
Šī gada 3. aprīlī skaista 
gadskārta – 90 gadi – apri-
tēja viesītietei Aleksandrai 
Kastainei. Aleksandra, ik-
dienā saukta arī par Andru, 
dzimusi 1927. gadā. Tā bija 
lemts, ka mazo meiteni savā 
ģimenē pieņēma viesītieši 
Afanasjevi, kuri bija ieradu-
šies no Daugavpils. Mazajai 
Sašai dzīve nebija viegla, jo 
pamāte bija stingra un prasī-
ga. Saša jau no mazotnes ie-
mācījās veikt viņai uzticētos 
pienākumus ģimenē. Patēvs 
strādāja Viesītes depo par 
kurinātāju un arī veica krā-
sošanas darbus. Ģimene īrēja 
dzīvokli tepat, Viesītē – Kaļķu 
mājas augšējā stāvā.

Skolas gaitas Andra uzsāka Viesī-
tes pagasta 6 – klasīgajā pamatskolā, 
jo viņas dzīves vieta bija Beitānos, 
nevis pilsētā. Pēc 4. klases beigšanas 
meitene turpināja mācības Viesītes 
pamatskolā. Viņa bija klusa, čakla 
un atbildīga skolniece.

Pēc 7 – gadīgās skolas beigšanas 
Andra uzsāka darba gaitas. Viņa 
strādāja tirdzniecībā – gan gaļas 
veikalā, gan audumu un galantē-
rijas veikalā Kriškānu mājā. Kādu 
laiku Andra ir strādājusi par pārdevēju 
Viesītes ceptuves konditorejā. Visos darbos 
viņa sevi parādīja kā strādīgu, akurātu, cen-
tīgu un godprātīgu darbinieci.

Tirdzniecība nebija viņas aicinājums, un 
Aleksandra uzsāka darbu Viesītes depo, kur 
pildīja operatores pienākumus. Operatori 
strādāja depo dežurantu telpā un noteica 
visa depo darba ritmu. Viņai vajadzēja iz-
sniegt mašīnistiem maršrutu grāmatiņas, 
iepazīstināt tos ar darba grafi ku, kārtot de-
žūras. Viss bija viņas ziņā.

Viesītē veidojās arī Aleksandras ģime-
nes dzīve, jo vīrs – Voldemārs Kastainis – 
bija arī depo dežurants un vēlāk –  mašī-
nista palīgs. Andra bija arī laba un kārtīga 
mājsaimniece. Aleksandras un Voldemāra 
lielākais prieks – dēli Aivars un Oļegs. Bet 
vai nu bez rūpēm un pārbaudījumiem var 

nodzīvot dzīvi – Alek-
sandra agri zaudēja vīru, daudz pārdzīvots, 
dēlus audzinot. Ar visām dzīves grūtībām 
Andra tika galā un uzaudzināja brašus, 
strādīgus un godīgus dēlus.

Nodzīvots garš un bagāts mūžs. Tagad, 
kad gadu nasta liek sevi manīt, Aleksand-
rai gaišumu dod viņas tuvo cilvēku rū-
pes, gādība un mīlestība. Viņa ir ģimenes 
siltumā un aprūpē.

Īpašus sveicienus garā mūža apaļajā 
gadskārtā Aleksandrai sūta bijušā Viesītes 
šaursliežu dzelzceļa darbinieki, viesītie-
ši – viņas vienaudži – un Viesītes muzejs 
“Sēlija”!

Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja
I. Svilāne, Ģ. Godiņa.

Foto no ģimenes arhīva

Viesītes novada pašvaldības informatīvais izdevums
Iznāk reizi mēnesī 
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Esi atvērts pārmaiņām, bet neļauj tām iznīcināt tavas vērtības! Dalailama

3. jūnijā 
Viesītes novada 
vēlēšanu iecirkņu 
darba laiki

Vēlēšanu iecirkņu darba 
laiks:
pirmdien, š. g. 29. maijā,
no plkst. 16.00 līdz 20.00,

otrdien, š. g. 30. maijā, no 
plkst. 9.00 līdz 13.00.

Vēlēšanu iecirkņu 
darba laiks iepriekšējās 
balsošanas dienās:
trešdien, š. g. 31. maijā, 
no plkst. 17.00 līdz 20.00,

ceturtdien, š. g. 1. jūnijā, 
no plkst. 9.00 līdz 12.00,

piektdien, š. g. 2. jūnijā, 
no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu dienā, sestdien, 
š. g. 3. jūnijā, 
no plkst. 7.00 līdz 22.00.

Vēlēšanu iecirknī jāuzrāda 
derīga pase vai personas 
apliecība.

Tālruņi informācijai: 
26351750, 28349085 – Viesīte, 
29321169, 22334744 – Sauka, 
29337114, 29349434 – Rite, 
29421977, 26544164 – Elkšņi.

Šopavasar apaļā gadskārtā 
sveicam Aleksandru Kastaini!
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

Informatīvie jautājumi: domes priekš-
sēdētājs Jānis Dimitrijevs un izpilddirektors 
Alfons Žuks par pašvaldības darbu.

DARBA KĀRTĪBA
1. Par Viesītes novada pašvaldības kon-

solidētā Finanšu gada pārskata par 2016. 
gadu apstiprināšanu.

2. Par dalību Eiropas Sociālā fonda pro-
jektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001), 
atbalstot Viesītes vidusskolas un Rites pa-
matskolas dalību projektā, lai attīstītu vis-
pārējās izglītības iestāžu prasmes strādāt ar 
individualizēto pieeju, veicinot izglītojamo 
kompetenču attīstību.

3. Par nekustamā īpašuma Rites pagasta 
“Mazsprīdīši” atkārtotu, atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr. 
14/2017 apstiprināšanu.

4. Par dzīvokļu īpašuma “Melioratori” – 
1, Viesītes pagasts, atklātas, mutiskas, trešās 
izsoles ar augšupejošu soli protokola apstip-
rināšanu.

5. Par atsavināšanas procesa pārtrauk-
šanu dzīvoklim (Rites pagasts, “Druviņas 
4” – 12).

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa pie-
dziņu no 12 personām.

7. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā 4 personām.

8. Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes 
novada vispārizglītojošo skolu skolēniem un 
pedagogiem par sasniegumiem 2016./2017. 
mācību gadā. Kopā tika piešķirti 4450,00 
EUR Viesītes vidusskolas un Rites pamat-
skolas skolēnu un pedagogu apbalvošanai 
par sasniegumiem 2016./2017. mācību gadā 
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 
un sacensībās, tai skaitā: Viesītes vidusskolai 
kopā 4060,00 EUR (skolēniem, kuri ieguvuši 
godalgotas vietas olimpiādēs un konkursos – 
1935,00 EUR; pedagogiem, kuri sagatavo-
juši skolēnus olimpiādēm un konkursiem – 
2125,00 EUR), Rites pamatskolai kopā 
390,00 EUR (skolēniem, kuri ieguvuši god-
algotas vietas olimpiādēs un konkursos – 
215,00 EUR; pedagogiem, kuri sagatavoju-
ši skolēnus olimpiādēm un konkursiem – 
175,00 EUR).

9. Par pamatlīdzekļa (1 gab.) norakstī-
šanu.

10. Par Viesītes novada pašvaldības 
galvojuma sniegšanu pašvaldības kapitālsa-
biedrībai SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 
aizņēmuma 25000 EUR ņemšanai kurināmā 
iegādei 2017./2018. gada apkures sezonai.

11. Par fi nansējuma piešķiršanu no vides 
aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta 
atkritumu izvešanai; nolēma izvest uz SIA 
“Vidusdaugavas SPAAO”, kopā 845,21 EUR.

12. Par fi nansējuma piešķiršanu no vi-
des aizsardzības speciālā budžeta rekultivē-
to CSA izgāztuvju “Spures”, “Skosas”, “Sa-

lāte” gruntsūdens monitoringam, piešķīra 
1600,83 EUR.

13. Par PII “Zīlīte” darbu vasaras mēne-
šos – no 01.06.2017. līdz 31.08.2017. iestāde 
tiks slēgta, bet darbosies divas jaukta vecu-
ma rotaļu grupas.

14. Par pašvaldības fi nansiālo atbalstu 
politiski represēto personu salidojumam š. 
g. 26. augustā Ikšķilē (piešķīra 70,00 EUR).

15. Par telpu nomas maksu novada kul-
tūras namos (pulciņu nodarbībām un Viesī-
tes kultūras pils kafejnīcas telpām). Viesītes 
kultūras pilī, Elkšņu kultūras namā, Rites 
kultūras namā un Lones Tautas namā pri-
vātpersonu vai organizāciju (kas nav saistī-
tas ar Viesītes novada pašvaldību) rīkotajām 
dažādu veidu pulciņu nodarbībām telpu 
nomas maksa noteikta 5,00 EUR/stundā, tai 
skaitā PVN. Viesītes kultūras pils kafejnīcas 
telpu nomas maksa fi zisko vai juridisko per-
sonu rīkotajiem vienreizējiem pasākumiem 
noteikta 5,00 EUR/stundā, tai skaitā PVN. 
Maksā iekļauta telpu noma, maksa par ūde-
ni, par elektrību un apkuri.

16. Par pašvaldības kapitālsabiedrības 
SIA “Viesītes VSAC” valdes locekļa mēneša 
amata algas noteikšanu (no š. g. 1. jūnija mē-
neša amatalga noteikta 890,00 EUR).

17. Par transporta nodrošinājumu kon-
sultāciju un valsts pārbaudes darbu laikā 
Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā. 
Saskaņā ar direktoru iesniegumiem nolēma 
nodrošināt ar transportu Viesītes vidussko-
las un Rites pamatskolas skolēnus nokļūša-
nai uz skolu un mājās konsultāciju un valsts 
pārbaudes darbu dienās (Viesītes vidussko-
las skolēnus – no 2017. gada 1. jūnija līdz 14. 
jūnijam (ieskaitot); Rites pamatskolas sko-
lēnus – 2017. gada 1. jūnijā, 5. jūnijā un 6. 
jūnijā).

18. Atbalstīja projekta “Dive into ad-
ventures and history” /“Ienirstiet piedzī-
vojumos un vēsturē”/ izstrādi sadarbībā ar 
partneriem Latvijā un Lietuvā un nolēma 
iesniegt projektu INTERREG Latvija – Lie-
tuva pārrobežu sadarbības programmā prio-
ritātē 1.1. Apstiprināja Viesītes novada paš-
valdības kā partnera budžetu par summu ne 
vairāk kā 30000,00 EUR.

Nolēma nodrošināt līdzfi nansējumu 
15% no attiecināmajām izmaksām par sum-
mu ne vairāk kā 4500,00 EUR. Deleģēja do-
mes priekšsēdētāju parakstīt partnera dek-
larāciju.

19. Atbalstīja projekta “Sustainable, so-
ciable and active Viesite and Rokiškis com-
munities” /“Ilgtspējīgas, sabiedriskas un ak-
tīvas Viesītes un Rokišķu kopienas”/ izstrādi 
sadarbībā ar partneri Lietuvā – Rokišķu ra-
jona administrāciju – un nolēma iesniegt 
projektu INTERREG Latvija – Lietuva pār-
robežu sadarbības programmā prioritātē 3.2 
“Sociālā iekļaušana kā teritorijas attīstības 

priekšnoteikums”. Viesītes novada pašvaldī-
ba uzņemsies vadošā partnera lomu un no-
drošinās projekta iesniegšanu elektroniskajā 
sistēmā. Apstiprināja projekta budžetu par 
summu ne vairāk kā 101143,63 EUR. Nolē-
ma nodrošināt līdzfi nansējumu 15% apmērā 
no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 
ne vairāk 15171,45 EUR. Deleģēja domes 
priekšsēdētāju parakstīt partnera deklarā-
ciju. Projekta apstiprināšanas gadījumā no-
lemts ņemt aizdevumu Valsts Kasē.

20. Atbalstīja Viesītes novada pašvaldī-
bas kā partnera dalību projektā “Improve-
ment of Quality and Accessibility of Social 
Services in MidBaltic Region” sadarbībā ar 
Zemgales Plānošanas reģiona administrāci-
ju. Apstiprināja Viesītes novada pašvaldības 
kā partnera budžetu par summu ne vairāk 
kā 140811,00 EUR, tai skaitā attiecināmās 
izmaksas ne vairāk kā 110000,00 EUR un 
neattiecināmās izmaksas 30811,00 EUR. 
Nolēma nodrošināt līdzfi nansējumu 15% 
no attiecināmajām izmaksām ne vairāk kā 
16500,00 EUR. Deleģēja domes priekšsēdē-
tāju parakstīt partnera deklarāciju. Projekta 
apstiprināšanas gadījumā nolemts ņemt aiz-
devumu Valsts Kasē.

21. No pašvaldības pamatbudžeta pie-
šķīra 9587,29 EUR projekta LLI–199 “Travel 
smart – visist Lithuania and Latvia” (“Ceļo 
gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju”) vadī-
bas nodrošināšanai – Anikšču dabas parka 
administrācijai. Deleģēja domes priekšsēdē-
tāju parakstīt līgumu par fi nansējuma pie-
šķiršanu projekta vadības nodrošināšanai 
Anikšču dabas parka administrācijai.

22. Precizēja projekta Nr. 17–05–
A00702–000019 “Pašvaldības ceļa S7 Ozo-
liņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve” kopējo 
budžetu – 256021,69 EUR, pašvaldības 
līdzfi nansējums 25559,50 EUR, kas sastāda 
10% no projekta budžeta. Projekta īstenoša-
nas priekšfi nansējuma un līdzfi nansējuma 
nodrošināšanai nolēma ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē 201481,00 EUR.

23. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē 
projekta “Pašvaldības ceļa V19 Jaunkanču-
ki – Priede – Ikšķiles pārbūve” īstenošanai. 
Viesītes novada pašvaldība nolēma piedalī-
ties pr ojektā “Pašvaldības ceļa V19 Jaunkan-
čuki – Priede – Ikšķiles pārbūve” pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjauno-
šana lauku apvidos” ietvaros. Projekta ko-
pējais budžets 565394,88 EUR, pašvaldības 
līdzfi nansējums 56494,02 EUR, kas sastāda 
10% no projekta budžeta attiecināmajām 
izmaksām. Projekta īstenošanas priekšfi -
nansējuma un līdzfi nansējuma nodrošinā-
šanai nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
448670,00 EUR.

24. Par biedrību, nodibinājumu, reliģis-
ko organizāciju un fi zisko personu ieceru 
realizēšanas ar pašvaldības līdzfi nansējumu 

Viesītes novada domes sēdēs šī gada 28. aprīlī un 
17. maijā izskatītie jautājumi
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projektu iesniegumu izvērtēšanu.
No pašvaldības budžeta 2017. gadā pie-

šķirts pašvaldības fi nansējums 12 Viesītes 
novada biedrību, nodibinājumu, reliģisko 
organizāciju un vietējo iniciatīvas grupu 
projektiem.

25. Par medību tiesību līgumiem ar 
biedrību Mednieku klubs SIA “Zīļuks” un 
Mednieku biedrību “Lone”, līgumi tiek slēg-
ti līdz 2022. gada 16. maijam par pašvaldī-
bai lietojumā vai valdījumā esošajām zemes 
vienībām.

26. Par piedāvājumu dzīvokļu atsavinā-
šanai pirmpirkuma kārtībā.

27. Par zemes vienības atdalīšanu no ne-
kustamā īpašuma “Stacija” Viesītes pagastā.

28. Par nekustamā īpašuma “Dzelmītes” 
Elkšņu pagastā sadalīšanu.

29. Par izmaiņām Valsts Kadastra reģis-
trā.

30. Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar 
12 personām.

31. Par izmaiņām Viesītes domes lēmu-
mā “Par meža aizsargjoslas noteikšanu ar 
Viesītes pilsētu”.

32. Par darba grupas izveidošanu paš-
valdības ceļu uzturēšanai nepieciešamo 

zemju apzināšanai.
33. Par zvejošanas atļauju Vīņaukas eze-

rā 1 personai.
34. Par zemes ierīcības projekta “Krievā-

res Zemzari” Viesītes pagastā apstiprināša-
nu.

35. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu 
anulēšanu 3 personām.

36. Atbalstīja Viesītes novada pašvaldī-
bas kā partnera dalību projektā “Conserva-
tion of biodiversity in open wetland habi-
tats of the LV – LT cross – border region 
applying urgent and long – term manage-
ment measures” /“Bioloģiskās daudzveidī-
bas saglabāšana mitrājos LV – LT pārrobe-
žu teritorijās, nodrošinot nekavējošus un 
ilgtermiņa apsaimniekošanas pasākumus”/ 
sadarbībā ar partneriem Lietuvā un Latvijā 
un projekta iesniegšanu prioritātē 1.2 “Pa-
augstināt integrāciju un efektivitāti vides 
resursu apsaimniekošanai”. Apstiprināja 
Viesītes novada pašvaldības kā partnera 
budžetu par summu ne vairāk kā 50000,00 
EUR. Nolēma nodrošināt līdzfi nansējumu 
15% apjomā no attiecināmajām izmaksām 
par summu ne vairāk kā 7500,00 EUR. De-
leģēja domes priekšsēdētāju parakstīt part-

nera deklarāciju.
37. Par zemes vienības atdalīšanu no ne-

kustamā īpašuma “Liepāres” Rites pagastā.
38. Par starpgabala statusa saglabāšanu 

zemes vienībām īpašumā “Mazkārkļi” Elk-
šņu pagastā.

39. Par Viesītes novada bāriņtiesas ēti-
kas kodeksa apstiprināšanu.

40. Par zemes ierīcības projekta “Rutki”, 
Saukas pagasts, apstipri nāšanu.

41. Nolēma nodrošināt būvprojekta iz-
strādi Brīvības ielā, Biržu ielā (posmā no 
Raiņa ielas līdz Biržu ielai 8), Raiņa ielā 
(posmā no Smilšu ielas līdz Biržu ielai) un 
Peldu ielā (posmā no Brīvības ielas līdz Rai-
ņa ielai) Viesītē. Paredzēt no pamatbudže-
ta līdzekļiem summu ne vairāk kā 7000,00 
EUR būvprojekta izstrādei “Ielu apgaismo-
juma pārbūve Brīvības, Biržu, Raiņa un Pel-
du ielās, Viesītē, Viesītes novadā”.

42. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķir-
šanu domes priekšsēdētājam no 29.05.2017. 
līdz 31.05.2017.

Informāciju sagatavoja pašvaldības 
kancelejas vadītāja D. Vītola.

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

Ar šī gada 17. maija Viesītes novada 
domes lēmumu Nr. 33 “Par biedrību, nodi-
binājumu, reliģisko organizāciju un fi zisko 
personu ieceru realizēšanas ar pašvaldības 
līdzfi nansējumu projektu iesniegumu iz-
vērtēšanu” ir piešķirts pašvaldības fi nan-
sējums 12 Viesītes novada biedrību, nodi-
binājumu, reliģisko organizāciju un vietējo 
iniciatīvas grupu projektiem:

 biedrība Sēļu klubs – “Sēļu Baltu vie-
nības diena”,

 Iedzīvotāju iniciatīvas grupas pārstāve 
Viktorija Zaiceva – “Rotaļu laukuma atjau-
nošana un papildināšana”,

 biedrība “Ritten” – “Rites pagasta lep-
nums – “Stipra ģimene””,

 Iedzīvotāju iniciatīvas grupas pārstāve 
Anna Baltbārzde – “Rotaļu laukuma aprī-
kojuma uzlabošana Smilšu ielā”,

 biedrība “Sēļu zīle” – “Izglītojošas 
spēles par Viesītes novadu izveide un pie-

ejamības nodrošināšana”,
 Viesītes Baptistu draudze – “Seen”,
 biedrība “Selonia velo” – “Riekstu 

meža takas”,
 Iedzīvotāju iniciatīvas grupas pārstāve 

Liene Maisaka – “Rotaļu laukuma atjauno-
šana un papildināšana Sporta ielas 27. mā-
jas pagalmā”,

 Lones Tautas nams – “Roku rokā Tu 
un es Saukas pagastā”,

 Iedzīvotāju iniciatīvas grupas pārstāve 
Kristīne Matačina – “Inventārs un lekcijas 
novada jaunajām ģimenēm”,

 “Latvijas Cistiskās fi brozes biedrība” – 
“Multisensorās maņu telpas izveide”,

 Viesītes evaņģēliski luteriskā draudze – 
“Viesītes Brīvības baznīcas ārdurvju res-
taurācija, lai saglabātu durvis un veicinātu 
vizuālā tēla uzlabošanu”.

Pretendentu pieprasītais fi nansējums 
pārsniedza atbalstam paredzēto, līdz ar 

to daļai no atbalstītajiem projektiem pie-
šķirtais fi nansējums tika samazināts. Divi 
projekti netika atbalstīti, jo to plānotās 
aktivitātes neatbilda ar domes lēmumu ap-
stiprinātajai kārtībai.

Atbalstīto projektu vadītāji vai par fi -
nansējuma izlietojumu atbildīgās perso-
nas tiek aicinātas ierasties Viesītes novada 
pašvaldības Attīstības un plānošanas no-
daļā no 1. jūnija līdz šī gada 15. jūnijam, lai 
parakstītu Sadarbības līgumu par projekta 
ieviešanu. Līdzīgi kā iepriekš projektu īste-
nošana tiks uzraudzīta un rezultāti vērtēti.

Attīstības un plānošanas nodaļas vār-
dā vēlos izteikt pateicību projektu rakstī-
tājiem. Šogad īpašs prieks par iedzīvotāju 
iniciatīvām projektu realizēšanā, lai labie-
kārtotu dzīvojamo namu iekšpagalmus un 
padarītu tos bērniem interesantākus.

Projektu administratore 
L. Liepiņa

Pašvaldība apstiprinājusi vietējo 
projektu konkursa rezultātus

IZSOLES

Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašuma – Vie-
sītes novada Rites pagasta “Mazsprīdīši”, 
ar kadastra Nr. 56800060090, atkārtotu, 
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; 
nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) 
zemes vienības 0.2754 ha platībā ar kadas-
tra apzīmējumu 56800060088; sākotnējā 
cena EUR 919.00. Izsoles solis EUR 100.00 
(viens simts euro un 00 centi).

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

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2017. gada 29. jūnijam 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada 
pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Vie-
sītes novads.

