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***
Man teica - nu raksti par liepām;
Kā bites tur medo, cik saldi tās zied...
Bet man gribas runāt par vienkāršām lietām,
Par to, kā tev pašam šai pasaulē iet?

Vai vari tu pamosties vasaras rītā
Ar smaidu uz lūpām, kas mieru tev dod,
Vai pietiek tev laimes un mīlestības,
Vai tevi saprot un piedot tev prot?

Ko tu par to saki, ko Laima, ko Māra?
Ir vasara burvīga, jūti tu to?
Kur atrast vārdus, lai pateiktos Dievam,
Par dzīvības brīdi šo mirklīgo.

Vai tiešām tev liekas tas mazsvarīgi,
Ir jādomā augstāk un pasaulīgāk?
Nu labi, man prieks, ka zied liepas
Un ziemā būs tēja, klepus kad nāk!
                                    Aija Butāne

Ievērojot tautas tradīcijas un paražas, 
21. jūnijā Ormaņkalnā tika sagaidīta astro-
loģiskā Saulgriežu nakts, kā arī aizvadīts 
Latvijas simtgades oficiālais notikums – ak-
cija “Izgaismo Latviju”. Plkst. 18:36 Viesītes 
novada iedzīvotāji tika aicināti noiet projek-
ta “1836” sirds kilometru no Elkšņu pagasta 
Līgo kalniņa līdz Ormaņkalnam. Simboliski 
skaitlim 1836 Viesītes novada sirds kilometra 
gājienā piedalījās 36 dalībnieki, pieskan-
dinot gājiena maršrutu ar Līgo dziesmām. 
Ormaņkalnā gan gājiena dalībniekus, gan pā-
rējos viesus sagaidīja kapela “Aizezeres muzi-
kanti”, aicinot doties pļavās pēc Jāņu zālēm, 
no kurām vēlāk turpat, pasākuma vietā, tika 
uzpīti vainagi, sagatavoti pušķi un Jāņu zāļu 
vītne. Pēc tam “Aizezeres muzikanti” ar lus-
tīgām Līgo dziesmām priecēja apmeklētājus, 
aicinot ne tikai klausīties, bet arī griezties 
deju ritmā. Pēc īstām Līgo svētku tradīcijām 
Ormaņkalnā apmeklētājiem tika sarūpētas 
Līgo svētku uzkodas – pīrādziņi, māju siers 
un alus, lai vēlāk sapulcētos kopīgā aplī ap 

Ielīgošana Ormaņkalnā un akcija
“Izgaismo Latviju” Viesītes novadā

Lai ikvienam no mums izdodas iz-
baudīt vasaras sniegtos priekus un izjust 
tās skaistumu!

Lai rītiem labas domas, dienām 
darbs, kas piepilda sirdi, un veldzējoši, 
skaisti atpūtas mirkļi, bet vakariem - svē-
tīgs nogurums!

Lai, vasarai aizejot - daudz laimīgu 
atmiņu!

Uz tikšanos augustā, kad iznāks iz-
devuma nākamais numurs!

Izdevuma redkolēģija

ugunskura vietu, vienojoties kopīgā uguns 
rituālā, un iedegtu lielo Saulgriežu ugunsku-
ru, kā arī izgaismotu Latvijas robežu. Tālāk 
pasākuma apmeklētāji kopā ar “Aizezeres 
muzikantiem” izdziedāja spēka dziesmas 
Latvijai un plkst. 22:00 kopā ar visu Latviju 
vienlaikus dziedāja Latvijas valsts himnu. Pēc 
tam kopā ar kapelu “Aizezeres muzikanti” 
danči turpinājās līdz pat pusnaktij.

Ne tikai Ormaņkalnā, bet arī Viesītē no-
vada iedzīvotājiem bija iespēja Saulgriežu 
naktī vienoties kopīgā dziesmā un iekurt ko-
pīgo ugunskuru. Viesītes mazpulks un fonds 
“1836” aicināja viesītiešus piedalīties akcijā 
“Izgaismo Latviju” tepat, Viesītē - Siņkeļkalnā. 
Tāpat kā Ormaņkalnā arī šeit apmeklētāji 
dziedāja spēka dziesmas, iekūra ugunskuru 
un dziedāja valsts himnu. Tika organizēta arī 
ģimeņu dižošanās ar ideju - Stipra ģimene, 
stipra Latvija. Viesītes mazpulks izsaka lielu 
paldies gan vakara vadītājai, Viesītes mazpul-
ka dalībniecei Annijai Liepiņai, gan Evelīnai 
Bantauskai un Ievai Milaknei par skaisto 
priekšdziedāšanu, kā arī Lisecku ģimenei par 
iedvesmojošo stāstījumu vakara gaitā!

Akcijas “Izgaismo Latviju” ietvaros 
Latvija ir kļuvusi par pirmo valsti pasaulē, 
kuras iedzīvotāji valsts simtgadei par godu 
apgājuši ap savu valsti un izgaismojuši tās 
robežu ar ugunskuriem. Lepojamies, ka arī 
mūsu novads varēja iesaistīties šajā akcijā un 
būt daļa no šī simtgades notikuma!

Sabiedrisko lietu speciāliste D. Sala
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Š. g. 15. - 16. jūnijā Viesītē notika Latvijas 
Universitātes ĢZZF telpiskās attīstības 
plānošanas profesionālās maģistru studiju 
programmas pirmā kursa studentu plenērs, 
kura mērķis bija izstrādāt priekšlikumus 
Viesītes teritorijas attīstībai. Plenērā piedalījās 
3 docētāji: Edgars Bērziņš, Pēteris Šķiņķis un 
Gunta Lukstiņa, 4 studenti un 8 speciālisti no 
Viesītes novada pašvaldības.

Plenēra atklāšana notika 15. jūnijā 
Viesītes novada pašvaldībā. Attīstības un plā-
nošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva 
prezentācijas veidā sniedza nelielu ieskatu 
par Viesītes novadu, tomēr neatklāja pārāk 
daudz, lai ļautu studentiem gūt pašiem sa-
vus iespaidus par pilsētu. Plenēra atklāšanā 
piedalījās arī novada domes priekšsēdētājs 
Alfons Žuks, kurš atzinīgi novērtēja šāda ple-
nēra organizēšanu Viesītē, atzīmējot, ka mā-
cību spēka un studentu skatījums no malas 
ir ļoti svarīgs Viesītei. Pirmos iespaidus par 
Viesīti studenti varēja gūt, ejot pastaigā pa 
Viesīti ar tūrisma gidu Jāni Dzimto, kurš eks-

3. jūnijā Viesītes pilsētā aizvadī-
ta Ģimeņu diena “Pelēnu vasarsvētki”. 
Svētku diena sākās ar 4. sudraba karo-
tīšu svētkiem. Pašiem mazākajiem no-
vadniekiem Viesītes novada pašvaldī-
bas priekšsēdētājs A. Žuks pasākumā 
pasniedza sudraba karotītes un novad-
nieka A. Žilinska grāmatu “Melnkaķītis 
Baltķepītis”. Aizvadītajā gadā novads pa-
pildinājies ar 36 jaundzimušajiem.

Svinīgajai daļai noslēdzoties, šī gada 
īpašie viesi – Minnija un Mikijs - aicinā-
ja ikvienu pulcēties pie Viesītes Kultūras 
pils, lai dotos svinīgā ratiņu parādē uz 
Viesītes muzeju “Sēlija”. Savukārt muzeja 
“Sēlija” teritorijā notika svētku koncerts 
un sporta spēles ģimenēm, izklaides at-
rakcijas, radošās darbnīcas līdz pat vēlai 
pēcpusdienai.

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Sala

Viesītē aizvadīta Ģimeņu diena

Studenti plenērā izstrādā priekšlikumus Viesītes teritorijas attīstībai

kursijas laikā centās akcentēt Viesītes vēsturi, 
tūrisma objektus un vērtības.

Ekskursijas laikā projektu administratore 
Liene Maisaka pastāstīja arī par īstenotajiem 
projektiem Viesītē. Pēc ekskursijas studen-
tiem bija iespēja pašiem pēc saviem ieskatiem 
iepazīt un izstaigāt Viesīti, kā arī gūt infor-
māciju, uzrunājot Viesītes iedzīvotājus. Vēlā 
pēcpusdienā G. Dimitrijeva ar viesiem devās 
uz nakšņošanas vietu Vārnavā. Vakarā tika 
apskatīta Stendera Ābices taka, Stendera kapu 
kalniņš, Sunākstes baznīca, Mācītājmuižas 
teritorija, Rudzīšu Vīnakalns, kā arī studenti 
aktīvi strādāja pie prezentāciju gatavošanas 
un ideju ģenerēšanas.

Otrajā dienā Viesītes muzeja “Sēlija” va-
dītāja Ilma Svilāne plenēra dalībniekus uz-
ņēma Viesītes muzeja “Sēlija” ēkā “Stradiņu 
skola”, kurā varēja iepazīties ar ekspozīciju. 
Tālāk sekoja studentu darba prezentācija 
“Kas varētu notikt Viesītē?”. Daži no stu-
dentu priekšlikumiem bija šādi: tagadējo 
vērtību izcelšana – vietējo ražotāju (Sēlijas) 

popularizēšana, izveidojot, piemēram, vie-
notu veikaliņu; vides objekta izvietošana uz 
Bānīša sliedēm, pasākumu organizēšana šajā 
teritorijā, kā arī tematiska maršruta izveide 
saistībā ar senajiem Bānīša ceļiem. Tāpat 
arī studenti bija izstrādājuši priekšlikumus 
jaunu cilvēku piesaistei Viesītē, kas pašlaik 
ir liela problēma. Viens no priekšlikumiem 
bija koprades telpas radīšana, kas ļautu cil-
vēkiem strādāt attālinātu darbu klusā teri-
torijā, kā arī nepiespiestā gaisotnē. Studentu 
skatījums rosināja klātesošos uz karstām 
diskusijām. Studenti, kas ir profesionāļi 
katrs savā jomā, radīja ierosmi turpmākajam 
darbam. Plenēra nozīmīgumu ļoti augstu 
novērtēja Viesītes novada pašvaldības jaunie 
speciālisti, kam, klausoties studentos un do-
cētājos, radās vīzija par to, ko nākotnē vēla-
mies īstenot.

Plenēram noslēdzoties, uzrunu teica 
Viesītes novada pašvaldības izpilddirekto-
re Sanita Lūse, kas šo plenēru atbalstīja ar 
savu klātbūtni. Telpiskās attīstības plānoša-
nas plenērs ir lieliska iespēja palūkoties uz 
šķietami pierastām lietām pavisam citādāk, 
atrast kaut ko jaunu jau esošajā vidē. Bieži 
vien savā ikdienas steigā mēs nespējam sare-
dzēt tās lietas, ko ierauga cilvēks “no malas”. 
Liels paldies Latvijas Universitātes ĢZZF 
Telpiskās attīstības plānošanas profesionā-
lās maģistru studijas vadītājai, pirmā kursa 
studentiem un docētājiem! Mums bija liels 
prieks Jūs uzņemt Viesītē! Viesītes novada 
pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas 
vārdā saku lielu paldies visiem interesen-
tiem, kuri piedalījās plenērā un novērtēja 
jauno speciālistu darbu!

Projektu administratore L. Maisaka

Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala
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Viesītes novada domes kārtējā sēde notika š. g. 21. jūnijā. 
Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Oficiālās ziņas

1. Par balvu piešķiršanu 4 Viesītes 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem par 
labiem un teicamiem sasniegumiem konkur-
sos - kopā 310 EUR.

2. Par piemiņas stēlas izgatavošanu 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemi-
ņai Latvijas 100-gades projekta “Atceries 
Lāčplēšus” ietvaros. No pašvaldības budžeta 
granīta stēlas izgatavošanai un uzstādīšanai 
piešķīra 3726,22 EUR.

3. No vides aizsardzības speciālā budžeta 
piešķīra 969,26 EUR lielgabarīta atkritumu 
izvešanai uz SIA “Vidusdaugavas SPAAO” at-
kritumu poligonu “Dziļā vāda”.

4. Nolēma pirkt zemes gabalu 0,3 ha 
platībā “Cīruļi - Rutuļi”, Rites pagasts, ceļa 
R 25 uzturēšanai. Šim mērķim tika piešķirti 
3007,83 EUR.

5. Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē - 
55740 EUR - Viesītes novada pašvaldības 
projekta Nr. LLI-295 “Suistanable, sociable 
and active Viesite and Rokiškis communities” 
(Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes 
un Rokišķu kopienas) būvniecības darbu da-
ļas īstenošanai. Pēc projekta realizācijas aiz-
ņēmums tiks atgriezts pašvaldības budžetā.

6. Par nolietoto un bojāto pamatlīdzekļu 
un inventāra norakstīšanu - kopā 17 vienības.

7. Nolēma uzsākt nekustamā īpašu-
ma “Nomaļi”, Rites pagasts, atsavināšanas 
procesu.

8. Apstiprināja nekustamā īpašuma 
“Jaunmucenieki”, Viesītes pagasts, atklātas, mu-
tiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles proto-
kolu. Īpašums tika nosolīts par 54200 EUR.

9. Apstiprināja nekustamā īpašuma 
“Vecskrāžnieki”, Viesītes pagasts, atklātas, mu-
tiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles pro-
tokolu. Īpašums tika nosolīts par 61000 EUR.

10. Nolēma pārraukt nekustamā īpašuma 

“Jaunnomalnieki”, Viesītes pagasts, izsoli un 
nepieciešamības gadījumā pārvērtēt īpašuma 
tirgus vērtību.

11. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošā transporta līdzekļa Ford Mondeo atkār-
totu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Sākumcena noteikta 428 EUR.

12. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošā transporta līdzekļa VW Golf atkārtotu, 
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 
Sākumcena noteikta 272 EUR.

13. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošās automašīnas Chrusler Grand Voyager 
pārdošanu par brīvu cenu. Apstiprināja pār-
došanas cenu 300 EUR.

14. Pieņēma saistošos noteikumus “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
Viesītes novada administratīvajā teritorijā”. 
Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar 2019. 
gada 1. janvāri.

15. Apstiprināja Viesītes novada pašval-
dības teritorijas sakoptības konkursa “Skaista 
mana sēļu zeme” rīkošanas nolikumu. 
Apstiprināja komisijas sastāvu: komisijas 
priekšsēdētājs Svetlana Puzāne, vietnieks – 
Pēteris Līcis. Komisijas locekļi: Sanita Lūse, 
Dainis Černauskis, Lilita Bārdule, Rudīte 
Feldmane, Irēna Butkus, Vita Elksne, 
Roberts Orups. Konkursa rīkošanai no paš-
valdība budžeta ik gadus tiks piešķirti līdz 
1000 EUR.

16. Grāmatas “Andris Grīnbergs. 60 gadi 
žurnālista ceļos un neceļos” izdošanai no paš-
valdības budžeta piešķīra 100 EUR.

