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Centieties dzīvot tā, lai visu uzticētu lietu dabīgajai kārtībai, 
nevis mocītos likstu valgos. Mikelandželo

Vēl jāieliek ceļasomā
Kāds sapnis, ko piepildīt,
Un kāda iesākta doma
Par to, kas būšu es rīt.
Lai sakrātā saules gaisma
Man palīdz ik dienu, ik brīdi
No iesāktā nenovērsties
Un vienmēr teikt možu 
“labrīt”!
(M. Svīķe)

Sveicam mūsu novada 
izglītības iestāžu 
audzēkņus un viņu 
vecākus, pedagogus un 
darbiniekus Zinību dienā! 
Veiksmi un labus 
sasniegumus 2017./2018. 
mācību gadā!

Viesītes novada pašvaldības 
vārdā – Domes priekšsēdētājs 

A. Žuks.

21. augustā Viesītes novadā notika 
skolu pieņemšana jaunajam mācību ga-
dam. Viesītes novada domes priekšsēdē-
tājs Alfons Žuks, izpilddirektore Sanita 
Lūse un Jēkabpils novada Izglītības un 
kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķipoka 
apmeklēja Viesītes vidusskolu, PII “Zīlīte”, 
Viesītes Mūzikas un mākslas skolu, Viesī-
tes Sporta skolu un Rites pamatskolu.

Viesītes vidusskolā vasaras mēnešos 
ir nokrāsota skolas fasāde, uzstādīti soli-
ņi, pilnībā izremontēts mūzikas kabinets, 
sporta zālē nomainīti trieciendroši logi, 
izveidota augu māja, uzlabots fizikas un 
ķīmijas kabinets. 2. klasei ir izremontēta 
klases telpa un sanitārais mezgls. 1. klasei 
jau iegādāti mācību līdzekļi.

Viesītes pirmsskolas izglītības ies-
tādē “Zīlīte” šovasar izremontētas divas 
grupiņas, visās grupiņās iegādātas jaunas 
gultiņas un izremontētas trauku mazgāta-
vas telpas. Vēl ir iegādāts arī jauns sporta 
inventārs un uzstādīti jauni rotaļlaukuma 

elementi.
Viesītes Mūzikas un mākslas skola 

jauno mācību gadu sagaida ar izremon-
tētu skatuvi, kas ieguvusi jaunu, vizuāli 
pievilcīgu izskatu. Šovasar atjaunotas arī 
grīdas. Jāpiemin, ka mūzikas un mākslas 
skola šogad atver jaunas filiāles Neretā un 
Mazzalvē.

Viesītes Sporta skolā veikts treneru 
telpu kosmētiskais remonts un pilnībā ga-
tavs darbam ir āra sporta stadions.

Rites pamatskolā veikts centrālā kori-
dora un mājturības kabineta kosmētiskais 
remonts, iegādāts jauns portatīvais dators 
un visās klasēs – jaunas tāfeles.

Visās Viesītes novada mācību iestā-
dēs pedagogu rindas ir nokomplektētas. 
Komisija nepilnības pārbaudes laikā nav 
konstatējusi, un skolas ir atzītas kā dar-
bam gatavas.
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību 

speciāliste A. Niķe
Autores foto

Viesītes novada izglītības Viesītes novada izglītības 
iestādes gatavas jaunajam mācību iestādes gatavas jaunajam mācību 

gadamgadam
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

1. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldī-
bas domes deputātu sastāvā – ar š. g. 20. jūliju 
savas pilnvaras izbeidza deputāte Svetlana Pu-
zāne sakarā ar noteiktajiem amatu savienošanas 
ierobežojumiem pašvaldības domes deputātiem 
(nedrīkst apvienot deputāta pienākumus ar sa-
viem amata pienākumiem Viesītes novada paš-
valdībā). Līdz ar to Viesītes novada pašvaldības 
domes deputātu sastāvā ar 2017. gada 20. jūliju ir 
iekļauts vēlētāju apvienības “VIENOTI NOVA-
DAM” deputāts Pēteris Līcis.

2. Par Viesītes novada pašvaldības izpilddi-
rektora iecelšanu – par Viesītes novada pašvaldī-
bas izpilddirektori ar 2017. gada 1. augustu iecē-
la Saukas pagasta pārvaldes vadītāju Sanitu Lūsi, 
uzdodot izpilddirektora amata ietvaros veikt arī 
Saukas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus.

3. Par Viesītes novada domes 2017. gada 
saistošo noteikumu Nr. 6 “Viesītes novada paš-
valdības nolikums” apstiprināšanu.

4. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldī-
bas domes pastāvīgo komisiju sastāvā un Viesī-
tes novada pašvaldības domes pastāvīgo komisi-
ju nolikumu apstiprināšanu.

5. Par Viesītes novada vēlēšanu komisijas 
izveidošanu 7 komisijas locekļu sastāvā, nosakot 
kandidātu pieteikšanos līdz š. g. 14. augustam.

6. Par Viesītes novada pašvaldības pārstāvi 
biedrībā “Lauku partnerība Sēlija” – deleģēja do-
mes priekšsēdētāju Alfonu Žuku pārstāvēt paš-
valdību biedrības valdē.

7. Par atbildīgo par civilās aizsardzības uzde-
vumu izpildi un vietējā mēroga katastrofas pār-
valdīšanas koordinēšanu Viesītes novada paš-
valdībā – deleģēja domes priekšsēdētāju Alfonu 
Žuku pārstāvēt pašvaldību apvienotajā Civilās 
aizsardzības komisijā.

8. Par apbalvojuma “Viesītes Goda pilsonis” 
piešķiršanu ilggadējam Viesītes domes priekšsē-
dētājam Jānim Dimitrijevam, apbalvojumu pa-
sniedzot Viesītes pilsētas svētku laikā.

9. Atļāva Laurai Zvirbulei Viesītes novada 
domes deputāta un domes priekšsēdētāja viet-
nieka amatu savienot ar Viesītes novada pašval-
dības administratīvās iestādes “Viesītes novada 
pašvaldība” projektu administratora amatu.

10. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošo cirsmu trešo atklātu, mutisku izsoli ar aug-
šupejošu soli un noteikumu Nr. 15/2017 apstip-
rināšanu.

11. Par Viesītes novada pašvaldībai piedero-
šā dzīvokļa īpašuma – Rites pagasta “Druviņas 
6” – 6, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar aug-
šupejošu soli un noteikumu Nr. 16/2017 apstip-
rināšanu.

12. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma – Rites pagasta 
“Mazsprīdīši” – trešo atklātu, mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli un noteikumu Nr. 17/2017 ap-
stiprināšanu.

13. Par Viesītes novada pašvaldībai piedero-
šā nekustamā īpašuma – Viesītes pagasta “Maz-
bruņenieki” – atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli 

ar augšupejošu soli un noteikumu Nr. 18/2017 
apstiprināšanu.

14. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma – Viesītes pagasta 
“Ābelītes” – atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli un noteikumu Nr. 19/2017 ap-
stiprināšanu.

15. Par izmaiņām pamatlīdzekļos.
16. Par debitoru parāda dzēšanu.
17. Par fi nansējuma piešķiršanu no vides 

aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta atkri-
tumu izvešanai – 875,65 EUR, ūdens skaitītāju 
(30 gab.) iegādei – 10000 EUR un sadzīves atkri-
tumu konteineru (11 gab.) iegādei – 2150 EUR.

18. Par iesniegumiem fi nansiālajam atbals-
tam novada stenda šaušanas sportistiem – pie-
šķīra 200 EUR dalībai stenda šaušanas treniņ-
nometnē Čehijā un 300 EUR dalībai Eiropas 
čempionātā stenda šaušanā Azerbaidžānā.

19. Par Viesītes novada pašvaldības Attīstī-
bas programmas 2014. – 2020. gadam Rīcības 
plāna 2017. – 2019. gadam un Investīciju plāna 
2017. gadam aktualizāciju.

20. Par Valsts nozīmes industriālā pie-
minekļa “Šaursliežu dzelzceļa mezgls Viesītē” 
Lokomotīvju depo ēku – atbalstīja Šaursliežu 
dzelzceļa mezgla Viesītē Lokomotīvju depo ēkas 
nepieciešamās būvniecības izpēti, sagatavojot 
Būvprojektu minimālā sastāvā atbilstoši Vispā-
rīgiem būvnoteikumiem un Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 281 LBN202–15 “Būvprojekta 
saturs un noformēšana”. Nolēma iesniegt p ro-
jekta “Šaursliežu dzelzceļa mezgla Viesītē Loko-
motīvju depo ēkas izpēte – būvprojekta izstrāde 
minimālā sastāvā ” iesniegumu valsts budžeta 
fi nansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu 
izpētei, konservācijai un restaurācijai.

21. Par dzīvokļa pirkuma maksas sadalīšanu 
daļās.

22. Par zemes vienības atdalīšanu no nekus-
tamā īpašuma – 2 personām.

23. Par zemes nomu – 4 personām.
24. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlī-

dzības 1 personai.
25. Par adrešu maiņu Viesītes novada Elk-

šņu pagastā. Nolēma mainīt adreses Viesītes no-
vada Elkšņu pagasta Elkšņu ciemā:

1.1. no “Dzenīši 5”, Elkšņi, Elkšņu pag., Vie-
sītes nov., LV 5217, uz Jaunā iela 4, Elkšņi, Elk-
šņu pag., Viesītes nov., LV 5217 (adreses kods: 
104964157);

1.2. no “Dzenīši 7”, Elkšņi, Elkšņu pag., Vie-
sītes nov., LV 5217, uz Jaunā iela 6, Elkšņi, Elk-
šņu pag., Viesītes nov., LV 5217 (adreses kods: 
104964157);

1.3. n o Jaunā iela 2, Elkšņi, Elkšņu pag., Vie-
sītes nov., LV 5217, uz Jaunā iela 5, Elkšņi, Elk-
šņu pag., Viesītes nov., LV 5217 (adreses kods 
102241844);

1.4. no Jaunā iela 1, Elkšņi, Elkšņu pag., Vie-
sītes nov., LV 5217, uz Jaunā iela 7, Elkšņi, Elk-
šņu pag., Viesītes nov., LV 5217 (adreses kods: 
102241844);

1.5. no Jaunā iela 4, Elkšņi, Elkšņu pag., Vie-
sītes nov., LV 5217, uz Jaunā iela 9, Elkšņi, Elk-
šņu pag., Viesītes nov., LV 5217 (adreses kods 
102241844).

26. Par adrešu piešķiršanu. Piešķirt šādas 
adreses Viesītes novada teritorijā:

1.1. zemes vienībai Viesītes novada Elkšņu 
pagastā ar kadastra apzīmējumu 56580060139 
un ar to funkcionāli saistītajām būvēm piešķirt 
adresi: “Mazkārkļi”, Elkšņu pag., Viesītes nov., 
LV 5217;

1.2. zemes vienībai Viesītes novada Rites pa-
gastā ar kadastra apzīmējumu 56800040032 un 
funkcionāli saistītajām būvēm (veikals – ēdnīca) 
piešķirt adresi: “Saules Birņi”, Rites pag., Viesītes 
nov., LV 5228;

1.3. zemes vienībai Viesītes novada Rites 
pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800060060 
un ar to funkcionāli saistītajām būvēm piešķirt 
adresi: “Zvejnieki”, Rites pag., Viesītes nov., LV 
5228;

1.4. zemes vienībai Viesītes novada Saukas 
pagastā ar kadastra apzīmējumu 56880010012 
un funkcionāli saistītajām būvēm (dzīvojamā 
māja) piešķirt adresi: “Assi”, Lone, Saukas pag., 
Viesītes nov., LV 5224;

1.5. zemes vienībai Viesītes novada Viesītes 
pagastā ar kadastra apzīmējumu 56350120023 
un ar to funkcionāli saistītajām būvēm piešķirt 
adresi: “Biodīķi”, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 
5237;

1.6. zemes vienībai Viesītes novada Rites 
pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800060087 
un funkcionāli saistītajai būvei – baznīca – ar 
kadastra apzīmējumu 56800060087001 piešķirt 
adresi: “Ilzu baznīca”, Rites pag., Viesītes nov., 
LV 5228.

27. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2017 “No-
likums par licencēto makšķerēšanu Viesītes eze-
rā” apstiprināšanu.

28. Par apgrūtinājuma noņemšanu nekus-
tamajam īpašumam “Dzirnavu dīķis” Saukas 
pagastā un par atsavināšanas procesa uzsākšanu 
nekustamajam īpašumam “Dzirnavu dīķis” Sau-
kas pagastā, Viesītes novadā.

29. Par izmaiņām Eiropas Sociālā fonda 
projekta “Atver sirdi Zemgalē” pašvaldības dein-
stitucionalizācijas vadības grupā.

30. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautā-
jumu risināšanā 3 personām.

31. Par līguma slēgšanu ar SIA “Viesītes ko-
munālā pārvalde” par sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu nodrošināšanu Viesītes 
novadā.

32. Par LEADER programmas projekta 
“Viesītes Radošās rezidences” īstenošanas pār-
traukšanu.

33. Par a izņēmuma ņemšanu Valsts kasē 
projekta Nr. LLI–199 “Travel Smart – visit Li-
thuania and Latvia” /“Ceļo gudri – apmeklē Lie-
tuvu un Latviju”/ īstenošanai.

34. Par projektu “Esošās skolas ēkas pārbūve 
ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un 

Viesītes novada domes sēdēs 2017. gada 20. jūlijā 
un 17. augustā izskatītie jautājumi
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sociālās aprūpes centra vajadzībām”. Neapstipri-
nāja fi nansējumu 577549,59 EUR (ar PVN) pro-
jekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas 
maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās 
aprūpes centra vajadzībām” būvdarbu I kārtai 
(Sporta zāle un telpas Sporta skolas vajadzībām), 
tāpēc nolēma pārtraukt projekta “Esošās skolas 
ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas 
un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzī-
bām” I kārtas iepirkumu.

35. Par nekustamo īpašumu “Riepiņas” Vie-
sītes pagastā – atlikts jautājums.

36. Par fi nansējuma piešķiršanu no vides 
aizsardzības speciālā budžeta – lielgabarīta atkri-
tumu izvešanai 425,38 EUR, par atkritumu izve-
šanu no Viesītes ezera atpūtas zonām – 542,43 
EUR.

37. Par fi nansējuma piešķiršanu festivālam 
“Zobens un Lemess” – 2018. gada budžetā festi-
vāla rīkošanai nolēma ieplānot 10000 EUR.

38. Par fi nansējuma piešķiršanu mācību 
piederumu iegādei 1. klašu skolēniem – 27 bēr-
niem, kuri uzsāks mācības Viesītes vidusskolas 
1. klasē, piešķirts fi nansējums mācību piederu-
mu iegādei – kopā 810 EUR.

39. Par pirmsskolas izglītības pedagogu mē-
neša darba algu – no 2017. gada 1. septembra 
līdz 2017. gada 31. decembrim pirmsskolas iz-
glītības pedagogu (izņemot bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbinātos pirmsskolas 
izglītības pedagogus) mēneša darba algas likme 
noteikta 620 EUR un darba slodze 0,9 (36 stun-
das nedēļā).

40. Par pusdienu, launaga un brokastu 
porciju cenām pašvaldības izglītības iestādēs 
2017./2018. mācību gadā. Apstiprināja šādas 
pusdienu, launaga un brokastu porciju cenas 
pašvaldības izglītības iestādēs:

a. komplekso pusdienu porcijas cena 1. – 4. 
klašu skolēniem Viesītes vidusskolā – 1,42 EUR;

b. komplekso pusdienu porcijas cena 5. – 9. 
klašu skolēniem Viesītes vidusskolā – 1,50 EUR;

c. komplekso pusdienu porcijas cena PII 
“Zīlīte” audzēkņiem – 1,42 EUR;

d. launaga porcijas cena PII “Zīlīte” audzēk-
ņiem – 0,44 EUR;

e. brokastu porcijas cena PII “Zīlīte” audzēk-
ņiem – 0,44 EUR;

f. komplekso pusdienu porcijas cena 1. – 4. 
klašu skolēniem Rites pamatskolā – 1,42 EUR;

g. komplekso pusdienu porcijas cena 5. – 9. 
klašu skolēniem Rites pamatskolā – 1,05 EUR;

h. komplekso pusdienu porcijas cena darbi-
niekiem Rites pamatskolā – 1,50 EUR.

41. Par izmaiņām Viesītes Mūzikas un 
mākslas skolas amatu klasifi kācijas sarakstā – 
ar 2017. gada 1. septembri tiek veikti grozījumi 
Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu 
klasifi kācijas sarakstā 2017. gadam sadaļā Mūzi-
kas un mākslas skola sakarā ar jaunu program-
mu īstenošanas vietu atvēršanu Neretas novadā: 
lietvede (klasifi kācijas kods 334104) – mainīta 
amata slodze no 0.5 uz 0.8 (mēneša amata alga 
no 263 EUR uz 428,80 EUR).

42. Par Viesītes novada domes noteikumu 
Nr. 20/2017 “Kārtība valsts budžeta mērķdotāci-
jas pedagogu darba samaksai pašvaldību vispā-
rējās izglītības iestādēs sadalei Viesītes novadā” 
apstiprināšanu.