Īpašuma tiesības uz īpašumu var ie-
gūt tikai persona, kas atbilst likuma “Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos” prasī-

bām.
Izsole sāksies 2017. gada 30. maijā 

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

Pirkuma summa samaksājama 14 
(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc 
izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai 
mob. t. 26424109.
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Zivju fonda padome ir ap-
stiprinājusi Viesītes novada 

pašvaldības projektu: Nr. 1.20 “Inventāra 
papildināšana zivju resursu aizsardzībai 
Viesītes novada ūdenstilpēs”, piešķirot līdz-
fi nansējumu 2663,26 EUR apmērā.

Projekta “Inventāra papildināšana ziv-
ju resursu aizsardzībai Viesītes novada 
ūdenstilpēs” mērķis ir uzlabot zivju resur-
su aizsardzības pasākumus Viesītes nova-

da ūdenstilpēs. Projekta ietvaros ir plānota 
šādu materiāltehnisko līdzekļu iegāde – 
ūdensizturīgs binoklis ūdenstilpju novēro-
šanai, nakts redzamības ierīce pārkāpumu 
atklāšanai diennakts tumšajā laikā, drons 
ūdenstilpju ar motorlaivu neizbraucamo, ar 
ūdenszālēm aizaugušo daļu novērošanai un 
apsekošanai no augšas un piecas novēroša-
nas kameras, kuras, konstatējot kustību, no-
sūtītu attēlu vai video uz e-pastu vai mobilo 

telefonu nekavējošai rīcības veikšanai gan 
diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā. Pro-
jekta kopējais budžets ir 3599,00 EUR, Vie-
sītes novada pašvaldības līdzfi nansējums – 
935,74 EUR.

Projekta sagatavošanā piedalījās Viesī-
tes novada pašvaldības policijas inspektors 
J. Pučinskis.

Projektu administratore 
L. Liepiņa

Viesītes novadam apstiprināts projekts zivju resursu 
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai

APSTIPRINĀTI ar Viesītes novada domes 
2017. gada 15. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 
4; 29.#). PRECIZĒTI ar Viesītes novada domes 
2017. gada 12. aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr. 
6; 20.#).

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. 
panta piekto daļu, Ministru kabineta 22.12.2015. 
noteikumiem Nr. 799.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saukas ezers atrodas Saukas pagasta 

Viesītes novadā, īpaši aizsargājamā teritorijā – 
dabas parkā “Sauka”. Saukas ezera platība ir 
718,2 ha.

2. Saskaņā ar Civillikuma I Pielikumu 
(1102. pantam) Saukas ezers ir publiska ūdens-
tilpe un zvejas tiesības tajā pieder valstij.

3. Saukas ezeru nomā un apsaimnieko Sau-
kas dabas parka biedrība saskaņā ar Viesītes 
novada pašvaldību 28.12.2009. noslēgto Ūdens-
tilpes nomas līgumu Nr. 43/2009.

4. Licencētā makšķerēšana Saukas eze-
rā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 
2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 
799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību kārtība”, 2015. gada 22. de-
cembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 
800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību noteikumi” un 1998. gadā Saukas pa-
gasta padomē apstiprinātajiem “Saukas ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem” 
ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi trijos ga-
dos) papildināt zivju krājumus makšķernieku 
vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu 
izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, 
kontrolēt ezera un tā piekrastes antropogēno 
slodzi.

5. Licencēto makšķerēšanu Saukas ezerā 
organizē Saukas dabas parka biedrība (adrese: 
Saukas pagasts, Viesītes novads, LV 5224, tālr. 
294 28226, e-pasts: saukasdabasparks@inbox.
lv) saskaņā ar 28.12.2009 Viesītes novada do-
mes pilnvarojuma līgumu Nr. 44/2009 ar bied-
rību “Saukas dabas parka biedrība”.

II. Licencētās makšķerēšanas 
licenču veidi, skaits un maksa 
par makšķerēšanas licencēm

6. Licences veids un cena (pielikums Nr. 1):

6.1. vienas dienas licence – EUR 4.00;
6.2. gada licence – EUR 60.00;
6.3. gada licence ar 50% atlaidi – EUR 30.00;
6.4. bezmaksas gada licence – bezmaksas.
7. Licenču derīguma termiņi:
7.1. vienas dienas licence – derīga noteik-

tajā datumā;
7.2. jebkura gada licence – derīga vienu 

gadu no tās iegādes.

III. Licencētās makšķerēšanas 
noteikumi

8. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā 
Saukas ezera platībā (pielikums Nr. 2).

9. Makšķerēšana notiek, ievērojot 2014. 
gada 16. septembra MK noteikumus Nr. 547 
“Dabas parks “Sauka” individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi” un Ministru kabi-
neta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 
800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību noteikumi” ar šādiem papildus nosa-
cījumiem:

9.1. maija mēnesī atļauts makšķerēt (arī 
spiningot un velcēt) tikai ar Saukas dabas parka 
laivu bāzu laivām un ezeram piegulošo zemju 
īpašnieku īpašumā esošajām laivām, kuras ir 
reģistrētas Saukas dabas parka biedrības laivu 
sarakstā;

9.2. laikā no ledus izkušanas brīža līdz 30. 
aprīlim aizliegts makšķerēt (arī spiningot un 
velcēt) no airu laivām un citiem kuģošanas lī-
dzekļiem.

IV. Kārtība, kādā samazināma 
maksa par makšķerēšanas 

licencēm
10. Bezmaksas gada licences paredzētas:
10.1. personām ar invaliditāti;
10.2. politiski represētajām personām;
10.3. bērniem vecumā līdz 16 gadiem;
10.4. personām, kuras vecākas par 65 ga-

diem;
10.5. Saukas dabas parka biedriem un ci-

tiem aktīviem cilvēkiem, kuri ir snieguši ievē-
rojamu ieguldījumu zivju resursu atjaunošanā, 
aizsardzībā, ezera vides sakopšanā un teritorijas 
attīstībā – saskaņā ar pašvaldības un licencētās 
makšķerēšanas organizētāja – Saukas dabas 
parka valdes – savstarpēji saskaņotu lēmumu.

11. Kopējais bezmaksas gada licenču skaits 
gadā: ne vairāk kā 85 licences.

12. Gada licences ar 50% atlaidi ir paredzē-
tas:

12.1. Saukas ezera piekrastes zemju īpaš-
niekiem un viņu pirmās pakāpes radiniekiem, 
kuriem deklarētā dzīves vieta ir Viesītes novada 
pašvaldības teritorijā;

12.2. Viesītes novada Saukas, Elkšņus un 
Rites pagastu administratīvās teritorijas maz-
nodrošinātajiem iedzīvotājiem saskaņā ar paš-
valdības lēmumu, ne vairāk kā līdz 15 licencēm 
gadā.

13. Pēc šī nolikuma 11. un 12.2. punktā mi-
nētā licenču limita izmantošanas papildus bez-
maksas gada licences un gada licences ar 50% 
atlaidi netiek izsniegtas un visām 10.1. – 10.5. 
un 12.2. punktā minētajām personām vispārējā 
kārtībā ir jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga 
pilnas maksas licence.

V. Makšķerēšanas licences 
saturs un noformējums

14. Licence (skat. pielikumu) ir stingrās uz-
skaites veidlapa, un tajā tiek norādīts:

14.1. licences nosaukums (veids);
14.2. licences numurs;
14.3. licences derīguma laiks;
14.4. licences cena;
14.5. makšķernieka vārds, uzvārds, pa-

raksts;
14.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds, 

paraksts;
14.7. zīmogs.
15. Licences pasaknī makšķernieks paraks-

tās par licencētās makšķerēšanas noteikumu 
ievērošanu.

16. Visām licencēm ir jābūt noformētām un 
uzskaitītām atbilstoši Valsts ieņēmuma dienesta 
prasībām.

VI. Makšķerēšanas licenču 
realizācijas kārtība

17. Licenču izplatīšanu veic:
17.1. veikals Sauka, “Ceļtekas”, tālr. 

65229317, no 800 – 1700;
17.2. “Krogs pie Viktora” veikals Lonē, tālr. 

65229245, no 800 – 1700;
17.3. SIA “Nilauto” – Neretas degvielas uz-

Viesītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4/2017 
“Licencētās makšķerēšanas nolikums Saukas ezerā”
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pildes stacija, tālr. 65133801, no 0000 – 2400;
17.4. SIA Viada – Aknīstes degvielas uzpil-

des stacija, tālr. 29505683, no 0000 – 2400;
17.5. SIA Invito, veikals “Līga” Viesītē, tālr. 

28315499, no 8.00 – 18.00;
17.6. laivu bāzē – Bincāni – atklātā ūdens 

sezonas laikā, tālr. 29428226, iepriekš piezvanot;
17.7. laivu bāzē – Ielejas – atklātā ūdens 

sezonas laikā , tālr. 29190659, iepriekš piezva-
not;

17.8. laivu bāzē – “Ezera Gravāni” – atklā-
tā ūdens sezonas laikā, tālr. 26300463, iepriekš 
piezvanot;

17.9. Saukas dabas parka biedrība – 
Saukas pagasta padomes ēka, Lonē, tālr. 
29428226, darba dienās no 800 – 1600 vai citā 
laikā, iepriekš piezvanot. Saņemt gada bez-
maksas licences un licences ar atlaidēm var 
tikai Saukas dabas parka biedrībā;

17.10. interneta vietnes: www.epakalpoju-
mi.lv sadaļā “e-Loms”;

17.11. citās tirdzniecības vietās, kas tiek 
izziņotas atsevišķi.

VII. Līdzekļu izlietojums, 
kas iegūti, realizējot 

makšķerēšanas licences
18. No licenču realizācijā iegūtās kopējās 

summas 20% reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam 
par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par 
otro pusgadu – pārskaitāmi valsts budžetā 
Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

19. 80% no iegūtās summas paliek licen-
cētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā vides 
un zivju resursu aizsardzības, zivju krājumu 
pavairošanas un licencētās makšķerēšanas 
organizēšanas pasākumu nodrošināšanai un 
teritorijas labiekārtošanai.

VIII. Makšķernieku lomu 
uzskaites kārtība

20. Makšķernieks katras dienas lomu ie-
raksta licences otrajā pusē, norādot lomu ki-
logramos un gabalos pa atsevišķām sugām, 
vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz 
atsevišķas lapas.

21. Ar loma uzskaites datiem aizpildītā 
vienas dienas licences, gada licences, gada li-
cences ar 50% atlaidi un bezmaksas gada licen-
ces īpašniekiem jānodod vai jānosūta uz vienu 
no licenču tirdzniecības vietām 10 dienu laikā 
pēc licences derīguma termiņa beigām.

22. Licences ar lomu uzskaiti licencētās 
makšķerēšanas organizētājs līdz 1. februārim 
nosūta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 

un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”.
23. Makšķernieks aizpilda lomu uzskaites 

tabulu sadaļā “e-Loms” interneta vietnē: www.
epakalpojumi.lv (ja licence iegādāta interneta 
vietnē: www.epakalpojumi.lv).

IX. Licencētās makšķerēšanas 
organizētāja sniegtie 

pakalpojumi un pienākumi
24. Licencētās makšķerēšanas organizētā-

jam ir šādi pienākumi:
24.1. sadarbībā ar pašvaldību sniegt in-

formāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un 
laikrakstos “Brīvā Daugava”, “Jaunais Vēstne-
sis”, “Viesītes Novada Vēstis” par pašvaldības 
saistošiem noteikumiem par licencētās mak-
šķerēšanas ieviešanu Saukas ezerā;

24.2. nodrošināt makšķerēšanas licen-
ču pieejamību, kā arī makšķerēšanas licenču 
realizāciju Saukas ezera tuvumā, laikā, kad ir 
atļauta makšķerēšana;

24.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt mak-
šķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos ak-
tos noteiktajām prasībām;

24.4. nodrošināt no licenču realizācijas 
iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī no-
likuma 18. un 19. punktos noteiktajām prasī-
bām;

24.5. divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam 
un 15. janvārim – iesniegt Lauku atbalsta die-
nestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) 
pārskatu par licencēto makšķerēšanu saskaņā 
ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu 
Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību kārtība” 1. pielikumu;

24.6. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas 
licences īpašā licenču uzskaites žurnālā;

24.7. īstenot pasākumu plānu (pielikums Nr. 
3) zivju resursu saglabāšanai saskaņā ar 1998. 
gadā Saukas pagasta padomes apstiprinātajiem 
“Saukas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem”, reģionālās vides pārvaldes un 
zinātnieku ieteikumiem un dabas aizsardzības 
prasībām, kuras noteiktas likumdošanas aktos;

24.8. piedalīties vides un zivju resursu aiz-
sardzības un uzraudzības pasākumos;

24.9. veikt makšķernieku lomu uzskaiti;
24.10. iepazīstināt makšķerniekus ar li-

cencētās makšķerēšanas nolikumu Saukas 
ezerā;

24.11. veikt citus pienākumus saskaņā ar 
ūdens tilpes licencētās makšķerēšanas noliku-
mu;

24.12. norīkot atbildīgo personu par licen-
cētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, kura 

piedalās vides un zivju resursu aizsardzības 
un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu 
līdz 31. decembrim iesniedz Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas Valsts 
vides dienestā informāciju par veiktajiem pa-
sākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju 
resursu papildināšanā un licencētās makšķe-
rēšanas organizēšanai nepieciešamās infra-
struktūras izveidošanā un uzturēšanā;

24.13. uzskaitīt interneta vietnē: www.
epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģis-
kā secībā elektroniski par katru pusgadu un 
pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā 
pusgada elektroniski uzskaitīto licenču sa-
raksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču 
sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskai-
tes žurnālu.

25. Licencētās makšķerēšanas organizē-
tājs sniedz makšķerniekiem sekojošus pakal-
pojumus, kuri neietilpst licences cenā:

25.1. organizē laivu, apmešanās vietu, lai-
pu un atpūtas līdzekļu īri;

25.2. sniedz konsultācijas par publiskajām 
atpūtas vietām Saukas ezera krastā;

25.3. sniedz konsultācijas par makšķerē-
šanas vietām.

X. Makšķerēšanas un vides 
aizsardzības kontrole

26. Uzraudzības darbā savas kompetences 
ietvaros piedalās pašvaldības policija.

XI. Noslēguma jautājumi
27. Nolikums stājas spēkā pēc tā saska-

ņošanas saskaņojuma lapā norādītajās insti-
tūcijās un apstiprināšanas ar Viesītes novada 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem, liku-
ma “Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā 
kārtībā.

28. Licencētās makšķerēšanas nolikuma 
darbības ilgums ir pieci gadi no spēkā stāša-
nās dienas.

XII. Nolikuma pielikumi:
29. Licenču paraugi (pielikums Nr. 1) uz 4 

lpp.
30. Saukas ezera shēma (pielikums Nr. 2) 

uz 1 lpp.
31. Pasākumu plāns zivju resursu aizsar-

dzībai un atjaunošanai Saukas ezerā laika pos-
mā no 2017. gada līdz 2020. gadam (pielikums 
Nr. 3) uz 1 lpp.

32. Saskaņojumi (pielikums Nr. 4) uz 1 lpp.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs 

J. Dimitrijevs

13. maijā pie Sunākstes Baltās baznīcas 
norisinājās talka Vecā Stendera atcerei. To 
organizēja Sunākstes baznīcas draudze sa-
darbībā ar Viesītes un Jaunjelgavas novadu 
pašvaldībām. Kopumā talkā piedalījās ap-
tuveni 100 cilvēki.

Diena sākās ar rīta sarunām Sunākstes 
baznīcā. Augstskolas “Turība” profesors Ai-
nārs Dimants sniedza ieskatu tēmā “Vecais 
Stenders Kurzemes un Sēlijas kontekstā”, 

savukārt RSU asociētais profesors Pēteris 
Stradiņš runāja par Vecā Stendera nozīmi 
mūsdienās. Pēc rīta sarunām talcinieki ķē-
rās pie darba.

Talka tika organizēta “Stendera Ābe-
ces” takas sakopšanai, mācītājmuižas vie-
tas attīrīšanai un Vecā Stendera kapa vietas 
sakopšanai. Talkas laikā pie Vecā Stende-
ra kapa vietas tika uzstādīts informatīvs 
stends.

“Stendera Ābeces” taka ir 2014. gada 
maija talkā izveidota 300 m gara taka, kas 
sniedzas no baznīcas līdz mācītājmuižas 
vietai. Takā var iepazīties ar visiem Sten-
dera “Bildu Ābices” burtiem. 3 gadu laikā 
kopš takas izveidošanas tā ir ieguvusi po-
pularitāti gan vietējo iedzīvotāju, gan tūris-
tu vidū.

Jaunatnes un sabiedrisko attiecību 
speciāliste A. Niķe

Talka Vecā Stendera atcerei
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Viesītes novada pašvaldība 2017. gada 
maijā uzsāk INTERREG Latvijas – Lietu-
vas pārrobežu sadarbības projekta “Travel 
Smart – visit Lithuania and Latvia” /Ceļo 
gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju/, Nr. 
LLI – 199, īstenošanu sadarbībā ar Anīkš-
ču, Biržu, Krekanavas reģionālo parku ad-
ministrācijām Lietuvā un Salas, Jēkabpils 

un Ilūkstes novadu pašvaldībām Latvijā. 
Projekta mērķis ir radīt harmonisku Lat-
vijas un Lietuvas tūrisma attīstību, lai ie-
viestu projekta modeli, kurš parāda reģio-
na potenciālu; to prasmīgi izmantojot, var 
sasniegt ievērojamus rezultātus. Projekts 
ir vērsts uz dabas un kultūras mantoju-
ma saglabāšanu abās robežas pusēs. Plā-

nots, ka tā rezultātā tiks izstrādāts vienots 
tūrisma maršruts, izveidota interaktīva 
karte. Paredzēts iegādāties aprīkojumu 
tūrisma informācijas punktam, kas atro-
das Viesītes muzeja “Sēlija” ēkā, un veikt 
būvdarbus Mīlestības takas posmam, lai 
iedzīvotāji un tūristi ērti varētu pilnvēr-
tīgi izmantot Mīlestības taku, nokļūt līdz 
Mīlestības saliņai. Projekta mērķgrupa: 
tūristi, viesi, teritorijā dzīvojošie, uzņēmē-
ji, citas ieinteresētas puses. Viesītes nova-
da pašvaldības budžets projekta ietvaros 
ir EUR 1070058.14, tai skaitā Programmas 
līdzfinansējums EUR 90999.30, kas sastā-
da 85% no attiecināmajām izmaksām. Paš-
valdības līdzfinansējums EUR 16058.84. 
Vadošais partneris ir Anīkšču reģionālā 
dabas parka administrācija. 2017. gada 22. 
maijā Anīkščos notika projekta uzsākša-
nas sanāksme. Tās laikā partneri parakstī-
ja partnerības līgumu, pārrunāja veicamos 
darbus, projekta laika grafiku.
G. Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāja
Autores foto

Viesītes novadā maijā uzsāk jauna starptautiska 
projekta īstenošanu

Kopš 2016. gada nogales pašvaldība īs-
teno ELFLA līdzfi nansētu Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam apakš-
pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” projektu “Viesītes Radošās Re-
zidences izveidošana”, Nr. 16–05–AL24–
A019.2205–000003, un “Mīlestības takas 
atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides 
izglītības veicināšanai”, Nr. 16–05–AL24–
A019.2102–000003. 17. maijā tika uzsākti 
takas būvdarbi. Mīlestības takas pārbūves 
trešo kārtu veic uzņēmums SIA “Legāts”.

Projekta “Mīlestības takas atjaunošana 
veselīga dzīvesveida un vides izglītības vei-
cināšanai” mērķis ir atjaunot Mīlestības 
taku veselīga dzīvesveida un vides izglītī-
bas veicināšanai no Viesītes Mazā ezeriņa 
līdz putnu vērošanas vietai – Draudzības 
kalniņam. Mīlestības taka ir iedzīvotāju 
iecienīts vides objekts Viesītē. Mazais eze-
riņš atrodas pie pilsētas vēsturiskā centra. 
Interesants ir fakts, ka pilsētas teritorijā 
atrodas dumbrājs – Mazā ezeriņa piekras-
te, kurā paceļas divas “saliņas” ar smilšai-
nu grunts sastāvu un atšķirīgu augu valsti 
pretēji bagātajai kūdras augsnei zemākajās 
vietās. Vides objekta labiekārtošana radīs 
atbilstošu infrastruktūru dabas iepazīša-
nai ap Mazo ezeriņu mācību, iedzīvotā-
ju brīvā laika saturiskai pavadīšanai. Ir 

veikts iepirkums būvdarbiem, tiek strādāts 
pie līguma slēgšanas, kā rezultātā drīzumā 
varēsim uzsākt būvdarbus. Būvdarbu iz-

maksas ir EUR 26774.90, būvuzraudzības – 
EUR 450.00.

Projekta vadītāja L. Liepiņa

Tiek uzsākti būvdarbi Mīlestības takas projektam
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Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Vie-
sītes novada pašvaldības projektu “Pašvaldības 
ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve”, 
Nr. 17–05–A00702–000019. Projektā paredzē-
tas sekojošas aktivitātes: projektēšana (Būv-
projekta izstrāde), būvniecība, būvuzraudzība, 
autoruzraudzība. Projekta ietvaros plānots veikt 
pārbūvi 3,040 km garā posmā. Projektēšanu ir 
veikusi un autoruzraudzību veiks IK “Metrs”, 
būvniecību veiks SIA “Ošukalns”, būvuzraudzī-
bu – SIA “GEO Consultants”. Projektā paredzē-
tie būvdarbi veicami, nepārtraucot ceļa (būves) 
pamatfunkciju. Tas ir izmantojams būvdarbu 
laikā, atbilstoši veicamo darbu raksturam plā-
nojot un organizējot satiksmi pa esošo segumu, 

daļēji izbūvēto jauno segumu, izbūvēto jauno 
segumu vai pagaidu apvedceļiem.

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galve-
nie darbi:

o koku un krūmu zāģēšana;
o caurteku tīrīšana un uzstādīšana;
o salizturīgā (smilts drenējošās) kārtas būv-

niecība;
o nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 

0/32 s seguma būvniecība;
o grāvju rakšana;
o nobrauktuvju izbūve;
o zīmju uzstādīšana.
Ceļu intensīvi izmanto uzņēmēji un lauk-

saimnieki. Tā kā pie ceļa atrodas intensīvi iz-

mantota lauksaimniecības zeme, tad saimniecī-
bām tiks atvieglota piekļuve apsaimniekotajām 
platībām, līdz ar to samazināties tehnikas eks-
pluatācijas izmaksas. Tas ir vispārīgas lietošanas 
ceļš un pieejams ikvienam lietotājam, projekts 
veicina teritorijas pievilcības uzlabošanos uzņē-
mējiem un zemniekiem.

