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Viesītes novada pašvaldības informatīvais izdevums
Iznāk reizi mēnesī

Es visu nakti klausījos dzeguzēs,
kā to dīvainā dziesma skan nakts bija silta un smaržīga,
simts gadus dzīvot dzeguze vēlēja
man.

cik mīla virs zemes ir niecīga.
Jā, to viņa, muļķe, vēl nezināja,
bet nepaies pat viena vasara,
un maziņi, maziņi dzeguzēni
kliegs svešās ligzdās, birs asara...

Nakts bija silta un smaržīga,
ielejas migla klāja un man likās, nē, tiešām es dzirdēju,
kā pie dzeguzes precnieki jāja...

Tā būs, bet ne tagad, ne šonakt,
šī nakts satrauc sirdi, tā saviļņo mūs;
Drīz uzausīs rīts, uzlēks saule un
atkal viss vienkāršs un ierasts, kā parasti
būs...

Cik zirgi bij’ balti, cik precnieki stalti,
un dzeguze tāpēc priecīga,
bet to viņa, muļķe, vēl nezināja,

A. Butāne

Aicinām uz “Sudraba karotīšu svētkiem”!
Viesītes novada pašvaldība jau piekto
gadu pēc kārtas organizē novada jaundzimušo bērniņu un viņu vecāku sveikšanu, pasniedzot tiem novada piemiņas zīmes – sudraba
karotītes ar novada simboliku.
2018. gadā dzimušo mazuļu godināšanas pasākums notiks š. g. 2. jūnijā plkst.

11:00 Viesītes kultūras pils Tradīciju zālē.
Uz pasākumu laipni aicināti mazuļi kopā ar
saviem vecākiem (bērnam un vismaz vienam
no vecākiem jābūt deklarētiem Viesītes novada teritorijā).
Tālruņi informācijai: 65245179; 28680097.

Paziņojums par Viesītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotās
redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu
Saskaņā ar Viesītes novada domes 2019.
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21. maijā plkst. 17:30 Viesītes Kultūras pilī,
Smilšu ielā 2, Viesītē.
Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju par Viesītes novada teritorijas plānojumu iespējams
iegūt Viesītes novada pašvaldības Attīstības
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Sēlijas novadu apvienības biedri tiekas Viesītē
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars
Vanags, Neretas novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kviesis, Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe un Viesītes novada domes
priekšsēdētājs Alfons Žuks. Sēdē tika izskatīts
VARAM sagatavotā informatīvā ziņojuma
“Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”
projekts un izteikts kopīgs viedoklis.
Sēlijas novadu apvienība:
1. neatbalsta VARAM piedāvāto administratīvi teritoriālās reformas modeli,
2. uzskata, ka līdzšinējie novadi ir izveidoti
likumīgi ar Saeimas likumu,
3. uzskata, ka piedāvātais administratīvi teritoriālās reformas modelis graus Sēlijas identitāti, tas veicinās Sēlijas novadu iztukšošanos
un būs par pamatu vēl vienam vietējo iedzīvotāju emigrācijas vilnim,
4. rosina pabeigt līdzšinējo reformu ar otrā
līmeņa pašvaldību izveidošanu, kas reāli veicinātu novadu ekonomisko attīstību.
Šī gada 23 aprīlī Viesītē notika Sēlijas
novadu apvienības biedru sapulce. Sēdi vadīja Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētājs,
Neretas domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis.

Piedalījās: Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene, Ilūkstes novada domes
priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Jaunjelgavas
novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks,

Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētājs,
Neretas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs A. Kviesis

Notikušas iedzīvotāju tikšanās ar Viesītes novada
pašvaldības vadību

Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar aktualitātēm Viesītes novadā, atskatītos uz paveikto un
informētu par nākotnes iecerēm, Viesītes novada pašvaldības vadība un speciālisti šī gada
8. aprīlī tikās ar novada iedzīvotājiem. Tikšanās notika Saukas, Rites, Elkšņu pagastos,
kā arī Viesītes pilsētā. Ar iedzīvotājiem tikās
Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons
Žuks, izpilddirektore Sanita Lūse, SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs
Māris Blitsons un Viesītes novada pašvaldības policists Jānis Pučinskis.
Domes priekšsēdētājs A. Žuks sanāksmes iesāka ar iedzīvotāju informēšanu par
vienu no šī brīža aktuālajām tēmām visā
valstī – administratīvi teritoriālo reformu.
Klātesošie tika iepazīstināti ar līdz šim veiktajām aktivitātēm. Viena no tām – tikšanās ar
Aknīstes, Neretas novada priekšsēdētājiem,
lai pārrunātu iespēju veidot kopīgu novadu.
Lai arī visas pašvaldības bija piekritušas šādai idejai, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā šī ideja tika noraidīta un
uzsvērts, ka vienīgais variants – pievienošanās pie Jēkabpils pilsētas. Tāpat arī A. Žuks
informēja, ka aprīlī Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas
ietvaros notiks tikšanās ar Saukas dabas parka
valdi, lai piedāvātu viņiem iegādāties atpūtas
bāzi “Bincāni” savā īpašumā. Tāpat arī tiks
veiktas pārrunas ar kooperatīvās sabiedrības
“Ritenis” valdi, piedāvājot iegādāties pašvaldības īpašumā esošās kapitāla daļas. Savukārt
kā vienu no lielākajiem un nozīmīgākajiem

projektiem priekšsēdētājs minēja pansionāta
celtniecību. Jaunais veselības un sociālās aprūpes centrs tiks nodots ekspluatācijā maija
beigās.
Viesītes novada pašvaldības izpilddirektore S. Lūse informēja iedzīvotājus par citām
aktualitātēm novadā. Tika ziņots, ka līdz
vasaras vidum ir plānots realizēt LEADER
projektu par “Mazā bānīša vēstures stacijas
izveidi Viesītes novada Lones ciemā”. Tika informēts, ka lielgabarīta atkritumu konteiners
no 9. aprīļa tiks izvietots Viesītē – vēlamais
2

piepildīšanas termiņš ir divas nedēļas. Tāpat
arī izpilddirektore atgādināja par nozīmīgākajiem pasākumiem – 14. aprīlī Raimonda
Paula koncertu Viesītes Kultūras pilī, 18. aprīlī - Ziedoņa “Leišmalītes” iedvesmotā pārgājiena tūrisma ceļa sakopšanas talku Rites
pagastā. Tāpat arī tika informēts par Lielo
Talku, kas šogad notiek 27. aprīlī. Visi Viesītes
vidusskolas absolventi laipni aicināti 11. maijā apmeklēt Viesītes vidusskolas salidojumu.
Māris Blitsons klātesošos iedzīvotājus
informēja par trīs galvenajiem dažādus pa-
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kalpojumu tarifus ietekmējošiem faktoriem:
1) energoresursu cenām, 2) iedzīvotāju skaita
samazināšanos un 3) nodokļiem. Tika ziņots,
ka šogad atkritumu cena nav mainījusies, bet
visticamāk nākošajā gadā tā varētu mainīties,
jo pieaug dabas resursu nodoklis. Kā vienu
no nodokļa pieauguma samazināšanas risinājumiem M. Blitsons minēja atkritumu šķirošanu, paskaidrojot, ka atsevišķi jāšķiro stikla
taru, vieglo iepakojumu – papīru, kartonu,
plastmasas iepakojumu metālu (visu, ko var
saspiest), bioloģiskos atkritumus. M. Blitsons
piebilda, ka Viesītes novadā ir radītas visas
iespējas, lai šķirotu atkritumus. Šķirosim atkritumus, un cenas pieaugums būs mazāks!
Tāpat arī tika informēts, ka ūdens cena nav
mainījusies, bet mainīsies kanalizācijas cena.
M. Blitsons ziņoja, ka no 1. augusta mainās
īres cenas pašvaldības dzīvokļiem. Tāpat arī
tika atkārtoti atgādināts, ka, mainoties dzīvokļa īpašniekiem, ir obligāti jāpārslēdz līgums, kā arī paskaidrots, ka privātmājām ir
jābūt līgumam par atkritumu apsaimniekošanu. M. Blitsons aicina iedzīvotājus ziņot
komunālajai pārvaldei par gadījumiem, kad
privātmāju īpašnieki atkritumus izmet atkritumu laukumos pie daudzdzīvokļu namiem.
Tāpat arī tika ziņots, ka no nākamā gada dzīvokļos jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem.
Pašvaldības policists Jānis Pučinskis
klātesošos iedzīvotājus informēja par kārtējo pavasara reidu rīkošanu, kuros tiks rūpīgi
pārbaudīta visa Viesītes novada teritorija,
pastiprinātu uzmanību pievēršot tam, vai atkritumi tiek izmesti tam paredzētajās vietās.
Tāpat arī policists ziņoja, ka ir saņemts aizrādījums no Veterinārā dienesta par suņu reģistrēšanu. J. Pučinskis vērš uzmanību, ka tuvākajā laikā tiks pārbaudīts, vai suņi ir reģistrēti.
Tāpat arī tiks pārbaudīts, vai privātmāju īpašniekiem ir noslēgti līgumi par atkritumu
apsaimniekošanu. Par atkritumu izvešanas
līguma neslēgšanu saistībā ar īpašumā radīto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sods ir
no 70 līdz 700 EUR.

Iedzīvotāji Lonē gribēja uzzināt par iekasētajiem parādiem no parādniekiem. Uz to
tika atbildēts, ka precīzu skaitli nosaukt nav
iespējams, bet tika paskaidrots, ka notiek tiesvedības darbi. Pašlaik vairāk nekā 100 lietas
ir nodotas ārpustiesas parādnieku piedzinējiem. M. Blitsons piebilda, ka kopējais parāds,
salīdzinot ar pagājušo gadu, ir samazinājies
par 6 tūkstošiem (visā Viesītes novadā kopā).
Tāpat arī tika pausts viedoklis par kapličas
nepieciešamību Lonē. Kā viens no ierosinājumiem šīs problēmas risināšanai tika piedāvāts uzstādīt kapličas vietā nojumi, no kuras
notiktu izvadīšana. Šo ierosinājumu vadība
pieņēma un centīsies risināt problēmu.
Saukas pagasta Saukas ciematā uz šo brīdi
ir sakārtots novadgrāvis, tomēr ir daži darbi,
kas uz priekšu nevirzās: 1) apgaismes stabu
nomaiņas projekts un 2) stāvlaukuma paplašināšana pie daudzīvokļu mājām. S. Lūse
piebilda, ka darbi nav aizmirsti un ir ielikti
neatliekamo darbu sarakstā. Saukas pagasta
iedzīvotāji aktualizēja jautājumu par pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli, kas stāv atvērts
un ir pieejams ikvienam. Pašvaldības pārstāvji informēja, ka dzīvoklis tuvākajā laikā tiks
noslēgts. Tāpat arī pateicās par informācijas
nodošanu vadībai.
Rites pagasta iedzīvotāji tika informēti
par aktualitātēm novadā un Rites pagastā.
Arī Rites pagasta iedzīvotāji izteica sūdzības
par nekārtībām atsevišķās mājās. J. Pučinskis
apsolīja pievērst tām pastiprinātu uzmanību
un savu iespēju robežās nekārtību jautājumus
risināt. Savukārt Elkšņu pagasta iedzīvotāji
tika informēti, ka tiks sakārtots Elkšņu kultūras nams – sākta projektēšana jumta un
fasādes atjaunošanai. Tāpat arī Elkšņu pagasta iedzīvotāji izteica savu neapmierinātību
komunālajos jautājumos – par konteinera
nepieciešamību pie kapiem Elkšņu pagastā,
šķirošanas konteineru nepieciešamību Klauces ciemā, atkritumu laicīgu neizvešanu, apsaimniekošanas maksas kāpumu. Pašvaldības
pārstāvji informēja, ka šie jautājumi tuvākajā

laikā tiks risināti.
Sanāksmē Viesītē A. Žuks iedzīvotājus
informēja par paveiktajiem darbiem un realizējamajiem projektiem. Ir sakopts Riekstu
mežs, bijušās arodskolas kopmītnēs tiek realizēts projekts “Dienas centra izveidošana”,
tāpat arī tiks sakārtota Viesītes pludmale.
Pašlaik tiek risināts jautājums par stāvvietas
nepieciešamību pie pludmales. A. Žuks informēja, ka lielās iedzīvotāju atsaucības dēļ
(savākti 500 paraksti) Viesītes pirts tiek saglabāta. Viesītes iedzīvotāji bija apmierināti ar
šo lēmumu un izteica ierosinājumu uzstādīt
dzeramā ūdens pieejamības vietu pirtī. Tāpat
arī tika aktualizēti vairāki komunālie jautājumi. Viesītes iedzīvotāji diskutēja par slikto
ūdens kvalitāti. Tika ziņots arī par bīstamiem
gājēju ceļiem, kurus nepieciešams sakārtot.
Tāpat kā Elkšņu pagastā arī Viesītes iedzīvotāji aktualizēja jautājumu par to, kā veidojas
mājas apsaimniekošanas maksa. M. Blitsons
sniedza atbildi uz šo jautājumu, paskaidrojot,
ka katru gadu līdz 15. oktobrim tiek sastādītas māju tāmes, kurās tiek iekļauti vairāki
punkti: avārijas remontu novēršana; sniega
tīrīšana ziemā iespēju robežās; zāles pļaušana
vismaz 3 reizes gadā. M. Blitsons uzsvēra - ja
mājas dzīvokļu īpašnieki vēlas kaut ko vairāk,
ir iespēja sasaukt kopsapulci, lai kopīgi lemtu
par citiem nepieciešamajiem darbiem. Tāpat
arī tika izteikti vairāki sadzīviski jautājumi.
Pašvaldība paskaidroja, ka šīs ir novēršamas
problēmas un tās tiks risinātas.
Novada vadība pateicas iedzīvotājiem par
aktīvu līdzdalību novada dzīvē. Iespēju robežās tiks meklēti risinājumi visiem sanāksmēs
izskanējušajiem iedzīvotāju jautājumiem.
Cienījamie novada iedzīvotāji, paldies, ka
neatstājat bez ievērības notikumus, darbības
un aktivitātes!

Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas uz
īpašuma pirkšanu nepieteiksies, izsole sāksies
2019. gada 31. maijā plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374
vai mob. t. 26424109.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Īpašumam ir starpgabala statuss, pirmpirkums ir zemes pierobežniekiem.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2019. gada 30. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Īpašums ir lauksaimniecības zeme.
Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas uz
īpašuma pirkšanu nepieteiksies, izsole sāksies
2019. gada 31. maijā plkst. 10.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374
vai mob. t. 26424109.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un
Sabiedrisko attiec. spec. D. Sala
Autores foto

Izsoles
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Viesītes pagasta “Mazklintis”, ar
kadastra numuru 56350060215, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 1,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
56350060043; sākotnējā cena - EUR 2000.00.
Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro
un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Īpašumam ir starpgabala statuss, pirmpirkums ir zemes pierobežniekiem.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2019. gada 30. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Īpašums ir lauksaimniecības zeme.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Elkšņu pagasta “Mazspiļvi”, ar kadastra numuru 56580010180, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 0,7911 ha platībā; sākotnējā cena - EUR
1405.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens
simts euro un 00 centi).
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Oficiālās ziņas
Viesītes novada domes kārtējā sēdē 2019. gada 18. aprīlī pieņemtie lēmumi
1. Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā - nolēma ar š. g. 1. maiju samazināt
1 amata vienību - labiekārtošanas darbu
strādnieks, bet ar š. g. 1. jūniju samazināt 1
amata vienību - ēkas un teritorijas uzraugs.
2. Par nekustamā īpašuma - Elkšņu pagasta “Mazspiļvi” - atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.
2019/2 apstiprināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma - Viesītes pagasta
“Mazklintis” - atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.
2019/3 apstiprināšanu.
4. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu Viesītes novada pašvaldības īstenotajiem projektiem.
5. Par finansējuma piešķiršanu atkritumu
konteineru iegādei.
6. Par noteikumu Nr. 2019/4 “Noteikumi par
Viesītes novada pašvaldības dzīvojamā
fonda īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu” apstiprināšanu.
7. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 3 personām.
8. Par PII “Zīlīte” darbu vasaras mēnešos –
dome neiebilda, ka vasaras mēnešos, laika
posmā no 01.06.2019. līdz 28.08.2019., tiek
slēgta PII “Zīlīte”, saglabājot divas jaukta vecuma rotaļu grupas. Uzdots iestādes
vadītājai stingrāk kontrolēt vasaras grupās
pieteikto bērnu grupu apmeklētību.
Nr.

9. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību (kultūras joma) nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību par likuma
“Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas
5. punktā noteikto pašvaldības autonomo
funkciju deleģēšanu – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību –
un Dziesmu un deju svētku likumā noteikto pārvaldes uzdevumu deleģēšanu. Saskaņā ar deleģēšanas līgumu pašvaldības 2019.
gada budžetā noteica dotāciju 1527,00
EUR apmērā Jēkabpils novada pašvaldības
Kultūras pārvaldes uzturēšanas izdevumu
segšanai un dotāciju 1305,00 EUR apmērā
starpnovadu kultūras pasākumu organizēšanai.
10. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr. 2019/ 2 “Par grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2017/11
“Par pabalstiem Viesītes novadā”” apstiprināšanu. Saistošo noteikumus 17. punktā
veikts šāds grozījums: 17. Pabalstu bērna
piedzimšanas gadījumā 200.00 EUR apmērā par katru bērnu, bet, ja vienās dzemdībās piedzimst vairāk kā viens bērns - plus
150.00 EUR, piešķir vienam no vecākiem,
kura deklarētā dzīvesvieta Viesītes novada
administratīvajā teritorijā ir ne mazāk kā
12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas

Projekta iesniedzējs

dienas, un bērns ir deklarēts Viesītes novada
administratīvajā teritorijā: (tālāk kā tekstā).
Pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju grozījums
stāsies spēkā ar 2019. gada 1. augustu.
11. Par Viesītes novada teritorijas plānojuma
pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma
saņemšanai. Dome nolēma nodot Viesītes
novada teritorijas plānojuma pilnveidoto
redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Noteica publiskās apspriešanas termiņu - četras nedēļas. Publiskās apspriešanas laikā organizēt
vienu publiskās apspriešanas sanāksmi.
Publiskās apspriešanas laiku noteikt no
2019. gada 30. aprīļa līdz 2019. gada 28.
maijam.
12. Par Viesītes novada domes piešķirto atbalstu no pašvaldības budžeta 2019. gadā biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju
un vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupu, kuru
vārdā darbojas fiziska persona, projektiem.
No pašvaldības budžeta 2019. gadā piešķirt finansējumu šādiem pretendentiem
(biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām
organizācijām un vietējām iedzīvotāju
iniciatīvu grupām, kuru vārdā darbojas fiziska persona) sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanai Viesītes
novada teritorijā:

Projekta nosaukums

Piešķirtais
finansējums €

1.

Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Pāri upei”, projekta
vadītājs Ārijs Bārdulis

“Gājēju laipas atjaunošana pāri Dienvidsusējas upei
Elkšņu pagasta centrā”

430.00

2.

Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja
Sabīne Zupa

“Mācību dienas cikls - Cāļu dienas Viesītes novadā –
Lonē”

430.00

3.

Biedrība “Ritten”, projekta vadītāja Kristīne Verečinska

“Māla veidošanas nodarbības Rites pagasta bērniem,
pusaudžiem un jauniešiem”

300.00

4.

Biedrība “Sēļu klubs”, projekta vadītāja Ilma Svilāne

“Vecā Stendera dārgumu sala”

339.00

5.

Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja
Laura Ponomarenko

“Izaicini sevi šajā vasarā”

430.00

6.

Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja
Inita Osma

“Tautas tērpa elementu papildināšana VPDK “iDeja”
Viesītes novada atpazīstamības veicināšanai”

430.00

7.

Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja
Laura Zvirbule

“Sporta ielas otrie pagalma svētki “Vesela ģimene””

320.00

8.

Biedrība “Sēļu zīle”, projekta vadītāja Ināra Elberte

“Nodarbību cikls - Kā labāk dzīvot”

430.00

9.

Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja
Inta Malceniece

“Aiziet vasarā – Bērniem prieks”

429.50

10.

Saukas ev. lut. draudze, projekta vadītājs Valdis Piekuss

“Saukas Dievnama novērtēšana pēc 200 gadiem”

400.00

11.

Biedrība “Zīle”, projekta vadītāja Elita Skadiņa

“Novada rokdarbnieku tīklošanās izpētes braucienā uz
Zemgales amatniecības centriem”

300.00

Kopā

4238.50
Viesītes novada pašvaldības kancelejas vadītāja D. Vītola.
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi novada mājaslapā: www.viesite.lv
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APSTIPRINĀTI
Ar Viesītes novada domes
2019. gada 18. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 6 (prot. Nr. 4)
Viesītes novada pašvaldības noteikumi Nr. 2019/4
“Noteikumi par Viesītes novada pašvaldības dzīvojamā
fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2. punktu,
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 40. panta ceturto daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi par Viesītes novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība)
dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek kompensēti pašvaldības
dzīvojamo telpu īrnieku ieguldījumi īrētajā pašvaldības dzīvojamajā
fondā (pašvaldības īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā).
2. Noteikumi attiecas uz pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu dzīvojamo telpu logu, balkona vai lodžijas durvju nomaiņu, logu ārējo
un iekšējo palodžu nomaiņu un logu un durvju aiļu apdari (turpmāk - remontdarbi).
3. Remontdarbi tiek veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un iebūvējamo detaļu tehnisko kritēriju minimālajām prasībām (1. pielikums). Ja remontdarbi veikti īrnieka pašu spēkiem, īrniekam to
izmaksas nekompensē.
4. Pašvaldība dzīvojamo telpu remontdarbu izmaksas kompensē šajos
noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā, atbrīvojot dzīvojamo telpu īrnieku no Viesītes novada domes noteiktās īres maksas daļas, ko
īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu.
5. Noteikumi neattiecas uz dzīvojamo māju kopīpašumā esošajā daļā
veiktajiem darbiem.
6. Īrniekam nekompensē ieguldījumus, ja šo noteikumu 2. punktā minētos remontdarbus nepieciešams veikt sakarā ar bojājumiem, kas
radušies īrnieka vainojamas rīcības dēļ.
7. Noteikumu izpildi nodrošina SIA “Viesītes komunālā pārvalde”.
8. Lēmumu par kompensācijas apjomu un termiņu, uz kādu īrnieks
tiek atbrīvots no Viesītes novada domes noteiktās īres maksas daļas,
ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu par pašvaldības
dzīvojamā fondā veikto ieguldījumu, pieņem SIA “Viesītes komunālā pārvalde”.
9. SIA “Viesītes komunālā pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Viesītes
novada domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
II. Pieteikumu iesniegšanas, reģistrēšanas un izskatīšanas kārtība
10. Pieteikumu par plānotajiem remontdarbiem pašvaldības dzīvojamo
telpu īrnieks iesniedz SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, aizpildot
iesnieguma formu. Iesniegumam jāpievieno komersanta (remontdarbu veicēja) piedāvājums – tāme.
11. SIA “Viesītes komunālā pārvalde” izveido Reģistru par Viesītes
novada pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu
kompensēšanu, kurā reģistrē iesniegumus to iesniegšanas secībā.
12. Desmit darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas dzīvojamo telpu apseko (iepriekš ar īrnieku vienojoties par apsekošanas
laiku) pašvaldības būvinženieris un saskaņo iesniegumā minēto remontdarbu nepieciešamību un komersanta (remontdarbu veicēja)
piedāvājumu – tāmi.
13. Īrnieks pēc saskaņojuma saņemšanas atbilstoši šiem noteikumiem
veic saskaņotos remontdarbus pilnā apjomā ar nosacījumu, ka remontdarbu ietvaros obligāti veicama dzīvojamās telpas logu, balkona vai lodžijas durvju aiļu apdare.
14. Pēc remontdarbu pabeigšanas pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieks SIA “Viesītes komunālā pārvalde” iesniedz iesniegumu
par ieguldījumu kompensēšanu, aizpildot iesnieguma formu un
iesniegumam pievieno:
14.1 īrnieka līguma kopiju ar komersantu (remonta veicēju);
14.2. izdevumus pamatojošu un maksājumus apliecinošu dokumentu
kopijas (rēķini, pavadzīmes, čeki, maksājumu uzdevumi u.c.), kuros
norādīti maksātāja rekvizīti un komersanta (darbu veicēja) rekvizīti;
14.3. komersanta (darba veicēja) veikto darbu un materiālu garantijas
apliecinājuma kopiju, uzrādot oriģinālu (apdrošināšanas polise vai
komersanta garantijas vēstule uz firmas veidlapas laika periodam 36 mēneši);

14.4. darbu izpildes nodošanas - pieņemšanas akta kopiju ar īrnieka
un komersanta (darba veicēja) parakstiem.
15. Desmit darba dienu laikā no 14. punktā minētā iesnieguma un 14.1.,
14.2., 14.3., 14.4. apakšpunktos minēto, iesniegumam pievienoto
dokumentu saņemšanas dienas (iepriekš ar īrnieku vienojoties par
apsekošanas laiku) dzīvojamo telpu apseko pašvaldības būvinženieris, konstatē faktu par veiktajiem remontdarbiem, dod savu vērtējumu par materiālu un būvdarbu izpildes kvalitāti, atbilstību būvnormatīviem un iebūvējamo detaļu tehnisko kritēriju minimālajām
prasībām, sagatavo ziņojumu un iesniedz SIA “Viesītes komunālā
pārvalde”.
III. Ieguldījumu kompensācijas apjoms un piemērošanas kārtība
SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, pamatojoties uz iesniegto ziņojumu, mēneša laikā pieņem lēmumu par īrniekam kompensējamo izdevumu apjomu un laiku, uz kādu īrnieks tiek atbrīvots no Viesītes novada
domes noteiktās īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu.
16. Kompensācijas apjoms tiek noteikts 70% apmērā no ieguldījumu
kopējām, apstiprinātajām izmaksām.
17. Ieguldījumi tiek kompensēti, uz noteiktu laiku atbrīvojot īrnieku no
Viesītes novada domes noteiktās īres maksas daļas, ko īrnieks maksā
par dzīvojamās telpas lietošanu. Periods atbrīvošanai no īres maksas
daļas tiek noteikts, ņemot vērā īres daļas maksas apmēru un veikto
ieguldījumu summu.
18. Kompensācija netiek piešķirta (attiecas uz konkrēto dzīvojamo telpu), ja:
18.1. īrniekam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds;
18.2. parāds par komunālajiem pakalpojumiem (ūdeni, kanalizāciju,
apkuri, atkritumiem) vai parāds par dzīvojamās telpas īri (īres daļu
par dzīvojamās telpas lietošanu vai īres daļu par apsaimniekošanas
izdevumiem);
18.3. uz īrnieku (pēdējā kalendārā gada laikā) tika pieņemti
kompetentu iestāžu lēmumi par dzīvojamo telpu īres līguma
noteikumu pārkāpumiem;
18.4. pašvaldības būvinženieris sniedz negatīvu atzinumu par
veiktajiem remontdarbiem.
19. SIA “Viesītes komunālā pārvalde” lēmums tiek nosūtīts īrniekam.
20. Kompensācijas piešķiršanas gadījumā SIA “Viesītes komunālā pārvalde” lēmums kā pielikums tiek pievienots īres līgumam un ir par
pamatu uz noteikto laiku atbrīvot īrnieku no Viesītes novada pašvaldības noteiktās īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu.
21. Lēmums par ieguldījumu kompensācijas piešķiršanu tiek atcelts, ja
dzīvojamās telpas apsekošanas laikā, kad tiek piemērota īres daļas
maksājuma atlaide, tiek konstatēts nopietns bojājums mantai, kuras
remonts bija par pamatu kompensācijas piešķiršanai vai īrnieks un/
vai viņa ģimenes locekļi ir pieļāvuši īrētā dzīvokļa bojājumus.
IV. Noslēguma jautājumi
22. Pašvaldības būvinženierim ir tiesības apsekot dzīvokli, kurā veikti
ieguldījumi, segtas to izmaksas un kuram piešķirta īres daļas maksājuma atlaide saskaņā ar šiem noteikumiem.
23. Izbeidzoties īres attiecībām starp SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
un īrnieku, izdevumi par ieguldījumiem netiek kompensēti, īrniekam nav tiesību pieprasīt pašvaldībai citā veidā kompensēt veiktos
remontdarbus un īrnieks ir atbildīgs par iebūvētās mantas pienācīgu
lietošanu, saglabāšanu, nodošanu pašvaldībai.
24. Ieguldījumi, kas veikti šo noteikumu 2. punktā norādītajos remontdarbos, kļūst par neatdalāmu dzīvojamās telpas sastāvdaļu.
25. Tiesības saņemt kompensāciju ir arī tām personām, kuras iesniegušas iesniegumu par ieguldījumu veikšanu pašvaldības dzīvojamā
fondā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim un izpildījušas šo
noteikumu prasības, kā arī remonta darbi ir veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem.
26. Noteikumos minētos dokumentus var iesniegt SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, Smilšu ielā 2, Viesītē, Viesītes novads, LV-5237, vai
arī elektroniski – napa@viesite.lv
27. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas Viesītes novada pašvaldības Viesītes novada domē.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs A. Žuks
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PIELIKUMS
2019. gada 18. aprīļa noteikumiem Nr. 2019/4
“Noteikumi par Viesītes novada pašvaldības
dzīvojamā fondā īrnieku veikto
ieguldījumu kompensēšanu”
Iebūvējamo detaļu tehnisko kritēriju
minimālās prasības
Dzīvokļa logi
1. Koka logi ar stikla paketi:
1.1. līmēta koka karkasa rāmji, 70 mm
biezumā;
1.2. dubulta stikla pakete 4/16/4, siltuma
caurlaidības koeficients U < 1,3 W/m2K;
1.3. vismaz viens logs telpā verams,

atgāžams, ar ziemas vēdināšanu;
1.4. logu dalījums identisks ēkas esošajiem
logiem;
1.5. krāsa pieskaņota ēkas fasādei, parasti
iekšpuse/ārpuse ir balts/balts krāsojums.
2. Plastikāta logi ar stikla paketi:
2.1 plastikāta - PVC rāmji, 70 mm biezumā
un trīskameru profils;
2.2. dubulta stikla pakete 4/16/4, siltuma
caurlaidības koeficients U < 1,3 W/m2K;
2.3. vismaz viens logs telpā verams,
atgāžams, ar ziemas vēdināšanu;
2.4. logu dalījums identisks ēkas esošajiem
logiem;
2.5. krāsa pieskaņota ēkas fasādei, parasti

iekšpuse/ārpuse ir balts/balts krāsojums.
3. Palodzes
3.1. ārējā palodze cinkota metāla vai krāsota
metāla, atkarībā no situācijas esošajā fasādē;
3.2. iekšējā palodze - tā var būt impregnēta
koka skaidu plāksne ar gludu laminējumu
baltā krāsā un iestrādātiem palodzes
noslēguma elementiem, līmēta koka detaļu
plāksne ar krāsojumu vai lakojumu, MDF
plāksne ar gludu lamināta klājumu vai
krāsojumu.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs
A. Žuks