43. Par fi nansējumu biedrības “Cerību 
krustceles” rīkotajai ekskursijai – nolēma ap-
maksāt transporta izdevumu līdz 250 EUR.

44. Par saskaņojumu Viesītes Mūzikas un 
mākslas skolas programmu īstenošanas vietu 
atvēršanai Neretas novadā. Nolēma neiebilst, ka 
Viesītes Mūzikas un mākslas skola ar 2017. gada 
1. septembri atver jaunas programmu īstenoša-
nas vietas mūzikas programmu apguvei Neretas 
novadā – Neretas vidusskolā un Mazzalves pa-
matskolā.

45. Par Sēlijas Sporta skolas iestāšanos bied-
rībā “Latvijas Orientēšanās federācija” un biedrī-
bā “Latvijas Tenisa savienība”.

46. Par ideju konkursu “Sēlijas amatnieki 

Simtgades bērniem”.
47. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautā-

jumu risināšanā 3 personām, no dzīvokļu rindas 
izslēdza 20 personas, atteica uzņemt dzīvokļu 
rindā 2 personas, pagarināja īres līgumu 58 
personām, atļāva slēgt beztermiņa īres līgumu 
9 personām, nepagarināja īres līgumu 6 perso-
nām.

48. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
49. Par dzīvokļa Brīvības iela 4 – 6, Viesīte, 

Viesītes novads, pārdošanu pirmpirkuma kārtī-
bā.

50. Par precizēto saistošo noteikumu Nr. 
7/2017 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu 
Viesītes ezerā” apstiprināšanu.

51. Par jauna nomas termiņa noteikšanu 
17.03.2010. noslēgtajā nomas līgumā par nekus-
tamo īpašumu “Piksteres ezers”.

52. Par zemes vienības atdalīšanu no nekus-
tamā īpašuma 2 personām.

53. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo 
noteikumu Nr. 8/2017 “Par grozījumiem 2017. 
gada 18. janvāra noteikumos Nr. 1/2017 “Par 
Viesītes novada pašvaldības 2017. gada budže-
tu”” apstiprināšanu.

54. Par Viesītes novada vēlēšanu komisijas 
locekļu ievēlēšanu. Par Viesītes novada vēlēšanu 
komisijas locekļiem ievēlēja Ināru Elberti, Gin-
tu Grinbergu, Evitu Čibuli, Anitu Maļinovsku, 
Alitu Kuzņecovu, Lieni Maisaku, Inesi Ponoma-
renko. Par Viesītes noveda vēlēšanu komisijas 
locekļu kandidātiem ievēlēja: Austru Niķi, Ainu 
Guoģi, Valdu Lāčplēsi.

55. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu Ze-
mesgrāmatā uz dzīvokli Smilšu ielā 31 – 25, Vie-
sīte, Viesītes novads.

56. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedzi-
ņu no 1 personas.
Informāciju sagatavoja pašvaldības kancelejas 

vadītāja D. Vītola.
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi no-

vada mājaslapā: www.viesite.lv

APSTIPRINĀTS ar Viesītes novada domes 
2017. gada 17. augusta sēdes lēmumu Nr. 9 (pro-
tokols Nr. 14).

Pamats: 2016. gada 5. jūlija MK Noteikumi 
Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedago-
gu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītī-
bas iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidē-
jās izglītības iestādēs”

(turpmāk Noteikumi), 14. un 23. punkts.
1. Valsts budžeta mērķdotācija izglītības 

iestādēm tiek aprēķināta un sadalīta saskaņā ar 
Noteikumiem un citiem uz pedagogu darba sa-
maksu attiecināmiem Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības 
lēmumiem.

2. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglī-
tības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu 
un efektīvu izlietojumu un nodrošina mērķdotā-
cijas sadales atklātību.

3. Šī kārtība nosaka, kā Viesītes novadā tiek 
sadalīts Noteikumu 14. punktā minētais papil-
dus fi nansējums un 23. punktā minētā mērķdo-

tācija pedagogu darba samaksai.
4. Noteikt, ka Noteikumu 14. punktā no-

sauktais papildus fi nansējums paliek attiecīgi 
katras izglītības iestādes rīcībā.

5. Papildus fi nansējumu (Noteikumu 8.3. 
punkts) 13.5% apmērā no mācību stundu plāna 
īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas izglītības 
iestāde izmanto, apmaksājot:

5.1. grupu darbu;
5.2. metodisko darbu izglītības iestādē;
5.3. projektu vadību un citas aktivitātes, kas 

saistītas ar izglītības iestādes attīstību;
5.4. ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītoša-

nu;
5.5. papildu latviešu valodas nodarbības re-

emigrējošo un imigrējošo izglītojamo atbalstam;
5.6. prombūtnē esošo pedagogu aizvietoša-

nu.
6. Papildus fi nansējumu (Noteikumu 8.4. 

punkts) iestādes vadītāja, viņa vietnieku un 
atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psi-
hologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras 

konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksai 
izglītības iestāde izmanto, ievērojot Noteikumu 
13. punktu.

7. No mērķdotācijas pedagogu darba sa-
maksai atbilstoši Noteikumu 23. punktam 
2017./2018. mācību gadā – ne vairāk kā 6% ap-
mērā, pašvaldība:

7.1. izmanto ilgstoši slimojošo izglītojamo 
izglītošanai, prombūtnē esošo pedagogu aiz-
vietošanai, ja izglītības iestādei nepietiek sava 
fi nansējuma, un citiem normatīvajos aktos no-
teiktajiem mērķiem;

7.2. iedala izglītības iestādei starpnovadu 
metodisko apvienību vadītāju darba apmaksai;

7.3. 3% mērķdotācijas iedala Rites pamat-
skolai (ar izglītojamo skaitu līdz 100) pedagogu 
darba samaksai (kontaktstundas, burtnīcu labo-
šana, klases audzināšana, individuālais darbs/
konsultācijas, gatavošanās stundām).

8. Kārtība stājas spēkā 2017. gada 1. septem-
brī.

Novada domes priekšsēdētājs A. Žuks

Viesītes novada domes 2017. gada 10. augusta noteikumi Nr. 20/2017 “Kārtība valsts 
budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs sadalei Viesītes novadā”
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APSTIPRINĀTI Ar Viesītes novada do-
mes 2017. gada 17. augusta sēdes lēmumu Nr. 
23 (protokols Nr. 14).

Izdoti saskaņā ar LR likumiem: “Par pašval-
dībām”, 15. pants, 43. pants un 46. pants, “Par 
pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un fi nanšu 
vadību”, “Par valsts budžetu 2017. gadam”.

1. Saistošie noteikumi nosaka Viesītes no-
vada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta 
grozīto ieņēmumu, izdevumu un aizņēmumu 
apmēru.

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības 
pamatbudžetu 2017. gadam šādā apmērā (1. 
pielikums):

2.1.  kārtējā gada ieņēmumi – 3968233 euro,
2.2.  kārtējā gada izdevumi – 4935713 euro,
2.3.  naudas līdzekļu atlikums uz gada bei-

gām – 20595 euro.
Sēdes vadītājs – novada domes priekšsēdētājs 

A. Žuks

Pielikums Nr. 2 
Paskaidrojuma raksts

Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmu-
mos (1. pielikums):

1. precizēt kārtējā saimnieciskā gada ne-
kustamā īpašuma nodokli par mājokli par 2000 
EUR, palielinot ieņēmumus kodā 04.131;

2. ņemt uzskaitē ieņēmumus no neapbūvē-
ta zemes gabala privatizācijas 55 EUR ieņēmu-
mu kodā 12.313;

3. saskaņā ar noslēgto līgumu Nr. 17/1–
14.2/K 16 no 26.06.2017 ar Zemgales Plāno-
šanas reģionu saņemti līdzekļi no Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda 1510 EUR projekta “Sēlijas 
amatnieku jampadracis Viesītē” īstenošanai 
ieņēmumu kodā 17.200;

4. palielināt ieņēmumus par izglītības pa-
kalpojumu sniegšanu ieņēmumu kodā 19.210 
par 6000 EUR;

5. saņemti uzturēšanas izdevumu transfer-
ti projektu īstenošanai ieņēmumu kodā 18.630 
EUR 66480, t.sk. 47935 EUR avanss pašvaldī-
bas ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbū-
vei, avanss 4818 EUR pārrobežu projekta Nr. 
LLI–199 “Travel smart – visit Lithuanija and 

Latvia” īstenošanai, līdzekļi EUR 3500 projekta 
“Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju dro-
šībai sabiedriskajos pasākumos Viesītes nova-
dā” realizācijai. Precizēt saņemamos līdzekļus 
10227 EUR projektam “Vietējās sabiedrības 
veselības veicināšana un slimību profi lakse Vie-
sītes novadā”;

6. precizēt saņemamo maksu EUR 550 par 
personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 
ieņēmumu kodā 21.391;

7. saņemti savstarpējie ieņēmumi EUR 900 
par Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta īste-
nošanu ieņēmumu kodā 21.395;

8. precizēt saņemamos ieņēmumus par tel-
pu īri EUR 1245 ieņēmumu kodā 21.399;

9. palielināt pārējos ieņēmumus kodā 
21.499 par 5498 EUR, t.sk. 5543 EUR par 
līdzekļiem Viesītes vidusskolas Eiropas Sa-
vienības Erasmus + programmas projekta 
“Words Unite Us”, Nr. 2015–1–RO01–KA219–
015167_7”, īstenošanai, samazināt par EUR 45 
citus pārējos ieņēmumus.

Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumos 
(2. pielikums):

1. palielināt izdevumus Rites pagasta pār-
valdei par 512 EUR no budžeta atlikuma lī-
dzekļiem (Viesītes novada domes 2017. gada 29. 
jūnija lēmums Nr. 15 (prot. Nr. 11) atbalsts Zie-
doņa fonda projektam “1836” izdevumu kodā 
5234;

2. samazināt izdevumus par EUR 4673 – 
ietaupītie līdzekļi Viesītes vēlēšanu komisijas 
darbībai;

3. pašvaldības policijas darbības nodrošinā-
šanai palielināt izdevumus EUR 915 no budžeta 
līdzekļu atlikuma autotransporta remontam, iz-
devumu kods 2242;

4. Bāriņtiesas uzturēšanas izdevumus pa-
lielināt par EUR 250 – komunālo pakalpojumu 
nodrošināšanai un kurināmā iegādei no budže-
ta līdzekļu atlikuma;

5. Saimniecības nodaļā, veicot iepirkumu 
pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni 
pārbūvei, samazinājās izdevumi kodā 5250 par 
EUR 42364;

6.  uzsāktā projekta “Vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanas un slimību profi lakse 
Viesītes novadā” 2017. gada aktivitātēm no pro-
jekta līdzekļiem nepieciešami EUR 15044, t.sk. 
atlīdzībai 7900 EUR, transportam izdevumu 
kodā 2233 EUR 3544, mazvērtīgā inventāra ie-
gādei izdevumu kodā 2312 EUR 3600;

7. projekta Nr. LLI–199 “Travel smart – visit 
Lithuanija and Latvia” ietvaros veiks “Mīlestības 
takas” pārbūves 2. kārtu izdevumu kodā 5240 
EUR 47676 no kredīta līdzekļiem;

8. papildus Elkšņu kultūras namam ne-
pieciešami EUR 165 izdevumu kodā 2222 ko-
munālo pakalpojumu izdevumiem, Viesītes 
kultūras pilij izdevumu kodā 1228 EUR 214 – 
vienreizējs pabalsts darbiniekam (bēru gadīju-
mā) no budžeta atlikuma līdzekļiem;

9. Viesītes Sporta klubam EUR 500 izde-
vumu kodā 2279 Stenda šaušanas sportistiem 
(Viesītes novada domes 2017. gada 20. jūlija lē-
mums Nr. 19 (prot. Nr. 13)) no budžeta līdzekļu 
atlikuma;

10.  pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” 
izdevumos nepieciešami EUR 6000 izdevumu 
kodā 2363 5. – 6–gadīgo audzēkņu ēdināšanas 
izdevumiem no budžeta līdzekļu atlikuma;

11.  Viesītes vidusskolas Eiropas Savienības 
Erasmus + programmas projekta “Words Unite 
Us”, Nr. 2015–1–RO01–KA219–015167_7”, īs-
tenošanas noslēguma aktivitātēm nepieciešami 
EUR 5370 no projekta līdzekļiem;

12.  Sēlijas Sporta skolai EUR 3000 piešķirti 
(Viesītes novada domes 2017. gada 29. jūnija lē-
mums Nr. 9 (prot. Nr. 11)) skolas komandas da-
lībai futbola turnīrā sadraudzības pilsētā Žida-
čiva (Ukraina), papildus EUR 1374 izdevumu 
kodā 5231 autotransporta iegādei un EUR 662 
datortehnikas iegādei izdevumu kodā 5238 no 
budžeta līdzekļu atlikuma;

13.  Viesītes novada dzīvojamās mājas soci-
āli neaizsargātām ģimenēm remonta materiālu 
iegādei nepieciešami papildus EUR 800 izde-
vumu kodā 2350 no budžeta līdzekļu atlikuma;

14.  pārējās struktūrvienībās veikt iekšējos 
savstarpējos grozījumus, nemainot budžeta ko-
pējo izdevumu summu.

Domes priekšsēdētājs A. Žuks

Viesītes novada pašvaldības saistošie noteikumi  Nr. 8/2017
“Par grozījumiem 2017. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos

Nr. 1/2017 “Par Viesītes novada pašvaldības 2017. gada budžetu””

Ideju konkurss – dāvanu komplekts “Sē-
lijas amatnieki Simtgades bērniem”– ir kon-
kurss par visatbilstošāko, vizuāli un saturiski 
piemērotāko dāvanu komplektu jaundzimu-
šajiem. Pieteikumā konkrēti jāatspoguļo dā-
vanu komplekta detalizēts apraksts, iekļaujot 
skices, izmaksas un piedāvājuma izgatavoša-
nas termiņi. Katrs pretendents drīkst iesniegt 
vienu vai vairākus piedāvājumus.

Konkursa kopējais budžets ir 484 EUR, 
viena dāvanu komplekta vērtība nedrīkst 
pārsniegt 10.00 EUR (+PVN). Konkursa uz-
varētājam ir jāizgatavo 40 dāvanu komplekti.

Konkursa priekšmets – dāvanu komplek-

ta idejas apraksts (idejas skice, estētiskais 
noformējums, materiāla un izmēru apraksts, 
kopējo izmaksu tāme). Dāvanu komplekta 
vizuālā identitāte jāsagatavo kā grafi sks zīmē-
jums vai datorsalikums uz A4 formāta lapas.

Konkursa mērķis – iegūt pēc iespējas la-
bāku vizuāli un tehniski izstrādātu ideju “Sē-
lijas amatnieki Simtgades bērniem” dāvanas 
izveidošanai. Izveidot īpašu dāvanu komplek-
tu, lai atbalstītu novada jaunās ģimenes un 
sveiktu katru simtgadē dzimušo novadnieku.

Konkursa darbus vērtēs Sociālo, izglītī-
bas, kultūras un sporta jautājumu komiteja 
un piesaistīti eksperti.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. 
gada 29. septembrim plkst. 14:00 Viesītes 
novada pašvaldībā, Brīvības iela 10, Viesīte, 
Viesītes novads, 1. stāvā, visās pagastu pārval-
dēs, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Pēc rezultātu paziņošanas Viesītes no-
vada pašvaldība slēdz līgumu ar konkursa 
uzvarētāju par 40 dāvanu komplektu izgata-
vošanu.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Vie-
sītes novada mājas lapā: www.viesite.lv

L. Zvirbule, Viesītes novada 
pašvaldības Projektu administratore, 

tel. 26691248.

Viesītes novada pašvaldība organizē ideju konkursu 
“Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem”
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IZSOLES

• Viesītes novada pašvaldība rīko trešo at-
klātu, mutisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli, 
izsolot cirsmas – kopšanas un izlases cirsmas kā 
vienotu objektu:

Viesītes novada Viesītē, Smilšu ielā 39, 
ar kadastra numuru 56150010303 zemes vie-
nībā ar kadastra apzīmējumu 56350120043 
(1. kvartāla 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 14. 
nogabali) un zemes vienībā ar kadastra ap-
zīmējumu 56150010042 (1. kvartāla 1. noga-
bals) un Smilšu ielā 41 ar kadastra numuru 
56150010044 zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 56150010043 (1. kvartāla 1. 
nogabals). Platība 13,68 (trīspadsmit komats 
sešdesmit astoņi) hektāri, krāja 882,92 (asto-
ņi simti astoņdesmit divi komats deviņdesmit 
divi) kubikmetri.

Objektu izsoles sākotnējā cena ir noteikta 
EUR 10400.00 (desmit tūkstoši četri simti euro
un 00 centi).

Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis): 
katru nākamo reizi EUR 100.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, cirsmām 
un to dokumentiem, iesniegt pieteikumus un 
dokumentus izsolei var līdz 2017. gada 24. au-
gustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada 
pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Dalībnieka reģistrācijas nodeva EUR 30 
(trīsdesmit euro), drošības nauda – 10% no 
izsoles sākuma cenas. Dalībnieka reģistrāci-
jas nodeva iemaksājama pašvaldības kontā: 
LV66UNLA0009013130395, SEB banka, Jēkab-
pils fi liāle, kods UNLALV2X009. Drošības nau-
da iemaksājama pašvaldības kontā: LV66UN-
LA0009013130395, SEB banka, Jēkabpils fi liāle, 
kods UNLALV2X009.

Izsole sāksies 2017. gada 25. augustā plkst. 
9.00 Viesītes novada pašvaldības administrāci-
jas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) 
dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.• Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-
dībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Viesītes 
novada Rites pagasta “Druviņas 6” – 6, ar 
kadastra Nr. 56809000028, atkārtotu, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli: dzīvokļa īpa-
šums sastāv no dzīvokļa Nr. 6 un 483/10797 do-

mājamām daļām no ēkas uz zemes gabala. Sā-
kotnējā cena – EUR 1108.00. Izsoles solis EUR 
50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Izsole sāksies 2017. gada 1. septembrī plkst. 

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

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, 
iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var 
līdz 2017. gada 31. augustam (ieskaitot) darba 
dienās Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

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

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.• Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes 
novada Viesītes pagasta “Ābelītes”, ar kadastra 
Nr. 56350100063, atkārtotu, atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums 
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 56350100028, 2,98 ha platībā; sā-
kotnējā cena EUR 4916.00. Izsoles solis EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 centi).

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

iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var 
līdz 2017. gada 31. augustam (ieskaitot) darba 
laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

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

Nav personas, kam ir pirmpirkuma tiesības 
uz nekustamo īpašumu.

Īpašums ir starpgabals.
Izsole sāksies 2017. gada 1. septembrī plkst. 

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

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

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.• Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes 
novada Viesītes pagasta “Mazbruņenieki”, 
ar kadastra numuru 56350130045, atkārtotu, 
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; ne-

kustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 56350130036, 
4.66 ha platībā; sākotnējā cena EUR 4386.00. 
Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 
00 centi).

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

iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var 
līdz 2017. gada 31. augustam (ieskaitot) darba 
laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

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

Starpgabals.
Nav pirmpirkuma tiesību uz īpašumu.
Izsole sāksies 2017. gada 1. septembrī plkst. 

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

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

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.• Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes 
novada Rites pagasta “Mazsprīdīši”, ar ka-
dastra Nr. 56800060090, trešo atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums 
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 0.2754 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 56800060088; 
sākotnējā cena EUR 460.00. Izsoles solis EUR 
50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

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

iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var 
līdz 2017. gada 31. augustam (ieskaitot) darba 
laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

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

Ir starpgabala statuss.
Izsole sāksies 2017. gada 1. septembrī plkst. 

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

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

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

Viesītes novada domes sēdē šī 
gada 29. jūnijā 

apstiprināts Viesītes novada 
pašvaldības 2016. gada 

publiskais gada pārskats. 
Ar pārskatu var iepazīties 

Viesītes novada pašvaldības 
kancelejā, Viesītes bibliotēkā un 

pašvaldības mājaslapā.

Pēc klientu pieprasījuma esam parūpējušies par skaidras 
naudas izmaksas iespējām Elkšņu ciema iedzīvotājiem 
No šī gada 1. jūlija pārtikas preču veikalā Elkšņos ir iespēja izņemt skaidru naudu 
no sava konta, izmantojot Swedbank izdotu norēķinu karti.

• Minimālā summa ko iespējams izņemt, ir 1 eiro cents.
• Maksimālā summa ko iespējams izņemt vienā reizē, ir 75 EUR.
• Veikals naudu var izmaksāt kā banknotēs tā arī monētās.
• Katram darījumam banka piemēro komisijas maksu saskaņā ar bankas spēkā 
esošo cenrādi.
• Pakalpojums pieejams tikai Swedbank bankas klientiem.
• Veikalam ir tiesības atteikt skaidras naudas izmaksu, ja uz darījuma 
pieprasīšanas brīdi nav iespējams nodrošināt šī pakalpojuma izpildi.

Gaidīsim Jūs pārtikas veikalā “Elkšņi”, Elkšņos, Jaunajā ielā 4 – 2.
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APSTIPRINĀTI ar Viesītes novada do-
mes 2017. gada 20. jūlija sēdes lēmumu Nr. 
29., prot. Nr. 13.

PRECIZĒTI ar Viesītes novada domes 
2017. gada 17. augusta sēdes lēmumu Nr. 20, 
prot. Nr. 14. Izdoti saskaņā ar Zvejniecības 
likuma 10. panta piekto daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saskaņā ar Civillikuma 1102. panta I 

Pielikumu Viesītes ezers pieder pie publis-
kajiem ūdeņiem, kuros zvejas tiesības pieder 
valstij. Viesītes ezers atrodas Augšzemes 
augstienē Viesītes novada Viesītes pagastā, 
tā platība ir 232,2 ha (pielikums Nr. 2).

2. Viesītes ezers ir Viesītes novada paš-
valdības (turpmāk - Pašvaldība) valdījumā.

3. Licencētā makšķerēšana Viesītes ezerā 
ieviesta, lai samazinātu antropogēno slodzi 
un radītu labvēlīgus apstākļus dabas resur-
su ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, 
zivju resursu pavairošanai un aizsardzībai.

4. Licencētā makšķerēšana tiek īstenota 
saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. 
noteikumiem Nr. 799 “Licencētās makšķe-
rēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi” un pamatojoties uz Latvijas 
zivsaimniecības pētniecības institūta 2001. 
gadā izstrādātajiem Viesītes ezera zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas noteikumiem.

5. Licencēto makšķerēšanu Viesītes eze-
rā, pamatojoties uz Viesītes novada pašval-
dības pilnvarojuma līgumu, organizē biedrī-
ba “Vārava” (Reģ. nr. 50008158241, juridiskā 
adrese: “Pērlīte”, Viesītes pagasts, Viesītes 
novads, LV 5237), mob. tālr. 29464385, e-
pasts: info@perlite.lv

 
II. Makšķerēšanas licenču 

veidi un cenas
6. Licenču veidi (Pielikums Nr. 1):

III. Licenču cenu atlaides 

7. Gada bezmaksas licenci ir tiesīgi sa-
ņemt:

7.1. Viesītes ezera piekrastes zemes 
īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, kuriem 
ir deklarēta dzīvesvieta Viesītes novada 
pašvaldībā;

7.2. makšķernieki, kuri piedalās ezera 
zivju resursu aizsardzībā un ezera vides 
sakopšanā – saskaņā ar Pašvaldības un 
biedrības “Vārava” savstarpēji saskaņotu 
lēmumu;

7.3. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 
gadiem un personas, kuras ir vecākas par 
65 gadiem, uzrādot dokumentu, kas ļauj 
identificēt personu un tās vecumu;

7.4. personas ar invaliditāti, uzrādot 
invaliditātes apliecību;

7.5. politiski represētās personas, uzrā-
dot politiski represētās personas apliecību.

8. Šī nolikuma 8.2., 8.3. un 8.4. apakš-
punktā minētajām personām, makšķerējot 
Viesītes ezerā, jābūt līdzi attiecīgiem do-
kumentiem, kuri apliecina tiesības izman-
tot gada bezmaksas licenci.

9. Ja gada bezmaksas licenču skaits ir 
beidzies, jaunas bezmaksas licences teko-
šajā gadā netiek izsniegtas un makšķerē-
šanai var iegādāties kādu no šī nolikuma 
6. punktā norādītajām maksas licencēm.

 
IV. Lomu uzskaite 

10. Visiem licenču īpašniekiem neat-
karīgi no to veida obligāti jāreģistrē savi 
lomi, norādot datumu, zivju sugu, loma 
lielumu (zivju skaitu un svaru), tos ierak-
stot licences otrajā pusē norādītajā tabulā.

11. Visu licenču īpašnieku obligāts 
pienākums ir licences kopā ar aizpildītām 
lomu uzskaites tabulām iesniegt licencētās 
makšķerēšanas organizētājam kādā no šā-

diem veidiem:
11.1. licenču iegādes vietās;
11.2. nosūtīt pa pastu uz adresi, kura 

norādīta uz licences;
11.3. skanētā veidā uz e-pasta adresi: 

info@perlite.lv;
11.4. portālā www.epakalpojumi.lv 

(portālā www.epakalpojumi.lv iegādātās 
licences).

12. Licenču iesniegšanas termiņi:
12.1. vienas diennakts licences, nedē-

ļas un mēneša licences – 5 dienu laikā no 
izmantošanas dienas;

12.2. gada licenci un gada bezmaksas 
licenci – līdz nākošā gada 10. janvārim;

12.3. visu licenču īpašniekiem licenču 
nenodošanas un ziņu par lomiem nesnieg-
šanas gadījumos, kā arī cita veida makšķe-
rēšanas pārkāpumu gadījumos tiks liegta 
iespēja turpmāk iegādāties jebkura veida 
licences makšķerēšanai Viesītes ezerā kār-
tējā un nākamajā gadā.

13. Katru gadu līdz 1. februārim bied-
rība “Vārava” nodrošina atpakaļ nodoto 
licenču un informācijas par portālā: www.
epakalpojumi.lv reģistrētajiem lomiem ie-
sniegšanu valsts “Pārtikas drošības, dzīv-
nieku veselības un vides zinātniskajam 
institūtam BIOR” saskaņā ar Ministru 
kabineta 22.12.2015. noteikumos Nr. 799 
“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību noteikumi” minēto 
pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem 
lomiem.

V. Licenču noformēšana un 
realizācija 

14. Visās iegādājamajās licencēs tiek 
uzrādīts: licences veids un izsniegšanas 
datums, kārtas numurs, cena, licences 
derīguma termiņš, makšķerēšanas vieta, 
licencētās makšķerēšanas organizētājs, 
licences izsniedzēja un saņēmēja paraks-
ti.

15. Visām licencēm bez izņēmuma jā-
būt numurētām, un tām jāsatur šī Noliku-
ma 14. punktā minētā informācija.

16. Portālā: www.epakalpojumi.lv ie-
gādātajās licencēs makšķerēšanas termiņu 
ieraksta pircējs, bet pārējās licencēs - li-
cences izsniedzējs.

17. Visām licencēm ir jābūt noformē-
tām un uzskaitītām atbilstoši Valsts ieņē-
muma dienesta prasībām.

18. Visu licenču īpašnieki tiek reģistrē-
ti (vārds, uzvārds, personas kods) licenču 
saņemšanas (iegādes) vietās kopējas datu 
bāzes veidošanai par licencēto makšķerē-
šanu Viesītes ezerā.

19. Visu veidu maksas licences pārdod:
19.1. no plkst. 8.00 līdz 17.00 katru 

dienu kempingā “Pērlīte”, “Pērlīte”, Vie-
sītes pagasts, Viesītes novads, mob. tālr. 
29464385;

19.2. visu diennakti portālā: www.

Viesītes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7/2017
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā’’

Licenču veidi
Licenču 

skaits 
gadā

Maksa par 
vienu licenci

6.1. Gada licence makšķerēšanai Viesītes ezerā no krasta, 
no ledus un no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas 
maija mēnesī

100 EUR 35,00

6.2. Maija mēneša licence makšķerēšanai Viesītes ezerā 50 EUR 15,00

6.3. Maija mēneša vienas diennakts licence makšķerēšanai 
Viesītes ezerā no laivas 150 EUR 5,00

6.4. Nedēļas licence makšķerēšanai Viesītes ezerā no krasta, 
no ledus un no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas 
maija mēnesī

300 EUR 5,00

6.5. Diennakts licence makšķerēšanai Viesītes ezerā no 
krasta, no ledus un no laivas, izņemot makšķerēšanu no 
laivas maija mēnesī

1000 EUR 2,00

6.6. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Viesītes ezerā 
no krasta, no ledus un no laivas, izņemot makšķerēšanu no 
laivas maija mēnesī 

80 ---
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epakalpojumi.lv (izņemot gada bezmak-
sas licences), makšķernieka vārdu, uzvār-
du un parakstu apliecinot, autorizējoties 
caur internetbanku vai ar elektronisko 
parakstu.

20. Gada bezmaksas licences izsniedz 
tikai licencētās makšķerēšanas organizē-
tāja pārstāvis (adrese Kempings “Pērlīte”, 
Viesītes pagasts, Viesītes novads, no plkst. 
8:00 līdz 17:00 katru dienu), tel. 29464385, 
e-pasts: info@perlite.lv

21. Katram licencētās makšķerēšanas 
dalībniekam ir pienākums iepazīties ar šī 
Nolikuma prasībām, par kuru ievērošanu 
viņš parakstās uz licences.

22. Makšķerēšanai neizmantoto vai sa-
karā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtī-
ba makšķerniekiem netiek atgriezta.

23. Licences ar labojumiem un bez 
makšķerēšanas termiņa norādes nav de-
rīgas.

VI. Makšķerēšanas 
sacensības 

24. Gada laikā Viesītes ezerā var tikt 
rīkotas ne vairāk kā 5 makšķerēšanas sa-
censības.

25. Makšķerēšanas sacensības notiek 
atbilstoši vienas diennakts licenču izman-
tošanas kārtībai.

26. Sacensību organizētāji ne vēlāk kā 
10 (desmit) dienas pirms attiecīgo sacen-
sību norises saskaņo sacensību nolikumu 
ar Pašvaldību un VVD, minot sacensību 
organizētāja vārdu un atbildīgo personu. 
Sacensību organizētājs garantē visu sacen-
sībām izmantoto licenču atgriešanu atbil-
stoši šī nolikuma 12.1. punktā minētajām 
prasībām.

27. Ja makšķerēšanas sacensību orga-
nizētājs pēc sacensību norises nenodrošina 
visu sacensībām iegādāto vienas diennakts 
licenču atgriešanu atbilstoši šī Nolikuma 
12.1. punktā minētajām prasībām, tad at-
tiecīgajai organizācijai turpmāk tiks liegta 
iespēja organizēt makšķerēšanas sacensī-
bas Viesītes ezerā.

VII. No licencēm iegūto 
līdzekļu izlietojums

28. No licenču realizācijas Viesītes 
ezerā iegūtās kopējās summas 30% biedrī-
ba “Vārava” reizi pusgadā (līdz 10. jūlijam 
par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim 
par otro pusgadu) ieskaita valsts pamat-
budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu 
veidošanai.

29. 70% līdzekļu no pārdotajām licen-
cēm tiek ieskaitīti biedrības “Vārava” kon-
tā, kurus tā izmanto zivju resursu pavairo-
šanas, vides un zivju resursu aizsardzības 
un licencētās makšķerēšanas organizēša-
nas pasākumu nodrošināšanai.

VIII. Licencētās 
makšķerēšanas organizētāja 

pienākumi
30. Licencētās makšķerēšanas organi-

zētājam ir šādi pienākumi:
30.1. sniegt informāciju laikrakstā 

“Brīvā Daugava”, Viesītes novada laikraks-
tā un Pašvaldības mājas lapā par Pašvaldī-
bas saistošiem noteikumiem par licencētās 
makšķerēšanas ieviešanu Viesītes ezerā un 
nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvie-
tošanu to piekrastēs;

30.2. nodrošināt makšķerēšanas licen-
ču pieejamību un realizāciju makšķerēša-
nai atļautā laikā saskaņā ar šī nolikuma 19. 
un 20. punktu;

30.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēša-
nas licences atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām;

30.4. reģistrēt izsniegtās makšķerē-
šanas licences īpašā licenču uzskaites 
žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdz-
niecības vietā; uzskaitīt interneta vietnē: 
ww.epakalpojumi.lv pārdotās licences 
hronoloģiskā secībā elektroniski par katru 
pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma 
veikt attiecīgā pusgada elektroniski uz-
skaitīto licenču saraksta izdruku, nodro-
šinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabā-
šanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

30.5. nodrošināt no licenču realizāci-
jas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši 
šī nolikuma VII. nodaļā noteiktām prasī-
bām;

30.6. iesniegt Lauku atbalsta dienestā 
pārskatu par licencēto makšķerēšanu di-
vas reizes gadā par katru iepriekšējo pus-
gadu – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim - un 
veikt pārskaitījumu valsts budžetā Zivju 
fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai līdz 
10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. 
janvārim par otro pusgadu;

30.7. īstenot regulāru vērtīgo zivju re-
sursu atjaunošanu un pavairošanu saska-
ņā ar 2001. gada Viesītes ezera zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas noteikumiem un 
zinātniskajām rekomendācijām (pieli-
kums Nr. 3);

30.8. norīkot atbildīgo personu par 
licencētās makšķerēšanas prasību ievēro-
šanu, kura piedalās vides un zivju resursu 
aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

30.9. reizi gadā līdz 31. decembrim ie-
sniegt Valsts vides dienestā informāciju 
par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 
vai zemūdens medību organizēšanai ne-
pieciešamās infrastruktūras izveidošanu 
un uzturēšanu, licencētās makšķerēšanas 
organizētājiem pārskatu pirms iesniegša-
nas saskaņojot ar Pašvaldību;

30.10. veikt makšķernieku lomu uz-
skaiti atbilstoši šī nolikuma IV. nodaļai;

30.11. iepazīstināt makšķerniekus ar 

šajā nolikumā noteiktajām prasībām un 
Viesītes novada pašvaldības 16.12.2013. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 27 “Par sa-
biedrisko kārtību Viesītes novadā”;

30.12. veikt makšķerēšanas vietu labie-
kārtošanu un sakopšanu;

30.13. veikt citus pienākumus saskaņā 
ar šo nolikumu.

