiskie remontdarbi, grupiņā „Zaķēni” 
veikts garderobju remonts.

Viesītes vidusskolā vasaras mēnešos veik-
ta jaunā korpusa otrā stāva gaiteņa rekons-

trukcija, 3. un 14. kabinetu kapitālais remonts. 
Krāsainas pārmaiņas piedzīvojusi arī 2. A 
klase PII „Zīlīte” telpās – izremontēta ģērbtu-
ves telpa, sanitārais mezgls un klase, iegādātas 
jaunas mēbeles. Pašvaldības fi nansējums - 15 
tūkstoši EUR. Šogad pirmajām klasēm ir no-
pirkta arī interaktīvā tāfele. Tāpat fi niša taisnē 
ir stadiona rekonstrukcijas II un III kārta.

Viesītes Mūzikas un mākslas skola jau-
no mācību gadu sagaida ar izremontētu lielo 
zāli, kas ieguvusi jaunas gaišas krāsas. Šogad 
skolas mūzikas instrumentu klāstu papildi-
nās digitālais fl īģelis. Jāpiemin, ka Mūzikas 
un mākslas skola šogad atver jaunas grupas 
arī Salas novadā – mākslas grupas Salā un 
Biržos.

Arī Rites pamatskola tika atzīta par ga-

tavu jaunajam mācību gadam. Šovasar skolā 
veikts pirmsskolas grupas kosmētiskais re-
monts, bezvadu interneta plūsmas kvalitātes 
uzlabošana. Gatavojoties jaunajam mācību 
gadam, skola iegādājusies jaunu pārnēsāja-
mo projektoru, ekrānu, portatīvo datoru un 
mūzikas centru. Tāpat klases papildinātas 
ar jaunām mēbelēm – iegādāti jauni skapji 
sākumskolas latviešu valodas, matemātikas, 
mūzikas un vēstures kabinetos.

Visās Viesītes novada mācību iestādēs 
pedagogu rindas ir nokomplektētas. Komisija 
nepilnības pārbaudes laikā nav konstatējusi, 
un skolas ir atzītas kā darbam gatavas.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 

speciāliste L. Liepiņa

Viesītes novada izglītības iestādes 
jaunajam mācību gadam gatavas

Jau tradicionāli PII „Zīlīte” tiek svinēta 
Tēvu diena. Šogad tā katrā grupā tika atzīmēta 
dažādi. „Bitīšu” grupas tēti piedalījās grupas 
labiekārtošanas darbos, savukārt „Zaķīšu” 
grupā tēti darbojās audzinātāju vadītajās no-
darbībās. „Taurenīšu” grupā ciemojās tētis, 

kurš visus iepazīstināja un ieinteresēja ar 
aizraujošu stāstījumu par deltaplāniem, bet 
„Rūķīšu” grupas tēti kopā ar bērniem svētkus 
aizvadīja sportiskā garā netradicionālās stafe-
tēs un jautrās aktivitātēs, gūstot neizmērojamu 
prieku un pozitīvas emocijas.

Paldies tiem tētiem, kuri ikdienas steigā 
atrada laiku, lai būtu kopā ar savām mazajām 
atvasītēm un liktu tām priecāties par kopā pie-
dzīvoto un brīnišķīgi pavadīto laiku!

PII „Zīlīte” sporta skolotāja Evita
E. Štākas foto

Neaizmirstami mirkļi kopā ar tētiem...Neaizmirstami mirkļi kopā ar tētiem...
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1. septembrī, Zinību dienā, ar svinīgiem 
pasākumiem sākts jaunais mācību gads Viesī-
tes novada izglītības iestādēs. Mācības Viesītes 
vidusskolā šogad uzsāk 291 skolēns. No tiem 
pirmajās klasēs 24, desmitajā klasē – 12. Viesītes 
pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” mācīsies 
102 mazie novadnieki. Rites pamatskolā jauno 
mācību gadu sāk 52 skolēni un Rites bērnudār-
zā 19 audzēkņi. Rites pamatskolā skolas gaitas 
uzsāk 8 pirmklasnieki.

Kā informē PII „Zīlīte” skolotāja Evita Štā-
ka, 1. septembris tika ieskandināts ar svinīgu 

līniju, kurā visus klātesošos uzrunāja izglītības 
iestādes vadītāja Anita Orbidāne, metodiķe 

Daiga Medne un Viesītes novada do-
mes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, 
vēlēdami ikvienam jaunajā darba cēlie-
nā veiksmi un izdošanos it visā. „Katra 
grupa visiem izklāstīja, ko jaunajā mā-
cību gadā ieplānojuši paveikt, tāpēc, lai 
visiem pietiek pacietības, izturības un 

veiksmes labiem darbiem!”
Zinību dienas svinības aizvadītas arī Viesī-

tes Mūzikas un mākslas skolā, kurā šajā mācību 
gadā mācīsies 98 audzēkņi – 39 mūzikas un 58 – 
mākslas klasēs. Mūzikas un mākslas skola jauno 
mācību gadu sāk arī Salas novadā, kur šogad, 
noslēdzot sadarbības līgumu, atvērtas jaunas 
mācību grupas.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

Zinību diena Viesītes novada izglītības iestādēs

17. septembrī Jēkabpils un apkārtējo pilsētu 
iedzīvotāji tika aicināti piedalīties Selonia velo 
biedrības rīkotajās velo foto orientēšanās sacen-
sībās. Tas ir aizraujošs veids, kā iepazīt Jēkabpils 
apkārtni un tās vēsturiskās vietas, kā arī, ja ir 
vēlme būt azartiskam, kļūt par pirmo velo foto 
orientēšanās sacensību uzvarētāju komandu.

Lai piedalītos šajā interesantajā notikumā, 
vajadzēja velosipēdu, ķiveri, fotoaparātu un vēl 
3 - 4 domubiedrus pilnam komandas sastāvam. 
Komandas biedrus varēja izvēlēties katrs pats, 
tie varēja būt radi, draugi vai paziņas, galve-
nais, lai kopā jautri un ir vēlme apsteigt citus. 

