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Piešķirti Viesītes novada pašvaldības
Goda raksti un Pateicības
Izvērtējot saņemtos pieteikumus par
personu izvirzīšanu apbalvošanai, sakarā ar
Latvijas Republikas neatkarības 99. gadadienu un saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu piešķirti Viesītes novada pašvaldības Goda un Pateicības
raksti, kas tiks pasniegti šī gada 18. novembrī Latvijas Republikas 99. gadadienai veltītajā svinīgajā sarīkojumā Viesītes Kultūras
pilī.
Ar Viesītes novada Goda rakstiem tiks
apbalvoti:
 nominācijā “Gada izglītības darbinieks” – Jānis Osis (Sēlijas Sporta Skolas direktors);
Vita Liepiņa (Rites pamatskolas skolotāja), Indra Bindemane (PII Zīlīte skolotāja);
Līga Blumbeka (Viesītes vidusskolas skolotāja);
nominācijā “Gada cilvēks kultūrā” –
Inta Malceniece (Lones Tautas nama vadītāja);
 nominācijā “Gada labākais un apzinīgākais darbinieks” – Daina Brakša (Viesītes novada pašvaldība – sētniece); Elmārs
Zaharāns (Rites pagasta pārvalde); Ivans Pi-

ļipecs (Elkšņu pagasta pārvalde);
 nominācijā “Gada tirdzniecības
darbinieks” – Daina Dzikoviča (veikals Aibe
Viesīte); Dace Bārdule (veikals Aibe Viesīte);
nominācijā “Gada sportists” – Raivis
Stumbiņš;
 nominācijā “Gada jaunietis” – Egīls
Skrūzmanis (Viesītes vidusskolas skolēns);
 nominācijā “Gada sociālais darbinieks” – Viveta Meldere (SIA Viesītes VSAC
aprūpētāja);
 nominācijā “Gada sabiedriski aktīvais cilvēks” – Anna Baltbārzde (Viesītes
iedzīvotāja);
nominācijā “Gada uzņēmējs” – Jānis
Romulāns (Rites pagasts).
Ar Viesītes novada Pateicības rakstiem
tiks apbalvoti: sabiedriski aktīvi cilvēki – Larisa Poriete (Rites pagasts) un Inese Purena
(Elkšņu pagasts);
Josifs Seņjo (Viesītes Transports) – par
apzinīgu un godprātīgu darba pienākumu
veikšanu;
Ligita Kadžule (Viesītes, Saukas pagasta
lauksaimniecības konsultante) – par ieguldījumu novada uzņēmējdarbības attīstībā.

Cienījamie
novada ļaudis!
“Turi Latviju ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā
lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo
zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.”
/J. Jaunsudrabiņš/
Klāt atkal novembris – mēnesis, kad
svinam Lāčplēša dienu un mūsu Dzimtenes
dzimšanas dienu, kad visspēcīgāk izjūtam
to, ka esam vienota tauta.
Šajā svētku laikā aicinu domāt labas
domas par mūsu valsti un tautu – celsim
saulītē labo! Katrs mūsu labais darbs,
labā doma un vārds veido daļiņu no
gaismas.
Lai ikvienā no mums Valsts svētku
noskaņās dzīvo lepnums par šo zemi, kas
mums no paaudzes paaudzē nodota un
kopta! Lai sirdīs ir svētku sajūta!
Iedegsim visgaišākās svecītes par godu
Latvijai! Padomāsim par to, kas mēs
esam. Mēs esam Latvija! Lai mums
izdodas noticēt sev, dot ticību citiem un
iedvesmoties lieliem darbiem!
Viesītes novada domes
priekšsēdētājs A. Žuks

NOVEMBRIS – valsts svētku mēnesis
11. novembris –
LĀČPLĒŠA DIENA

LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS 99. GADADIENAI
VELTĪTIE PASĀKUMI NOVADĀ

Plkst. 13.00 Saukas pagastā
Smiltaines kapsētā
piemiņas brīdis,
veltīts Lāčplēša dienai

16. novembrī plkst. 18:00 Rites Tautas namā
Latvijas Republikas 99. gadadienai veltīts pasākums
17. novembrī plkst. 16:00 Lones Tautas namā
koncerts, veltīts Latvijas 99. gadadienai. Piedalās Viesītes mūzikas skolas audzēkņi
17. novembrī plkst. 19:00 Elkšņu kultūras namā pasākums “Es savai Tēvzemei”.
Pasākumā teiksim paldies pagasta aktīvākajiem cilvēkiem un sponsoriem.
Pēc koncerta balle. Lūgums uz balli biļetes iegādāties iepriekš – līdz 15. novembrim.
Ieeja: 4,– EUR. Sekot līdzi informācijai uz afišām vai zvanīt 26405134 (Indra)
18. novembrī plkst. 15:00 Viesītes Kultūras pilī
AR LATVIJU SIRDĪ – SVINĪGS SARĪKOJUMS
Svētku programmā:
● Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana;
● “Mazā Bānīša” balvas pasniegšana;
● SVĒTKU KONCERTS. Piedalās: LNO soliste B. Renerte; LNSO trombonists A. Bērziņš; PO “Rīga”,
grupu “Astro'n'out”, “Auļi” situminstrumentālists M. Miļevskis un pianists U. Krišjānis; Rīgas Stradiņa
universitātes TDA “Ačkups” un Rīgas Celtniecības koledžas deju kolektīvs “Austris” /vad. E. Treilone/
Svētku dienās, 11. un 18. novembrī, aicinām visus novada iedzīvotājus iedegt svecītes ikvienā mājā,
ikvienā logā, radot svētku noskaņu visā valstī. Simboliski sasildīsim savu zemi un savas sirdis!
SVINĒSIM MŪSU VALSTS SVĒTKUS KOPĀ!

Plkst. 18:00 Viesītē
„SĒLIJAS GAISMA LATVIJAI”
pulcēšanās pie Viesītes
kultūras pils
● lāpu gājiens;
● piemiņas brīdis un ziedu
nolikšana pie Viesītes
Brīvības pieminekļa.
Godinot Brīvības cīņu varoņus,
iededzināsim gaismas simbolus –
lāpas un svecītes, dosimies pie
Viesītes Brīvības pieminekļa, lai
kopīgi atzīmētu Lāčplēša dienu.
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Mazā Bānīša Balvas 2017 laureāti
Mazā Bānīša Balva ir Viesītes novada
pašvaldības atzinība par ieguldījumu un sasniegumiem Viesītes novada un Sēlijas kultūras, kultūrvēstures un garīgo vērtību radīšanas un popularizēšanas jomā. Balva dibināta
Mazā Bānīša 100–tajā gadskārtā un tiek pasniegta nozīmīgos svētkos un pasākumos Viesītē un Viesītes novadā.
Ar Balvas piešķiršanas komisijas 2017.
gada 26. oktobra lēmumu Mazā Bānīša Balva 2017 tiek piešķirta: Birutai Beķerei, Līgai
Griškenai, Jānim Kolpakam, Veltai Lācei,
Pēterim Stradiņam.
Balva tiks pasniegta Latvijas valsts neatkarības 99. gadadienai veltītā svinīgā pasākuma laikā š. g.18. novembrī Viesītes Kultūras pilī.
Biruta Beķere. Atskatoties uz Birutas Beķeres 90 aizvadītajiem gadiem, var
teikt, ka ir nenovērtējams garā un bagātā mūža ieguldījums
Saukas evaņģēliski
luteriskās
baznīcas uzturēšanā un
saglabāšanā, kam
veltīti jau septiņdesmit gadi. Tas ir bijis
viņas mūža augstākais uzdevums. Visus gadus bijusi aktīva draudzes locekle, ilggadēja
draudzes sekretāre, daudz ziedojusi un ziedo Dievnama uzturēšanai.
Biruta ir saglabājusi vērtīgus materiālus
un palīdzējusi ar savām bagātajām zināšanām vairāku grāmatu tapšanā un izdošanā
par Saukas pagastu. Ikviens interesents par
Saukas pagātnes notikumiem tiek uzklausīts, un Biruta dalās it visā, ko zina. Viņas
prieks ir rūpes, nesavtīga palīdzība un līdzi
darbošanās.
Līga Griškena. Rakstītajam vārdam
ir milzu spēks, un visus mūsu vārdu “skaņdarbus” pārzina un “diriģē”, saliek kopā vienotā košā un optimistiskā izdevumā “Viesītes Novada Vēstis” Līga Griškena, atgādinot,

mudinot, ierosinot,
iedrošinot
rakstītājus jau 15 gadus.
Pēc šī izdevuma lasītāji spriež un vērtē
Viesītes pašvaldības
darbu, aktivitātes,
noskaņojumu
un
attieksmi pret visu
pie mums notiekošo. Avīzei ir izveidojies
savs stils, ar katru gadu tā top interesantāka, saturīgāka un patīkamāka. Apbalvojums
tiek piešķirts, izdevuma 15–to gadskārtu atzīmējot, suminot un daudzinot tā veidotāju
Līgu Griškenu.
Jānis Kolpaks. Jānis Kolpaks savā
mūžā ir strādājis dažādus atbildīgus darbus, taču visam pāri
bijusi vēlme izzināt
un saglabāt sava pagasta vēsturi. Gadu
desmitiem krātā informācija par Rites
pagasta viensētām
un to saimniekiem
ir apkopota viņa
grāmatā “Rites pagasta vēsture laiku lokos”. Viņš ir arī vairāku
grāmatu līdzautors par mūsu novadu.
Arī tagad Jānis Kolpaks nenogurdināmi strādā pie informācijas papildināšanas. Daudzu gadu garumā krājis un
savācis video materiālus par padomju
saimniecības “Druvas” darba un svētku
mirkļiem. Apkopojis un to pārveidojis
mūsdienu video materiālā. Šajā vasarā
pusotru stundu garā filma tika nodota
skatītāju vērtējumam.
Velta Lāce. Velta Lāce ir Saukas bibliotēkas vadītāja, audzinātāja, mamma, vecmamma un mūsu līdzgaitniece. Savas zemes
un vietas mīlētāja, pazinēja, kultūras glabātāja.
Viņa redz un priecājas par labo un vērtīgo savā pagastā, pateicoties viņai, saucieši un lonieši tiek virzīti “Vedēja” balvas

saņemšanai.
Skaista tradīcija,
ko Velta Lāce nenogurstoši, rūpīgi un ar
lielu prieku kopj, ir
Dziesmotā diena Saukā jūnija pirmajā sestdienā, kad viņa aicina
visus uz mūsu novadnieka komponista Arvīda Žilinska mājām
Lejas Arendzāniem.
Velta ik dienu kādam ko atgādina, kādu
pamudina, pasaka labu vārdu, kas tik nepieciešams ikdienā. No viņas staro labestība un
cilvēciskums, par ko daudzi viņai saka pateicības vārdus.
Pēteris Stradiņš. Rīdzinieks, Paula
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas
sirds ķirurgs, Rīgas
Stradiņa universitātes
Medicīnas fakultātes
Ķirurģijas katedras
asociētais profesors
Pēteris Stradiņš ir
piederīgs arī Viesītes
pagastam. Viņa vēlme ir saglabāt, uzlabot, attīstīt un vairot
Vecā Stendera un viņa piecu paaudžu pēcteču dzīves un darbošanās vietu prestižu.
Sunākstes Baznīca, Stenderu kapu kalns un
bijusī mācītājmuiža ir kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti visai Latvijai. Pēteris Stradiņš,
to apzinoties un jūtot saikni ar savas dzimtas sakņu īpašajām vietām, organizē teritoriju sakopšanas talkas un, izveidojot Vecā
Stendera Biedrību, uzsāk nozīmīgu projektu Vārnavas turpmākai attīstībai par lauku
kultūras centru.
Mēs visi tiekam iesaistīti tajā, jo šie kultūrvēsturiskie objekti ir mūsu novada lepnums, un Balva ir kā atbalsta un līdzdalības
zīme.
Mazā Bānīša Balvas piešķiršanas
komisijas vārdā – muzeja “Sēlija” vadītāja
I. Svilāne.