IX. Licencētās 
makšķerēšanas un vides 

aizsardzības prasību 
kontrole

31. Uzraudzības darbā savas kompe-
tences ietvaros piedalās pašvaldības poli-
cijas darbinieki un pilnvarotās personas.

32. Šī nolikuma 31. punktā minētās 
amatpersonas un pilnvarotās personas 
atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas 
pārkāpumu gadījumā pārbaudīt makšķer-
nieku lomu un izmantotos makšķerēšanas 
rīkus Viesītes ezerā, tā tiešā tuvumā vai 
veikt citas darbības saskaņā ar spēkā eso-
šajiem normatīvajiem aktiem.

X. Nolikuma spēkā stāšanās 
laiks un darbības ilgums
33. Šis licencētās makšķerēšanas No-

likums, kas saskaņots Zemkopības minis-
trijā, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselī-
bas un vides zinātniskajā institūtā BIOR 
un Valsts vides dienestā, stājas spēkā, ievē-
rojot likuma “Par pašvaldībām” 45. pantā 
noteikto kārtību.

34. Nolikuma darbības termiņš ir 5 
gadi no spēkā stāšanās dienas.

35. Informāciju par licencētās makšķe-
rēšanas vietām, makšķerēšanas organi-
zētāju un makšķerēšanas licences iegādes 
iespējām biedrība “Vārava” ne vēlāk kā 
mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas 
sākuma publicē oficiālajā izdevumā “Lat-
vijas Vēstnesis” un laikrakstā “Brīvā Dau-
gava”.

XI. Noslēguma jautājums
36. Atzīt par spēku zaudējušiem Viesītes 

novada domes 2014. gada 29. aprīļa saistošos 
noteikumus Nr. 2014/8 Nolikums “Par licen-
cēto makšķerēšanu Viesītes ezerā”.

XII. Nolikuma pielikumi
27. Licenču paraugi (1A pielikums, 1B 

pielikums, 1C pielikums, 1D pielikums, 1E 
pielikums, 1F pielikums) uz 5 lpp.

38. Viesītes ezera shēma (2. pielikums) 
uz 1 lpp.

39. Zivju aizsardzības, pavairošanas 
un atjaunošanas plāns (3. pielikums) uz 
1 lpp.

40. Saskaņojumi (4.  pielikums) uz 1 lpp.
Viesītes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs A. Žuks
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Jūlija mēnesī tika uzsākti būvniecības 
darbi pašvaldības projektam “Pašvaldības 
ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve”, 
Nr. 17–05–A00702–000019. Ceļa pārbūves 
darbus veic SIA “Ošukalns”. Darbi norit pēc 
grafi ka, ir pabeigta krūmu un koku ciršana, 
apaugumu noņemšana, augu zemes noņem-
šana ceļu nodalījuma joslā. Notiek ierakumu 

izstrāde, grunti pārvietojot uzbērumā. Tiek 
veikti nobrauktuvju un caurteku izbūves 
darbi. Kopš projekta uzsākšanas ir notikušas 
trīs būvsapulces, piedaloties visām iesaistīta-
jām pusēm.

Projekta ietvaros tiks veikta pārbūve 
3,040 km garā posmā. Projektēšanu ir vei-
kusi un autoruzraudzību veiks IK “Metrs”, 
būvuzraudzību veiks SIA “GEO Consul-
tants”. Projektā paredzētie būvdarbi veicami, 
nepārtraucot ceļa pamatfunkciju. Tas ir iz-
mantojams būvdarbu laikā, atbilstoši veica-
mo darbu raksturam plānojot un organizējot 
satiksmi pa esošo segumu, daļēji izbūvējot 
jauno segumu, vai pagaidu apvedceļiem.

Ceļu intensīvi izmanto uzņēmēji un 
lauksaimnieki. Pie ceļa atrodas intensīvi iz-
mantota lauksaimniecības zeme, tāpēc saim-
niecībām tiks atvieglota piekļuve apsaimnie-

kotajām platībām, līdz ar to samazināsies 
tehnikas ekspluatācijas izmaksas. Tas ir 
vispārīgas lietošanas ceļš un pieejams ikvie-
nam. Projekts veicina teritorijas pievilcības 
uzlabošanu uzņēmējiem un zemniekiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 256021.69 
EUR. Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienī-
ba.

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

Projekta vadītāja L. Zvirbule
Autores foto

Turpinās darbs pie pašvaldības grants ceļa pārbūves 
projekta ieviešanas

10. augustā Viesītes novada domē iepazīšanās vizītē pie jaunievēlētā 
Viesītes novada domes priekšsēdētāja Alfona Žuka bija ieradies Latvijas 
Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, LPS ģene-

rālsekretāre Mudīte Priede un Padomniece sabiedrisko attiecību jautāju-
mos Jana Bunkus.

Tikšanās laikā LPS vadība tika iepazīstināta ar Viesītes novada aktua-
litātēm – plāniem par plašāka un mūsdienīgāka sociālās aprūpes centra 
izveidi, elektroniskās lietvedības sistēmas ieviešanas gaitu pašvaldībā, ko-
munālajiem jautājumiem un aktualitātēm izglītības sistēmā. LPS priekš-
sēdētājs A. Jaunsleinis uzsvēra Sēlijas Sporta skolas un Viesītes Mūzikas 
un mākslas skolas labo praksi. Abas skolas ir izveidojušas vairākas fi liāles 
arī kaimiņu novados, un attīstība turpinās. No šī gada septembra Viesītes 
Mūzikas un mākslas skola atvērs divas jaunas fi liāles Neretā un Mazzalvē. 
Viesītes novada domes priekšsēdētājs A. Žuks informēja LPS pārstāvjus, 
ka, sākot no septembra, pašvaldība nodrošinās brīvpusdienas visiem sko-
lēniem no 1. līdz 9. klasei ieskaitot. Tāpat pašvaldība jau trešo gadu daļēji 
apmaksā iespēju 11. klases skolēniem iegūt autovadītāja apliecību.

Abas puses pārrunāja arī aktuālos nacionālā līmeņa jautājumus par 
gaidāmajām nodokļu sistēmas izmaiņām, minimālās algas celšanas ietek-
mi uz pašvaldību budžetiem un sadarbības iespējām un formātiem LPS 
un pašvaldību starpā.

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste A. Niķe
Autores foto

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvju tikšanās ar 
Viesītes novada domes priekšsēdētāju Alfonu Žuku

Elkšņos svinēja pagasta svētkus 15. jūlijā. Es tur nebiju, jo biju aiz-
ņemta personīgi. Es pamatoti šobrīd izmantošu Māras Šnē dzeju:

“Kaut mirkli apstājies ikdienas steigā,
Ieklausies sevī!
Varbūt dari ko nepareizi,
Un dzīvē allaž tad noiet greizi.”

Man tieši tā arī iznāca. Zvans pēc zvana, līdz asarām biju emocionāli 
uzlādēta, tad viens vārds no malas, un es apvainoju pagasta vadību. 
Es lūdzu piedošanu pārvaldniekam Dainim un kultūras darbiniecei 
Indrai. No sirds saku paldies par skaisto dāvanu, paldies par apsvei-
kumu jubilejā!

B. Valaine

Izsakām lielu pateicību Viesītes novada domes priekšsēdētājam Al-
fonam Žukam un strādniekiem Oļegam Šadeikam un Normundam 

Žubeckim par jauna šķūnīša uzbūvēšanu malkas glabāšanai.
Ezera ielas 12 mājas iedzīvotāju vārdā – A. Rumjancevs.

Sirsnīgs paldies visiem, kas bija ar mums skumju brīdī, mūsu 
mammu Aleksandru Kastaini pēdējā gaitā izvadot.

Dēli Aivars un Oļegs

Paldies labiem cilvēkiem! Mums visiem patīk skaista un sakopta 
apkārtne. Bet vai mēs aizdomājamies par cilvēkiem, kas ieguldī-

juši darbu apkārtnes labiekārtošanā? Un šoreiz runa ir par kapsētu, 
kur atdusas mana vīra tuvinieki. Liels paldies Elkšņu pagasta pārval-
des vadītājam Dainim Černauskim par Svaru kapsētas sakopšanu! 
Tieši pirms Līgo dienas braucām, lai sakoptu dzimtas kapus un bijām 
tik aizkustināti – kapu teritorija izpļauta, zāle savākta. Viss tik tīrs 
un skaists!
Un, aizbraucot uz kapu svētkiem, baudījām miera un sakoptības 
harmoniju. Paldies par svētku gaisotni mācītājam Aleksandram 
Ivanovam, mūziķei Maijai! Paldies Valdim Piekusam!
Paldies par jūsu svētīgo darbu!

Z. Graviņa

Pateicības
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18. augustā Alūksnē aizritēja Latvijas 
Pašvaldību savienības (LPS) 28. kongress, 
kurā tika ievēlēts jauns priekšsēdētājs – Au-
ces novada domes priekšsēdētājs Gints Ka-
minskis, piedalījās valsts augstākās amat-
personas, tika apstiprinātas piecas jaunas 
rezolūcijas, kā arī debatēs apspriesti vairāki 
pašvaldībām aktuāli jautājumi un sveikti 
ilggadējie pašvaldību vadītāji. Šī kongresa 
moto bija: “Esiet kopā un būsiet stipri!”

LPS priekšsēža amatam līdz kongresam 
tika izvirzīti vairāki kandidāti, tomēr tikai 
Gints Kaminskis piekrita kandidēt. LPS 
līdzšinējais priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
par savu aiziešanu paziņoja pirms gada. 
Viņš LPS vadīja 23 gadus.

LPS jaunais priekšsēdis tika ievēlēts aiz-
klātā balsošanā ar balsu vairākumu – vien-
balsīgi.

“Mana prioritāte bija un būs stipra paš-
valdību interešu pārstāvniecība, ieklausoties 
visu viedoklī, neizceļot kādas vienas grupas 
intereses. Latvijas Pašvaldību savienības 
stiprā puse vienmēr ir bijusi kompromisa 
meklēšana, tāpēc atrast zelta vidusceļu ir 
prioritāte joprojām. Pašvaldību savdabība ir 
to pamats attīstībai,” uzskata G. Kaminskis.

Gints Kaminskis ir Auces pilsētas, nova-
da pašvaldības deputāts un domes priekšsē-
dētājs kopš 2001. gada. LPS priekšsēža And-

ra Jaunsleiņa vietnieks, kas pārstāv novadus, 
un novadu apvienības vadītājs kopš 2013. 
gada. Jaunais LPS priekšsēdis ir arī Eiropas 
Savienības Reģionu komitejas loceklis un 
Latvijas delegācijas vadītāja vietnieks.

28. LPS kongresa ietvaros tika sveikti 

ilggadējie pašvaldību vadītāji, kuri šogad 
pašvaldību vēlēšanās vairs nestartēja. Ap-
balvojumu saņēma arī Viesītes novada ilg-
gadējais mērs Jānis Dimitrijevs.

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību 
speciāliste A. Niķe

Par jauno Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdētāju ievēlēts Gints Kaminskis

1. jūlijā ar bagātīgu svētku programmu 
Viesītē tika atzīmēti 5. Sēlijas novadu Tautas 
mākslas svētki “Sēlija Rotā”.

Pasākums tika atklāts, iegriežot lielo 
ratu: pašvaldības, muzeja “Sēlija”, uzņēmēju, 
jauniešu un pašdarbnieku pārstāvji tajā ieli-
ka latvju zīmes – spēkam, skaistumam, aiz-
sardzībai, spēkam un veselībai. Visas dienas 
garumā apmeklētājus priecēja visu Sēlijas 
novadu pašdarbnieki. Saimnieku lomā ieju-
tās un novadus dižoties aicināja Aija Ranco-
va un Pēteris Draņevičs.

Mazā Bānīša parkā norisinājās pasā-
kums “Sēlijas amatnieku jampadracis Vie-
sītē”. Viesītē satikās Sēlijas amatnieki un 
mājražotāji.

Sēlijas lieltirgus laikā piedalījās arī citi 

amatnieki un tirgotāji, 
kā arī novadu tūrisma 
informācijas punktu 
un centru stendi, lai 
iepazīstinātu ar tū-
risma piedāvājumu, 
sezonas jaunumiem 
un kultūras pasāku-
miem.

Dienas vidū Viesī-
tes Katoļu baznīcā par 
godu svētkiem tika 
noturēts Ekumēnis-
kais dievkalpojums, 

kā arī izskanēja novadnieku Aigara un Gun-
dara Godiņu koncerts. Savukārt Viesītes 
Kultūras pilī tika atklāta Sēlijas novadu glez-
notāju izstāde “Tautas māksla Sēlijā”, kurā 
bija iespēja tikties un aprunāties ar pašiem 
māksliniekiem.

Vakarpusē no Viesītes novada domes 
līdz centrālajam laukumam Sēlijas novadu – 
Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, 
Neretas, Salas, Viesītes, kā arī Krustpils – 
svētku dalībnieki devās parādē un sniedza 
Dižkoncertu “Sēlija Rotā”. Vienotā koncer-
tā apvienojās profesionāli mākslinieki un 
amatierkolektīvi – dziedātāji, dejotāji, fol-
kloras kopas un pūtēju orķestri no Sēlijas 
novadiem; pavadošā mūziķu grupa, mūziķu 
apvienība “Neaizmirstulītes” un Laimis Rā-

cenājs. Kopumā Dižkoncertā uzstājās teju 
1000 dalībnieki!

Liels paldies par ieguldīto darbu pasā-
kuma tapšanā Viesītes Kultūras pils direk-
torei Raisai Vasiļjevai un viņas komandai, 
Jēkabpils apriņķa folkloras kopu virsvadī-
tājai Vitai Tallai, Jēkabpils apriņķa koru 
virsdiriģentei Agitai Ikauniecei, Jēkabpils 
apriņķa deju kolektīvu virsvadītājai Elitai 
Treilonei, režisoram un svētku vadītājam 
Kārlim Anitēnam, speciālistei kultūras un 
interešu izglītības jautājumos Ludmilai 
Bērziņai, kā arī visiem iesaistītajiem kul-
tūras darbiniekiem, pašvaldību vadītājiem 
un visiem, visiem pasākuma dalībniekiem! 
Taču vislielākais paldies izturīgajiem skatī-
tājiem, kuri ieradās atbalstīt Sēlijas Tautas 
mākslu, spītējot lietainajam un vēsajam 
laikam!

5. Tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā” 
turpinās kopā sanākšanas un sadziedāšanās 
procesu ar mērķi sapulcināt vienkopus sēļu 
novadu dejotājus, dziedātājus, folkloristus, 
visus muzicējošos un dziedošos sēļus, kuri 
veicina Sēlijas reģiona specifi sko kultūras 
vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīs-
tību un pieejamību plašai sabiedrībai, tādē-
jādi sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvi-
des kvalitatīvā attīstībā.

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību 
speciāliste A. Niķe

5. Sēlijas Tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā”
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SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Valsts Lauku tīkla aktivitāte “Atbalsts lauku jauniešiem 

uzņēmējdarbības veicināšanai”
Jēkabpils nodaļas rīkota informatīvā diena

Norises vieta: Jēkabpils konsultāciju birojs, Bebru iela 108, Jēkabpils
Datums: 06.09.2017.

Laiks Stundu 
skaits Saturs Lektors

10:00 – 
10:30

0.5 Iepazīšanās. Informācija par LLKC, VLT ak-
tivitātēm un pasākumiem. Iepriekšējos gados 
paveiktais un plānotais darbs 2017. gadā.

Anita Putka, LLKC 
Jēkabpils nodaļas uzņē-
mējdarbības konsultante

10:30 – 
11:00

0.5 Aktivitātes “Atbalsts lauku jauniešiem uzņē-
mējdarbības veicināšanai” pasākumi “Tu vari 
vairāk” un “Laukiem būt”. Pasākumu mērķi, 
uzdevumi un līdzšinējā pieredze.

Baiba Gulbe, LLKC 
Lauku attīstības nodaļas 
projektu vadītāja

11:00 – 
11:30

0.5 Nevalstiskā sektora darbība. Sabiedriskās akti-
vitātes projektu pieredze. 
Ko jauniešiem piedāvā nevalstiskais sektors.

Agita Pleiko, biedrības 
“Jēkabpils NVO resursu 
centrs” valdes priekšsē-
dētāja;
nvoresursi@inbox.lv

11:30 – 
12:00

0.5 Jauniešu iniciatīvas laukos, līdzdalība dzīves 
kvalitātes uzlabošanā savā pašvaldībā. Sa-
darbība jaunatnes jomā Sēlijas pašvaldībās. 
Jauniešu dome.