Projekta kopējās izmaksas EUR 256021,69.
Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienība
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

G. Dimitrijeva

Apstiprināts pašvaldības grants ceļa pārbūves projekts

INTERREG Latvija – Lietuva programmā 
2014. – 2020. gadam izsludinātajā otrajā atklātā 
projektu konkursā Viesītes novada pašvaldība 
piedalās ar četrām projektu idejām. Esam vado-
šais partneris projektam “Sustainable, sociable 
and active Viesite and Rokiškis communities” 
ar kopējo budžetu EUR 199650.50, tai skaitā 
Viesītes novada budžets EUR 101143.63, prog-
rammas līdzfi nansējums EUR 85972.08, pašval-
dības līdzfi nansējums 15% no attiecināmajām 
izmaksām, kas sastāda EUR 15171.55. Galve-
nās aktivitātes: sakārtot bērnu rotaļu laukumu 
Viesītes centrā, uzbūvēt žogu apkārt multifunk-
cionālajam stadionam, organizēt iekļaujošus 
pasākumus iedzīvotājiem, nodrošināt pieredzes 
apmaiņu starp partneriem, organizēt apmācī-
bas speciālistiem.

Esam partneris projektā “Dive into adven-
tures and history”, kuru iesniedz programmas 
prioritātē 1.1 “Palielināt apmeklētāju skaitu 
programmas teritorijā, uzlabojot un attīstot 
kultūras mantojuma un dabas objektus, pa-
kalpojumus un produktus”. Ar šī projekta palī-
dzību attīstīsim tūrismu. Galvenās aktivitātes: 
nodrošināt mārketinga pasākumus, pieredzes 
apmaiņu starp partneriem, apmācības speciālis-

tiem, uzlabot aprīkojumu tūrisma informācijas 
punktā.

Kā partneris startējam projektā “Conserva-
tion of biodiversity in open wetland habitats 
of the LV – LT cross – border region applying 
urgent and long – term management measu-
res”. Sadarbībā ar partneriem Lietuvā un Latvi-
jā ir izveidots projekts prioritātē “Ilgtspējīga un 
tīra vide”. Projektā plānotās darbības ir vērstas 
uz dabas daudzveidības saglabāšanu mitrājos. 
Galvenās aktivitātes: dabas aizsardzības plāna 
izstrāde Supes purvam, mācības zemju īpaš-
niekiem, kuru īpašumi atrodas Natura 2000 
teritorijā, apmācības speciālistiem, pieredzes 
apmaiņa, informatīva materiāla izgatavošana, 
aprīkojuma iegāde.

Zemgales plānošanas reģions šajā konkur-
sā atkārtoti plāno iesniegt projektu “Improve-
ment of Quality and Accessibility of Social 
Services in MidBaltic Region”, kura īsteno-
šanas rezultātā tiks izveidots Dienas centrs 
Viesītē. Centra mērķis sniegt sociālo atbalstu 
konkrētām mērķa grupām, izprotot iedzīvotā-
ju vajadzības. Tas dos iespēju cilvēkiem bagāti-
nāt savu sociālo dzīvi, apmeklēt informatīvus 
un izglītojošus pasākumus, pilnvērtīgi pavadīt 

savu brīvo laiku un aktīvi iesaistīties pilsonis-
kas un atvērtas sabiedrības veidošanā. Iesaistot 
mērķa grupas dienas centra aktivitātēs, tiks 
veicinātas personu spējas pilnīgāk integrēties 
sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās 
spējas, tiks veicināta komunikācija starp pen-
sijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar inva-
liditāti, kā arī tiem, kuriem vajadzīgs morāls 
atbalsts. Dienas centra mērķauditorija: seniori, 
cilvēki ar invaliditāti, bezdarbnieki, mazno-
drošinātas/trūcīgas ģimenes un personas, ap-
rūpes iestādes cilvēki. Viesītes novada budžets 
EUR 109250,00, tai skaitā programmas līdzfi -
nansējums EUR 92862,50, pašvaldības līdzfi -
nansējums EUR 16387,50.

Lai sagatavotu informāciju un nepiecieša-
mos dokumentus šo projektu iesniegumiem, 
paveikts liels darbs, kurā iesaistījās vairāki spe-
ciālisti. Aprīļa un maija mēneši ir bijuši ne tikai 
darbu, bet arī izaicinājumu pārpilni. Paldies vi-
siem kolēģiem, kuri bija atbalstoši, ieinteresēti, 
piedalījās ideju izstrādē! Projektu iesniegšanas 
termiņš ir 31. maijs. Gaidīsim, ka mūsu idejas 
un partnerības tiks atbalstītas.

G. Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja

JAUNU PROJEKTU IZSTRĀDE

2017. gadā biedrības Atbalsta centrā 
“Viesītei” (Smilšu 31 – 25, Viesīte) tiek īste-
nots a/s “Latvijas valsts meži” sociālās jomas 
projekts, kura ietvaros cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām tiek piedāvāti bezmaksas ārst-
nieciskās fi zioterapijas un ergoterapijas 
pakalpojumi. Lai saņemtu šos pakalpoju-
mus, jāgriežas biedrības centrā ar ģimenes 
ārsta izsniegtu izziņu par veselības problē-
mu un rehabilitācijas ieteikumiem. Atbalsta 
centrā Jūs informēs par pakalpojuma sa-
ņemšanas iespējām, laiku, kā arī sniegs citu 
Jūs interesējošu informāciju.

Fizioterapeits pieņem trešdienās un 
piektdienās (Artūrs Demidovs).

Ergoterapeite pieņem sestdienās (Kristī-
ne Rāviņa).

Apmeklējumu pie speciālistiem ir jāpie-

saka iepriekš, ierodoties centrā (pirmdienās, 
otrdienās, ceturtdienās no 1000 – 1600 , treš-
dienās un piektdienās no 1000 – 1800, pārtrau-
kums no 1200 – 1300), vai telefoniski 26761035, 
29161629.

LĪDZTEKUS ŠIEM PAKALPOJUMIEM, 
KO SNIEDZAM CILVĒKIEM AR INVA-
LIDITĀTI, SĀKOT AR ŠĪ GADA JŪNIJA 
MĒNESI IR IESPĒJA SAŅEMT ASISTENTA 
pakalpojumus (gan bērniem, gan pieauguša-
jiem), kurš palīdzēs cilvēkiem ar funkcionā-
liem traucējumiem ikdienas darbos un veikt 
personīgo aprūpi, kā arī nepieciešamības ga-
dījumā pavadīs uz ārstniecības pakalpojumu 
saņemšanas vietu vai arī citu pakalpojumu 
saņemšanas vietu. Šie pakalpojumi cilvēkiem 
ir bezmaksas, jo algu cilvēkam, kurš sniegs šos 
pakalpojumus, nodrošina biedrība.

Lai saņemtu asis-
tenta pakalpojumu, 
cilvēkiem ar funkcio-
nāliem traucējumiem 
vai to radiniekiem, vai 
pārstāvošām personām 
ir jāgriežas Viesītes at-
balsta centrā “Viesītei”. 
Asistenta palīdzību mēģināsim nodrošināt, iz-
skatot katru iesniegumu, arī tādos gadījumos, 
kad nepieciešams aizvietot esošu asistentu.

Latvijas Cistiskās fi brozes biedrība cenšas 
sniegt maksimālu palīdzību tiem, kam tas ir 
nepieciešams.

Vienmēr esam gatavi palīdzēt un būsim 
gandarīti, ja spēsim to izdarīt!

Biedrības priekšsēdētāja A. Beļinska un 
atbalsta centra “Viesītei” komanda

LATVIJAS CISTISKĀS FIBROZES BIEDRĪBAS ATBALSTA 
CENTRA “VIESĪTEI” INFORMĀCIJA
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Adrese Parāds uz 
01.05.2016.

Parāds uz 
01.05.2017.

Sporta 13A, Viesīte 21995,09 23533,01

Sporta 25, Viesīte 23030,08 23113,98

Meža 19, Viesīte 18433,23 22917,92

Smilšu 31 (1 – 24), Viesīte 21767,75 22886,77

Pavasara 4A, Viesīte 19998,63 20945,93

Smilšu 31 (25 – 48), Viesīte 21434,74 20884,37

Sporta 21, Viesīte 17721,94 18777,78

Sporta 23, Viesīte 16880,01 17586,70

Smilšu 33, Viesīte 16510,56 17564,94

Smilšu 35, Viesīte 13442,57 15500,76

Meža 17, Viesīte 11967,29 14415,20

Smilšu 37, Viesīte 11572,88 11301,22

Sporta 27, Viesīte 8243,33 8622,36

Meža 7, Viesīte 6305,50 7912,33

Meža 23, Viesīte 7712,67 7728,84

Smilšu 26, Viesīte 4161,90 5229,14

Sporta 17, Viesīte 5797,96 5193,93

Meža 21, Viesīte 3806,03 4546,67

Birzītes, Viesītes pagasts 3266,04 3162,87

Ezera 12, Viesīte 1956,94 1993,72

Brīvības 6, Viesīte 1271,33 1372,87

Brīvības 13, Viesīte 880,85 1092,33

Bērzu 1, Viesīte 662,08 996,03

Brīvības 4, Viesīte 926,10 938,56

Melioratori, Viesītes pagasts 450,33 610,33

Druviņas 7, Cīruļi, Rites pagasts 4402,40 4619,51

Cīruļi 3, Cīruļi, Rites pagasts 2571,66 3037,23

Druviņas 2, Cīruļi, Rites pagasts 2715,62 3020,64

Cīruļi 5, Cīruļi , Rites pagasts 2127,13 2648,96

Rozes, Cīruļi, Rites pagasts 1800,44 2111,76

Druviņas 4, Cīruļi, Rites pagasts 1278,30 1469,21

Druviņas 3, Cīruļi, Rites pagasts 1413,02 1372,88

Druviņas 6, Cīruļi, Rites pagasts 1082,34 998,81

Druviņas 5, Cīruļi Rites pagasts 873,76 997,47

Cīruļi 4, Cīruļi, Rites pagasts 809,27 874,64

Druviņas 1, Cīruļi, Rites pagasts 353,39 431,79

Dzenīši 5, Elkšņi, Elkšņu pagasts 7797,53 9899,04

Dzenīši 1, Elkšņi, Elkšņu pagasts 5504,63 7150,63

Dzenīši 7, Elkšņi, Elkšņu pagasts 2226,11 2071,72

Aizkārkļi, Elkšņu pagasts 576,16 712,45

Māja 3, Sauka, Saukas pagasts 2232,04 2337,35

Aronijas 5, Lone, Saukas pagasts 1810,11 1735,99

Aronijas 2, Lone, Saukas pagasts 1278,85 1412,86

Aronijas 3, Lone, Saukas pagasts 1169,61 1217,44

Māja 2, Sauka, Saukas pagasts 755,78 826,30

Māja 4, Sauka, Saukas pagasts 838,05 780,36

Māja 1, Sauka, Saukas pagasts 825,79 712,94

Jaunbalceri, Saukas pagasts 444,31 550,03

Rozes, Lone, Saukas pagasts 501,34 547,10

Aronijas 4, Lone, Saukas pagasts 402,56 526,66

Aronijas 1, Lone, Saukas pagasts 88,59 84,29

KOPĀ: 316074,12 330976,62

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē

Kā redzams, tad pakalpojumu apmak-
sa pa mājām ļoti būtiski atšķiras. Pirm-
kārt, paldies tiem iedzīvotājiem, kuri sav-
laicīgi, atbilstoši līgumam veic samaksu 
par pakalpojumiem! Savukārt no iedzīvo-
tājiem, kuri nav spējuši savlaicīgi norēķi-
nāties, gaidām samaksu par saņemtajiem 
pakalpojumiem: siltumapgādi, atkritumu 
savākšanu, māju apsaimniekošanu, īri, 
ūdens piegādi un kanalizācijas savākša-
nu. 2016. gadā par nemaksāšanu ar tiesas 
spriedumu izliktas divas personas. Vairāk 
nekā 120 personas nodotas ārpus tiesas pa-
rādu piedziņai. Darbam ar parādniekiem 
izmantojam arī pārrunas, aicinām uz ko-
misijām, slēdzam dažādas vienošanās.

Atgādinu, ka ikvienam Viesītes no-
vada īpašuma īpašniekam vai īrniekam 
jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu 
savākšanu. Tiem, kas nav noslēguši līgu-

mus, tiks piemēroti sodi atbilstoši Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksam. 
Atkritumus šķirojot, lūdzu ievērot, ka gan 
PET pudelēm, gan stikla pudelēm un bur-
kām jābūt iztukšotām, gan plēvēm, gan 
papīram jābūt bez pārtikas atlikumiem un 
citiem piemaisījumiem. Atkritumi ievieto-
jami tikai un vienīgi atkritumu konteinerā 
vai marķētajā maisā. Stiklam paredzētajā 
konteinerā ievietojiet tikai stikla pudeles 
un burkas. PET paredzētajā konteinerā 
tikai saplacinātas PET pudeles un plēves 
vai citas plastmasas. Papīram paredzēta-
jā konteinerā – tikai papīru un kartonu. 
Kartona kastes pirms tam saplēsiet un sa-
lokiet, lai atkritumi aizņemtu pēc iespējas 
mazāku tilpumu. Nolietotu sadzīves teh-
niku darba dienās bez maksas ikviens var 
nogādāt uz konteineru pie katlu mājas. Ja 
redzat pārkāpumus, informējiet mūs.

Ja dzīvokļu īpašnieki vēlas veikt dar-
bus dzīvojamajās mājās, kas skar citu dzī-
vokļu īpašnieku intereses, nepieciešams li-
kumā noteiktajā kārtībā sasaukt dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulci un pieņemt dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmumu. Ja nepiecie-
šams, esam gatavi palīdzēt kopsapulču or-
ganizēšanā. Ikviens dzīvokļa īpašnieks var 
iepazīties ar apsaimniekošanas tāmi SIA 
“Viesītes komunālā pārvalde”. Dzīvoja-
mās mājas apsaimniekošanas tāme patla-
ban ietver tikai darbus, kas nodrošina jau 
esošu sistēmu darbību, zāles nopļaušanu 
trīs reizes gadā un sniega tīrīšanu piebrau-
camajiem ceļiem iekšpagalmos. Nekādi 
pārbūves vai atjaunošanas darbi tāmēs nav 
paredzēti.

Cienīsim katrs sevi un savus kaimiņus!
SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

valdes priekšsēdētājs M. Blitsons

KOPĒJAIS PARĀDU APJOMS PA MĀJĀM SALĪDZINĀJUMĀ AR IEPRIEKŠĒJO GADU:
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Otrās cāļu dienas Lonē Viesītes nova-
dā! Vasara ir klāt! Brīvdienu sākuma svētki 
bērniem kopā ar vecākiem un vecvecākiem. 
Pulksten 11:00 svētku atklāšana pie Tautas 
nama. “Vilciņu” un “Moderno dārzu” māj-
putnu izstāde – pārdošana. Cāļu un vistu 
produktu tirdziņš (barotavas, dzirdnes, ap-
gaismojums u.c. putniem). Dažādas aktivitā-
tes un konkursi bērniem, vietējo mākslinie-
ku koncerts. Pulksten 12:00 – “Skudras un 
Vāverēna ekstrēmie piedzīvojumi” – atrak-
cijas un dažādas izdarības kopā ar Madonas 
BJC teātra studiju “Pilnpiens”. Gaidām lielus 
un mazus! Saziņai – Inta, tālrunis 29356839 
vai 26313739.

Sīkāka informācija un iepriekšēja pie-
teikšanās uz semināru – Ligita, t. 26526895 
vai 25460441, e-pasts: ligita.kadzule@llkc.lv

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopī-
bas ministrijas un SIA “Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centrs”

2017. gada 17. janvārī noslēgto līgumu Nr. 
2017/8, pasākums “Informatīvu un izglītojošu 
semināru organizēšana visā Latvijā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku 
atbalsta dienests

Laiks
Stun-

du 
skaits

Saturs Lektors

11:45 – 12:45 01:00 Dažādu šķirņu vistas. Paipalu, pīļu, 
tītaru, zosu turēšana un audzēšana

Līga Roga, ZS Gribēni, Kalsna-
vas pagasts, Madonas novads

12:45 – 13:45 01:00 Mājputnu ēdināšanas normēšanas 
principi, barības līdzekļu izvēle 
un ēdināšanas tehnika. Mājputnu 
ēdināšanas īpatnības

Aiga Trūpa, docente, vadošā 
pētniece Dr. agr. Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte (LLU)

13:45 – 14:25 00:40 ZS “Vilciņi” pieredze putnu ba-
rošanā

Zane Rostokina, uzņēmēja Sau-
kas pagastā, Viesītes novads

14:25 – 14:40 Kafi jas pauze
14:40 – 15:20 00:40 Mājputnu labturības prasības Aiga Trūpa, docente, vadošā 

pētniece Dr. agr. LLU
15:20 – 16:00 00:40 Cāļu inkubēšana Mārtiņš Skujiņš, uzņēmējs SIA 

“Saimniecība Vistiņas”, Zasas 
pagasts, Jēkabpils novads

16:00 – 16:30 00:30 Diskusija Ligita Kadžule, Salas novada, 
Viesītes un Saukas pagastu 
lauku attīstības konsultante

Kopā st. 3.5

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 
Jēkabpils nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

TĒMA: Uzņēmējdarbības uzsākšana un veicināšana 
NOSAUKUMS: Putnkopības nozares attīstības iespējas Latvijā 

NORISES VIETA: Lones Tauta nams, Saukas pagasts, Viesītes novads 
DATUMS: 02.06.2017. GRUPA: 3Jp–S

Sākot ar šī gada 2. maiju, projekta Nr. 
9.2.4.2./16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšana un slimību profi lakse Viesītes 
novadā” ietvaros notiek vingrošanas nodarbības 
PII “Zīlīte”. Pasākuma mērķis ir bērnu iesaistīša-
na aktīvās vingrošanas nodarbībās, kas vērstas 
uz veselības veicināšanu, dažādu prasmju un 
iemaņu veidošanos un pilnveidošanu, veidojot 
pozitīvu un ieinteresētu attieksmi pret fi ziskām 
aktivitātēm. Vingrošana veicina bērnu kustību 
prasmes aktīvā darbībā, sekmē bērnu fi zisko 
spēju attīstību – līdzsvaru, koordināciju, ātrumu, 
attīsta balsta un kustību aparātu, veicina pareizas 
stājas veidošanos, sekmē pēdas velvju veido-
šanos, rada pozitīvi emocionālu noskaņojumu 
kustību rotaļās, veicina sadarbības prasmes gan 
starp vienaudžiem, gan ar pedagogu, nostiprina 
veselību un sekmē gribas attīstību. Nodarbībās 
tiek izmantots daudzveidīgs inventārs – bumbas 
un bumbiņas, vingrošanas soli, vingrošanas riņ-
ķi, nūjas, pēdiņas, dažāda lieluma klucīši, lecam-
bumbas, smilšu maisiņi, līdzsvara akmentiņi, 
dabīgi materiāli (kastaņi, zīles, akmentiņi). PII 
“Zīlīte” sporta skolotāja Evita saka – bērni ar lielu 
sajūsmu un interesi nāk uz šīm nodarbībām. Tas 
apliecina to, ka bērniem vingrošana patīk, sagādā 

prieku, rada aizrautību. Jebkura šāda darbošanās 
ir nozīmīga bērna veselības veicināšanā un stip-
rināšanā.

Projekta mērķis ir īstenot veselības veicinā-
šanas un slimību profi lakses pasākumus Viesītes 
novadā, uzlabojot pieejamību šiem pakalpoju-
miem novada iedzīvotājiem. Bez vingrošanas PII 
“Zīlīte” projekta ietvaros plānots īstenot sirds un 
asinsvadu speciālista lekcijas un konsultācijas, 
onkologa lekcijas un konsultācijas, psihologa lek-
cijas par sevis pasargāšanu no stresa situācijām 
garīgās veselības veicināšanai, dietologa lekcijas 
veselīga uztura lietošanas veicināšanai, lekcijas 
par atkarību mazināšanas pasākumiem bērniem 
un vecākiem un topošo vecāku apmācības, snie-
dzot iespēju topošajiem vecākiem papildināt sa-
vas zināšanas par bērna veselību un iespējamo 
risku novēršanu, vingrošanas nodarbības Rites 
pamatskolā un Viesītes vidusskolā, balsta mus-
kuļu sistēmas stiprināšanas nodarbības – peldē-
šanu pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem 
un pārējai mērķa grupai, kardio – vaskulārās 
sistēmas stiprināšanas nodarbības – nūjošanu un 
koordinācijas un vestibulārās sistēmas stiprinā-
šanas nodarbības – tenisu.

Projekta ietvaros novadā būs 
pieejamas bezmaksas topošo 

vecāku apmācības
Topošo vecāku apmācības tiks organizētas 

Viesītes novadā topošajām māmiņām un tēviem, 
sniedzot iespēju papildināt savas zināšanas bēr-
niņa gaidīšanas laikā, liekot uzsvaru uz bērna 
veselību un iespējamo risku novēršanu. 2017. 
gadā tiks nodrošinātas 4 nodarbības, nodarbību 
vieta – Viesītes novada Sociālajā dienesta mācību 
telpā, Brīvības iela 8, Viesīte.

Nodarbību datumi: 2. jūnijā, 6. jū-
lijā, 27. jūlijā, 5. oktobrī. Nodarbību 
laiks – plkst. 12:00.

Nodarbību tēmas:
1. sagatavošanās dzemdībām (no 32. līdz 34. 

grūtniecības nedēļai), grūtnieču vingrošana, el-
pošana, relaksācija. Ar grūtniecību saistītās pār-
maiņas sievietes organismā, emocionalitāte;

2. dzemdību fi zioloģija, dzemdību priekš-
vēstneši, iespējamās atslābināšanās metodes, ģi-
menes dzemdības;

3. jaundzimušo aprūpe;
4. krūts ēdināšanas fi zioloģija, kā veiksmīgi 

uzsākt krūts barošanu. Iespējamās problēmas 
laktācijas laikā.

 Informācija pa tālruni 29383204 vai rakstot 
sandra.nikolajeva@viesite.lv

Nodarbības tiek īstenotas projekta 
Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības vese-
lības veicināšana un slimību profi lakse Viesītes 
novadā” ietvaros.

Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienība
Projekta vadītāja S. Nikolajeva

Pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” bērni apmeklē 
vingrošanas nodarbības
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Svarīgi atcerēties!
1. jūnijs – lauksaimniecības produkcijas 

ražotāji 2017./2018. saimnieciskajā gadā var 
saņemt tiesības iegādāties marķētu dīzeļ-
degvielu, kurai piemēro samazināto akcīzes 
nodokļa likmi. Lai saņemtu tiesības iegādā-
ties marķētu dīzeļdegvielu, lauksaimniecī-
bas produkcijas ražotājam, vienlaikus pie-
sakoties VPM saņemšanai, ne vēlāk kā līdz 
2017. gada 1. jūnijam LAD EPS jāiesniedz 
iesniegums tādas marķētas dīzeļdegvielas 
piešķiršanai, kurai piemēro samazināto ak-
cīzes nodokļa likmi.

15. jūnijs – datums, kurā platību maksā-
jumiem pieteiktajai lauksaimniecības zemei 
(LIZ) jābūt lauksaimnieka īpašumā vai tie-
siskā valdījumā (lietošanā, nomas līgums).

15. jūnijs – pēdējais datums, kad var 
pieteikties platību maksājumiem ar atbalsta 
apjomu samazinājumu. Ja Vienotais iesnie-
gums tiks iesniegts periodā no 2017. gada 

23. maija līdz 15. jūnijam, atbalsta apjomam 
tiks piemērots 1% samazinājums par katru 
nokavēto darba dienu (samazinājums tiek 
piemērots jau no 23. maija).

26. jūnijs – pēdējā diena, kad var ie-
sniegt labojumus attiecībā uz lauku platību 
pārklājumiem bez sankcijām. Pēdējā die-
na, kad lauksaimnieki bez sankcijām var 
iesniegt labojumus par pārklājumiem, par 
kuriem LAD paziņoja.

Par mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtību

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas 
kārtību nosaka Ministru kabineta notei-
kumi Nr. 491: Mājas (istabas) dzīvniekam 
ir obligāti jābūt ar implantētu mikroshēmu 
(turpmāk – mikročipēšana). Mikročipēšanu 
veic veterinārārsts. Kaķu un mājas (istabas) 
sesku reģistrācija nav obligāta.

Ja mājdzīvnieku reģistrē veterinārārsts 
valsts vienotā mājas (istabas) dzīvnieku re-
ģistra datubāzē (turpmāk – datubāzē), tad 
īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu 
dokumentu un mājdzīvnieka (lolojumdzīv-
nieka) pasi vai vakcinācijas apliecību. Ja 

veterinārārstam nav iespējas reģistrēt dzīv-
nieku datu bāzē, tad īpašniekam pašam ir 
jānodrošina mājdzīvnieka reģistrācija datu-
bāzē.

Par reģistrācijas iespējām: ja reģistrē 
mājdzīvnieku Datu centrā vai valsts un paš-
valdību klientu apkalpošanas centrā, tad 
īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu 
dokumentu un mājdzīvnieka (lolojumdzīv-
nieka) pasi. Mājdzīvnieka reģistrācija vieno-
tajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums – 
vienreizēja maksa 3,50 eiro. Apmaksu veic 
pēc LDC sagatavotā rēķina. Sunim ir jābūt 
reģistrētam:

1. pirms atsavināšanas (pārdošanas, dā-
vināšanas, atdošanas utt.),

2. ja uz laiku tas tiek izvests no valsts,
3. sasniedzot 6 mēnešu vecumu,
4. ja piedalās izstādēs.
Viesītes novadā privātos veterinārārsta 

pakalpojumus (arī suņu čipošanu) sniedz 
Gita Kļaviņa, kontakttālrunis 29428226.

Informācijas avots: www.lad.gov.lv; 
www.ldc.gov.lv

L. Kadžule, 
lauku attīstības konsultante

Aktuāli lauku saimniekiem jūnijā

Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zem-
gales kultūras programmas 2017 projektu 
konkursā apstiprināts Viesītes novada paš-
valdības iesniegtais projekts “Sēlijas amat-
nieku jampadracis Viesītē”. Projekta mērķis 
ir atbalstīt kultūras mantojuma lietpratēju – 
meistaru zināšanu un prasmju tālāknodo-
šanu, stiprināt reģiona un Sēlijas novadu 
amatnieku kapacitāti ar informācijas apmai-
ņas starpniecību. Finansiālā atbalsta apjoms 
ir 1510,00 eiro. Plānotais pasākums “Sēlijas 
amatnieku jampadracis Viesītē” notiks 1. 
jūlijā 10.00 – 17.00 Mazā Bānīša parkā, A. 
Brodeles ielā 7, Viesītē. Projekta ietvaros pa-
sākuma apmeklētāji varēs vērot amatnieku 
demonstrējumus un arī paši darboties.

Piedāvātās demonstrācijas
• Klūgu groza pamatnes pīšana. Meista-

re Diāna Rutkēviča no Jaunjelgavas novada 
piedāvās klūgu pīšanas darbnīcu ar līdzdar-
bošanos – materiāla (kārklu klūgu) sagata-
vošanu un groza pamatnes izgatavošanu.

• “Kafejas stāsts”. Jolanta Kovnacka pie-
dāvās malt, grauzdēt cigoriņu kafejas sastāv-
daļas un vārīt kafeju, kā arī stāstīs par kafe-
ju, kas tiek ražota no vietējām izejvielām pēc 

senču receptēm, īpašu uzmanību pievēršot 
cigoriņam, kas ir kafejas pamats.

• Izšūšanas demonstrējumi – iniciāļu iz-
šūšana uz nēzdodziņa. Meistare: Inese Bluķe 
no Jaunjelgavas novada Seces.

• Baiba Bite no Jēkabpils novada Zasas 
piedāvās ceļošanas demonstrējumus – auša-
nu bez stellēm, kas ir senākais aušanas veids.

• Tiks demonstrēts sols – sens galdnieka 
darbagalds. Darbs ar rokas instrumentiem, 
grebšana, fi gūru veidošana. Meistars: Dainis 
Vecums no Jēkabpils novada Zasas.

• Rita Skrējāne no Jēkabpils novada Kal-
dabruņas rādīs, kā no vienkāršiem produk-
tiem sagatavot maltīti – Batviņu zupu.

• Kalēja darbnīca. Kaspars Baltacis no 
Neretas novada Mazzalves demonstrēs pār-
vietojamo senatnīgo kājminamo ēzi, instru-
mentus un laktu. Būs pieejama kalēja darb-
nīca ar līdzdarbošanos. Interesentiem tiks 
piedāvāts veikt “gurķa” kalšanu. Vieglākas 
pakāpes kalums ir “naglas” kalšana.

Visi laipni aicināti! Pasākumā nepiecie-
šamie materiāli tiks nodrošināti.

Informāciju sagatavoja projekta “Sēlijas 
amatnieku jampadracis Viesītē”

vadītāja L. Levinska – Drozdova.

Viesītē būs Sēlijas 
amatnieku jampadracis

Projektu atbalsta:

SIA “MVR LUX” š. g. 21. februārī 
ir noslēgusi vispārīgo vienošanos Nr. 
300000/17–87 ar A/S “Sadales tīkls” par 
“elektropārvaldes 0.4 kV līniju trašu tīrī-
šanas darbiem ZiemeļAustrumu reģiona 
Jēkabpils nodaļā”.

Vēršamies pie visiem Sadales tīkla 
klientiem, kuri šogad saņēma brīdinājuma 
vēstuli par elektrolīniju tīrīšanas darbiem 
Kalna pagastā, Salas pagastā, Viesītes pa-
gastā no SIA “MVR LUX”; norādītajos 
kontaktos telefona numurs bija kļūdaini ie-
vadīts, lūdzam sazināties ar darba vadītāju 
Edgaru Praliču pa tālruni +37122005782.

SIA “MVR LUX” atvainojas par sagā-
dātajām neērtībām.

Ar cieņu, SIA “MVR LUX” valdes 
priekšsēdētājs A. Kazušs.

Atvainošanās 
vēstule

Veikalā “Efejas”, 
Raiņa ielā 5:
 ziedi;
 dāvanu saiņojamie materiāli;
 fl oristikas materiāli;
 citas preces.

Tuvojas izlaidumu laiks – 
lūgums ziedus pasūtīt laikus.

Vasara kāzu laiks – 
līgavas pušķi, mašīnas 
dekorējums, telpu 
noformējums pēc jūsu vēlmēm.

Pasūtījumi skumjiem brīžiem.
Mob. t. 26470433.
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Aizvadīta Eiropas Muzeju nakts, kam 
Viesītē bija dots nosaukums “Āžu miestā laiku 
neskaita”. Visas Latvijas muzeju kopīgā tēma 
bija Laiks, laika rats.

Muzeju nakts iesākās ar pašdarbības teāt-
ru kolektīvu uzvedumiem par seniem un vēl 
senākiem laikiem. Režisores Aijas Rancovas 
vadībā pie mums viesojās Mežāres bērnu un 
jauniešu amatierteātris “Sapņotāji” ar frag-
mentu no A. Brigaderes lugas “Maija un Pai-
ja”. Ar skaļiem aplausiem skatītāji sagaidīja 
Rites un Viesītes amatierteātru dalībniekus 
kopīgā uzvedumā “Āžu miesta Mazo Bānīti 
gaidot”. Kas tik nav Viesītē noticis Mazā Bā-
nīša laikos!

Seno laiku romantiku varēja baudīt, ie-
sēžoties gandrīz simtgadīgos baznīckunga 
ratos un pozējot fotogrāfam. Fonā Saukas 
baznīcas skats, ko muzejam dāvinājusi Ieva 
Milakne. Turpat Mazā Bānīša parkā Muzeju 
nakts pasākuma apmeklētājiem bija iespēja 
skatīt M. Buclera pagājušā gadsimta sāku-
mā uzņemto fotogrāfi ju kopijas no Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja, kur ievērojamais 
fotogrāfs dokumentējis lauku darbus. Turpat 
arī mūsu muzejā esošo fotogrāfi ju palieli-
nātas kopijas “Seno laiku lauku darbi”. Pie 
Mazā Bānīša tika demonstrēta Latvijas Kine-
matogrāfi stu savienības dokumentāla fi lma 
“To atceras tikai vilcieni”, kas atsauca atmiņā 
senas kinofi lmas, kur redzami dažādu laika 
periodu vilcieni. Muzeju naktī noslēdzās fo-
toakcija “Es esmu laimīgs”, kur bija skatāmas 

muzejam atsūtītas fotogrāfi jas ar iemūžinā-
tiem laimīgiem brīžiem, kas bijuši, bet, laika 
ratam ritot, vairs nebūs nekad. Šajā vakarā 
bijušajā Āžu miestā muzeja abu nodaļu, gan 
Mazā Bānīša parka, gan Paula Stradiņa sko-
las, vairāk nekā 350 apmeklētāji varēja lai-
ku neskaitīt, bet iepazīties ar iekārtotajām 
ekspozīcijām, izstādēm, darboties radošajās 
darbnīcās pie “Zīlēm” un Sēlijas mājā, uz-
spēlēt āra dambreti un Viesītes mazpulka 
dāvanu – metienbāņa spēli. Pie “Zīlēm” kat-
ram rokdarbu minimuma pratējam bija ie-
spēja izgatavot Āžu miesta suvenīru – āzīti, 
bet Sēlijas mājā Elkšņu “Savam priekam” da-
lībnieces palīdzēja gatavot laika mērītāju – 
pulksteni un dzirnaviņas, kas simbolizē ne-
rimstošo laika plūdumu.

Paldies muzeja palīgiem dežurantiem, 
radošo darbnīcu vadītājām, muzeja darbinie-
kiem un Muzeju nakts apmeklētājiem!

Pirms neilga laika saņēmām Latvijas 
Dzelzceļa vēstures muzeja ielūgumu biju-
šajiem Mazā Bānīša dzelzceļniekiem. Jelga-
vā 18. maijā tika atvērta jauna ekspozīcija 
“Mazā metāla sirds”. Atvēršanas svētkos 
piedalījās arī Viesītes dzelzceļnieki – Līvija 
Jaksteviča, Ruta Buiķe, Edgars Adamovičs – 
un muzeja speciāliste Ligita Levinska-
Drozdova. Dzelzceļnieki devuši artavu jau-
nās ekspozīcijas tapšanā ar saviem atmiņu 
stāstiem. Ekspozīcijas veidotājas Liene Mu-
rugova un Ilze Freiberga 2015. gadā bija 
atbraukušas uz Viesīti, satika un uzklausīja 

cilvēkus, kas vēl atceras un ir braukuši ar 
Mazo Bānīti. Viens no stendiem atspoguļo 
arī Viesītes Mazā Bānīša vēsturi. Dzelzceļ-
nieki izstaigāja arī Jelgavas dzelzceļa staciju 
un kavējās atmiņās.

Vēlais pavasaris šogad sakrīt ar nozīmī-
giem notikumiem mūsu muzeja dzīvē. Maija 
sākums bija Simtgades pīlādžu alejas stādīša-
nas laiks Paula Stradiņa skolas dārzā. Šajā pa-
vasarī iestādīti 36 pīlādži, bet alejas stādīšanu 
vēl turpināsim rudenī.

Jau piekto tūrisma sezonu sākam, pa-
kāpeniski iekārtojot muzeja telpas, veidojot 
jaunas ekspozīcijas un sakopjot muzeja ap-
kārtni. Gribam veidot muzeju tādu, lai gan 
viesītiešiem, gan mūsu viesiem būtu ne tikai 
interesanti te būt, bet sakopta vide radītu 
patīkamas emocijas un prieku. Dārzu plā-
nojam veidot kā turpinājumu pašas muzeja 
ēkas idejai par veselības skolu, lai muzeja ap-
meklējums būtu fi ziski, garīgi un emocionāli 
patīkams. Pakāpeniski iekārtojam Veselības 
pēdu, arī aleju veidojam no veselībai derī-
giem augiem – pīlādžiem, kas ir arī skaisti 
visos gadalaikos. Tāpēc sakām lielu paldies 
katram, kas mums palīdz saimnieciskos dar-
bos, dežurē lielākos pasākumos, atbalsta to 
norisi un piedalās paši! Protams, paldies arī 
muzeja priekšmetu dāvinātājiem! Par daļu 
no šiem atsaucīgajiem cilvēkiem stāstām arī 
mūsu mājas lapā: www.muzejsselija.lv

Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja I. Svilāne
L. Levinskas – Drozdovas foto

Maijs Viesītes muzejā “Sēlija”Maijs Viesītes muzejā “Sēlija”

Viesizrāžu skatītāji 
Muzeju naktī.

Mūsu dzelzceļnieki 
viesojas Jelgavas muzejā.

Simtgades pīlādžu 
alejas stādīšana.
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BIBLIOTĒKU AKTUALITĀTES

Katru gadu aprīlis atnāk ar bibliotē-
kām tik nozīmīgo Bibliotēku nedēļu, kuru 
ar dažādām aktivitātēm atzīmē bibliotēkas 
visā Latvijā. Šogad Bibliotēku nedēļas vad-
motīvs: Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas 
kopīgiem mērķiem. Jau otro gadu pēc kārtas 
šīs nedēļas ietvaros Viesītes un Neretas no-
vadu bibliotēku darbinieki vienojās kopīgā 
pieredzes apmaiņas braucienā. Šogad mūsu 
kuplajam pulciņam pievienojās arī Salas no-
vada bibliotekāri un Jēkabpils novada Ābeļu 
pagasta bibliotēkas vadītāja. Mūsu mērķis 
šogad – apmeklēt Skrīveru novadu un tur 
esošās bibliotēkas, tikties ar kolēģiem no 
šīm bibliotēkām, iepazīt viņu darba pieredzi, 
diskusijās un domu apmaiņā smelties jaunas 
idejas savam darbam. Iecere apmeklēt tieši 
šo novadu dzima pērn pieredzes apmaiņas 
brauciena laikā uz Kokneses novada Bebru 
pagasta bibliotēku, kur satikām arī Skrīveru 
bērnu bibliotēkas vadītāju Sandru Trakinu 
un tikām laipni aicināti ciemos. Šogad 27. 
aprīlī ieceri realizējām. Skrīveros mūs laipni 
sagaidīja Skrīveru bērnu bibliotēkas vadītāja 
Sandra. Tālākā dienas organizācija bija vi-
ņas ziņā. Vispirms Sandras vadībā apmek-
lējām bērnu bibliotēku, pēc tam arī biblio-
tēku pieaugušajiem. Skrīveru novadā ir tikai 
divas bibliotēkas – Andreja Upīša Skrīveru 
bibliotēka un Skrīveru bērnu bibliotēka. 
Abas bibliotēkas atrodas Skrīveros – Skrīve-
ru kultūras centra telpās 2. stāvā. Bibliotēkas 
nevar sūdzēties par lasītāju trūkumu, taču 
netrūkst arī problēmu. Bērnu bibliotēkai šo-
brīd sāpīgs ir telpu jautājums. Ja pieaugušo 
bibliotēka var lepoties ar patiešām plašām 
telpām, tad bērnu bibliotēka mīt omulīgā 
šaurībā un cer uz telpām ēkas 3. stāvā, kuras 
drīzumā varētu tikt atbrīvotas.

Mūsu ciemošanās turpinājumā devā-
mies gardā un izzinošā ekskursijā uz Skrī-
veru pārtikas kombinātu – vecāko konfekšu 
“Gotiņa” fabriku Ziemeļeiropā, kur vairāk 
uzzinājām par uzņēmuma vēsturi, cienā-
jāmies ar svaigām konfektēm, kā arī tikām 
likti pie darba – nācās vien mācīties “Goti-
ņu” ietīšanu un pēc tam arī saiņošanu, lai 

savu veikumu paņemtu līdzi.
Mūsu nākamā pietura – Skrīveru den-

droloģiskais parks ar ļoti erudītu un zinošu 
gidi, latviešu valodas skolotāju Dainu Vi-
ļumu – Vancāni, ko droši var nosaukt par 
cilvēku – enciklopēdiju. Lai arī parkā bijām 
laikā, kad koku lapas tuvu plaukšanai un 
nekas vēl neziedēja, gides stāstījums mums 
uzbūra fantastiskas ainas. Vai tad fantastis-
ki nav jau tas vien, ka, pavadot pusi dienas 
parkā, var redzēt teju visas pasaules koku un 
krūmu sugas, jo tajā tādu ir apmēram 380. 
Parks sadalīts 14 reģionos, kur attiecīgi katrs 
reģions pārstāv savu zemeslodes daļu. Lai arī 
parkā pavadījām tikai stundu, mums tā bija 
kolosāla atpūta. Ieguvām arī daudz jaunas 
informācijas par šo unikālo Eiropas nozīmes 
meža vēstures objektu, kura veidošana uz-
sākta 1891. gadā, kā arī par tā izveidotāju – 
Maksimilianu Siversu (1857 – 1919), Skrīve-
ru muižas īpašnieku, kas izstrādājis parka 
stādījumu plānu un īstenojis dēstījumus.

Dienas noslēgumā apmeklējām mājra-
žošanas uzņēmumu “Divu māsu virtuve”, 
kas Skrīveros veiksmīgi darbojas jau vairā-
kus gadus. Mūs laipni uzņēma viena no īpaš-
niecēm Zigrīda Annuškāna, kura, stāstot 
par savu biznesu un prezentējot pašu sara-

žoto produkciju, uzsvēra: “Vērtīgākā lieta ir 
uzdrīkstēšanās.” Viņa kopā ar māsu no savā 
dārzā izaudzētā spēj uzburt dažādas gar-
šīgas saldās un pikantās zaptītes, mērcītes, 
ķiploku un čilli piedevas ēdieniem, kas jau 
ir ieguvušas atzinību vietējā tirgū. Atraktīvā 
saimniece dalījās ar mums arī savās saim-
niekošanas gudrībās un noslēpumos. Izrā-
dās, ka Zigrīdai ir arī kāds kardināli pretējs 
vaļasprieks – telpu sienas rotā saimnieces 
gleznotās košās, dzīvespriecīgās ziedu glez-
nas. “Esmu priecīga par to, ko daru, jo daru 
to ar mīlestību!” teica viesmīlīgā uzņēmuma 
“Divu māsu virtuve” īpašniece. Šeit omulīgā 
gaisotnē kopā ar Skrīveru kolēģiem arī pār-
runājām dienas gaitā redzēto, kā arī jautā-
jumus, kas saistās ar mūsu tiešajiem darba 
pienākumiem.

Paldies Skrīveru novada bibliotēku ko-
lēģiem par uzņemšanu! Īpašs paldies bērnu 
bibliotēkas vadītājai Sandrai Trakinai par 
atsaucību, sirsnību un pārdomāti organizēto 
dienu! Paldies Neretas centrālās bibliotēkas 
vadītājai Regīnai Kviesei par pieredzes ap-
maiņas brauciena organizēšanu! Ceram uz 
sadarbību arī turpmāk!

Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena
R. Kvieses foto

Pieredzes apmaiņas braucienā uz Skrīveru novadu

Lones bibliotēkā šobrīd skatāmas un arī lasāmas VKKF projekta 
“Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra bibliotēkās” ietvaros iegūtās 
grāmatas, kuras jau apceļojušas visas Viesītes novada bibliotēkas.

Iepazīt mākslas pasauli un mācīties krāsu valodu aicina A. Krita 
grāmata “Krāsu mācība”, kā arī B. Bārbera “Ikviens var gleznot”. Dar-
boties mudina grāmata “Gribi fotografēt cilvēku? Izlasi šo!”. Grāmatu 
kolekcijā var lasīt ārzemju autoru – G. Zevina, M. Sabo, R. Granauska, 
H. Murakami – u.c. autoru literāro darbu tulkojumus.

Igauņu dzejnieka J. Kaplinska dzejas izlasi “Balts papīrs un laiks” 
atdzejojis G. Godiņš. Grāmatas uzrunās dažādu literāro žanru cienītā-
jus gan prozā, gan dzejā.

Lasāmo grāmatu saturs ir ļoti daudzveidīgs. Lasīsim un vērtēsim!
Lones bibliotēkas vadītāja L. Lejiete

Autores foto

Ceļojošā izstāde klāt!
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Kā katru gadu (varētu teikt, ka tā ir jau tra-
dīcija), arī šogad pirmo un otro klašu skolēni, 
pavasarim sākoties, ieradās bibliotēkā, lai uzzi-
nātu vairāk par tā pirmajiem vēstnešiem – put-
niem.