Viesītes novada dome apstiprinājusi vietējo projektu konkursa rezultātus
Viesītes novada domes organizētajā vietējo projektu konkursā 2019. gadā kopā tika
saņemti 12 projektu pieteikumi, kuri tika
izvērtēti Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejā. 11 no tiem
apstiprināti domes sēdē:
1. vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Pāri
upei”, projekta vadītājs Ārijs Bārdulis “Gājēju laipas atjaunošana pāri Dienvidsusējas upei Elkšņu pagasta centrā”;
2. vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja Sabīne Zupa - “Mācību
dienas cikls – Cāļu dienas Viesītes novadā – Lonē!”;
3. biedrība “Ritten”, projektu vadītāja Kristīne Verečinska - “Māla veidošanas nodarbības Rites pagasta bērniem, pusaudžiem un jauniešiem”;
4. biedrība “Sēļu klubs”, projektu vadītāja

5.
6.

7.

8.
9.

Ilma Svilāne - “Vecā Stendera dārgumu
sala”;
vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Laura Ponomarenko - “Izaicini sevi šajā vasarā”;
vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa,
projektu vadītāja Inita Osma - “Tautas
tērpa elementu papildināšana VPDK
“iDeja” Viesītes novada atpazīstamības
veicināšanai”;
vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Laura Zvirbule - “Sporta
ielas otrie pagalma svētki “Vesela ģimene””;
biedrība “Sēļu zīle”, projekta vadītāja
Ināra Elberte - “Nodarbību cikls – Kā
labāk dzīvot”;
vietējo iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Inta Malceniece - “Aiziet vasarā –

Bērniem prieks”;
10. Saukas Evaņģēliski luteriskā draudze,
projektu vadītājs Valdis Piekuss - “Saukas Dievnama novērtēšana pēc 200
gadiem”;
11. biedrība “Zīle”, projektu vadītāja Elita
Skadiņa - “Novada rokdarbnieku tīklošanās izpētes braucienā uz Zemgales
amatniecības centriem”.
Atbalstīto projektu vadītāji tiek aicināti
no šī gada 7. maija līdz 18. maijam ierasties
Viesītes novada pašvaldībā pie juristes, lai
parakstītu Sadarbības līgumu par projekta
ieviešanu. Projektu īstenošana tiks uzraudzīta, un rezultāti vērtēti.
Attīstības un plānošanas nodaļas vārdā
vēlos izteikt pateicību projektu rakstītājiem.
Projektu administratore L. Maisaka

Viesītes novada uzņēmēji un speciālisti mācās

Laimīgi cilvēki ir ne tikai veselīgāki un
veiksmīgāki, bet arī kā darba ņēmēji sociāli
atvērtāki un pozitīvāki. Ikviens no mums ir
saskāries ar dažādu attieksmi vai komunikāciju, ja dodamies kārtot kādas lietas uz iestādēm vai pie speciālistiem. Ne vienmēr sastopamies ar attieksmi vai pieeju, kādu vēlamies.
No vienas puses var teikt, ka klientam vienmēr ir taisnība, bet no otras puses ir svarīga
abpusēja sadarbība, kā arī darbinieka profesionalitāte. Iespējams, ka esam sastapušies ar
dzīves nomāktu, nelaimīgu cilvēku, kurš ne-

spēj ar sevi tikt galā. Lai mācītos labāk izprast
sevi un apkārtējos sabiedrības locekļus, kas
savukārt uzlabotu mikroklimatu darbavietās,
2019. gada 11. aprīlī pašvaldība organizēja mācības par tēmu “Pozitīvās psiholoģijas
tehnikas stresa izturības audzēšanai un proaktīvas attieksmes veicināšanai uzņēmējiem
un pašvaldības darbiniekiem”. Lektore Anda
Kļaviņa lieliski demonstrēja, kā sevī attīstīt
un pielietot savas stiprās puses, lai sasniegtu
mērķus. Sarunas bija par sasniegumiem, grūtību pārvarēšanu, pirmajām nelielajām uz6

varām. Dalībniekiem iesaistoties sarunās, izkristalizējās, ka lielāko tiesu esam neatlaidīgi,
dzīvespriecīgi, zinātkāri, ar sev piemītošu dzīvessparu, kas ikvienam no mums ir palīdzējis
sasniegt savus sapņus, veidot karjeru, justies
labi sabiedrībā. Pozitīvā psiholoģija ir jauna
un strauji progresējoša zinātnes apakšnozare,
kas pēta ar sabiedrību, ar cilvēku dzīvi saistītus jautājumus, akcentējot nevis traucējumus,
bet gan psiholoģiskos faktorus, kuri sekmē
indivīdu un sabiedrības uzplaukumu, resursus, izaugsmi, sasniegumus. Pozitīvā psiholoģija oficiāli ir deklarēta 1999. gadā Amerikā.
Tās akcents pētījumos un praksē ir labklājība,
prieks, laime, optimisms, pozitīvā pieredze
un tamlīdzīgi jēdzieni. Pozitīvās domāšanas
rezultātā mēs varam paši radīt apstākļus, lai
sapņi varētu piepildīties. Tas nav tikai process, bet gan apzināta, mērķtiecīga rīcība savu
sapņu piepildīšanā. Nodarbības noslēgumā
dalībnieki atzinīgi izteicās par iegūtajām zināšanām un to pielietošanas iespējām savā
turpmākajā attīstībā. Paldies visiem dalībniekiem par interesi mācīties un pozitīvismu pēc
mācībām!
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja G. Dimitrijeva
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Jaunumi INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014 – 2020 atbalstītajos projektos

Viesītes novada pašvaldība īsteno četrus
starptautiskus šīs programmas līdzfinansētus
projektus.
2019. gada 30. aprīlī noslēdzas projekts
“Travel Smart – visit Lithuania and Latvia”,
Nr. LLI – 199, kura īstenošanas rezultātā uzlaboti pakalpojumi tūristiem jaunajā 2019. gada
sezonā. Projekta nosaukums “Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju” atspoguļo projekta
būtību, jo tas ir vērsts uz moderno tehnoloģiju
pielietošanu, vidi, tās saudzēšanu, bet tajā pašā
laikā tiek izmantoti vietējie resursi, tiek veicināts tūrisms, padarot Viesīti un pārējo partneru teritorijās esošos objektus pievilcīgākus un
pieejamākus. Projekta rezultātā ir izstrādāta
interaktīva karte, kurā tūristi var atrast objektu aprakstus, maršrutus un izvēlēties savām
interesēm atbilstošākos objektus. Viesītes tūrisma punktā ir uzstādīts dators ar skārienjūtīgu ekrānu, līdz ar to informācijas pieejamība
ir dažādota. Tajā tūristiem pieejama virtuālā
tūre pa 10 objektiem un fotogrāfijas. Projekta
ietvaros ir sagatavots tūrisma buklets četrās
valodās – latviešu, lietuviešu, krievu un angļu.
Kopā nodrukāti 1000 eksemplāri. 2018. gadā
tika iegādāts specializēts transportlīdzeklis tūristu pārvadāšanai, šogad iegādāta radiogida
aparatūra, kas ļaus nodrošināt gida stāstījumu
lielajām grupām. Projekta ietvaros ir sakārtots
tūrisma objekts “Mīlestības taka”. 25. aprīlī
Viesītē notika projekta noslēguma sanāksme.
Projekta mērķis - radīt harmonisku Latvijas un
Lietuvas tūrisma attīstību, lai iespējami efektīvi izmantotu reģiona potenciālu, ir sasniegts.
Kopā ar partneriem no Lietuvas - Anīkšču,
Biržu, Krekanavas reģionālo parku administrācijām - un Salas, Jēkabpils un Ilūkstes novadu pašvaldībām Latvijā ir īstenotas kopīgas
aktivitātes, piemēram, speciālistu apmācības,
pieredzes apmaiņas brauciens uz Augustovu
Polijā. 25. aprīlī Viesītē plānota projekta pēdējā
starptautiskā vadības grupas sanāksme.
Viesītes novada pašvaldības budžets projekta ietvaros ir EUR 1070058.14, tai skaitā
ERAF līdzfinansējums EUR 90999.30, kas sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām. Paš-

valdības līdzfinansējums - EUR 16058.84. Šo
projektu finansē Eiropas Savienība.
Kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību 2018.
gadā uzsākām projekta “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības”,
Nr. LLI-295/V-R communities/, īstenošanu.
Projekta mērķis ir radīt apstākļus, kas sekmē
sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos; abās apdzīvotajās vietās cilvēku dzīves
stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela
nozīme ir pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties un pavadīt laiku aktīvi.
Projekta moto ir “VESELS UN LAIMĪGS”.
Saskaņā ar aktivitāšu plānu 2019. gadā
darbs turpinās. Pateicoties ietaupītajiem projekta budžeta līdzekļiem, Viesītes novadā tiks
attīstīta vēl viena aktīvās atpūtas vieta; tā ir
viesītiešu iecienīta vieta pie Viesītes ezera “Pie
akmens”. Aktīvās atpūtas vietā plānotas šādas
konstrukcijas: L veida laipa - mols, vienvietīgas
šūpoles, bērnu rotaļu elements ar slidkalniņu,
ugunskura vieta, divas ģērbtuves, divi galdi un
četri soli, divas tualetes, metāla konstrukcijas
informatīvais stends ar divpusējo planšeti ārtelpām. Ir noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu un būvuzraudzību. 2019. gada februārī
ir uzsākta plānošanas dokumenta – algoritma
izstrāde. Darba grupas sanāksmē pašvaldības
speciālisti, iestāžu vadītāji, deputāti pārrunāja
esošo situāciju un izteica savus priekšlikumus
dokumenta saturam.
8. maijā Viesītē notiks jauniešu sporta
diena, kurā piedalīsies 40 dalībnieki – pa 20
skolēniem no katra partnera, savukārt 3. maijā
mūsu skolēni dosies uz sporta dienu Rokišķos. Darba kārtībā paredzētas sporta spēles,
peldēšana un citas aktivitātes. Pasākumos
piedalīsies skolēni ne tikai no Viesītes, bet arī
no visiem pagastiem, tai skaitā liela daļa no
Rites, kopā 20 dalībnieki. 6. jūnijā uz Rokišķiem dosies senioru grupa. Pasākuma tēma –
veselības uzturēšana. Septembrī paredzēta veselības diena senioriem Viesītē.
Projekta kopējais finansējums: EUR
199650.36, tai skaitā ERAF finansējums EUR
169702.80. Viesītes novada pašvaldības finansējums: EUR 101143.57, tai skaitā ERAF finansējums EUR 85972.03.
Turpinās projekta LLI-306 “Dabas
daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudz-

veidīgus apsaimniekošanas pasākumus”
(OPEN LANDSCAPE) īstenošana. Notiek
darbs pie dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Supes purvs”, kurš atrodas Viesītes
novadā, un dabas liegumam “Pelēču ezera
purvs” Preiļu novadā izstrādes. Abi dabas liegumi ir daļa no Natura 2000 teritorijām Latvijā. Mitrāju ekosistēmu aizsardzību Latvijas –
Lietuvas pārrobežu reģionā šobrīd kavē/traucē zināšanu un pieredzes trūkums par vērtīgo
mitrāju biotopu aizsardzību. Viesītes novada
pašvaldība ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Sartu un
Gražutes reģionālo parku direkcija Lietuvā.
Pārējie projekta partneri ir Dabas aizsardzības
fonds no Viļņas, Biržu reģionālā parka direkcija no Lietuvas, Dabas aizsardzības pārvalde
no Latvijas un biedrības “Eiroreģions “Ezeru
zeme”” vietā turpmāk kā partneris būs Preiļu
novads. Projekta ietvaros Viesīte kā partneris
piedalās visās kopīgajās aktivitātēs. Viesītē domes administrācijas telpās ir iekārtota un aprīkota ar vidi saistīta telpa (zaļais stūrītis). 2019.
gada 28. martā notika projekta vadības grupas
sanāksme Biržai pilsētā Lietuvā, kurā piedalījās
pārstāvji no Viesītes novada pašvaldības: Gunta Dimitrijeva, Sanita Lūse un Svetlana Puzāne. Visu iepriekš minēto sanāksmju laikā tika
diskutēts par apsaimniekošanas pasākumu organizēšanu, kas tiks veikti saskaņā ar dabas aizsardzības plānu. No AS “Latvijas valsts meži”
ir saņemta vēstule par to, ka projektā plānotās
darbības Supes purva teritorijā ir atbalstāmas
saskaņā ar plānu. Projekts “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE), Nr.
LLI-306, tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas –
Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam atbalstu no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada
2. aprīlim. Kopējās projekta izmaksas ir EUR
374367.84, Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansējums - EUR 318212.63.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības
oficiālo nostāju.
Projektu koordinatore G. Dimitrijeva,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Zivju resursu papildināšana Viesītes ezerā