OFICIĀLĀS ZIŅAS

Viesītes novada domes kārtējā sēdē
2017. gada 19. oktobrī izskatītie jautājumi
1. Par Viesītes novada domes 2017. gada
19. oktobra saistošo noteikumu Nr. 9 “Viesītes novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
2. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2017 “Par trūcīgas
un maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa noteikšanu Viesītes novadā” apstiprināšanu.
3. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11/2017 “Par pabal-

stiem Viesītes novadā” apstiprināšanu.
4. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2017 “Par papildinājumiem un grozījumu Viesītes novada
pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 17/2013 “Par sociālo
pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada
pašvaldībā”” apstiprināšanu.
5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Saukas pagasta “Salu purvs” – atklātu, mutisku izsoli ar
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augšupejošu soli un noteikumu Nr. 25/2017
apstiprināšanu.
6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Saukas pagasta “Dūņupe” – atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli un noteikumu Nr. 26/2017
apstiprināšanu.
7. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Saukas pagasta “Dūņupe – 1” – atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli un noteikumu Nr. 27/2017
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apstiprināšanu.
8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo SIA “Pērlīte” 100% kapitāla daļu paketes pārdošanu, pārdošanas noteikumu un
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
9. Par fi nansējuma piešķiršanu no vides
aizsardzības speciālā budžeta – nolēma apmaksāt rēķinu – 472,41 EUR – par lielgabarīta atkritumu izvešanu uz SIA “Vidusdaugavas SPAAO “Dziļā vāda” un apmaksāt
rēķinu – 659,06 EUR – par kanalizācijas
sistēmas skalošanu Viesītes pilsētas daudzdzīvokļu mājās.
10. Par Viesītes vidusskolas bibliotēkas
mācību un daiļliteratūras grāmatu norakstīšanu – atļāva Grāmatvedības un fi nanšu
nodaļai norakstīt Viesītes vidusskolas bibliotēkas mācību un daiļliteratūras grāmatas
par kopējo summu 10751,76 EUR (saplēstas,
nobružāti vāki, neatbilst šī brīža mācību tematikai, morāli novecojušas, grāmatas no
1951. gada līdz 2004. gadam).
11. Par līguma slēgšanu ar SIA “VR
Audits” par zvērināta revidenta pakalpojumiem 2017. gada fi nanšu pārskata revīzijai.
12. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības programmām Viesītes novada izglītības iestādēs 2017. gadam.
1. Apstiprināja mērķdotāciju sadali vispārējai izglītībai 205452 EUR (no 2017. gada
1. septembra līdz 2017. gada 31. decembrim),
tai skaitā algu fonds 166237 EUR:
1.1 Viesītes vidusskola, kopā 138317
EUR; mēnesim 34579 EUR,
1.2 Rites pamatskola, kopā 27920 EUR;
mēnesim 6980 EUR.
2. Apstiprināja mērķdotāciju sadali
apmācībai bērniem no piecu gadu vecuma
16348 EUR (no 2017. gada 1. septembra līdz
2017. gada 31. decembrim), tai skaitā algu
fonds 13228 EUR:
2.1 pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, kopā 11800 EUR; mēnesim 2950 EUR,
2.2 Rites pamatskola, kopā 1428 EUR;
mēnesim 357 EUR.
3. Apstiprināja mērķdotāciju sadali interešu izglītības programmu īstenošanai
8264 EUR (no 2017. gada 1. septembra līdz
2017. gada 31. decembrim), tai skaitā algu
fonds 6687 EUR:
3.1 Viesītes vidusskola, kopā 2659 EUR;
mēnesim 664 EUR,
3.2 Rites pamatskola, kopā 648 EUR;
mēnesim 162 EUR,
3.3 Mūzikas un mākslas skola, kopā
3380 EUR; mēnesim 845 EUR.
13. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu,
veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
14. Par mērķdotācijas interešu izglītībai
papildus stundu sadalījumu.
Interešu izglītībai papildus piešķirtās
7 mācību stundas 2017./2018. mācību gada
pirmajam pusgadam (septembrim, oktobrim, novembrim, decembrim) nolēma sadalīt šādām izglītības programmām:
1. Rites pamatskola – 1,0 stunda

1.1 sporta pulciņš – 1,0 st.,
2. Viesītes vidusskola – 4,0 stundas
2.1 4. – 12. klašu koris – 1,0 st.,
2.2 sākumskolas klašu ansamblis – 1,0
st.,
2.3 vizuālās mākslas pulciņš “Ideju
bums” – 1,0 st.,
2.4 skatuves runa – 1,0 st.,
3. Viesītes Mūzikas un mākslas skola –
2,0 stundas
3.1 Viesītes 36. mazpulks – 2,0 stundas.
15. Par fi nansējuma piešķiršanu projektam “Simtgades bērni” – 2018. gada budžetā nolemts ieplānot līdz 400 EUR dāvanu
komplektu jaundzimušajiem bērniem (sudraba monētas tipa medaļa ozolkoka kastītē
ar pievienotu vēstuli bērniņam) iegādei no
biedrības Nigestes amatniecības nams. Dāvanu komplektus pasniegs 2018. gadā dzimušajiem Viesītes novada bērniem.
16. Par atbalstu pasākumam “Dvēseles
elpa 2017” – nolemts atbalstīt Viesītes vidusskolas skolēnu dalību labdarības festivālā “Dvēseles elpa 2017”, kas notiks š. g. 19.
novembrī Rīgā, Kultūras pilī Ziemeļblāzma,
piešķirot transportu un sedzot ceļa izdevumus nokļūšanai uz labdarības festivālu.
17. Par pašvaldības līdzfi nansējumu
biedrības “Saukas dabas parka biedrība”
projektam “Zivju resursu papildināšana
Saukas ezerā” – nolēma atbalstīt biedrības
“Saukas dabas parka biedrība” Lauku atbalsta dienestā iesniegto projektu “Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā” – valsts
atbalsta piešķiršanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda fi nanšu līdzekļiem.
Projekta īstenošanai piešķirs pašvaldības
līdzfi nansējumu 1663 EUR no Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem.
18. Atbalstīja L. Ābolnieces iesniegumu
un no pašvaldības budžeta piešķīra 50 EUR
tēlojumu izdevuma “Kas Tu esi man, Latvija?” izdošanai.
19. Par nepabeigtās būvniecības objektiem.
Nolēma 2018. gadā neturpināt šādus nepabeigtās būvniecības objektus un norakstīt
to izmaksas: daudzdzīvokļu ēku siltināšana –
3798,79 EUR; dienesta viesnīcas 2. stāva
atsevišķu telpu atjaunošana Sēlijas Sporta
skolas vajadzībām – 3990 EUR; arodvidusskolas energoaudita pārskata izstrādes un
būvprojekta minimālā sastāva sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centra izbūves Smilšu ielā 39 izdevumus, kas
šobrīd nav aktuāli – 4198,70 EUR.
20. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā 2 personām.
21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu
anulēšanu 1 personai.
22. Par triju zemes īpašuma sadalīšanu,
par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma, par zemes nomu, par adreses
piešķiršanu, par nosaukuma maiņu, par
lauksaimniecības zemes apmežošanu.
23. Par līgumu “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Viesītes novadā”.
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24. Par saistošo noteikumu Nr. 13/2017
“Par grozījumiem 2017. gada budžetā” apstiprināšanu.
25. Nolēma atkārtoti izskatīt jautājumu
par projekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar
funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības
un sociālās aprūpes centra vajadzībām” realizāciju.

25. oktobrī notika ārkārtas
domes sēde, kurā tika
izskatīts viens jautājums:
Par projekta “Esošās skolas ēkas pārbūve
ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām”
otrās kārtas būvdarbiem.
Nolēma:
1. Atcelt 2017. gada 21. septembra domes lēmumu Nr. 1# “Par projekta “Esošās
skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu
Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām” otrās kārtas iepirkumu”.
2. Apstiprināt fi nansējumu 1 484
972,55 EUR (ar PVN) projekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes
centra vajadzībām” būvdarbu II kārtai (telpas Veselības un sociālās aprūpes centra
vajadzībām).
3. Uzsākt projekta “Esošās skolas ēkas
pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas
un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām” II kārtas būvniecību.
4. Būvdarbu laikā veikt būvdarbu apjomu, kuri neietekmē būves funkcionalitāti un atbilstību šādu būvju normatīvajiem
aktiem un sanitārajām prasībām, izslēgšanu, saskaņojot tās ar autoruzraugu un
būvdarbu veicēju, tādējādi samazinot būves
izmaksas.
5. Kvalitatīvai būvdarbu izpildei un saskaņā ar būvniecības likumu nodrošināt
būvuzraudzību. Veikt iepirkumu būvuzraudzībai.
6. Saskaņā ar 2017. gada 12. aprīļa domes
lēmumu Nr. 19 izlietot iepriekšminētajiem
būvdarbiem piešķirto valsts mērķdotāciju
35 000 EUR līdz 2017. gada 31. decembrim.
7. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ne vairāk kā 1 000 000 EUR projekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes
centra vajadzībām” būvdarbu veikšanai.
Aizņēmumu ņemt uz 30 gadiem ar valsts
kases noteikto procentu likmi. Summas izņemšanu paredzēt, sākot ar 2018. gadu.
8. Atmaksu uzsākt ar 2019. gada 4. ceturksni.
9. Iztrūkstošo fi nansējumu nodrošināt
no pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanas.
10. Nozīmēt izpilddirektori S. Lūsi kā
atbildīgo personu par izpildi.
Informāciju sagatavoja pašvaldības
kancelejas vadītāja D. Vītola.
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi novada mājaslapā: www.viesite.lv
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Viesītes novada vadības tikšanās ar
iedzīvotājiem
9. oktobrī Viesītes novada pagastu centros un Viesītes pilsētā notika iedzīvotāju
tikšanās ar novada vadību – Viesītes novada
domes priekšsēdētāju Alfonu Žuku, izpilddirektori Sanitu Lūsi, komunālās pārvaldes
vadītāju Māri Blitsonu un pašvaldības policistu Jāni Pučinski.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks informēja iedzīvotājus par novada aktualitātēm – apkures sezonas sākšanos, pansionāta būvniecību Viesītē, ārkārtas
stāvokļa izsludināšanu Viesītes novadā saistībā ar plūdu radītajiem postījumiem, darbu
pie nākošā gada pašvaldības budžeta, minimālās algas celšanos par 50 EUR, sākot no
2018. g. janvāra, tā ietekmi uz pašvaldības
budžetu u.c. Priekšsēdētājs informēja, ka no
2018. g. janvāra brīvpusdienas saņems arī
visi bērnudārza bērni, kā arī aicināja visus
iedzīvotājus aktīvi sekot līdzi un iesaistīties
jaunā Viesītes novada Teritorijas plānojuma
izstrādē.
Izpilddirektore un Saukas pagasta pārvaldniece informēja par Lones pasta nodaļas
slēgšanu. Iedzīvotāji var neuztraukties, jo

visas pasta funkcijas turpmāk
veiks pastnieks.
Komunālās pārvaldes vadītājs Māris Blitsons ziņoja, ka
saistībā ar Valsts Vides dienesta
pieaugošajām prasībām ūdens
attīrīšanai, atkritumu nodošanas
tarifu paaugstināšanos un minimālās algas palielināšanos no nākošā gada pieaugs cenas Viesītes
Komunālās pārvaldes kanalizācijas un atkritumu pakalpojumiem.
M. Blitsons atgādināja, ka ikvienai mājsaimniecībai ir jābūt noslēgtam atkritumu izvešanas līgumam. Sods par līguma neslēgšanu ir
no 70 līdz 700 EUR. Tāpat svarīgi ir pareizi
sašķirot atkritumus un atbilstošajos konteineros mest tiem paredzētās lietas – stiklu,
plastmasu, papīru. Ja, poligonā nododot šķirotos atkritumus, tiem ir klāt arī neatbilstoši
atkritumi – tie netiek pieņemti un ir jānodod
vispārīgajos atkritumos, par kuriem par katru tonnu ir jāmaksā, tāpēc pareizi sašķirot
atkritumus ir visu iedzīvotāju interesēs. Sākot no 2018. gada, spēkā stāsies jaunie uguns-

drošības noteikumi, kuri paredz, ka virtuves
tvaika nosūcējam ir jābūt atsevišķai ventilācijas sistēmai. Savukārt, sākot no 2020. gada,
katrā mājsaimniecībā būs jābūt ierīkotiem
dūmu detektoriem.
Sanākušie iedzīvotāji vadībai uzdeva
visdažādākos viņus interesējošos jautājumus – gan par novada lietām, gan komunālajiem un vietēja līmeņa jautājumiem.
Paldies visiem par atsaucību, dalību un
ieinteresētību!
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe
Autores foto

Viesītes sadraudzības pilsētā Čeladžā atklāj
renovēto domes ēku

20. oktobrī Viesītes novada sadraudzības pilsēta Čeladža (Polija) ar vērienīgu
pasākumu atklāja renovēto pilsētas domes
ēku. Šajā svinīgajā brīdī aicinātas piedalīties bija arī sadraudzības pilsētas – Viesīte,
Auby (Francija) un Varpalota (Ungārija).
Viesītes novada pašvaldību šajā vizītē
pārstāvēja deputāts Anatolijs Kvitkovs un
Jaunatnes lietu speciāliste Austra Niķe.
Čeladžas renovētās domes atklāšanas
pasākums iesākās ārā, domes ēkas priekšā,
kur uz izveidotas skatuves notika modes
skate. Tās sākumā savus jaunākos darbus
izrādīja Čeladžas dizaina skolas audzēknes, savukārt turpinājumā uz mēles kāpa
Čeladžas pašvaldības darbinieki. Par godu
renovētajai domes ēkai pašvaldības dar-