Komandām tika iedota karte ar uzdevumiem 
un bildēm, kur bija atzīmēti punkti Jēkabpils 
pilsētas apkārtnē. Komandas uzdevums bija pēc 
iespējas īsākā laikā atzīmēties pēc iespējas vai-
rāk punktos un atrisināt dotos uzdevumus, kā 
arī nedrīkstēja pārsniegt laika limitu, kas bija 4 
stundas. Ja laika limits pārsniegts, par katru no-
kavēto minūti nost tiek ņemti soda punkti. Ko-
mandas bija ļoti aktīvas ar foršiem, atraktīviem 
dalībniekiem. Kopumā startēja 13 komandas, 
50 dalībnieki.

Uzvarētāju komandas:
1. vieta komandai „Smaidi un brauc” 

(179 punkti un 3 h 52 min); kapteinis Rinalds 
Druviņš, dalībnieki: Inese Šukeviča un Kristaps 
Verečinskis.

2. vieta viesītiešu komandai „ŠakaTaka” 
(177 punkti un 3 h 48 min); kapteinis Nils Rē-
ders, dalībnieki: Vitālijs Beinarts, Evija Sala 
un Jana Cibiņa.

3. vieta komandai „LTB” (176 punkti un 3 
h 22 min); kapteinis Juris Verečinskis, dalībnie-
ki: Paula Verečinska, Agnese Druviņa un Nor-
munds Druviņš.

Tika piešķirtas arī piecas nominācijas: Lūšu 
ģimene („Lēnie Lūši” – pārstāvēja Armands 
Midegs, Kristīne Midega, Ralfs Daniels Mi-
degs, Estere, Rūta un Marija Midegas); Ātrais 
Lūsis („Korifāni” – pārstāvēja Edvīns Tolmanis, 
Didzis Anufrijevs, Jānis Akmens); Gudrais Lū-
sis („2 tankisti un meitenes” – pārstāvēja Jānis 
Zvirgzds, Egija Dāboliņa, Aleksis Mežsēts un 
Lāsma Zēberga); Skaistais Lūsis („Krāsainās” – 
pārstāvēja Evelīna Akmene, Elīza Akmene, 
Luīze Dišlere un Kristīne Akmene); 

Lēnais Lūsis („6.c” – pārstāvēja Kitija Elks-
ne, Estere Īlenāne un Nils Gaidis).

Paldies no Selonia velo biedrības mūsu at-
balstītājiem: Jēkabpils pilsētas domei, paldies 
SIA „LIEPKALNI” par skaistajiem, smaržīga-
jiem rupjmaizes klaipiem, kā arī paldies par at-
saucību un atbalstu SIA „Margret” Gaļas nams 
par garšīgajiem kliņģeriem! Pateicamies par 
atbalstu arī Jēkabpils Sporta centram par Meža-
parka teritorijas izmantošanu.

Avots: www.selonia.lv

Foto orientēšanās „Lūša pēdas meklējot”
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Vasara ir laiks, kad sporta skolas futbo-
la grupu audzēkņiem ir aktīvākais sacen-
sību periods. Sacensību periods aizsākās 
aprīļa beigās, bet pēdējās spēles tika aizva-
dītas septembrī.

Sēlijas Sporta skolas U-7 grupas ko-
mandas sastāvā spēlē Pļaviņu futbola gru-
pas audzēkņi Aleksis Bagatskis, Deniss 
Belozjorovs, Niks Belozjorovs, Reinis Bēr-
ziņš, Aleksis Bulahs, Armīns Dārziņš, Vla-
dimirs Maskovs, Eduards Ozoliņš, Jorens 
Placēns, Dāvis Priedītis, Sandis Rāviņš, 
Kevins Sekers, Rinalds Striķis, Raiens 
Traškovs, Rainers Šmits un Aleksis Ščer-
binskis. No Viesītes šajā komandā spēlē 
sporta skolas audzēknis Matīss Zubkovs.

10. jūnijā Daugavpilī un 22. jūnijā Rē-

zeknē mūsu puiši kopā izspēlēja septiņas 
spēles. No tām gūtas trīs uzvaras: spēlē ar 
Rēzeknes FA-2 (4:1), ar BFC Daugavpils-3 
(4:2) un pret Rēzeknes FA-1 (3:0). Piedzīvo-
ti četri zaudējumi: pret BFC Daugavpils-2 
(1:3), pret BFC Daugavpils-1 (0:12), pret 
Rēzeknes FA-3 (2:5) un pret Jēkabpils SS 
(0:10). Kopvērtējumā mūsu sporta skolas 
paši mazākie futbolisti izcīnīja 4.vietu Lat-
gales jaunatnes futbola čempionātā.

U-10 puišu komandas pirmā sabrau-
kuma spēles tika aizvadītas jau 27. aprīlī 
Preiļos. Tika izspēlētas divas spēles. Gūta 
viena uzvara (ar Rēzeknes NSS 2:0) un zau-
dējums spēlē pret Preiļu NBJSS (1:2).

27. jūlijā Ilūkstē tika izspēlētas vēl 
trīs spēles un gūtas pārliecinošas uzvaras 
spēlēs ar Ilūkstes NSS (1:3), pret Rēzeknes 
FA-3 (3:0) un pret Rēzeknes FA-4 (3:0).

10. augustā Maltā notika spēles par 1. –
 4. vietu. Mūsējiem divas uzvaras - pret 
Preiļu NBJSS (4:3) un pret Rēzeknes FA-3 
komandu (2:0). Neizšķirts spēlē pret FK 
Krāslava (0:0).

Kopvērtējumā U-10 puišu koman-
da 2016. gada Latgales Jaunatnes futbola 
čempionātā ieguva 3. vietu. Par komandas 
labāko spēlētāju tika atzīts Markuss Mar-
cinkevičs no Pļaviņām. Komandā spēlēja: 
Rainers Pakers, Adrians Dārziņš, Artjoms 
Zagorskis, Renārs Saliņš, Roberts Mačs, 
Reinis Hāze, Endijs Lasmanis, Rinalds Zīle 
no Pļaviņām un Pēteris Rendijs Roze, Ad-

rians Mārcis Prodnieks, 
Justs Jānis Čičinskis, 
Adrians Maisaks un 
Kristaps Mežaraups no 
Viesītes.

U-11 grupas puišiem 
pirmās spēles notika 9. 
maijā Rēzeknē. Gūta 
viena uzvara - spēlē ar 
Ilūkstes NSS (3:2) un ne-
izšķirts spēlē ar Rēzek-
nes FA-3 komandu (4:4).