2019. gada 26. marta sēdē Zivju fonda
padome apstiprināja Viesītes novada pašvaldības projektu Nr. 2.62. “Līdakas mazuļu
ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā 2019.
gadā”, piešķirot finansējumu 1566.95 EUR

apmērā. Pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības veikto Publisko iepirkumu likumā
nereglamentēto iepirkumu par līdakas mazuļu piegādi ielaišanai Viesītes ezerā, ir noslēgts
līgums ar SIA “Rūjas zivju audzētava” par
līdakas mazuļu piegādi. Projektu paredzēts
īstenot līdz š. g. novembrim.
Ja daudziem varbūt liekas, kāpēc atkal
līdakas, tad jāpaskaidro, ka Zivju fonds atbalsta tikai atsevišķu zivju sugu pavairošanu
Latvijas upēs, ezeros un citās ūdenskrātuvēs.
7

Tāpēc, rakstot projekta pieteikumu, bija jāizvēlas konkrēta pieejamo zivju suga.
Projekta “Līdakas mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā 2019. gadā” mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu
ezera apsaimniekošanu, piegādājot un ielaižot Viesītes ezerā līdaku mazuļus.
Projekta kopējais budžets - 2238.50 EUR,
Viesītes novada pašvaldības līdzfinansējums –
671.55 EUR.
Projektu administratore L. Maisaka
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Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem
Ceturtā pieteikšanās mācībām pieaugušo
izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” paredzēta šī
gada maijā. Šoreiz strādājošie iedzīvotāji varēs
izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī
astoņās mūžizglītības kompetencēs.
Mācību klāstā atgriezīsies kultūras nozare
ar mācībām bibliotēku darba jomā. Mācības
būs pieejamas arī tādās nozarēs kā tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu
ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms,
drukas un mediju tehnoloģijas, transports un
loģistika, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība, būvniecība, kokrūpniecība, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, mašīnbūve
un mašīnzinības.
Pirmo reizi būs iespēja apgūt mācību programmas arī mūžizglītības kompetencēs. To
vidū ir digitālās, uzņēmējdarbības un ilgtspējas
kompetences, matemātikas, dabaszinātņu un
tehnoloģiju kompetences, kultūras izpratnes
un izpausmes, personīgās, sociālās un mācīša-

nās kompetences, kā arī integrētās kompetences un valodu kompetences noteiktās nozarēs.
Strādājošie varēs apgūt arī atsevišķus moduļus
no licencētām un akreditētām modulārajām
profesionālās izglītības programmām. Šādu
atsevišķu moduļu apguve dod iespēju ātri un
elastīgi reaģēt uz darba devēju vajadzību pieaugumu pēc specifiskām prasmēm un iemaņām.
Detalizēts jauno mācību saraksts maijā
būs pieejams mājaslapā: www.macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām sekot informācijai arī
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
sociālajos tīklos: Facebook, Twitter vai Draugiem.
Mācībām maijā varēs pieteikties ikviens
strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecu-

mā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kurš vēl nav paaugstinājis profesionālo
kompetenci šajā projektā, jo izglītoties par ES
fondu un valsts līdzekļiem ikviens nodarbinātais var vienu reizi. Mācībām var pieteikties arī
tie pieaugušie no 25 gadu vecuma, kuri atrodas
bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba
attiecības.
Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
kuru var segt arī darba devējs. Mācības bez
maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās
vai trūcīgās personas statusu.
Lai nodrošinātu 4. kārtas mācību klāstu,
šobrīd VIAA ir izsludinājusi mācību programmu pieteikšanu, kurā gaida izglītības institūciju piedāvājumus līdz 12. aprīlim. Sīkāk par to
VIAA mājaslapā.
Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansē Eiropas
Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu
laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot
vairāk nekā 25 miljonus eiro.
Projekta koordinatore L. Maisaka

Radošās rezidences Viesītē
2019. gada sākumā uzsākti būvdarbi projektam “Radošās rezidences Viesītē”, Nr. 2018/
AL24/4/A019.22.05/. Radošo rezidenču telpu
izbūves rezultātā Brīvības ielā 8 otrajā stāvā
izremontētas telpas 180 m2 platībā - kopumā
9 telpas. Būvdarbu gaitā ir izveidotas četras
guļamtelpas, viena atpūtas istaba, tualetes,
dušas telpa un virtuve, kā arī izremontēts gaitenis un kāpņu telpa. Telpas ir aprīkotas ar
apkures sistēmu, ūdensvadu un kanalizāciju.
Pašreiz telpās būvdarbi ir pabeigti un objekts
tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā. Kopējā
būvdarbu summa - EUR 37191,46.
Sakarā ar radušos finansiālo ietaupījumu

iepirkuma rezultātos, Lauku atbalsta dienests
ir atbalstījis ideju par papildus aprīkojuma žalūziju, ledusskapja, gultas veļas komplektu
u.tml. – iegādi. Papildu aprīkojums uzlabos
projekta kvalitāti, radīs labākus apstākļus radošās jomas pārstāvjiem un nodrošinās nepieciešamo komfortu.
Viesītes radošās rezidences telpas būs pieejamas Viesītes novada iedzīvotājiem un viesiem plenēru rezultātu (mākslas darbu) apskatei un iespējai tikties ar māksliniekiem plenēru
laikā. Tā būs arī īstermiņa uzturēšanās vieta
radošo profesiju pārstāvjiem plenēru laikā.
Projekta īstenošanas laiks - no 01.09.2018.

līdz 30.09.2019. Projekts tiek īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. - 2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta
kopējā attiecināmā izmaksu summa - EUR
50000, no kuriem EUR 45000 ELFLA finansējums un EUR 5000 pašvaldības līdzfinansējums.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku
atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
Projektu administratore L. Maisaka

Veselā miesā vesels gars!
Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās
sabiedrības veselības veicināšana un slimību
profilakse Viesītes novadā” īstenošanas gaitā
Viesītes novada iedzīvotājiem ir lieliska iespēja
rūpēties par savu veselību, piedaloties dažādās
aktivitātēs.
Maijā turpinās tādas veiksmīgi aizsāktās
veselību veicinošās aktivitātes kā vingrošanas
nodarbības PII “Zīlīte” un vingrošanas nodarbības Viesītes vidusskolas skolēniem izglītības
programmas īstenošanas vietā Vaļņu ielā 7,
Viesītē.
Arī topošajiem un jaunajiem vecākiem
bieži vien rodas daudz jautājumu, uz kuriem
var atbildēt tikai savas nozares speciālisti. Tieši
tādēļ projekta ietvaros aprīlī un maijā norisinās
īpaši viņiem paredzētu nodarbību cikls “Topo-

I
šo vecāku apmācības”, nodarbības vada
dzemdību speciāliste Gaida Dzalbe.
Līdz ar pavasara iestāšanos un spožo saulīti cilvēki labprātāk laiku pavada ārpus
telpām. Projekta aktivitāšu plānā aprīlī iesāktas
un maijā turpinās nūjošanas nodarbības Elkšņu un Rites pagastos kopā ar treneri Gundegu
Klibiķi. Nūjošana ir vienkāršs, visiem pieejams
un efektīvs veids, kā nodoties fiziskajām aktivitātēm. Tas neprasa ne lielus finansiālos līdzekļus, ne īpašu fizisko sagatavotību, ne milzīgu
laika patēriņu, tādēļ iesaistīties var katrs kā
individuāli, tā arī kopā ar draugiem vai ģimeni.
Projekts tiek īstenots no 2017. līdz 2019.
gadam. Projektu finansē Eiropas Savienība.
Projekta kopējās izmaksas ir 47515,00 EUR, no
kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums

8

E G U L D Ī J U M S

T A V Ā

N Ā K O T N E

40387,75 EUR un valsts budžeta finansējums
7127,25 EUR.
Aicinu sekot līdzi aktualitātēm, plānotajiem pasākumiem vai izmaiņām, informācija
par tām tiks publicēta pašvaldības mājaslapā:
www.viesite.lv un domes informatīvajā izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas
saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Projektu administratore L. Maisaka
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ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību
profilakse Viesītes novadā”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/016) laika grafiks
2019. gada maija mēnesim
I E G U L D Ī J U M S
T A V Ā
N Ā K O T N E
Nr.
p.k.

1

2

3

4

5

Sākuma
datums

Beigu
datums

01.05.2019. 31.05.2019.

Ilgums

30
minūtes

01.05.2019. 31.05.2019.

45
minūtes

01.05.2019. 31.05.2019.

2 akad.
stundas

01.05.2019. 31.05.2019.

2 akad.
stundas

01.05.2019. 31.05.2019.

3 stundas

Norises
laiks

Īstenošanas vieta

Nosaukums

Piezīmes

Vingrošanas nodarbības
pirmsskolas izglītības iestādē
“Zīlīte”

02.05.2019.
08.05.2019.
10.05.2019.
13.05.2019.
15.05.2019.

13:30-14:15

Viesītes vsk. sporta
zāle, Vaļņu iela 7, vai
stadions, Brīvības iela
33, Viesīte, Viesītes
novads

Vingrošanas nodarbības Viesītes
vidusskolas skolēniem izglītības
programmas īstenošanas vietā,
Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes
novads

03.05.2019.
10.05.2019.
17.05.2019.
24.05.2019.
31.05.2019.

16:30-18:00

Elkšņu Pagasta māja,
Elkšņi, Viesītes novads

Kardio-vaskulārās sistēmas
stiprināšanas nodarbības nūjošanas nodarbības Elkšņu
pagastā

02.05.2019.
09.05.2019.

18:30-20:00

Rites pagasta māja,
Rites pagasts, Viesītes
novads

Kardio-vaskulārās sistēmas
stiprināšanas nodarbības nūjošanas nodarbības Rites
pagastā

02.05.2019.
09.05.2019.

Viesītes Kultūras pils,
Smilšu 2, Viesīte,
Viesītes novads

Topošo vecāku apmācības
(09.05.2019. - dzemdības sagatavošanās, fizioloģija,
iespējamā atslābināšanās, ģimenes
dzemdības; 23.05.2019. jaundzimušā aprūpe, zīdīšanas
fizioloģija un tās veicināšana)

11:00-11:30
Pavasara iela 6a, Viesīte,
11:50-12:20
Viesītes novads
12:25-12:55

17:00-20:00

09.05.2019.
23.05.2019.

Projektu administratore L. Maisaka

Viesītes novada pašvaldības policijas darbs laikā
no 2019. gada janvāra līdz aprīlim
Viesītes novada pašvaldības policijā
2019. gada pirmajos trīs mēnešos reģistrēti 12 iesniegumi, saņemtas 32 mutiskas
sūdzības, informācijas no Viesītes novada
juridiskajām personām un iedzīvotājiem,
saņemti un apkalpoti 54 personu izsaukumi. Viesītes pašvaldības policijā ar dažādiem
jautājumiem griezušies 46 Viesītes novada
iedzīvotāji, 14 gadījumos veikts darbs ar nepilngadīgām personām. 19 gadījumos veikta
sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņtiesu,
Sociālo dienestu, Valsts policiju. Pašvaldības
policija nodrošināja kārtību 11 masu pasākumos. Veikti 14 reidi novada ūdenstilpju
apsekošanā, pārbaudīti 26 makšķernieki. 30.
janvārī un 25. februārī uz Viesītes un Piksteres ezeriem uz pēdējā ledus konstatēti pārkāpumi – bezsaimnieka bez uzraudzības atstātas ar dzīvo zivtiņu uz līdakām ūdas, uzsākta
administratīvā lietvedība. Iedzīvotāji tika
brīdināti par atrašanos uz bīstama ledus. Pastiprināti tika kontrolētas ūdens tilpes līdaku
nārsta laikā, iedzīvotājiem atrasties pie ūdens
aizliegt nevar, neatļauti zvejas rīki, pārkāpu-

mi atklāti netika.
Janvāra mēnesī pašvaldības policijā saņemti vairāki signāli par nepilngadīgo smēķēšanu skolas teritorijā un ārpus tās. Tiek
veikti pastiprināti reidi, veiktas kontroles
jauniešu uzturēšanās vietās. Atgādinām, ka
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 48. panta
1. punktā ir noteikts, ka bērns nedrīkst smēķēt, lietot bezdūmu tabakas izstrādājumus,
alkoholiskos un enerģijas dzērienus. Latvijas
administratīvo pārkāpumu kodeksa 421 panta 4. daļa nosaka, ka par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 15 eiro, kā arī skolas
saistošajos noteikumos ir minētas lietas, ko
nedrīkst ienest skolas teritorijā. Tas attiecas
arī uz tabakas izstrādājumiem, esi pilngadīgs
vai nē. Dārgie vecāki, lūgums pievērst lielāku uzmanību saviem bērniem - smēķēšana
ir ieradums, kas nodara ļoti lielu kaitējumu
veselībai.
Sakarā ar agro pavasari šogad jau marta
mēnesī tika apsekota Viesītes pilsētas teritorija ar mērķi novērst pa ziemu iekrājušās
9

nekārtības (pērnās lapas, kūla, atkritumi).
Nosūtīti 9 brīdinājumi, noteikti sakārtošanas termiņi. Diemžēl vairākos gadījumos
īpašnieki nedzīvo uz vietas. Pēc sazināšanās
ar mums izpildes termiņi tika pagarināti.
Saprotam blakus esošos kaimiņus, kuru teritorijā vējainā laikā tiek piepūstas pērnās
lapas. Paldies visiem, kas pēc brīdinājuma
saņemšanas nekavējoties veica visus sakopšanas darbus! Centīsimies, lai Viesītes novads
nezaudē savu skaistumu. Aprīļa un maija
mēnešos tiks apsekotas arī pārējās Viesītes
novada apdzīvotās vietas.
Pavasaris ir arī laiks, kad aktīvi paliek
suņi - tie biežāk klejo pa pilsētas ielām. Jau
pagājuši 2 gadi, kopš vajadzēja visus suņus
reģistrēt MK noteiktajā kārtībā. Pateicoties
dzīvniekā ievietotajam mikročipam, gada
pirmajos mēnešos saimniekiem atdoti 2 suņi.
Turpmāk tiks veikti reidi sadarbībā ar Valsts
veterināro dienestu suņu dokumentu kontrolei.
Ar cieņu, Viesītes novada pašvaldības
policijas inspektors J. Pučinskis.
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Lieldienu svinības Viesītē
Pašā Lieldienu rīta agrumā Viesītes zaļais
tirgus pulcēja amatniekus, mājražotājus, pārtikas un rūpniecības preču tirgotājus, kā arī pircējus uz Lieldienu tirgu.
Savukārt vēlāk visi bija mīļi aicināti uz Viesītes Kultūras pili, kur tālāk norisinājās Lieldienu lustes gan lieliem, gan maziem. Īpašie
Lieldienu viesi no bērnu centra PALLA – Minnija un Mikijs - iesaistīja ikvienu interesentu
aizraujošā rotaļu pēcpusdienā “Kā pelēni svin
Lieldienas”. Tāpat arī neizpalika dažādas tradicionālas Lieldienu aktivitātes – olu ripināšana,
kaulēšanās, dziesmu dziedāšana un dažādas citas radošās darbnīcas. Ar pavasarīgu koncertprogrammu “Šajās Lieldienās mums svinīgs
prāts!” Lieldienu lustes Viesītes Kultūras pilī
noslēdza muzikālā apvienība Projekts “5 Jāņi”.
Paldies visiem - lieliem un maziem, kas
atrada laiku un atnāca uz kopīgu svētku svinēšanu!
Ar saulainiem sveicieniem Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste D. Sala
E. Bantauskas foto