24. martā uz pasākumu “Agri gāju mežmalā 
putnu dziesmas klausīties...” ieradās abas Viesī-
tes vidusskolas 2. klases ar audzinātājām, bet 7. 
aprīlī – 1. klašu skolēni.

Pasākumā skolēnus iepazīstinājām ar zinā-
mākajiem pavasara vēstnešiem – mājas strazdu, 
cīruli, cielavu, ķīvīti, kā arī ar citiem putniem, 
kas atgriežas vēlāk – lakstīgalu, vālodzi u.c. Stās-
tījumā tika izmantoti materiāli no dažādu rakst-
nieku grāmatām, kā arī latviešu tautas teikas, 
pasakas, ticējumi un tautas dziesmas. Bērniem 
bija iespēja aplūkot putnu attēlus, dzirdēt to 
dziesmas. Arī skolēni šim pasākumam bija gata-
vojušies, jo mājās zīmēja savu mīļāko putnu un 

veidoja par to nelielu aprakstu, ar kuru 
pasākumā iepazīstināja pārējos. Tad 
arī bija interesanti salīdzināt skolēnu 
atrastos faktus ar tikko dzirdēto infor-
māciju – kopā uzzinājām daudz jauna. 
Bērni pēc pasākuma varēja paņemt no 
bibliotēkas grāmatas un uzzināt vairāk 
par interesējošo putnu.

Pašā marta nogalē 2. klasēm no-
tika jaunāko grāmatu apskats, kur 
bibliotekāre viņiem pastāstīja par 
viņu vecumam domātajām grāma-
tām – bibliotēkas jaunieguvumiem. 

Pēc pasākuma skolēni saņēma 
uzdevumu ilustrēt vienu no M. 
Laukmanes dzejoļiem “Putniņš 
atlidojis”. Tā tēma – pavasara rai-
bās krāsas ne tikai dabā, bet arī 
cilvēkos, tāpēc bērni zīmēja paši 
sevi pavasara krāsās. Darbu iz-
stāde bija aplūkojama bibliotēkā. 
Tāpat šajā reizē skolēniem tika 
stāstīts arī par grāmatām, kurās 
putni aprakstīti tautasdziesmās, 
pasakās un teikās.

6. aprīlī bibliotēkā viesojās 
3. b klase ar audzinātāju B. Ma-
suleviču. Viņi bija ieradušies uz 
pasākumu “Kas tie tādi pigori-
ņi?!”, kas bija veltīts rakstniecei 

un dzejniecei Evijai Gulbei. Bērni un skolotāja 
bija gatavojušies, jo iepriekš saņēmuši mājas 
darbu – izlasīt rakstnieces jaunāko grāmatu 
“Lilallā un viņas pigoriņi” un atrast atbildes uz 
bibliotekāres sagatavotajiem jautājumiem. To 
visu vajadzēja glīti noformēt un paņemt līdzi 
uz pasākumu. Tāpat viņiem vajadzēja ierasties 
ar savām mīļmantiņām, kā arī aprakstīt savu 
mājdzīvnieku, kuram tas ir, ja tāda nav – tad to 
izsapņot.

Rakstniece Evijas Gulbe bērniem līdz šim 
ir uzrakstījusi sešas grāmatiņas un populāra 
bērnu vidū kļuvusi ar darbu “Koko un Riko”, 
kuram pēc bērnu lūguma uzrakstījusi arī tur-
pinājumu “Koko un Riko jaunie piedzīvojumi”.

Pasākuma gaitā bērni noskatījās un no-
klausījās prezentāciju par rakstnieci un viņas 
daiļradi, kā arī autores grāmatu apskatu. Pasā-

kuma noslēgumā kopīgi izvērtējām paveikto. 
Par atmiņu no šī pasākuma bērni saņēma grā-
matzīmes ar rakstnieces atziņu: “Ja kāda grāma-
ta nonākusi jūsu rokās, tā ir domāta tieši jums.”

Turpinājumā notika sarunas par putniem, 
jo tie ir visvairāk redzamie iemītnieki mums 
apkārt. Tie ir arī visvairāk ievēroti un pētīti. 
Skolēni iepazinās ar izzinošām grāmatām par 
putniem, tāpat arī ar to aprakstiem dzejā un fol-
klorā. Pēc pasākuma katrs bērns paņēma vienu 
grāmatu, ko izlasīt, kā arī saņēma uzdevumu ie-
mācīties vienu tautasdziesmu par putniem.

27. aprīlī kārtējā novadu un Jēkabpils pil-
sētas skolu literārajā konkursā “Lasītprieks” 
piedalījās 5. a klases skolnieks R. Daibe un 6. 
b klases skolniece L. Aļohno. Šī gada tēma bija 
“Darba tikums latviešu tautas sadzīves pasakās”. 
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad skolēni 
izstrādāja darbus, ko iesniedza komisijai izvēr-
tēšanai. Noslēguma pasākums šogad notika 
Jēkabpilī, Krustpils pilī, kur pulcējās visi dalīb-
nieki. Mūsu skolas skolēni saņēma pateicības 
par piedalīšanos konkursā. Paldies viņu latviešu 
valodas skolotājām M. Lejiņai un I. Daņiļevičai, 
kā arī pārējiem, kas viņus atbalstīja!

Savukārt 3. b klase šajā dienā ar audzinātāju 
un putnu pētnieku, pazinēju Alvi Āboliņu devās 
ekspedīcijā uz Viesītes Mazo ezeriņu vērot un 
klausīties putnus dabā. Līdzi bija vēlams ņemt 
tālskati. Vērojumus bērni fi ksēja iepriekš saga-
tavotās darba lapās. Lai izvērtētu un pārrunātu 
redzēto un piedzīvoto, 3. b klase 12. maijā atkal 
sapulcējās bibliotēkā. Bērni bija iemācījušies 
arī tautasdziesmas par putniem un uzzīmējuši 
skaistus darbus. Zīmējumu izstāde bibliotēkā ir 
apskatāma joprojām. Aicinām to aplūkot! No-
slēgumā tika apbalvoti arī 3. b klases čaklākie 
lasītāji.

12. maijā bibliotēkā notika vēl viens pasā-
kums – ar rakstnieces E. Gulbes daiļradi iepa-
zinās 2. klašu skolēni un viņu audzinātājas N. 
Ribicka, E. Kalnieša.

Noslēdzies mācību gads! Visiem bērniem 
gribam novēlēt – lai līdzās citām izklaidēm 
brīvlaikā izdodas atrast laiku arī lasīšanai! Uz 
sadarbību septembrī!

Viesītes bibliotēkas
Foto no bibliotēkas arhīva

Viesītes bibliotēkās

Tā savā dzejolī “Zemes saimnieki” teic dzejnieks Jānis Sirm-
bārdis, kas šogad būtu svinējis savu 80. dzimšanas dienu. Pār-

lapojot dzejnieka sarakstītās grāmatas, viņa dzejā atrodam tik 
daudz patiesu vārdu par mūsu zemi, lauku dzīvi. Gatavojoties 4. 
maijam – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai – 
daudzi no mums uzdeva sev jautājumu: “Ar ko Tu lepojies savā 
novadā, pagastā, ģimenē?” Es novadā lepojos ar visiem tiem zem-
niekiem, kas ar, sēj, vāc ražu un uztur sakoptus laukus, un tādu 
mūsu apkārtnē netrūkst. Vislielākais paldies viņiem par darbu, 
jo to spēj tikai stipri cilvēki! Kad maizīte galdā, var svinēt svēt-
kus. Mēs, dažādu paaudžu Saukas bibliotēkas lasītāji, 4. maija rītā 
bibliotēkā svinējām Baltā galdauta svētkus, atceroties notikumus 
pirms 27 gadiem un priecājoties par brīdi, ka varam būt kopā…

Saukas bibliotēkas vadītāja 
V. Lāce

Foto: J. Veirihs

“Zeme, tu esi melna,
bet par tevi mums baltākas nav!” (J. Sirmbārdis)
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Latvenergo koncerna erudīcijas kon-
kursa “Fizmix Eksperiments” Zemgales 
reģiona finālā uzvar Viesītes vidusskolas 
komanda ENTROPIJA.

Lai plūktu uzvaras laurus, skolēniem 
bija aktīvi jāapgūst fizika un jāapsteidz 
pārējās 34 Zemgales reģiona komandas. 
Jau jūlijā jaunieši kopā ar pārējo Latvijas 
reģionu labākajām komandām varēs iz-
baudīt godam nopelnīto uzvaru īpaši or-
ganizētā vasaras nometnē.

Fināla kārtā komanda ENTROPIJA 
uzskatāmi demonstrēja savas zināšanas 
un prasmes, iegūstot 92 punktus. Savukārt 
otrās vietas ieguvējus – komandu ANIHI-
LĀCIJA no Aizkraukles novada vidussko-
las – no uzvaras šķīra tikai 2 punkti – ko-
manda kopā nopelnīja 90 punktus. Trešās 
vietas ieguvēji – komanda POLĀRZ-
VAIGZNE no Jelgavas Valsts ģimnāzijas – 
ieguva 81 punktu. Vairāk informācijas par 
komandām, to dalībniekiem un finālā ie-
gūtajām vietām: https://www.fizmix.lv/
eksperiments/komandu–tops

“Līdzīgi kā sporta sacensībās, arī fi-
zikas konkursa finālā visu izšķir ne tikai 
rūpīga sagatavošanās un pārliecība par 
spējām, bet arī veiksme. Šogad komandām 
pašām vajadzēja pieņemt lēmumu, kā no-
pelnīt punktus, jo dalībniekiem pašiem 

vajadzēja izvēlēties, kurus uz-
devumus risināt un kurus nē, 
zinot tikai to tematus un pāris 
atslēgvārdus. Kopumā koman-

das veiksmīgi tika galā ar uzdevumiem 
un, neskatoties uz iegūto punktu skaitu, 
visi dalībnieki, kuri kvalificējušies finā-
lam, ir uzvarētāji,” stāsta konkursa men-
tors un žūrijas pārstāvis, Latvijas Univer-
sitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais 
pētnieks Roberts Eglītis.

“Paldies visiem tūkstoš divi simti 
septiņdesmit diviem konkursa dalībnie-
kiem, kuri pieņēma izaicinājumu un bija 
pietiekami drosmīgi, lai startētu vienā 
no sarežģītākajiem konkursiem Latvijā! 
Esmu pārliecināts, ka ieguvēji ir ne tikai 
finālisti, kuriem ir iespēja cīnīties par gal-
veno balvu, bet visi dalībnieki, kuri veltīja 
laiku padziļinātai fizikas apgūšanai. Ceru, 
ka Latvenergo koncerna rīkotais erudīcijas 
konkurss būs palīdzējis apzināties fizikas 
zināšanu noderīgumu arī ārpus mācību 
stundām,” stāsta AS “Latvenergo” galve-
nais izpilddirektors Āris Žīgurs.

Fināla kārtā skolēniem bija jārisina 
praktiski uzdevumi par tādiem tematiem 
kā jaunās tehnoloģijas, energoefektivitāte, 
projektēšana, mērinstrumenti, datu ap-
strāde u.c., kur pareizo atbilžu iegūšanai 
nepieciešamas fizikas zināšanas. “Fizmix 
Eksperiments” uzdevumi tapuši sadarbībā 
ar Elektrum Energoefektivitātes centru, 

izglītības uzņēmumu Lielvārds, Latvijas 
Universitātes Jauno Fiziķu skolu un Rīgas 
Tehnisko universitāti.

Par erudīcijas konkursu
Latvenergo koncerns jau 22 gadus or-

ganizē fizikas erudīcijas konkursu 8. un 
9. klašu skolēniem. Ik gadu tajā piedalās 
katra piektā Latvijas pamatskola. Konkur-
sa mērķis ir saistošā veidā radīt jauniešos 
interesi par fiziku, parādīt, kā teorētiskās 
zināšanas iespējams izmantot praksē, kā 
arī mudināt jauniešus nākotnē izvēlēties 
inženiertehniskās profesijas.

Konkursa atbalstītāji
Latvenergo konkursu organizē kopā 

ar izglītības uzņēmumu Lielvārds, uzņē-
mumiem Dobeles dzirnavnieks, Kārums, 
Samsung Electronics Baltics, skolēnu un 
studentu karti ISIC, Sporta kompleksu 
333, unikālu brīvā laika pavadīšanas ie-
spēju veidotāju Quest Lab, kinoteātri Ci-
namon, boulinga un izklaides centru Fan-
tasy Park un Jauno Rīgas teātri.

Erudīcijas konkursa koordinatore 
I. Cīrule,

tālr.: 67242503; 20279688,
info@eksperiments.lv

AS “Latvenergo” preses sekretāre 
I. Bidere,

tālr.: 67728809; 29279158,
ivita.bidere@latvenergo.lv

NOVADA SKOLĀS

15. maijā ar semināru “Vēlies vēlēt” 
Viesītes vidusskolā viesojās biedrības 
“Latvijas Jaunatnes padome” izpilddirek-

tore Inese Šubēvica. Ar da-
žādu jautājumu palīdzību 
viņa mudināja Viesītes no-
vada jauniešus aizdomāties 
par vēlēšanām un to, kādēļ 
tajās ir būtiski piedalīties. 
“Vēlies vēlēt” šopavasar tiek 
organizēta 35 vietās Latvijas 
reģionos ar mērķi veicināt 
jauniešu līdzdalību vēlēša-
nās, ņemot vērā to, ka jau-
nieši šajā ziņā ir ļoti pasīvi 
un aktivitāte ar gadiem tikai 
mazinās.

“Ļoti maz jauniešu iesais-
tās organizācijās, kur viņiem 
būtu iespēja par to visu runāt,” 
skaidro Inese Šubēvica. “Bieži 
vien vecāki ir tie, kuri nemaz 
nepiedalās vēlēšanās, līdz ar 

to jaunieši nevar no viņiem iedvesmoties. 
Vēl viens iemesls ir neticēšana – neticēša-

na politikai un deputātiem. Tas raksturīgs 
ne tikai jauniešiem, bet vispār sabiedrībai 
kopumā. “Vēlies vēlēt” iniciatīva ir viens 
no maziem motivatoriem, “spērieniem” 
aizdomāties par lietām, kas notiek mums 
apkārt.”

Seminārā jauniešiem tika skaidrota 
pašvaldību vēlēšanu norises kārtība, kā arī 
tas, ko jaunietis var iegūt un ietekmēt, esot 
pilsoniski aktīvs.

Viesītes novadā šī iniciatīva tiek reali-
zēta jau otro reizi. Iepriekšējā reizē jaunie-
ši diskutēja par vēlēšanu tēmu 2014. gadā 
pirms Saeimas vēlēšanām.

Pateicoties veiksmīgajai sadarbībai 
ar Latvijas Jaunatnes padomi aizvadītajā 
gadā, maija mēnesī Viesītes novada paš-
valdībai tika pasniegta balva “Viesītes no-
vada dome – Strukturētā Dialoga V cikla 
LIELDRAUGS”.

Projektu administratore 
L. Liepiņa

Ar pasākumu ciklu “Vēlies vēlēt” 
LJP jauniešus mudina piedalīties vēlēšanās

Latvijas mēroga fi zikas konkursā Zemgales 
reģiona fi nālā uzvar Viesītes 

vidusskolas komanda 
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Pēc divu mēnešu spraiga darba noslē-
dzies erudīcijas konkurss “Fizmix Ekspe-
riments”. Lai arī ir gandarījums par to, ka 
Viesītes vidusskolas abas komandas iekļu-

va Zemgales reģiona finālā un vienai no 
komandām izdevās izcīnīt uzvaru, tomēr 
pats lielākais ieguvums katram dalībnie-
kam ir zināšanas, kas gūtas, meklējot at-

bildes uz “āķīgiem” jautājumiem, risinot 
sarežģītus uzdevumus, veicot interesantus 
eksperimentālos uzdevumus. Ilvijai Aldi-
ņai, Artūram Kovrigo, Endijam Vīgantam 
Elperam, Kristapam Moļam, Viesturam 
Zaļakmenim no komandas “Entropija” un 
Alisei Germanei, Annijai Esterei Skvar-
navičai, Alīnai Heislerei, Artūram Macu-
levičam, Edvīnam Caunem no komandas 
“Vienoti fizikai” piedalīšanās konkursā 
prasīja papildus darba stundas gan darba 
dienās, gan brīvdienās. Konkursa fināls 
deva iespēju iepazīt erudītus jauniešus no 
Aizkraukles, Jelgavas, Skrīveriem, Dobe-
les, Salas, Vecumniekiem, Bauskas un pie-
rādīt savu varēšanu.

Gribas teikt paldies Andrim Zariņam, 
kurš atrada laiku, lai tiktos ar skolēniem, 
gatavojoties konkursa finālam, Edgaram 
Moļam, kurš, savus darbus atvirzot otrajā 
plānā, aizvizināja skolēnus uz izziņas un 
eksperimentu centru Lielvārdē, kā arī cen-
tra darbiniekiem par atraktīvo nodarbību! 
Paldies vecākiem par finansiālu atbalstu!

Viesītes vidusskolas fizikas skolotāja 
L. Blumbeka

Noslēdzies erudīcijas konkurss “Fizmix Eksperiments”

Maija mēnesis Viesītes novada jaunsar-
giem ir bijis ļoti aktīvs.

1. maijā piedalījāmies “Veselības dienā” 
un stipro skrējienā “Pa Lūša pēdām” Jēkab-
pilī. Bija jāpieveic 7 km gara distance, kurā 
jāpārvar desmit dažādi šķēršļi. Tai skaitā 

500 metri jāveic grāvī pa ūdeni. Trešās vietas 
savās vecuma grupās izcīnīja Kristaps Mel-
deris un Evelīna Anna Asare.

Svinīgs un patriotisks bija Latvijas valsts 
simtgades atklāšanas akcijas pasākums

“Apskauj Latviju” 4. maijā Viesītes ka-

toļu baznīcā. Piedalījāmies ekumēniskajā 
dievkalpojumā un kopā ar ģenerāli J. Vecti-
rānu iestādījām ozolu pie Dievnama.

16. maijā devāmies mācību ekskursijā 
uz Latvijas robežas patruļkuģi “Viesīte 07”, 
tikāmies ar apkalpi, iepazināmies ar kuģa 
tehnisko aprīkojumu un izbaudījām nelielu 
izbraucienu jūrā.

20. maijā piedalījāmies jaunsardzes cen-
tra rīkotajās sacensībās “Vīru spēles”. Šajās 
sacensības komandai (4 cilvēku sastāvā) jā-
parāda fi ziskā sagatavotība, dažādas izdzī-
vošanas zināšanas un komandas gars. Ko-
manda, kuras sastāvā bija Aigars Cišs, Alise 
Germane, Viesturs Zaļakmens un Kristers 
Melderis, uzrādīja ļoti labus rezultātus. An-
nija Liepiņa darbojās kā tiesnešu palīgs, gūs-
tot jaunu un interesantu pieredzi.

Atgādinu, ka jaunsardzē var iestāties 
jebkurš skolēns vecumā no 10 – 19 gadiem. 
Laipni aicināti visi, kuriem patīk piedzīvoju-
mi un vēlme apgūt ko jaunu. Vasarā jaunsar-
giem būs iespējas darboties vairākās nomet-
nēs un dažādās citās aktivitātēs. Pieteikties 
pie jaunsargu instruktora Ģ. Milakņa Viesī-
tes vidusskolā.

Jaunsargu instruktors Ģ. Milaknis

Aktīvais maijs jaunsardzē

Pateicība
Pateicamies Allai un Voldemāram BEĻINSKIEM par iespēju saņemt bezmaksas 
fi zioterapeita pakalpojumus Atbalsta centrā “Viesītei”, kā arī par specializētā transporta 
izmantošanas iespējām, kas atvieglo nokļūšanu uz pakalpojuma saņemšanas vietu. 
Paldies par iejūtību un sapratni, palīdzot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām! Lai Jūs pavada 
veiksme tik pašaizliedzīgā un grūtā darbā, palīdzot tiem, kam tas ir tik ļoti nepieciešams!

Babkovu ģimene Neretā
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20. maijā Jūrmalas Kultūras centrā norisinājās starptautisks deju 
festivāls – konkurss “Baltic Amber 2017”.

Viesītes Mūzikas un Mākslas skolas 1. – 3. klašu tautas deju ko-
lektīvs “Danceri” (vadītāja A. Niķe) startēja ar divām dejām – “Čību 
čābu” un “Pavasara dziesmiņa”. 50 deju kolektīvu konkurencē deja 
“Čību čābu” ieguva II vietu.

Paldies dejotājiem un viņu vecākiem par dejotprieku, izturību un 
centību! Lepojamies!

Viesītes novada pašvaldība

Starptautiskā deju Starptautiskā deju 
festivālā Viesītes MMS festivālā Viesītes MMS 

“Danceri” iegūst II vietu“Danceri” iegūst II vietu

Kad ziedi spītīgi turas pretī aukstajiem 
salnas skāvieniem, klāt ir laiks, kad kār-
tējais skolas gads tuvojas savai izskaņai. 
Palūkojoties uz aizvadīto darba cēlienu, 
ar sasniegumiem varam būt apmierināti. 
Godam esam pārstāvējuši savu skolu gan 
starpnovadu olimpiādēs, gan konkursos, 
gan skatēs, gūstot labus rezultātus:

 sākumskolas latviešu valodas olimpi-
ādē – Linda Sasa, 4. kl. – 3. vieta (sk. Maija 
Ūdre);

 sākumskolas matemātikas olimpiādē – 
Linda Sasa, 4. kl. – 3. vieta (sk. Sandra 
Tuča);

 sākumskolas sociālo zinību olimpi-
ādē – Linda Sasa, 4. kl. – atzinība (sk. Irina 
Vavere);

 starpnovadu kombinētajā olimpiādē – 
Linda Sasa, 4. kl. – 3. vieta, Kitija Semjono-
va, 4. kl. – atzinība (sk. Maija Ūdre, Sandra 
Tuča);

 konkurss “Ieskaties dabā” – Linda 

Kampe, 7. kl. – 3. vieta (sk. Daiga Černaus-
ka);

 bioloģijas olimpiādē – Evija Kalniņa, 
9. kl. – 2. vieta (sk. Daiga Černauska);

 neklātienes dabaszinību konkurss – 
Arnis Strumskis, 6. kl. – atzinība (sk. Daiga 
Černauska);

 krievu valodas konkurss – komanda: 
Zintis Aleksis, 6. kl., Diāna Stažecka, 6. kl., 
Anželika Geroimova, 7. kl., Linda Kampe, 
7. kl. – 2. vieta (sk. Iveta Maševska);

 skatuves runas konkurss – Vita Kam-
pe, 1. kl. – II pakāpe (sk. Iveta Maševska);

 reģionālais skatuves runas konkurss – 
Aigars Strumskis, 1. kl. – I pakāpe (sk. Iveta 
Maševska);

 tautas bumbas sacensības meitenēm – 
2. vieta (sk. Vita Liepiņa);

 tautas deju kolektīvu skate – 1. – 2. 
klašu deju kolektīvs – II pakāpe (sk. Lilita 
Bārdule);

 mūsdienu deju konkurss – grupas 

“Lady” – I pakāpe, reģiona skatē pateicība 
(sk. Lilita Bārdule).