2. sabraukuma spēles notika 31. maijā 
Viesītē, kad mūsu puiši guva divas uzvaras – 
pret FK Krāslavu (3:1) un pret Rēzeknes 
FA-2(3:0).

20. jūnijā Jēkabpilī notika viena 1. apļa 
spēle, kurā Sēlijas SS audzēkņu komanda 
pārliecinoši uzvarēja Jēkabpils SS koman-
du (6:0), un viena 2. apļa spēle pret Ilūkstes 
NSS (2:7).

2. augustā Krāslavā 2. apļa otrajā sa-
braukumā divas uzvaras - spēlē pret Rē-
zeknes FA-3 (3:1) un pret FK Krāslava (3:1).

Arī 9. augustā Ilūkstē mūsu futbolis-
tiem spēle „gāja no rokas” un divas pār-
liecinošas uzvaras - ar 5:0 pārspēta Rēzek-
nes FA-2 komanda un ar 10:0 Jēkabpils SS 
komanda. Kopvērtējumā izcīnīta 2. vieta 
Latgales Jaunatnes čempionātā futbolā B 
apakšgrupā. Iegūti 25 punkti, vārtu at-
tiecība divu apļu spēļu summā 42:16. Ko-
mandā spēlēja: Daniels Cukanovs, Raivo 
Kaņepējs, Linards Lukss, Ralfs Striķis, 
Jānis Marcinkevičs, Danijs Isaks, Kristers 
Kaļva, Markuss Marcinkevičs, Rainers Pa-
kers, Adrians Dārziņš, Tomass Stumbiņš, 
Matīss Leimanis, Oskars Basovs, Pēteris 
Rendijs Roze, Adrians Mārcis Prodnieks, 
Justs Jānis Čičinskis un Romāns Frolovs.

U-12 grupas puiši Latgales Jaunatnes 
čempionātu aizvadīja B apakšgrupā, kurā 
bija piecas komandas un divos apļos, čet-
ros sabraukumos tika izspēlētas astoņas 
spēles.

Pirmās divas spēles tika izspēlētas 26. 
aprīlī Rēzeknē. Spēlē ar Ilūkstes NSS mū-
sējie piedzīvoja zaudējumu ar 2:5. Spēlē 
pret Rēzeknes FA-3 uzvara (3:2).

13. jūnijā Maltā nācās piekāpties gan 
Saules Puikas, gan Jēkabpils SS komandai 
(1:3 abās spēlēs).

26. jūlijā Viesītē, jau otrā riņķa ietva-
ros, mūsējie piekāpās Ilūkstes NSS koman-
dai ar rezultātu 1:3. Taču izcīnīta pārlieci-
noša uzvara spēlē pret Rēzeknes FA-3 (6:0).

22. augustā Rēzeknē notika divas pēdē-
jās spēles, bet, diemžēl divi zaudējumi. Ar 
Saules Puikas komandu 2:3 un pret Jēkab-
pils SS (1:2). Kopvērtējumā iegūti 9 punkti, 
vārtu attiecība 18:20 un izcīnīta 4. vieta 
Latgales Jaunatnes čempionātā. Komandā 
spēlēja: Dāgs Niks Bruņenieks, Tomass 
Stumbiņš, Oskars Basovs, Romāns Fro-
lovs, Viesturs Berģis, Dāniels Kivlenieks, 
Imants Kokorēvičs, Ardis Andris Liepiņš, 
Nikolajs Zablinskis, Artis Miltiņš, Matīss 
Vasks, Linards Lukss, Raivo Kaņepējs, Da-
niels Cukanovs, Ralfs Striķis.

U-13 grupas zēnu komanda šogad spē-
lēja Latvijas Jaunatnes Attīstības grupā B 
apakšgrupā. Tas nozīmē, ka spēles notika 
pa visu Latviju un katra komanda ar katru 
komandu tikās divas reizes. Sākot ar šo ve-
cumu, puiši spēlē 11:11. Viena spēle notika 
savā laukumā, otra - pretinieka laukumā. 
Tā kā apakšgrupā bija astoņas komandas, 
kopā šajā grupā puiši izspēlēja četrpadsmit 
spēles. Šai grupai tad arī iznāca visgarākā 
sezona, jo pirmā spēle notika 27. aprīlī, bet 
pēdējā - 14. septembrī. B apakšgrupā spē-
lēja Rēzeknes FA-2, Rēzeknes NBJSS/ FK 
Saules Puikas, Madonas BJSS, Ogres SC, 
Vidzemes SC, Jēkabpils SS, Limbažu NSS/ 
Alojas NSS un Viesītes SS komanda. Mūsu 
puiši kopvērtējumā ir ieguvuši 10 punktus, 
vārtu attiecība - 27:48 un iegūta 7. vieta 
Latvijas čempionātā B apakšgrupā.

Sēlijas SS direktora vietniece
G. Klibiķe

Sēlijas Sporta skolas ziņas

U-11

U-10
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Rudens jau atkal mūs pārsteidz ar savu 
dižo krāšņumu. Ar maigu otas pieskārienu 
tiek dota jauna krāsa zaļajai lapai, lai nokrītot 
tā vēl spētu just prieku. Rudens ir laiks pārgā-
jieniem, ekskursijām un lieliskai kopā būšanai. 
21. septembrī Rites pamatskolas sākumskolas 
skolēni devās mācību ekskursijā uz Sunākstes 
pusi. Pirmie iespaidi tika gūti Sunākstes vilnas 
namā, kur mūs ar siltu smaidu sejā sagaidīja tās 
vadītāja Elita Vītola. Izsmeļošais stāstījums mūs 
ieveda vilnas pasaulē un atklāja, ka tās ceļš no 
dzīvnieka muguras līdz gala produktam ir ļoti 
garš un sarežģīts. To mazgā, šķiro, ķemmē, plu-
cina, veido kārsumu un tin. Tik daudz sarežģītu 
operāciju, lai gala rezultātā mēs rokās satvertu 
ne tikai mums ierasto dzijas spicīti, bet arī fi l-
cēšanas materiālu vai gatavu spilvenu un segu. 
Ikviens bērns varēja rokām pataustīt dažādu 
vilniņu – aitas, alpaka, lamas, truša, suņa, pat 
kamieļa. Visu bērnu un skolotāju domas sakri-
ta, ka vismīkstākā un gaisīgākā ir truša vilna. 
Ekskursija vilnas namā beidzās ar to, ka ikvie-
nam bija iespēja nopirkt kādu vilnas vai dzijas 
spicīti, lai varētu iepriecināt mājās vecākus. Un 
ļoti gribētos ticēt, ka kopīgi tiks veidoti arī kādi 
mākslas darbi.