biniekiem bija uzšūti jauni
biroja tērpi. Par stilu un
modeli bija parūpējies modes dizainers, kurš katram
piemeklēja piemērotāko un atbilstošāko
tērpu. Jauns biroja tērps bija tapis pat Čeladžas domes apkopējai, kura ar lepnumu
to demonstrēja modes skatē. Darbinieku
acīs bija redzams neliels uztraukums par
lielo izgājienu, bet pāri visam lepnums
par savu pilsētu un renovēto domes ēku.
Modes skates noslēgumā, skanot Rokija filmas motīva dziesmai, darbiniekiem
uz skatuves pievienojās Čeladžas pilsētas
mērs Zbigniew Szaleniec un abas vicemēres – arī jaunos tērpos. Pasākuma turpinājumā sekoja vīriešu akapella grupas uzstāšanās, lāzeršovs, kurš atainoja pilsētas
vēsturi cauri gadsimtiem un līdz pat mūsdienām, bet finālā sekoja grandiozs salūts
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un renovētās domes
ēkas atklāšanas lentes
pārgriešanas ceremonija. Pēc tās visi pilsētas
iedzīvotāji un viesi bija
aicināti doties ekskursijā pa domes ēku gidu –
pašvaldības darbinieku
pavadībā.
Viesītes
novada
pašvaldība šajā svētku
reizē savai sadraudzības pilsētai Čeladžai uzdāvināja Latvijā
ražotu ozolkoka sienas pulksteni, kurā bija
iegravēti abu pilsētu ģerboņi.
Čeladžas domes ēka ir pilnībā renovēta
gan no ārpuses, gan iekšpuses – iekārtotas
divas moderni aprīkotas konferenču zāles,
domes sēžu telpa, pirmajā stāvā ierīkots
informācijas punkts un telpas klientu apkalpošanai.
Kopumā bijām patīkami pārsteigti gan
par oriģinālo domes ēkas atvēršanas svētku pasākumu, gan pašvaldības darbinieku
drosmi un saliedētību, uzņemoties kāpt uz
mēles ļaužu pārpildītā pilsētas laukumā
un ekskursiju vadīšanu visiem jaunās ēkas
viesiem.
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un
Sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe
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Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –
Viesītes novada Saukas pagasta “Salu
purvs”, ar kadastra numuru 56880070032,
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas)
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56880070032, 72,1 ha platībā; sākotnējā cena EUR 63550.00. Izsoles solis EUR
200.00 (divi simti euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2017. gada 7. decembrim
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada
pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Īpašums ir meža zeme.
Nav pirmpirkuma tiesību uz īpašumu.
Izsole sāksies 2017. gada 8. decembrī
plkst. 11.30 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 pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –
Viesītes novada Saukas pagasta “Dūņupe”, ar kadastra numuru 56880040160,
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu
soli; nekustamais īpašums sastāv no 2
(divām) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56880040160 un 56880040197,
100,6 ha kopplatībā; sākotnējā cena EUR
109200.00. Izsoles solis EUR 200.00 (divi
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simti euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2017. gada 7. decembrim
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada
pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Īpašums ir meža zeme.
Nav pirmpirkuma tiesību uz īpašumu.
Izsole sāksies 2017. gada 8. decembrī
plkst. 12.30 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 pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –
Viesītes novada Saukas pagasta “Dūņupe –
1”, ar kadastra numuru 56880040281, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas)
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56880040281, 18,9 ha platībā; sākotnējā cena EUR 22450.00. Izsoles solis EUR
200.00 (divi simti euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2017. gada 7. decembrim
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada
pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Īpašums ir meža zeme.
Nav pirmpirkuma tiesību uz īpašumu.
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Izsole sāksies 2017. gada 8. decembrī
plkst. 13.30 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 pašvaldība pārdod tai piederošās SIA “Pērlīte”, reģ. Nr.
45403005087, 100% kapitāla daļu paketi.
Kapitāla daļu paketes pārdošanas metode – atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Kapitāla daļu paketes sākotnējā vērtība – EUR 65000.00 (sešdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi), izsoles solis EUR
1000.00 (viens tūkstotis euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar pārdošanas un izsoles
noteikumiem, iesniegt pieteikumus un
dokumentus izsolei var līdz 2017. gada 8.
decembrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Nav personu, kurām būtu pirmpirkuma tiesības.
Izsole sāksies 2017. gada 22. decembrī
plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads.
Pircējam pirkuma summa jāsamaksā
14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc
lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanas, saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai
mob. t. 26424109.
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Aktuāli lauku saimniekiem novembrī
Projekti. No š. g. 7. novembra līdz
7. decembrim atvērta projektu kārta pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
apakšpasākumos.
“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” mērķis ir veicināt lauku saimniecību
un kooperācijas attīstību. Pasākuma ietvaros atbalstīs dažādas investīcijas tehnikas un
iekārtu iegādei, būvju celtniecībai u.c. Pieejamais finansējums lauku saimniecībām ir
70 milj. eiro, bet lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (LPKS)
– 5 milj. eiro. Finansējuma ierobežojums
esošai lauku saimniecībai – 2 milj. eiro (t.
sk. pamatlīdzekļiem 700 tūkst. eiro), jaunai
lauku saimniecībai 150 tūkst. eiro, LPKS –
10 milj. eiro.
“Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
mērķis – lauksaimniecības produkcijas
pārstrādes attīstības veicināšana. Atbalsta

pretendenti ir jauni un esoši pārstrādes uzņēmumi, kā arī ražotājs mājas apstākļos –
juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos. Projekta ietvaros var piesaistīt kā investīcijas, tā būvēt dažādas ēkas. Pieejamais
publiskais finansējums ir 25 milj. eiro. Maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50%.
“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā” mērķis – lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras uzlabošana, t. sk. meliorācijas sistēmu, laukumu un
pievedceļu atjaunošana/izveide. Pieejamais
publiskais finansējums fiziskām personām,
lauku saimniecībām un pašvaldībām ir 8
miljoni eiro.
Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem pieejama Lauku
atbalsta dienesta mājaslapā: www.lad.gov.lv

sadaļas “Atbalsta veidi”
apakšsadaļā “Projekti un
investīcijas” vai sazinoties ar LLKC reģionālo
biroju ekonomistiem.
Jūsu projekta atbilstību šiem pasākumiem varat noteikt, izmantojot LLKC
izstrādāto ES atbalsta pieejamības noteikšanas programmu (tiešsaistes adrese:
http://esatbalsti.llkc.lv/).
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu
likumu, kā arī to var darīt personīgi LAD
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai
centrālajā birojā Rīgā.
Informācijas avots: LLKC informatīvais
izdevums Lauku E-Lapa.
L. Kadžule,
lauku attīstības konsultante

w w w.viesite.lv
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Turpinās pārrobežu projekta īstenošana

Kopš 2017. gada 1. maija Viesītes novada
pašvaldībā tiek īstenots Interreg Latvija –
Lietuva pārrobežu sadarbības programmas
2014. – 2020. gadam projekts “Travel smart –
visit Lithuania and Latvia”, Nr. LLI – 199, /
Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju/.
Projekta mērķis ir izveidot interaktīvu tūrisma maršrutu Latvijā un Lietuvā, sakārtot Mīlestības takas infrastruktūru Viesītē,
iegādāties aprīkojumu tūrisma informācijas
punktam, kas atrodas Viesītes muzeja “Sēlija” ēkā, objektu pieejamības uzlabošanai, organizēt divus apmācību seminārus tūrisma
jomā iesaistītiem speciālistiem un pieredzes
apmaiņas braucienu uz Poliju, izstrādāt tūrisma bukletu trijās valodās. Partnerībā no
Lietuvas piedalās Anīkšču, Biržu, Krekenavas reģionālo parku administrācijas, savukārt no Latvijas – Salas, Jēkabpils, Ilūkstes
un Viesītes novadu pašvaldības. Līdz šim ir

notikušas divas projekta sanāksmes, organizēts labas prakses pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju. Viesītes novada pašvaldība
saskaņā ar projekta aktivitāšu plānu organizēja semināru vadības grupas speciālistiem
“Iespējas un rīki tūrisma veicināšanā”. 4.
oktobrī uz semināru pulcējās visu partneru
pārstāvji. Nodarbības vadīja lektori Ēriks
Lingebērziņš un Madara Brūvere. Lekcijās
un grupu darbā semināra dalībnieki apguva
tēmas par teritorijas izmantošanu, klāsteru
veidošanu un sadarbību, mārketingu, jaunu
produktu veidošanu un attīstību, reģionu

kartēšanu, mērķgrupas vajadzību analīzi.
No Jaunatnes lietu speciālistes intervijas ar
lektoru Ēriku Lingebērziņu: “Projekts ir par
pārrobežu sadarbību un veidiem, kā meklēt
risinājumus un sadarbību jauniem projektiem, tieši tūrismā starp Latviju un Lietuvu,
pievēršot uzmanību vietām, kurās tūrisms
vēl nav tik attīstīts, kā citviet Latvijā. Mūsu
mērķis ir runāt gan par teoriju, gan analizēt
esošos piemērus, kas katram bijis veiksmīgs,
kas nē, kā arī meklēt risinājumus neveiksmīgajiem piemēriem un atrast ceļu līdz veiksmīgam risinājumam. Visam pāri gribam
runāt par nepieciešamību sadarboties, nevis
formāli parakstot līgumu, bet atrodot sadarbības kopējo jēgu un mērķi. Vēlamies arī iedot ziņu, ka viens nav cīnītājs un ka tūrismā
mazi galamērķi, piemēram, Viesītes novads,
nevar tikt pie starptautiskiem tūristiem, bet,
paplašinot tūrisma piedāvājumu, kā arī aptverot kaimiņu valstis un reģionus, iespējas
paplašinās.”
Seminārā piedalījās trīs pārstāvji no
katra partnera puses – kopā 21 dalībnieks.
Noslēgumā dalībnieki saņēma sertifi kātus.
Decembrī visi partneri tiksies kopīgā sanāksmē, lai novērtētu paveikto un izskatītu
turpmākos uzdevumus.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja,
projekta koordinatore G. Dimitrijeva

Labdarības festivāls
“Dvēseles elpa 2017”
19. novembrī Rīgā, kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, notiks ikgadējais Labdarības festivāls “Dvēseles Elpa 2017”. Tradicionāli šis
festivāls notiek novembrī un ir pieskaņots starptautiskajai cistiskās fibrozes dienai.
Festivāls “Dvēseles Elpa” apvieno lielu skaitu Latvijas radošo
cilvēku un ir sirds siltuma un atsaucības simbols. Šī festivāla mērķis – sabiedrības informēšana par ģenētisku saslimšanu – cistisko
fibrozi (kura ir reta iedzimta saslimšana), kā arī līdzekļu piesaistīšana svētku dāvanām pacientiem ar šo diagnozi, jo šīs slimības
dēļ viņi svētkus nevar svinēt kopā.
Visas dienas garumā: dienas koncertā no plkst. 11:00 līdz
plkst. 16:00 un gala koncertā no plkst. 17:00 līdz plkst. 19:00 piedalīsies dažādu žanru un paaudžu deju kolektīvi, mūzikas kolektīvi un solisti no visas Latvijas, kā arī burbuļšova un cirka burvju
mākslinieki.
Uz dienas koncertu var ierasties un to var izbaudīt jebkurā
brīdī, jo tas ilgst 5 stundas. Dienas koncerta laikā tiek organizētas
radošās darbnīcas un labdarības tirdziņš no plkst. 11:00 līdz plkst.
17:00. Strādās foto stūrītis.
Organizētāji: “Alegria Event Center” & “Janin Studio” & Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība aicina visus uz IV Labdarības festivālu “Dvēseles Elpa”, lai atnestu daļiņu sava siltuma, un piedalīties šajā labdarības kustībā, lai kopīgi visas dienas garumā baudītu
koncerta prieku, atceroties spilgtākos pagājušo gadu Labdarības
festivāla “Dvēseles Elpa” notikumus. Būs iespēja noskatīties fi lmas un skatīt izstādi, kur, pateicoties organizatoru un dalībnieku
atsaucībai un ieguldītajam darbam, ir redzams bērnu patiesais
prieks, saņemot sapņotās dāvanas.
Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valdes
priekšsēdētāja A. Beļinska
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Turpinās Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve
Pašvaldības projekta “Pašvaldības ceļa S7
Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve”, Nr. 17–05–
A00702–000019, būvniecības darbi oktobra
mēnesī pagarināti līdz 1. decembrim, pamatojoties uz būvdarbu veikšanai nepiemērotiem laika
apstākļiem. Būvdarbus veic SIA “Ošukalns”.
Projekta ietvaros tiek veikta pārbūve 3,040
km garā posmā. Projektēšanu ir veikusi un autoruzraudzību veic IK “Metrs”, būvuzraudzību
veic SIA “GEO Consultants”. Projektā paredzētie būvdarbi veicami, nepārtraucot ceļa pamatfunkciju. Tas ir izmantojams būvdarbu laikā,
atbilstoši veicamo darbu raksturam plānojot
un organizējot satiksmi pa esošo segumu, daļēji
izbūvējot jauno segumu, vai pagaidu apvedceļiem.
Ceļu intensīvi izmanto uzņēmēji un lauk-

saimnieki. Pie ceļa atrodas intensīvi izmantota
lauksaimniecības zeme, tāpēc saimniecībām
tiks atvieglota piekļuve apsaimniekotajām platībām, līdz ar to samazināsies tehnikas ekspluatācijas izmaksas. Tas ir vispārīgas lietošanas ceļš
un pieejams ikvienam. Projekts veicina teritorijas pievilcības uzlabošanu uzņēmējiem un zemniekiem.
Projekta kopējās izmaksas ir 256021.69
EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
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
Projekta vadītāja L. Zvirbule
Autores foto

Viesītes novada pašvaldības policijas darbs septembra mēnesī
Viesītes novada pašvaldības policijā 2017.
gada septembra mēnesī reģistrēti 2 iesniegumi,
saņemtas 14 mutiskas informācijas no Viesītes
novada juridiskajām personām un iedzīvotājiem, saņemti un apkalpoti 23 personu izsaukumi. Viesītes novada pašvaldības policijā ar
dažādiem jautājumiem griezušies 9 Viesītes
novada iedzīvotāji, 6 gadījumos veikts darbs
ar nepilngadīgām personām. Sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu,
Valsts policiju, Probācijas dienestu – 6 gadījumos. Pašvaldības policija nodrošināja kārtību
2 publiskajos pasākumos. Veikti 4 reidi novada
ūdenstilpju apsekošanā, pārbaudīti 6 makšķernieki, sastādīti 5 Administratīvo pārkāpumu
protokoli, 2 protokoli par dzīvnieku labturības
noteikumu pārkāpumiem, 1 protokols par nedeklarētu dzīves vietu.
Pašvaldības policija vēlreiz brīdina novada

iedzīvotājus par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajos sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos. Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 75. panta otrā daļa nosaka – Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro,
bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro. Augusta mēnesī par iepriekš minēto pārkāpumu sastādīti 2
protokoli, turpmāk biežāk tiks veiktas pārbaudes ne tikai pilsētas un pagastu centru iedzīvotājiem, bet līgumiem jābūt arī pārējiem novada
iedzīvotājiem. Vairāki privātmāju īpašnieki atkritumus liek pie mājām izraktās bedrēs, meža
malās. Atgādinām, ka Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 58. pants nosaka – par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes

vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem,
ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai citām
kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem,
piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz
tiem jebkādā veidā — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai
izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro,
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos
transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas. Pienācis rudens, kokiem lapas nokrīt, un daudzās
vietās atklājas nepatīkamas ainas, ko vasaras
mēnešos nevarēja redzēt. Diemžēl sodi ir bargi.
Ceram, ka laicīgi izdarīsiet nepieciešamās darbības, lai nerastos Jums nepatīkamas situācijas.
Ar cieņu, Viesītes novada pašvaldības
policijas inspektors J. Pučinskis.