17. Apstiprināja jaunu Viesītes vidussko-
las nolikumu.

18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā 1 personai un īres līgu-
mu pagarināšanu 17 personām.

19. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar 

1 personu.
20. Par zemes vienības atdalīšanu no ne-

kustamā īpašuma “Zaļumnieki” Rites pagastā.
21. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlī-

dzības dzīvokļa uzturēšanai.
22. Par dzīvokļa “Melioratori” - 6, Viesītes 

pagasts, atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā 
procesa uzsākšanu.

23. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu 
Zemesgrāmatā uz nekustamajiem īpašumiem 
“Dzeņi - Elkšņi”, Elkšņu pagasts, un “Bajāri - 
Grabažāni”, Saukas pagasts (zemes zem 
ceļiem).

24. Apstiprināja zemes robežu plānu: 
Amatnieku iela 10, Viesīte, un piešķīra zemes 
gabalam adresi: Amatnieku iela 10, Viesīte, 
Viesītes novads.

25. Par privatizācijas lietošanas mēr-
ķa noteikšanu zemesgabalam “Smiltnieki”, 
Viesītes pagasts.

26. Par zvejošanas atļaujām Piksteres eze-
rā 2 personām.

27. Par nosaukuma “Viesītes Goda pilso-
nis” piešķiršanu pedagogam un tautas deju 
kolektīvu vadītājam Andrim Kivleniekam, 
par tradicionālo kultūras vērtību - tautas de-
jas popularizēšanu, Viesītes deju kolektīvu 
ilggadēju un sekmīgu vadīšanu, savas dzimtās 
pilsētas Viesītes vārda nešanu pasaulē.

28. Par ikgadējo atvaļinājumu novada do-
mes priekšsēdētājam no š. g. 25. jūnija līdz 9. 
jūlijam.

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 
2018. gada 19. jūlijā.

Informāciju sagatavoja pašvaldības kancelejas vadītāja

D. Vītola.
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi

novada mājaslapā: www.viesite.lv

1. Konkursa mērķis:
1.1. Veicināt Viesītes novada pašvaldības 

teritoriju (Viesītes pilsēta, Viesītes pagasts, 
Saukas pagasts, Rites pagasts, Elkšņu pagasts) 
sakoptību un attīstību.

1.2. Pamanīt un novērtēt cilvēku veidotas 
ainaviskas vērtības.

2. Konkursa organizators: Viesītes nova-
da pašvaldība.

3. Konkursa vērtēšanas grupas:
3.1. daudzdzīvokļu māju skaistie gaisa 

dārzi (terases, balkoni, ziedu un krāšņumau-
gu statīvi) – 5 gb.;

3.2. savdabīgākais dārzs (viensētas, 
daudzdzīvokļu mājas) – 5 gb.;

3.3. prasmīgākais lauku saimnieks (lauksaim-
niecības sējumi, bioloģiskie, integrētie) – 4 gb.;

3.4. oriģinālais vides veidojums (ūdens-
tilpes, rotaļlaukumi, lapenes un tml.) – 5 gb.

4. Pieteikšanās kārtība:
4.1. dalībnieki konkursam var pieteikties 

personīgi Viesītes novada pašvaldības KAC 
(klientu apkalpošanas centrā), pagastu pār-
valdēs līdz 15. jūlijam;

4.2. dalībniekus konkursam var pieteikt 
kaimiņi, pašvaldības darbinieki, deputāti vai 
citas personas, saskaņojot ar potenciālajiem 
konkursa dalībniekiem.

5. Vērtēšana
Komisija teritoriju apsekošanu veic lai-

ka posmā no 16. jūlija līdz 30. septembrim.
5.1. Vērtēšanu veic komisija 9 cilvēku sa-

stāvā, kas apstiprināta ar domes lēmumu.
5.2. Konkrēto teritoriju apsekošanas lai-

ku nosaka komisijas priekšsēdētājs (priekš-
sēdētāja vietnieks), saskaņojot ar komisijas 
locekļiem.

6. Vērtēšanas kritēriji: 
6.1. 1. grupa – daudzdzīvokļu māju 

skaistie gaisa dārzi (kompozīcija un 
uzturēšana);

6.2. 2. grupa – savdabīgākais dārzs 
(kompozīcija, funkcionalitāte, uzturēšana);

6.3. 3. grupa – prasmīgākais lauku 
saimnieks (sējumu ilgtspējība, laukmalu 
sakopšana);

6.4. 4. grupa – oriģinālais vides vei-
dojums (kompozīcija, funkcionalitāte, 

ainaviskā piederība).
7. Apbalvošana:
7.1. apbalvošana notiek Latvijas valsts 

proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā 
pasākumā;

7.2. ikgadējais balvu fonds – līdz 1000 EUR;
7.3. balvu fonda sadalījums (dāvanu 

kartes):
7.3.1. gaisa dārzi 20 EUR x 5 = 100 EUR;
7.3.2. savdabīgākais dārzs 20 EUR x 5 = 

100 EUR;
7.3.3. prasmīgais lauku saimnieks 30 

EUR x 4 = 120 EUR;
7.3.4. oriģinālais vides veidojums 30 EUR 

x 5 = 150 EUR;
7.3.5. transporta izdevumi 100 EUR;
7.3.6. prezentācijas izdevumi 200 EUR
(ziedi, atzinības raksti, goda zīmes “paka-

vi” (māls).
8. Nolikuma darbības laiks
Nolikums darbojas līdz nākamajam do-

mes deputātu sasaukumam.
Novada domes priekšsēdētājs A. Žuks

Viesītes novada pašvaldības konkursa “Skaista mana sēļu zeme”
NOLIKUMS
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Viesītes novada pašvaldība pārdod 
pašvaldībai piederošo vieglo pasažie-
ru automašīnu CHRYSLER GRAND 
VOYAGER, reģ. Nr. GT8620, dīzeļdeg-
viela, krāsa - melna, par brīvu cenu EUR 
300.00.

Interesentus lūdzam pieteikties līdz 
2018. gada 2. jūlijam Viesītes novada paš-
valdības administrācijas ēkas kancelejā, 
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Ja pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota 
izsole, par kuras norisi potenciālie pircēji 
tiks informēti trīs dienas iepriekš.

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

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-
bai piederošās vieglās pasažieru automašīnas 
FORD MONDEO, reģ. Nr. FE8540, benzīns, 
krāsa - melna, atkārtotu, atklātu, mutisku iz-
soli ar augšupejošu soli.

Sākotnējā cena EUR 428.00. Izsoles solis 
EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%. Dalībnieka 
reģistrācijas nodeva EUR 10.

Izsole sāksies 2018. gada 13. jūlijā plkst. 
9.00 Viesītes novada pašvaldības adminis-
trācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, au-
tomašīnu, iesniegt pieteikumus un doku-
mentus izsolei var līdz 2018. gada 12. jūli-
jam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada 
pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Pirkuma summa samaksājama 7 (septi-
ņu) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

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

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošās vieglās pasažieru automašīnas 
VW GOLF, reģ. Nr. HU 1395, dīzeļdegvie-
la, krāsa - melna, atkārtotu, atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli.

Sākotnējā cena EUR 272.00. Izsoles solis 
EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%. Dalībnieka 
reģistrācijas nodeva EUR 10.

Izsole sāksies 2018. gada 13. jūlijā plkst. 
9.30 Viesītes novada pašvaldības adminis-
trācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, auto-
mašīnu, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2018. gada 12. jūlijam (ie-
skaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldī-
bā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama 7 (septi-
ņu) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

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

Attīstības un plānošanas nodaļas spe-
ciālisti pilnā sastāvā – Liene Maisaka, Gatis 
Puzāns, Silvija Eglīte, Svetlana Puzāne, Gunta 
Dimitrijeva - 19. jūnijā devās izglītojošā pie-
redzes apmaiņas braucienā iepazīt Vidzemes 
pieredzi, kā notiek darbi Ērgļu novadā, kas ie-
dzīvotāju skaita un teritorijas ziņā ir mazāks 
par Viesītes novadu. Izzinājām jautājumus, 
kas saistās ar attīstību, tūrismu, komunāliem 
pakalpojumiem, vidi, izglītību un kultūrvēs-
turiskā mantojuma saglabāšanu, kā arī paš-
valdībai svarīgāko jomu - uzņēmējdarbību. 
Mūs interesēja viss, ko vien varējām sadzir-
dēt un saredzēt. Pēc savstarpējas iepazīšanās 
Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars 
Velcis prezentēja savu novadu. Sarunā pieda-
lījās novada izpilddirektors Māris Grinbergs, 
Vides pārvaldības un teritorijas plānošanas 
speciāliste Liene Opincāne, Ceļu uzturēša-
nas dienesta vadītājs Reinis Braķis. Pēc in-
formācijas apmaiņas gides Annas Kuzinas 
vadībā devāmies apskatīt Ērgļus un apkārt-
ni. Pārsteigums bija uzņēmēju aktivitātes 

un uzņēmējdarbības dažādība šķietami 
klusajā novadā. Viesmīlības un ēdināšanas 
pakalpojumi, kokapstrāde, galdniecība, 
metālapstrāde, gaļas pārstrāde, darbojas četri 
autoservisi. Aktīvi ir arī mājražotāji, kuri 
sestdienās piedāvā savu produkciju tirdziņā.

Viena no novada attīstības prioritātēm 
ir izveidot Ērgļu novadu par ekonomis-
ki attīstītu, apdzīvotu vietu. Ērgļu novada 
cilvēki uzskata, ka mērķis ir sasniedzams, 
radot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbībai, 
sakārtojot infrastruktūru un sakopjot vidi, 
nodrošinot kvalitatīvas izglītības iegūšanas 
iespējas, medicīnas un sociālās aprūpes pie-
ejamību, piekopjot veselīgu dzīvesveidu un 
radošu pieeju dzīvei. To arī nepārprotami 
sarunā pauda novada vadība. Ērgļos īpa-
ši priecājas par jaunu speciālistu ienākšanu 
pašvaldībā, startējot uz nopietniem un atbil-
dīgiem amatiem. Kas attiecas uz investīciju 
piesaisti, pašvaldība ir realizējusi ES līdzfi-
nansētus projektus, lai nodrošinātu kvalita-
tīvus pakalpojumus, sakārtotu vidi, uzlabotu 

Izsoles

Speciālisti apgūst jaunu pieredzi
izglītības infrastruktūru un kvalitāti. Sekmīgi 
ir īstenots vērienīgs ūdenssaimniecības pro-
jekts apdzīvotai vietai ar iedzīvotāju skaitu 
virs 2000 - “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, 
dzeramā ūdens ūdensgūtnes un attīrīšanas 
stacijas izbūve, ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu atjaunošana un paplašināšana Ērgļos”, 
izveidotas jaunas attīrīšanas iekārtas, kas labi 
darbojas un tiek uzturētas pienācīgā kvalitātē, 
pakalpojumus nodrošina pašvaldības izvei-
dota SIA “Ūdas”. Atkritumu apsaimniekošanu 
veic pakalpojumu sniedzējs SIA “Pilsētvides 
serviss”. Ērgļos ir labi attīstīta veselības un 
sociālā aprūpe, ko nodrošina Ērgļu novada 
sociālās aprūpes centrs.

Pabijām arī pašvaldības muzejā “Braki”, 
kurā apkopota visa informācija par rakst-
nieku Rūdolfu Blaumani, tur radīta īsta, 
Blaumaņa laikam atbilstoša gaisotne. Bez tam, 
sadarbojoties Ērgļu, Madonas, Vecpiebalgas, 
Cesvaines un Jaunpiebalgas tūrisma spe-
ciālistiem, ir izstrādāts kopīgs maršruts 
“Gleznainās Latvijas virsotnes”. Tajā apkopota 
informācija par 25 populārākajām reģiona tū-
risma apskates vietām. Dodoties ceļojumā pa 
piedāvāto maršrutu, var apmeklēt muzejus: 
K. Skalbes “Saulrietus”, R. Blaumaņa “Brakus”, 
brāļu Jurjānu “Meņģeļus”, Madonas izstāžu 
zāli; vērot amatnieku darbu Piebalgas porce-
lāna darbnīcā un J. Seiksta keramikas darbnī-
cā; iepazīt netradicionālo saimniekošanu: aitu 
saimniecību “Mazvieķi”, senlietu kolekciju 
Kučuru dzirnavās, pabūt trušu dārzā “Sveķi”, 
kazu fermā “Līvi”, mednieku pasaulē “Pie sie-
vasmātes”; uzkāpt Cesvaines pils tornī un ap-
lūkot citus objektus.

Atpakaļceļā, daloties savos iespaidos, nā-
cās secināt, ka ikviena profesionālā pieredze, 
ko gūstam, ir svarīga un noderīga turpmā-
kajam darbam. Tikai mācoties un tiekoties 
ar citiem speciālistiem, varam uzturēt savu 
radošo garu, ģenerēt jaunas idejas, saskatīt 
problēmas un rast to risinājumus.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
G. Dimitrijeva
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Marta sākumā Viesītes novada pašvaldība 
saņēma lēmumu par Latvijas vides aizsardzī-
bas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu 
“Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu 
izstrāde”, Nr. 1-08/123/2018. Pamatojoties uz 
Viesītes novada pašvaldības rīkoto Publisko 
iepirkumu likumā nereglamentēto iepirkumu 
“Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu 
izstrāde”, 14. maijā tika noslēgts līgums ar SIA 
“Enviroprojekts” par Viesītes ezera apsaim-
niekošanas plāna izstrādi. Projekta īstenoša-
nas laiks ir no 04.06.2018. līdz 30.04.2019.

Projekta rezultātā tiks izstrādāts vietējās 
nozīmes plānošanas dokuments – Viesītes 
ezera apsaimniekošanas noteikumi 2019. - 
2034. gadam. Tas tiek īstenots valsts budže-
ta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības 
fonds un iemaksas starptautiskajās organi-
zācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides 
aizsardzības projekti” vadlīnijas “Ūdeņu aiz-
sardzība” aktivitātes “Publisko ūdeņu pārval-
dība” ietvaros. Projekta izmaksas ir 8712.00 
EUR.

Projektu administratore L. Maisaka

Zivju fonda padome apstiprināja Viesītes 
novada pašvaldības projektu Nr. 1.39 “Līdaku 
mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes eze-
rā”, piešķirot daļēju līdzfinansējumu 1239.64 
EUR apmērā. Pamatojoties uz Viesītes no-
vada pašvaldības veikto Publisko iepirkumu 
likumā nereglamentēto iepirkumu par līdaku 
mazuļu piegādi ielaišanai Viesītes ezerā, jūni-
ja beigās tika noslēgts līgums ar SIA “Oskars” 
par līdaku mazuļu piegādi. Projektu pare-
dzēts īstenot līdz š. g. oktobrim.