Tālākais ceļa punkts bija piemiņas zīme 
Vecajam Stenderam Sunākstes centrā. Gailis 
piemiņas zīmes galā joprojām mudina mūs būt 
modriem par savu izglītību un nepiemirst, ka 
„Vecais Stenders mācīja latvietim augt gudrībā 
no burta līdz debesīm”. Ceļa putekļi palika aiz 
autobusa, kad tas piestāja pie Sunākstes Baltās 
baznīcas. Tur mūs visus sagaidīja Sunākstes 
pamatskolas vēstures skolotāja Dzintra Balt-
runa. Noskaidrojuši, ka visi klātesošie mācās 
vai ir mācījušies pirmajā klasē un lasītprasmi 
apguvuši no ābeces, un uzzinājuši, ka tieši Ve-
cais Stenders ir izgudrojis pirmo ābeci latviešu 
bērniem, devāmies ceļojumā pa „Bildu ābices” 
taku. Ātrākajiem puišiem tika dota iespēja 
pirmajiem skriešus sasniegt A burtu un, ka-
mēr pārējie lēnām, aplūkojot dabu, pietuvojas, 
iemācīties pirmo pantiņu. Šo pārbaudījumu 

puišu komanda izturēja godam. Ikviens varē-
ja demonstrēt savas lasītprasmes. Skolotājas 
mēģināja lasīt tekstu vecajā drukā, kas brīžiem 
šķita grūts uzdevums. Beigās visi atzina, ka 
uzdevums izpildīts un uzraksti izlasīti. Bērni 
atzina: „Labi vien ir, ka mums nav jāmācās tie 
vecie burti, jo viņi ir ļoti grūti.” Kāpiens Sten-
dera kapu kalniņā bija vēl viens pārbaudījums. 
Senās kapu plāksnes šķita milzīgas, tomēr 
mēģinājumi izlasīt rakstīto nevainagojās panā-
kumiem. Eņģeļa statuja ārpus vecās kapsētas 
joprojām ir apbrīnas vērts objekts. Meitenes 
jūsmoja, ka eņģelis ir skaists, vecākie bērni 
klausījās stāstā, kas saistīts ar nelaimīgās mei-
tenes mīlestību. Citi iztēlojās, kā būtu, ja tāpat 
kā agrāk nebūtu koku un pieminekli varētu re-
dzēt no muižas loga. Sunākstes Baltā baznīca 
savas durvis vēra viegli. Vieta, kurā notiek ne 
tikai dievkalpojumi, bet arī citi skaisti pasāku-
mi, visiem klātesošajiem lika pieklust. Senatnī-
gums un meistaru izcilais roku darbs vairākos 
bērnos raisīja izbrīnu, un tie vēlējās pieskarties 
viņu darinājumiem. Vēl pēdējie fotomirkļi pie 
Vecā Stendera pieminekļa. Ekskursijas gala 
mērķis, bērnu tik ļoti gaidītais Vārnavas Vīna 
kalns, ko iekopis ar Atzinības krustu apbalvo-
tais E. Pūpols. Prieks, ka šo milzīgo darbu tur-
pina viņa meita Biruta ar ģimeni. Iešana starp 
vīnogulājiem neviļus pārtapa pēdējo vīnogu 
medībās. Ikviens varēja meklēt, pagaršot un 
noplūkt sev tīkamākās ogas. Saules ceļš lejup 
pa debess jumu rosināja arī mūs sēsties auto-
busā un mērot ceļu uz mājām. Autobusa vien-
mērīgajā rūkoņā un bērnu čalu troksnī domās 
joprojām it kā skanēja Vecā Stendera vārdi par 
latviešu tautu: „Daba tos ir laipni apveltījusi ar 
daudzām krietnām īpašībām, tās vajag tikai iz-
kopt. Šie ļaudis labprāt pieņem mācības, tie ir 
godīgi, labsirdīgi, uzticami, pacietīgi, strādīgi 
un jautri.” Nenoniecināsim paši sevi! Mūsu uz-
devums ir nevilties pašiem sevī un otrā, bet to 
gaismu, ko nesis Vecais Stenders, nodot tālāk 
nākamajām paaudzēm.

Skolotājas: S. Tuča, M. Ūdre, V. Liepiņa

Ekskursija uz Sunākstes pusi  
Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…
Ik diena – jauni ziedēšanas vārti,
Bet Tavi – pēkšņi aizcirtušies ciet.
Mums paliek sirdī Tavi saules vārdi
Un mīlestība, kura neaiziet.
(K. Apškrūma)

Lidija Krišjāne 
10.04.1921. – 27.08.2016. Saukas pagasts

Marija Aleksandrova 
01.12.1934. – 27.08.2016. Rites pagasts

Zenta Krūmiņa 
19.09.1932. – 15.09.2016. Rites pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

 

Klusums,
Tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.
(A. Gļauda)

Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība 
Larisai un pārējiem tuviniekiem, Zentu 
Krūmiņu - mammu un tuvu cilvēku – 

mūžības ceļā pavadot.

Rites „Kamenes”

Līdzjūtība

SVECĪŠU VAKARI
Rites pagastā
1. oktobrī
15:00 Tiltiņu kapos
16:00 Ilzu kapos
17:00 Melderišķu kapos
Elkšņu pagastā
8. oktobrī
14:00 Svaru kapos
15:00 Klauces kapos
16:00 Kristūžu kapos
17:00 Kundzānu kapos
18:00 Ūzānu kapos
Saukas pagastā
22. oktobrī
16:00 Galvānu kapos
17:00 Smiltaines kapos
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No 1. - 11. septembrim 17 Sēlijas novadu 
jaunieši piedalījās jauniešu apmaiņas prog-
rammā Ontenyentē, Spānijā „Trash music”. 
Projektā no Viesītes novada piedalījās Edijs 
Bērziņš, Viktorija Capa, Krista Kristiāna 
Upīte un Kristīne Līce. Kopā tajā piedalījās 
51 dalībnieks. Viesītes novada pašvaldība 
bija projekta ofi ciālais partneris.