Vita Tropa, Salas no-
vada jaunatnes lietu 
speciāliste

12:00 – 
12:30

0.5 Konkursā “Laukiem būt!” iegūtās zināšanas 
un apmācību nozīme savas idejas īstenošanā. 
Pieredze dažādu projektu realizēšanā.

Ieva Rožlapa, 2016. 
gada pasākuma “Tu vari 
vairāk ” un “Laukiem 
būt” dalībniece

12:30 – 
12:45

Kafi jas pauze.

12:45 – 
13:15

0.5 Diskusija, informācijas apkopojums, atbildes 
uz jautājumiem, mācību anketu aizpildīšana.

Anita Putka, LLKC 
Jēkabpils nodaļas uzņē-
mējdarbības konsultante 

Kopā 
st.

3.0

Informatīvā diena un 5 dienu mācības ir bezmaksas. Mācību dienu datumus un tēmas 
pārrunāsim informatīvajā dienā. Mācību noslēgumā būs pieredzes apmaiņas brauciens.

Sīkākai informācijai t. 26511269 vai anita.putka@llkc.lv, 
vai pie novadu lauku attīstības konsultantiem.

Viesītes novada pašvaldības policijā 2017. 
gada maija – jūlija mēnešos reģistrēti 8 iesnie-
gumi, saņemtas 48 mutiskas informācijas no 
Viesītes novada juridiskām personām un ie-
dzīvotājiem, saņemti un apkalpoti 32 personu 
izsaukumi. Viesītes novada pašvaldības policijā 
ar dažādiem jautājumiem griezušies 52 Viesītes 
novada iedzīvotāji, 29 gadījumos veikts darbs 
ar nepilngadīgām personām. Veikti 9 reidi no-
vada ūdenstilpju apsekošanā, uzsāktas 2 Admi-
nistratīvās lietvedības par nelikumīgiem zvejas 
tīkliem Viesītes ezerā, izņemti 5 tīkli 160 metru 
garumā, pārbaudīti 28 makšķernieki. Sadarbība 
ar citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo die-
nestu, Valsts policiju, Probācijas dienestu – 21 
gadījumā, pārbaudīti 62 transportlīdzekļi un to 
vadītāju dokumenti. Veiktas vairākas alkohola 
pārbaudes, kopā pārbaudīti 72 iedzīvotāji.

Šajā gadā turpinās sadarbība ar nekustamo 
īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komi-
siju, tika apsekota visa novada teritorija, par 
konstatētajiem pārkāpumiem iedzīvotājiem 
izsūtīti uzaicinājumi ierasties Viesītes novada 
pašvaldības policijā: par invazīvo augu (latvāņu) 
ierobežošanas pasākumu neveikšanu – 10 īpaš-
niekiem, īpašumā konstatētajiem atkritumiem – 
3 īpašniekiem, īpašuma nesakopšanu, zāles 
nepļaušanu – 9 īpašniekiem, servitūta ceļa lik-
vidēšanu – 1 īpašniekam, dzīvnieku labturības 
noteikumu pārkāpšanu – 8 īpašniekiem. 34 ga-
dījumos veiktas preventīva rakstura pārrunas, 
izteikti mutiski aizrādījumi. Vēl joprojām dau-
dziem saimniekiem nav veikta mājas dzīvnieku 
(suņu) reģistrācija, ko vajadzēja izdarīt līdz šā 
gada 1. janvārim.

Pašvaldības policija nodrošināja kārtību 
9 masu pasākumos, paldies visiem pagastu un 
pilsētas iedzīvotājiem, kas savu pagastu un pil-
sētas svētkus sagaidīja ar sakoptām īpašumu 
teritorijām!

Augusta mēnesī turpinām darbu ar “latvā-
ņu audzētājiem” – 10 saimniekiem, par zāles 
nepļaušanu, kā rezultātā veidojas kūla, notiks 
atkārtotas pārbaudes ar komisiju – šajā gadā 
Viesītes pilsētā tādi palikuši tikai 4 saimnieki. 
Lielāka uzmanība tiks pievērsta suņu īpašnie-
kiem.

Ceram uz iedzīvotāju sapratni un to, ka lai-
cīgi, pirms policijas ierašanās, viss neizdarītais 
tiks novērsts.

Ar cieņu,
Viesītes novada pašvaldības policijas 

inspektors J. Pučinskis.

Viesītes novada 
pašvaldības policijas 

darbs 2017. gada maija – 
jūlija mēnešos

No 2017. gada 10. jūlija piedāvājam cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām, kā arī personām, 
kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, 
palīdzību viņu pamatvajadzību nodrošināšanai 
(gan bērniem, gan pieaugušiem).

Ja Jums vai Jūsu tuviniekiem ir nepiecie-
šama palīdzība ārpus mājas, Latvijas Cistiskās 
fi brozes biedrība sniedz palīdzību un piedāvā 
iespēju saņemt asistenta – pavadoņa pakalpo-
jumu vai asistenta pakalpojumu. Pakalpojums 
iedzīvotājiem ir BEZMAKSAS.

Pakalpojums tiek organizēts tā, lai Jums 
vai Jūsu tuvam cilvēkam būtu iespēja patstāvīgi 
iepirkties, apmeklēt ārstniecības iestādi, veikt 
komunālos maksājumus. Pakalpojums ietver 
arī pagaidu aprūpi mājās personām, kas slimo-
šanas vai atveseļošanās perioda laikā nevar pat-
stāvīgi veikt ikdienas mājas darbus.

Lai saņemtu pakalpojumu personas dzīves-

vietā, persona (uzrādot 
personas apliecinošu 
dokumentu) vai tās liku-
miskais pārstāvis (uzrā-
dot personas apliecinošu 
dokumentu un likumisko 
pārstāvniecību apliecinošus dokumentus) vēr-
šas Latvijas Cistiskās fi brozes atbalsta centrā 
“Viesītei” un iesniedz rakstisku iesniegumu, ku-
ram pievieno ģimenes ārsta izziņu par personas 
veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo 
spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicī-
nisko kontrindikāciju neesamību.

Par pakalpojuma saņemšanas iespējām in-
teresēties LCFB atbalsta centrā “Viesītei” P., O., 
C. no 10.00 līdz 16.00; T., P. no 10.00 līdz 18.00.

Telefons uzziņām: 29161629.
Latvijas Cistiskās fi brozes biedrības vadītāja 

A. Beļinska

Informācija par asistenta – pavadoņa 
pakalpojumu saņemšanu
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1. jūlijā Mazā Bānīša parkā norisinājās 
pasākums “Sēlijas amatnieku jampadracis 
Viesītē”, lai iepazīstinātu ar senajām sēļu 
amatu prasmēm. Viesītē satikās Sēlijas amat-
nieki un mājražotāji – kultūras mantojuma 
lietpratēji, kopēji un nesēji. Programmas 
piedāvājumā bija “Kafejas stāsts” (Jolanta 
Kovnacka no Viesītes novada), klūgu groza 
pamatnes pīšana (Diāna Rutkēviča no Jaun-
jelgavas novada), izšūšanas demonstrējumi 
(Inese Bluķe no Jaunjelgavas novada), celo-
šanas demonstrējumi (Baiba Bite no Jēkab-
pils novada), kokgriešanas demonstrējumi 
(Dainis Vecums no Jēkabpils novada), kalēja 
darbnīca (Kaspars Baltacis no Neretas no-
vada), arī sēļu gastronomijas piedāvājums – 
Batviņu zupas pagatavošana (Rita Skrējāne 
no Jēkabpils novada). Ikvienam apmeklē-
tājam bija iespēja piedalīties meistarklasēs, 
ieklausīties amatu prasmju noslēpumos un 
pieredzē, kā arī iegūt jaunas zināšanas. Vi-
sas amatu prasmju zināšanas ir gadsimtiem 

krātas, tāpēc tik vērtīgas. Piemēram, celoša-
na, pēc arheologu domām, ir senākais jostu 
aušanas veids.

Amatnieku piedāvājums un interese 
par to apliecināja, ka sēļu kultūra ir bagāta, 
daudzveidīga un dzīvotspējīga. Nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšana un popu-
larizēšana ir pamats sēļu identitātes saglabā-
šanai.

Pasākums “Sēlijas amatnieku jampadra-
cis Viesītē” veicināja amatniecības pieeja-
mību ikvienai sabiedrības daļai un rosināja 
apmeklētājos ieinteresētību seno prasmju 
pārņemšanā, veicinot un apstiprinot šī cik-
liskā uzdevuma stabilitāti, jo amatniecība ir 
viena no nozarēm, ko var saukt par rituālu – 
gadsimtiem uzkrāto zināšanu tālāknodoša-
nu nākamajā paaudzēm. Šāda tipa pasākums 
ir veiksmīgs amatniecības prasmju un tradī-
ciju popularizēšanas modelis. Arī amatnieks 
šādā veidā papildināja savas aroda zināšanas.

Projekta mērķis – atbalstīt kultūras 

mantojuma lietpratēju – meistaru zināšanu 
un prasmju tālāknodošanu, stiprināt reģio-
na un Sēlijas novadu amatnieku kapacitāti 
ar informācijas apmaiņas starpniecību – ir 
veiksmīgi sasniegts. Pasākuma laikā tika uz-
sāktas pārrunas ar amatniekiem par sadar-
bības iespējām nākotnē. Vislielākā interese 
bija par klūgu groza pīšanas meistarklasēm, 
lai gan šis process ir darbietilpīgākais, tomēr 
apmeklētājus tas nebiedēja, paši pacietīgākie 
izgatavoja ne vien groza pamatni, bet pat visu 
grozu.

Nemateriālā kultūras mantojuma sagla-
bāšana ir kļuvusi par vienu no nozīmīgāka-
jām kultūras politikas prioritātēm pasaulē, 
īpaši tā aktivizējusies, gaidot Latvijas simtga-
di, jo tas reizē ir atskats uz mums pašiem – 
kas mēs esam. Saglabāt, lai nepazaudētu – 
ar šādu mērķi ejam, lai veidotu nākamos 
pasākumus, jo nemateriālais kultūras man-
tojums līdzās materiālajam kultūras manto-
jumam ir kultūras piederības, identitātes un 
pašapziņas avots.

Projektu “Sēlijas amatnieku jampadracis 
Viesītē” fi nansiāli atbalstīja Valsts Kultūrka-
pitāla fonds, Zemgales plānošanas reģions 
un Latvijas valsts meži.

Paldies visiem amatniekiem, kuri atsau-
cās aicinājumam piedalīties projektā un da-
lījās savās zināšanās, kā arī apmeklētājiem, 
kuri piedalījās, bija atsaucīgi un ieguva sev 
kādu vērtīgu atziņu par sēļu kultūras daudz-
veidību un bagātību!

Projekta “Sēlijas amatnieku 
jampadracis Viesītē”

vadītāja Ligita Levinska–Drozdova
Autores foto

Sēlijas amatnieku jampadracis Viesītē

5. Tautas mākslas svētkiem “Sēlija rotā” vel-
tītajā izstādē piedalījās divpadsmit mākslinieki 
no Sēlijas dažādām vietām. Ilūkstes novadu 
pārstāvēja Ilūkstes Mūzikas un mākslas sko-
las pedagoģes Ingūna Liepa, Lelde Kundziņa 
un Ilona Linarte-Ruža. Aknīstes novadu – Eva 
Joča, Jēkabpils novadu – Anda Svarāne. Māks-
liniece no Maskavas Māra Daugaviete un maz-
zalviete Līga Jukša pārstāvēja Neretas novadu, 
Ligita Caune – Viesīti un Sandra Ciprusa – Sa-
las novadu. Izstādē bija skatāmi arī jēkabpiliešu 
– Ziedoņa Bārbala, Rutas Štelmaheres un Daces 
Tropas – darbi. Jaunjelgavas novads svētkos pie-
dalījās ar savu izstādi “Laika kaleidoskops”, ko 
sagatavoja Jaunjelgavas kultūras veicināšanas 
biedrība, vadītāja Rasma Rinkeviča.

Gatavojoties ikgadējam Sēlijas novadu pa-
sākumam “Sēlija rotā”, radās doma kuplināt to 
ar mākslas darbu izstādi Viesītes Kultūras pilī, 
aicināt piedalīties izstādē māksliniekus, kas 
uzskata sevi par Sēlijas māksliniekiem, Sēliju 
gleznojošiem, tai piederošiem un to mīlošiem. 

Tas bija pirmais mēģinājums pulcināt kopā kaut 
nelielu daļu radošu mākslas pasaules personību, 
kas Sēlijas iespaidus pārvērš krāsu, formu un 
laukumu melodijās.

Jāpiekrīt Ilūkstes Mūzikas un mākslas sko-
las direktores Ilonas Linartes–Ružas teiktajam, 
ka “mēs katrs dzīvi izdzīvojam savādāk un ska-
tāmies uz to caur savu skatu prizmu”, tāpēc div-
padsmit mākslinieku redzējums ir tikpat daudz 
“logu” uz pasauli, tverot to visā daudzveidībā. 
Ingūnas Liepas darbos dabas objekti pārtapuši 
plastiskās līnijās un krāsu laukumu spēlē. Leldes 
Kundziņas gleznas staro patiesā krāsu priekā. 
Krāšņie ziedi aicināt aicina nepaiet garām, it 
kā uzrunājot mūs ar savu dabas radīto burvī-
bu. Izstādes apmeklētāji priecājās par Sandras 
Ciprusas gleznām, kas pārsteidz ar ainavu pa-
tieso krāšņumu. Andas Svarānes darbi tapuši kā 
ilustrācijas Raiņa bērnu dzejas krājumam “Sa-
tikšanās sabiedrībā”, kuru biedrība “Sēļu pūrs” 
ar VKKF atbalstu izdeva 2015. gadā. Eva Joča 
glezno pati un vada mākslas nodarbības gan 

pirmskolas vecuma bērniem, gan jauniešiem un 
pieaugušajiem. Līgas Jukšas gleznotās ainavas ir 

Noslēgusies Pirmā Sēlijas mākslinieku gleznu izstāde

Mazzalviete Līga 
Jukša pārstāvēja 
Neretas novadu.
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29. – 30. jūlijā Viesītes novadā norisinā-
jās Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” projekta 
“1836” Leišmalītes gājiena Viesītes novada 
posms.

Pirmajā dienā piedalījās 105 gājēji no vi-
sām Latvijas malām. Tika noiets 21,1 km no 
Viesītes muzeja “Sēlija” līdz Elkšņiem, ceļā 
piestājot 3 pieturvietās – pie tēlnieka Teodo-
ra Zaļkalna darinātā kapakmens mežsargam 
Jēkabam Brunnerim, pie piemiņas akmens 
revolucionāram Jānim Luteram Bobim un 
Līgo kalniņa virsotnē. Tieši plkst. 18:36 gā-
jiena dalībnieki sapulcējās ap ugunskura vie-
tu, kur tika baudīta uz uguns gatavotā zupa. 
Elkšņu pagasts bija sarūpējis plašu vakara 
kultūras programmu. Pēc vakariņām gājiena 
dalībnieki tika aicināti uz Elkšņu pamatsko-
lu, kur, aplūkojot Alberta Eglīša mantojumu, 
bija iespēja noklausīties Elkšņu sieviešu vo-
kālā ansambļa “Tik un Tā” koncertu. Gājiena 
dalībnieki varēja doties ekskursijā pa Elkšņu 
pagastu kopā ar novadpētnieci Rudīti Urbacā-
ni; kopā ar Ligitu Levinsku–Drozdovu iepazīt 
A. Eglīša mantojumu; doties nobaudīt kafeju 
vai paviesoties Atmiņu istabā un izgatavot sev 
paliekošu rotu rokdarbu pulciņa “Savam prie-

kam” vadībā.
Otrajā dienā tika mēroti aptuveni 18 km 

no Elkšņiem līdz Ilzu baznīcai. Arī šī diena 
Leišmalītes gājējiem bija pārsteigumu pil-
na – Ritē tos ar branču (otrajām brokastīm) 
viesmīlīgi sagaidīja pagasta pārvaldniece Li-
lita Bārdule un kultūras nama vadītāja Aina 
Guoģe ar komandu, kuras garā ceļa gājējiem 
sniedza arī nelielu ieskatu pagasta vēsturē. Tā-
lāk ceļu P73 (Vecumnieki – Nereta – Subate) 
un Cīruļi – Ilzu baznīca krusptunktā tika uz-
stādīta Leišmalītes ceļa zīme, bet Stupeļu pils-
kalnā interesentiem bija iespēja uzzināt vairāk 
par seno sēļu dzīvesveidu un pilskalniem.

Viesītes novads ir īpašs, jo 20. gs. 70. ga-
dos Imants Ziedonis un Dižkoku atbrīvoša-
nas grupa pie Stupeļu un Margas pilskalniem 
novietoja akmeņus ar iekaltiem to nosauku-
miem.

Galapunktā, pie Ilzu baznīcas, tās pār-
valdniece Valentīna Sarkane un Rites pagasts 
cienāja sanākušos ar gardām pankūkām, bet 
jau tradicionāli plkst. 18:36 sākās gājiena nos-
lēguma koncerts. Leišmalītes gājiena Viesītes 
posmu ar fantastisku akustisko koncertu no-
slēdza Ints Teterovskis ar kori “Balsis”.