Muzeja krājumu papildina audējas Vilmas Liepkalnes darbi
Audēja Vilma Liepkalne ar amatniecību
iepazinusies jau agrā bērnībā, palīdzot savai
mātei ievilkt metus jaunam audeklam. Vēlāk
mācījusies Rīgas daiļamatniecības vidusskolā.
Strādājusi kombinātā “Māksla”, ražošanas apvienībā “Daiļrade” un daudz audusi savās mājās Viesītē. Audēja darinājusi dvieļus, galdautus, dekoratīvās sedziņas, lakatus un greznus
aizkarus.
Audēja piedalījusies dažādās mākslas un
amatniecības izstādēs. Vieni no meistares austajiem aizkariem apmeklētājus priecēja pat
Latvijas PSR Tautas saimniecības sasniegumu
izstādē Mežaparkā Rīgā. Pārsvarā darbi tika
nodoti tirdzniecībai Rīgā, taču daudzi nonākuši arī Viesītes apkārtnes ļaužu mājās. Muzejs
“Sēlija” izsaka pateicību Vijai Liepkalnei un
aicina arī citus apdomāt iespēju veikt dāvinājumus muzejam “Sēlija” – Valsts akreditētam
muzejam.
Muzeja “Sēlija” kolektīvs
Foto no muzeja “Sēlija” krājuma
Vilma Liepkalne darbā pie stellēm.
2019. gada pavasarī muzejs “Sēlija” saņēma
vērtīgus dāvinājumus no rokdarbu biedrības
“Zīle” dalībnieces Vijas Liepkalnes – viņas mātes Vilmas Liepkalnes austos darbus. Viens no
tiem – trinītī austs linu dvielis.
Šo dvieli trinīša tehnikā ar balinātiem un
nebalinātiem linu diegiem audusi Tautas daiļamata meistare Vilma Liepkalne (1923 - 2009).
Dvielis darināts Viesītē 1950. gadā. Tā galos 11
cm platumā ieausta rakstu josla.
Trinīti veido auduma pinums, ko veido ar
trim nīšu kārtām un kam raksturīgs diagonāls
raksts. Trinīti austi audumi Latvijas teritorijā

atrasti jau 3. - 4. gadsimtā, un šī prasme saglabājusies līdz pat mūsdienām. 19. un 20. gadsimta mijā līdzās praktiskiem mājas audumiem
arvien biežāk amatnieki sāka darināt dažādas
dekoratīvās tekstilijas – sienas un grīdas segas,
spilvenus, aizkarus un dvieļus mājokļa greznošanai. Arī padomju okupācijas laikā latviešu rokdarbu prasme bija augstā līmenī un tas
bija viens no veidiem, kā brīvi izpaust savu
nacionālo pašapziņu. Rotāti linu dvieļi joprojām saglabāja savu latvisko vērtību, greznojot
mājokļus un bieži kļūstot par dāvanu kāzās un
citos ģimeņu godos.
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Trinītī austā dvieļa raksts.
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Novada skolās

Konfelāde – Latvijas uzņēmuma noslēpums
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17. aprīlī sākumskolas bērniem (41 izglītojamais) mazajā skolā, Pavasara ielā 6,
Viesītē, notika meistardarbnīca “Profesijas –
uzņēmējs pārtikas ražotnē”. Pasākums notiek projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros.
To vadīja SIA “Giline for life” valdes loceklis un priekšsēdētājs Māris Logins no Ķekavas novada.
Pasākuma mērķis bija izprast Latvijas uzņēmējdarbības iespējas un profesiju daudzveidību nozarē un tās jomā pārtikas sektora
atzarā.
PROGRAMMAS ietvaros skolēni:
1.
iepazina Latvijas uzņēmējdarbības vidi un profesiju klāstu pārtikas ražotņu
jomā,
2.
noskaidroja produkcijas pārstrādes
gaitu – gan teorētiski, gan praktiski,
3.
iedziļinājās kvalitatīvu pakalpojumu, dizaina un zīmola veidošanā, skolēni tika
vizuāli iepazīstināti ar uzņēmumu dizaina
knifiem. Tika veidots priekšstats par nākotnes karjeras izaugsmes iespējām, to realizē-

šanas sākšanu jau tagad, apgūstot
vajadzīgos mācību priekšmetus
skolā,
4. iesaistījās
ražošanas
procesā, iejutās dažādu profesiju
darbinieku lomās. Darbojoties
praktiski ražotnē un pielietojot konkrētos
darbarīkus, skolēni apzinājās nepieciešamās
prasmes un rakstura īpašības, lai sasniegtu
izvirzīto mērķi,
5.
saprata uzņēmējdarbības perspektīvas. Apzināja profesiju loku un speciālistus.
Praktiski darbojās ražošanas procesā un izprata darba vidi, kā arī darba instrumentus.
Meistardarbnīcā veidoja, apstrādāja un fasēja
produkciju.
Skolēnu un skolotāju atsauksmes
Sk. Elita un Nellija: Ļoti jauka aktivitāte.
Bērni varēja iejusties ražotāja lomā un izstrādāt, iespējams, savu pirmo produktu. Daudz
uzzināja par profesijām. Saprata, kādu lomu
katrs darbinieks veic uzņēmumā.
Izglītojamie: Mums patika. Tas nemaz
nebija viegli, bet interesanti. Tagad zinām,
ka grāmatvedei ir svarīgs darbs. Ļoti svarīgs
darbs konservatoram, degustatoram un dizaineriem. Mums arī ir daudz augļu, dārzeņu un
lakstaugu, kuri ir veselīgi un saldi.
Izdevumi par pakalpojuma līgumu karjeras attīstības atbalsta pasākuma īstenošanai

tika segti no projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”.
Materiālu sagatavoja Pkk skolotāja
S. Ratiņa.

Interesi par radošām specialitātēm rada konstruēšana un modelēšana
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2019. gada 28. martā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Modelēšanas un inovācijas burvība!” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros.
Aktivitāšu mērķis bija teorētiski un praktiski iepazīstināt izglītojamos ar 21. gs. profesiju pasauli mākslas un modernā dizaina
jomā, inženierzinātnēm, vides un tehnikas
jomā. Rosināt aktīvu līdzdarbību - analizējot,
eksperimentējot un vērtējot, savas nākotnes
profesijas izvēlē un veiksmīgas karjeras plānošanā jau šodien. Kopumā pasākumā piedalījās 172 skolēni no 5. - 9. klasēm un arī 12.
klases jaunieši.
PROGRAMMA
1.
Prezentācijās tika stāstīts par vadītāja, dizainera, mākslinieka, fiziķa, ķīmiķa,
elektriķa un programmētāja profesiju specifiku, darba pienākumiem, vajadzīgajām rakstura īpašībām, kā arī par izglītības iespējām
šo profesiju apguvei.
2.
Skolēni tika vizuāli iepazīstināti ar
uzņēmumiem, kuros strādā šo profesiju pārstāvji. Tika veidots priekšstats par nākotnes
karjeras izaugsmes iespējām, to pamatu likša-

nu jau tagad, apgūstot vajadzīgos
mācību priekšmetus skolā.
3. Tehniski radošajās darbnīcās skolēni veica nelielus eksperimentus. Iejutās dažādu profesiju darbinieku lomās. Darbojoties
praktiski, kā arī pielietojot konkrētos darbarīkus, skolēni apzinājās nepieciešamās prasmes
un rakstura īpašības, lai sasniegtu izvirzīto
mērķi.
4.
Piedalījās darbnīcā “Teleskops fiziķim” un “Spīdīgais mošķītis”. Iepazina ķīmiķa, dizainera un mākslinieka profesiju atzarus. Savukārt darbnīcās “Domino efekts” un
“Esi izgudrotājs” viņi iedziļinājās vadītāju/
līderu, fizikas speciālistu, elektrisko nozaru
un inženieru lauciņā.
Izglītojamo atsauksmes par tehniski radošajiem procesiem
Elīna, Elīza, Viesturs (5. b.): Tas bija jautri. Patika veidot tēlus, jaukt krāsas un līmēt
acis. Tie palika mums. Sapratām, kā labāk turas kopā detaļas.
Anda, Annija, Klinta, Kristaps (9. a): Sacensības gars bija pozitīvs moments. Uzzinājām knifus, kā precīzāk veidot ģeneratoru
spārnus. Patika komandas sadarbība.
Sanija, Paula, Oskars, Adrians (7. kl.): Interesanti bija veidot ķēdi no dažādiem priekšmetiem un lietām. Ķēdes reakcija vienkārši
aizrāva. Bija žēl, bet jautri!
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Izdevumus par pakalpojuma līgumu karjeras attīstības atbalsta pasākuma īstenošanai
plānots segt no projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”.
Materiālu sagatavoja Pkk skolotāja
S. Ratiņa.
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Mācīties ar prieku!
Pavasaris ir atmodas laiks, kad mostas
daba un arī cilvēka prāts no ierastās rutīnas.
Kļūstam aktīvāki, darbīgāki. Gribas ceļot, ieraudzīt ko jaunu, uzzināt, atklāt.
16. aprīlī Viesītes vidusskolas pirmās klases un otro klašu skolēni devās “Latvijas skolas soma” projekta atbalstītajā ekskursijā uz
Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeju, lai
nostiprinātu mācību stundās gūtās zināšanas,
apzinātu Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes.
Skolēni, gida vadīti, iepazinās ar muzeja
ekspozīciju un piedalījās trijās muzejpedagoģiskajās programmās: “Kā krējums par sviestu
kļūst”, “Gada aplis – Lieldienas”, “Latviešu ornaments. Es izjaucu un atkal salieku pasauli”.
Mēs visi esam tik dažādi – gan bērni, gan
pieaugušie, un dažādi notikumi, lietas uz katru
no mums atstāj savu iespaidu. Lūk, daži bērnu
iespaidi.
Marta M. – Es uzzināju daudz jauna par
latviešu ornamentiem.
Edgars G. – Interesanti bija iekāpt seno laiku droškā.
Andris – Man ļoti patika skaistie, zaļie
lauki, kurus vērojām, braucot ar autobusu. Vēl
man patika muzejā glezna ar seno Kokneses
pilskalnu. Patika muzeja sakoptā apkārtne.
Maija – Muzejā bija senas lietas: veco laiku
gludeklis un liels akmens, kuru nesa velns, lai
aizsprostotu Daugavu.
Adriāna S. - Šajā ekskursijā es uzzināju, kā
agrāk dzīvojuši cilvēki ar savu ģimeni.
Linards – Es biju pārsteigts uzzinot, ka
Daugava pie Aizkraukles hidroelektrostacijas

ir 2 km plata un 40 m dziļa.
Katrīna - Man patika senie mūzikas instrumenti.
Patrīcija – Es uzzināju, ka vecos laikos kaklarotām izmantoja sieviešu matus.
Madara - Muzejā es iepazinos ar jaunām
lietām, kas var noderēt. Šī ekskursija pierādīja,
ka mēs esam ļoti draudzīgi.
Ričards – Es ieguvu zināšanas par Latvijas
vēsturi.
Vendija – Muzejā es redzēju, ka skolas somas senatnē nebija tik skaistas kā tagad.
Vairumam skolēnu jaunatklājums bija krējuma tapšana par sviestu. Priecīgs pārsteigums
bija tas, ka varēja apēst maizes ar pašu kulto
sviestu.
Interesanti bija uzzināt, ka latviešiem ir
daudz ornamentu, klausīties gides skaidrojumu par ornamentu nozīmi un pašiem veidot

savus ornamentus no kastaņiem.
Lai gan muzejā bija pavadīts krietns laiks,
uzzināts daudz jauna, taču Lieldienu tradīcijas –
šūpošanās un rotaļas - sagādāja lielu prieku
un jautrību. Vislielāko sajūsmu izraisīja rotaļa
“Cūciņu ganīšana”.
Braucot mājās, skolēni autobusā nebeidza
čalot un jūsmot par dienā gūtajiem iespaidiem,
jauko ekskursiju. Arī mēs, skolotājas, esam apmierinātas ar izvēli apmeklēt Aizkraukles muzeju “Kalna ziedi”. Redzētais un piedzīvotais
deva prieku un gandarījumu visiem. Sasniedzām plānoto rezultātu, nostiprinājām stundās
gūtās zināšanas un ieguvām jaunas.
Lai izdodas mums visiem ikdienā būt redzīgiem, zinātkāriem, prast saskatīt, novērtēt
un priecāties par skaisto un vērtīgo sev apkārt!
Skolotājas Nellija un Elita

Mēs talkojam...
Tāds steidzīgs laiks ir pavasaris. “Darbs
dzen darbu”- tā tauta runā. Sniegs nokūst, un
nez kur pa ziemu atkal ir uzradušās pērnās
lapas, nolūzuši koku zari, kas traucē pavasara tradicionālajām zilsniedzītēm no zemes
pacelt trauslos ziedu kātiņus. Jāsteidzas tos
atbrīvot no lapu un zaru gūsta, jādod vieta
jaunajiem dzinumiem.
Zaļā ceturtdiena bija īpaši labvēlīga talkas rīkošanai. Kad saulīte iesildīja dienu, otro
klašu skolēni, kā vienmēr, devās sakopt PII
“Zīlītei” pieguļošo teritoriju – viņpus žoga.
Bērni bija labi sagatavojušies darbam – līdzi
paņemti grābekļi, maisi un priecīgs, priecīgs
noskaņojums, tāpēc darbs veicās raiti, mijoties smiekliem un sarunām. Drīz vien ar sētnieka Ivara palīdzību arī lielie savākto zaru un
lapu maisi tika nogādāti atkritumu tvertnēs.
Sakopta un saules apspīdēta palika bērzu
piekalnīte un zaļi zilais zilsniedzīšu paklājs,
tencinot bērnus par labo darbu.
Skolotāja Nellija

12

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2019. gada aprīlis, Nr.4, (189)

Kristapa veiksmīgais starts starptautiskajā vokālistu
konkursā “Pavasara balss 2019”
Šī gada 13. aprīlī Viesītes vidusskolas 3. a
klases skolnieks Kristaps Vasiļevskis piedalījās
Starptautiskajā vokālistu konkursā “PAVASARA BALSS 2019”, kas notika Rīgā, Maskavas
namā. Konkursā piedalījās jaunie solisti no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas.
Arī šoreiz Kristapa starts bija veiksmīgs – iegūta augstā 1. un 2. vieta.
Vēlamies izteikt pateicību Jeļenai Kisļakovai par atbalstu!
G. Vasiļevskis
Kristaps kopā ar konkursa organizatori
Žannu Miņenkovu.