Aicinājums visām nodarbinātajām personām!
Tikai līdz 6. novembrim Jums ir iespēja pieteikties mācībām!
Iepazīstieties ar šajā brīdī pieejamajām programmām: http://zrkac.lv/event.
php?id=4016, lai secinātu – vai ir interese un
vēlme apgūt jaunas kompetences vai pārkvalificēties? Visā Latvijā 55 mācību iestādes piedāvā
743 izglītības programmas.
Lai izvēlētos piemērotāko programmu
un pieteiktos mācībām, aicinām izmantot
konsultanta palīdzību. Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Jūs gaidīs
konsultante Laura Zvirbule, tel. nr. 26691248,
e-pasta adrese: laura.zvirbule@viesite.lv
Neformālās izglītības programmas vai profesionālās tālākizglītības programmas var izvēlēties 4 nozarēs:
• būvniecība,
• elektronisko un optisko iekārtu ražošana,
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
• kokrūpniecība,
• metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.
Kas var pieteikties?
Strādājošie:

• vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam
vecumam,
• ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību.
Kam ir priekšrocība uzņemšanā?
Priekšrocības uzņemšanā ir sociālā riska
grupu nodarbinātajiem:
• vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju
klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās:
✓ pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
✓ kvalificēti strādnieki un amatnieki,
✓ iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
✓ vienkāršajās profesijās strādājošie,
• vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts
ilgākam darba mūžam”,
• bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Kādas ir mācību izmaksas?
• Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi
un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
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• nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai
trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
Iesniedzamie dokumenti (iespējams aizpildīt pašvaldībā):
• aizpildīta pieteikuma veidlapa,
• izglītību apliecinoša dokumenta kopija,
uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās
tālākizglītības programmās),
• izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās
personas statusu (ja attiecināms).
Sīkāka informācija par programmām:
mājaslapā: www.macibaspieaugusajiem.lv
un www.viaa.gov.lv
Projektu administratore L. Zvirbule
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“Sējējs 2017” apbalvošanas ceremonijā Viesītes novadu
pārstāv Brunovsku ģimene no Elkšņu pagasta

13. oktobra vakarā Rīgā, Ziemeļblāzmas
kultūras pilī, notika gadskārtējā Zemkopības
ministrijas organizētā konkursa “Sējējs 2017”
apbalvošanas ceremonija, kurā šogad piedalījās
arī Viesītes novada pārstāvji – Brunovsku ģimene. Viņi bija izvirzīti nominācijai “Ģimene lauku sētā”. Ar savu klātbūtni pasākumu pagodināja Zemkopības ministrs, Ministru prezidents
ar kundzi un Valsts prezidents ar kundzi. Katru
nomināciju pieteica un sveica kāds sabiedrībā
pazīstams cilvēks.
Brunovsku ģimene izpelnījās ievērību ar to,
ka tajā zem viena jumta dzīvo trīs paaudzes un
katra var lepoties ar savu devumu sabiedrībai.
Z/S Bērtmināni atrodas Viesītes novada
Elkšņu pagastā. Šajā saimniecībā zem viena
jumta saimnieko trīs paaudzes – Ilgvars (78)
un Lidija Brunovski (70) kopā ar dēlu Valdi,
viņa sievu Dainu un diviem dēliem Artūru un
Andri. Z/S Bērtmināni ir bioloģiskā saimniecī-

ba, kurā audzē gaļas lopus, zemenes un ziemas
ķiplokus, kā arī pēc pašu izdomātas tehnoloģijas
ražo bio humusu.
Ģimenes kopība tiek uzturēta, visiem iesaistoties saimniecības darbos, svinot kopīgus
svētkus un svētdienās – ejot baznīcā. Saimniecības ikdienas dzīvē un darbos iesaistās visas
paaudzes, arī dēli, kuri no mazām dienām palīdz vecākiem un vecvecākiem apdarīt ikdienas
darbus. Kā teic Ilgvars Brunovskis: “Lielākais
ieguvums, saimniekojot un dzīvojot kopā vairākām paaudzēm, ir dzīves pieredze, kuru var
nodot jaunajiem.”
Brunovsku ģimene devusi ievērojamu ieguldījumu sabiedrības attīstībā, jo ne vien izveidota un attīstīta bio humusa ražošana, bet Ilgvars 2013. gadā ir izdevis grāmatu “Varmācības
ēnā”, kurā stāstīts par Latvijas neseno vēsturi un
šodienu. Ilgvars grāmatā analizējis marksisma –
ļeņinisma ideoloģijas varmācīgo būtību un tās

ietekmi uz mūsu tautas šodienas domāšanu.
Tāpat viņš ir izdomājis tehnoloģiju, kā Aknīstes
novada Gārsenē iegūt dzelzsrūdu, kur pētījumu
rezultāti liecina par bagātīgiem krājumiem, kā
arī cer izdomāt, kā iegūt smaržas no ceriņu ziediem. Savukārt Valdis ne vien aktīvi rūpējas par
saimniecību, bet arī pēdējos desmit gadus kalpo
Viesītes Brīvības baznīcas draudzē par pērminderi, dzied Viesītes jauktajā korī, piedalās Elkšņu pagasta rīkotajās pašdarbnieku aktivitātēs
un spēlē teātri. Abi dēli dejo latviešu tautas dejas
un cītīgi sporto. Tas viss nebūtu iespējams bez
gādīgu un gudru sievu – Lidijas un Dainas – atbalsta, rūpēm par mājas soli un ģimeni.
Viesītes novada pašvaldība izsaka pateicību
Brunovsku ģimenei par stipru, latvisku ģimenes
tradīciju uzturēšanu laukos, kas var kalpot par
piemēru pārējiem ne tikai novadā, bet arī Latvijā, kā arī par atsaucību, piedaloties konkursā
“Sējējs 2017”!
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe

Zupu ģimene Baltkrievijā piedalās jauno ģimeņu
konkursā “Ciema meistars”
No 7. līdz 8. oktobrim
Viesītes novada pašvaldības
delegācija apmeklēja sadraudzības pilsētu Postavi
Baltkrievijā, lai piedalītos
jauno ģimeņu konkursā
“Ciema meistars”. Viesītes
novadu braucienā pārstāvēja Viesītes domes deputāts Pēteris Līcis ar sievu
Ilzi un Zupu ģimene – Jānis, Sabīne un Madara.
Vizītes mērķis bija pārstāvēt Viesītes novadu apaļā galda diskusijās par jaunatnes tēmu
un piedalīties jauno ģimeņu konkursā “Ciema
meistars”. Konkurss notiek jau sesto gadu, ikreiz kādā citā no 10 apgabala ciemiem. Šogad
konkursā piedalījās divas vietējās komandas un
divas ģimenes no Latvijas – Rēzeknes novada
un Viesītes. Konkursā ģimenēm bija jāprezentē
sevi ar 5 minūšu vizītkarti, jāprezentē ģimenes

8

ēdiens un jāsacenšas dažādos praktiskos mājsaimniecības uzdevumos. Zupu ģimene dalību
konkursā uztvēra kā izaicinājumu un jaunu
pieredzi: “Mūsu ģimenei bija gods pārstāvēt
Viesītes novadu jauno ģimeņu konkursā “Ciema meistars”. Konkurss noritēja ļoti draudzīgā
gaisotnē, un tam bijām sagatavojušies godam.
Mūsu ģimenei visvairāk patika savas ģimenes
vizītkartes prezentēšana, jo tas bija pārbaudījums pašiem, sadūšojāmies pat dejot uz skatuves! Paldies par iespēju iegūt jaunas zināšanas
un pieredzi, kā arī izrauties no ikdienas darbiem! Paldies Viesītes pašvaldībai par palīdzību,
lai varētu sagatavoties braucienam un priekšnesumam.”
Paldies Zupu ģimenei par atsaucību un
drosmi, pārstāvot savu novadu starptautiskā
konkursā!
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe
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Viens no 100 labajiem darbiem lapu mēnesī

Mazā Bānīša parks ir gan bijusī šaursliežu dzelzceļa depo teritorija ar ēkām, kur
mājvietu atradusi vēsturiskā lokomotīve ar
vagoniem, gan parks tiešā nozīmē, kur aug
daudz koku. Muzejam pieder arī plašs dārzs

aiz Stradiņa skolas, tāpēc katru gadu oktobrī
mums iesākas lapu mēnesis, kad visa vasaras
lapu bagātība jāsavāc. Esam priecīgi, ja mums
nāk palīgā skolēni, jo, visiem pulkā strādājot,
darbs rit raiti un rezultāts ir iepriecinošs.

Paldies Viesītes vidusskolas abām sestajām klasēm, kas kopā ar audzinātājām Sanitu Berģi un Zinu Pomjalovu veltīja savu
trešdienas pēcpusdienu lapu talkai! Bērni
strādāja čakli un ar prieku. Vēl viens labs
darbs padarīts, kas pievienosies 100 labo
darbu sarakstam. Akcija veltīta Mazajam
Bānītim, Latvijas simtgadi sagaidot, bet
darbi var būt darāmi arī otrā muzeja nodaļā – Paula Stradiņa skolā. Akcija turpinās,
bet noslēgsies, kad simts labie darbi būs
padarīti.
Ar labajiem darbiem var iepazīties muzeja mājas lapā: www.muzejsselija.lv. Aicinām
pievienoties!
I. Svilāne,
Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja
Autores foto

Mirdzas Brūniņas rokdarbu izstādes atklāšana
Paula Stradiņa skolā

6. oktobra pēcpusdienā tika atklāta
neretietes Mirdzas Brūniņas rokdarbu iz-

stāde. Rokdarbniece jau agrā bērnībā iepazinusies ar adīšanu, tamborēšanu, aušanu.
Tie ir darbi, kas prasa precizitāti, rūpīgumu, pacietību un radošumu. Mirdza savas
prasmes pārmantojusi un iedvesmu smēlusies no vecvecmammas, vecmammas
un mammas. Aušanas pasaulē viņu skolas
laikā ievadījusi darbmācības skolotāja. Izstāde vēlreiz apstiprina senāko rokdarbu
dzīvotspēju arī šodienas kultūras izpratnes
mainīgajās vērtībās. Darbu autore stāsta, ka
rokdarbi ir lielisks relaksācijas un atpūtas
veids, pat sava veida meditācija. Šī nodarbe
rada gandarījumu, prieku un iedvesmu, tā
ir krāsu terapija sirdsmieram.
Kopš 2000. gada rokdarbniece piedalās
dažādos projektos, kas saistīti ar aušanu.
Pirmā personālizstāde bijusi 2016. gada jūlijā Jaunjelgavā. 2016. gada rudenī nelielu daļu
rokdarbu interesenti varēja aplūkot Neretas

centrālās bibliotēkas organizētajā izstādē,
kā arī Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi”. Daudzi rokdarbi aizceļojuši uz dažādām
vietām Latvijā, kā arī uz ārzemēm – Itāliju,
Vāciju, Angliju, Ukrainu un Īriju. Trīs gadus
Mirdza ar saviem darbiem piedalās arī Zemgales novada stendā “Riga Food”.
Šajā izstādē skatāmi pēdējo trīs gadu
darbi. Uzaustie dažādu veidu Neretas novada brunči jau nonākuši to nēsātāju īpašumā. Tuvojoties Latvijas simtgadei, palielinājies pieprasījums pēc tautiskajiem
brunčiem.
Izstāde skatāma līdz 30. novembrim
muzeja darba laikā no otrdienas līdz sestdienai (10.00 – 17.00). Laipni aicināti!
Izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem speciāliste L. Levinska–
Drozdova
Autores foto

Tūristus saista senais un mūsdienīgais līdzās
Elkšņos iegriežas aizvien vairāk tūristu,
jo ievērojuši, ka te veiksmīgi savijas senais un
mūsdienīgais. Pirmkārt, viņus interesē kulinārā tūrisma piedāvājums. Uzņēmējas Jolantas
Kovnackas gatavotais dzēriens “Alīdas kafeja”,
kas ražots no vietējām un pašu izaudzētām
izejvielām, ne tikai labi garšo, bet arī emocionāli uzrunā apmeklētājus kā piemiņa vecmāmiņai Alīdai. Viņas recepte bijusi ceļa maize
mazmeitas uzņēmējdarbības veiksmes gājienam. Bet, padzēruši kafeju mājīgajā ražotnē
Elkšņu pagasta Dzelmītēs, tūristi grib redzēt
ko vairāk.
Vasaras nogalē grupa Jūrmalas latviešu
biedrības pārstāvju ekskursijā pa mūsu novadu
apmeklēja ražotni “Alīdas kafeja” un bijušās skolas ēkā iekārtoto Alberta Eglīša mantojuma zāli.
Viesi sajūsmināti par bagāto kolekciju un cieņu,
kāda šeit tiek izrādīta senču piemiņai. Ekskursijas organizētāja, Jūrmalas domes deputāte