Liels paldies visiem, kas iesaistījās gājiena 
organizēšanā un piedalījās pasākumā!

Projekta “1836” mērķis ir izveidot vieno-
jošu 1836 km garu tūrisma ceļu apkārt Lat-
vijai, pa kuru to apiet, apbraukt vai aplidot. 
Projekta ietvaros plānots iepazīt un izzināt 
Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības, izveidot 
ceļošanas infrastruktūru ar naktsmītnēm, iz-
klaides un atpūtas vietām, tādējādi veicinot 
cilvēku fi zisko, emocionālo un garīgo labklā-
jību un stiprinot vienotību iedzīvotāju starpā, 
kā arī ir plānots izveidot aprakstu par Latvijas 
kontūras apceļošanu, iemarķēt ceļu un sniegt 
praktiskus ieteikumus par to.

Projekta ietvaros ir plānots iesaistīt: vie-
tējās pašvaldības, palīdzot apkopot jau esošo 
informāciju par kultūrvēsturiskajām vietām 
konkrētajā pašvaldībā, kā arī palīdzēt izveidot 
gājēju/velo maršrutu ceļus; skautu un gaidu 
vienības un orientēšanās klubu kā tūrisma 
ceļa aizsācējus un iemarķētājus ar “1836” zī-
mēm; sabiedrībā zināmus cilvēkus, lai mudi-
nātu iet, svinēt un izzināt Latviju!

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību 
speciāliste A. Niķe

Autores foto

Leišmalītes gājiens Viesītes novadāLeišmalītes gājiens Viesītes novadā

sulīgu krāsu triepienu piesātinātas. Dzimtās pu-
ses daba pat šķietami pelēkā gadalaikā saista ar 
savu burvību un uz mākslinieces audekla pār-
top dzīvespriecīgā vilinājumā. Tā ir viņas Sēli-
ja: pierobežas upe palu laikā, ziedoša ābele pie 
mājas un dzirkstošs gladiolu pušķis. Jēkabpils 
Mākslas skolas direktors Ziedonis Bārbals viesī-
tiešiem ir labi pazīstams mākslinieks no Ligitas 
Caunes organizētajiem plenēriem. Viņa gleznas 
rotā Viesītes pašvaldības, vidusskolas telpas un 
atrodamas muzeja “Sēlija” krājumā. Arī Daces 
Tropas darbdienu uzdevums ir ievadīt skolēnus 
vizuālās mākslas pasaulē, bet pārējā laikā viņa 
glezno, piedaloties plenēros, izstādēs. Pateico-
ties viņai, skolotāja Arkādija Kasinska balva 
vizuālajā mākslā jau divus gadus aizceļojusi uz 
Salas vidusskolu pie viņas audzēkņa Rodrigo 
Tuča. Māksliniece Māra Daugaviete dzimusi un 
dzīvo Maskavā, bet Neretas vasaras viņu sauc 
atpakaļ uz mātes Lūcijas Daugavietes dzimteni, 
un te viņu uzskata par savējo. Gleznai nav tautī-

bas, bet viņas darbos dzīvo latviskā dabas mīles-
tība. Glezniecībā viņu interesē arī vispārcilvēcis-
kas tēmas, bet Sēlijā Māra ir otrajās mājās, kur 
viņas “Čaupanānos” zied lauku puķes, smaržo 
Līgo vakara zāļu pušķi un visur skats apstājas 
pie gaismas, kas drīz pārtaps gleznās. Dzejnie-
ces un gleznotājas Rutas Štelmaheres pamat-
nodarbošanās ir gleznošanas, tekstilmākslas un 
mākslas valodas pamatu skolotājas darbs Jēkab-
pils mākslas skolā. “Man ļoti patīk gleznot. Un 
tas man sagādā mazāk pūļu nekā rakstīšana,” 
teikusi māksliniece, atzīstot, ka viņai vizuālā 
māksla un dzeja ir divi atšķirīgi domāšanas vei-
di, ko ir grūti savienot. Pēc pēdējā plenēra Vie-
sītē māksliniece Ligita Caune rakstīja: “Latvijas 
vasara ar puķu pļavām, pelēkām debesīm un 
smagiem mākoņiem, saules lēktu un rietu, mig-
las pielietu pļavu, vai to var nemīlēt? Vai to var 
negleznot?” Daudz gleznoti arī ūdeņi, piekras-
tes, laivas, tik daudzveidīgi, mazliet romantiski 
un gaiši. Tādus redzam arī izstādē mākslinieces 

darbus. Un, protams, Viesīti! “Mazie, pelēkie, 
sašķiebušies šķūnīši, kā mazi rūķīši puķu dārzos 
ieaugušie – tas viss ir tik gleznojami un rimti... 
un tik saprotami un mīļi, kā nekur citur pasaulē, 
jo te ir mana dzimtene.”

Gadskārtējais Sēlijas novadu apvienības ko-
pīgais pasākums “Sēlija rotā” Viesītē notika vie-
nā no lietainākajām dienām šogad Sēlijā, tomēr 
kopā sanākšanas prieku tas daudz nemazināja. 
Uz lietainā 1. jūlija svētku dienas dabas radītā 
pelēkā un slapjā debesu fona gleznu izstādes 
Kultūras pilī iezaigojās kā košas un dzīvesprie-
cīgu krāsu pilnas varavīksnes. Tās rotāja Sēliju 
ar radošumu, darbīgumu, garīgu bagātību un 
lepnumu raisošiem talantiem. Bija patiess sa-
darbošanās prieks un gandarījums par rezul-
tātu, cerot nākamajā gadā redzēt kopā vēl citu 
mākslinieku darbus Otrajā Sēlijas mākslinieku 
gleznu izstādē.

Ilma Svilāne, 
Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja
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5. augustā Viesīte svinēja savu 89. 
dzimšanas dienu. Svētku programma 
bija daudzveidīga – muzejā “Sēlija” 
norisinājās dažādas aktivitātes bēr-
niem – gan radošās darbnīcas, gan 
stafetes, vizināšanās ar zirgiem un 
velokartiem. Liels prieks gan lieliem, 
gan maziem bija par REDRIFT pro-
fesionālo radio vadāmo mašīnu trasi. 
Pārsteigumu sagādāja arī Latvijas ielu 
vingrotāju biedrība, kas rādīja elpu 
aizraujošus trikus, spēka un veiklības 
paraugdemonstrējumus.

Visas dienas garumā sportiskā-
kajiem bija iespēja sevi pierādīt Viesītes 
stadionā, kur norisinājās pludmales vo-
lejbola sacensības, bet attapīgākos pulcēja 
velo – foto orientēšanās “Pa Āža takām” 
un viedspēle “Manas bērnības pilsēta”.

Dienas vidū kultūras cienītājiem bija 
iespēja baudīt teātra kluba “Austrumu 
robeža” komēdiju “Padomi precētiem pā-
riem”. Savukārt vakarā svētku koncertā 
klausītājus priecēja Gunārs Meijers kopā 
ar jaukto kori “Viesīte”, akordeonistu trio 
“Bakardions”, mūsu kaimiņu Juodupes 
lauku kapella “Jadupela” un dziedātājas 
Kristīnes Prauliņas kvintets “Melns ar 
baltu satikās”. Koncerta ietvaros tika pa-
sniegts Viesītes Goda pilsoņa apbalvojums 
ilggadējajam pilsētas mēram Jānim Dimit-
rijevam; Arkādija Kasinska balva, kuru šo-
gad saņēma Salas vidusskolas 8. klases au-
dzēknis Rodrigo Tučs, kā arī tika pasniegti 

svētku dienas garumā nopelnītie apbalvoju-
mi sportistiem un aktīvistiem.

Vakarā ballīti iegrieza rock’n’roll gru-
pa “KEKSI”, duets “KARAKUMS” un Dj 
Alfons. Svētku kulminācijā pusnaktī bija 
krāšņs salūts.

Paldies Viesītes Kultūras pilij, muzejam 
“Sēlija”, Sēlijas sporta klubam, pārējiem ie-
saistītajiem svētku organizatoriem un vi-
siem, visiem svētku apmeklētājiem!

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību 
speciāliste A. Niķe

Autores foto

Viesītes pilsētas svētki

17. augustā Biržu 
Tautas namā norisinājās 
gadskārtējais biedrības 
“Lauku partnerība Sēli-
ja” organizētais radošais 
konkurss “Vedējs 2017”. 
Šogad no Viesītes nova-
da izvirzītas bija divas 
ģimenes – Zupu ģimene (rakstītāja Velta Lāce) un Piekusu ģimene (rakstītāja Inta 
Malceniece). Par 2017. gada Vedējiem kļuva Mārīte un Gaitis Poļi (rakstītāja Valda 
Kalniņa – Vītola) no Krustpils novada Kūku pagasta.

Pasākums, kā katru gadu, norisinājās ļoti sirsnīgā gaisotnē. Par muzikā-
lo noformējumu rūpējās Kreicburgas Ziķeri un Vita Talla. Liels paldies Biržu 
Tautas nama vadītājai Vijai Pazuhai par lieliski noorganizēto pasākumu!

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste A. Niķe

“Vedējs 2017” – Poļu ģimene no “Vedējs 2017” – Poļu ģimene no 
Kūku pagasta!Kūku pagasta!
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Šajā gadā Eiropas kultūras mantojuma die-
nās Latvijā tiek īpaši atzīmētas vēsturisku no-
tikumu vietas, piešķirot tām Eiropas kultūras 
mantojuma dienu zilo karogu. Šāda vieta ir arī 
mūsu Sunākstes baznīca, Stenderu kapu kalns, 
Bildu ābeces taka un Sunākstes mācītājmuižas 
teritorija. Eiropas kultūras mantojuma diena pie 
mums veltīta pirmo Augškurzemes dziedāšanas 
svētku atcerei, kas notika 1873. gada 22. augus-
tā. No dziesmusvētku vēstures atceramies, ka 
šī paša gada 26. – 29. jūnijā Rīgā notiek Pirmie 
vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki, kuros pie-
dalās 45 kori ar 1003 dziedātājiem. Pirmā dzies-
mu diena gan notiek deviņus gadus agrāk – 
1864. gadā Dikļu mācītājmuižas dārzā.

19. gadsimts ir latviešu nacionālās At-
modas laiks, un Augšzemē dzīvo līdzi visiem 
notikumiem. Šajā laikā te kalpo Vecā Stendera 
mazmazdēls Karls Gotlobs Stenders (1830 – 
1894). Ļaužu atmiņās palicis kā “nejauks, 
bet enerģisks, un sprediķi mācējis tā teikt, ka 
visa baznīca raudājusi”, par Stenderu dzimtu 
stāstot, raksta profesore Māra Grudule. Viņa 
atradusi publikācijās, ka Karls Gotlobs Sten-
ders dibinājis pirmo kori Sunākstē. Šajā laikā 
kori darbojas arī apkārtējos pagastos, un 1873. 
gadā, tikai nepilnus divus mēnešus pēc liela-
jiem dziedāšanas svētkiem, tādi notiek arī Su-
nākstes mācītājmuižas birzī (dārzā). Jēkabpils 
Vēstures muzejā glabājas šo dziesmusvētku 
programma. Pēc tās redzams, ka svētkiem bi-

jušas trīs daļas – dziedāšana baznīcā, pie Vecā 
Stendera kapa un mācītājmuižas birzī, kur 
“īpaša svētku vieta bij' sataisīta”. Kāda anonīma 
dziedātāja raksts par šiem svētkiem “Latviešu 
Avīzēs” vēstī par to, ka jau dienu iepriekš dzie-
dātāji sabraukuši uz kopmēģinājumu, ar “ka-
rogiem, biedrību zīmēm un arī bez tām”.

Otrajā dienā svētkos piedalījās astoņi kori 
no sešām dziedāšanas biedrībām un 200 dzie-

dātājiem. Rakstītājam šķiet, ka klausītāju bijis 
daudz – 5 – 6 tūkstoši.

Sunākstes jeb Augškurzemes dziedāša-
nas svētki ir nozīmīgs vēsturisks notikums, 
ar ko aizsākas mūsu novadu dziesmusvētku 
tradīcijas.

Ilma Svilāne, 
Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja 

I. Rancāna foto

Skats no augšas – Vārnava.

10. septembris – Eiropas kultūras mantojuma diena 10. septembris – Eiropas kultūras mantojuma diena 
Viesītes novadāViesītes novadā

Katru gadu augusta pirmajā svētdienā Vie-
sītē tiek svinēti Dzelzceļnieku svētki, un tā jau 
45. gadu. Šogad Mazajam Bānītim paliek jau 
101, tātad ieripojis jau 2. gadsimtā. Tradīcija 
aizsākās pēc Mazā Bānīša līniju slēgšanas 1972. 
gadā. Lai gan dzelzceļnieku skaits katru gadu 
diemžēl sarūk, svētki paliek, lai saglabātu aiz-
gājušo paaudžu piemiņu ne tikai savā atmiņā, 
bet arī tiem, kas būs pēc mums.

Nākamajā gadā, svinot 90. Viesītes pilsētas 
un 100. Latvijas jubileju, mūsu depo lokomotī-
vei, kas atrodas muzeja ekspozīcijā, tiks svinēti 
100 gadi, jo tā izgatavota 1918. gadā Vācijā. Arī 
“maza” jubileja.

Svētdienas vēlā rītā vagonu depo sapul-
cējās dzelzceļnieki, viņu ģimenes un draugi. 
Tika nolasīti svētku apsveikumi no tiem, kuri 

cienījamā vecuma dēļ vairs nevar ierasties uz 
svētkiem.

Sveicām četrus jaunus muzeja Goda bied-
rus – Mirdzu Jēriņu, Raimondu Sirmoviču, 
Mudīti Žikari un Rutu Davidāni. Šogad muze-
ja “Goda grāmatā” viņus ierakstījām kā mūsu 
palīgus no dzelzceļnieku ģimenēm pateicībā 
par atbalstu muzeja darbā. “Goda grāmata” 
nodibināta 2009. gadā. Pirmais tajā tika ierak-
stīts un Goda biedra apliecību saņēmis Jānis 
Dimitrijevs.

Svētku dienā tika pāršķirtas vēstures lapas-
puses, kas pilnas ar gaišām atmiņām par Mazā 
Bānīša laiku. Ar klusuma brīdi tika pieminēti 
Mūžībā aizgājušie. Vienmēr jaukas ir tikšanās 
ar Zilākalna puses bijušajiem dzelzceļniekiem 
Jāni Plānu un Zigfrīdu Smeķi, kas arī šoreiz 

bija ieradušies no Valmieras novada.
Mazo Bānīti izmantoja ne tikai pasažieru 

un preču pārvadāšanai, tas kļuva arī par sa-
biedriskās dzīves centru lauku apvidos – ie-
spēja uzzināt jaunākās ziņas, uz pilsētu tirgiem 
nogādāt vietējo iedzīvotāju saražoto produk-
ciju, aizbraukt pie radiem, draugiem ciemos. 
Ap Mazo Bānīti mutuļoja tam laikam notiku-
miem bagāta un daudzveidīga kultūras dzīve. 
Pēc stāstiem šķiet, ka cilvēki tad bija darbīgāki, 
saticīgāki un kopības sajūtas vienoti. Par to 
viņi pateicas šaursliežu dzelzceļam, par kura 
piemiņas saglabāšanu šodien rūpējas muzejs.

Paldies par atmiņu stāstiem visiem, kuri ie-
radās! Šķiet, ka Mazais Bānītis ir kā bākuguns, 
kas saista un silda ne tikai dzelzceļniekus!

Viesītes muzejs “Sēlija”

6. augustā atzīmēti Dzelzceļnieku svētki

Viesītes vidusskolas skolnieks Egīls Ar-
vīds Skrūzmanis, iegūstot BAFF (Baltic – 
American Freedom Foundation) stipendiju, 
no 9. jūlija līdz 4. augustam piedalījās bez-
maksas vasaras nometnē ASV “Līderības 
Akadēmija”.

Programmas ietvaros 30 skolēni no da-
žādām Baltijas valstu skolām (11 no Latvijas) 
devās uz ASV, lai attīstītu savas līdera iema-
ņas, veicinātu interesi par uzņēmējdarbību, 

tiekoties ar vietējiem uzņēmējiem, uzlabotu 
angļu valodu, kā arī iepazītu ASV kultūru 
un tradīcijas. Šī gada programmas dalībnie-
ki atzīst: “11. klases beigas ir ideāls laiks, lai 
brauktu iepazīt sevi, iegūtu jaunus draugus, 
zināšanas. Šis projekts lieliski liek padomāt 
par saviem nākotnes plāniem, mērķiem un 
iespēju mainīt pastāvošās lietas, radīt jaunas 
idejas un projektus.” Šogad konkursam tika 
saņemti vairāk nekā 1000 pieteikumu no 

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Pieteikties dalībai Līderības Akadēmijā 

katru gadu tiek aicināti jaunieši no visas Lat-
vijas, kas ir mērķtiecīgi, ar interesi par uz-
ņēmējdarbību un labām sekmēm skolā, kas 
vēlas atklāt savus talantus un ielikt spēcīgu 
pamatu karjerai.