Sveicam Adriānu ar panākumiem mākslā!
Viesītes Mūzikas un mākslas skolas 6. klases audzēkne Adriāna Juškeviča (15 g.) aktīvi
piedalās dažādās mākslas skolas aktivitātēs,
konkursos, kas saistīti ar mākslu. Šogad meitene jau trešo gadu veiksmīgi startēja Jēkabpils
BJC organizētajā mākslas nedēļā “Extreme
sketching”, kas nu jau kļuvusi starptautiska,
un ieguva 1. vietu. Apsveicam!
Adriāna vairākkārt ir guvusi panākumus
Valsts konkursos Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu
audzēkņiem, tiekot izvirzīta uz II kārtu Rēzeknes DMV. Šajā mācību gadā Valsts konkursa tēma bija dabas objekta izpēte. Adriānas
pētniecības objekts I kārtā bija sarkanais sīpols. Senajā Ēģiptē sīpols bijis pat pielūgsmes
objekts, kā mūžīgās dzīvības simbols savas
perfektās, apaļās formas dēļ. Adriāna: “Es kā
Pērs Gints lobīju sīpolu, meklējot kodolu, bet
tur tā nebija…” Izvēlētais dabas objekts tika
veiksmīgi izpētīts – gan tā forma, gan krāsu
nianses, gan “iekšiņa” un “āriņa”, gan izsmaržots un izgaršots. Pārsteigums – audzēkņiem,

kuri nemīl sīpolus, ļoti garšoja pašu gatavoti
sīpolu čipsi. Ziemas mēnešos gleznošanas
klase regulāri smaržoja pēc sīpoliem, atbaidot
visus baciļus.
Šogad Valsts konkursa II kārtā, kura 22.
martā norisinājās Rēzeknes DMV, Adriāna,
pētot piepi, ieguvusi Atzinību. Lepojamies!
Paldies Adriānas mammai par atbalstu!
Meitenes mīļākā krāsa ir zaļa. Tā ir dzīvības krāsa… Šobrīd Adriāna strādā pie Sēlijas
ainavas, kurā attēlots agrs pavasaris, dabas
atmoda un dominē dažādi zaļie toņi. Ar šo
darbu Adriāna piedalīsies J. Pīgožņa Latvijas
ainavu glezniecības konkursā.
Šogad Adriāna absolvēs Viesītes MMS, izstrādājot noslēguma darbu “Saulrietā” - gleznošanā, kas ir meitenes mīļākais priekšmets.
Savu talantu mākslā Adriāna izkops, pēc
9. klases tālāk dodoties mācīties uz Rēzekni
vai Daugavpili. Vēlam veiksmi, izdarot izvēles!
Lai daudz radošu panākumu turpmāk!
Mākslas skolotāja I. Kovaļevska

Viesītieši veiksmīgi startē Latvijas kausa posmā svaru stieņa
spiešanā guļus Degumniekos
Madonas novada Degumniekos norisinājās 6. Latvijas kausa posms svaru
stieņa spiešanā guļus. Degumniekos tradicionāli pulcējās ap 100 sportistiem no
daudzām Latvijas pilsētām. Šajā pavasarīgajā dienā arī Viesītes atlēti devās uz
Degumniekiem, lai cīnītos par uzvaru
un vietu uz goda pjedestāla.
Viesītieši izcīnīja 1 kausu un 4 medaļas. Elīna Liepiņa (svara kategorijā –
57 kg) izcīnīja 2. vietu. Svetlana Liepiņa
arī 2. vietu savā kategorijā. Jauniešu vidū
Emīls Orlovs (svara kategorijā – 66 kg)
izcīnīja 1. vietu, “uzspiežot” jaunu personīgo rekordu – 110 kg! Starp visiem
jauniešiem Emīls bija spēcīgākais abso-

lūtajā vērtējumā un godam izcīnīja kausu. Seniori 1. kategorijā Māris Orlovs
ieguva 2. vietu. Vēlos piebilst, ka Viesītes
dāmas izcīnīja 3. vietu komandu vērtējumā.
Man liels prieks par neatlaidīgo darbu Viesītes svaru zālē un panākumiem
šajā sporta veidā. Pateicība arī Viesītes
pašvaldībai par finansiālo atbalstu. Vēlu
arī turpmāk visiem atlētiem cīņas sparu,
neatlaidību un labus panākumus.
M. Orlovs
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Viesīte iesaistās Zemes Stundas akcijā
30. martā Viesītē notika Zemes Stundas
akcija, kuru rīkoja Viesītes Jauniešu dome sadarbībā ar Viesītes muzeju “Sēlija”.
Plkst. 18:00 Viesītes Mazā Bānīša parkā tika dots starts foto orientēšanās sacensībām. Pavisam bija pieteikušās 6 komandas,
kas orientējās pa pilsētu, meklējot vietas, kuras bija norādītas iedotajās fotogrāfijās. Foto
orientēšanās komandas pēdējā punktā sagaidīja Viesītes Jauniešu domes pārstāvji, kuri
uzdeva jautājumu par Zemes Stundu. Tiklīdz
komanda atbildēja pareizi – tā laiks tika fiksēts. Šādas foto orientēšanās sacensības ir lieliska iespēja laiku pavadīt svaigā gaisā kopā ar
sev tuviem cilvēkiem, iepazīt pilsētu no jauna,
kā arī pārbaudīt savu izturību, sacenšoties ar
pārējām komandām.
Paralēli foto orientēšanās sacensībām
Mazā Bānīša parkā notika arī darbnīcas, kur
ikvienam bija iespēja svaigā gaisā spēlēt galda
spēles, kā arī atbildēt uz viktorīnas jautājumiem, kas saistīti ar vidi.
Pēc foto orientēšanās sacensībām un savu
zināšanu pārbaudes viktorīnā visi pasākuma
apmeklētāji tika aicināti kopīgi sēsties pie
ugunskura un cienāties ar zupu.

Savukārt plkst. 20:30 uz stundu Viesītē
tika izslēgts pilsētas apgaismojums, lai simboliski pievērstu uzmanību enerģijas un resursu
taupīšanai.
Viesītes Jauniešu dome saka lielu paldies
Viesītes muzejam “Sēlija” par palīdzību pasākuma norises vietā!
Lai arī Zemes stunda ir akcija, kas notiek
vienu dienu gadā, mēs aicinām ikvienu pado-

māt par to, ko mēs katrs varam labu darīt dabai un klimatam un cik “zaļi” esam.
Cilvēks bez dabas nevar pastāvēt, bet daba
bez cilvēka – var. /L. Stumbre/
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste D. Sala
Autores foto

Profesionālās pieredzes pilnveides izbraukums uz Lietuvu
No 23. līdz 24. aprīlim tika organizēts
Jēkabpils novadu izglītības iestāžu pārstāvju
profesionālās pilnveides izbraukuma seminārs uz Lietuvu. Seminārā piedalījās A. Vanaģele, L. Blumbeka, S. Ratiņa, I. Bindemane
un D. Medne.
Semināra dalībniekiem tika organizēta
oficiāla vizīte uz Lietuvas Republikas Seima
namu, kur notika tikšanās ar Juridiskās komitejas priekšsēdētāju Agni Širinskieni. Iepazinām parlamenta darbu un Seima namu. Diskusijā ar Lietuvas Seima Izglītības komitejas
vadītāju tika izrunāti jautājumi par izglītības

sistēmu Latvijā un Lietuvā, kā arī noskaidroti
citi jautājumi par parlamenta darbu.
Tika apmeklēta Vilņas Simonas Daukantas ģimnāzija un pirmsskolas izglītības iestāde “Papartis”. Varējām papildināt metodisko
materiālu un zināšanu bāzi ar jaunām idejām,
iespējām un risinājumiem. Pirmās dienas noslēgumā tika dota iespēja apmeklēt Eiropas
parku, kurā ir dažādu autoru izstrādāti 96
vides apskates objekti ar savu vēstījumu un
skatītāja interpretācijas iespējām.
Otrās dienas pirmajā cēlienā tika apmeklēts Etnokosmoloģijas muzejs. Dienas

otrā puse tika veltīta profesionālās pilnveides
meistarklasei – “Šakotis cepšana”. Padomi un
ieteikumi Karjeras pedagogiem karjeras atbalsta sniegšanā. Kā iesaistīt sadarbībā: skolēns – vecāks – pedagogs?
Mājupceļā relaksācijas noslēguma diskusiju aplis - Zarasu skatu platforma.
Paldies Jēkabpils Izglītības pārvaldei par
izplānoto izbraukuma semināru!
Īsu semināra apkopojumu sagatavoja
Pkk skolotāja S. Ratiņa.

Pagastu ziņas

Lones Tautas namā viesojas Ābeļu pagasta amatierteātris
Sestdienas, 30. marta, vakarā Lones Tautas
namā viesojās Ābeļu pagasta amatierteātris ar
A. Niedzviedža komēdiju “Viņa ir īstā, muterīt!” Tās režisors - mums visiem labi zināmais
un mīlētais novadnieks Pēteris Draņēvičs.
Tādu ļaužu pieplūdumu Tautas namā uz
izrādi sen nebiju redzējusi. Varbūt tas bija tāpēc, ka šī bija pirmā izrāde šajā gadā un komēdija, kas mūsu sirdīm tuvāka!
Man prieks par tiem cilvēkiem, kuri atnāca un juta līdzi izrādes gaitai. Par to Jums,
mīļie skatītāji, saka paldies arī aktieri – viņi
nebeidza Jūs slavēt visu vakaru.
Vēl jau pavasara darbi tā pa īstam nav sākušies, tāpēc domāju par vēl kādu teātra izrādi, ko visi kopā mēs varētu noskatīties. Cerot
uz tikpat lielu atsaucību – uz drīzu tikšanos!
Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece
14
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Lones mūsdienu deju grupai augsti sasniegumi deju skatē
11. aprīlī Biržu Tautas namā pulcējās uz
skati “Mūsdienu deju grupas”. Skate tika sadalīta divās daļās – lauku kolektīvi un pilsēta.
Mūs vērtēja žūrija trīs cilvēku sastāvā. Mūsu
grupā bija 13 deju grupas no Biržiem, Zasas,
Salas, Aknīstes un Lones.
Vērtējums Lones mūsdienu deju grupām –
Augstākās pakāpes diplomi (piedalījās divas
grupas - jauktā un 5. – 9. klašu, skolotāja Sarmīte Veigure).
Milzīgu paldies saku vecākiem - Dzintrai
Kleščevskai, Jānim Grundmanim, Jolantai

Kovnackai, Ligitai Purai, Ilutai, Sanitai Bantauskām, Anitai Vaičulenai, Sarmītei Dambrānei - par sapratni, bērnu atvešanu uz mēģinājumiem svētdienās!
Paldies arī Jums, dejotājas, par gribu, centību, pacietību! Man bija patīkami atrasties
skatītāju vidū, dzirdot ovācijas, izsaucienus
un izbrīnu par to, cik skaisti Jūs dejojat! Tas
ir līmenis. Protams, ka tam pamatā ir grūts,
ilgstošs kopdarbs. Un mēs ar mammu Dzintru esam kopā jau piecus gadus - ceturtā skate
Biržos, reģiona skate Līvānos un 2 reizes Dau-

gavpilī, tas viss jau atvedis pie šīs Augstākās
pakāpes diploma!
Skarbi patiesais žūrijas priekšsēdētājs Jānis Savickis, kurš ir režisors, dejotājs, meiteņu
uzstāšanās laikā aplaudēja! Izteica vadītājai
uzslavu, ka esam augušas, labi sagatavojušās.
Protams, vēl ir, kur augt.
Lai mums visiem pietiek spēka dejot, satikties, nokļūt līdz mēģinājumiem!
Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece

Notiks komponista Arvīda Žilinska piemiņai veltīts koncerts
“Dziesmotā diena Saukā”
Šī gada 1. jūnijā plkst. 13.00 komponista Arvīda Žilinska dzimtajās mājās “Lejas
Arendzāni” Viesītes novada Saukas pagastā
notiks koncerts “Dziesmotā diena Saukā”.
Koncertā komponista sirsnīgās dziesmas, tēlainos skaņdarbus klavierēm, kora dziesmas
un skaņdarbus, kas rakstīti solo instrumentiem, atskaņos Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas koris, solisti un viņu pedagogi.
1975. gadā, kad komponists A. Žilinskis
svinēja savu 70. dzimšanas dienu un 50 darba gadu jubileju, tika domāts, kā to atzīmēt.
Radās ideja par koncertu, kas notiktu Saukā,
netālu no dzimtajām mājām. 1976. gada 8. jūnijā Saukas estrādē, Būku silā, notika pirmais
koncerts “Skanošās dienas Saukā”. Ikgadējie
koncerti kļuva par savdabīgu radošo darbu
atskaiti novadniekiem un “mazajiem Dziesmusvētkiem”, kas pulcēja korus un solistus
no visas Latvijas. No komponista 95. dzimšanas dienas koncerts tiek organizēts kā salona
pasākums komponista dzimtajās mājās un ir
ieguvis citu nosaukumu – “Dziesmotā diena
Saukā”, kur muzicē Latvijas Nacionālās operas

solisti, Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti,
mūzikas skolu audzēkņi un pašdarbnieki.
Komponista dēls Valts Arvīds Žilinskis
joprojām uztur māju tieši tādu, kādā dzīvoja
un strādāja komponists. Viņš ar lielu sirsnību
un mīlestību atceras savu tēvu un to, cik mīļas
un daiļradei nozīmīgas ir bijušas dzimtās mājas Saukā: “Te 1905. gadā dzimis tēvs. Šeit vadīti viņa bērnības gadi. Arī vēlāk, no studijām
brīvajos vasaras mēnešos, viņš varēja palīdzēt
vecākiem lauku darbos, kā arī uz tēva sarūpētajām “tāfelklavierām” gatavoties nākamajam
mācību gadam. Liktenis bija lēmis, ka tēvam
bija iespēja visa mūža garumā atgriezties savās
dzimtajās mājās. Īpaši nozīmīgi bija šeit pavadītie mūža pēdējie divdesmit gadi. Jebkurā no
darba vai koncertiem brīvajā laikā tēvs vēlējās
doties uz “Arendzāniem”. Tieši šeit visizteiktāk
raisījās viņa radošais darbs. Apkārtnes dabas
skaistuma ieskautās mājas lielajā, gaišajā istabā ir tapuši nozīmīgākie skaņdarbi.” Komponista dēls priecājas, ka koncerta tradīcija tiek
turpināta un jaunieši, mūzikas skolu audzēkņi
iepazīst A. Žilinska muzikālo mantojumu un

vietu, kur tapuši skaistākie skaņdarbi.
Ieeja uz koncertu - bez maksas.
Pasākumu organizē Saukas pagasta
Saukas bibliotēkas vadītāja Velta Lāce.
Tālrunis papildu informācijai –
26283490.
Informāciju sagatavoja V. Žilinska.