Gunta Liepiņa: “Izvēlējāmies šādu maršrutu, jo
gribējām redzēt Sēliju. Esam apburti ar cilvēku
mērķtiecību, radošumu un savu sapņu piepildīšanu, mīlestību uz dzīvi. Paldies par profesionāli
un sirdsgudri piedāvāto programmu!”
Citā reizē viesojās filoloģijas zinātņu
doktore, Latvijas Disleksijas biedrības valdes
priekšsēdētāja Eva Birzniece ar dzīvesbiedru
Tomasu Šmitu, jaunuzņēmumu konsultantu
Latvijā. Evas dzimtas saknes Viesītē, kur mūžu
aizvadījis vecvectēvs Jēkabs Birznieks, viņa atdusas vieta Ozoliņu kapos. Jaunos interesē, kā
šodien aug un attīstās mūsu novads, priecīgi
par redzēto Elkšņu pagastā: “Skolas ēka, kas no
ārpuses izskatās pamesta, kļuvusi kā savdabīga laika kapsula. Tās telpās saglabātas daudzas
vēstures liecības. Godprātīga ikviena pagasta
cilvēka atcerēšanās. Ļoti patika Elkšņos satiktie ļaudis. Tādi aktīvi cilvēki, kas ir visur līdzās!
Jolantu bijām pamanījuši jau iepriekš – Viesī-
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tē baznīcā, kādā kapsētā, palīdzot mācītājam
dziedāt. Elkšņos satiekam viņu mūsdienīgā
ražotnē, kas balstās uz senu stāstu un senču
mantojumu.” Ciemiņi saka, ka mūsu pusē viņus pārsteidz lietu īstums un patiesā vietējo
cilvēku sirsnība, daloties savā pieredzē un saglabātajās vērtībās.
Pirms nedēļas zvana Inga Krolle no Bauskas, biedrības “Meistars Gothards” vadītāja.
Iecerējuši projektu, kurā veidos digitālu katalogu par savu novadnieku, gleznotāju Mārtiņu
Strovaldu, izcilu latviešu trimdas mākslinieku.
Uzzinājusi, ka sešas M. Strovalda gleznas glabājas Eglīša kolekcijā Elkšņu skolā, jautā par
radošas sadarbības iespēju. Vēl viens solis senās un mūsdienu kultūras sasaistē starpnovadu mērogā.
R. Urbacāne,
biedrības “Vides un tūrisma attīstības klubs
“Sēlija”” valdes locekle
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Lonē apskatāma izstāde “Rakstnieces Lūcijas Ķuzānes
radošā sadarbība ar Latvijas fotogrāfiem”

Vēsturiskā fotogrāfu tikšanās reize Kņāvu pilskalnā,
13.08.1986.

Stāsts par rakstnieci Fotogrāfijas kabinetā.
I. Svilānes foto

Viesītes muzeja “Sēlija” M. Buclera Fotogrāfijas kabinetā Lonē skatāma cieņas
pilnu pārdomu un pagātnes apceres vērta
izstāde, kas veltīta vienai no spožākajām
Sēlijas literatūras zvaigznēm – Lūcijai Ķuzānei – un tai gaismai un enerģijas spēkam, ko viņa veltījusi fotogrāfijas vēsturei
mūsu valstī un viņas mīļajā Sēlijā. Viņa ir
visur tur klāt, kur labestība, augsti ideāli un kur garīga spēka ļaudis pulcējas, lai
paceltu, saglabātu un apmīļotu vēl nepamanītas vērtības, lai celtu tās gaismā, dotu
tām spēku un ceļa maizi sasniegt lasītāju,
skatītāju un klausītāju sirdis.
Rakstnieces tēvs Kristaps Mednis bija
viens no Mārtiņa Buclera daudzajiem
skolniekiem fotogrāfijas kursos un viņa
žurnāla “Stari” abonētājs un lasītājs. Droši
vien tāpēc rakstnieces redzeslokā vienmēr
bijuši jaunatklājumi fotogrāfijas vēsturē,
bet jo īpaši, ja ir runa par viņas sirdij tuvām vietām un cilvēkiem. Šāda vieta jau
vairāk nekā četrdesmit gadu garumā bijusi
arī Sauka.
Pārlapojot nu jau dzeltējušus astoņdesmito gadu laikrakstus, atrodam rakstus par Mārtiņa Buclera vārda atdzimšanu, dodot viņam pienākošos latviešu
fotogrāfijas tēva godu. Pateicoties rakstniecei Lūcijai Ķuzānei un fotovēsturniekam Pēterim Korsakam, lasītāji uzzina par
savu ievērojamo novadnieku no Saukas
Juču mājām. Vai tad nav lepnums par savu
dzimto pusi, kas Latvijai devusi tik talantīgu un gaišu personību?

“Meklējot latviešu fotogrāfijas sākotni, taustoties šīs kultūrnozares neizpētītos
slāņos, fotovēsturnieks Pēteris Korsaks
sastapās ar Mārtiņa Buclera personību.
Un bija izbrīnīts par šī vīra neatlaidību un
cilvēcisko lielumu,” rakstīja Lūcija Ķuzāne, stāstot lasītājiem par Mārtiņa Buclera
125. dzimšanas dienas atceres pasākumu
Saukas lauksaimniecības skolā. Māriņš
Buclers – latviešu fotomākslas pamatlicējs, fotogrāfs, rūpnieks, rakstnieks, skolotājs. “Tāpēc goda lieta – pacelt viņu no
aizmirstības. Tas tika izdarīts 1986. gadā,
kad Saukā, Mārtiņa Buclera dzimtenē,
tika atzīmēta viņa 120. dzimšanas diena.”
Tā arī noticis, kā rakstīja Lūcija Ķuzāne.
Kopš tā brīža M. Buclera dzimšanas diena,
12. decembris, ir bijis Latvijas fotogrāfiem
nozīmīgs datums, kas pāraudzis fotovasarās, plenēros, lasījumos un atceres brīžos.
No tuvām un tālām vietām Latvijā foto
mākslas un amata “brāļi” Saukā, Lonē
vai Viesītē pulcējušies, M. Buclera vārda
kopā saukti. Ne tikai, lai atdotu godu lielai
personībai, bet lai radītu jaunu kultūras
fenomenu – no Saukas pirmsākumiem izrietošu uzticību, iedvesmu radošu un garīgu atbalstu sniedzošu, attīrošu un iedvesmojošu grūtos, Latvijai izšķirošos gados,
fotogrāfijas kultūru apliecinošu.
Šīs kustības, virpuļa vidū vienmēr
bijusi Lūcija Ķuzāne. Kurš gan labāk izstāstīs un izrādīs Sauku un Ormaņkalnu
uz fotogrāfu plenēriem kopā sabraukušajiem? Īpašs talants rakstniecei sastapt
interesantus, sirdsgudrus cilvēkus, raisīt
neaizmirstamas sarunas, ieklausīties bagātu mūžu pieredzē, saskatīt tur vērtīgo
un saglabājamo. Paši tikšanos dalībnieki labāk izstāstītu gan par ciemošanos
pie M. Buclera kaimiņa, mēmā fotogrāfa
Voldemāra Lukstenieka, gan rakstnieces
seno dienu pasaulē – Gricgales krogā, Jāņa
Jaunsudrabiņa dzimtajās vietās un citur,
kur kopā būšanas reizēs dzimušas un tālu
pasaulē izklīdušas simtiem fotogrāfijas.
Visu šo notikumu dalībniekam Gunāram Spīdainim ir savs stāsts par katru
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G. Spīdainis, L. Ķuzāne grāmatas
“Saule mūžam mana” atvēršanas
dienā muzejā Riekstiņi, 2017. g.
A. Bites foto

fotogrāfiju izstādē. Īpaši vēsturiska ir pirmajā fotogrāfu tikšanās reizē, 1986. gada
13. augustā, Kņāvu pilskalnā tapusī fotogrāfija, kur iemūžināti cerību un apņēmības pilni jauni cilvēki: Raimonds Rencis,
Valts Kleins, Gunārs Spīdainis, Jānis Maizītis, Lūcija Ķuzāne un Pēteris Korsaks.
Visticamāk, ka fotografējis Juris Krieviņš.
Šīs dienas noruna atzīmēt M. Buclera
dzimšanas dienu uzticīgi pildīta.
Gunāram daudz labu vārdu sakāms
un daudz izstāstāms ne tikai par ilgstošo
draudzību ar rakstnieci Lūciju Ķuzāni, bet
arī par Latvijas fotogrāfiem, kas ciemojušies pie viņa. Raimonds Rencis, Raitis
Puriņš, Juris Krieviņš, Uldis Briedis, Gunārs Binde, Vilhelms Mihailovskis, Vilnis
Auziņš, Igors Pličs un daudzi citi Latvijā
pazīstami cilvēki. Daudz labu atmiņu par
tikšanās reizēm un sadarbību ar dabas
pētnieku un fotogrāfu Gunti Eniņu un,
protams, Sēlijas fotogrāfiem: Aivaru Biti,
Daini Ormani, Daigu Kalniņu, Aloizu Savicki, Vitautu Lubertu, Spodru un Voldi
Purviņiem un citiem.
Bijušie Saukas arodskolas darbinieki
un audzēkņi atcerēsies sirsnīgās un dvēseli bagātinošās viņu rīkotās tikšanās ar
fotogrāfiem un Lūciju Ķuzāni. “Saukā
vienmēr ir patīkami viesoties – zinoši,
pētoši cilvēki. Cerības uz nākotni. Skaistums. Sveču gaisma. Mūzika. Vēlēšanās
pētīt, apzināt. “Tālu saukt, sadzirdēt” – kā
senos laikos sācies Saukas un Ormaņkalna
vārds. Gaišu attīstību! Biju te plaukšanas
un ziedēšanas sākuma dienā – 11. maijā
1982. gadā. Lucija Ķuzāne.” Šādu ierakstu
un vēl citus labus vārdus var izlasīt uz izstādes lielā galda, kas daudz ko izsaka par
gaismas uzturētājiem Saukā, kuri joprojām dzīvo ar šo siltumu sirdīs.
Lonē skatāmā izstāde veltīta 30. oktobra jubilārei Lūcijai Ķuzānei, kad viņa kopā
ar savu plašo pielūdzēju un apbrīnotāju
pulku svin deviņdesmit gadu jubileju. Tā
tiek atzīmēta dziļas cieņas pilna, gaiša un
iedvesmojoša. Redzi, Latvija, kā skan Sēlijas vārds līdz ar viņas balsi – rakstnieci
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no Sēlijas! Vai tā nav visskaistākā dāvana
valstij simtajā gadskārtā – skolotājas, novadu vēstures pētnieces un zinātājas, talantīgas rakstnieces bagātais darbu pūrs?
Ar to var iepazīties izstādē, kur fotogrāfijās, grāmatās, rakstos un atmiņās satiekas
laikabiedri, kas, foto mākslas kopā aicināti un iedvesmoti, gandrīz četrdesmit gadu
garumā piedzīvojuši tik daudz, ka īsā laikā
nav izstāstāms. Izstādē, protams, neiztikt
bez šī vēsturiskā laika tiešā dalībnieka un
notikumu liecinieka Gunāra stāsta. M.

Buclera Fotogrāfijas kabinetā valda viņa
radītā pasaule, simtiem kopā saaicinātu
personību fotogrāfijās, rakstos, nebeidzamos stāstos.
Gunāra privātkolekcijā no senām, pat
gadsimtu nodzīvojušām fotogrāfijām uz
mums raugās cilvēki no citas pasaules.
Priecīgas, skumjas, apgarotas, gaišas, domīgas un stāstošas sejas… Sīkās cilvēku
vājību radītās ķildas un nesaskaņas šķiet
tik nenozīmīgas lielo patiesību priekšā.
“Nebūsim vienaldzīgi pret senām foto-

grāfijām, jo tajās ir ierakstīta mūsu tautas
pagātne,” pravietiski raksta Pēteris Korsaks.
Muzejs “Sēlija” un Gunārs Spīdainis (tel. 26441743) aicina apskatīt izstādi
un cer, ka tā palīdzēs tuvāk iepazīt mūsu
rakstnieci Lūciju Ķuzāni, pateicībā vēlot
viņai gaišu un radošu katru dienu! Izstāde
M. Buclera Fotogrāfijas kabinetā skatāma
līdz 15. novembrim.
I. Svilāne, Viesītes muzeja “Sēlija”
vadītāja