Projekta “Līdaku mazuļu ielaišana 
Viesītes novada Viesītes ezerā” mērķis ir 
nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu eze-
ra apsaimniekošanu, piegādājot un ielaižot 
Viesītes ezerā līdaku mazuļus. Projekta ko-
pējais budžets 2499.96 EUR, Viesītes novada 
pašvaldības līdzfinansējums – 1260.32 EUR.

Projektu administratore L. Maisaka

Komunistiskā genocīda upurus Latvijā 
piemin divas reizes gadā – 25. martā un 14. 
jūnijā, kad no savām mājām un dzimtenes 
svešumā tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu. 
Arī Viesītē 14. jūnijā plkst. 11:00 pie piemi-
ņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem 
notika piemiņas pasākums. Šeit pulcējās ie-
dzīvotāji, lai noliktu ziedus un ar klusuma 
brīdi godinātu komunistiskā genocīda upuru 
piemiņu.

Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala

Tiks izstrādāti Viesītes ezera apsaimniekošanas 
noteikumi 2019. - 2034. gadam

Tiek īstenots Zivju 
fonda projekts

Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa no 
Elkšņiem “Savam priekam” guva pašvaldības 
atbalstu transporta izmaksām biedrību, no-
dibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko 
personu projektu konkursā. Mums likās sva-
rīgi noorganizēt kopīgu braucienu novada 
radošajiem iedzīvotājiem, lai apskatītu ob-
jektus, kuri varētu būt par labiem iedvesmas 
avotiem, kā arī kopējā braucienā veicinātu 

Aicinājums pieteikties izglītojošam braucienam 
ar mērķi iepazīt amatniecības uzņēmējdarbību 

un labās prakses piemērus
pieredzes apmaiņu un socializāciju.

Brauciena pieturas un izmaksas vienam 
cilvēkam:

• Līvāni. Latgales mākslas un amatniecī-
bas centrs. Maksa: 3 eiro + gida pakalpojumi;

• Preiļi. Preiļu vēstures un lietiš-
ķās mākslas muzejs. Maksa: 1 eiro + gida 
pakalpojumi;

• Lubāni. Rušonas pagasts, Riebiņu no-
vads, ZS Juri, lopkopības un siera ražošana. 
Siera degustācija. Ļoti kolorīti un latgaliski 
runājoši saimnieki. Maksa: 4 eiro;

• Aglona. Intas Rečas amatniecības 
meistardarbnīca. Līdzi jāņem kļavu lapas. 
Mācīsimies tās locīt. Apskatīsim amatnieces 
darinājumus, iespēja gūt jaunas idejas. Maksa 
4 eiro.

Izbraucam 19. jūlijā plkst. 8.00 no 
Viesītes Kultūras pils. Autobusa vietu skaits – 
28. Pieteikties pa e-pastu: jolanta.ratnie-
ce@gmail.com vai tālruni 26582074 līdz 10. 
jūlijam.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
1941. gada 14. jūnijā no Saukas pagasta, 

kas tolaik bija daudz lielāks nekā mūsdienās, 
izsūtīja trīs ģimenes un četrus vieniniekus, 
kopā 13 cilvēku. Lēģeros un izsūtījumā mira 
seši. 14. jūnija rītā ar atceres brīdi Smiltaines 
kapsētā, noliekot ziedus un aizdedzot svecī-
tes pie krusta “Kam atdusas vieta svešumā…”, 
godinājām ikviena represētā piemiņu… 
Klātesošie ieklausījās Sanijas Dzikovičas, V. 
Lāces dzejas lasījumā.

V. Lāce

Piemiņas brīdis arī 
Saukas pagastā
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Vilhelms Bērziņš, dz. 1899. g. 13. sept.). 
Mācības sākās 9. septembrī. Skola darbojās 
Viesītes pamatskolas telpās līdz 1942. gada 1. 
oktobrim, kad to pārcēla uz Krustpili.

1877. gada 25. augustā kaimiņu pagas-
tā - Neretas “Krodziņos” - dzimis Augšzemes 
rakstnieks un gleznotājs Jānis Jaunsudrabiņš. 
Grāmatu ilustrators un viens no pirmajiem 
latviešu mākslas teorētiķiem un kritiķiem.

1714. gada 
27. augustā Lašu 
mācītājmuižā dzi-
mis Gothards 
Frīdrihs Stenders 
(Ģederts Fridriks 
Štenders), saukts 
par Veco Stenderu. 
Apgaismības laik-
meta vācbaltiešu 
luterāņu teologs un 
izgudrotājs, Sēlpils 

un Sunākstes mācītājs, prāvests, latviešu lai-
cīgās rakstniecības dibinātājs, “Latviešu va-
lodas vārdnīcas” (Lettisches Lexikon, 1789) 
autors. Miris 1796. gada 17. maijā Sunākstes 
mācītājmuižā.

1936. gada 30. 
augustā Jēkabpils 
rajonā dzimis Ludis 
Skosta, agronoms. 
Augstākās Padomes 
deputāts Latvijas 
Republikas neatka-
rības atjaunošanas 
laikā. Agrofirmas 
“Daugava” ģene-
rāldirektors. Miris 
2009. gada 24. maijā.

1972. gada 31. augusts – Mazā Bānīša 
pēdējais reiss. Tiek likvidēta Viesītes šaurslie-
žu dzelzceļa satiksme.

Materiālu sagatavoja 
I. Svilāne.

Augusts
1919. gada 5. augustā nodibināja 

Latvijas Dzelzceļu virsvaldi, kas bija vienī-
gā valsts dzelzceļu apsaimniekotāja. Latvijas 
Republikas valsts uzņēmums “Latvijas dzelz-
ceļi” pastāvēja no 1919. līdz 1940. gadam. 
Tradicionāli augusta pirmajā svētdienā atzī-
mē Dzelzceļnieku dienu.

1944. gada 9. augustā Viesīti okupēja 
PSRS karaspēks.

1868. gada 10. 
augustā Saukas 
pagasta “Kalna 
krogā” (Kurzemes 
guberņā) dzi-
mis Aleksandrs 
Dauge. Latviešu 
pedagogs un pub-
licists. Latvijas 
Republikas izglītī-
bas ministrs (1921 
- 1923). Latvijas 
Universitātes filo-

loģijas profesors, LU goda doktors (1931). 
Miris 1937. gada 11. martā.

1935. gada 11. augustā Valeskalniņā 
atklāts piemineklis Viesītes atbrīvotājiem - 
Viesītes Brīvības piemineklis. (Tēlnieks 
VilhelmsTreijs, akmeņkalēja E. Kuraua firma, 
Voldemāra Jākobsona (?) skice).

1915. gada 16. augustā Āžu miestu sa-
sniedza Pirmais pasaules karš. Notika mobi-
lizācija, daļa iedzīvotāju devās bēgļu gaitās.

1869. gada 22. augustā Saukas 
pagasta “Kalna krogā” dzimis Pauls Dauge, 
bija latviešu zobārsts Krievijā, Valsts 
Stomatoloģijas un odontoloģijas institūta 
profesors, grāmatizdevējs un sabiedriskais 
darbinieks. Latvijas Komunistiskās partijas 
CK Partijas vēstures institūta līdzstrādnieks. 
Miris 1946. gada 2. septembrī Rīgā.

1936. gada 20. augustā darbu uzsāka 
Viesītes Valsts arodskola (direktors Kārlis 

Jūlijs
1921. gada 1. jūlijā Āžu miestam piešķir-

tas miesta pašvaldības tiesības ar nosaukumu 
Eķengrāves miests.

1941. gada 1. jūlijā Viesīti okupēja vācu 
karaspēks.

1949. gada 2. jūlijā notika Viesītes vi-
dusskolas 1. izlaidums. Skolu beidza 17 ab-
solventi. Klases audzinātāja skolotāja Zigrīda 
Celmiņa.

2000. gada 5. jūlijā dibināts Viesītes 
muzejs “Sēlija”. Viesītes pilsētas ar lauku te-
ritoriju dome pieņēma lēmumu “Par Viesītes 
novadpētniecības muzeja “Sēlija” dibināšanu 
un Nolikuma apstiprināšanu”. Ar 2006. gada 
9. februāra lēmumu pieņemts muzeja nosau-
kums – Viesītes muzejs “Sēlija”.

1918. gada 
15. jūlijā Līvānu 
pagastā dzimis 
Viesītes vidusskolas 
direktors (1948 - 
1972) Vladimirs 
Poliektovs. Miris 
1972. gada 11. 
jūnijā. 

1888. gada 18. 
jūlijā Eķengrāvē 
dzimis Kārlis Nīcis, 
Latvijas Nacionālās 
operas solists, dzie-
dātājs un aktīvs sa-
biedrisks darbinieks 
Austrālijā. Miris 
1985. gada 28. maijā 
trimdā.

1941. gada 19. jūlijs –Viesītes holokausta 
diena. Jūlijā apcietinātie ebreju tautības iedzī-
votāji izmitināti Ļūdānu māju šķūnī. Ap 100 
līdz 150 ebreju - vīrieši, sievietes, sirmgalvji, 
bērni - tika nošauti mežā.

Viesītes muzejs „Sēlija” raksta Viesītes vēsturi

Simts dienas pirms Latvijas 
simtās dzimšanas dienas – 11. 
augustā – vienlaicīgi Latvijā un 
pasaulē notiks Simtgades zaļum-
balles. Tas būs laiks, kad izbaudīt 
vasaru un brīvību, atgriežoties pie 
kaut kā, kas daudziem no mums 
raisa sentimentālas atmiņas.

LATVIJAS SIMTGADES ZAĻUMBALLE
11. augustā plkst. 
20:00 laukumā pie 

Kultūras pils
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2. jūnijā ar bagātīgu svētku programmu 
Neretā tika atzīmēti 6. Sēlijas novadu Tautas 
mākslas svētki “Sēlija Rotā”. Apmeklētājiem 
bija iespēja gan apmeklēt amatnieku un 
mājražotāju tirgu, kura teritoriju ieskandi-
nāja folkloras ansambļi un īpašie viesi no 
Biržiem, gan apmeklēt Sēlijas vokālo ansam-
bļu sadziedāšanos un dažādas amatierteātru 
izrādes. Paralēli visām aktivitātēm Sēlijas 
novadu dejotāji un dziedātāji, arī Viesītes 
novada kolektīvi, Neretas estrādē cītīgi mē-
ģināja dejas un dziesmas. Svētku kulminā-
cijā visi Sēlijas novadu dejotāji un dziedā-
tāji devās svinīgā svētku gājienā uz galveno 
svētku pasākumu – dižkoncertu “Sēlija rotā 
puķu vainagā”.

Svētkos Viesītes novadu pārstāvēja vai-
rāki kolektīvi – Viesītes novada jauktais ko-
ris, Rites pagasta sieviešu vokālais ansamblis 
“Rites Balsis”, Elkšņu vokālais ansamblis “Tik 
un Tā”, deju kolektīvs “iDeja”, jauniešu deju 
kolektīvs “Augšzeme” un vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Augšzeme”. Paldies mūsu, 
Viesītes novada, kolektīviem par izturību un 
aktīvu dalību svētkos!

Paldies arī Neretas novadam par ļoti labi 
noorganizētu pasākumu un mūsu kolektī-
vu uzņemšanu! Tiekamies nākamgad jau 7. 
Sēlijas novadu Tautas mākslas svētkos “Sēlija 
Rotā”!

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste  
D. Sala

Jūnijā notiek pēdējie labiekārtošanas 
darbi projektam “Aktīvās atpūtas vietas 
labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu cie-
mā”, Nr. 17-050-AL24-A019.2203-000004. 
Projekts ir LEADER programmas aktivitā-
tes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
apakšpasākuma 1 “Darbības īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” ietvaros. Projekta mērķis 
bija izveidot labiekārtotu aktīvās atpūtas 
vietu Elkšņu ciemā. Labiekārtotajā aktī-
vās atpūtas laukumā tika uzstādītas ma-
zās arhitektūras formas - lapene, šūpoles, 
kāpšanas piramīda un vilcieniņš bērniem, 
izveidots āra dambretes laukums, uzstādīts 

Sēlijas novadu Tautas mākslas svētki
“Sēlija Rotā” Neretas novadā

D. Salas foto

Dziesma Elkšņiem 
2018

Dāvana Elkšņu ciema iedzīvotājiem

Laikā, kad saziedējuši smaržīgie ceriņi un 
pilnos ziedos zied kastaņas, Elkšņu brīvdabas 
estrāde tiek pieskandināta ar dziesmām. 25. 
maija vakarā norisinājās konkurss “Dziesma 
Elkšņiem”. Konkursam tika pieteikti 12 
priekšnesumi, tos palīdzēja novērtēt kompe-
tenta žūrija, kuras sastāvā bija novada domes 
priekšsēdētājs Alfons Žuks, Arvīda Žilinska 
Jēkabpils mūzikas skolas skolotāja Madara 
Ozoliņa, Viesītes novada māksliniece Ligita 
Vaivode.

Pasākumu atbalstīja vietējie pašdarbnie-
ki, kaimiņi no Rites pagasta, no Viesītes pil-
sētas, Aknīstes un Salas novadiem.

Godpilno pirmo vietu un titulu “Dziesma 
Elkšņiem 2018” ieguva Elīna Beļinska, izpil-
dot dziesmu “Hallelujah”. Otro vietu ieguva 
Zanda Zaļakmene ar dziesmu “Meitenes vēl 
pasakām tic”. Trešās vietas ieguvējas ir Inese 
Purene, Anita Mutule, Dace Bārdule ar dzies-
mu “Mežābele”. Skatītāju simpātiju balvu ie-
guva Anita Pavāre.

Šogad par priekšnesumiem dalībnieki 
bija padomājuši īpaši rūpīgi, tāpēc sakām lie-
lu paldies!

Uz tikšanos nākošgad! Saulainu, siltu va-
saru Jums visiem!

Elkšņu kultūras nama vadītāja I. Cepurīte

informatīvs stends. Būvdarbus veica SIA 
“MK Dizains”, būvuzraudzību - SIA “La 
Konsultants”.

Projekta kopējā summa ar PVN ir 
31612.72 EUR, tai skaitā attiecināmās izmak-
sas 30161.72 EUR, no kurām 27145.55 EUR 
ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai līdzfinansējums jeb publiskais finan-
sējums. Pašvaldības līdzfinansējums 3016.17 
EUR.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku 
atbalsta dienests.

Projektu administratore
L. Maisaka
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šķirnēm, tās īpašībām.
Izglītojošo semināru noslēgumā uzstājās 

www.inkubatori.lv pārstāvji Mārtiņš Skujiņš 
un Arturs Iskorostenskis, kuri bija sagatavo-
juši pārsteigumu semināra apmeklētājiem un 
prezentēja vairākus cāļu sildīšanas veidus ar 
praktisku demonstrējumu, sagatavojot sildī-
šanas kastes – “brūderus”, kuros bija gan cāļi, 
gan fazāni, gan arī zoslēni.