Projekta mērķis bija iepazīstināt jaunie-
šus ar dažādu kultūru mūziku un to, kā no 
otrās pārstrādes atkritumiem var izveidot 
savus mūzikas instrumentus un ar tiem ko-
pīgi muzicēt.

Iesaistot jauniešus dažādās aktivitātēs, 
tika sniegts ieskats citu kultūru mūzikā, jau-
nieši paši prezentēja dziesmas, kuras viņiem 
ir vistuvākās, kopā ar citiem sacerēja dzies-
mas un sniedza priekšnesumus. Projekta 

laikā arī tika apgūta Džambas instrumenta 
spēle un tika sniegtas lekcijas par to, kā mū-
zika ietekmē cilvēku un vidi ap mums. Jau-
nieši varēja labāk iepazīt citu tautu kultūras, 
kā arī prezentēt Latviju kopīgajos kultūru 
vakaros un kopīgiem spēkiem doties garā 
pārgājienā kalnos, kur visiem bija iespēja 
saliedēties.

Pirmā diena sākās ar iepazīšanās spēli – 
bija doti 10 jautājumi, uz kuriem jāatrod 
atbilde no citiem un, to uzzinot, jāuzzīmē 
kādu no pretī stāvošā sejas detaļām. Tāpat 
tika izlozēti savi jaunie labākie draugi, kuri, 
citam nezinot, visa projekta laikā darīja la-
bus darbus. Tāpat visi iepazinās ar projekta 
noteikumiem. Uzdevums, kas bija jāsagata-
vo iepriekš - jāprezentē sevi ar savu „dzīves 
dziesmu”. 

Otrā diena sākās ļoti interesanti, jo kat-
ram dalībniekam tika iedots Djembe ins-
truments, lai kopīgi iemācītos to spēlēt. Lai 
arī liekas, ka tas ir viegli, tā nemaz nav - 51 
dalībniekam jāspēlē pilnīgi vienāds ritms. 
Tāpat notika lekcija – „Kāpēc un kā mūs ie-
tekmē mūzika”, kam sekoja pārrunas par to, 
kā mēs jūtamies šajā projektā, vai mūs viss 
apmierina. Vakara noslēgumā bija latviešu 
kultūras vakars. Ir patiess prieks prezentēt 
Latviju citām tautām. Vakara sākumā tika 
parādīti divi video par mūsu valsti – gal-
vaspilsētu, nacionālajiem ēdieniem, tradī-
cijām u.c. Pēc tam visi mācījās dejas „Tū-
daliņ, tāgadiņ” un „Plaukstiņpolka”. Pēc 

dejām cienājām ar Latvijas 
gardumiem – „Laimas”, 
„Skrīveru”, „Lāču” saldu-
miem, medu, pašu ceptu 
maizi u.c.

Trešā diena sākās ar 
grieķu dejām – mums 
bija iespēja iemācīties 
grieķu dejas soļus, tam 
sekoja Djembe mācības. 
Šajā dienā bija arī spor-
tiskās aktivitātes. Mūs 

sadalīja komandās, un kopā bija jāpie-
dalās dažādos sportiskos uzdevumos un 
uzdevumos, kur bija jāizdomā taktika. 
Vakarā uzdevums bija sagatavot priekš-
nesumu ar kādu no Eirovīzijas dziesmām. 
Tas bija labs veids, kā satuvināt un iemā-
cīties komunicēt ar citu valstu jaunie-
šiem. Ceturtā diena bija atpūtas diena – 
mums bija iespēja pabūt divās Spānijas 
pludmalēs. Piektā diena. Komandām ir 
jāatrod, jāizdomā instrumenti no apkārt 
esošajiem materiāliem. Katra komanda 
izpaudās radoši – vieni kā instrumentu 
izmantoja pannu, citi ūdeni ar salmiņu, 
vēl citi tukšu pudeli ar akmeņiem utt. Pēc 
mūzikas instrumentu atrašanas bija jāiz-
domā sava dziesma (ritms), kuru vēlāk arī 
vajadzēja prezentēt. Vakarā sekoja grieķu 
kultūras vakars. Sākumā tika rādītas divas 
prezentācijas par Grieķiju. Tika gatavoti un 
pasniegti grieķu nacionālie ēdieni. Intere-
santi un emocionāli bija skatīties viņu de-
jas, jo kādā no dejām viņi pēkšņi sāka šķai-
dīt šķīvjus pret zemi, tas viņiem nozīmē to, 
ka dejotājs ļoti labi dejo.

Sestā diena. Jāzīmē pēc mūzikas rit-
ma. Komandām tika iedots cilvēka siluets 
un ieslēgta dažāda veida mūzika, koman-
dai kopīgi ir jāuzzīmē apģērbs un aksesu-
āri atbilstoši mūzikas ritmiem. Nākamais 
uzdevums, sadaloties pāros un vadot otra 
roku – jāzīmē, ko jūti, dzirdot mūziku. Šajā 
dienā arī bija noslēdzošā Djembe nodar-

bība. Atkal tika dalītas komandas, un uz-
devums bija sarakstīt repa dziesmu dotajā 
repā, katrai komandai bija iedalīta valsts, 
par ko šis reps būs - par Latviju, Spāniju vai 
Grieķiju. Vakarā bija spāņu kultūras nakts. 
Viņi demonstrēja dūdu skaņas, mācīja de-
jas, cienāja ar nacionālajiem ēdieniem. Sep-
tītā diena bija pārgājiens kalnos. Mums bija 
iespēja iepazīt Spāņu dabu, nogaršot laukā 
augušas vīnogas, kazenes, vīģes. Tāpat re-
dzēt, kā aug apelsīni, mandarīni, citroni, 
hurma, granātāboli, olīvas, mandeles, lauru 
lapas u.c. Kopumā tika noieti aptuveni 15 
km. Astotā – noslēdzošā diena. Pirmais uz-
devums bija „ neiespējamā misija”, kas bija 
jāpilda visiem kopā. Un mēs pierādījām, ka 
šī misija ir iespējama. Pēc tam mums bija 
jāiejūtas āfrikāņu ritmos un ar mūzikas 
palīdzību jāuzticas apkārtējiem. Dienas no-
slēgumā bija aprunāšanās par to, kas patika 
un nepatika, ko esam ieguvuši no šī pro-
jekta. Tika pasniegti Youthpass sertifi kāti. 
Noslēgumā - atvadu vakars.