Rites pamatskolu skolēni pārstāvēja 
arī 8. – 9. klašu angļu valodas, 8. – 9. kla-
šu latviešu valodas, 5. – 9. klašu mājturības 
olimpiādēs, 6. klašu dabaszinību konkursā. 
Tajās gan godalgotas vietas izpalika, bet 
domāju, ka tika gūta laba pieredze un ap-
zināts turpmākais darbs. Paldies arī šiem 
skolēniem un skolotājiem par ieguldīto 
darbu!

Vēl priekšā Atskaites koncerts, kurā 
tiks atrādīts šajā mācību gadā interešu iz-
glītības pulciņos paveiktais un godināti gan 
olimpiāžu uzvarētāji, gan sekmēs labākie 
skolēni. Vēl tiksimies tradicionālajā Sporta 
dienā un šo darba cēlienu noslēgsim kopīgā 
mācību ekskursijā.

Lai vasaras atpūta ir kā gandarījums 
par šogad labi paveikto darbu! Uz tikšanos 
atkal 1. septembrī!

Rites pamatskolas direktore I. Maševska

Izvērtējot aizvadīto mācību gadu Rites pamatskolā

11. maijā Rites Tautas namā saulainā, bet vēsā pēcpusdienā Rites un 
Elkšņu pagasta iedzīvotāji bija aicināti uz Ģimenes dienai veltītu Rites 
pamatskolas koncertu. Koncerta laikā katram apmeklētājam, baudot dze-
joļus, dziesmas un deju, bija iespēja aizdomāties par saviem tuvajiem un 
mīļajiem.

Pasākums bija sirsnīgs un mīlestības pilns, un kā gan var būt savādāk, 
ja bērni savus priekšnesumus velta pašiem mīļākajiem un tuvākajiem cil-
vēkiem. Tādēļ arī aizkustinājuma asaras vecāku un vecvecāku acīs, saņe-
mot ziedus un klusu “paldies” par viņu rūpēm, mīlestību un gādību.

Ģimenes dienas gaidīšanas noskaņās divu nedēļu garumā skolēni tika 
aicināti sacerēt četrrindes par ģimeni un raksturot savus vecākus. Lūk, šā-
dus vārdus bērni saka par savu ģimeni un vecākiem:

Ģimene – 
jauka, mīļa, labsirdīga,
uztur, palīdz, samīļo,
dod naudu, apģērbu, laiku,
ģimene – atbalsta punkts.
Diāna Stažecka, 6. kl.

Ģimene – 
mīļa, smieklīga, parasta,
strādā, ceļo, atbalsta,
dod mīlestību, naudu, atbalstu,
ģimene – atbalsts uz mūžu.
Kristiāns Vāgners, 6. kl.
Es mīlu mammu, jo viņa ir pati skaistākā, jaukākā, mīļākā, labsirdī-

gākā, gudrākā, godīgākā mamma uz pasaules. Es mīlu tēti, jo mans tētis 
ir gudrākais, mīļākais, gādīgākais, stingrākais, smieklīgākais, jautrākais, 
izpalīdzīgākais, lieliskākais, foršākais.

Gribu novēlēt, lai mums katram pietiek spēka sildīt un sildīties ģime-
nes mīlestībā! Mīļie vecāki, vienmēr atrodiet iespēju doties uz bērnudārza 
vai skolas koncertu, kur uzstāsies jūsu bērns! Viņi ļoti alkst skatītāju rin-
dās ieraudzīt tieši jūs. Bērni vienmēr atcerēsies, ka jūs bijāt lepni par viņu 
uzstāšanos. Atcerieties, ka galvenais dzīvē – tā ir ģimene! Karjera negaida 
tevi mājās, nauda nenoslaucīs asaras, bet slava nesamīļos un nenoskūpstīs 
naktī! Katra ģimene ir maza vērtīga valsts valstī! Daudz prieka mirkļu arī 
ikdienā!

Rites pamatskolas skolotāja N. Dirda

Vislabākais dzīvē ir bez maksas: nedalīts 
prieks, dvēselisks siltums,

dzidri smiekli, bezierunu mīlestība, 
sirdi sildoši apskāvieni... (K. Apškrūma)
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Piektdien, 19. maijā, Viesītes āra sta-
dionā tika aizvadīts Ģenerāļu kausa Viesī-
tes posms “Jautrais futbols”. Spēle noritēja 
2 x 4 min ar četriem spēlētājiem katrā ko-

mandā un piepūšamo vingrošanas bum-
bu. Sēlijas novadus šajā posmā pārstāvēja 
6 komandas no Krustpils, Jēkabpils, Sa-
las, Viesītes, Neretas un Ilūkstes. Viesī-

tes novada komandā šajās sacensībās bija 
Erlends Bērziņš, Melānija Jaksteviča, Elī-
na Liepiņa, Jurģis Prokofjevs un Kristaps 
Kliģis.

Liels paldies Sēlijas Sporta klubam un 
īpaši Gintam un Jolantai Stumbiņiem par 
aktīvu iesaistīšanos pasākuma organizēšanā 
un spēļu tiesāšanu!

Rezultāti:
1. Ilūkstes novads,
2. Jēkabpils novads,
3. Krustpils novads,
4. Viesītes novads,
5. Neretas novads,
6. Salas novads.

Uz tikšanos nākamajos Ģenerāļu kausa 
posmos!

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 
speciāliste A. Niķe

Ģenerāļu kausa Viesītes posms

Atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju 
dienu un ugunsdzēsības Latvijā 152. gada-
dienu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests 17. maijā jau sesto gadu pēc kārtas 
rīkoja Atvēro durvju dienu Latvijas VUGD 
posteņos. Šajā dienā arī Rites pamatskolas 
1. – 4. klašu skolēni kopā ar skolotāju M. 
Ūdri un V. Liepiņu, izmantojot šo izde-
vību, devās ciemos uz Zemgales reģiona 
Neretas posteni. Visus laipni sagaidīja pos-
teņa komandieris J. Gorbačovs ar saviem 
puišiem. Interesantā stāstījuma laikā bērni 
varēja uzzināt daudz jauna. Viņi uzzināja, 
ka šī dienesta darbinieku pienākumos ie-
tilpst ne tikai uguns dzēšana, bet arī citi 
glābšanas darbi. Daudzi uzdotie jautājumi 
un uzmanīgā klausīšanās norādīja uz lie-

lu ieinteresētību. Ekskursija pa telpām, pa 
garāžu, visu priekšmetu un lietu aplūkoša-
na radīja bērnos izbrīnu. Tā kā kapteinis J. 
Gorbačovs ļāva bērniem piemērīt ķiveres, 
virsjakas un aptaustīt darba rīkus, bērni 
saprata, ka ugunsdzēsējam un glābējam jā-
būt ļoti, ļoti stipram. Lielās knaibles grūti 
turēt bija pat skolotājām. Kad lielā mašīna 
tika izbraukta no depo telpām saulītē, sā-
kās tās tuvāka aplūkošana. Skolotāja mu-
dināja pievērst uzmanību tam, cik viss ir 
kārtīgi salikts un uzturēts perfektā tīrībā. 
Iekāpšana kabīnē bija viens no atraktīvā-
kajiem pasākumiem, jo bērniem bija iespē-
ja pabūt gan šofera krēslā, gan arī kabīnē, 
kurā, dodoties uz notikuma vietu, uzturē-
jās pārējie. Aigaram pārsteidzoši likās, ka 

“VUGD darbiniekiem katru dienu jātre-
nējas vēl joprojām”, un viņš sajūsminājās 
par iespēju iekāpt lielās mašīnas kabīnē, 
lai redzētu apkārtni no vadītāja sēdekļa 
redzespunkta. Izkāpjot no mašīnas, Aigars 
paziņoja, ka arī vēlētos kļūt par glābēju un 
ugunsdzēsēju. Danielai patika, ka “var arī 
atpūsties un paši sev pagatavot kaut ko gar-
šīgu”. Sanijai patika skaistā kapteiņa forma 
un mašīna. Sanija atcerējās arī to, ka lie-
lā glābšanas mašīnas riepa sver ap 200 kg 
un ūdens rezervuārā tiek salietas 3 tonnas 
ūdens, un komandā ir 14 cilvēki. Armīnam 
un Rodrigo ļoti patika pielaikot ķiveri. 
Emīlam par intereses objektu kļuva dzir-
dētā komunikācija rācijā – tas esot bijis kā 
fi lmās. Kitija, pielaikojot virsjaku, uzlaiko-
jot ķiveri un vēl uzliekot skābekļa balonu, 
secināja, ka tiešām ir ļoti smagi un grūti 
kustēties šādā apģērbā un tas prasa daudz 
spēka. Adrianam patika, ka “viss ļoti smu-
ki izskatījās, bija sakopts un skaists”. Vita 
apgalvoja, ka viņai arī piemītot ugunsdzē-
sējiem un glābējiem vajadzīgās īpašības: 
gudrība, drosme, kārtīgums un stiprums. 
Lai gan vēl jau daudz jāpatrenējas visā 
un jāpacenšas. Rodrigo burtiski “apbē-
ra” kapteini ar dažādiem jautājumiem un 
bija priecīgs, ka uz visiem saņēma atbildes. 
Beigās pēc interesantās ekskursijas visi 
atvadījās un daži vēl noteica, ka nākotnē 
noteikti pievienosies cilvēkiem, kuri dzēš 
ugunsgrēkus un veic glābšanas darbus. 
Bērni saprata – lai cik skaists darbs izska-
tās no ārpuses, tas viss prasa gatavošanos 
jau no mazām dienām – galvenais ir jāpār-
var slinkums un jācenšas savu sapni sākt 
īstenot jau tagad. Sakām lielu PALDIES 
VUGD Neretas nodaļas komandierim kap-
teinim J. Gorbačovam un viņa komandai 
par interesanti un izglītojoši pavadītajām 
stundām viņu ugunsdzēsēju depo!

Skolotāja V. Liepiņa

VUGD Atvērtajās durvīs – Rites pamatskolas skolēni
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SĒLIJAS SPORTA SKOLAS ZIŅAS

FUTBOLS
Latgales Jaunatnes futbola čempionā-

ta ietvaros pirmās spēles aizvadījuši U–10 
(2007. dz. g.) grupas puiši. Komanda spēlē 
B apakšgrupā, kurā ir septiņas komandas 
– Ilūkstes NSS, TFK Rēzekne, Rēzeknes 
FA–2, Rēzeknes FA–3, Rēzeknes NSS, Preiļu 
NBJSS, Sēlijas SS.

28. aprīlī Rēzeknē aizvadītas pirmā sabrau-
kuma spēles. Puiši piekāpās Ilūkstes NSS ko-
mandai (0:3), bet pārliecinoši uzvarēja Rēzek-
nes FA–3 komandu (7:2).

Otrā sabraukuma spēlēs 9. maijā Preiļos 
mūsu futbolisti spēles laukumā tikās ar Rēzek-
nes NSS (2:4), Rēzeknes FA–2 (1:5) un Preiļu 
NBJSS (0:6) komandām.

Trešā sabraukuma spēles notiks 21. jūnijā 
Viesītē, kur komanda tiksies ar TFK Rēzekne 
komandu.

U–11 (2006. dz. g.) puišu divas komandas 
spēlē B apakšgrupā, kurā ir deviņas komandas 
– TFK Rēzekne, Rēzeknes FA–2, Rēzeknes FA–
3, Sēlijas SS–2, Ilūkstes NSS, Rēzeknes NSS, 
Krāslavas BJSS, Jēkabpils SS–2, Sēlijas SS–1.

Pirmā riņķa pirmā sabraukuma spēles aiz-
vadīja 19. maijā Pļaviņās ar šādiem rezultātiem: 
Sēlijas SS–1 ar TFK Rēzekne – 3:0; Sēlijas SS–2 
ar Ilūkstes NSS – 0:4; Sēlijas SS–1 ar Rēzeknes 
FA–3 – 2:2; Sēlijas SS–2 ar Jēkabpils SS–2 – 2:7; 
Rēzeknes FA–3 ar Sēlijas SS–2 – 7:1.

17. maijā Rēzeknē B apakšgrupā, kurā ir 
sešas – Līvānu BJSS, Ilūkstes NSS, Rēzeknes 
FA–2, Krāslavas SS, Jēkabpils SS–2 un Sēlijas SS 
– komandas, U–12 (2005. dz. g.) zēni izspēlēja 
pirmās divas spēles – ar Līvānu BJSS (4:0) un 
Ilūkstes NSS (2:2) komandām. Nākošā sabrau-
kuma spēles – 26. maijā Pļaviņās.

U–13 (2004. dz. g.) komandas puiši Lat-
vijas Jaunatnes čempionāta Attīstības grupas 
B apakšgrupā aizvadījuši trīs spēles: 27. aprīlī 
Viesītes stadionā spēlē ar “FK Saules Puikas” 
mūsu puiši piekāpās ar rezultātu 2:7. 2. maijā 
Ilūkstes stadionā ilūkstieši bija pārāki ar 7:1. 16. 
maijā Jēkabpilī puišiem nākošā neveiksme – 
zaudējums Jēkabpils SS ar 5:10. Nākošā spēle – 
25. maijā Viesītē pret Balvu SC/ZAFC koman-
du. Turēsim īkšķus un atbalstīsim klātienē 
mūsu jaunos futbolistus!

VIEGLATLĒTIKA
20. aprīlī Aizkrauklē tika aizvadītas pirmās 

vasaras sezonas sacensības U–20 (1998. – 1999. 
dz. g.) un U–18 (2000. – 2001. dz. g.) grupas 
jauniešiem un jaunietēm “Metēju diena”.

U–18 grupā lodes grūšanā (5 kg) ar rezul-
tātu 11.24 m (PR) 6. vietu un šķēpa mešanā 
ar rezultātu 33.45 m 10. vietu izcīnīja Vīgants 
Endijs Elpers. Sandis Aldiņš šķēpa mešanā ar 
rezultātu 41.84 m (PR) ierindojās 4. vietā un 
lodes grūšanā ar 10.20 m bija desmitais. An-
cei Kalniņai 2. vieta šķēpa mešanā ar rezultātu 
25.60 m.

25. aprīlī Aizkrauklē notika “Metēju die-
nas” sacensības U–16 (2002. – 2003. dz. g.), 
U–14 (2004. – 2005. dz. g.) un U–12 (2006. – 
2007. dz. g.) grupām.

U–16 grupā šķēpa mešanā 9. vieta Kris-
teram Bruzgulim (33.40 m), 12. vieta Vladis-
lavam Pupeļam (32.50 m). Lodes grūšanā ar 
rezultātu 8.36 m Ralfs Anufrejevs bija vien-
padsmitais, savukārt šķēpa mešanā ar rezultātu 
32.99 m – desmitais.

U–14 grupā šķēpa mešanā Aleksim Čelno-
vam 8. vieta (26.22 m) un 10. vieta lodes grūša-
nā (8.25 m). Naurim Miteniekam lodes grūša-
nā ar rezultātu 7.03 m 16. vieta, šķēpa mešanā 
divpadsmitais rezultāts – 18.46 m.

U–12 grupā lodes grūšanā meiteņu kon-
kurencē Viktorijai Bruzgulei 5. vieta (9.10 m) 
lodes grūšanā un 7. vieta (23.00 m) šķēpa me-
šanā.

29. aprīlī Jēkabpilī notika “Jēkabpils atklā-
tais čempionāts pieaugušajiem un sporta skolas 
U–16 čempionāts vieglatlētikā, veltīts P. Zeltiņa 
un J. Bērziņa piemiņai”.

U–16 grupā zēnu konkurencē šķēpa meša-
nā 1. vietu izcīnīja Kristers Bruzgulis (33.93 m). 
2. vieta Vladislavam Pupeļam ar 32.85 m tālu 
metienu. Abi puiši startēja arī tāllēkšanā – Kris-
ters attiecīgi ierindojās 8. vietā (4.61 m) un Vla-
dislavs 7. vietā (4.73 m). Ralfam Anufrejevam 
6. vieta tāllēkšanā (4.85 m) un trīspadsmitais 
rezultāts 100 m skriešanā (13.28 s). U–16 grupā 
meitenēm lodes grūšanā 6. vieta Katrīnai Bra-
kovskai (8.83 m) un 8. vieta Aivitai Urķei (8.12 
m). Šķēpa mešanā ar rezultātu 29.52 m Aivita 
izcīnīja 3. vietu un Katrīna – 5. vietu (28.03 m). 

Katrīnai arī 3. vieta diska mešanā (20.52 m). 
Vīriešu konkurencē tāllēkšanā Kristaps Bērziņš 
bija 8. vietā (5.36 m) un 100 m – divdesmit ot-
rais (13.12 s). Diska mešanā sieviešu konkuren-
cē 3. vieta Valērijai Rutai Hartmanei (21.56 m) 
un šķēpa mešanā – sestais rezultāts (25.21 m). 
Ance Kalniņa šķēpa mešanā ar rezultātu 24.02 
m bija septītā.

4. maijā Rokiškos (Lietuva) notika tradi-
cionālās sacensības mešanas disciplīnās “Tarp-
tautinis lengvosios atletikos metimų festivalis 
Rokiškis 2017”.

U–18 grupā Sandis Aldiņš šķēpa mešanā ar 
rezultātu 36.18 m bija 6. vietā un lodes grūšanā 
10. vietā (10.20 m). Vīgants Endijs Elpers lodes 
grūšanā bija sestais (11.24 m) un šķēpa mešanā 
– astotais (29.62 m). Valērija Ruta Hartmane 
bija devītā diska mešanā ar rezultātu 20.80 m, 
septītā šķēpa mešanā (28.37 m – PR).

U–16 grupā Kristers Bruzgulis ierindojās 
septītajā vietā (31.27 m) un Ralfs Anufrejevs – 
astotajā (30.21 m). Kristaps Moļs bija devītais 
lodes grūšanā (9.59 m). Meiteņu konkurencē 
Aivitai Urķei astotais rezultāts šķēpa mešanā 
(28.41 m) un lodes grūšanā (8.98 m – PR). 
Katrīnai Brakovskai devītā vieta šķēpa mešanā 
(25.47 m) un lodes grūšanā (8.75 m).

U–14 grupā Viktorija Bruzgule bija piektā 
lodes grūšanā (9.50 m) un piektā šķēpa mešanā 
(22.72 m). Sintija Caune ar rezultātu 19.06 m 
izcīnīja 5. vietu šķēpa mešanā un 9. vietu lodes 
grūšanā (7.64 m).

11. maijā Rēzeknē notika Latgales Kau-
su izcīņa šķēpa mešanā. U–14 grupā Aleksim 
Čelnovam 2. vietas kauss (28.69 m – PR). U–16 
grupā Kristeram Bruzgulim 1. vietas kauss 
(34.00 m – PR), Vladislavam Pupeļam 2. vie-
tas kauss (33.99 m – PR). Aivitai Urķei 2. vietas 
kauss (32.18 m – PR). Valērijai Rutai Hartma-
nei U–18 grupā 1. vietas kauss (28.24 m), zēnu 
konkurencē Sandim Aldiņam – 2. vietas kauss 
(40.41 m), Vīgantam Endijam Elperam – 3. 
vietas kauss (37.71 m – PR). U–20 grupas jau-
nietēm Ancei Kalniņai 1. vietas kauss (26.84 m 
– PR).

21. maijā Līvānos notika Līvānu atklātās 
sacensības vieglatlētikā, kurās startēja mūsu 
sporta skolas audzēkņi trīs vecuma grupās: 

Artūrs Kovrigo – 3. vietas ieguvējs 800 m skriešanā Līvānu 
NSS atklātajās sacensībās vieglatlētikā 21. maijā.

Kristapam Moļam un Kristapam Moļam un 
Raivo Olantam dubultuz-Raivo Olantam dubultuz-
vara lodes grūšanā Līvānu vara lodes grūšanā Līvānu 
NSS atklātajās sacensībās NSS atklātajās sacensībās 

vieglatlētikā 21. maijā.vieglatlētikā 21. maijā.
Vladislavam Pupeļam un Kristeram Bruzgulim dubultuzvara šķēpa 

mešanā Jēkabpils SS atklātajās sacensībās vieglatlētikā 29. aprīlī.
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U–14, U–16 un U–18. Vairāki audzēkņi šajās 
sacensībās sasniedza sezonas labākos rezultā-
tus (PR).

U–14 grupā Andrim Ardim Liepiņam 
(PR) 2. vieta 800 m skriešanā (2.31,41 min) 
un 3. vieta 80 m skriešanā (11.60 s). U–16 
grupā Raivo Olantam (PR) 1. vieta lodes 
grūšanā (10.42 m) un Kristapam Moļam 
(PR) 2. vieta (9.82 m). Arī meiteņu kon-
kurencē mūsu sporta skolas audzēknēm 
dubultuzvara: Katrīnai Brakovskai (PR) 
1. vieta (9.16 m) un Aivitai Urķei 2. vieta 
(8.81 m). Vladislavam Pupeļam (PR) 3. 
vieta augstlēkšanā (1.58 m). U–18 grupā 
Vīgantam Endijam Elperam 2. vieta lodes 
grūšanā (11.04 m) un Artūram Kovrigo 
(PR) 3. vieta 800 m skriešanā (2.20,61 min), 
un Valērijai Rutai Hartmanei 2. vieta lodes 
grūšanā (8.96 m).

VOLEJBOLS
Noslēdzies Latvijas Jaunatnes čempionāts 

visām vecuma grupām.
Kopvērtējumā U–19 grupas meitenes (tre-

neris Gints Treinis; Aknīste) ir ierindojušās 
pēdējā – 12. – vietā.

U–16 meiteņu komanda (treneres Olita 
Treine un Iveta Aišpure; Aknīste un Zasa) šo-
gad ir izcīnījusi 9. vietu turnīra tabulā, aiz se-
vis atstājot Balvu SS, Gulbenes NBJSS, Liepā-
jas SSS un Aizkraukles NSS komandas. Šogad 
sniegums ir labāks, meitenes turnīra tabulā 
pakāpušās par četrām vietām.