Semināru noslēdza par tradīciju kļuvusī 
balvu izloze, ko rīko zemnieku saimniecība 
“Vilciņi”. Šis ir trešais gads Cāļu dienām, tā-
pēc bija sarūpētas arī 3 praktiskas balvas. Arī 
semināra lektori tika pie skaistiem mākslas 
darbiem, ko no māla bija izveidojusi māksli-
niece Zanda Ragele.

Šogad Cāļu dienās Tautas nama teritorijā 
norisinājās mājputnu izstāde un arī tirdziņš. 
Interesenti varēja iegādāties gan cāļus, gan 
jaunputnus, gan arī putnkopībā nepiecieša-
mas lietas.

Liels paldies jāsaka arī vietējiem tirgo-
tājiem, kuri ar savu produkciju kuplināja 
pasākumu! Ilze Līce, SIA “Ārītes” no Lones: 
“Pasākums patika, arī tirdzniecība bija izde-
vusies. Noteikti piedalīsimies arī nākošajā 
gadā.”

Daina Linde, putnkope no Ozolniekiem: 
“Bija labs pasākums, un organizētāji bija 
pacentušies. Putnkopju pulciņš bija paliels, 
katrs ar saviem rūpju jautājumiem. Jutāmies 
labi - atsaucīgi, sirsnīgi un interesanti ir tie 
putnumīļi un putnkopji! Un zinoši! Paldies!”

Kristīne Luce, topošā putnkope no 
Staļģenes: “Saistošas šķita visas tēmas, īpa-
ši vetārsta prezentācija, atgādinot par mūsu 
atbildību, rūpējoties par putnu veselību. 
Seminārā iepazinos ar vēl kādu putnkopības 
iesācēju. Plāni putnkopībā pagaidām ir darot 
mācīties par šo nozari, izaudzēt aptuveni 100 – 
150 dējējvistas olu realizācijai un atkarībā no 
panākumiem attīstīties un vērsties plašumā!”

Sanita Broka, putnkope no Kurmenes, 
kas bija uz Loni atvedusi prāvu cāļu pulciņu: 
“Patika seminārs, bija lietas, ko novērtēju kā 
kaut ko jaunu, izzinošu, visvairāk - vetārsta 
stāstījumu.”

Gvido Čerbakovskis, putnkopis no 
Madonas: “Šo pasākumu apmeklēju ar lielu 
prieku, tas iedvesmoja turpmākiem, jauniem 
darbiem, kas ļauj novērtēt pašu darbu. Prieks, 
ka pasākums ir izveidojies par tradīciju un 
nākotnē paliks vēl krāšņāks, kur putnumīļi 
vēlēsies atvest savus putnus padižoties un pa-
dalīties pieredzē. Organizatoriem izturību!”

Tautas nama teritorijā notika pasākumi 
arī bērniem kopā ar vecākiem un vecvecā-
kiem, jo jūnijs ir brīvdienu sākuma svētki 
bērniem. Inta Malceniece bija izveidojusi 
interesantu programmu bērniem visas die-
nas garumā:“2. jūnijā pie Lones Tautas nama 
valdīja liela rosība, jo te sabrauca gan bērni no 
Viesītes mākslas skolas uz gleznošanas plenē-
ru “Draiskā ota”, gan ļaudis no visas Latvijas 
uz semināru putnkopībā. Sabrauca arī vietē-
jie mājražotāji, kuri ar saviem ražojumiem 
iepriecināja pasākuma apmeklētājus. Mēs, 
Lones Tautas nama Hip-Hop dejotāji, sveicām 
šos cilvēkus ar nelielu koncertiņu - rādījām, ko 
pa gadu esam apguvuši!”

Tradīcijās ir spēks. Tāpat ir liels prieks 
un gandarījums par izdevušos pasākumu. Lai 
tas notiktu, ir paveikts liels komandas darbs, 
par ko pateicos Viesītes novada pašvaldībai, 
Saukas pagasta pārvaldei un Lones Tautas 
nama vadītājai. Protams, atbalsts ir arī vietējie 
uzņēmēji, kuri piedalījās pasākumā, parādot 
semināra un pasākuma apmeklētājiem vietē-
jos ražojumus. Bija patīkami satikt semināra 
apmeklētājus no iepriekšējiem gadiem, putn-
kopjus, kuri veikuši tālu ceļu, piemēram, no 
Balviem, Alūksnes, Daugavpils, Salacgrīvas, 
Kandavas, Jelgavas un ne tikai. Tas liecina, ka 
Viesītes novada Lone ir tā vieta, kur reizi gadā 
varam sapulcēt putnkopības interesentus 
un pārstāvjus, lai apmainītos ar zināšanām 
un pieredzi šajā nozarē, kā arī iepazīties un 
nodibināt jaunus kontaktus. Šobrīd putnko-
pības nozare strauji attīstās un ir nepiecieša-
mas šādas tikšanās reizes, lai varētu apspriest 
jaunākās aktualitātes un arī iegūt jaunas 
zināšanas.

Pasākuma “Cāļu dienas” organizatore
S. Zupa

2. jūnijā Lones Tautas namā notika 3. 
Cāļu dienas. Šogad Cāļu dienās bija plaša 
programma. Tāpat arī notika izglītojošs se-
minārs putnkopības nozares pārstāvjiem. Šī 
gada tēma bija “Putnkopības attīstības vei-
cināšana piemājas saimniecībās”. Seminārā 
piedalījās lektori, kas ir putnkopības nozares 
pārstāvji un pārzina nozari. Semināru atklāja 
Viesītes mūzikas skolas audzēkņi ar muzikālu 
priekšnesumu.

Semināra pirmajā daļā uzstājās Zane 
Rostokina, Latvijas putnkopības asociāci-
jas valdes priekšsēdētāja. Viņa pastāstīja par 
nozares tendencēm un jaunumiem, kā arī 
prezentēja izveidoto asociāciju, kurā aicināja 
darboties visus ieinteresētos putnkopības 
pārstāvjus. Ar asociāciju var iepazīties tās iz-
veidotajā mājas lapā: www.majputni.lv

Nākošais lektors bija Andis Šteinbergs, 
lopbarības ražošanas pārstāvis no “Dobeles 
Dzirnavnieka”, kurš pastāstīja par to, kādai 
jābūt mājputnu barībai, tās uzturvērtībai un 
kvalitātei.

Savukārt vetārste Ieva Vugule, kas ir spe-
cializējusies putnkopībā, nolasīja lekciju par 
putnu slimībām un to ārstēšanu. Šī lekcija 
bija ļoti saistoša, jo putnu ārstēšanas veidi un 
labākie paņēmieni ir aktuāli visiem putnkop-
jiem, tādēļ semināra otrā daļa tika iesākta ar 
jautājumiem vetārstei.

Lai varētu putnkopības nozari attīstīt pie-
mājas saimniecībās, putnu saimes turētājiem 
ir jāizvēlas viņiem piemērotākās putnu šķir-
nes, par kurām stāstīja Līga Vasiļūna, šķirnes 
vistu audzētāja. Raksturojot dažādas vistu 
šķirnes, viņa sniedza priekšstatu par katru no 

“Ceļā pa Sēliju pietura klusā, sirsnīgā, mū-
zikas skaņu dzimšanas vietā, pārņem saviļņo-
jums un skan dziesma…” 

(Misas vidusskolas skolotāji).

2. jūnijā komponista Arvīda Žilinska 
dzimtajās mājās “Lejas Arendzānos” iz-
skanēja koncerts “Dziesmotā diena Saukā”. 
Šogad koncertēja A. Žilinska Jēkabpils 
mūzikas skolas Aknīstes filiāles skolēni 
un viņu pedagogi. Komponista darbista-
bā pulcējās visu paaudžu klausītāji, kā arī 
Vides tūrisma un attīstības kluba “Sēlija” 

pieredzes apmaiņas brauciena “Kur diži 
koki – dižiem cilvēkiem augt” dalībnieki. 
Mājas saimnieki – komponista dēls Valts 
ar dzīvesbiedri Daci - laipni uzņēma ikvie-
nu. Ar koncerta dalībniekiem kopā bija arī 
komponista mazdēls Gints Žilinskis. Visu 
dalībnieku paldies Vitai Elksnei par pār-
steigumu, saldo dāvanu svētkiem – gardo, 
skaisto torti! Koncerta dalībniekus uzrunā-
ja Viesītes novada pašvaldības izpilddirek-
tore Sanita Lūse.

V. Lāce
K. Dzikovičas foto

3. Cāļu dienas Lonē

Izskanējis koncerts “DZIESMOTĀ DIENA SAUKĀ”
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Pateicoties projekta 8.3.2.2/16/1/001 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompeten-
ču attīstībai” aktivitātēm, Viesītes vidusskolas 
skolēni gūst jaunas zināšanas, praktiskas ie-
maņas un paplašinātu redzes loku. Šoreiz par 
tām aktivitātēm, kas saistītas ar fiziku.

Februārī 10. - 12. klašu skolēni apmeklēja 
Daugavpils universitāti. Mācību vizītes lai-
kā izglītojamie iepazinās ar studiju iespējām 
DU, mācību un zinātnisko vidi, ko nodroši-
na 2014. gadā atklātais Dzīvības zinātņu un 
tehnoloģiju korpuss, kas ir viens no moder-
nākajiem studiju un pētniecības korpusiem 
Latvijā ar ļoti dārgu un unikālu aprīkojumu. 
Daudzas no centrā uzstādītajām iekārtām ir 
modernākās ne tikai Baltijā, bet arī Eiropas 
mērogā. Šeit darba vidi raduši ķīmijas, fizikas, 
kvartārvides, parazitoloģijas, hidroekoloģijas, 
biotehnoloģijas, histoloģijas un citu mācību 
laboratoriju pētnieki un mācībspēki.

Mācību vizītes laikā izglītojamie iepazi-
nās arī ar DU observatoriju, ko vada Dr.phys. 
Antonijs Salītis. Profesors izglītojamos iepa-
zīstināja ar Visuma atklāšanas vēsturisko gai-

tu, teleskopu un tā darbības principiem, kas 
DU studentiem dod iespēju atklāt kosmisko 
ķermeņu noslēpumus, izzināt to daudzveidī-
bu un kustību.

Aprīlī 8. klašu izglītojamie devās mācī-
bu vizītē uz izziņas un eksperimentu centru 
“Lielvārds”. Centra mērķis ir ar nodarbību un 
eksperimentu palīdzību veicināt jauniešu da-
bisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un 
tehnoloģijām. Centra logo vēsta: “Domā. Pēti. 
Radi.” Visas šīs darbības izglītojamie pilnvei-
doja centra skolotāja vadībā elektronikas no-
darbībā. Skolēni ar īpašu elektronikas kons-
truktoru palīdzību mācījās dažādos veidos 
slēgt elektriskās ķēdes, lai ieslēgtos spuldzītes, 
darbotos elektromotoriņi, skanētu skaņa. 
Atstājot zinātnes centru, izglītojamie bija ļoti 
apmierināti, gandarīti, ar vēlmi atgriezties 
centrā vēl citu reizi.

Mācību vizītes turpinājumā izglītojamie 
apmeklēja Ķeguma HES un tā muzeju.

Vizītes sākumā izglītojamie gida pavadī-
bā iepazinās ar vecāko Daugavas hidroelek-
trostaciju - Ķeguma HES, ko veido divas dažā-

dos laika posmos būvētas hidroelektrostacijas 
Daugavas abos krastos un kuras īpašnieks ir 
nacionālā energokompānija “Latvenergo”. 
Skolēni izsekoja elektroenerģijas ražošanas 
procesiem, ielūkojās HES turbīnu un procesu 
vadības zālēs.

Savukārt Ķeguma HES muzeja ekspozī-
cija izglītojamajiem sniedza ieskatu Latvijas 
enerģētikas vēstures liecībās – elektroenerģi-
jas ražošanas, pārvades un sadales attīstībā, 
iepazīstinot ar Daugavas hidroelektrostaci-
ju celtniecības vēsturi, darbību un attīstības 
tendencēm Latvijā. Tāpat skolēni iepazinās 
ar elektrolīniju būvi, elektromontiera darba 
veikšanai nepieciešamo aprīkojumu, padom-
ju laika elektroierīcēm.

Projekta ietvaros iegūtie daudzie iespaidi 
un zināšanas ļaus izglītojamajiem saprota-
māk un jēgpilnāk apgūt mācību programmas 
vielu, novērtēt to zināšanu apjomu, kas būs 
nepieciešamas, startējot darba tirgū.

Viesītes vidusskolas skolotāja 
L. Blumbeka

24. maijā Viesītes vidusskolas un Rites 
pamatskolas 47 izglītojamie devās karjeras 
izpētes braucienā “Latvijas ražotnēm nepie-
ciešamās profesijas” & “Uzņēmēja gēns”. 
Karjeras attīstības atbalsta pasākuma mērķis 
bija iepazīties ar ražošanas procesiem un ta-
jos iesaistītajām profesijām, uzklausīt pro-
fesionāļu pozitīvos karjeras plānošanas pie-
mērus un pat aizdomāties par savas ģimenes 
iespējām.

Tika apmeklēti divu dažādu jomu uz-
ņēmumi: kokaudzētava/dendrārijs “Meža 
Rasas” un latviskas dzīvesziņas lauku sēta - 
zirgaudzētava/vasaras nometņu un treniņ-
programmu vieta “Ūsiņš”.

Pasākuma gaitā izglītojamie varēja:
* izprast Latvijas lauku attīstības iespējas 

un iepazīt uzņēmējdarbības vidi;
* apzināties nepieciešamo un perspektīvo 

profesiju jomas un līmeņus;

* aplūkot ražošanas un plānošanas 
procesus, darba instrumentu klāstu un 
pielietojumu;

* izprast kvalitatīvu pakalpojumu snieg-
šanas priekšnosacījumus biznesa izaugsmei;

* uzzināt, kā trenēt karjeras plānošanas 
prasmes;

* izprast, kā strādāt ar sevi un komandā.
Skolēni paši varēja iestādīt skaistumkrū-

mus un augus, pabarot zirgus, doties izjādē 
un piedalīties citās aktivitātēs dienas garumā. 
Profesionāļi dalījās savas karjeras plānošanas 
procesos, pastāstīja par ikdienas plusiem un 
mīnusiem, izskaidroja tālākizglītības ceļus 
un fizisko aktivitāšu nozīmi uzņēmēja darba 
vidē.

Izglītojamie atzina, ka ļoti, ļoti patika 
karjeras izpētes brauciens, jo viņi uzzināja 
daudz jauna par darbu Latvijas lauku vidē 
un turpmāk labāk izpratīs uzņēmēju ikdienu. 