I. Bembere, Regional Coordinator
Baltic – American Freedom 

Foundation//CIEE

Egīls Arvīds Skrūzmanis no Viesītes vidusskolas piedalījies 
vasaras programmā ASV
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Jauniešiem no Viesītes un Če-
ladžas tikšanās laikā bija iespēja 
uzzināt par Viesītes vidusskolas 
Erasmus+ projektu “WORDS 
UNITE US” un tā rezultātiem. 
Sadarbības rezultātā bez rezultātu 
izplatīšanas ir stiprināta starpkul-
turālā saite, iegūtas jaunas pras-
mes, iepazīta poļu kultūra, Eiro-
pas valstis, reģioni. Pasākumā ir 
uzlabotas jauniešu prasmes angļu 
valodas pielietošanā, popularizēta 
projekta ietvaros izstrādātā e-grā-
mata un vārdnīca, kurā iekļauti 
vārdi un teicieni bulgāru, latviešu, 
grieķu, lietuviešu, rumāņu valo-
dās. Vārdnīcai ir izveidots papildinājums 
poļu valodā. No 16. līdz 23. jūlijam piec-
padsmit Viesītes novada jaunieši devās ap-
maiņas braucienā uz Viesītes sadraudzības 
pilsētu Čeladžu (poļu: Czeladź) Polijā, bet 
piecpadsmit poļu jaunieši no Čeladžas pil-
sētas ieradās Viesītes novadā.

Mūsu jauniešiem nedēļas garumā bija 
iespēja apceļot un iepazīt Polijas dienvidu 
daļu – doties pārgājienos zemajos Tatros, 
iepazīt Zakopanes pilsētu un tās kultūru ar 
tradicionālajiem tērpiem, ēdieniem un tikai 
Zakopanei raksturīgo arhitektūru. Jaunieši 
devās laivu izbraucienā pa Balto Dunajecu 
(Biały Dunajec), izmēģināja kalnos esošo 
rodeļu trasi, mežakaķi un vietējos termālos 
baseinus, apskatīja Čeladžas pilsētu un ie-
pazina vietējās tradīcijas. Paralēli sadarbī-
bai apmaiņas programmas ietvaros nedēļas 
garumā jaunieši cītīgi darbojās Erasmus+ 
projekta “Words Unite Us” (Vārdi mūs vie-
no) rezultātu izplatīšanā, stāstīja partne-
riem par aktivitātēm projektā, demonstrēja 
iegūtās prasmes.

Attīstības un plānošanas nodaļas va-
dītāja G. Dimitrijeva stāsta: “Interesants ir 
fakts, ka sadarbība starp Viesīti un Čela-
džu sākās 2005. gadā izglītības programmas 
“Comenius” projekta ietvaros, kuru īstenoja 
bijusī Viesītes arodvidusskola sadarbībā ar 
partneriem no Čeladžas Polijā un Kaufb oi-
renas Vācijā. Šī sadarbība ilgst vairāk nekā 
10 gadus, tādēļ arī skolu un jauniešu projekti 
ir nepieciešami, lai paplašinātu iespējas mā-
cīties, apgūt jaunas zināšanas, veidot jaunus 
projektus.”

Sadarbības līgums starp Viesītes un Če-
ladžas pašvaldībām tika noslēgts 2006. gada 
2. maijā. Čeladža ir pilsēta Polijas dienvidos, 
Silēzijas vojevodistē uz rietumiem no Beņ-
dzinas. Čeladža ir pastmarku mākslinieka 
Česlava Slaņas (Czesław Słania, 1921 – 
2005) dzimtā pilsēta.

Šīs pašas nedēļas laikā poļu jauniešiem 

bija iespēja tuvāk iepazīt 
mūsu kultūru un apce-
ļot skaistākās vietas. Če-
ladžas jaunieši viesojās 
Aglonā, maizes un leļļu 
muzejos, Jēkabpilī, Rīgā, 
Jūrmalā, Jelgavā un Aiz-
krauklē, un, protams, 
Viesītē un Viesītes nova-
dā.

Rezultātu izplatīšanas 
pasākums “WHAT’S NEXT?” 

/Ko tālāk?/
Viesītes vidusskolas Erasmus+ projekta 

“WORDS UNITE US”, Nr. 2015–1–RO01–
KA219–015167_7, rezultātu izplatīšanas 
pasākums “WHAT’S NEXT?” /Ko tālāk?/ 
sevī ietver nākamos soļus un risinājumus 
veiksmīgām mācību sesijām jauniešu in-
terešu, komunikācijas, kultūrizglītības un 
angļu valodas zināšanu bāzes dinamiskai 
izaugsmei, kā arī jaunu projektu izstrādei. 
Jauniešu apmaiņas programmas ietvaros 
no 16. – 23.07. tika aktualizēti un integ-
rēti projekta “Words Unite Us” noslēguma 
posma uzdevumi – angļu valodas lietojums 
savstarpējā komunikācijā un mācību brau-
cienos, praktiskais darbs pie nozīmīgiem 
kultūrvēstures un vides momentiem, an-
ketas ar atgriezenisko saiti par paveikto un 
vēlamo turpmākā sadarbībā.

Programmas 14 dalībnieki vecumā no 
11 – 15 gadiem no Polijas un 8 mūsu jau-
nieši, no kuriem daļa bija aktīvi projekta 
un angļu valodas klubiņa dalībnieki, ap-
meklēja Rīgu, Jelgavu, Jūrmalu, Jēkabpili, 
Aizkraukli, Aglonu, Preiļus, Līvānus, Gār-
seni, Viesīti, Sēlijas muzeju un novadā eso-
šās zemnieku saimniecības, Sēlijas sporta 
spēles u.c. kultūrvēsturiskas vietas. Katru 
dienu notika jauniešu izaugsmes procesi 
un integrācija jaunos apstākļos, sabiedrī-
bā, tradīcijās un valodā. Iegūto un redzē-

to jaunieši atspoguļoja savos praktiskajos 
rakstu un vizuālajos darbos, kā arī anketās. 
Sniedza savu redzējumu par turpinājuma 
iespējām. Jaunieši raksta, ka noteikti ieteiks 
draugiem nākamgad iesaistīties apmaiņas 
programmā, ieguvuši daudz pozitīvu emo-
ciju un redzējuši kultūrvēsturiskas vietas. 
Sapratuši, ka jāturpina intensīvs darbs pie 
angļu valodas apguves, jo valodas vajadzī-
gas sekmīgai komunikācijai un ceļošanai.

Dalībnieku atsaucības rezultātā izdevās 
arī papildināt projekta ietvaros tapušo e-grā-
matas skaidrojošo vārdnīcu ar poļu valodu. 
Tagad to veido angļu, latviešu, lietuviešu, bul-
gāru, rumāņu, grieķu un poļu valodas vārdi. 
Bagātinoties savstarpēji, mēs izprotam mācī-
bu sesiju aktualitāti un nepieciešamību. Iegū-
tās angļu valodas zināšanas, jauni draugi un 
citas tautas kultūru izpratne cilvēkam ir jauna 
pasaule ar, iespējams, sīkiem, bet nozīmīgiem 
intelektuālās bagātības krājumiem.

Iecerētais izdevās, jo bija ļoti jauka poļu 
jauniešu grupa un skolotāji. Visi bija zināt-
kāri, atvērti, darbīgi un novērtēja iegūto. 
Bezgala liela mīlestība pret vidi un dzīv-
niekiem. Novērtēja ekoloģisko pārtiku – 
mūsu zemenes, tomātus, rudzu maizi u.c. 
Tas kopumā rosina jaunām idejām projektu 
ietvaros, jo jaunieši arī ir gatavi darboties.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

G. Dimitrijeva
Viesītes vidusskolas skolotāja S. Ratiņa

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību 
speciāliste A. Niķe

Foto: S. Ratiņa, A. Niķe

Čeladžas un Viesītes novada jauniešu apmaiņas 
laikā iepazīstina ar projekta rezultātiem



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2017. gada jūlijs/augusts, Nr. 7/8 (168/169)

16

Latvijas Lauksaimniecības universitā-
tes (LLU) Mūžizglītības centrs (MC) sadarbī-
bā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) 
īsteno pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides bezmaksas kursus B programmu – 
pedagogs – karjeras konsultants 160 stundu 
apjomā. Mērķa auditorija ir Izglītības iestā-
žu pedagogi – karjeras konsultanti. Viesītes 
vidusskolas skolotājas Sarmīte Milakne un 
Sarmīte Ratiņa apmeklē šo programmu, lai 
sekmīgi to realizētu savā skolā.

Mācību kursa programma:
• karjeras plānošanas teorētiskās pamat-

nostādnes,
• karjeras vadības prasmes un to attīstī-

šana,
• karjeras attīstības atbalsta metodes,
• pedagoga karjeras konsultanta profe-

sionālā ētika,
• tautsaimniecības nozares, to attīstības 

prognoze Latvijā,
• Latvijas Izglītības sistēma, izglītības un 

nodarbinātības mijiedarbība,
• darba meklēšanas un darbā noturēša-

nas prasmes,
• vecumposmiem atbilstīga karjeras iz-

glītības īstenošanas plānošana 
izglītības iestādē,

• karjeras izglītības īstenošanas organi-
zēšana.

Šo kursu programmu vada zinoši un 
pieredzes bagāti dažādu jomu pasniedzē-
ji: Mg. ed. Jānis Pāvulēns, Mg. ed. Jolanta 
Priede, Mg. ed. Agnese Megne, Dr. paed. 
Vija Dišlere, Bc. paed. Mārtiņš Geida, 
Mg. oec. Liene Rubina, Dr. paed. Aija 
Pridāne, Mg. paed. Aelita Jankovska, Mg. 

paed. Inta Lemešo-
noka. Praksēs ir iespējas tikties ar plašu 
nozaru speciālistiem no zināmiem un 
progresīviem uzņēmumiem. Tie ir Latv-
energo, Jelgavas SFM, LDDK u.c.

Septembra mēnesī noslēgsies apmācība 
un skolā notiks papildus aktivitātes karjeras 
izglītības jautājumos. Tiks sastādīts darba 
plāns iedalītā budžeta apjomā, kura ietvaros 
būs paredzētas aktivitātes skolēniem no 1. – 
12. klasei.

Materiālu sagatavoja sk. S. Ratiņa.

Karjeras izglītība ir aktuāls jautājums visās paaudzēsKarjeras izglītība ir aktuāls jautājums visās paaudzēs

Šī gada 18. augustā Jaunjelgavā norisinājās Sēlijas novadu ap-
vienības novadu – Jaunjelgavas, Neretas, Aknīstes, Salas, Ilūkstes, 
Jēkabpils, Krustpils un Viesītes – III Sēlijas novadu Jauniešu diena 
“Dzimis Sēlijā”. 

Pasākuma mērķis joprojām palicis nemainīgs – veicināt jau-
niešu sadarbību starp septiņiem Sēlijas novadiem un Krustpils 
novadu, organizējot kopīgas pasākumu tradīcijas un sekmējot 
jauniešu līdzdalību Sēlijas novadu jauniešu organizāciju un skolu 
pašpārvalžu darbā.

Svētkus atklāja Jaunjelgavas novada izpilddirektors Uldis 
Albiņš. Jauniešus uzrunāja Viesītes novada pašvaldības priekšsē-
dētāja vietniece un Sēlijas novadu apvienības Jauniešu padomes 
“SēJa” priekšsēdētāja Laura Zvirbule un citi Sēlijas novadu vadības 
pārstāvji. Atklāšanas ceremonijas ietvaros tika izlozētas novads, 
kurā rīkos jauniešu dienu nākošajā gadā. Un tātad – nākošgad 
jaunieši pulcēsies Ilūkstes novadā!

Šī gada Jauniešu dienas ietvaros tika aizvadīts arī Jaunjelgavas 
Ģenerāļu kausa posms strītbolā un jautrajā fut-
bolā. Viesītes novads katrā no pārbaudījumiem 
attiecīgi ierindojās 3. un 4. vietā. Lepojamies!

Dienas gaitā jauniešiem bija iespēja spēlēt 
volejbolu, apmeklēt radošās darbnīcas, vērot Jē-
kabpils novada ielu vingrotāju paraugdemons-
trējumus un iedvesmoties sarunu teltī, tiekoties 
ar starptautiskajā misijā dienējušu karavīru, 
ugunsstaigāšanas intruktori Madaru Lazdiņu 
un Sēlijas, Jaunjelgavas patriotiem Kristīni Ka- lēju un 
Eduardu Kalki. 

Vakara kulminācijā jauniešiem uzstājās grupas “Dzelzs Vilks” un 
“Catalepsia”.

Paldies Jaunjelgavai par sirsnīgo uzņemšanu! Uz tikšanos nākamgad 
Ilūkstē!

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste A. Niķe

III Sēlijas novadu Jauniešu dienaIII Sēlijas novadu Jauniešu diena
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PAGASTU ZIŅAS

Biedrības “Vides un tūrisma attīstības klubs 
“Sēlija”” organizētās nometnes “Aktīvā velosipē-
distu vasara” viens maršruts veda pāri Viesītes 
novadam. Dalībniekiem tā bija aizraujoša diena 
Ormaņkalna gleznainajā apvidū, izaicinājums 
ikviena fi ziskajiem spēkiem, minoties stāvajos 
pauguros, bet ātruma prieku ļāva izbaudīt dau-

dzie nobraucieni. Gan pieaugušie, 
gan bērni uzkāpa vairākos pilskal-

nos un uzzināja par to vēsturi.
Lauku sētā Mazormaņos visus iepriecināja 

satikšanās ar draudzīgiem mājdzīvniekiem. Tru-
ši, kazas, suņi ļāvās paglaudīt, kopā padraiskoties, 
labprāt pieņēma cienastu. Atpūtas vietā pievilcī-
gajā Rites pagasta centrā tika nobaudīts tik garšīgs 
saldējums, kāda pilsētā neesot! Dažas negaidītas 
lietus gāzes šķita kā piedeva piedzīvojumam – 
vēlāk ar interesi tika pētīts, kura ķermeni klāj bie-
zāka dubļu kārta pēc brauciena pa izmērcētajiem 
ceļiem. Peldēšanās Saukas ezerā atspirdzināja 
un deva spēkus mērot ceļu līdz Ilzu muižai, kas 
bija šī izbraukuma galamērķis. Tā sākta veidot 
pirms 500 gadiem, savulaik iezīmējusi robežu 
starp Livoniju un Lietuvas karaļvalsti, pēc 1921. 
gada tāpat kā Elkšņu muiža un pilskalns nonā-
kusi Lietuvas teritorijā. Tajā nesen veikta vērienī-
ga atjaunošana, lai plaši izvērstu saimniekošanu 
pēc senču metodēm, kam mūsdienās dots gudrs 
nosaukums – biodinamiskā saimniecība. Te uz 

vietas var nogaršot un nopirkt muižā ražotos 
produktus – ap desmit sieru šķirnes, ar malku 
kurinātā krāsnī ceptu maizi. Apmeklētājiem pie-
dāvā apskatīt plašo muižas teritoriju. Pa tiltiņu 
pāri Ilzu ezeram iespējams nonākt Mīlestības 
saliņā, kuru šķērso Latvijas – Lietuvas robeža. 
Bērniem par lielu prieku tika izšauts no senā liel-
gabala pils pagalmā.

“Dalībnieki ir pusaudži un pieaugušie no 
pilsētas un apkārtējiem novadiem,” stāsta no-
metnes vadītājs jēkabpilietis Rihards Barkov-
skis. “Daži piedalās jau vairākus gadus kopš 
tās pirmsākumiem un atzīst, ka izbraukumi 
sestdienās ir labs risinājums, jo pa nedēļu var 
atpūsties, paremontēt velosipēdu un nākošajā 
sestdienā atkal doties iepazīt kādu nezināmu 
dzimtās puses maršrutu. Tas ir to vērts! Mērķ-
tiecīgi aizpildīts viss brīvlaika mēnesis.”

R. Urbacāne,
biedrības “Vides un tūrisma attīstības klubs 

“Sēlija”” valdes locekle
R. Barkovska foto

Ar velosipēdiem no Ormaņkalna līdz Ilzu muižai

Arī kazu pulciņam savi 
skatītāji un barotāji.

Velo nometnes dalībnieki šķērso Latvijas – Lietuvas 
robežu pie Muitniekiem.

Stupeļu pilskalns kādreiz bijis sēļu zemju centrs svarīgu ceļu krustpunktā. 
Tagad dalībniekus piesaistīja lielais akmens pilskalna pakājē. 

Grupas vadītājs R. Barkovskis – pirmais no labās.

 

Valentīna Kamerāde 
02.10.1932. – 29.06.2017. Saukas pagasts
Ēriks Puzāns 
22.09.1951. – 30.06.2017. Viesīte
Biruta Strautniece 
06.07.1936. – 20.07.2017. Viesīte
Pēteris Krasovskis 
27.02.1940. – 22.07.2017. Viesīte
Aleksandra Kastaine 
03.04.1927. – 28.07.2017. Viesīte
Alfreds Dāboliņš 
13.05.1932. – 17.08.2017. Saukas pagasts
Jevdokija Jakundoviča 
20.12.1926. - 23.08.2017. Rites pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…
Trīs saujas vasaras,
dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi,
kad šī saule riet.
(Ā. Elksne)

Meklējam pārdevēju 
darbam Viesītē – 

veikalā tirdzniecībai ar 
mājsaimniecības precēm.