U–14 zēni (trenere Olita Treine; Aknīs-
te) izcīnījuši 11. vietu, aiz sevis atstājot divas 
komandas – Dagdas NSS komandu un Rīgas 
Volejbola skolas II komandu.

Vasaras periodā volejbolisti startēs PURE 
CHOCOLATE VOLEJBOLS turnīrā trīs pos-

mos dažādās vecuma grupās.
20. maijā Zasas vidusskolas sporta zālē 

norisinājās “Sēlijas kauss volejbolā 2017” 
2003. gadā dzimušiem un jaunākiem zēniem 
un meitenēm. Turnīrā piedalījās trīs zēnu – 
Aknīstes, Zasas un Jēkabpils SS – komandas 
un trīs meiteņu – Jēkabpils pamatskolas, 
Zasas un Aknīstes – komandas. Zēnu kon-
kurencē 1. vietu izcīnīja Aknīstes komanda, 
2. vietu Jēkabpils SS komanda un 3. vietu – 
Zasas komanda. Meitenēm uzvaras laurus 
plūca Aknīstes meitenes, aiz sevis atstājot 
Zasas komandu un Jēkabpils pamatskolas 
komandu.

Paldies visiem audzēkņiem par piedalīša-
nos un treneriem par audzēkņu sagatavošanu 
startiem!

Sēlijas Sporta skolas direktora vietniece
Gundega Klibiķe

Zilas debesis. Balti mākoņi. Viss top ar-
vien zaļāks. Man tas patīk. Kaut būtu vairāk 
tādu dienu! Visi noilgojušies pēc puķēm un 
taureņiem, saules un siltuma.

Pavasarī reizē ar sniega kušanu mostas 

visa dzīvā daba. Pumpuri sāk pieriesties ar 
dzīvinošo zemes spēku, mostas kukaiņi, at-
griežas putni. Apkārtne smaržo pēc pavasa-
ra – pēc zemes, ūdens, pēc dzīvības. Pavasa-
ris ir atmodas laiks.

Pavasarī, uzspīdot siltākai saulītei un sā-
kot kust sniegam, sāk mosties daba. Sniega 
kušana ir kā signāls visam dzīvajam – laiks 
mosties, pietiek gulēt!

Arī mazās un lielās “Mārītes” 28. aprīlī 
visus bērnudārza bērnus iepriecināja ar savu 
izrādi par pavasari. Vēl jau naktis pavēsas, 
saulīte no rītiem ilgi guļ... Atlido taurenītis – 
neviena nav. Mārīte nevar pamodināt savas 
mazās mārītes, arī bitītes vēl guļ un nevāc 
medu no ziediņiem.... jo saulītes nav... Jāiet 
tā modināt!

Mostas visi – un dodas meklēt, kur saulī-
te kavējas. Ar dziesmām un dejām pamodina 
saulīti, un visi kukainīši priecīgi rāda, ko māk – 
dzied dziesmas par saulīti. Priecājas visi: ku-
kainīši – taurenīši, mārītes, bitītes, gan putni-
ņi, gan vardītes un sienāzīši, gan mazie cālīši – 
māsiņas un brālīši. Saulītei savas dejas parādīja 
cālīši un mārītes. Mazās bitītes, medu vācot, 
dejā aplidoja daudzus, daudzus ziediņus.

Šo “vislielāko” mākslinieku izrāde bija 
pozitīvām emocijām pilna un ar patiesu 
smaidu baudāma. “Mārītes” beigās novēlē-
ja saulīti ne tikai ārā aiz loga, bet arī katra 
sirsniņā.

PII “Zīlīte” skolotāja Inguna
Autores foto

Viesītes novada pašvaldības policijā 2017. 
gada aprīļa mēnesī reģistrēti 4 iesniegumi, sa-
ņemtas 32 mutiskas informācijas un sūdzības 
no Viesītes novada juridiskām personām un 
iedzīvotājiem, saņemti un apkalpoti 19 personu 
izsaukumi. Pašvaldības policijā ar dažādiem jau-
tājumiem griezušies 22 Viesītes novada iedzīvo-
tāji, 8 gadījumos veikts darbs ar nepilngadīgām 
personām. Veikti 2 reidi novada ūdenstilpju 
apsekošanā. Sadarbība ar citiem dienestiem 
– Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju, 
Probācijas dienestu – 9 gadījumos, pārbaudīti 4 
transportlīdzekļi un to vadītāju dokumenti. Veik-
tas vairākas alkohola pārbaudes, kopā pārbaudīti 
18 iedzīvotāji. Veikts preventīvais darbs, 23 gadī-

jumos veiktas pārrunas. Aprīļa mēnesī sastādīti 
divi Administratīvo pārkāpumu protokoli – par 
mājdzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu 
un par vides piesārņošanu.

Notiek darbs ar Viesītes novada domes ne-
kustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas 
komisiju. Priecē tas fakts, ka tad, kad iedzīvotā-
jiem tiek aizrādīts par nekārtībām, tās tiek no-
vērstas uzreiz, lietai līdz administratīvajai liet-
vedībai nenonākot. Cita lieta ir ar invazīvajiem 
augiem (latvāņiem). Pagājušo gadu tika iegūta 
recepte šo augu apkarošanai, šogad rezultātu var 
redzēt dabā – laicīgi noindētie augi nodzeltē (paš-
valdības teritorija blakus stadionam). Maija mē-
neša beigās, jūnija sākumā pašvaldības policija 

plāno apsekot visas platības ar latvāņiem, un par 
necīnīšanos ar šiem augiem atlaižu vairs nebūs.

Veicot pavasara apkopšanas darbus (īpaši 
pilsētas teritorijā), problēmu rada (bija vairākas 
sūdzības) ugunskuru dedzināšana. Lūgums iz-
vērtēt, vai ir vērts to darīt, vai nē, vai dūmi plūdīs 
vienas kaimiņmājas virzienā, vai otras, vai esat 
pārliecināti, ka dūmi neradīs veselības kaitējumu. 
Lūgums padomāt, ko darītu Jūs paši, ja Jums tik-
tu nodarīts šāds kaitējums. Šādi gadījumi, kad ar 
pašvaldības policijas iejaukšanos tika pārtraukta 
ugunskuru dedzināšana, aprīļa mēnesī bija četri. 
Ceram uz iedzīvotāju sapratni.
Ar cieņu, Viesītes novada pašvaldības policijas 

inspektors J. Pučinskis.

Viesītes novada pašvaldības policijas darbs 
2017. gada aprīļa mēnesī

Saulīti meklējot...
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PAGASTU ZIŅAS

Šī gada 11. maijā “Ķiparu” grupiņa svinēja māmiņdienu. Saņēmušas 
ielūgumus no bērniem, devāmies uz svētkiem. Ierodoties grupā, bērni 
mūs sagaidīja ar smaidu un katrai piesprauda žetonu ar nomināciju, kā-
das mammas esam – cita bija jaukā māmiņa, cita skaistā, cita – vismīļākā 
pasaulē.

Tad sekoja neliels priekšnesums ar tautasdziesmām, tikām samīļotas 
un apsveiktas ar bērnu pašu gatavotiem ziedu pušķīšiem un apsveiku-
miem. Arī māmiņas bija sarūpējušas gardumus kafi jas un tējas galdam – 
konfektes, kūciņas un pat mājās ceptu maizi un gatavotu sviestu, kas vi-
siem īpaši garšoja. Pasākuma laikā notika arī kopīgs darbs ar bērniem – 
gatavojām “kristāla” kurpīti. Bērni pirms tam bija raksturojuši savas mā-
miņas. Audzinātāja šos raksturojumus lasīja, un mums bija jāuzmin, par 
kuru mammu tad tas ir. Valdīja jauka atmosfēra, pasākums bija izdevies. 
Paldies par svētku pēcpusdienu!

Evelīnas un Aleka mammas
Foto: audzinātāja Inguna

Aizvadīta Māmiņdiena PII “Zīlīte”

Ir laiks, kad daba uzvelk svētku drānas. Tā 
tērpjas krāsainos tulpju svārkos un caku cakām 
rotātās narcišu kleitās. Lepni vējā plīvo bērzu 
zaļās šalles, un tikpat lepni maija otrajā svēt-
dienā jūtās katra māmiņa, jo tā ir viņas svētku 
diena.

Par godu Mātes dienai arī PII “Zīlīte” noti-
ka svētku pasākumi, kuros katras grupas bērni 

centās iepriecināt savas māmiņas.
“Rūķīšu” grupas bērni savas māmiņas 

iepriecināja, parādot, cik lielas dāmas ir 
meitenes un cik solīdi ir puiši dejā “Mazā 
dāma”. Kopā ar māmiņām ļāvās mazliet pa-
sapņot un visi kopā centās radīt savu tērpu 
kolekciju vai atsevišķu tērpu kādam nozī-
mīgam dzīves notikumam. Bērnu un mā-

miņu radošumam, iztēlei nebija robežu, kā 
rezultātā tapa brīnišķīgi darbi, kuri tika arī 
prezentēti.

Ievas mammai Evitai ļoti patika bērnu uz-
stāšanās un darbošanās kopā ar meitiņu, kā arī 
visu bērnu un audzinātāju sarūpētais cienastiņš 
pie tējas. Savukārt Andra mamma par šo pasā-
kumu raksta dzejā:

“Jauks mums bija pārsteigums,
Māmiņdienas pasākums.
Bērni dziedāja, gan skaistus vārdus teica,
Skaistām dāvaniņām sveica.
Garšīgas bij uzkodiņas,
Bērnu rokām gatavotas.
Laiku pavadījām jautri,
Tukši bija visi trauki.
Paldies sakām skolotājām,
Mūsu bērnu mācītājām.
PALDIES!”
Paldies visām māmiņām, kas atrada laiku 

un iespēju, lai saņemtu šo svētku sveicienu no 
saviem bērniem! Lai ziedošs un putnu dzies-
mām pieskandināts pavasaris ikvienam!

PII “Zīlīte” sporta skolotāja Evita
Autores foto

“Rūķīšu” Māmiņdiena

10. maijā Elkšņu Kultūras namā aizvadīts gadskārtējais krustvārdu 
mīklu konkurss “Erudīts 2017”. Arī šogad mīklu sagatavošanā un rezul-
tātu izvērtēšanā piedalījās Erudīta patronese Lilita Levinska. Paši dalīb-
nieki atzina, ka šogad mīklas bijušas grūtākas nekā citus gadus. Taču tas 
nemazināja viņu apņēmību – nieka pusotras stundas laikā visas mīklas 
bija vairāk vai mazāk atminētas! Šogad godpilno pirmo vietu ar 100 
punktiem no 100 ieguva Zelma Osma, otrajā vietā ierindojās Ilona Pa-
vāre, bet trešajā – Ilze Liepiņa. Balvas šogad bija skaistas un praktiskas – 
pirmā vieta balvā ieguva ziedošu orhideju un saldumus, otrā vieta – glā-
žu komplektu, bet trešā – mīlīgu sāls un piparu trauciņu.

Liels paldies Erudīta patronesei Lilitai Levinskai par ieguldīto dar-
bu, Elkšņu bibliotēkas vadītājai Ingrīdai Černauskai par palīdzību un 
viesmīlīgajām telpām pasākuma norisei un visiem dalībniekiem par 
atsaucību!

Ar saulainiem sveicieniem – Elkšņu Kultūras nama 
vadītāja A. Niķe.

ERUDĪTS 2017 Elkšņos!

“Ķipari” ar māmiņām.
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Fonds ZIEDOT.lv 2017. gada aprīlī iz-
sludināja brīvā laika programmas bērniem 
“ŠTĀBIŅŠ 2017” projektu konkursu biedrī-
bām un nodibinājumiem.

Tas ir iespējams, pateicoties RIMI un 
SUPERNETO darbinieku un veikalu klien-
tu ziedojumiem visā Latvijā. Projekta moto: 
Štābiņš – ir, kur iet, ko darīt.

Biedrība “Cerību krustceles” trešo reizi 
startēja šajā projektu konkursā un guva at-
balstu.

“Štābiņa” piedāvātajos pasākumos laikā 
no 1. jūnija līdz 30. augustam tiek aicināti 
iesaistīties bērni un jaunieši no trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm vecumā no 2 – 
18 gadiem.

Tie bērni un jaunieši, kas “Štābiņā” dar-
bojās iepriekšējos gados, zina, ka šeit būs ie-
spēja interesanti pavadīt brīvo laiku – dažā-
dās sporta aktivitātēs, radošajās darbnīcās, 
teātra studijā. Būs arī iespēja braukt ekskur-
sijā, iet divu dienu pārgājienā un piedalīties 
citos atpūtas pasākumos.

Pasākumu norises datumi var mainīties 
atkarībā no laikapstākļiem. Sīkākai infor-
mācijai sekot līdzi sociālajos tīklos un afi -
šām ziņojumu stendos.

Šī gada “Štābiņa” 
programma:

01.06. Bērnu aizsardzības dienas ietvaros 
pasākums – stafetes, sporta aktivitātes
05.06. Radošā darbnīca – 
“Gardās vafeles” – vafeļu cepšana
07.06. Volejbola spēle
10.06. Radošā darbnīca – “Mans sapņu 
ķērājs”. Sapņu ķērāju veidošana
13.06. Radoša darbnīca – pērļu rotu 
veidošana
17.06. Futbola mačs
22.06. Jāņu vainagu pīšana
27.06. Radošā darbnīca – “Kēksu cepšana”
30.06. Nakts stafetes
04.07. Radošā darbnīca – “Salātu 
gatavošana”
05.07. Velo orientēšanās bērniem un 
jauniešiem
06.07. Radošā darbnīca – dekori no koka 
(taureņi, ziedi).
07.07. Radošā darbnīca – dekori no koka 
(taureņi, ziedi).
08.07. Sporta diena
12.07. Teātra studija
15.07. Ekskursija
19.07. Deju studija

22.07. Futbola mačs
25.07. Radošā darbnīca – stikla 
apgleznošana
27.07. Teātra studija
28.– 29.07. Pārgājiens
02.08. Deju studija
04.08. Radošā darbnīca – “Meža veltes 
papīra izpildījumā”
05.08. Volejbola spēle
09.08. Futbola spēle
11.08. Radošā darbnīca – “Salvešu ziedi”
15.08. Radošā darbnīca – Šambalu 
veidošana
17.08. Sporta pēcpusdiena ģimenēm
19.08. Nakts noslēpums
22.08. Radošā darbnīca – “Mana vasara 
zīmējumā”
24.08. Teātra studija
25.08. Radošā darbnīca – akmeņu 
apgleznošana
26.08. Radoša darbnīca – konfekšu ziedi
30.08. Pasākums “Atvadas no vasaras”

Sīkāka informācija pie biedrības “Cerību 
krustceles” pārstāves Kristīnes Verečinskas, 
mob. tel. 22010247, vai Rites Tautas nama 
vadītājas Ainas Guoģes, mob. tel. 29936498.

 “ŠTĀBIŅŠ” – brīvā laika pavadīšanas iespējas vasarā 
bērniem un jauniešiem Rites pagastā

Māsas
Pavasara plaukumā man tikšanās ar dzīves 

gudrām kundzēm, māsām Mildu Gaspari un 
Annu Kupāku Saukas pagasta Lapiņās. Gaspa-
ru dzimtas bērni mācījušies Elkšņu pamatskolā 
pēdējos Latvijas brīvvalsts gados pirms Otrā 
pasaules kara. Dažās tā laika skolas fotogrāfi jās 
redzamas zinātkāru pusaudžu sejas, vairākkārt 
atkārtojas vārdi Anna, Elza, Jānis, Milda, Ro-
berts Gaspari. No tā laika mūs šķir gandrīz 80 
gadi, māsām Annai un Mildai salīkuši pleci, 
gaita kļuvusi nedroša, bet atmiņa lieliska, pār-
steidzoši raits stāstījums. Viņās klausoties, iztēlē 
atdzīvojas tāli notikumi skolas vēsturē un pa-
gasta dzīvē.

Pēc brīvības cīņām 
purvmalas krūmi

Tēvs Mārtiņš Gaspars paņemts Pirmajā pa-
saules karā. Kaujās pie Kazaņas Krievijā smagi 
ievainots, nogādāts hospitālī. Kāja amputēta 
līdz celim, otrā operācijā noņemta pavisam. 
Mācījies staigāt ar protēzi. Dzimtas albumā ir 
fotogrāfi ja, kur redzams ar cīņu biedriem un 
medmāsu hospitālī. Mārtiņš par varonību karā 
apbalvots ar kaujas ordeni. Dzimtenē atgriezās 
1920. gadā. Iepazinās ar Annu Zariņu no Elkš-
ņu pagasta Zariņiem, kas atradās pie austrumu 
robežas ar Aknīsti, pašā purva malā. Tā puse 
saukta Fondinieki (valsts fonda zeme pēc mui-
žu sadalīšanas), tautā šīs zemes sauktas par Tār-
piniekiem (tārpi – čūskas, kas mājoja purvā). 
Zariņiem piešķirti 16 hektāri, no tiem 4 hektāri 
pļavas, 4 hektāri “ogulājs”. “Brūklenes tur auga, 
zāles saujas nebija. Kā mežā dzīvojām. Lai ie-

koptu laukus, vispirms nācās izplēst krūmus,” 
stāsta Anna. Fondiniekos bija šādas mājas: Vār-
pas, Dzidras, Smilktiņi, Grāvīši, Zariņi, Vītoliņi, 
Puķītes, Paipalas, Nomalnieki, Riekstiņi, Arāji, 
Dāboliņi, Tēraudi, Skrāģēni, Jaunpontāgi – pa-
visam 15 mājas. Mārtiņš un Anna izveidoja ģi-
meni, dzima bērni – Jānis Gaspars 1921., Anna 
Gaspare (prec. Kupāka) 1925., Milda Gaspare 
1929. gadā. Anna, Milda, Jānis mācījās Elkšņos. 
Anna atceras: “Uz skolu gājām 7 kilometrus kā-
jām. Reti kad tēvs aizveda ar zirgu. Dzīvojām in-
ternātā. Pirmdien tēvs aizved, sestdien atbrauc 
pakaļ un atved uz mājām. Kad nedēļas vidū ļoti 
sagribējās uz mājām, tad atskrējām trešdienās 
kājām. Reiz ejam ziemā no rīta uz skolu, vēl 
tumšs, redzam spīd tumsā acis. Vilks!”

Skolotāja lūdz piedošanu 
skolniecei

Visspilgtāk Annai palicis atmiņā, kā skolo-
tāja Valdmane ielikusi viņai divnieku klases dar-
bā. Dabas mācībā jāraksta par zirgu. Uz mirkli 
Anna, pārdomādama rakstāmo, pacēlusi galvu, 
paskatījusies pa logu, bet tur ārā pavasaris, put-
ni ķīvējas. Tas bijis interesants skats, bet tieši tai 
brīdī pienākusi skolotāja, redz, ka skolniece ne-
raksta darbu, bet priecājas par putniem pagal-
mā, svītra lapai pāri un burtnīcā ielikts divnieks. 
Annai vai asara nobirusi, bet viņa saņēmusies, 
zem divnieka uzrakstījusi “Turpinājums” un 
rakstījusi vien tālāk par uzdoto tematu.

Pirmdien Annu pasauc uz skolotāju istabu. 
Tur visi skolotāji, arī pārzinis Alberts Plaudis. 
Skolotāja Valdmane atvainojas Annai: “Esmu 

nepareizi izdarījusi, Anna, piedod, ka ieliku Tev 
par darbu stundā divnieku. Tev ir vislabākais 
darbs.” Skolotāja nolasījusi Annas uzrakstīto 
visiem skolotājiem priekšā un vērtējumā ieliku-
si piecnieku. Šī skolotājas atvainošanās uz visu 
mūžu palikusi prātā. Kaut arī pēc rakstura sko-
lotāja Valdmane bijusi diezgan skarba, sapra-
šanās skolēniem ar skolotāju bijusi laba. Anna 
nereti palīdzējusi auklēt un pieskatīt viņas mazo 
dēlēnu, kamēr skolotāja vada stundas.

Sods par “rutku raušanu”
Milda atceras tā laika skolas nedarbus. Kādu 

pirmdienu internātā bērni sarunā, ka spēlēs 
spēles: “Vajag rutkus raut! (tāda spēle, kur visi 
dalībnieki sasēžas viens otram klēpī, tad vadītājs 
no malas cenšas augšējo aiz rokas izraut, pārējie 
viņu cieši apkampuši ap vidukli tur ciet). Spēles 
laikā jautrība un troksnis, ka skolai vai jumts 
ceļas nost. Pulkstenis jau deviņi vakarā, kad vi-
siem jādodas gulēt, bet mēs rutkus raujam! Tajā 
reizē dežūrē skolotājs Sproģis. Viss bars tiek no-
sodīts ar stāvēšanu gar gaiteņa sienām. Citreiz 
skolotāji aizgājuši apsveikt kolēģi vārda dienā. 
Šajā reizē skolēni lec un dzied, kādam ir ermo-
ņikas, tas spēlē – troksnis liels. Nāk pats Lazdiņš 
(skolas pārzinis), šoreiz bargs: “Kas dežurants?” 
Daņileviča Emīlija dežurante. Viņai uz lapas jā-
saraksta trokšņotāju vārdi. Lazdiņš visiem nozī-
mē stāvēšanu kaktā sestdien, kad stundu mazāk 
un tik ļoti gribas ātrāk tikt mājās. Laimīgi tie, 
kas nav šajā trokšņotāju sarakstā ierakstīti. Tā 
mūs tajos laikos audzināja.”

Annas un Mildas skolas laiks bija 20. gad-
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simta 30–to gadu beigas, kad skolas pārzini 
Kārli Lazdiņu paaugstināja darbā par inspekto-
ru un viņa vietā atnāca Alberts Plaudis. Klases 
audzinātāja bija Kristīne Žīgure (prec. Valdma-
ne). Vēl strādāja Emīlija Kalniņa (prec. Spēlma-
ne). Vislabākais skolēniem šķitis vecais skolotājs 
Hāns. Asaras bira, kad Hāns nomira. Atmiņā 
skolas biedrenes Brūvere Zenta, Garška Stefāni-
ja, Elksnīte Velta, Traķina Milda (no Mežzemes 
puses). Mildas klasē bijuši 27 skolēni. Tagad 
vairs palikušas tikai Ārija Vītola Klaucē, Ārija 
Viļumāne (Balode) Zīlēs, Genoveva Lukaševica 
Tālaviešos aiz Saukas Mācītājmājas un Milda 
pati.