Novada skolās

Viesītes vidusskola īsteno projektu izglītojamo atbalstam

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Pamatskolēni iemēģina Latvijas ražotnēm nepieciešamās profesijas

Viņi redzēja daudz interesantu darba instru-
mentu, piemēram, interesantas formas augu 
stādāmās lāpstas, obligātos zirgu aprīkojuma 
piederumus u.c. Saprata, ka atbildīgi jāmācās 
un jādomā, ko un kā dari. Karjeru veido pats!

Materiālu sagatavoja PKk 
S. Ratiņa.
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31. maijā Viesītes vidusskolas skolēni pul-
cējās Kultūras pilī, lai oficiāli noslēgtu 2018. 
mācību gadu. Pasākumā Viesītes vidusskolas 
direktors svinīgi pasniedza skolēniem gada 
laikā nopelnītos zelta, sudraba un bronzas 
diplomus. Ar izciliem rezultātiem mācību 
gadu noslēdza 6 skolēni, iegūstot zelta diplo-
mu, kā arī krūzīti ar Viesītes vidusskolas foto-
grāfiju. Arī Viesītes novada pašvaldība sveica 
skolēnus, apbalvojot par godalgotām vietām 
olimpiādēs, kā arī konkursos. Skolēniem 
līdz 15 gadiem tika izsniegtas dāvanu kar-
tes, savukārt pārējie tika apbalvoti ar naudas 
balvām. Liela pateicība tika izteikta arī sko-
lotājiem, kuri palīdz, atbalsta un sagatavo 
skolēnus gan olimpiādēm, gan konkursiem, 

gan citiem pasākumiem. Viesītes pašvaldības 
priekšsēdētājs A. Žuks un izpilddirektore S. 
Lūse nodeva garšīgus sveicienus arī skolas 
direktoram par veiksmīgu mācību gada no-
slēgumu. Pasākums tika noslēgts ar skaistu 
flautas melodiju Viesītes vidusskolas skolnie-
ces izpildījumā.

Viesītes novada pašvaldība novēl gudrī-
bu, neatlaidību un veiksmi gan skolas beidzē-
jiem, gan skolēniem, kuri aiziet vasaras brīv-
laikā! Lai katram līdzās savs sargeņģelis, savs 
sapņu pārdevējs un labs ceļavējš!

Siltu, saulainu un piedzīvojumiem bagātu 
vasaru novēlot,

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
D. Sala.

9. jūnijā visu iespējamo un šķietami neie-
spējamo vasaras sākuma ziedu smaržās izska-
nēja 12. klases izlaidums. Ziedēja viss un arī 
divpadsmito sapņi.

Viesītes vidusskolu absolvēja 22 jaunieši 
ar lieliem sapņiem, labām zināšanām, prak-
tiskajām iemaņām un prasmēm.

Izglītojamie saņēma piemiņas fotoalbu-
mus, jo savu zināšanu novērtējuma doku-
mentu – sertifikātu – varēs saņemt tikai 29. 
jūnijā. Par labām un izcilām sekmēm mācību 
darbā 2 jaunieši saņēma skolas zelta, 4 – sud-
raba un 2 – bronzas diplomus.

Latvijas Republikas Ministru prezidenta 
Māra Kučinska goda rakstus, kā arī Viesītes 
novada pašvaldības goda rakstus saņēma 6 
absolventi.

Par daudzajiem sasniegumiem olim-
piādēs jaunieši tika apbalvoti jau 31. maijā 
skolas noslēguma pasākumā Kultūras pilī. 
Paldies par to Viesītes novada pašvaldībai!

Paveikts daudz, taču priekšā vēl vairāk 
darāmā un sasniedzamā. Vispirms - profe-
sijas izvēle, lai gan mūsdienu progresīvajā, 
globālajā un mainīgajā darba tirgus vidē vairs 
tā īsti nevar izvēlēties to vienīgo un pareizo, 

lai visu dzīvi tikai soļotu pa zināmu ceļu. 
Tālākizglītība un profesijas jomu paplašinā-
šana nav nekas neiespējams. Tas nav slikti! 
Vienmēr jaunas prasmes un zināšanas cilvē-
kam nāk par labu. Tā ir viņa neatņemama 
bagātība.

Vēlreiz par sadarbību un atbalstu pal-
dies gribu teikt vecākiem! Par viņu nesavtīgo 
mīlestību, palīdzot ikdienā saviem bērniem! 
Visus gadus liels atbalsts man ir bijis kolēģu 
plecs un viņu padoms.

Mani Latvijas simtgades izlaiduma jau-
nieši, Viesītes 90. gadskārtas absolventi, lai 
Jums viss izdodas!

Ir teiciens: “Nevainojiet sapni, ja tas ne-
izdodas.” Vienkārši vēl pārliecinošāk ticiet 
tam. Neaizmirstiet, ka sapņiem klāt jāpievie-
no sava atbildība, darba spars, griba, vēlme, 
zināšanas un prasmes. Neaizmirstiet iegriez-
ties skolā, lai aprunātos, bet, ja neiznāks, tad 
ļoti ceru, ka studentu statusā visi ar mani tik-
sieties 2019. gada pavasarī kā 70. izlaiduma 
absolventi.

12. klases audzinātāja
S. Ratiņa

Finanšu ministrija izlaidumu laikā īste-
no līdz šim nozīmīgākā Latvijas nacionālās 
momentloterijas projekta Simtgades loterija 
tālejošo mērķi – atbalsta programmas sti-
pendiju izmaksu spožākajiem vidējās iz-
glītības iestāžu absolventiem visā Latvijā. 
Simtgades loterijas vērienīgā stipendiju at-
balsta programma paredz, ka, sākot no 2018. 
gada, atbalsta stipendiju 500 eiro apmērā sa-
ņems katras Latvijas vidējās izglītības iestā-
des labākais absolvents visu izlaiduma klašu 
vidū.

Atbalsts talanta pilnveidošanai tiek pie-
šķirts par mācību sasniegumiem, aktīvu sa-
biedrisko darbu, iesaistīšanos māksliniecis-
kajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī 
par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. 
Atbalsts izcilniekiem iespējams, pateico-
ties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies 
Latvijas Loto organizētajā Simtgades loterijā, 
pērkot biļetes tirdzniecības vietās un piedalo-
ties loterijā vietnē: www.latloto.lv

Uz Simtgades loterijas stipendiju vidus-
skolēniem tika izvirzīta absolvente Ance 
Kalniņa. 10. jūnijā tika apstiprināta atbilstība 
visiem vērtēšanas kritērijiem un piešķirta sti-
pendija. Apsveicam un lepojamies!

Klases audzinātāja un klasesbiedri

Pēdējā skolas diena Viesītes vidusskolā

Izskanējis 12. klases izlaidums Simtgades loterijas 
stipendija Viesītes 

vidusskolas 
absolventei
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Katram cilvēkam ir savs dzīves stāsts, arī 
katrai vietai – savs. Šoreiz manās atmiņās un 
izjūtās šie stāsti ir savijušies nedalāmā vienī-
bā. Vieta – Viesītes vidusskola, cilvēks – per-
sonība, bijušais skolas direktors Vladimirs 
Poliektovs, kurš šajā amatā ir nostrādājis no 
1949. gada līdz 1972. gadam.

Šis ir lielu jubileju gads: Latvijai – 100, 
Viesītei – 90, vidusskolas pamatēkai – 85 gadi. 
Visos notikumos galvenais vēstures veidotājs 
ir cilvēks. Vladimira Poliektova 100 gadu ju-
bileja (dzimis 1918. gada 15. jūlijā) mani pa-
mudināja kaut īsā stāstījumā atgādināt viesī-
tiešiem un likt atcerēties cilvēku, kuram esam 
pateicību parādā par skolai veltīto mūžu, par 
skaisto Viesītes vidusskolas ēku, kuras piebū-
ve bija direktora lielais sapnis. Apbrīnas vērta 
bija šī sapņa realizācija dzīvē. Īsti nezinu, no 
kura laika tika veikti priekšdarbi, bet celtnie-
cība noritēja mūsu acu priekšā apbrīnojamā 
ātrumā. Tas bija saskanīgs komandas darbs ar 
direktoru priekšgalā. Protams, liela loma bija 
profesora Paula Stradiņa, pilsētas un rajona 
atbalstam. Viss skolas personāls izprata šī 
pasākuma nozīmīgumu. Pārbūves darbs tika 

veikts arī vecajā korpusā. Bieži mācību stun-
du laikā tika urbts un kalts, bet neviens par 
grūtībām nesūdzējās.

Pārbūvei pamatakmens tika ielikts 1961. 
gada pavasarī, bet 1962. gada 1. septembrī, 
pievienojot Viesītes pamatskolu, tajā tika 
uzsāktas mācības. Pēc piebūves uzcelšanas 
skolas pilnveides darbs turpinājās. Lai nodro-
šinātu vajadzīgo finansējumu, tika uzceltas 
siltumnīcas, izmēģinājuma lauciņā audzēti 
sakņaugi, skolas saimniecībā turētas cūkas. 
Tas prasīja no direktora daudz spēka un 
enerģijas.

Daudzas ieceres palika nerealizētas, jo 54 
gadu vecumā 1972. gada pavasarī, slimības 
uzvarēts, viņš aizgāja mūžībā.

Vienu gadu skolas darbu vadīja mācību 
pārzine Anna Lapiņa. Pēc gada par skolas 
direktoru sāka strādāt jauns, enerģisks pe-
dagogs Jānis Kivlenieks, un šajā amatā viņš 
pavadīja 14 gadus. 1987. gadā skolas vadībā 
stājās Andris Baldunčiks, kurš arī pašreiz tur-
pina darbu.

Skola ar katru gadu kļūst arvien pievilcī-
gāka gan pēc ārējā izskata, gan pēc skolēnu 

iespējām attīstīt savus talantus. Viesītieši var 
lepoties ar skaisto namu Valeskalniņa pakā-
jē, ar radošo skolotāju kolektīvu, ar audzēkņu 
gūtajiem sasniegumiem.

Viesītes vidusskola ir vienīgā darba vieta 
manā mūžā. Pedagoģiskajā darbā tajā esmu 
nostrādājusi 53 gadus un 15 no tiem – par 
mācību pārzini. Tāpēc uzskatu par savu pie-
nākumu lielo jubileju gadā uzsākt vēstījumu 
par mūsu skolu, par cilvēkiem, kas tajā strā-
dājuši un mācījušies.

Es pieskāros tikai vienai no bijušā direk-
tora darbības jomām. Mums savs parāds pret 
šo cilvēku jāizpērk ar atmiņu stāstiem, ar 
kādu piemiņas zīmi.

Man ļoti žēl, ka grāmatā “Laika soļos ie-
klausies” nodaļā “Cilvēki – Viesītes bagātība” 
neatradu Vladimira Poliektova vārdu.

Šis ar gads, kad atzīmējam viņa simto 
dzimšanas dienu.

Parādīsim pelnīto godu Vladimira 
Poliektova piemiņai!

Pensionēta skolotāja J. Kivleniece

Foto no Viesītes muzeja “Sēlija” arhīva

Vladimiru Poliektovu pieminot

Ir beidzies kārtējais mācību gads Rites pa-
matskolā, kas aizvadīts spraigā mācību darbā 
un interesantās ārpusstundu un projektu ak-
tivitātēs. Šogad varam lepoties ar mūsu skolē-
nu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpi-
ādēs, konkursos un sacensībās:

- latviešu valodas un literatūras olimpi-
ādē – Lindai Sasai, 5. kl. – 3. vieta (sk. Aija 
Gasparoviča);

- matemātikas olimpiādē – Kitijai 
Semjonovai, 5. kl. – atzinība (sk. Natālija Dirda);

- bioloģijas konkursā “Ieskaties dabā” – 
Lindai Kampei, 8. kl. – 3. vieta un Arnim 
Strumskim, 7. kl. – atzinība (sk. Daiga 
Černauska);

- dabaszinību konkursā – Lindai Sasai, 5. 
kl. – 3. vieta (sk. Daiga Černauska);

- tautas bumbas sacensībās – meiteņu ko-
mandai 1. vieta un zēnu komandai – 3. vieta 
(sk. Vita Liepiņa);

- pavasara krosā mazo skolu grupā – 
Ardim Liepiņam, 8. kl. – 1. vieta (sk. Vita 
Liepiņa).

Iesaistīšanās vairākos Eiropas Sociālo fon-

du projektos mācību procesu šogad ļāva pada-
rīt aizraujošāku un interesantāku. Projektos 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) un 
“Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās 
un profesionālajās izglītības iestādēs” (projekta 
Nr. 8.3.5.0/16/I/001) skolēniem bija iespējas 
doties vairākās mācību ekskursijās – tika ap-
meklētas teātra izrādes Rīgā, Rīgas Nacionālais 
zooloģiskais dārzs, Ķemeru nacionālais parks, 
bija iespēja piedalīties aizraujošās nodarbībās 
kopā ar zinātkāres centru “Cēsu ZINOO” un 
Mobilo planetāriju. Savukārt karjeras izpētes 
braucieni - “Latvijas ražotnēm nepieciešamās 
profesijas” & “Uzņēmēja gēns”, “Karjeras ceļš 
Sēlijas profesiju klāstā” skolēnus iepazīstināja 
ar dažādu profesiju pārstāvjiem un viņu darba 
ikdienu. Ar lielu aizrautību Rites pamatskolas 
skolēni (īpaši jaunāko klašu) piedalījās projek-
ta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana 
un slimību profilakse Viesītes novadā” (projek-
ta Nr. 9.2.4.2/16/I/016) aktivitātēs – peldēšanas 
apmācībās un vingrošanas nodarbībās.

Mācību gada izskaņā sveikas saviem rota-

ļu draugiem un audzinātājām teica četri Rites 
pamatskolas pirmsskolas grupas audzēkņi – 
Enija Beāte Kudla, Sofija Mila Moisejeva, 
Emīls Levinskis, Markuss Markovskis. Lai 
nākamajiem pirmklasniekiem jauka un bez-
rūpīga vasara pirms skolas gaitu sākšanās!

Savukārt no saviem skolas biedriem un 
skolotājiem atvadījās un apliecības par pama-
tizglītības iegūšanu saņēma divi 9. klases ab-
solventi – Niks Drozdovs un Andris Vinters. 
Lai jūsu zinību ceļš neapstājas pie sasniegtā!

Šis mācību gads bija pēdējais, kad saviem 
skolēniem un skolotājiem, darbiniekiem un 
vecākiem savas durvis vēra Rites pamatskola. 
Nākamajā mācību gadā skola visus sagaidīs 
jau kā Viesītes vidusskolas izglītības prog-
rammu realizācijas vieta Ritē.

Visam savs sākums un savs noslēgums. 
Bet katram noslēgumam seko jauns izaici-
nājums, jauni notikumi… Tie mūs visus sa-
gaidīs rudenī pēc saulainās vasaras, kad mēs, 
atpūtušies un darboties griboši, atkal atgriezī-
simies SAVĀ SKOLĀ!