Lieldienu jampadracis Ritē

23. aprīlī Rites Tautas namā notika Lieldienu pasākums, kur pirmsskolas un sākumskolas bērnus sagaidīja Lieldienu zaķis, vistiņa
Spozmīte un Gailis.

Pasākums iesākās ar iepazīšanos. Vistiņas
Spozmītes un Gaiļa uzdevumus pirmajām bija
jāizpilda audzinātājām un skolotājām.
Nākot uz pasākumu, vistiņai Spozmītei
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un Gailim bija izkritušas un saplīsušas olas,
audzinātājām tās nācās salabot (bija jāsaliek
puzle). Bērniem vajadzēja pildīt Lieldienu
zaķa uzdevumus. Bija jānogādā olas no viena perēkļa uz otru perēkli. Tad kopīgi noteicām, kuram ola vistālāk ripo, kuram savukārt
tā ir krāšņākā un spēcīgākā. Olu kaujas bija
visspraigākās, apbalvojām tikai vienu no 26
olām, kura izturēja olu kaujās. Gailis aicināja
visus zēnus uz “gaiļu” cīņām, lai noteiktu spēcīgāko dalībnieku.
Pasākumu noslēdzām ar kopīgu rotaļu.
Par aktīvu darbošanos vistiņa Spozmīte un
Gailis pasākuma dalībniekiem pateicās ar
mazu šokolādīgu paldies un aicināja pēc gada
atkal kopā jautroties Lieldienu Jampadracī.
Lieldienu zaķis lielu paldies saka visām
māmiņām par palīdzību bērniem skaisto olu
krāsošanā!
Rites Tautas nama vadītāja A. Guoģe
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Tūrisma ceļa “Leišmalīte” talka Ritē
Fonda “1836”un Imanta Ziedoņa muzeja iedvesmoti, mēs iesaistījāmies darba grupā, ko veido dalībnieki no 6 pašvaldībām (Daugavpils,
Ilūkstes, Aknīstes, Viesītes, Neretas un Vecumniekiem), ar mērķi sakopt
pārgājiena ceļu “Leišmalīte” gar Latvijas - Lietuvas robežu.
Piektdien, 18. aprīlī, pie Rites pagasta pārvaldes pulcējās paprāvs talcinieku pulciņš. Talkot bija ieradušies darba grupas pārstāvji no Aknīstes, pārstāvis no Viesītes muzeja, talcinieki no Saukas pagasta, vietējie
pagasta iedzīvotāji un pagasta darbinieki. Talkot devāmies uz Paradagu
birzi, kur kādreiz Imants Ziedonis ar “Ozolu atbrīvotāju” darba grupu
atrada dižozolus un uzsāka ap tiem sakopšanas darbus. Kā piemiņu par
savu klātbūtni uz viena no akmeņiem tie iegravēja meitenes vārdu, jo
viņiem bija tradīcija - ja kādam ozolu atbrīvošanas laikā piedzima bērns,
tā vārdu iegravēja akmenī.
Kopīgiem spēkiem izkopām visu Paradaga birzs kalna virsotni, lai ir
viegla iešana gar trīs lielajiem dižozoliem.
Gribam teikt visiem Ritē notikušās “Leišmalītes” talkas dalībniekiem
sirsnīgu paldies par to, ka atsaucās mūsu aicinājumam palīdzēt sakopšanas darbos, kā arī par to, ka kopā tik daudz padarījām! Tagad varam
priecāties par vēl vienu sakoptu vietu mūsu pagasta teritorijā.
Rites pagasta pārvalde

Otrajās Lieldienās zaļi domājoši elksnieši talko pie
Dienvidsusējas upes
uz gājēju laipu jeb tautā saukto “trošu tiltiņu”.
Izcērtot krūmu apaugumu, atklājās ne vien
gleznainie Dienvidsusējas līči un izteiksmīgā
krastu līnija, bet diemžēl pavērās arī cilvēku
nevīžības nesmukumi. Tāpēc pirmo uzbūvēja mazo tiltiņu pāri staignam notekūdeņu
grāvim. Te nāksies staigāt un pienest būvmateriālus, atjaunojot laipu pāri upei. Mazā tiltiņa būvniecību veica centra iedzīvotāji: Mairis
Mikalkevičs, Egīls Uzkurs, Rolands Kļaviņš,
Ārijs Bārdulis. Būvējot tiltiņu, pašiem radās
ierosme tam piestiprināt arī margu. ► 17.lpp

Projekta vadītājs Ārijs Bārdulis (otrais no labās) stāsta ciemiņiem par paveikto un iecerēm upes
krastu sakopšanā.
Elkšņu pagasta iedzīvotāji uzsākuši darbus, lai uzlabotu piekļuvi Dienvidsusējas upei.
Izveidota vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa
“Pāri upei”, kas organizē talkas krastmalas sakopšanai, lai ikviens to ērti varētu izmantot aktīvai atpūtai, makšķerēšanai vai nesteidzīgām
pastaigām.
Grupas vadītājs Ārijs Bārdulis ir vietējais
Elkšņu iedzīvotājs, aizrautīgs makšķernieks,
pats mīl atpūsties pie upes, lielisks organizators, prot aprunāties ar cilvēkiem un iesaistīt
viņus sabiedriskos darbos. Bez garām runām
uzņēmies vadītāja pienākumus.
Martā tika uzrakstīts projekts un iesniegts
Viesītes novada domes vietējo iniciatīvu pro-

jektu konkursam, lai iegūtu finansiālu atbalstu
gājēju laipas atjaunošanai pāri Dienvidsusējai Elkšņu centrā. Būvdarbu tāmi izstrādāja
celtnieks Anatolijs Kvitkovs, viņš arī Viesītes
novada domes deputāts no Rites pagasta. Par
iegūto finansējumu daļēji tiks segtas būvmateriālu izmaksas laipas atjaunošanai. Taču lielāko
ieguldījumu dod vietējie uzņēmēji – zemnieku
saimniecība “Ošāni”, kuras vadītāja Arita Bārdule, SIA “ELFA”, vadītājs Andris Zariņš, un
vietējie iedzīvotāji – zaļi domājošie entuziasti,
kam rūp savas dzīves vides kvalitāte.
Vīri ar lielu aizrautību iesaistījušies darbos
jau kopš aprīļa sākuma. Vispirms tika sakopta taka gar ūdens attīrīšanas staciju, kas ved
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Talkā jaunieši iztīra upes krastus un gultni no
kritalām. Šajā grupā strādā Jānis Bārdulis, Armands Salna, Mairis Mikalkevičs.
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◄ 16.lpp Tai izmantots turpat augošs līks
koks.
Redzot, ka pašu veikums veido vidi skaistāku, mūsu zaļi domājošo aktīvistu pulciņam
pievienojas jaunieši. Projekta vadītājs Ā. Bārdulis stāsta, kā pieredzējušajiem strādniekiem
pievienojies Elvis Šupiņš – pienācis upmalā,
grozījies, grozījies, jautājis vīriem, vai nevajag
palīdzēt? Nu, protams! Darba pietiks ikvienam. Jāzāģē dēlīši, kas nepieciešami lielas laipas atjaunošanai. Z/s “Ošāni” gaterī vajadzīgi
vismaz četri vīri. Prieks skatīties, ar kādu aizrautību Elvis ķēries pie darba. Jauns cilvēks,
spēka daudz. Vecākie vīri vien pabrīdinājuši,
ka par šo darbu te nekāda samaksa nebūs. Tas
nekas, Elvis ir dzirdējis par brīvprātīgo darbu.
Un galvenais ir kopā būšanas prieks, kas vieno,
darot kaut ko visiem vajadzīgu.
Par iniciatīvu grupas tradīciju kļuvusi kopā
sanākšana otrajās Lieldienās, lai sakoptu kādu
skaistu dabas stūrīti un kopā pasvinētu. Šogad
šajā dienā tiek pabeigta gājēju laipas atjaunošana. Daudz darba arī pie upes krastu sakopšanas. Talkā piedalās centra iedzīvotāji Viktors
un Juris Bistrovi, Andžs Vanaģelis, Guntra,
Jānis, Ārijs, Dace Bārduļi, Sanija Silauniece,
Mairis Mikalkevičs, Kristūžu fermas strādnieki Jānis Kucenčeirs, Māris Levinskis, Ilona
Pavāre, Ormaņkalna iedzīvotāji Juris Viļumāns

un Juris Rusiņš, Armands Salna no Rites pagasta u.c. Kad saule pusdienlaikā, tradicionālo atklāšanas lentu pārgriež vīri, kuru rokās
motorzāģi. Tas ir visvairāk lietotais darba rīks
šajā projektā. Pirmā laipai pāri dodas projekta
iniciatore un galvenā finansētāja, z/s “Ošāni”
vadītāja Arita Bārdule: “Kad beidzot varēju iet
pāri, kā nasta no pleciem novēlās! Labi, ka ir
tādi vīri, kas saprot, sarunā un atbalsta! Liels
un sirsnīgs paldies visiem!”
Šajā dienā Elkšņu skolā viesojas bijušie
audzēkņi, kas tagad dzīvo un strādā kaimiņu pagastos: Modris Lāčplēsis, kooperatīvās
sabiedrības “Poceri” valdes priekšsēdētājs no
Lones, Līga Griškena, Viesītes pasta nodaļas
operatore no Rites pagasta, Ligita Pētersone,
Jēkabpils novada finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja no Zasas. Arī viņi apmeklē nupat
atklāto gājēju laipu. Dāmas augstpapēžu kurpēs drosmīgi soļo pa to pāri upei, kaut gan projekta vadītājs Ārijs tēlo viesuli un stipri šūpo
laipu. Smiekli un jautrība – arī tās ir atmiņas
par skolas laikiem, par zaļo jaunību! Ciemiņi ir
sajūsmā par elksniešu paveikto. Tas vairo gandarījumu un savas varēšanas apziņu.

Gājēju laipas koka segumu atjauno Elvis Šupiņš.

R. Urbacāne
G. Bārdules, R. Urbacānes foto

Novada bibliotēkās

Lieldienas gaidot

Pavasara gaidītākie svētki ir Lieldienas.
Gaidot šos svētkus, tiek krāsotas olas. Citi to
dara sīpolu mizās, citi siena gružos, vēl kāds
krāso veikalā nopērkamajās krāsās - katram
ir savas Lieldienu tradīcijas, kā jākrāso. Lai
Lieldienu gaidās Rites pagasta bibliotēka būtu
izrotāta, palīdzēt tika aicināti 3. - 4. klašu skolēni ar audzinātāju. Bērniem tika piedāvātas
iespējas Lieldienu dekorus veidot no koku zariem vai tinot diegus uz baloniem. Bērni bija
atsaucīgi, un tapa dekori gan no koka, gan no
baloniem. Paldies mazajiem un atsaucīgajiem
rotājumu veidotājiem, jo dekori izdevās patiešām skaisti! Tā kā sarūpēto materiālu bija

ļoti daudz, tad devos ciemos ar tiem arī uz
Viesītes vidusskolas izglītības programmas
īstenošanas vietas Rites pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes 5 – 6 gadīgo bērnu
grupiņu. Arī šeit mani pārsteidza mazie, čaklie un apķērīgie bērni, kas ļoti ātrā laikā tika
pie skaistiem dekoriem.
Lielu paldies saku gan 3. - 4. klašu audzinātājai Vitai, gan PII “Cīrulīši” 5 - 6 gadīgo
bērnu audzinātājai Benitai par sadarbību!
Ceru arī uz turpmāku sadarbību.
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja
K. Verečinska
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Kvīlinga tehnikas darbu
izstāde Rites pagasta
bibliotēkā

Kvīlings ir papīra māksla, kurā tievas strēmelītes tiek sarullētas, veidotas un salīmētas tā,
lai radītu dekoratīvas figūras. Ļoti noderīga šī
māksla ir, lai veidotu apsveikuma kartīti, ar ko
iepriecināt radus un draugus! Turklāt šajā papīra spēlē var tikt iesaistītas arī dažādas pērlītes, attēli un pat dārgakmeņi! Rites pagastā kvīlinga tehnikā ļoti skaistas apsveikuma kartiņas
izgatavo Janīna Bičole. J. Bičoles veidotās apsveikuma kartiņas ir apskatāmas Rites pagasta
bibliotēkā līdz šī gada 15. maijam. Tās apsveikuma kartiņas kuras ir iepatikušās un vēlaties
sev, iespējams arī iegādāties. Paldies J. Bičolei
par iespēju apskatīt viņas darbus, kuru tapšanā
ir ieguldīts liels darbs un pacietība!
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja
K. Verečinska
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Saukas bibliotēkā
(Foto reportāža)

8. aprīlī ciematiņa iedzīvotāji bibliotēkā
tikās ar Viesītes novada vadītājiem: domes
priekšsēdētāju Alfonu Žuku, izpilddirektori
Sanitu Lūsi, pašvaldības policistu Jāni Pučinski, Komunālās pārvaldes vadītāju Māri
Blitsonu.

Digitālās nedēļas pasākumā Saukas bibliotēkā ikvienam bija iespēja uzzināt par VID
deklarēšanās sistēmu, deklarāciju iesniegšanu, portāla Latvija.lv e-pakalpojumu apgūšanu. Kopīgi ar konsultantu varēja arī aizpildīt
gada deklarāciju. Paldies Viesītes novada lietvedei Inesei Ponomarenko un datortīkla administratoram Gintam Grīnbergam!

26. aprīlī bibliotēkas lasītāji tikās Latvijas
Bibliotēku nedēļas “Bibliotēkas - dialogs ceļā
uz pārmaiņām” pasākumā - sarunu stundā:
“Es un mana grāmata”, veidojot arī izstādi ar
sev tuvo grāmatu.