Mazpulkā apgūst dzīves 
iemaņas

Brālis Jānis darbojies jauniešu organizācijā 
Mazpulki. Katrs mazpulcēns mājās iekārtoja 
savu dārziņu, 100 kvadrātmetrus zemes iezī-
mēja ar mietiņiem. Audzēja katrs tādu kultūru, 
kādu gribēja. Mazpulka vadītāji vasarā brauca 
pa mājām un pārbaudīja izaudzēto. Jānis katru 
gadu audzēja citu kultūru – bietes, kartupeļus. 
Bez tam mazpulcēniem bija sacensības, piec-
cīņas. Pieccīņā ietilpa siena pļaušana, lekšana 
maisā, distances skriešana, turot olu karotē 
(olas bija vārītas, dažam arī izkrita no karotes). 
Pēc Elkšņu pamatskolas Jānis mācījās Mežotnes 
lauksaimniecības skolā. Tā kā tēvs bija kara in-
valīds, valsts maksāja skolas naudu. Māsas tālāk 
skolās negāja, “rāvās pa māju”, saimniecībā bija 
viens zirgs, četras govis. Meitenes iemācījās vi-
sus lauku darbus. Anna stāsta: “Aru, sēju, pļāvu. 
Kolhoza laikā ar zirgu pļaujmašīnu pļāvu. Visu 
darīju! Liels pārsteigums bija, kad vienu gadu 
18. maijā uzkrita bieza sniega kārta.”

Gasparu dzimtā bija Marta, Pēteris, Jānis, 
Mārtiņš, Kārlis. Tēva Mārtiņa brālis Jānis no 
kara neatgriezās, pazuda kaut kur Krievijā. “Ne 

tēvs dēla, ne dēls tēva nav redzējis...” – piebilst 
Anna. Jāņa dēls Vilnis ieprecējās Kurzemē, tur 
Gasparu dzimtas vārdam ir turpinājums. Pē-
tera Gaspara un Emīlijas (nākusi no Lietuvas) 
ģimene dzīvoja Avotiņu mājās, bija pieci bērni – 
Kārlis, Elza, Valdis, Pēteris, Roberts. Viņi Zari-
ņu Gasparu brālēni un māsīcas. Visiem skolas 
gaitas Elkšņu skolā. Tagad par šo dzimtu vēsta 
vien 17 kapu kopiņas Kundzānu kapos. Milda 
stāsta, kā atrast dzimtas kapus: “Tur, kur divi 
dzīvības koki, piemineklis. Tur divi vectēvi, 
divas vecāsmātes apglabātas. Vecātēva ģimene 
bija Mārtiņš un Anna, tāpat tēvam – Mārtiņš 
un Anna. Roberta kaps tieši tēvam pretī. Deviņi 
Gaspari ir kapu rindā. Es esmu desmitā, vieta 
jau aizņemta…”

Eksāmenu neliek, 
jo jācep maize

Anna visu mūžu cepusi maizi. Iemācīju-
sies trīspadsmit gadu vecumā. Toreiz saslimusi 
māte. Tēvs otrdien izņem meitu no skolas – nav 

kas baro mājās lopus. Sarunā ar direktoru, ka 
eksāmenus liks vēlāk. Tā vēl šodien tas eksā-
mens nav nolikts. Jācep maize. Redzēts ir, kā 

Annas un Artura (2. rindā centrā) kāzas Elkšņu pagasta Zariņos 1955. g. 25. decembrī.

Elkšņu skolas skolēni un skolotāji 1940. gadā. No kreisās: 1. rindā piektā Anna Gaspare (prec. 
Kupāka), sestā Helēna Apale (prec. Bogdāne), septītā Anna Sarkane. 2. rindā Ferdinands Dābols, 

skolotāji Milda Lapsa, Krēsliņa, Alberts Plaudis, Hilarijs Kalvāns, Emīlija Spēlmane, Kristīne 
Žvīgure (prec. Valdmane), Valentīns Dābols.

Milda jaunībā tēva mājās Zariņos.

Mārtiņš Gaspars (stāv centrā) pēc 
kaujas ordeņa saņemšanas par varonību 

1. pasaules karā.
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māte cep, bet vai tad toreiz tā nopietni skatījos? 
Nezinu, kādu ūdeni liet. Vecāmāte stāsta. Maize 
pa nakti uzrūgusi, vajag mīcīt. Pirmo reizi mūžā 
mīcu. Vecāmāte saka, ka vajag vēl mīcīt. Tēvs 
brīdina – pārāk cietu nesamīci! Jākur krāsns. 
Arī to nezinu, cik. Sataisu kukulīšus, salieku uz 
kļavu lapām, trīs kukulīšus iešauju krāsnī, ce-
turtais nokrīt zemē. Ko darīt? Lai paliek – tēvs 
saka. Iznāca tāds mazāks, sakrities, bet apēdām. 
Toreiz jau veikalā maizes nebija. Katrās mājās 
cepa. Draudzenei Ezergaiļu Dzidrai tik ļoti gar-
šoja Annas ceptā maize, ka skolā vienmēr lūgusi 
nogriezt arī viņai šķēli. Ezergaiļiem Māla muižā 
toreiz bija pienotava, uz kurieni veda no apkār-
tējām mazajām pienotavām savākto krējumu 
un ražoja sviestu. Aizdumblē un Apserdē bija 
mazas pienotavas. Tur savāca pienu, uz vietas 
sildīja biezpienu. Saimnieki pēc saraksta katrs 
savu dienu krējumu un biezpienu veda uz Māla 
muižu.

Kolhoza laikā Anna Aizdumblē pārzināja 
sakņu dārzu, kur talciniekiem audzēja dārze-
ņus – gurķus, bietes. Pavasaris jauks, jau aprīlī 
viss sadīga. Jūlijā brauca pēc talciniekiem uz 

Rīgu, bietes jau lielas. Turpat blakus pienota-
vā strādāja kaimiņiene Genoveva Geriņa. Reiz 
Geņa prasa: “Anna, vai tev gurķu jera?” “Jera, 
jera!” – atbildu. Geņai ir krējums, Anna ienes 
gurķus, sagriež, samaisa ar krējumu, un abas 
ietur garšīgu maltīti. “Nebija jau kolhozā tik 
slikti! Vienīgais, ka grūti, viss ar rokām, kamēr 
nāca traktori. Minerālmēslus sējām ar rokām, 
vannītes kaklā, un tā, kamēr visus laukus iz-
staigājām. Vienu rītu ieeju kantorī, brigadieris, 
saka – paņem Baltiņu, pabeidz kartupeļus iz-
vagot!” Anna sajūdz zirgu, izvago 10 hektārus 
kartupeļu. Arī kukurūzu tika vagojusi. Ziemā 
meža izstrādes normas arī pārsvarā uz mei-
teņu pleciem. Sniegs uzsniga, baļķi nebija no 
purviņa izvesti. Roberta ķēve diez ko negribēja 
vilkt, viņš sauc: “Brauc, Anna, šurp!” Annai 
zirgs klausīja, izvilka no purva, tālāk jau baļ-
ķus veda ar traktoru. Krišjānis Sirmovičs tajā 
laikā ciema padomes priekšsēdētājs, noorgani-
zēja fotografēšanos. Fotogrāfi jā Anna uz baļķu 
vezuma. Milda kolhozam izvedusi 252 kubik-
metrus baļķu. Par to piešķirta prēmija – 200 
rubļi – un šujmašīna.

Sākās meliorācija, Zariņu mājas nācās pa-
mest, māsas pārcēlās uz Sauku.

Kad vardarbīgi un strauji tika lauzta vecā 
lietu kārtība, mainītas robežas un pasaules uz-
skati, nebija labākais laiks bērniem un ģime-
nēm. Traģisks nelaimes gadījums liedza Mildai 
nodibināt ģimeni. Annas un Artura Kupāka 
ģimenē piedzima meita Aina. Viņa strādāja pa-
domju saimniecībā “Suseja” par grāmatvedi. 
Atmodas laikā izvēlējās Breša zemnieku ceļu. 
Meita Vita ir pastniece, bet līdzko dienas pienā-
kumi paveikti, tā pie zemes, kas nu atdota viņas 
ģimenei.

Izlaižot mani no mašīnas Lapiņu mājas 
pagalmā, Vita uzsauc savējiem: “Vai kartupe-
ļi salasīti? Rīt stādīsim!” Bet es šķirstu rūpīgi 
sakārtoto albumu, kurā fotogrāfi jas kā robež-
stabiņi iezīmē Gasparu dzimtas ļaužu dzīves 
nozīmīgākos notikumus. Tie arī mūsu valsts 
simtgades ceļa robežstabiņi. Albums kā vērtīga 
relikvija saglabājams nākošajām paaudzēm un 
tālāk rakstāms dzimtas turpinātājiem.

R. Urbacāne
Foto no Gasparu ģimenes arhīva

1. jūlijā Viesītē norisināsies nu jau 5. Sēlijas 
novadu apvienības tautas mākslas svētki “Sēlija 
rotā”. Svētkos piedalīsies Sēlijas novadu apvie-
nības pašvaldību – Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjel-
gavas, Jēkabpils, Neretas, Salas, Viesītes, kā arī 
Krustpils novadu amatieru kolektīvi. Svētkos 
pulcēsies ap 1000 tautas mākslas un nemateriālā 
kultūras mantojuma kopēju – koru dziedātāju, 
dejotāju, folkloras kopu, vokālo ansambļu, ama-
tierteātru un pūtēju orķestru dalībnieki, Sēlijas 
novadu iedzīvotāji, sabiedrībā pazīstamas sēļu 
izcelsmes personības, citi interesenti un tautas 
mākslas mīļotāji no visas Latvijas.

Svētku programma:
Muzeja “Sēlija” parkā
10:00 – 16:0010:00 – 16:00 SĒLIJAS LIELTIRGUS

* senie amati Sēlijā – amatu prasmes, 
meistardarbnīcas/meistarklases, 
sēļu ēdieni u.c.
* novadu tūrisma informācijas 
centru stendu prezentācijas.

11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 
SVĒTKU ATKLĀŠANA un 
IESKANDINĀŠANA

* brīvā skatuve – Dižošanās 
par/ap savu novadu,
* vokāl o ansambļu un folkloras kopu 
sadziedāšanās un amatierteātru saspēle.

Viesītes katoļu baznīca
12:0012:00 Ekumēniskais dievkalpojums un 
novadnieku Aigara un Guntara Godiņu 
koncerts

Kultūras pils izstāžu zāle
14:0014:00 Izstāžu cikls “Tautas māksla Sēlijā”

* Sēlijas novadu gleznotāju izstāde, 
izstādes atklāšana,
tikšanās un sarunas 
ar māksliniekiem.
* “Laika kaleidoskops” /Kultūras 
veicināšanas biedrība (Jaunjelgava).

17:3017:30 SVĒTKU GĀJIENS no Viesītes 
novada domes līdz centrālajam laukumam

Sēlijas novadu – Aknīstes,
 Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, 
Neretas, Salas, Viesītes, kā arī 
Krustpils svētku 
dalībnieku parāde.

Centrālā skatuve
18:00 18:00 DIŽKONCERTS “Sēlija Rotā”

Vienotā koncertā apvienosies profesionāli 
mākslinieki un amatierkolektīvi:
* dziedātāji, dejotāji, folkloras kopas un 
pūtēju orķestri no Sēlijas novadiem,
* Iveta Tāle un Tradicionālās dziedāšanas 
grupa “Sēlijas Saucējas”,
* pavadošā mūziķu grupa novadnieka 
Ginta Žilinska vadībā,
* mūziķu apvienība “Neaizmirstulītes”.

21:00 21:00 SVĒTKU BALLE kopā ar “Belcanto 
orķestri” visiem dalībniekiem un viesiem

5. Tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā” 
turpinās kopā sanākšanas un sadziedāša-
nās procesu ar mērķi – sapulcināt vien-
kopus sēļu novadu dejotājus, dziedātājus, 
folkloristus, visus muzicējošos un dzie-
došos sēļus, kuri veicina Sēlijas reģiona 
specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, 
popularizēšanu, attīstību un pieejamību 
plašai sabiedrībai, tādējādi sniedzot ie-
guldījumu Latvijas kultūrvides kvalitatīvā 
attīstībā.

Kultūras pils direktore 
R. Vasiļjeva

1. jūlijā Viesītē – 5. Tautas mākslas svētki  “Sēlija rotā”!

Viesītē, Raiņa ielā 19, 
atvērts plaša profi la rezerves daļu un dažādu 
aksesuāru veikals “Rezerves daļas tavai tehnikai”! 

Eļļas, smērvielas, akumulatori, gultņi un citas 
derīgas lietas tavai tehnikai (zāles pļāvējiem, 
velosipēdiem, auto, moto, traktoriem u.c.)!

Veikala darbalaiks darba dienās: 9:00 – 17:00, 
sestdien: 9:00 – 14:00.

Laipni aicināti iepirkties!
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Saimniecības preču 
veikalā Viesītē – 
JAUNS PREČU PIEVEDUMS!
● Krāsas un krāsošanas piederumi
● Dažāda izmēra agrotīkli
● UV stabilizētā siltumnīcu plēve 150 mikroni
● Biohumuss, trihodermīns un dažādi 
minerālmēsli
● Augsne kapiem
● Dažāda izmēra auklas augu piesiešanai 
u.c. darbiem
● Plastmasas puķu podi un balkona kastes
● STIIHL auklas zāles pļaušanai un 
motoreļļas
● STIHL trimmeri un motorzāģi
● FISKAR darba rīki
● Auto spuldzes
● Viss dārza un pagalma sakopšanai – 
grābekļi, lāpstas, darba cimdi un tml.

Gaidīsim Jūs veikalā Viesītē, 
Brīvības ielā 1!
Darba laiks darba dienās 8:00 – 18:00, 
sestdien 8:00 – 16:00.
Tālrunis: 26624390.

Pateicība
Nebeidzams jautājums – 
Cik baltu darba dienu 
paliks pēdās Tavās,
Cik ozolu ap Tavu māju zels;
Vai kamenes vāks medu 
māju pļavās,
Vai jauni vārdi galvu nepacels?
Vai stipri Tavu darbadienu tilti,
Vai Tavā strautā daļa jūras dzied?
Un cik daudz dvēselītēm kļuvis silti
No Tava darba, mīlestības
vāktas vienuviet?

Raupu ģimene Rites pagastā 
saka sirsnīgu PALDIES 
Gitai Kļaviņai par lielo 
atsaucību un sapratni, veicot 
savus vetārsta pienākumus!

Saukas ev. lut. draudzē

Kapu svētki 
2017. gadā
1. jūlijā
11:00 Dešu kapos
13:00 Smiltaines kapos
15:00 Galvānu kapos

15. jūlijā
12:00 Klauces kapos
14:00 Svaru kapos
16:00 Visdarbu kapos

5. augustā
11:00 Pormaļu kapos
13:00 Melderišķu kapos
14:30 Ilzu kapos
16:00 Tiltiņu kapos

Saukas ev. lut. draudzei ir tapusi 
mājas lapa: www.saukasdraudze.lv
Visi mīļi aicināti uz Baznīcas 
nakts pasākumiem 02.06.2017. 
no 18:00 līdz 24:00. Dienas kār-
tība top, informācija par to – drau-
dzes mājas lapā.

Saukas ev. lut. draudzes 
priekšnieks V. Piekuss

Viesītes vidusskolas Viesītes vidusskolas 
izlaidumi 
kultūras pilī:

10. jūnijā 
plkst. 15:00 – 9. klasēm,
plkst. 18:00 – 12. klasēm.
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Ir brīdis, kad nevaram vairāk,
Kā tikai pavadot iet,
Līdz atvērtiem zemes vārtiem,
Ko mūžība aizdarīs ciet.
/K. Apškrūma/

Izsakām līdzjūtību 
RUTAI LAVROVAI, dzīvesdraugu 

mūžībā aizvadot.
Saukas pagasta interešu klubiņš 

“Hortenzijas”

 
Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…
Un tomēr kaut kas paliks
Pēc cilvēka dzīves pļavā:
Vai zieds, vai smilga pelēkā,
Vai bites dziesma kļavā...

Margarita Kalniņa 
15.10.1936. – 25.04.2017. Rites pagasts

Stepanīda Klubure 
12.03.1933. – 10.05.2017. Viesīte

Ivans Pantelejevs 
28.08.1944. – 17.05.2017. Saukas pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

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

Tālr. 29995941

 
10. maijā pēkšņi 

un negaidīti Mūžībā 
aiz gājusi Stepanīda 
Klu bure, dzim. Strogo-
nova (12.03.1933. – 
10.05.2017.), bijusī Vie-
sītes dzelzceļa stacijas 
telefoniste, kas 50–tos 
gados strādājusi Viesītē, 

pēc tam Jelgavā. Bijuši arī citi darbi, bet 
Viesītē pavadītais laiks saglabājies spilgti 
atmiņā. Tikšanās reizēs muzejā Stepanīda 
aizrautīgi stāstīja par piedzīvoto. Priecīgu, 
atsaucīgu un sirsnīgu mēs saglabāsim viņu 
gaišā piemiņā.

Viesītes muzejs “Sēlija” un 
“Vēlo brokastu muzejā” dalībnieki

NĀCIET, ATBALSTIET un PIEDALIETIES – KOPĀ JAUTRĀK!
Slikta laika apstākļos - pasākums notiks Kultūras pilī.

4. jūnijā

Kultūras pils koncertzālē 
plkst. 11:00  KAROTĪŠU SVĒTKI 
sudraba karotīti aicināti saņemt  
2016. gadā dzimušie bērniņi kopā 
ar saviem vecākiem 

Pie Kultūras pils
plkst. 11:40  SVĒTKU GĀJIENS un 
BĒRNU RATIŅU PARĀDE
� visi svētku dalībnieki aicināti pulcēties 
     pie Kultūras pils;
� īpaši ir gaidītas jaunās ģimenes ar 
     izpušķotiem bērnu ratiņiem

Muzeja  „Sēlija” teritorijā 
plkst.12:00  
� Deju koncertiņš  “Roku rokā, jautrā lokā” 
     /Viesītes, Rites un Lones mazie dejotāji/
� Pēc koncerta  “Riti raiti rotaļā”

Mobilās piepūšamās atrakcijas, velokarti, 
izklaides atrakcijas, radošās darbnīcas,  
sporta aktivitātes ģimenēm, u.c.
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Viesītē

14. jūnijs – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena
plkst. 11:00 atceres brīdis un ziedu 
nolikšana pie piemiņas akmens 
Komunistiskā genocīda upuriem

Rites Tautas namā

1. jūnijā plkst. 16:00 Bērnu aizsardzības 
dienai veltīts pasākums

Elkšņos

2. jūnijā plkst. 10:00 – 19:00 Elkšņu 
skolas ēkas iesvētīšanas 80 gadu atceres 
pasākums. Plkst. 19:00 konkurss 
“Dziesma Elkšņiem” Elkšņu Brīvdabas 
estrādē. Plkst. 21:00 ZAĻUMBALLE 
Elkšņu brīvdabas estrādē, spēlēs Alvis un 
Kristīne

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

kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa 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

Vai aizliegt var 
ābelei ziedēt?
Vai zālei asnus dzīt?
Mazs bērniņš nāk 
pasaulē baltā
Saulīti ieraudzīt!
(G. Salna)

Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa 
sveic novada jaundzimušo – 
RAIENA, KRISTAPA UN KRISTERA – 
vecākus un vēl sirds siltumu un 
mīlestību, mazos bērniņus auklējot.

Kad sāk piemirsties kāzu valsis,
Kad izbristas dzīves visdziļākās krāces,
Kad sirdis daudzreiz ir skārušas sāpes,
Kad pāri un garām ir gājušas vētras,
Tad, tikai tad – sākties var viss!
Tad – mīļi un mierīgi – plecs pie pleca,
Roku rokā, sirdi pie sirds,
Tad maigi un droši var skatīties acīs un sacīt:
Tu – mana saule, Tu – manas debesis,
Tu – man viss, Tu – esi pats labākais,
Kas ar mani šajā dzīvē ir noticis!

Viesītes novada dzimtsarakstu 
nodaļa Zelta kāzu jubilejā sveic

Zitu un Arnoldu Romulānus 
(laulība reģistrēta 1967. gada 
26. maijā Rites pagasta 
dzimtsarakstu nodaļā).

Vēlam veselību un 
saticību arī 
turpmākajos dzīves gados!

Kultūras afišaKultūras afiša

LĪGO SVĒTKI VIESĪTĒ! 
22. jūnijā plkst. 9:00 “Zaļā tirgus” teritorijā

JĀŅU DIENAS ZĀĻU TIRGUS
Aicinām: ● mājražotājus ar sieru, alu, maizi, medu un citiem 
garšīgiem svētku gardumiem, ● amatniekus un rokdarbniekus ar saviem 
izstrādājumiem, ● tirgotājus ar Līgo svētku suvenīriem, rotājumiem.

plkst. 18:00 muzeja “Sēlija” teritorijā – 
Nāciet lieli, nāciet mazi Jāņu dienu ielīgot!
● Viesītes amatierteātra “VĒRI” pirmizrāde – 
Pāvils Rozītis “Jaunā cepure” /komēdija 2 cēlienos/. 
Režisore Aija Rancova. Darbojas: Sandra Nikolajeva, Ligita Vaivode, Alfons 
Žuks, Ināra Erte, Astrīda Krūmiņa, Aina Guoģe, Mārīte Brača, Laila Grinciuna.
● Santa Kasparsone un Gita Muižniece koncertā 
“Prāts ar neprātu satiek”

23. jūnijā plkst. 22:00 Mīlestības saliņā

LĪGO SVĒTKU ZAĻUMBALLE

  21. jūnijā 
              plkst. 20:00
     Lai saulīte līgojās katrā smilgas 
      skariņā, āboliņš sārtvaidzītis, 
             lai zied manā vainagā

IELĪGOŠANA 
ORMAŅKALNĀ

Programmā:
              Viesītes amatierteātra izrāde
                       "Jaunā cepure"
     Koncertā baudīsim
 Viesītes pūtēju sniegumu
             Par raitu dejas soli rūpēsies      
              dīdžeji no Viesītes un Rites
 Darbosies bufete
      Par nokļūšanu uz pasākumu
            infomācija iegūstama
               pagasta pārvaldēs
  vai pie kultūras namu vadītājiem