Rites pamatskolas direktore I. Maševska

Mācību gadu noslēdzot
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7. reizi visā Latvijā no 28. maija 
līdz 3. jūnijam starptautiskā projekta 
“NowWeMOVE” ietvaros norisinājās 
Latvijas Veselības nedēļa 2018. Arī Rites 
pamatskola un pagasta iedzīvotāji iesais-
tījās šajās aktivitātēs. Pagasta iedzīvotā-
ju koordinatore bija Rites Tautas nama 
vadītāja Aina Guoģe. Pirmajā dienā tika 
skaitīti pakāpieni. Jāatzīst, ka līdz dienas 
beigām visi cipari sajuka juku jukām un 
galīgo rezultātu nebija iespējams aprēķi-
nāt. Tā kā skolā uz otro stāvu ved 18 + 
4 pakāpieni un skolēni tos mēro vidēji 
8 reizes dienā, tad vidējais pakāpienu 
skaits tuvojas atzīmei 7920. Otrā diena 
bija soļu skaitīšanas diena. 375821 soļu 
tika veikti tikai Rites pamatskolas sko-
lēnu vidū. Trešā diena – sporta diena, 
kas tika apvienota ar Rites pamatskolas 
mācību gada noslēguma sporta die-
nu. Laika apstākļi mūs lutināja ar īpaši 
augstu gaisa temperatūru un karstiem 
saules stariem, tāpēc sporta dienā tika 
piedāvāti ne tik ātri un dinamiski sporta 
veidu pārbaudījumi. Spēlē “Pionierbols” 
ar lielo vingrošanas bumbu labākā 
bija Kristiāna komanda – “Čibriki” 
(Kristiāns, Ingars, Raivo, Kristīne, 
Emīls, Rodrigo, Aigars), aiz sevis god-
algotajās vietās atstājot “Elvija” (Elvijs, 
Amanda, Linda St., Toms, Samanta, 
Sanija) un Arņa “Žiguļu” (Arnis, Linda 
Sasa, Signija, Edžus, Adrians, Nikija, 
Vita) komandas. Piena jautrības sta-
fetē, kurā ar mitriem sūklīšiem bija 
jātrāpa pa piena pudelēm, precīzākie 
bija “Elvija” un Zinta “Škodas” (Zintis, 
Marta, Diāna, Daniela, Kristella, Deivs) 
pārstāvji. “Porziņģa nieka” metienos 
labākā bija “Žiguļu” komanda. Ātrākie 
“puķu dobes” ravētāji un laistītāji bija 
Kristiāna komandas dalībnieki, kuri 
uzdevumu veica 2,12 minūtēs. Stafetē 
“Stiepies garāks!” garāko virkni spēja 
izveidot Arņa komanda – izstiepjoties 

13,20 metru garumā. “Olimpa kalna” 
metienos labākā bija Zinta “Škodas” ko-
manda, iegūstot 85 punktus. Aktivitātē 
“Esi precīzs!” dalībniekiem vajadzēja 
izlodāt pa apļu galeriju un raidīt šaut-
riņas dārta dēlī. Veiksmes gadījumā 
iegūtais metienu punktu skaits tika 
pārvērsts sekundēs un noņemts no ko-
mandas kopējā laika distancē. Labākie 
šajā pārbaudījumā bija “Škodas” un 
“Elvija” komandas, kuras distanci veica 
zem 40 sekundēm. Šīs komandas bija 
labākās arī pārbaudījumā “Krati, bet 
precīzi!” – kurā dalībniekiem vajadzēja 
no trauka bumbiņas iekratīt apakšā stā-
vošajā kastē. Aktivitāte “Vasaras ledus” 
no komandas prasīja lielu koncentrēša-
nos un sadarbības prasmes. Uzvarētāji 
šajā disciplīnā - Kristiāna komanda ar 
iegūtajiem 35 punktiem. “Oliņ – bo-
liņ” aktivitātē naskākie purva bridēji 
un olu vācēji bija “Čibriku” komanda. 
Viena no dalībnieku gaidītākajām ak-
tivitātēm bija šaušanas disciplīna. Tajā 
uzvaru guva “Žiguļu” komanda ar 116 
punktiem. Kopvērtējumā labākie bija 
“Elvija” komandas sportisti. 2. vietu 
ieguva “Škodas” komanda. Trešā vieta 
tika savstarpēji dalīta starp “Čibriku” 
un “Žiguļu” komandām. Lai azarts būtu 
lielāks un sportot prieks varenāks, ko-
pīgajās aktivitātēs dalību ņēma arī sko-
lotāju komanda ar skanīgu nosaukumu 
“Učenes”. Patiess prieks par kolēģēm - 
sk. Ivetu, sk. Sandru, sk. Irinu un sk. 
Natāliju, kuras bija konkurētspējīgas 
pretinieces skolēniem. Rezultātā no 11 
piedāvātajām aktivitātēm skolotājas 
uzvaru guva 7 reizes, otrajā vietā ie-
rindojās 2 reizes un ieguva vienu trešo 
vietu. Visprecīzākā šāvēja izrādījās sko-
las direktore, kura ieguva 47 punktus 
un lika izbrīnā pavērties mutēm lielā-
kajai daļai jaunsargu. Basketbola me-
tienos “Porziņģa nieks” absolūti labākā 

un precīzākā bija sk. Sandra. No malas 
raugoties, viņai bumbas grozā raidīt tie-
šām bija tīrais nieks, jo tās paklausīgi 
krita cauri basketbola groza stīpai. Sk. 
Natālija visprecīzāk iekaroja “Olimpa 
kalnu”, bet sk. Irina visātrāk veica akti-
vitāti “Oliņ - boliņ”, kurā pēc distances 
veikšanas bija ātri jāsaliek no finiera 
izzāģētā ola. Jāatzīmē, ka arī sadarbības 
aktivitātēs skolotāju komanda ieguva 
maksimāli augstāko punktu skaitu. Tas 
vēlreiz apliecina, ka skolotāji spēj sevī 
rast mieru jebkura paaugstināta stre-
sa apstākļos. Liels paldies tiesnešu ko-
mandai - 8. klases beidzējiem: Lindai, 
Ričardam, Marinai, Esmeraldai, Ardim 
un Nikam! Viņi tiešām bija savu uzde-
vumu augstumos. Sporta dienas nobei-
gumā visi dalībnieki saņēma Latvijas 
tautas sporta asociācijas sarūpētās dā-
vaniņas. Tā kā sporta diena turpinājās 
līdz tumsai, tad cieņā bija gan volejbols, 
gan arī Sanijas orientēšanās trasīte jau-
nāko klašu skolēniem. Ceturtās dienas 
rīts nāca ar nelielu un miegainu izstai-
pīšanos. 5. dienā katrs interesents va-
rēja pārbaudīt sevi iešanā un skriešanā. 
Kopā tika veikti 149 km, kurā lielāko 
devumu deva skolotāja Natālija ar savu 
klasi. 6. diena – katrs centās sevi parādīt 
pie pievilkšanās stieņiem. Kopā dalīb-
nieki pievilkās 62 reizes. Ar lielu prie-
ku varēja skatīties arī vietējo zēnu paš-
mācības ceļā apgūtos ielu vingrošanas 
paraugdemonstrējumus. Svētdiena tika 
veltīta sporta spēlēm. Volejbols, bas-
ketbols un futbols ir bērnu iemīļotākās 
spēles, tāpēc tām tika veltīta uzmanība 
četru stundu garumā.

Paldies ikvienam bērnam, jaunietim 
un vecākiem, kuri bija atsaucīgi! Ceram, 
ka sportot prieks mūsos būs visas vasaras 
garumā.

Skolotāja V. Liepiņa

Ritē sporto!
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Izglītības kvalitātes valsts dienesta īs-
tenotajā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācī-
bu pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS 
ietvaros 2018. gada 5. jūnijā Rites pamatsko-
lā un Viesītes vidusskolā notika informatī-
vais seminārs par projektā plānotajām akti-
vitātēm un iespējām kopīgi radīt ilgtspējīgu, 
visaptverošu mehānismu, veidojot atbalstošu 
un iekļaujošu skolas vidi ikvienam izglītoja-
majam. Projektā iesaistītie pedagogi seminā-
ra laikā varēja uzdot visus viņus interesējošos 
jautājumus, kas saistīti ar projekta norisi.

Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicī-
gas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – 
PuMPuRS projekta mērķis ir mazināt to bēr-
nu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības 

un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējī-
gas sadarbības sistēmas veidošanu starp paš-
valdību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai 
laikus identificētu bērnus un jauniešus ar ris-
ku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem per-
sonalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta 
iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt 
prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādā-
ti arī metodiskie līdzekļi. Pasākumi vērsti uz 
agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, 
lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, 
kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu 
būt mazāk efektīva. Galvenais projekta fokuss 
ir uz ilgtspējīga, visaptveroša mehānisma ra-
dīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu sko-
las vidi ikvienam skolēnam.

Projekta koordinatore D. Sala

Informatīvs seminārs Rites pamatskolā un Viesītes 
vidusskolā projekta “PuMPuRS” ietvaros

31. maijā, kalendārās vasaras sākumā, 
notika Jauniešu Domes rīkotais pasākums 
“Brīvdabas kino vakars”. Tas iesākās ar vār-
du skaidrošanas čempionātu. Par čempiona 
titulu cīnījās 7 komandas. Pēc sīvas cīņas 
starp komandām un vārdu skaidrošanas fi-
nāla tika noskaidroti spēles uzvarētāji. Vakara 
noslēgumā Jauniešu Dome bija izvēlējusies 
rādīt latviešu drāmu “Izlaiduma gads”, kas 
vēsta par skolotājas un skolēnu attiecībām. 
Apmeklētājiem tika piedāvāts arī popkorns, 
jo kāds gan bez tā būtu kino?

Jauniešu Dome izsaka lielu pateicību 
Viesītes muzejam “Sēlija” par vietas nodro-
šināšanu, kā arī Kultūras pilij par projektora, 
skaņas uzstādīšanu. Paldies arī tiem, kas at-
nāca un piedalījās mūsu rīkotajās aktivitātēs!

Jaunatnes lietu speciāliste D. Sala

Viesītes mūzikas studijas (vadītāji Liene 
un Reinis Grīnhofi) audzēknis Kristaps 
Vasiļevskis ar panākumiem startēja Latvijas 
bērnu un jauniešu solistu un popgrupu 
konkursā “PopfestJūrmala IX”, kas 10. jūni-
jā norisinājās Jūrmalā. Konkursā Kristaps 

Vasiļevskis ieguva augsto II pakāpi.
Lepojamies un novēlam panākumus 

turpmākajos konkursos!

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Sala

Brīvdabas kino vakarsJauniešu sadraudzības pasākums Viesītē

8. jūnijā, siltā vasaras pēcpusdienā, 
Viesītes novada jaunieši pulcējās Viesītes 
Kultūras pilī, lai piedalītos sadraudzības pasā-
kumā “Karstais burziņš Viesītē – 2000. gadu 
noskaņās”. Lielu paldies vēlamies teikt mūsu 
viesiem no Jaunjelgavas - Jaunatnes Iniciatīvu 
centram, kuri atbrauca pie mums ciemos! 

Tāpat liels paldies Viesītes Jauniešu Domes 
pārstāvjiem, kuri aktīvi līdzdarbojās pasāku-
ma organizēšanā, kā arī vadīja dažādas aktivi-
tātes pasākuma laikā! Uz tikšanos!

Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala
Viesītes JIC vadītāja K. Matuka

Kristaps Vasiļevskis ar panākumiem startē jauniešu
mūzikas konkursā “PopfestJūrmala IX”
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26. maijā norisinājās 9. kausa posms 
svara stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma. 
Neskatoties uz karsto, saulaino laiku, uz sa-
censībām bija ieradušies gandrīz 100 atlēti no 
visām kategorijām. Visi atlēti bija apņēmības 
pilni cīnīties par medaļām un kausiem.

Arī sporta kluba “Viesīte” atlēti bija gata-
vi cīņai. Lai arī sporta namā bija karstums un 
vēl dažas nianses, visi cīnījās godam. Varbūt 
visiem neizdevās sasniegt iecerēto, bet panā-
kumi bija. Sieviešu kategorijā, 57 kg, Elīna 
Liepiņa ieguva 2. vietu. Svetlana Liepiņa iz-
cīnīja 1. vietu savā kategorijā. Jauniešu vidū 
svara kategorijā, 59 kg, Emīls Orlovs pārlie-

26. maijā plkst. 10:00 Viesītes stadionā 
notika sacensības pludmales volejbolā, kur 
spēkiem mērojās vīriešu un sieviešu koman-
das. Pusstundu vēlāk sākās arī strītbola sa-
censības. Aizvadot saspringtas spēles, gan vo-
lejbolā, gan strītbolā noskaidrojās sacensību 

godalgoto vietu ieguvēji.
Pludmales volejbolā sievietēm:
1. vieta – komandai “We are young” 

(Kitija Kuznecova, Amanda Regute, Ilze 
Ignatika),

2. vieta – komandai “Punduri” (Sintija 

Sporta kluba “Viesīte” atlētu panākumi
cinoši, gandrīz ar 20 kg pārsvaru izcīnīja 1. 
vietu starp 24 spēcīgiem jauniešiem. Vēlētos 
piebilst, ka Emīls uzstādīja arī jaunu personī-
go rekordu. Māris Orlovs veterānu kategorijā 
līdz 83 kg ieguva 2. vietu.

9. jūnijā norisinājās Latvijas kausa 
10. posms spiešanā guļus Madonā. Šajās 
sacensībās bija svaru stieņa spiešana guļus uz 
reižu skaitu. Uz sacensībām bija ieradušies 80 
atlēti un atlētes, lai cīnītos par vietu uz goda 
pjedestāla. Arī atlēti no sporta kluba “Viesīte” 
devās cīņā. Panākumi bija visiem viesītie-
šiem, jo mājās pārbraucām ar medaļām un 
vienu absolūtā vērtējuma kausu.

Elīna Liepiņa kategorijā līdz 57 kg iegu-
va 1. vietu. Emīls Orlovs jauniešu vidū svara 
kategorijā, 59 kg, pārliecinoši izcīnīja 1. vie-
tu. Arī visu jauniešu vidū absolūtajā vērtēju-
mā viņš izcīnīja kausu un 1. vietu. Savukārt 
Svetlana Liepiņa izcīnīja 2. vietu. Māris 
Orlovs ieguva 3. vietu savā kategorijā. Paldies 
visiem atlētiem, kas uzcītīgi darbojas trena-
žieru zālē! Man liels prieks par cīņas sparu, 
vēlmi piedalīties sacensībās un, protams, arī 
par labiem rezultātiem.

Lai arī mums ir maza komanda, kas 
piedalās sacensībās, šobrīd sporta klubam 
“Viesīte” ir 8. vieta starp 30 komandām.