NOVADA SKOLĀS

Vidusskolēni apmeklē teātra izrādi “Svina garša”
4. oktobrī Viesītes vidusskolas klases devās
mācību ekskursijā uz Rīgu. Pēc jauniešu ierosinājuma tika organizēta ekskursija uz čekas ēku
Rīgā, Brīvības ielā 61, ko tautā sauc par Stūra māju. Tajā kopā ar gidu izstaigājām iekšējā
cietuma kameras, gaiteņus, pagrabu, pagalmu
un apmeklējām arī izstādi. To piedāvā Latvijas
Okupācijas muzejs. Izstāde ir par baisākā PSRS
varas instrumenta – čekas (pēdējais oficiālais
nosaukums – Valsts drošības komiteja) – darbību Latvijā. Jauniešiem bija daudz jautājumu un
pārdomu par tā laika notikumiem.
Interesenti apmeklēja arī mākslinieces
Kristīnes Luīzes Avotiņas multimediālā formāta izstādi “Sapņu upe”, kurā ar skaņas, gaismas
un animācijas efektiem tika “iedzīvināts” vairāk
nekā 100 darbu. Šī izstāde bija papildināta ar pēdējo divu gadu laikā tapušajiem darbiem. Izstādes iekārtojums, skaņas, gaismas un animācijas
efekti speciāli izstrādāti un pielāgoti jaunajām

telpām. Tas bija vēl neizjusts mākslas baudījums
arī tiem, kas “Sapņu upē” jau reiz kavējušies.
Multimediālās izstādes “Sapņu upe” radošo komandu veidoja gleznotāja Kristīne
Luīze Avotiņa, idejas autore un izstādes kuratore Sandra Jonāne, video mākslinieks un
režisors Roberts Rubīns, scenogrāfs Didzis
Jaunzems un skaņu mākslinieks Uģis Vītiņš.
To pat varētu nosaukt par Priekšnesumu, kas
jāredz ikvienam! Izstāde kā malks svaiga gaisa ar atelpas brīdi! Tā ļauj atgriezties bērnības
varoņu un tēlu pasaulē un noticēt, ka sapņus
iespējams īstenot!
Vakarā tika apmeklēta Nacionālā teātra
izrāde “Svina garša”. Cilvēka skaudrais liktenis
vēstures lappušu ritējumā. 1940. un 1941. gadā
Latvijā straujā tempā nomainās lielvalstu varas,
un latviešu puisis Matīss no Torņakalna, kurš
nevēlas karot ne vienā, ne otrā frontes pusē, mēģina būt malā. Protams, tas neizdodas. Nepie-

ciešamība izdzīvot frontes aizmugurē, uzdzīve
un andelēšanās ar kreiso preci, pirmā sastapšanās ar mīlestību, nodevību, nelietību, žēlsirdību
un svina garša mutē. Gan no nomaldījušās lodes, gan no tā, kas notiek ar Latviju.
Nav jau noslēpums, ka LATVIJA. XX gs.
sērijas romāns – Māra Bērziņa “Svina garša” –
tūlīt pēc iznākšanas nokļuva apspriestāko un
pirktāko grāmatu vidū. Dēku un piedzīvojumu
romāns, no vienas puses, traģikomisku notikumu virkne, kas maina cilvēku dzīves, no otras
puses.
Jauniešu izvēle redzēt tieši šo izrādi mūs padara drošus par viņu dzīves vērtībām, vēstures
interesi un vēlēšanos izprast lietu gaitu, būtību
un noteicošos faktorus. Noteikti turpināsim
izrāžu apmeklējumu un citas izzinošās mācību
ekskursiju aktivitātes.
Materiālu sagatavoja vizuālās mākslas
skolotāja S. Ratiņa.

14. novembrī plkst. 18:00 Viesītes
Kultūras pils Tradīciju zālē

Guntara Rača jaunās
grāmatas “365” 1. daļas
prezentācija
Dzejas lasījumi un muzikāli
priekšnesumi, ko sarūpējis
Guntars Račs un viņa draugi –
Uģis Tirzītis (ģitāra), Andris
Alviķis (bass) un Katrīna
Bindere (vokāls).
Būs iespēja iegādāties jauno grāmatu.
IEEJA – bez maksas!

Skolotāju dienas svinības
6. oktobra pēcpusdienā Viesītes Kultūras pilī pulcējās Viesītes novada pedagogi, lai atzīmētu ikgadējo Skolotāju dienu un godinātu apaļo darba gadu jubilārus. Pēc svinīgā sarīkojuma skolotāji bija aicināti baudīt Mārtiņa Ruska un Kristīnes Zaharovas koncertu “Rudens
impresijas”.
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste A. Niķe
R. Orupa foto
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10. klases “iesvētības” Viesītes vidusskolā

16. – 20. oktobris Viesītes vidusskolā
tika pakārtots gan desmitajiem, gan mums,
divpadsmitajiem. Tā bija “iesvētību” nedēļa,
kad mēs, vecākās klases skolēni, mēģinājām
desmitajiem radīt īsto vidusskolas atmosfēru, protams, ievērojot noteikumus.
Pirmdiena – Sprīdīšu diena. Desmitie
iejutās zinātkārā, gudrā un izdarīgā Sprīdī-

ša lomā. Jāatzīst, ka
attēlot pasaku varoni
desmitajiem izdevās
ļoti veiksmīgi. Divpadsmitie
pārliecinājās, ka vidusskolas
“fukšiem” ar bērnības
pasaku varoņu attēlošanu viss kārtībā.
Otrdiena – Militārā diena. Dienas
garumā desmitie uzraudzīja skolas kārtību
un sargāja divpadsmitos. Viņiem šis pienākums bija jāveic pēc
reglamenta, jo bija taču
formās. Mums, divpadsmitajiem, jāatzīst, ka
militārā forma “fukšiem” piestāvēja.
Trešdiena – Biznesa haizivju diena. Desmitie noteikti izcēlās ar klases ārējo izskatu.
Gluži kā sabraukuši uz biznesa ideju konferenci Briselē. Šarmanti, biznesa stilā – iznesības iemiesojumi.
Ceturdien – profesiju un dzīves situāciju

tēli. Nu bija raiba diena. Skolas gaiteņos staigāja autoatslēdznieki, līgava, panda, spoks
un daudzi citi personāži. Bija jautri visiem,
jo īpaši mazajiem, kuri mēģināja atpazīt gan
profesijas, gan tēlus.
Piektdienā – lielais fināls. Pēcpusdienā
desmitie skolas zālē parādīja savu vairāk
nekā 20 minūšu garo priekšnesumu, ko veidoja 12 muzikālo iestudējumu fragmenti.
Mums, divpadsmitajiem, tas ļoti patika, jo
“fukši” bija apzinīgi un centīgi. Pēc priekšnesuma desmitie sapulcējās uz Vales kalniņa, kur izgāja īpaši veidoto šķēršļu joslu.
Iesvētības noslēdzās ar svinīgo vidusskolas
zvērestu. Izcietuši visus sportiskos pārbaudījumus un noguruši, bet ar smaidu sejā un
humora devu desmitie tika atzīti par pilntiesīgiem vidusskolēniem. Pasākums noslēdzās
ar diskotēku.
Mēs, divpadsmitie, pateicamies jums par
paklausību, sadarbību un ceram, ka jums šī
nedēļa bija īpaša un atmiņā paliekoša. Katra
diena tika fotografēta, lai šīs atmiņas saglabātu arī vēsturiskos dokumentos. Neaizmirstiet savu zvēresta solījumu!
12. klase ar audzinātāju S. Ratiņu

Eiropa sporto arī Rites pamatskolā
Jau trešo gadu Eiropas sporta nedēļas
aktivitātes ir neatņemama Rites pamatskolas sastāvdaļa. Eiropas sporta nedēļas mērķis ir mainīt iedzīvotāju paradumus un būt
fi ziski aktīviem. Visā Latvijā bija plānoti
553 dažādi pasākumi, un mēs droši varam
savas aktivitātes pieskaitīt tām klāt. Šogad
liela uzmanība tika pievērsta futbolam, tāpēc tas tika celts karaļa godā. Stafetes ar
futbola spēles elementiem patika visiem,
bet vēlāk sākās nopietnāki pārbaudījumi
un izaicinājumi. Viens no grūtākajiem uzdevumiem bija futbola bumbas “žonglēšana” uz kājas. Skolas līderis nenoliedzami
bija 7. klases skolnieks Kristiāns Vāgners,

kurš 1 minūtes laikā bumbu uz kājas uzsita
70 reizes. Visu skolēnu iegūtais rezultāts ir
810 reizes vienas minūtes laikā. Pildbumbas
mešanā atmuguriski tā tika aizmesta 786
metru tālu. Tālākais pildbumbas metējs Rites pamatskolā ir Niks Drozdovs. Viņa mestā bumba piezemējās aiz 14 metru atzīmes.
Jāatzīst, ka vecāko klašu skolēniem tālumā
bija jāraida smagāka pildbumba nekā jaunāko klašu skolēniem. Pildbumbas grūšanā
tālāko rezultātu noteica tieši precīzs grūšanas tehniskais izpildījums. Mazākajiem sportistiem ar
to nācās saskarties pirmo reizi, bet
pārējie jau bija mēģinājuši grūst

Visi kopā izpildām Olimpiskās dienas vingrojumu kompleksu.
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lodi. Kopsummā 1 kg pildbumba tika aizgrūsta 263 metru tālu, bet 2 kg (bez 2. klases) – 223 metru tālu. Jaunāko klašu skolēniem tika dots uzdevums ar soļiem izmērīt
attālumu no skolas līdz sporta laukumam.
Vislabāk ar uzdevumu galā tika 3. klases
skolniece Sanija Sasa, kura izturēja līdz galam un saskaitīja 188 soļus. Tas arī bija visprecīzākais mērījums. Neiztrūkstoša Rites
pamatskolas sporta aktivitāšu sastāvdaļa
bija kopīgais Olimpiskās
dienas vingrojumu komplekss. Tā kā šī gada devīze bija “Vingro svaigā
gaisā!”, tad visi devāmies
baudīt rudenīgi saulaino
laiku. Kā katru gadu, arī
šoreiz skolēniem vingrošanā pievienojās skolotājas. Paldies skolotājai
Irinai Vaverei un 8. klases
skolēnam Ričardam Cepurītim – par muzikāli tehKristiāns –
nisko nodrošinājumu, kas
labākais
mūziku ļāva baudīt ārpus
futbola bumbas
pārvaldītājs Rites skolas robežām! Paldies 7.
klases meitenēm – Diānai,
pamatskolā.
Martai un Amandai, kuras
nenobijās rādīt vingrojumus visas skolas
priekšā! Katra diena, kas piepildīta ar fiziskām aktivitātēm, ir ieguvums veselībai,
skaistumam un saturīga laika pavadīšanai.
Ne vienmēr visu vajag mērīt un svērt! Kopā
ar draugiem un domubiedriem pavadītais
laiks ir ar savu pievienoto vērtību! To vērtību, kuru nosakām mēs paši!
Sporta skolotāja V. Liepiņa
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“Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!”

Jau devīto gadu pēc kārtas
labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv” organizē akciju, kurā mudina ikvienu sniegt palīdzību
bez liela finansiāla ieguldījuma. Arī Rites pamatskola nolēma vienu dienu veltīt šim cēlajam
darbam. Rudens dāsni pār zemi kaisa zeltainās
lapas, tāpēc tika izlemts, ka šoreiz iepriecināsim

mūsu skolas apkārtnes uzposēju Skaidrīti
un dosimies palīgā sakopt skolas teritoriju.
7. klases zēni sparīgi
no dobēm rāva pārziedējušo samteņu cerus,
meitenes uzmanīgi no
lapu segas atbrīvoja zaļos košumkrūmus. Jau
no pirmajām labā darba minūtēm guvām apstiprinājumu, ka jauniešiem patīk šādi darbi, un
jautrība sita augstu vilni.
Atklājās puišu romantiskā daba, kuri vēlējās vēl
nedaudz saglabājušos
samteņu cerus uzdāvināt
audzinātājai. Tika atrasts
tritoniņš, kurš tika nokristīts par Antonu. Katrs
vēlējās to sev par “mīļdzīvnieciņu”, ar kuru
mazliet pabiedēt meitenes. Nākamās stundas
darba veicēji mainījās. Mazāko klašu skolēniem
lielāko līksmību sagādāja sakasto lapu kaudze,
kurā varēja gan slēpties, gan “taisīt lapu lietu”.
Skolotāja uzdevums šajā procesā bija “noķert”

kādu veiksmīgu foto kadru. Visnopietnākie
darbinieki bija skolas astotās klases skolēni. Tie
darbam pievērsās ar lielu atbildību un rezultātā sakopa ievērojami lielāko teritorijas daļu, kā
arī uzraka puķu dobes. 2. klases skolēniem lapu
savākšana sākās ar izziņas procesiem un “lielajiem atradumiem”. Zem lapām tika atrastas un
pētītas nobirušās pīlādžu ogas, kastaņi. Kāds atrada dvīņu kastani, noslēpušos adatainajā čaulā.
Vienbalsīgi tika nolemts, ka “lapas ar dārza ķerru jāved rindas kārtībā, lai visiem prieks”. Reizēm bērnu jautrie smiekli sajaucās ar grābekļu
kātu sasišanos, putnu čivināšanu un skolotājas
atgādinājumu iemācīties darbiņu veikt kārtīgi
uzreiz. 5. klases skolēni pielika punktu labajam
darbam, sakopjot teritoriju pie sētas. Vairākas
meitenes bija ievērojušas, ka iepriekšējās dienas
tīrais veikums atkal bija lapu noklāts. Tas lika secināt, ka ne vienmēr viss norit tā, kā mēs esam
plānojuši. Dabai un gadalaikam ir savs ritējums
un specifika. Visas dienas garumā pārliecinājāmies, “cik viegla, patīkama, aizraujoša un
nozīmīga var būt palīdzības sniegšana”. Tas no
mums tiešām neprasa daudz, bet sniedz būtisku
atbalstu kādam citam. Ikdienā visi esam aicināti dzīvot pēc devīzes – “Darot kopā, var izdarīt
vairāk labu darbu!”
Skolotāja V. Liepiņa