Apmācības notika angļu valodā. Bija ie-
spēja iepazīt 51 jaunieti no dažādām valstīm. 
Tika iegūta ne tikai neaizvietojama pieredze 
un jauni draugi, bet arī zināšanas un pras-
mes mūzikā un starpkultūru komunikācijā. 
Šāda veida projekti ir ļoti labs veids, lai pār-
varētu savas bailes, „izkāptu no rāmjiem”, 
lauztu komforta zonu un paskatītos uz visu 
no citas puses.

„Erasmus +: Jaunatne darbībā” ir Eiropas 
Savienības programma, kas paredzēta 13 līdz 
30 gadus veciem jauniešiem, kā arī jaunatnes 
darbiniekiem, tā ir balstīta uz neformālo iz-
glītību. Jauniešu apmaiņas projektiem pa-
matā ir tematiska ideja, kura ir aktuāla un 
varētu interesēt jauniešus. Piedaloties jaunie-
šu apmaiņas projektos, ir iespēja saņemt You-
thpass sertifi kātu – visā Eiropā atzītu doku-
mentu, kurš apliecina projektā gūto prasmju 
un zināšanu apzināšanu un atzīšanu.

L. Pokšāne un K. Līce
Foto no dalībnieku personīgā arhīva

Sēlijas jaunieši piedalās jauniešu apmaiņas 
projektā Spānijā
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DRAUDŽU ZIŅAS

Š. g. 9. septembrī Pasaules brīvo latviešu 
apvienības birojā Rīgā notika Viesītes evaņ-
ģēliski luteriskās draudzes vadības tikšanās ar 
ASV Dienvidkalifornijas latviešu evaņģēliski 
luteriskās draudzes pārstāvi. Draudze bāzējas 
Losandželosā un ir viena no ietekmīgākajām 
Amerikas latviešu draudzēm. Tikšanās notika, 
pateicoties mūsu draudzes mantzines Jolantas 
Kovnackas k-dzes iniciatīvai.

Dienvidkalifornijas latviešu evaņģēliski lu-

terisko draudzi pārstāvēja tās
valdes loceklis un revidents Tālivaldis Pa-

egles k-gs. T. Paegles k-gs viesojas Latvijā un 
atpūšas savās lauku mājās Limbažu novadā. 
Paegles k-gs nodeva sveicienus Viesītes drau-
dzei no Amerikas draudzes priekšnieces Dainas 
Ābeles k-dzes.

Sarunu gaitā mēs apmainījāmies ar infor-
māciju par abām draudzēm un to baznīcām. Tā-
livaldis Paegle pastāstīja, kā pēc 2. pasaules kara 
latvieši paši savām rokām cēluši baznīcu, tikai 
pirkuši celtniecības materiālus. Nesenā pagātnē 
aktīvo draudzes locekļu skaits bijis pāri 700 cil-
vēkiem. Pēdējos gados arī Amerikā samazinās 
draudzes locekļu skaits. Patlaban DK latviešu 
evaņģēliski luterisko baznīcu regulāri apmeklē 
tikai pāri 100 cilvēkiem. Problēma ir arī labu lat-
viešu mācītāju trūkums. Savukārt es pastāstīju 
par Viesītes Brīvības baznīcas atjaunošanu, uz 
ko saņēmu apstiprinājumu, ka tas ir ļoti svētīgs 
darbs, ko mēs darot Latvijā. Arī Dienvidkalifor-
nijas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze grib 
atbalstīt mūsu centienus, un T. Paegles k-gs bija 

pilnvarots pasniegt mūsu draudzei ziedojumu 
baznīcas jumta seguma nomaiņai.

Tika pārrunātas abu draudžu sadarbī-
bas iespējas tuvākā nākotnē. Vienojāmies, ka, 
pirmkārt, apmainīsimies ar informāciju par 
draudzēm un ievietosim attiecīgo informāciju 
draudžu mājas lapās. Otrkārt, ieteiksim drau-
džu vadībai organizēt regulāru aktuālāko ziņu 
sūtīšanu un publicēšanu. Nobeigumā uzaicinā-
ju tos Dienvidkalifornijas latviešu evaņģēliski 
luteriskās draudzes locekļus, kas nākamajā gadā 
apmeklēs Latviju, viesoties Sēlijā un Viesītē. T. 
Paegles k-gs personīgi apsolīja, ka nākamgad 
noteikti brauks uz Latviju un ieplānos Viesī-
tes Brīvības baznīcas apmeklējumu. Ceru, ka, 
nostiprinoties sadarbībai ar Amerikas latviešu 
draudzi, arī Viesītes draudzes cilvēki varēs aiz-
braukt uz Kaliforniju, iepazīties ar Amerikas 
draudzes dzīves organizāciju un sniegt kultūras 
priekšnesumus DK latviešu evaņģēliski luteris-
kajā baznīcā.

Viesītes evaņģēliski luteriskās draudzes 
priekšnieks J. Miezeris

SADARBĪBAS UZSĀKŠANA AR DIENVIDKALIFORNIJAS
LATVIEŠU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKO DRAUDZI

J. Miezeris un T. Paegle sarunu laikā Pasaules 
brīvo latviešu apvienības birojā.

2016. gada 28. augustā Saukas evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā notika mācītāja Alda Pav-
loviča 19 gadu kalpošanas noslēgumam un 
mācītāja Aleksandra Ivanova kalpošanas uz-
sākšanai Neretas, Saukas, Zalves un Gricgales 
draudzēs veltīts dievkalpojums. Dievkalpoju-
mu vadīja Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs 
Alpe. Pēc dievkalpojuma draudzes priekšnieks 
Valdis Piekuss un draudzes locekļi pateicās 
Aldim par kalpošanu. Paldies Aldim par ko-

pīgi veiktajiem darbiem teica arī Viesītes 
ev. luteriskās draudzes priekšnieks Jānis 
Miezeris un Daina Akmentiņa. Mēs visi 
vēlam Aldim svētītu kalpošanas laiku 
Madonas iecirkņa prāvesta amatā, Lie-

zēres draudzē un Madonas draudzē, veicot 
Virsmācītāja pienākumus.

Lai mūsu Aleksandram veselība, Dieva 
svētība kalpošanas darbā!