16. jūnijā Jēkabpils pilsētas svētkos pie 
tirdzniecības centra “Sēlija” norisinājās 
Latvijas kausa izcīņas 11. posms svaru stieņa 
spiešanā guļus. Uz šīm sacensībām bija sa-
braukuši atlēti no daudzām Latvijas pilsētām, 
lai cīnītos par medaļām un kausiem. Kopā 
bija pulcējušies ap 80 atlētu no visām vecuma 
grupām. Arī sporta kluba “Viesīte” atlēti bija 
ieradušies uz šo kausa posmu. Varu apgalvot, 
ka cīnījāmies godam. Lai arī ārā bija pamatīgs 
karstums un bija smagi cīnīties, tomēr visi 
Viesītes atlēti tika pie medaļām. Sieviešu gru-
pā svara kategorijā līdz 57 kg Elīna Liepiņa ie-
guva 2. vietu. Svetlana Liepiņa savā kategorijā 
ieguva 1. vietu. Jauniešu grupā Emīls, par 20 
kg pārspējot 2. vietas rezultātu, godam izcīnī-
ja 1. vietu un 3 stiprāko jauniešu vidū abso-
lūtajā vērtējumā 3. vietu un kausu. Veterānu 
grupā Mārim Orlovam 2. vieta. Komandu 
vērtējumā sporta klubs “Viesīte” palika 6. vie-
tā, kas ir ļoti labs rezultāts.

Prieks par uzcītīgo darbu un mūsu atlētu 
panākumiem. Neatlaidību un cīņas sparu arī 
turpmāk!

Pateicība Viesītes novada pašvaldībai par 
atbalstu!

M. Orlovs

Volejbola un strītbola sacensības Viesītē
Caune, Endija Kapele),

3. vieta – komandai “VK” (Valērija 
Hartmane, Kitija Grigorjeva);

Pludmales volejbols vīriešiem:
1. vieta – komandai “Optibet” (Jurģis 

Prokofjevs, Kristers Sils),
2. vieta – komandai “Čozītes” (Jānis 

Kerubins, Elvijs Demjanovs, Emīls Vītols),
3. vieta – komandai “Majgi” (Kristaps 

Čibulis, Rinalds Mažeika);
Strītbolā:
1. vieta – komandai “Imanta audzēkņi” 

(Arvis Rutkis, Matīss Indriksons, Tomass 
Indriksons, Igors Kurakulovs),

2. vieta - komandai “Kreiļi” (Vitolds 
Zemītis, Austris L., Mārtiņš Dembergs),

3. vieta – komandai “Čozītes” (Jānis 
Kerubins, Elvijs Demjanovs, Emīls Vītols, 
Elvijs Bērziņš).

Paldies sportistiem par atbalstu! Veiksmi, 
izturību un panākumus Jums sporta 
pasākumos!

Paldies Nilam Rēderam par volejbola 
spēļu tiesāšanu!

Uz tikšanos!
Viesītes sporta klubs 

J. Stumbiņa
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Konkurss “Lasīt ir stilīgi!” risinājās visu 
2017./2018. mācību gadu, un tajā tika ie-
saistīta viena - 4. b – klase. Konkursa mēr-
ķis - piesaistīt bērnus regulārai lasīšanai, 
arī veicināt, izkopt viņu uzstāšanās prasmi, 
prasmi izteikt savas domas un spriedu-
mus par izlasīto tekstu, noformēt to visu 
uzskatāmā veidā. Lasīšanas process tika 
sadalīts trīs trimestros. Bērniem trimestrī 
bija jāizlasa sešas grāmatas. Lasīšanai bib-
liotēka piedāvāja jaunieguvumus, kā arī 
labas, nepelnīti piemirstas grāmatas. Katra 
posma noslēgumā par vienu no izlasītajām 
grāmatām bija jāveido reklāmafiša, darbs 
jāprezentē, iesakot izlasīt citiem. Projekts 
bērnus aizrāva, saliedējot arī klasi un rosi-
not sacensības garu.

“Laiks vairs netikšķ, neiet, tas joņo. 
Liekas, nupat rudenī bibliotēka mums sko-
lā piedāvāja iesaistīties konkursā “Lasīt ir 
stilīgi!” O, nu kāpēc mums nedarīt to, kas ir 
stilīgi – piedalāmies! Tā mūsu klase iesāka 
ceļojumu jaunāko (un starp tām arī kāda 
grāmata no nepieciešamajām mācību dar-
bā) grāmatu pasaulē, kas ilga visa mācību 
gada garumā. Gāja visādi: cits ar aizrau-
tību ķērās pie lasīšanas, cits vienu grāma-
tiņu “vilka” pāris mēnešu garumā, citam 
ātri pietrūka lasāmvielas. Taču, manuprāt, 
visgrūtāk bija Elīzai, jo viņa ļoti godprātīgi 
veica klases bibliotekāres pienākumus – 
precīzi un kaligrāfiski aizpildot klasesbied-
ru krāsainās lasītāju kartes. Paldies, Elīza, 
tev par šo atbildīgi veikto darbiņu! Bez 
tā mūsu konkurss tik veiksmīgi nespētu 
noritēt,” raksta klases audzinātāja Baiba 
Masuleviča.

Mēs, bibliotēkas darbinieces, esam ļoti 
gandarītas par šo kopīgo sadarbību visa 

mācību gada garumā. Vislielākais paldies 
jāsaka audzinātājai, jo uz viņas pleciem gū-
lās viss organizatoriskais darbs klasē! Viņa 
sekoja katra trimestra laikā paredzētajiem 
uzdevumiem un to izpildei, kā arī tam, lai 
ar paveiktajiem darbiņiem visi atnāktu uz 
bibliotēkas organizēto pasākumu un parā-
dītu paveikto.

Par pirmajiem diviem trimestriem un 
bērnu aktivitātēm jau rakstījām. Konkursa 
noslēguma pasākums, kurā teicām paldies 
par bērnu aktivitāti un darbošanās prieku, 
notika mācību gada izskaņā maija beigās 
Mīlestības saliņā pēc klases pārgājiena pa 
Viesīti. Gribas uzslavēt visus bērnus, kas 
piedalījās konkursā, jo ikviens no viņiem 
darbojās ar lielu atdevi un centību, tomēr 
konkurss ir un paliek konkurss - apko-
pojot trīs posmos paveikto, tika noteikti 
tie, kuriem veicies vislabāk. Pirmo vietu 
ar vislielāko punktu skaitu ieguva Valters 
Rencis, un viņa atziņa: “Man ļoti patika šis 
konkurss, jo vajadzēja regulāri lasīt grā-
matas.” Otrajā vietā ierindojās Elīza Līce, 
klases bibliotekāre, kas veica vēl vienu 
papildus uzdevumu, lai viss noritētu bez 
aizķeršanās un grāmatiņas nepaliktu pie 
kāda kūtrāka lasītāja: “Man ļoti patika šis 
konkurss! Vislabākais, ka šis konkurss bija 
ar mērķi, katram bija jāatrod sava mīļākā 
grāmata un jāveido reklāmafiša. Visām 
afišām, ko veidojām, bija kaut kas īpašs.” 
Trešās vietas ieguvēja bija Elīna Beļinska. 
Viņas domas par šo konkursu: “Man ļoti 
patika gatavot afišas, jo katrā afišā bija 
kaut kas savādāks.” Veicināšanas balva – 
Beātei Poļakai: “Patika, ka var dažādi iz-
pausties – zīmēt, līmēt, kopēt un lasīt to, 
kas pašam patīk.”

Noslēdzies lasīšanas konkurss “Lasīt ir stilīgi!”
Arī pārējie konkursa dalībnieki sa-

ņēma pateicības un laba vēlējumus. 
Neizpalika arī bērnu domas par darbo-
šanos visa gada garumā, jo tas taču bija 
regulārs papildus darbs blakus mācībām 
un citiem pienākumiem.

Pasākuma turpinājumā - radošās ak-
tivitātes, rotaļas un spēles. Bija arī desiņu 
cepšana un kliņģeris no bibliotēkas kā pa-
teicība par izturību. Valters Daģis: “Man 
patika, ka noslēgumā mums deva diplomus 
un mēs pēc tam spēlējām dažādas spēles.” 
Ilgmārs Bucenieks: “Man patika pasākuma 
noslēgums brīvā dabā.”

Ļoti daudzi bērni pēc šī pasākuma 
atzina, ka viņi, to pat neapzinoties, 
pamazām kļuvuši par regulāriem grāmatu 
lasītājiem, piemēram, Niks Šadeika saka: 
“Man patika, ka vajadzēja lasīt grāma-
tas, un tas kļuva par manu jauno hobiju.” 
Līdzīgi domā arī Sandija Sīpoliņa: “Man 
ļoti patika šis konkurss, īpaši es sapratu, ka 
ir ļoti labi lasīt daudz grāmatu. Es iemācījos 
arī labāk lasīt.”

Citi no konkursa dalībniekiem uzsvēra, 
ka viņiem visvairāk patika reālā darbošanās 
un praktisko darbu veikšana, kad vajadzē-
ja veidot reklāmafišas, kur varēja izmantot 
visādas noformēšanas tehnikas, savu fantā-
ziju un izdomu. Kristaps Mežaraups: “Man 
patika lasīt grāmatas un taisīt afišas, un 
skatīties, kādas afišas ir citiem.”

Izvērtējot bērnu domas un atzinumus, 
pievērsām uzmanību arī tam, kā veidojās 
skolēnu intereses, kādas tematikas grā-
matas viņi izvēlējās visvairāk, piemēram, 
Elīna Lāce uzsvēra: “Man patika gan taisīt 
afišas, gan lasīt grāmatas, īpaši par suņiem.” 
Viesturs Juškevics: “Man patika, ka bija 
daudz grāmatu un krāsainu afišu.”

Arī Baiba Masuleviča rezumēja gada 
garumā paveikto: “Man kā skolotājai jāiz-
dara kopsavilkums. Paldies, paldies jums, 
bibliotēkas meitenes, par izdomu, pacietību 
un jaunradi! Ieguvēji esam visi – bērni lasa 
(Kas var būt labāk?!), atrod citātus, raksta, 
zīmē, stāsta, uzstājas auditorijas priekšā, 
mācās aizstāvēt savu viedokli, salīdzina 
savu ar cita veikumu un noslēgumā vēl ie-
gūst balvas. Paldies arī vecākiem, kuri at-
balstīja savus bērnus konkursa laikā! Saku, 
dariet to biežāk un ieguvēji būsim visi!”

Vēlreiz liels paldies par sadarbību 4. b 
skolēniem, viņu audzinātājai un bērnu ve-
cākiem - droši vien bez viņu atbalsta nebū-
tu tapis tik daudz skaistu darbu! Saulainu 
visiem vasaru! Uz tikšanos jaunajā mācību 
gadā!

4. b klases skolēnu un audzinātājas 
domas

apkopoja bibliotekāre G. Plēsuma.
L. Griškenas foto
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Bērnība ir skaistākais laiks mazā cilvēka 
dzīvē. Tā ir piepildīta ar interesantiem dar-
biem, dažiem nedarbiem, krāsainiem sap-
ņiem, piedzīvojumiem, pārpratumiem, ne-
viltotu prieku, dažādiem stiķiem un ar lielās 
pasaules izzināšanu.

Aprīļa mēneša beigās 2. b klases skolēni 
divās mājturības stundās darināja lellītes. Šo 
lellīšu tapšanu veicināja Ulda Gailīša mam-
mas uzdāvinātie materiāli klasei - mapītes ar 
metāla stienīšiem. Skolotājai radās ideja, kā 
šos materiālus lietderīgi izmantot - darināsim 
lielas lelles! Domāts - darīts!

Pēc tam radās ideja visiem 2. b klases sko-
lēniem uzrakstīt radošos darbiņus par savas 
lelles tapšanu, mazliet vēlāk tapa radošie dar-
biņi par kādu izfantazētu notikumu - lellītes 
piedzīvojumu. Tā radās “Leļļu grāmatiņa”.

Nākošais solis – došanās uz Viesītes bib-
liotēku, kas notika 22. maijā, lai prezentētu 
pašu gatavotās lelles un “Leļļu grāmatiņu”.

Bibliotēkā tikām sagaidīti ar labi saga-
tavotu stāstījumu un video materiāliem par 
leļļu tapšanas vēsturi. Tas bērniem bija kaut 
kas jauns, jo viņi parādīja labas zināšanas par 
dažādām mūsdienu lellēm, taču gandrīz neko 
nezināja par to rašanās pirmsākumiem.

Pasākuma noslēgumā skolēni iepazina 
bibliotēkā esošās grāmatas, kas saistās ar da-
žādu leļļu gatavošanu – pirkstiņlellēm, papī-
ra lellēm, lupatu lellēm u.c. Daudzas no tām 
tika paņemtas lasīšanai, bet viena grāmatiņa 
tika lasīta kopīgi - tā bija I. Lauriņas pasa-
ka “Cimdudukša un Zeķuzaķa neparastais 
ceļojums”. Bibliotekāre lasīja to bērniem ar 

Paldies visiem, kuri daudzu gadu gaitā ir 
bijuši atsaucīgi jaunāko grāmatu un perio-
disko izdevumu dāvinātāji bibliotēkai! Šoreiz 
īpašs lūgums! Bibliotēkā esošo, nolietoto, 
taču joprojām pieprasīto grāmatu eksemplā-
ru aizvietošanai būtu ļoti nepieciešamas šādas 
grāmatas:

1. Roulinga D. K. Harijs Poters un noslē-
pumu kambaris, 2001. g. izd.;

2. Ekziperī A. Mazais princis, 1966. g.;
3. Ievkalns G. Baltie vasaras mākoņi. 

Saknes (1. daļa), 2006. g.;
4. Kārkliņš V. Zelta zvans, 1994. g.;
5. Buka – Rancāne A. Cūkpieņu laiks, 

1999. g.;
6. Kociņa E. Divi likteņi. Pēdējā laime, 

1994. g.;

7. Sakse A. Puķu zirnītis, 1969. g.;
8. Lindgrēne A. Grāmata par Pepiju 

Garzeķi, 1972., 1999. vai 2009. g.;
9. Lindgrēne A. Madikena, 2008. vai 

2015. g.;
10. Kamī A. Mēris, 1969. g.;
11. Kamī A. Svešinieks. Mēris, 1989. g.;
12. Rutku Tēvs. Gambija. Aklais Valentīns, 

1992. g.;
13. Zunde V. Pasakas par Usmu, 1964. g.

Aicinām ikvienu pārlūkot savu grāmatu 
plauktu – ja kāda no šīm vērtīgajām grāma-
tām jums ir, lūgums uzdāvināt to bibliotēkai. 
Jau iepriekš paldies par atsaucību!