Mazie Rites pamatskolas konditori

Rudens ir bagāts ne tikai ar savām meža un
dārza veltēm, bet arī ar dažādām iespējām. Pēdējā nedēļa pirms brīvdienām Rites pamatskolā
bija ražena ar klases vakariem. Jaunāko klašu
skolēni izlēma pievērsties karjeras izglītībai –
vienai no gardākajām profesijām – konditorejai.
Tika uzaicināts “noslēpumainais viesis”, kura
uzdevums bija kopīgiem spēkiem palīdzēt tikt
pie gardajiem kēksiņiem. Mūsu mamma Olita,
iepazīstinot ar vajadzīgo produktu klāstu, izbrī-

nā lika ieplesties ne viena vien
bērna acīm. Dažam tas tiešām
bija brīnums – cik daudz dažādu vielu nepieciešams darba
veikumam. Bērnu dipošie soļi
roku mazgātavas virzienā lika
saprast, ka ikviens gatavs mesties darbā “abām rokām”. Tomēr visus gaidīja
pārsteigums, jo sākumā bērni tika sadalīti divās
komandās. Vieni devās uz kēksiņu meistarklasi,
otri uz pikanto desas – siera maizīšu gatavošanu. Tika sistas olas, sildīts sviests, griezta desa
un rīvēts siers. Pēc brīža jau mīkla tika lieta
formiņās un vidū liktas Sanijas ģimenes sagādātās meža zemenes, avenes un mellenes. Ik pa
laikam kāda “mazā konditora” pirksts tika “netīši” iemērkts gardajā mīklā un kāri likts mutē,
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izbaudot necepto saldumu. Katrs savam uzdevumam ķērās klāt ar lielu aizrautību un azartu. Drīz uz paplātes rindojās arī siera maizītes.
Arī tās kāds vēlējās nobaudīt neceptas. Kamēr
cepās maizītes, Ralfs Fricis bija uzaicinājis savu
“īpašo viesi” – mammu. Ralfa mamma mācīja
bērniem salvešu locīšanas mākslu, kurai viscentīgāk nodevās Emīls. Kad deguni tika nopūderēti ar pūdercukuru un karstmaizītes rādīja
savus kraukšķīgos sānus, visi varēja mieloties ar
savu veikumu. Lai arī Olita visiem bērniem ļāva
pagatavot kēksiņu pēc viņa vēlmēm, ne visiem
tika viņa paša meistardarbs. Tomēr tas nemazināja to izcilību, un gardu muti tika notiesāts
viss kēksiņu kalns un maizīšu rindas. Kad saldums tika noskalots ar saimniecīšu garšīgo tēju,
kuras līdzautors bija Adrians, visi devās spēlēs
un rotaļās. Kopīgi darbojoties, klases vakaram
atvēlētais laiks šķita paskrējis dikti ātri. Bērnu
atziņas – visdažādākās. Tomēr viena izkristalizējās visvairāk – kādreiz to visu atkārtot! Mīļie
vecāki! Neliedziet saviem bērniem darboties
virtuvē! Kāda nejauši nomesta ola vai izbiris
cukurs lai nav šķērslis bērnam darboties! Varbūt kādā no viņiem dus nepamodināts Mārtiņa
Rītiņa šefpavāra talants. Neliegsim bērniem gūt
gandarījumu no kopīgas darbošanās un savu
darba augļu baudīšanas! Dāvājiet viņiem iespēju būt laimīgiem, gūstiet prieku no bērna patiesi
teiktā “Paldies!” un nelaupiet sev viņa pateicības
piestrāvoto apskāvienu! Nebaidieties!
Otrās un trešās klases vārdā sakām paldies
gan Sanijas, gan Ralfa mammām! Paldies, ka
devāt iespēju bērniem izjust prieku un mācīties!
Audzinātāja V. Liepiņa
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Rudens Viesītes MMS

Rudens šogad mūsu skolā iekrāsojies ne tikai ar Skolotāju dienas
svinēšanu, bet arī ar pedagogu nozīmīgām jubilejām. Sveicam mūsu
direktori Ingu Bartkeviču 30 gadu darba jubilejā un ar aizvadītajiem 5
gadiem direktores amatā! Skolotāju Natu Šimanausku sveicam skaistajā
dzīves jubilejā un 35 gadu darba jubilejā!

16. oktobrī mākslas skolas un Biržu filiāles audzēkņi devās kopīgā mācību
ekskursijā uz amatniecības centru “RŪME” Zasā, piedaloties keramiķes
Andas Svarānes vadītajā māla radošajā darbnīcā.

I. Kovaļevska

Cienījamie Viesītes iedzīvotāji!
Laika posmā no š. g. 1. novembra līdz
2018. gada 12. martam PII “Zīlīte” darbinieki un bērni piedalīsies SIA “Zaļā josta”
organizētajā makulatūras vākšanas konkursā izglītības iestādēm – “Tīrai Latvijai!”. Šis konkurss ļauj bērniem ne tikai
sacensties par vērtīgām balvām, bet arī
māca, kā ar vienkāršām ikdienas darbībām ikviens spēj dot būtisku ieguldījumu
apkārtējās vides uzlabošanā un pasargāšanā, kā arī parāda, ka pareiza atkritumu
šķirošana, to nodošana pārstrādei dod jaunas otrreizējās izejvielas, tādejādi sargājot
Latvijas dabu.

Konkursa ietvaros iespējams vākt biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru,
grāmatas, avīzes, žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kā arī salocītus
kartona iepakojumus. Konkursam netiek
pieņemtas fotogrāfijas, izlietoti papīra
trauki un uzlīmes.
Konkursa uzvarētājus noteiks gan pēc
savāktā makulatūras apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni, gan pēc kopējā izglītības iestādes savāktā makulatūras apjoma.
Lūdzam visus būt atsaucīgiem un atbalstīt mūs šajā konkursā. Būsim ļoti pateicīgi par ikkatru makulatūras kilogramu,

kas dos iespēju bērniem soli pa solim tuvoties vērtīgajām balvām no SIA “Zaļā josta” un konkursa atbalstītājiem – izklaides
parka “Avārijas brigāde”, SIA “Pilsētvides
serviss”, kā arī vērtīgajām vides izziņas
ekskursijām Tērvetes dabas parkā un kokaudzētavā, ko uzvarētājiem sarūpējusi AS
“Latvijas valsts meži”. Vairojot bērnu prieku un uzskatāmi demonstrējot makulatūras pārstrādes nozīmi, konkursa noslēgumā iestāde “Zīlīte” saņems 5 kg biroja vai
zīmēšanas papīra.
Gaidīsim!
PII “Zīlīte”

Jautras rotaļas kopā ar vāveri Kuplasti

“Mārīšu” un “Ķiparu” grupas bērni.
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Kad daba ir tērpusies košākajās drānās
un rudens vējš savas stabules pūš, PII “Zīlīte” 18. un 19. oktobrī nejauši iemaldījusies
vāvere Kuplaste, kura visus aicināja jautrās
rotaļās un stafetēs. Meklējot atpakaļceļu uz
mežu jautras mūzikas pavadībā, Kuplaste
kopā ar bērniem satika zaķi Īsļipi, lāci Brūni, vilku Pelēci un ezīti Adatiņu. Visiem
kopā bija jautri, jo tika lēkts ar maisiem zaķa
cepurēm galvā, sniegta palīdzība lācim, sanesot medus podus. Palīdzīga roka netika
liegta arī ezītim, sašķirojot ābolu ražu, bet
vilkam bērni palīdzēja noķert aitiņas.
Ceļš līdz Kuplastes mājvietai bija interesants un aizraujošs, tajā bērni guva pozitīvas emocijas un gudrus padomus ikdienas
dzīvē. Lai ikviena diena bērniem nestu tikai
prieku, Kuplaste uz atvadām katram uzdāvināja uzlīmīti ar smaidiņu.
Lai smaids rotā ikviena seju šajā zelta
rudenī!
PII “Zīlīte” sporta skolotāja E. Štāka
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Mazpulcēni rosās!
Klāt rudens, kad mazpulcēni apkopo
šajā gadā paveikto. Rīko skates un forumus mazpulkos, lai varētu padalīties ar
saviem sasniegumiem un uzzinātu, kā veicies citiem, lai pastāstītu par grūtībām un
šķēršļiem, kas bija jāpārvar, lai sasniegtu
vēlamo rezultātu, lai uzzinātu atbildes uz
jautājumiem, kāpēc dažas lietas neiznāca tā,
kā bija iecerēts.
Viesītes mazpulka rudens darbu skate
notika 29. septembrī. Tika iesniegti darbi
par Šalotes sīpolu audzēšanu gan pētnieciskos nolūkos, gan biznesam, par Holšteinas
šķirnes lopu audzēšanu saimniecībā un par
liliju stādījumiem puķu dobē.
29. septembrī svinam Miķeļdienu, tāpēc
pēc iesniegto darbu sekmīgas prezentācijas
Viesītes mazpulcēni Zaļā tirgus teritorijā
rīkoja pasākumu par godu šim rudens bagātajam “vīriņam”, kur varēja izrādīt savas
prasmes un iemaņas lauksaimniecībā, mājsaimniecībā un dažādās radošās darbnīcās.
Uz pasākumu tika aicināti jaunāko klašu
skolēni, ar kuriem tad mazpulcēni dalījās
savās prasmēs. Bija liels prieks par atsaucību. Vairāk nekā simts bērnu zīmēja, līmēja,
vija un pina, pierādīja savu erudīciju un zinātkāri. Paldies 1. – 4. klašu audzinātājām
par aktīvo līdzdarbošanos!
7. oktobrī mazpulcēni devās uz Salaspili, uz Nacionālo Botānisko dārzu un 2.
vidusskolu, lai mērotos spēkiem ar citiem
Zemgales, Latgales un Vidzemes jaunie-

Miķeļdienas pasākums Viesītē. Aktīvākie bija 1. b klases skolēni, audzinātāja un vecāki.

šiem. Piedalījāmies lielajā rudens gadatirgū,
orientēšanās spēlē un “Rudens brīnumu”
izstādē, apmeklējām jauno oranžēriju un,
protams, izrādījām šā gada veikumu.
Labo darbu nedēļā mazpulcēni apciemoja Jēkabpils dzīvnieku patversmi. Viesoties nevar braukt bez dāvanām, tāpēc no
17. – 20. oktobrim Viesītes pilsētā sarīkoja
labdarības akciju “Vairosim prieku!”, kuras
ietvaros vidusskolā, bērnudārzā, mūzikas
un mākslas skolā, kultūras pilī un pašvaldībā tika izvietotas kastes ar lūgumu tajās
ielikt ziedojumus – dzīvniekiem derīgas lie-

“Māmiņu klubā” –
izglītojoši semināri

tas (kaķu un suņu barību, segas un avīzes).
Paldies visiem, kas iesaistījās šajā akcijā!
Prieks, ka Viesītē ir atsaucīgi cilvēki. Mīļš
paldies arī Viesītes transportam, kas saziedotās mantas nogādāja patversmē! Novēlam
katram izbaudīt šo dāvināšanas prieku!
No 1. novembra sākam jauno mazpulcēnu uzņemšanu, tāpēc aktīvos un zinātkāros
skolēnus lūdzam pieteikties mūsu pulkā.
Uz tikšanos!
36. Viesītes mazpulka priekšniece
I. Donoseviča
E. Kalniešas foto
Zemnieku saimniecība
vēlas nomāt:
lauksaimniecībā
izmantojamu zemi.

Tālrunis: 26345803
Veikalā “Efejas”, Raiņa ielā 5,
NOVEMBRĪ

DZIJĀM 10% atlaide!

Projekta ietvaros “Viesītes novada Māmiņu
klubs” aizvada izglītojošos seminārus.
Projekta “Inventārs un lekcijas novada jaunajām ģimenēm” ietvaros Viesītes novada Māmiņu klubā noritēja piecas izglītojošas lekcijas:
“Ievads pirmajā palīdzībā”, “Bērns mācās runāt
ģimenē”, “Manas ģimenes laimes formula”, “Vesels bērns” un “Mūsu tiesības un pienākumi”.
Jaunie vecāki atsvaidzināja iepriekšējās zināšanas, kā arī uzzināja daudz ko jaunu, kas palīdzētu izprast un pilnvērtīgi audzināt bērnu. Pēc
lekcijām vecāki uzdeva daudz viņus interesējošu jautājumu, kas viņiem palīdzēs turpmākajā
bērnu audzināšanā.

Milzīgu paldies vēlamies teikt sertificētam
ārsta palīgam Ievai Upesjurei, praktizējošai psiholoģijas skolotājai – logopēdei Sandrai Skrupskai, ģimenes ārstam – pediatrei Ivetai Līcei, kā
arī Viesītes novada Bāriņtiesas priekšsēdētājai
Sandrai Grigorjevai, kas labprāt iesaistījās jauno
ģimeņu izglītošanā!
Paldies vecākiem, kas izmantoja šo lielisko
iespēju!
Turpmākajām aktivitātēm sekojiet līdzi
www.facebook.com grupā “Viesītes novada
Māmiņu klubs”.
Māmiņu kluba iniciatore
K. Matuka

15

– Ziedi, telpaugi;
– Kancelejas preces;
– Bižutērija
– un citas preces.
– Pēc pasūtījuma
izgatavojam sēru vainagus
un pušķus priecīgiem
brīžiem.
Tālr. 26470433
vai veikalā
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APAĻO KĀZU JUBILEJU
PASĀKUMĀ RITĒ

Septembra beigās abi ar vīru saņēmām
ielūgumu uz Apaļo kāzu jubileju pasākumu,
kurš notiks 21. oktobrī Rites pagasta Tautas
namā.
Laiks aizsteidzas nepamanot. Klāt sestdiena. Kad ierodamies pie pagastmājas, priekšā
jau daudz mašīnu, no kurām kāpj ārā kāzu
jubilāri, bērnu, mazbērnu un mazmazbērnu
pavadīti. Netrūkst arī radu, draugu, kaimiņu.