V. Lāce

Stāvēt vienam par otru

Viesītes Sv. Franciska baznīcas konsekrācijas svinības 
sestdien, š. g. 8. oktobrī, plkst. 12.00. – Visi laipni aicināti!
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Viesītes evaņģēliski luteriskā draudze 
iesniedza projekta pieteikumu Viesītes no-
vada domes izsludinātajā vietējo projektu 

konkursā. Draudzes vajadzībām tika no-
lemts par projekta līdzekļiem iegādāties 
Ibiza Sound PORT 12VHF-BT pārnēsājamo 
akustisko sistēmu. Šo iekārtu varēs piemērot 
dažādu pasākumu apskaņošanā un dažādo-
šanā. No veikala SIA „RDL” Mūzikas Centrs 
Dzirnavu ielā 113 šī iekārta tika iepirkta par 
289 eiro. Iekārtu jau veiksmīgi izmantojām 
Baznīcu nakts pasākumā, ko rīkojām Su-
nākstes Baltajā baznīcā šī gada 10. jūnijā, jo 
mūsu Viesītes baznīca tika slēgta uz jumta 
remonta laiku. Iekārta tika lietota arī Vie-
sītes Jaunajos kapos Kapu svētku laikā. Ie-
kārta pēc izskata atgādina skandu uz riten-
tiņiem. Tai ir akumulators, kurš nodrošina 
4 stundu darbību bez strāvas padeves, tātad 
ir ērti izmantojama āra pasākumos. Divi 
bezvadu mikrofoni ir ērti lietojami, pults 
nodrošina iekārtas vadību no attāluma. Ie-
kārtai var pievienot mūzikas instrumentus, 
IPOD, MP3 atskaņotāju, datoru, USB. Iespē-
ju izmantošanai ir daudz.

Iekārta atļauj dažādot draudzes pasā-
kumus un palielina apskaņošanas iespējas. 
Paldies Viesītes novada pašvaldībai par šo 
iespēju!

Viesītes evaņģēliski luteriskās draudzes 
locekle J. Kovnacka

Iekārta jau veiksmīgi izmantota Baznīcu nakts 
pasākumā Sunākstes Baltajā baznīcā šī gada 

10. jūnijā.

Īstenots Viesītes evaņģēliski 
luteriskās draudzes projekts

Dāliju saiets Lonē

Jau piektdien, 9. septembrī, radās doma 
par Dāliju saietu Lonē. Sekoja zvans Hortenziju 
priekšniecei Ainai Aišpurei par to, ka 13. sep-
tembrī no rīta veidosim Saukas pagasta pārval-
des zālē dāliju izstādi.

Paldies mūsu atsaucīgajiem dāliju audzē-
tājiem, kuri vēlas, lai šo dabas radīto skaistumu 
redz un priecājas arī tie, kuriem tās nepadodas 
vai slinkums draugos, vai arī viņi audzē citas 
puķes.

Redz, cik krāšņi ir šie no Gundara Malce-
nieka, Ainas Aišpures, Maijas Vaivariņas, Ineses 
Butānes, Skaidrītes Grieķeres, Ērikas Vilkas, 
Laimas Naktiņas un Zelmas Graviņas dārziem 
nākušie ziedi!

28. septembrī, Miķeļdienā, aicinām sanest 
Miķelītes, lai arī šīs puķes satiekas savos svētkos! 
Gaidīsim! Rudentiņš - bagāts vīrs!

Lones Tautas nama vadītāja Inta
Autores foto

Klāt septembris!

Klāt septembris, laiks uz skolu, tāpēc ceļa 
maizi saviem bērniem jādod arī mums - Saukas 
pagasta pārvaldei kopā ar Lones Tautas namu. 
Mēs cenšamies kaut ar mazu nieciņu viņus ie-
priecināt!

Lai visiem veiksme, vēlme mācīties, darbo-
ties pulciņos, nākt uz Lones Tautas namu, kur 
brīnišķīgi pedagogi bez maksas māca dziedāt 
un dejot. Izmantosim šo iespēju!

Vecāki, lai Jums pietiek gudrības, mīles-
tības, vēlmes, ieraudzīt savos bērnos talantus 
un palīdzēt viņiem pilnveidoties - ko ieliksim 
tagad, to saņemsim vēlāk! Skolotājiem vēlam 
pacietību, dzīvesprieku un atcerēties, ka, tikai 
dodot, saņem atpakaļ! Lai no skolēniem saņem-
tie ziedi Jums dod spēku visam gadam!

Patiesu abpusēju mīlestību vēlot un cerībā 
dzīvojot, ar cieņu – I. Malceniece.

Rudens ir tas laiks, kad mēs varam izvērtēt, 
cik tad ražīga ir bijusi mūsu vasara.

Arī šogad sadarbībā ar biedrību „Cerību 
krustceles”, pārstāvi Kristīni Verečinsku piedā-
vājām sava pagasta bērniem un pusaudžiem 
dažādas nodarbības un aktivitātes, lai viņiem 
nodrošinātu kaut nedaudz lietderīgu atpūtu.

Pašā vasaras sākumā neliels bērnu pulciņš 
nāca uz nodarbību, kuras noslēgumā mūsu par-
kā parādījās vairāki koka ripu zaķi, kas priecēja 
gan pašus, gan garāmgājējus un braucējus. Vēl 
bija 3 radošās nodarbības, kurās tika gūtas ie-
maņas dekupāžā, āra noformējumu veidošanā 
- gala rezultāts - skaisti un krāsaini taureņi, kas 
izlidoja uz pagasta svētkiem.

Piedāvājām gan volejbola, gan tautas bum-
bas un futbola sacensības. Vislielāko atsaucību 
guva tieši futbola spēle, jo bērni un pusaudži 
gatavojās cītīgi svarīgākajai spēlei pret saviem 
tētiem Pagasta svētku ietvaros. Diemžēl - kaut 
spēlēja cītīgi gandrīz katru vakaru un organizē-
jām 4 sacensību turnīrus, tomēr Tēti uzvarēja. 
Bet tas tikai liek mums jaunus uzdevumus nā-
kamajam gadam, lai pilnveidotu savas spēlēša-
nas prasmes.

Divas reizes piedāvājām piedalīties nakts 
trasītēs. Šīs aktivitātes guva vislielāko atsaucību.