Bibliotēkas vadītāja 
L. Griškena

Sveika, mana lellīte!

noteikumu, ka viņi būs ļoti uzmanīgi klausī-
tāji. Kad grāmata bija izlasīta, skolēni saņēma 
milzīgu lapu un mazākas lapas ar attēliem, 
kas varētu būt grāmatā aprakstītie personāži. 
Viņu uzdevums bija atcerēties notikumu se-
cību un varoņus, kas katrā epizodē darbojās, 
un to visu salīmēt uz lielās lapas, kā arī visu 
glīti izkrāsot. Jāsecina, ka gāja visādi - te bija 
aizmirsusies notikuma kārtība, te varoņi, kas 
darbojās, bet visgrūtāk bija izdomāt, kā to visu 
sakārtot uz lapas. Darbiņš izrādījās diezgan 
sarežģīts, tāpēc tika nolemts to ņemt līdzi 
un pabeigt klasē. Lai neaizmirstos pasākumā 
redzētais un dzirdētais, bibliotekāres katram 
“leļļu meistaram” uzdāvināja mazu grāmatzī-
mi, uz kuras attēlotas mūsu tautai raksturīgās 
lelles latviešu tautas tērpos.

Pēc pasākuma 2. b klases meitenes 
Elizabete Ieva, Jūlija, Alise, Adriāna, Daira, 
Viktorija un Nata izteicās: “Cik mīļas un 
skaistas ir mūsu lelles! Mēs viņas glabāsim un 
saudzēsim!” Zēni Uldis, Dainis, Matīss, Jānis 
un Raivo: “Forši, ka darinājām leļļu puikas. 
Neticējām, ka tik labi sanāks.”

Skaists piedzīvojums izdzīvots. Tie ir krā-
sainie mirkļi šo bērnu bērnībā, kā arī ganda-
rījums par labi paveiktu darbu.

2. b klases skolotāja A. Bērziņa
I. Jodgudes foto

Cienījamie Viesītes 
bibliotēkas apmeklētāji!

Jūlijā sakarā ar darbinieku 
atvaļinājumiem bibliotēka būs atvērta 

lasītājiem šādos datumos:
4., 11., 18. un 25. jūlijā 

no plkst. 10.00 līdz 18.00.
Pārējās jūlija dienās bibliotēka slēgta!
Ar 1. augustu bibliotēka atsāks darbu 

ierastajā režīmā.
Viesītes vidusskolas bibliotēka 

slēgta līdz 15. augustam.

Viesītes bibliotēka lūdz palīdzēt
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 
5. decembra noteikumu Nr. 982 “Enerģētikas 
infrastruktūras objektu aizsargjoslu no-
teikšanas metodika” 59. punkta prasībām 
“ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas 
produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produk-
tu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un 
pārkraušanas uzņēmumu īpašnieks vai valdī-
tājs informē sabiedrību par aprobežojumiem 
aizsargjoslās un par bīstamību, kas saistīta ar 
uzturēšanos aizsargjoslās, minēto informāci-
ju reizi gadā publicējot vietējā laikrakstā, kā 
arī nosūtot attiecīgajai pašvaldībai”.

Pamatojoties uz augstākminēto, informē-
jam, ka Viesītes novada pašvaldības teritoriju 
Rites pagastā šķērso SIA “LatRosTrans” pie-
derošie maģistrālie naftas un naftas produktu 
vadi, kuriem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu 
ir noteikta drošības aizsargjosla (minimā-
lais platums – 25 metri no cauruļvada ass). 
Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir no-
teikti Aizsargjoslu likuma 35. pantā. Papildus 
aprobežojumi aizsargjoslās ap ogļūdeņražu 
ieguves vietām, naftas, naftas produktu un 
bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļva-
diem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pār-
kraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes 
stacijām ir noteikti Aizsargjoslu likuma 57. 
pantā, tajā skaitā, bet ne tikai:

1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāša-
nas poligonus;

2) aizliegts nomest smagumus, izmest vai 
izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas vie-
las, degvielu vai eļļošanas materiālus;

3) aizliegts staigāt pa virsūdens cauruļva-
du pārejām;

4) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar ze-
mes applūdināšanu;

5) aizliegts audzēt kokus un krūmus pla-
tībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikša-

nas metodikā;
6) ja nav noslēgta rakstveida vienošanās 

ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas 
produktu un bīstamu ķīmisko vielu un pro-
duktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrā-
des un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas 
uzpildes staciju īpašnieku, aizliegts:

a) būvēt, atjaunot, pārbūvēt vai no-
jaukt jebkuras ēkas un inženierbūves,

b) izvietot lopbarības, minerālmēslu, 
bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokma-
teriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli 
uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu 
glabātavas,

c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
d) ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celt-

ņu piestātnes,
e) veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt 

pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas lielāks 
par 5000 kilogramiem, un triecienmehānis-
mus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,

f) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 met-
riem, bet aramzemēs — dziļāk par 0,45 met-
riem, kā arī meliorācijas un grunts planēša-
nas darbus,

g) veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un 
citus pētniecības darbus, kas saistīti ar 
urbumu veidošanu un grunts paraugu 
ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),

h) veikt gultnes padziļināšanas un zemes 
smelšanas darbus,

i) veikt citus darbus, kas traucē 
ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas 
produktu un bīstamu ķīmisko vielu un pro-
duktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrā-
des un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas 
uzpildes staciju un ar šiem objektiem sais-
tīto iekārtu apkalpošanu vai var bojāt šos 
objektus.

SIA “LatRosTrans”

Rites pagastu šķērso SIA “LatRosTrans” piederošie 
maģistrālie naftas un naftas produktu vadi

Dzīve krāsaini koša kā laika kamols,
kurā ietīts ir viss: gaiši rīti un vakara ēnas,
strauji skrējieni, pastaigas lēnas,
dziļu sāpju un prieka brīži,
reizēm satverti laimes mirkļi.
Attīšu kamolu, atritināšu,
varavīksni pār mūžu klāšu.
                          (B. Žurovska)

Mīļi sveicam 85 gadu jubilejā
Veltu Ribāku!

Dēli Andris un Modris, vedeklas, 
mazbērni, mazmazbērni

Mēs vēlam veselību, vēlam spēku,
Ik katrai rūpei viegli garām iet.
Ar gaišu dzīvesprieku lai Tu spētu
Ik tumšam brīdim tiltu pāri likt.

Sveicam Veltu Auzenbergu 
75 gadu jubilejā!

Vēlam veselību, izturību, veiksmi!
Rites “Kamenes

Kamēr rokām pietiek spara,
Kamēr solis plats,
Priecājies par pavasari, rudens atnāks pats!

Sveicam Brigitu Lāci 75 gadu jubilejā!
Vēlam veselību, izturību, veiksmi!

Rites “Kamenes”

Karstajā un saulainajā 3. jūnijā Viesītē no-
risinājās MTB Viesītes Mazbānīša Kauss 2018. 
Sacensībās finiša līniju šķērsoja 116 dalībnieki. 
Šādām, vietējā mēroga, sacensībām tas ir liels 
skaits. Dalībnieki pārstāvēja dažādas velo ko-
mandas no daudzām Latvijas pilsētām, kā arī 
no kaimiņiem - Lietuvas. Tie mērojās spēkiem 
trīs dažādās distancēs – Tautas brauciens – 17 
km, Maratons – 50 km, kā arī Bērnu distancē 
līdz 2,1 km. Pašiem mazākajiem bija mazais 
aplītis un lielākajiem bērniem atbilstoši vecu-
ma grupai - 1, 2 vai 3 lielie apļi.

Šogad laika apstākļi mūs lutināja ar siltu 
laiku. Ja pagājušajā gadā bija dubļi, tad šo-
gad trasi padarīja sarežģītāku smiltis. Trase 
bija interesanta, kā atzina dalībnieki, patika 
Mīlestības saliņas kāpnes un laipa - tā bijusi 
sava veida odziņa trasē. Papildus vēl Mazā 
bānīša muzeja teritorijā norisinājās Ģimeņu 
dienas pasākums - viss pasākums kopumā iz-
vērtās ļoti atraktīvs un jauks.

Pasākums noslēdzās ar ātrāko dalībnieku 
apbalvošanu distancēs pa vecuma un dzimu-
ma grupām. Sieviešu kopvērtējumā 1. vie-
ta Vijai Frīdai, TK Sniegpulkstenīte, 2. vieta 
Inesei Zvirgzdiņai, Pļaviņas, 3. vieta Ļubovai 
Pavļukovai, SK S-Sportas. Vīriešu kopvērtē-
jumā 1. vietu ieguva Marius Pinaitis, MyBike 
Ambermix, 2. vieta Kasparam Kipuram, E-Bike 
Machine, 3. vietā - Matīss Bērziņš, MTB Talsi.

Sacensību organizatori - Sporta klubs 
Selonia - izsaka pateicību par atbalstu Viesītes 
novada pašvaldībai un visiem pārējiem, kas 
palīdzēja pasākuma organizēšanā!

Sporta klubs Selonia

MTB Viesītes 
Mazbānīša Kauss 2018
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Mirušie Viesītes novada 
iedzīvotāji līdz 
18.06.2018.

Maija mēnesī Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti  
3 jaundzimušie – (2 zēni un 
1 meitene). 

Sveicam vecākus!

Viesītes novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļas dati

7. jūlijā -
SAUKAS PAGASTA SVĒTKI

9:30 – 10:00 Reģistrēšanās strītbola un 
volejbola spēlēm
10:00 Sacensību sākums (telefons saziņai: 
28717998, Erlends)
10:40 Sveicienu vasarai iedejo Hip-Hop 
grupas
11:00 - 15:30 Piepūšamā atrakcija 
bērniem
11:00 Popkorna, cukurvates tirdziņš
13:00 Kapu svētki Smiltaines kapsētā
14:30 Kapu svētki Galvānu kapsētā
16:40 Gleznošanas plenēra “Draiskā ota” 
darbu izstādes atklāšana Saukas pagasta 
pārvaldes zālē
17:00 Kopgalds – launaga azaids (galda 
dziesmu maratons)
17:45 Trio “Viršu medus” koncerts 
Saukas pagasta pārvaldes zālē
19:30 Svētku kliņģera baudīšana!
20:00 Estrādē - svētku balle. Muzicē 
“Cilvēks orķestris”
23:00 Ugunsšovs
02:00 Svētku dienas izskaņa
Pasākuma laikā var tikt fotografēts un 
filmēts. Materiāls informatīvos nolūkos 
var tikt publicēts mājas lapā vai citos 
sociālajos tīklos.

Programmā
07:30 Modināšana
08:00 - 09:50 Makšķerēšanas sacensības
10:00 - 10:15 Svētku atklāšana, makšķer-
nieku reģistrēšanās
10:15 - 10:30 Volejbola un stafešu dalīb-
nieku reģistrēšanās
10:30 - 15:00 Volejbols un dažādas stafe-
tes (Būs stafetes, kas ir saistītas ar ūdeni, 
tāpēc līdzi paņemiet papildus drēbes!)
12:00 - 13:00 Pusdienas
15:00 Svētku koncerts - muzicē Skuju 
ģimene no Kokneses, apbalvošana
22:00 - 03:00 Balle. Spēlē Ainārs Lipskis

21. jūlijā -
ELKŠŅU PAGASTA SVĒTKI

Elkšņu skolas pagalmā
PROGRAMMĀ:
•  pludiņmakšķerēšana (pulcēšanās pie 
skolas plkst. 7:00, sīkāka informācija, 
Ārijs - 26435251);
• volejbols – 3 kungi, 1 dāma (koman-
dām reģistrēties no plkst. 10:30 - 11:00);
• plkst. 10:00 - 12:00 bērniem izjādes ar 
zirgiem. Visas dienas garumā darbosies 
piepūšamās atrakcijas;
• plkst. 12:00 loterija;
• plkst. 12:30 LTN Dance, LTN junior 
dance koncertiņš;
• daudz un dažādas atrakcijas un citi 
pārsteigumi visas dienas garumā!
Plkst. 18:30 Simtgades ozola stādīšana pie 
pagasta pārvaldes ēkas

Brīvdabas estrādē
Plkst. 19:00 koncerts. 
Uzstāsies māsas Legzdiņas
Plkst. 21:00 balle kopā ar grupu “Kamēr jauni”
Darbosies bufete!
Visi mīļi gaidīti Elkšņos!
Sīkāka informācija pa tālr. 26405134.

28. jūlijā - piemiņas brīdis, veltīts 
Kārļa Lazdiņa (1898 - 1955) 

120. dzimšanas dienai Elkšņu pagastā

plkst. 13.30 Kundzānu kapsētā
plkst. 16.00 bijušajā Elkšņu skolas ēkā:
muzikāls sveiciens - uzstājas Jēkabpils A. 
Žilinska mūzikas skolas audzēkņi;
atmiņas un sarunas.
Lūdzam līdzi ņemt groziņus!
Telefons informācijai:
 29173475 (Rudīte).

Vlads Bražuns
1952. - 21.05.2018. Rites pagasts

Ludvigs Livčāns
1934. – 26.05.2018. Viesītes pagasts

Helmūts Birze 
1951. – 29.05.2018. Viesīte

Jānis Gorsvāns
1945. - 18.06.2018. Viesīte
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

KAPU SVĒTKI
Saukas ev. lut. draudzē
7. jūlijā

11:00 Dešu kapos
13:00 Smiltaines kapos
14:30 Galvānu kapos

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

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

Elkšņu pagasta kapos
28. jūlijā

12:00 Kristūžu kapos
13:30 Kundzānu kapos
15:00 Ūzānu kapos

Sunākstes kapos
21. jūlijā

11:00 Sunākstes Baznīcas kapos
12:30 Beitānu kapos
14:00 Zilkalnes kapos

Viesītes ev. lut. draudzē
4. augustā

11:00 Būbenānu kapos
12:00 Šūšānu kapos
13:30 Ausulāres kapos

11. augustā
12:30 Ozoliņu kapos
14:00 Stauģu kapos

18. augustā
11:30 Vēžinieku kapos
13:00 Ziedānu kapos
15:00 Viesītes Jaunajos kapos

30. jūnijs - 8. jūlijs
XXVI Vispārējie latviešu

Dziesmu un XVI deju svētki
Uz LED ekrāna Viesītē pie Kultūras pils

tiks translētas sekojošas svētku 
pasākumu tiešraides un norises:

01.07. plkst. 14:00 svētku dalībnieku gājiens,
plkst. 21:00 atklāšanas koncerts svētku 
dalībniekiem (no Svētku kvartāla - 
Skonto stadiona),
06.07. plkst. 21:15 pūtēju orķestru 
Dižkoncerts (no Esplanādes),
07.07. plkst. 22:00 deju lieluzvedums 
“Māras zeme” (no Daugavas stadiona),
08.07. plkst. 20:00 noslēguma koncerts 
“Zvaigžņu ceļā” (no Mežaparka Lielās 
estrādes).
Pilna svētku programma: https://
dziesmusvetki.lv/notikumu-kalendars/
svetku-nedela/
2. - 4. augustā - PILSĒTAS SVĒTKI 
“Viesītei 90”
Svētku programma pieejama no 
10.07.18. www.viesite.lv