Vairāk informācijas pa tālruni: 
26412303 vai 26536001.

SIA “Invito”, reģ. Nr. 40103400835.

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

Tālr. 29995941

Lēti pārdod labu, 
sausu malku. 

Tālr. 22008093.
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15. jūlijā Elkšņu pa-
gasts svinēja gadskārtējos 
svētkus. Šogad svētku rīts 
sākās ar vērienīgu trakto-
ru parādi, kurā 15 vietē-
jie zemnieki demonstrēja 
savu tehniku. Tālāk diena 
turpinājās ar visdažādā-
kajām spēlēm, atrakcijām, 
veiklības un atjautības uz-
devumiem. Cīņu mākslas skola “Busidojo” 
demonstrēja Aikido, Jodo, Iaido un Aikiken 
paraugdemonstrējumus, kā arī ļāva uz savas 
ādas izbaudīt šos cīņu veidus visiem intere-
sentiem. Savukārt deju grupa HOPĀ svētku 
apmeklētājus priecēja ar īpaši izraudzītiem 
deju priekšnesumiem. Īpašs paldies Sēli-

jas sporta klubam 
par sarīkotajām 
sporta stafetēm un 
Alfonam Žukam 
par volejbola spēles 
tiesāšanu dienas ga-

rumā! Vakarpusē ar koncertu svētku viesus 
priecēja Normunds Jakušonoks un Daiga 
Petkeviča, kuri koncertu pārvērta ballītē, 
pat spītējot lietum! Savukārt zaļumballi no-
drošināja grupa “Starpbrīdis” kopā ar Santu 
Kasparsoni!

Liels prieks par varenu pasākumu, kas 

nebūtu izdevies bez varena atbalsta! Sakām 
vislielāko paldies mūsu sponsoriem – Kuz-
ņecovu ģimenei, Elkšņu ģimenei, Černaus-
ku ģimenei, z/s Ošāni, Saturiņu ģimenei, 
Purenu ģimenei, Romulānu ģimenei, Dre-
vinsku ģimenei, SIA Invito, SIA RA5 Alīdas 
kafejai un Bārduļu ģimenei!

Paldies Ingrīdai Levinskai un pārējiem 
pagasta darbiniekiem par gardo maltīti un 
skaisti sakopto apkārtni!

Ar saulainiem sveicieniem – 
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību 

speciāliste A. Niķe.

Elkšņi nosvinējuši gadskārtējos pagasta svētkus

Svētku dienu iesākām ar sporta ak-
tivitātēm (volejbols, strītbols). Spītējot 
laika apstākļiem, sacensībās piedalījās 6 
volejbola un 5 strītbola komandas. Paldies 
sportistiem par izturību un atbalstu!

Mazos svētku dalībniekus draisko-
ties aicināja Putu balle (dīdžeji un Mi-
kipele). Skanīgai dziedāšanai un raitam 
dejas solim skatītājus pulcināja folkloras 
kopas Golūda un Dzeipuriņš (vadītāji 
Anita Vjakse un Aigars Krekels). Lai pie-

tiktu spēka – kopīgs launags. Gardu un 
sātīgu zivju zupu meistarīgi pagatavoja 
Aivars. Saukas pagasta pārvaldes zālē va-
rēja apskatīt M. Buclera foto reprodukcijas 
“Senie lauku darbi” un Viesītes Mākslas 
skolas absolventu darbus. Svētku izskaņā 
klausītājus priecēja Ilzes Grigalovičas un 
draugu muzikālais sniegums. Ballējāmies 
pie Janušeka mūzikas.

Paldies visiem, kas atbalstīja Saukas 
pagasta svētku aktivitātes! Paldies ikvie-

nam, kas palīdzēja svētku sagatavošanas 
darbos! Paldies uzņēmējiem – k/s Poceri 
vadītājiem Aldim Bērziņam un Modrim 
Lāčplēsim, k/s Ritenis vadītājam Valdim 
Banderam, z/s Assi īpašniekam Viktoram 
Ļahtiņinam, z/s Ielejas īpašniekam Mārim 
Malceniekam, Vitai un Valdim Elkšņiem, 
Aivaram Brokam, Jurim un Vijai Lūšiem! 
Paldies Litai Šteinartei un dēliem Edijam 
un Erlendam! Paldies par gardo zupu 
Aivaram Lūsim! Ainai Aišpurei paldies 
par mājas pīrāgu!

Saukas pagasta pārvaldes vadītāja 
S. Lūse

1. jūlijā – Saukas pagasta svētki
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8. jūlija rīts uzausa daudzsološs. Nebeidza-
mos lietus mākoņus beidzot nomainīja silta va-
saras saulīte. Tā bija pirmā un vislielākā dāvana 
mums, pasākuma organizētājiem, un visiem 
pagasta svētku dalībniekiem.

Svētku dienu jau tradicionāli atklāja mak-
šķernieki, kas, izmantodami rīta klusumu, de-
vās pēc sava LIELĀ LOMA.

Pagasta parkā un sporta laukumā pašā rīta 
agrumā darbojās Rites pagasta tehniskie dar-
binieki un stafešu tiesneši, lai sakārtotu visu 
svētku norisei. Kad viss bija sakārtots, svētki 
varēja sākties. Makšķernieki, jau saņēmuši savas 
balvas un medaļas, varēja turpināt pārbaudīt 
savus spēkus komandu, pāru vai individuālajās 
sacensībās. Volejbolisti varēja cīnīties par labā-
kās komandas titulu.

Šogad īpaši daudz izklaides iespēju bija 
pašiem jaunākajiem svētku dalībniekiem. Bēr-
niem bija iespēja piedalīties stafetēs, ko organi-
zēja un vadīja Jolanta un Gints Stumbiņi (šo ie-
spēju nepalaida garām arī pieaugušie, jo stafetes 

bija interesantas). Bērni varēja pēc sirds patikas 
izlēkāties piepūšamajās atrakcijās un arī uz ba-
tuta. Bija iespēja piedalīties Lielajā laimes akā, 
kur katrs mazulis saņēma mazu balvu.

Pusdienas pārtraukumā visi svētku dalīb-
nieki un viesi varēja nobaudīt Kristīnes un La-
risas gatavotos zirņus ar speķi vai zupu soļanku. 
Neizpalika arī jautrais brīdis pusdienlaikā, un 
sešiem vīriem bija iespēja cīnīties par svētku 
pārsteiguma balvu. Uzvarētājs ieguva vērtīgu 
balvu un muzikālo sveicienu no dj Silvestra un 
burvīgās dziedātājas Ineses.

Tie, kam sirdij tuvs ir teātris, plkst. 15:00 
varēja vērot Mazzalves amatierteātra “TRADA-
RE” izrādi “Pēc Jāņiem un pēc Pēteriem”.

Pagasta svētku noslēgumā organizatori 

vēlējās noskaidrot Rites pagas-
ta svētku stiprinieku (šī aktivi-
tāte bija tikai stiprā dzimuma 
pārstāvjiem), svētku aktīvākie 
dalībnieki saņēma medaļas un 
balvas.

Gribam pateikt lielu paldies 
pagasta svētku atbalstītājiem: 
Jurim Budrim, Aināram Bār-
dulim, Jānim Strumskim, Dai-
nim Tučam, Lainim Guoģim! 
Paldies arī Uldim Briedim, 
Aigaram Klibiķim un Ainai 
Kampei par palīdzību pasāku-

ma sagatavošanā!
Paldies Kristīnei Vere-

činskai, Viktorijai Zaicevai, 
Anitai Cepurītei un bērniem 
par skaistajiem svētku nofor-
mējumiem! Paldies Rites pa-
gasta tehniskajam personālam: 
Kazimiram Petkevičam, Elmā-
ram Zaharānam, Valērijam Sa-
leniekam, Jurim Groznovam, 
Vasīlijam Kotovskim!

Paldies Rites Tautas nama 
teātra aktieriem Gunāram Ab-
rickim, Silvestrim Liepiņam 

par muzikālo pārsteigumu un Rites Tautas 
nama dj Horenam Romanovam par muzikālo 
noformējumu visas dienas garumā!

Liels paldies stafešu tiesnešiem: Ainai Ba-
rovskai, Evitai Abrickai, Kristai Vaverei, Irinai 
Vaverei, Irinai Latiševai, Renātei Krišjānei, 
Aivim Makučonim, Sanitai Briedei, Svetlanai 
Uzkurei, Maigonim Levinskim, bērnu stafešu 
vadītājiem Jolantai un Gintam Stumbiņiem!

Vislielāko paldies saku visiem svētku dalīb-
niekiem, kas atrada laiku, lai atnāktu un kopā ar 
mums visas dienas garumā izbaudītu šo svētku 
dienu!

Rites pagasta pārvaldes vadītāja 
L. Bārdule

Rites pagasta svētkos

Baltijas ceļa 
cilvēku dzīvajā ķēdē 
1989. gada 23. augusta 
vakarā plkst. 19.00 
rokās sadevās apmē-
ram 2 miljoni cilvēku, 
veidojot 600 km garu 
ķēdi trīs Baltijas valstu 
vienotiem centieniem 
pēc Brīvības. Laiks rit, 
bet šī notikuma nozī-
mība nezūd. Atceroties 
Baltijas ceļu, Saukas 
bibliotēkā ikviens var 
aplūkot tā vakara fo-
togrāfi jas “Mēs Baltijas 
ceļā…”.

Saukas bibliotēkas 
vadītāja V. Lāce

Vēsturiskajam Baltijas ceļam – 28

Viesītē, Raiņa ielā 19, 

Ikviens laipni aicināts 
iegriezties un iepirkties plaša 
profi la rezerves daļu un dažādu 
aksesuāru veikalā “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.
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Viesītes Kultūras pilī
1. septembrī – Zinību dienā – plkst. 11:00 
un 17:00 Viesītes Kultūras pils Kino zālē
animācijas fi lma “Misija rieksti 2: Trakā 
daba”. Jautrie un astainie piedzīvojumi 
turpinās – šoreiz galvenajiem varoņiem ir 
jāapvienojas jaunā misijā, lai glābtu savas 
mājas. Pilsētas mērs ir nolēmis likvidēt lielo zaļo 
atpūtas zonu un tās vietā uzcelt atrakciju parku. 
Par laimi riekstu mīļotājiem ir gatavs plāns un 
atliek tikai ķerties klāt pie tā izpildes. Filma 
dublēta latviešu valodā. Ieeja – bez maksas.

13. septembrī plkst. 19:00 KONCERTS – 
NBS 007: RALFS EILANDS, VALTERS 
PŪCE un NBS ORĶESTRIS. “NBS 007” jeb 
meklējot nenotveramos ar Nacionālo bruņoto 
spēku Štāba orķestri, Valteru Pūci un Ralfu 
Eilandu būs lielisks muzikāls piedzīvojums 
visai ģimenei. Aģenta 007 svarīgā misija būs 
jāveic neparastā vietā – koncertzālē. Tieši tāpēc 
Aģents 007 iepazīs Bruņoto spēku orķestri, 
sadraudzēsies ar kādu nepārspējamu čellistu un 
liks lietā savas spējas atdarināt citus pazīstamus 
tēlus. Koncerta programmā skanēs aizraujoša un 
enerģiska komponistu D. Viljama, H. Mančīni, J. 
de Meija un grupas Led Zeppelin mūzika. 
Koncertā piedalās: NBS štāba orķestris, 
diriģents Guntis Kumačevs, Valters Pūce 
(čells), Ralfs Eilands Džeimsa Bonda lomā, 
Karina Bērziņa Aģenta 007 priekšnieces 
lomā. Koncerta vizuālais noformējums – 
Uģis Krišjānis. Biļetes iepriekš pārdošanā 
Viesītes Kultūras pilī. Biļetes cena: 4,00 EUR.

29. septembrī plkst. 10:00 radošā apvienība 
“Teātris un ES” piedāvā: jautra izrāde – 
komēdija bērniem un vecākiem 
“KĀ KĻŪT PAR VARONI?!” 
Trīs trušiem ir apnicis baidīties un drebēt 
kā apšu lapām. Viņi ir nolēmuši kļūt par 
varoņiem. Bet – kas ir varonis? 
Un – vai viegli par tādu kļūt? To jūs 
uzzināsiet, atnākot uz izrādi. 
Režisors: TV seriāla “Sirdsmīļā Monika” 
un humora raidījuma “Anekdošu šovs” 
režisors Armands Ekštets. 
Biļetes cena: 2,00 EUR.

Ritē un Rites Tautas namā
10. septembrī plkst. 14:00 – 15:30 
TĒVU DIENAS PASĀKUMS

22. septembrī plkst. 14:00 – 16:00 
pasākums pensionāriem 
“SENIORU ZELTA RUDENS”

22. septembrī plkst. 16:00 ar izrādi viesosies 
NERETAS amatierteātris. IEEJA: senioriem, 
bērniem – BRĪVA, pārējiem – EUR 1,50

7. oktobrī RITES pagasta kapsētās – 
SVECĪŠU VAKARS
15:00 – TILTIŅU KAPOS
16:00 – ILZU KAPOS
17:00 – MELDERIŠĶU KAPOS

21. oktobrī RITES tautas namā – 
APAĻO KĀZU JUBILEJU pasākums
Godināsim apaļo kāzu jubilārus:
Lilitu un Aināru Bārduļus, Birutu un 
Alfonu Biņķus, Eleonoru un Petru Daumes, 
Sanitu un Jāni Gaidžunus, Aivitu un Andri 
Jancukovičus, Ainu un Aināru Kampes, 
Intu un Pāvelu Makučoņus, Marutu un Jāni 
Romulānus, Irinu un Miervaldi Vaverus.

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

Likt visam gavilēt un vizuļot
Var maza cilvēkbērna sirds.
(E. Zālīte)

Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa 
sveic novada jaundzimušo – 
ALISES, PATRĪCIJAS un JUSTA – vecākus 
un vēl sirds siltumu un mīlestību, mazos 
bērniņus auklējot.

Kā baltas asteres lai uzzied jūsu dienas,
ko it nekāda salna nespēj dzelt,
jo ne vien gredzeni jūs dzīvē vieno,
bet sirdīs saglabātais uzticības zelts!
(L. Brīdaka)

Viesītes novada dzimtsarakstu 
nodaļa sveic

55 gadu – Smaragda – kāzu jubilejā 
Valentīnu un Stepanu Martinovus
(laulība reģistrēta 
1962. gada 25. augustā Skrīveru 
pagasta dzimtsarakstu nodaļā);

50 gadu – Zelta – kāzu jubilejā – 
Zitu un Rūdi Skudras
(laulība reģistrēta 1967. gada 14. jūlijā 
Jēkabpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļā.

Vēlam veselību un saticību arī 
turpmākajos dzīves gados!

Kultūras afišaKultūras afiša

Saimniecības preču 
veikalā Viesītē – 
JAUNS PREČU PIEVEDUMS!
● Vaska drānas un galda paliktņi
● Brezenta pārklāji
● Plēves
● Ogu saldējamie trauciņi
● Stikla trauki – glāzes, bļodas, šķīvji, vāzes
● Gumijas zābaki
● Krāsas
● Rudens mēslojums
Gaidīsim Jūs veikalā Viesītē, 
Brīvības ielā 1!
Darba laiks darba dienās 8:00 – 18:00, 
sestdien 8:00 – 16:00.
Tālrunis: 26624390.

Cien. Viesītes novada pensionāri, seniori un vecākās paaudzes cilvēki!
Viesītes Kultūras pils un Viesītes novada Sociālais 
dienests Jūs visus mīļi aicina uz 
ATPŪTAS VAKARU SENIORIEM

š. g. 29. septembrī plkst. 16:00 Viesītes kultūras pils Deju zālē.
Jums spēlēs Pēteris Draņevičs un Aleksandrs Gors.

IEEJA BRĪVA. Līdzi ņemsim nelielus “groziņus”, saulainu un priecīgu noskaņojumu! 
Aicinām būt atsaucīgiem!

Saukas pagastmājā, M. Buclera 
fotogrāfi jas kabinetā, līdz 

30. septembrim skatāma izstāde 
“M. Buclera un J. Jaunsudrabiņa 

radošā sadarbība fotogrāfi jā”.

10. septembrī plkst. 15:00 – Eiropas 
kultūras mantojuma diena Viesītes 
novadā, veltīta pirmo Augškurzemes 
dziedāšanas svētku atcerei, kas notika 
1873. gada 22. augustā 
Pasākuma norise:
• Eiropas kultūras mantojuma dienas 
atklāšana Sunākstes baznīcā;
• Eiropas kultūras mantojuma dienu 
karoga uzvilkšana mastā;
• Aizlūgums Stenderu kapu kalnā;
• Sunākstes mācītājmuižas dārza svētki, 
sadziedāšanās ar kapelu “Aizezeres 
muzikanti” no Kokneses.
Kursēs autobuss: plkst.14:30 Viesītes 
KP – Sunākstes baznīca, pēc pasākuma: 
Sunākstes baznīca – Viesīte.