Dažas mašīnas ir pat kāzu noformējumā.
Dodamies pa kāpnēm uz zāli. Pie zāles durvīm mūs sagaida Dina (viena no
pasākuma vadītājām). Viesi ieiet lielajā
zālē. Mūs ar vīru pavada uz mazo zāli.
Priekšā jau vairāki jubilāru pāri. Drīz
vien jau esam visi 10 pāri. Lielajā zālē mūs
ieved Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daina Vītola. Sākas svinīgais pasākums.
Runā pasākuma vadītājas Dina un
Aina, kuras atsauc atmiņā fragmentus no
mūsu iepazīšanās. 60, 55, 50, 30, 25, 20, 10 –
šie ir gadi, ko pāri nodzīvojuši laulībā.
Katrs pāris dodas pie galda, kur parakstās
Goda grāmatā. Saņem dāvanas no novada un
Rites pagasta pārvaldes. Tiek dāvāti arī ziedi.
Ziedus saņemam arī no radiem un citiem apsveicējiem. Ar dziesmu katru pāri sveic arī Rites pagasta ansamblis “Rites balsis”.
Tiekam aicināti nodejot kāzu valsi. Sākas
kopīgā fotografēšanās.

Saukas ev. lut. draudzes aktualitātes
Ir pienācis rudens. Vasaras darbi ir padarīti, bērni ir atsākuši skolas gaitas, un varam
nedaudz vairāk laika veltīt sev – ne tikai atpūtai, bet arī garīgai izaugsmei. Tāpēc Saukas ev.
lut. baznīca ar šo paziņojumu griežas pie jums,
ikviena iedzīvotāja, gan Saukas pagastā gan
Lonē, informējot, ka no oktobra mēneša Lones
pagasta mājā ir atsākušies lūgšanas svētbrīži,
Bībeles stundas, svētdienas skola un mācītāja
pieņemšanas laiki.
– Mācītāja pieņemšanas laiks ir katra mēneša trešajā sestdienā no plkst. 13.00 līdz 14.00,
kur jūs varat atnākt ne tikai parunāt, bet arī
laicīgi pieteikties kristībām un iesvētībām, jo
bieži vien ir tā, ka ir nepieciešams iziet iesvētes
mācību, kas prasa ilgāku laiku.
– Šajā pašā sestdienā no plkst. 14.00 līdz
14.30 ir lūgšanu svētbrīdis, kas ir ļoti svarīga
un neatņemama katra kristīga cilvēka dzīves
sastāvdaļa. Šajā pusstundā mēs visi kopā aiz-

lūdzam ne tikai par katru klātesošo, bet arī par
mūsu tuviniekiem un līdzcilvēkiem, kuri ir nonākuši dzīves grūtībās vai ir uz slimības gultas.
– Tālāk, no plkst. 14.30 līdz 16.00, šajā
pašā sestdienā, ir Bībeles stunda, kurā mēs ne
tikai analizējam kādu atsevišķu Bībeles tekstu, bet arī literatūru, kura ir saistīta ar kristīgo
mācību, kā arī mēģinām ieraudzīt katrs sevi
dievišķās mācības gaismā, iepazīstot sevi un
pasauli.
– Savukārt katru otro un ceturto mēneša
svētdienu no plkst. 14.00 līdz 15.30 notiek svētdienas skola bērniem.
Jūs tiekat laipni gaidīti Lones pagasta mājā
katra mēneša trešajā sestdienā no plkst. 13.00,
kā arī uz dievkalpojumiem, kuri notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst.
14.00 Saukas ev. lut baznīcā.
Vēlot Dieva svētību – jūsu mācītājs
Aleksandrs Ivanovs, tel. 29447121.

16

Tālāk mūs, katru pāri, sveic ar dziesmu
Santa Kasparsone un Gita Dukaļska.
Sākas saviesīgā daļa, no kuras prom nedodas neviens jubilāru pāris. Par raitu dejas soli
turpina rūpēties Santa Kasparsone un Gita
Dukaļska. Dejo visi – kāzu jubilāri, radi, draugi, bērni, mazbērni un mazmazbērni. Ir ļoti
jauki, patīkami. Nemaz neliekas, ka pulkstenis
rāda jau 3:00 22. oktobra rītā.
Zāles noformējums bija ļoti brīnišķīgs. To
es redzēju tikai deju laikā, jo ātrāk nebija laika
to vērot.
Vispār pasākums bija ļoti labs. Pasākuma
organizatori bija izdarījuši visu iespējamo, lai
mēs justos apmierināti.
Paldies par šo brīnišķīgo pasākumu Viesītes novada pašvaldībai, Rites pagasta pārvaldei, Rites Tautas nama vadītājai Ainai Guoģei,
pasākuma vadītājai Dinai Pučinskai, Rites ansamblim “Rites balsis”, Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Dainai Vītolai!
I. Makučone

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…
Un, kad būs jāšķiras, norimšu –
Koks pilns dziesmotu žūžu,
Putnam uz spārngaliem atstāšu
Grūtu un laimīgu mūžu.
(V. Mora)

Leons Upelnieks
26.09.1931. – 23.09.2017. Rites pagasts

Angelina Žuka
14.11.1942. – 03.10.2017. Viesīte

Aija Daina Malnača
11.03.1943. – 23.10.2017. Viesītes pagasts

Liudmyla Krehers
02.02.1949. – 23.10.2017. Viesītes pagasts

Anna Viļuma
22.05.1959. – 28.10.2017. Viesīte

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
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Viesītes evaņģēliski luteriskās
draudzes ziņas
Ar prieku paziņojam, ka izdevies realizēt
Viesītes novada pašvaldības mazo projektu
“Viesītes Brīvības baznīcas ārdurvju restaurācija, lai saglābtu durvis un veicinātu vizuālā tēla
uzlabošanu”. Durvju atjaunošanas izmaksas
sastādīja 344,63 eiro, no kuriem pašvaldība finansēja 90% un draudze piedalījās ar 10% līdzfinansējumu. Darbus apņēmās veikt SIA Jāņu
Meistardarbnīca. Darbs tika veikts kvalitatīvi
un laikā. Viesītes pilsētas svētku ietvaros atvērām baznīcas durvis apmeklētājiem apskatei un
piedāvājām Neretas iedzīvotāju Ausmas Laganovskas un Ditas Pavlovičas gleznas. Apmeklētājiem ļoti patika iespēja svētku laikā apmeklēt
baznīcu, un šī tradīcija būtu jāturpina.
Ar Andra Lodziņa gādību esam tikuši baznīcā pie skaista grāmatu plaukta, kur ir izvietota
draudzes bibliotēka. Aicinām arī pārējos izmantot šo bibliotēku.
Ar rudeni piektdienās ir atsākusi darboties bērniem Svētdienas skola Viesītes Kultūras
pils telpās. Bībeles stundas notiek ceturtdienās.
Dievkalpojumi – katru svētdienu plkst. 12.00
Viesītes Brīvības baznīcā.
Svecīšu vakars Viesītes Jaunajos kapos notiks Mūžības svētdienā, 26. novembrī, plkst.
16.00.
Viesītes luteriskās draudzes locekle
J. Kovnacka

Viesītē, Raiņa ielā 19,
ikviens laipni aicināts
iegriezties un iepirkties
plaša profila rezerves daļu
un dažādu aksesuāru veikalā
“Rezerves daļas tavai
tehnikai”
Eļļas, smērvielas,
akumulatori, gultņi un
citas derīgas lietas tavai
tehnikai (zāles pļāvējiem,
velosipēdiem, auto, moto,
traktoriem u.c.)!
Veikala darbalaiks
darba dienās: 9:00 – 17:00,
sestdien: 9:00 – 14:00.

Aizvadīta Viesītes novada turnīra
zolītē 1. kārta
Šī gada 21. oktobrī Viesītē, kafejnīcā
“Zaļā varde”, norisinājās tradicionālais turnīrs zolītē – sacensību 1. kārta. Šogad sacensības plānotas mazliet citādi, 8 kārtās.
Domāts arī mazliet palielināt teritoriālo
aptvērumu un izspraukties ārpus Viesītes
novada robežām, jo 1 no kārtām notiks arī
Aknīstes pilsētā. Sacensības norisināsies kā
iepriekš – reizi mēnesī.
Sestdien sacensībās dalību ņēma un par
Viesītes Sporta kluba, kā arī par Viesītes pilsētas mēra Alfona Žuka sarūpēto specbalvu
cīnījās 19 dalībnieki. Uzvarētāja laurus plūca Edijs Sladzs (Rīga) ar 31 pts. Otrā vieta
Viesītes pārstāvim Tālim Elperam – 28 pts.

Trešā vieta Aleksandram Orlovam no Neretas ar 27 pts. Sacensību nākošā kārta – Druvas, Rites tautas nams 11. novembrī. Sacensību sākums plkst. 9:00, sīkāka informācija
pie Miervalda Vavera, 26494707.

Viesītes Jauniešu dome aicina
valsts svētkus svinēt kopā!
Stundu pirms valsts svētku koncertiem – Rites, Elkšņu, Saukas pagastā,
Viesītes vidusskolā un 18. novembrī plkst. 13:00 – 15:00 Viesītes Kultūras pilī
pirms svinīgā pasākuma jaunieši
aicina ikvienu interesentu pārbaudīt savas
zināšanas un erudīciju par mūsu valsti,
spēlējot novada jauniešu radīto galda
spēli “Latvijas 100”.
Katrā no plānotajām spēles vietām tiks izlozēts
viens laimīgais, kas spēli saņems savā īpašumā!
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Viesītes muzejā “Sēlija”
Paula Stradiņa skolas kamīnzālē
(Viesītē, Peldu ielā 2)
līdz 30. novembrim
skatāma Mirdzas Brūniņas
(Nereta) rokdarbu izstāde
“VISAPKĀRT RAKSTU RAKSTI,
VIDŪ SAVU SIRDI LIKU”.
Muzeja darba laiks: otrdiena,
trešdiena, ceturtdiena, piektdiena,
sestdiena 10:00 - 17:00.
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Kultūras afiša
Viesītes Kultūras pilī
24. novembrī plkst. 10:00 Kino/
konferenču zālē tikšanās ar bērnu
rakstnieci Eviju Gulbi. Īpaši gaidīti 1. –
4. klašu skolēni. IEEJA – bez maksas!
26. novembrī plkst. 15:00 viesojas Līvānu
novada kultūras centra amatieru teātris
ar kriminālkomēdiju – Amanda Vilcāne
“O, vakardiena!” Izrāde “O, vakardiena!”
attēlo tipisku biroja ikdienu, kura, kā
noskaidrojas izrādes gaitā, nemaz tik
tipiska nav. Biroja vadītājam ir romāns
ar savu sekretāri, apkopēja jebkādiem
līdzekļiem gatava iekarot jebkuru vīrieti,
bet vietējā iedzīvotāja regulāri ierodas
birojā, lai iesniegtu kārtējo sūdzību. It kā ar
to vēl nebūtu gana, tiek nogalināts
kurinātājs… Izmeklēšanas gaitā notiek
neskaitāmi pārpratumi, kurus rada paši
biroja darbinieki, nevēlēdamies atklāt
savas patiesās sejas. Režisori: Ilze Kārkle,
Oskars Bērziņš. Biļetes cena: 2,00 EUR
27. novembrī plkst. 11:00 radošās
apvienības “Teātris un ES” muzikāla
izrāde bērniem un vecākiem “Burunduka
TV šovs”. Izrādē mazos un lielos skatītājus
uzjautrinās Burunduks, kurš nolēmis veidot
pats savu muzikālo TV šovu. Uz konkursu
viņš aicina labākos dziedātājus no visas
pasaules. Kurš būs lielās balvas ieguvējs?
To uzzināsiet muzikālajā izrādē! Režisors:
Armands Ekštets (TV seriāla “Sirdsmīļā
Monika” un humora raidījuma “Anekdošu
šovs” režisors). Biļetes cena: 2,00 EUR

Lones Tautas namā
25. novembrī plkst. 19.00 Ābolu balle.
Viesojas Kūku pagasta teātra draugu kopa
“Patapa” ar izrādi “Ābolu maiss”. Rež. Aija
Rancova

Elkšņu kultūras namā
2. decembrī plkst. 20.00 novada
zemnieku un uzņēmēju balle
Dalības maksa (vienam cilvēkam) – 10
EUR. Pieteikties līdz 27. novembrim
pie saviem lauku konsultantiem vai
pagastu pārvaldēs. Par skanīgu, sirsnīgu
koncertu un jestriem dančiem rūpēsies
brāļi Puncuļi. Sīkāka informācija: tālr.
26405134 (Indra)

Rites Tautas namā
3. novembrī plkst. 18:00 Viesītes
amatierteātris “Vēri” viesosies ar izrādi
“Jaunā cepure”. Ieeja: 1,50 EUR

PATEICĪBA
Paldies Artim Barkovskim no Klauces!
Paldies, ka nepabrauci garām! Vēlā vakara stundā, kad, nokavējis visus autobusus,
soļoju mājās no Viesītes uz Ormaņkalnu,
piestāja mašīna, vadītājs aicināja iekāpt,
kādu gabaliņu pavedīšot. Klaucē pagrieza
mašīnu uz māju pusi, jāsteidzoties pie
dēla, kurš viens mājās. Izkāpu un turpināju savu ceļu. Bet braucējs pēc brītiņa
mani atkal panāca, šoreiz mašīnā kopā
ar mazo dēliņu. Tālāk braucām trijatā
un runājāmies par dzīvi. Arī par Elkšņu
skolu, kurā esam vadījuši vairākus savas
dzīves gadus – Artis kā skolēns, es – kā
darbinieks. Lai Tev dzīvē veicas, Arti!
No sirds PALDIES!
J. Rusiņš
Elkšņu pagasta Mazormaņos

Debesis aiztur elpu –
Bērniņš ir piedzimis.
Ar viņu pasaules telpā
No gala iesākas viss.
(M. Misiņa)
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa
sveic novada jaundzimušo –
MARTAS MELĀNIJAS, DENISA DANIELA,
MELĀNIJAS, ELĪNAS UN RIHARDA –
vecākus un vēl sirds siltumu un
mīlestību, mazos bērniņus auklējot.
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