Un divas reizes bija iespēja pierādīt sevi kā 

labāko velo braucēju.
Visas vasaras garumā 8 bērni, pusaudži di-

vas reizes nedēļā apmeklēja teātra nodarbības, 
kur mācījās 3 ludziņas - vienu savam priekam 
un divas jau gatavojam Ziemassvētkiem.

Divas grupiņas meiteņu apguva ielu dejas 
un savu veikumu parādīja Pagasta svētku kon-
certā.

Bija iespēja aizbraukt ekskursijā uz Jelgavu.
Piecpadsmit jaunieši vecumā no 14 līdz 25 

gadiem piedalījās pasākumā, kas notika Ērber-
ģē – „Dzimis Sēlijā” - un cīnījās ģenerāļa kausa 
cīņās.

Paldies gribu teikt Kristīnei Verečinskai, Jā-
nim Strumskim un visiem tiem, kas aktīvi dar-
bojās mūsu piedāvātajās aktivitātēs! Vasara bija 
jauka un interesanta. Paldies Laurai Liepiņai par 
piedāvāto iespēju mūsu jauniešiem piedalīties 
tik liela mēroga pasākumā!

Ļoti ceru, ka nākamgad mēs atkal kopā ak-
tīvi darbosimies.

Par pasākumiem oktobrī
Lūgums sekot jaunākajai informācijai mēdi-

jos, jo par pasākumiem informēšu ar afi šu palī-
dzību, portālos: draugi.lv, facebook.lv, viesite.lv

Rites Tautas nama vadītāja 
A. Guoģe

Vasaras pasākumu kopsavilkums 
Rites Tautas namā

Z/s „Meža Kūleņi” pārdod ābolus (viesītiešiem ar piegādi mājās).Z/s „Meža Kūleņi” pārdod ābolus (viesītiešiem ar piegādi mājās).

T. 26593406
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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

Bērns kā solījums ienāk pasaulē
ar auglīgu sirdi un radīt gribu – 
smagāko vārpu nobriedēt spēj
mazā graudā ieliktā bagātība.
(L. Brīdaka)

VIESĪTES NOVADA DZIMTSARAKSTU 
NODAĻA SVEIC VIESĪTES NOVADA 

JAUNDZIMUŠOS - 

Beatrisi Esteri un Olīviju!

Vecākiem vēlam sirds siltumu un 
mīlestību, mazos bērniņus auklējot.

Viesītes kultūras pilī
5. oktobrī plkst. 9.30 muzikāla leļļu izrāde 
„Opīša buča” (Ēriks Balodis un RIKKO 
lelles). Parka pļaviņā Bumba saved kopā 
Kāpēcīti un Nezinīti. Abi dodas uz Kāpēcīša 
Opīša bēniņiem. Tur sākas neticami 
piedzīvojumi. Darbojas: Kāpēcītis, Nezinītis, 
Opītis, Bumbam Tējkanna, Vārna, Spociņš – 
Jociņš, Pirāts.
Ieeja: EUR 1,50

8. oktobrī plkst. 17.00 Kultūras pils 
Tradīciju zālē
SVINĪGS SARĪKOJUMS, VELTĪTS 
SKOLOTĀJU DIENAI

8. oktobrī plkst. 19.00 Guntis Skrastiņš, 
Artis Robežnieks, Andris Skuja, Žoržs 
Siksna un Dainis Porgants, kā arī 
izcilais saksofona virtuozs Raivo Stašans 
KONCERTĀ „Kungi uzlūdz dāmas”. Biļetes 
„Biļešu paradīze” kasēs vai Viesītes Kultūras 
pilī

21. oktobrī plkst. 12.00 Kino/ konferenču 
zālē tikšanās ar zoologu, grāmatas 
„Zoodārzs manā pagalmā” autoru Ingmāru 
Līdaku. Ieeja - bez maksas

5. oktobris - 4. novembris - apskatāma 
Spodras un Volda Purviņu fotogrāfi ju izstāde
„PERSONĪBAS. Dievs Daba Darbs”

Lones Tautas namā
22. oktobrī plkst. 22.00 groziņballe 
„Rudentiņš bagāts vīrs”
Ieejas maksa – 3,- EUR, galdiņus rezervēt 
pa mob. 29356839 (Inta). Spēlēs Gundars 
Vecumnieks.

Par spīti kādai populārai dziesmai, kurā 
teikts: „Nenāciet klāt man rudenī, rudenī jā-
būt man vienai”, seši Latvijas šarmantākie 
skatuves mākslinieki - Guntis Skrastiņš, Artis 
Robežnieks, Andris Skuja, Žoržs Siksna un 
Dainis Porgants, kā arī izcilais saksofona vir-
tuozs Raivo Stašans, centīsies pierādīt pretējo, 
aicinot izbaudīt mūzikas brīnumaino spēku 
jaunajā koncertprogrammā „Kungi uzlūdz 
dāmas”.

Lai šajā rudenī iepriecinātu daudzas sie-
viešu sirdis, tautā iemīlēti skatuves mākslinie-
ki sniegs neaizmirstamus koncertus visā Lat-
vijā un arī Viesītē.

„Par sievieti sievietes gados parasti saka tā, 

ka VIŅA ir kā labi norūdzis vīns, bet vīrietis - 
vīrietis vienmēr ir labākajos gados, ko pierāda 
šīs programmas mākslinieki, par kuriem, kā 
allaž, jaunkundzes un kundzes grib zināt visu 
un, kā nerakstīts likums, pieiet tuvāk! Šī iespē-
ja nu ir dota un... priekškars krīt!”

Programmā skanēs populārākās estrādes 
„zelta” dziesmas, kā arī vairāki pirmatskaņo-
jumi. Par koncertu muzikālo daļu un dziesmu 
aranžijām rūpēsies programmas virsvadītājs 
un komponists Gaitis Lazdāns. Programmas 
režisore Ieva Luika.

Gaidīsim skatītājus un klausītājus skais-
tākajā rudens koncertā 8. oktobrī plkst. 19.00 
Viesītes kultūras pilī!

Koncerts „Kungi uzlūdz dāmas” Viesītē

Pateicība
Būt par saules stariņu nav viegli,
Savs un cita ceļš vēl jāapspīd.

Paldies Dainim Černauskim, Egīlam Uzkuram, 
Mairim Cepurītim un Modrim Osmam, kuri glāba manu automašīnu!

B. Valaine Elkšņos