Pārlapojot Pētera Barisona (1904-1947)
dienasgrāmatu un ieklausoties viņa mūzikā,
atcerējāmies viņu 115. dzimšanas dienā.
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

Noslēdzies projekts “Baltu literatūras nedēļa (diena)”
Lietuvas kolēģi jau trešo gadu šogad no
25. marta līdz 2. aprīlim aicināja Latvijas skolu bibliotēkas piedalīties projektā “Baltu literatūras nedēļa (diena)”. Arī Viesītes vidusskola atsaucās šim aicinājumam un nu jau otro
gadu piedalījās pasākumā. Projekta mērķis –
stiprināt skolēnu motivāciju lasīt, iepazīt radniecīgu tautu (lietuviešu un latviešu) valodu,
literatūru, kultūru, vēsturi, dibināt un uzturēt
Lietuvas un Latvijas skolu savstarpējos sakarus. Projektā tiek aicinātas piedalīties Lietuvas un Latvijas skolas un skolu bibliotēkas,
lai organizētu pasākumus, kas iepazīstinātu
ar kaimiņvalsts kultūru, veicinātu starpkultūru apmaiņu, aktivitātēs iesaistot skolotājus,
skolēnus, skolēnu vecākus, citus sabiedrības
locekļus. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem
šogad nolikumam bija pievienoti ieteicamās
literatūras saraksti (lietuviešu rakstnieku grāmatas, kas tulkotas latviešu valodā) visu vecumu dalībniekiem, skolēnu vecākus ieskaitot,
kā arī saraksts ar ekranizētajiem darbiem.
Projekta dalībniekiem bija jāreģistrējas vietnē: facebook.com, kur jāreklamē savi pasākumi un aktivitātes.
Viesītes vidusskolas bibliotēka šai nedēļai
veltītos pasākumus organizēja sadarbībā ar
Viesītes bibliotēku. Šogad aicinājām piedalīties projektā 2. a, b klases un audzinātājas
Nelliju Ribicku un Elitu Kalniešu, kā arī 4. a, b
klases un to audzinātājas Ilutu Bantausku un
Sarmīti Milakni. Otro klašu skolēniem piedāvājām iepazīties ar lietuviešu rakstnieces un
ilustratores Linas Žutautes daiļradi, bet ceturtajām klasēm - ar lietuviešu rakstnieka un
ilustratora Ķēstuta Kasparaviča grāmatām.
Ceturto klašu skolēni saņēma lasīšanai no-

Mirklis no pasākuma 4. klasēm par rakstnieku Ķ. Kasparaviču.
teiktus šā autora darbus, kas ir bibliotēkā: 4.
a klase grāmatu “Īsi stāstiņi par dzīvniekiem”,
4. b klase - “Zemeņu diena. Noslēpumaini
stāsti”. Skolēnu uzdevums bija uzrakstīt savus
stāstiņus par grāmatu tēmām. Tikai pēc tam
katra klase savu saņemto grāmatu izlasīja un
salīdzināja ar paveikto darbu. Jāpiemin, ka
4. a klase vispirms izlozēja stāstiņu nosaukumus no Kasparaviča jau izdomātajiem un
tikai tad rakstīja savu, lai pārliecinātos, vai
viņu viedokļi un domas sakrīt, bet 4. b klase domāja paši savus noslēpumainos stāstus.
Kad ar šo darbu bija tikts galā, klases saņēma
jaunus uzdevumus. Katrai klašu grupai bibliotekāre bija sagatavojusi desmit jautājumus
par līdzīgām tēmām, bet nu tie bija saistīti ar
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latviešu literatūru. Piemēram, bibliotēkā bija
jāsameklē piecu latviešu rakstnieku grāmatas
par dzīvniekiem un piecas grāmatas, kurās
darbojas fantastiskas būtnes. Jāzina, kas ir
2019. gada nacionālais dzīvnieks un putns,
jāzina tēmai atbilstošās latviešu ieražu dienas
un daudz citu jautājumu. No saviem darbiem
skolēni veidoja paši savas grāmatiņas, ko glīti
noformēja.
Noslēguma pasākums ceturtajām klasēm
notika 29. martā, kur skolēniem tika rādīta
prezentācija un stāstīts par Ķēstuta Kasparaviča dzīvi un daiļradi. Bērni uzzināja, ka šis
rakstnieks un ilustrators ir populārs visā pasaulē. Bija sagatavots arī šī autora bibliotēkā
esošo grāmatu apskats. Bibliotēkā var izlasīt
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Ķ. Kasparaviča paša uzrakstītas un ilustrētas
astoņas grāmatas, bet savā dzīves laikā viņš ir
ilustrējis arī citu rakstnieku darbus. Noslēgumā skatījāmies videoklipus ar V. Singejevskas
izpildīto A. Žilinska dziesmu “Kaķīts mans,
kaķīts mans…” un I. Kalniņa dziesmu “Zaķīšu pirtiņa”. Šīs dziesmas skolēniem vajadzēja
sameklēt un iemācīties dziedāt.
Pasākumam beidzoties, teicām klasēm un
audzinātājām paldies par atbalstu un vēlmi
darboties ar grāmatzīmītēm, uz kurām bija
lietuviešu rakstnieka citāti no viņa grāmatām,
kā arī ar saldumiņu.
Otrās klases uz noslēguma pasākumu
ieradās 2. aprīlī. Viņiem piedāvājām Linas
Žutautes grāmatas par mazu meitenīti Kiku
Miku. Nedēļas garumā kopā ar palīgiem no
6. a klases - Sintiju Dzikoviču, Žaklīnu Brīveri un Zani Slīpi – klasēs bērniem tika priekšā
izlasītas sešas šīs autores grāmatas. Skolēnu
uzdevums bija uzmanīgi klausīties. Paldies
meitenēm par to, ka katru rītu ieradās Maza-

jā skoliņā, lai izteiksmīgi izlasītu grāmatiņu!
Bibliotekāre par katru grāmatu bija sagatavojusi dažādus uzdevumus, kas pēc noklausīšanās bija jāveic: jāzīmē plakāts, kā pareizi
tīrīt zobus, jāizveido skaists ielūgums uz savu
dzimšanas dienu, jāatbild uz jautājumiem par
attiecīgās grāmatas tekstiem, jāzīmē notikumu karte vai plāns, jāatrod pareizā atbilde
un citi uzdevumi. Daļa no uzdevumiem tika
veikta klasē, bet daļu vajadzēja pildīt mājās.
Kaut darbiņi bija maziņi, bet to bija daudz,
tāpēc bija nepieciešama izturība, uzņēmība
un pacietība, lai tos visus veiktu. Paldies tiem
bērniem, kas izturēja līdz finišam! Savukārt
tiem, kam nedaudz pietrūka pacietības, būs
iespēja pacensties citu reizi.
Pasākuma laikā skolēniem rādījām prezentāciju par autores dzīvi un daiļradi. Tā dalībnieki uzzināja, ka Lina Žutaute ilustrējusi
vairāk nekā 30 bērnu grāmatu, kā arī mācību
literatūru. Popularitāti ar grāmatiņām par
Kiku Miku rakstniece ieguvusi 2010. gadā.

Tās ir grāmatiņas, kurās Lina ar humoru, rotaļu palīdzību interesanti, bez liekas strostēšanas un bargām pamācībām stāsta bērniem
par viņiem apgūstamām lietām. Tāpat uz
vietas tika lasīta visjaunākā tulkotā un izdotā
rakstnieces grāmatiņa “Kika Mika un supertētis”, kas bērnus aizveda jaunos un aizraujošos piedzīvojumos.
Projekts “Baltu literatūras nedēļa (diena)”
šogad ir noslēdzies. Paldies tā dalībniekiem
par atbalstu un darbošanās prieku! Domāju,
ka visi esam ieguvēji. Mēs iepazinām divu
Lietuvas bērnu rakstnieku un ilustratoru daiļradi. Darbi tiešām bija sirsnīgi, mīļi un aizraujoši - ne velti tieši šie rakstnieki ir ieguvuši
vislielāko popularitāti Lietuvā, kā arī to darbi
tulkoti visā pasaulē - vairāk nekā 20 pasaules
tautu valodās.
Viesītes vidusskolas bibliotekāre
G. Plēsuma
L. Griškenas foto

Tiem gariem gadiem, ko par mūžu sauc,
Tu lemta man, un tas ir ļoti daudz.
Un citu Tavā vietā neatrast un nevajag –
tā laika ir par maz, ko mums zem saules
abiem dzīvot ļauts.
Tie īsie gadi: ko par mūžu sauc.
(A. Purvs)

2019. gada 11. maijā

Vecā Stendera bijušās mācītājmuižas parka sakopšanas talka

VIESĪTES NOVADA DZIMTSARAKSTU
NODAĻA SIRSNĪGI SVEIC

Š. g. 20. aprīlī vairāki Stendera biedrības valdes pārstāvji:
Pēteris Stradiņš, Jānis Dimitrijevs, Andris Vilks, Valdis Pīrāgs un
citi domubiedri (t. sk. arhitekts Andris Kronbergs) nelielā darba
grupā tikās Vecā Stendera bijušās mācītājmuižas parkā, lai veiktu
plānošanas un sagatavošanas darbus š. g. 11. maijā plānotajai
talkai. Šīs Viesītes novada teritorijā atrodošās nozīmīgās vietas
saglabāšanas interesentu un atbalstītāju entuziasms nav mazinājies,
un, kā jau ierasts, arī šogad šajā vietā norisināsies kopīga talka, lai
padarītu šo vietu vēl pievilcīgāku.
Plānots, ka talkas laikā tiks sakopts gan Stendera kapsētas
kalniņš, gan arī apkoptas pagājušās talkas laikā iestādītās liepas.
Tāpat iecerēts sakopt vismaz nelielu daļu no teritorijā esošajām
ainaviskajām terasēm, lai aizvien vairāk atklātu šīs vietas pagaidām
apslēpto, bet patiesi burvīgo dabas skaistumu, atbrīvojot teritoriju
no krūmiem, zariem un nokaltušajiem kokiem. Lai talka būtu
pēc iespējas jaudīgāka, ikviens interesents aicināts pielikt arī savu
roku pie šīs vietas sakopšanas. Talkotājiem lūgums nodrošināties
ar darbarīkiem (grābekli, zāģīti, lāpstu, dārza šķērēm, darba
cimdiem).
Uz tikšanos 11. maijā plkst. 10:00 pie Sunākstes baznīcas!

Zelta kāzās (50 gadi) Viesītes iedzīvotājus
Maiju un Juri Rudzīšus
(laulība reģistrēta 1969. gada 26. aprīlī),
Smaragda kāzās (55 gadi) Saukas pagasta iedzīvotājus
Ilgu un Andri Drēviņus
(laulība reģistrēta 1964. gada 18. aprīlī),
Dimanta kāzās (60 gadi) Elkšņu pagasta iedzīvotājus
Ņinu un Broņislavu Grundus
(laulība reģistrēta 1959. gada 24. aprīlī).
Vēlam veselību un saticību
arī turpmākajos kopdzīves gados!

Laura Dimitrijeva,
biedrības “Stendera biedrība” biedrs

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)

Sveicam audzinātāju Intu skaistajā dzīves jubilejā!
Tavi 30. izlaiduma audzēkņi
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KULTŪRAS AFIŠA
Viesītes Kultūras pilī
18.maijā plkst. 19:00
grupas BARITONI koncerts
26. maijā plkst. 14:00
Viesītes mūzikas studijas audzēkņu koncerts
“Kad pavasaris prātu jauc!”
IEEJA BRĪVA

Elkšņos
31. maijā plkst. 19:00 Elkšņu brīvdabas estrādē
konkurss “Dziesma Elkšņiem”
Mīļi gaidīti visi, kas draugos ar dziesmu – solo/dueti/trio/ dziedošās
ģimenes/ansambļi!
Lūdzam savu dalību pieteikt līdz 28. maijam pa tālr. 26405134!
Pirmo trīs vietu ieguvējus gaida patīkamas naudas balvas
plkst. 22:00 ZAĻUMBALLE kopā ar Aldi Grandānu
Ieeja – brīva

Rites Tautas namā
Rites Tautas nams sadarbībā ar Viesītes vidusskolas izglītības
programmas īstenošanas vietu – Rites pamatskolu – rīko maijā šādus
pasākumus:
- MĀTES DIENAS KONCERTU,
- ĢIMEŅU DIENAS PASĀKUMU,
- HEI, SVEIKA, VASARA!
Par pasākumu norises laiku informēsim ar afišu palīdzību.

2. jūnijā - ĢIMEŅU DIENA VIESĪTĒ
11:00 Sudraba karotīšu svētki
12:00 “Dāvināsim prieku!” - visu svētku garumā - raibu raibās izklaides un atrakcijas gan lieliem gan maziem, negaidīti pārsteigumi ar “Pasaku nams” tēliem
13:00 “Viesītes Mazbānīša kauss 2019” - MTB kalnu
riteņbraukšanas sacensības Sēlija sirdī - Viesītē
Aprīļa mēnesī Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts
1 jaundzimušais.
Sveicam vecākus!

Pateicība

SESTDIEN
18. MAIJĀ
PLKST. 19:00
VIESĪTES KULTŪRAS PILĪ
GRUPAS BARITONI
KONCERTS
Grupa BARITONI dodas akustisko koncertu tūrē pa Latviju, lai priecētu ar sirsnīgu, skanīgu un krāšņu koncertu, kurš uzlādēs un neatstās vienaldzīgus.
Koncertos tiks izpildītas Jums jau zināmās
dziesmas no X-faktors raidījumiem, kā arī
pašu oriģināldziesmas no gaidāmā albuma. Tiekamies koncertā!
Biļetes: “Biļešu paradīze” kasēs;
www.bilesuparadize; Viesītes KP
Cena: EUR 6,00; 8,00; 10,00; 12,00
Viesītes vidusskola aicina
skolēnus pieteikties uz 1. klasi
2019./2020. m. g. līdz šī gada 14. jūnijam
Viesītes vidusskolas kancelejā
no 9.00 – 12.00.
Sīkāka informācija pa telefoniem:
65245214, mob. 26668445.

Pieminam aizsaulē aizgājušos…
Emīlija Jodele
1924. - 04.04.2019.
Viesīte
Edvīns Šopeiko
1967. – 10.04.2019.
Viesītes pagasts
Inta Zandberga
1950. – 09.04.2019.
Viesītes pagasts

Saku lielu paldies Rites pagasta vadītājai Lilitai Bārdulei un sociālajam
darbiniekam Irinai Latiševai par cieņpilnu attieksmi un labvēlību!

Velta Saleniece
1930. – 13.04.2019.
Rites pagasts

Mīļie, lai Dieva spēks piepilda Jūsu sirdis!

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

K. Dreiska

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 tālr. 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.
Par publicēto rakstu saturu, pievienotajiem foto atbild rakstu autori. Iespiests: SIA „Latgales Druka”
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