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Valsts svētku svinīgajā sarīkojumā
“Ar Latviju sirdī” Viesītē

18. novembra pēcpusdienā Viesītes Kultūras pilī noritēja Latvijas republikas 99. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums.
Pirms pasākuma Kultūras pils foajē jaunieši aicināja ikvienu interesentu pārbaudīt
savas zināšanas un erudīciju par mūsu valsti,
spēlējot novada jauniešu radīto galda spēli
“Latvijas 100”. Vakara gaitā tika izlozēts viens
laimīgais, kas šo spēli saņēma savā īpašumā.
Pasākums iesākās ar Latvijas Nacionā-

lās operas solistes Baibas Renertes, Latvijas
Nacionālā simfoniskā orķestra trombonista
Artūra Bērziņa, pūtēju orķestra “Rīga”, grupu “Astro’n’out”, “Auļi” situminstrumentālista
Mārtiņa Miļevska un pianista Uģa Krišjāņa
koncertu, kura ietvaros tika dziedātas skaistākās pašmāju un ārzemju dziesmas. Pasākuma
turpinājumā Viesītes novada domes vadība pasniedza pašvaldības apbalvojumus un
“Mazā Bānīša” balvas.

Svinīgā sarīkojuma noslēgumā uzstājās
Rīgas Stradiņa universitātes Tautas deju ansamblis “Ačkups” un Rīgas Celtniecības koledžas deju kolektīvs “Austris”. Abu kolektīvu
mākslinieciskā vadītāja ir Elita Treilone.
Paldies Kultūras pilij par radīto svētku
noskaņu, baudot augstākās raudzes profesionāļu sniegumu!
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe

Sveiciens 90. dzimšanas dienā!

Sauciete Biruta Beķere dzimusi
1927. gada 15. novembrī Saukā – “Priedkalnos”.
Melnbaltajā fotogrāfijā redzam “Priedkalnus” 1927. gadā. No istabiņas pa kreisi var

redzēt lielu mūra ēku – tā ir Saukas pagasta
“MAGAZĪNA”. (Tur pēc graudiem braucis
rakstnieks J. Jaunsudrabiņš).
Kā ābele ar stiprām saknēm “Priedkalnu”
mājas dārzā Rutiņa (tā ikdienā ikviens Saukā sauc Birutu) dzimusi, augusi, skolojusies,
strādājusi, tagad dzīvo te – Saukā.
Nevienu dzīves stundu nav vadījusi dīkā.
Piedzīvotas gan baltas, gan nebaltas dienas.
Nekad nav sūdzējusies par dzīvi. Allaž iztikusi ar to, cik Dievs devis, lai var
savu nastu nest. Lai var dalīties ar visiem… Tagad sirdi silda literatūra. Grāmatu kalni, ko Rutiņa izlasījusi, ne visiem
pa spēkam – J. Jaunsudrabiņš, Z. Mauriņa,
V. A. Mocarts, E. Veidenbaums, J. Rainis,
A. Brigadere, J. Poruks, K. Skalbe, L. Ķuzāne un vēl daudzi citi. Ar gaismu dvēselē

vada ikdienu.
Nenovērtējams ir viņas ieguldījums Saukas evaņģēliski luteriskās baznīcas uzturēšanā
un saglabāšanā no 1947. gada, kad viņa tika
baznīcā iesvētīta. Ilggadēja draudzes sekretāre. Daudz ziedojusi un ziedo Dievnama uzturēšanai. Aktīva draudzes locekle, neskatoties
uz valstī esošajām iekārtām.
Palīdzējusi ar materiāliem vairāku grāmatu – A. Stradiņa “Ērkšķainās gaitas”, Saukas sabiedriskā centra izdoto grāmatu sērijas
“Mūsu stāsti” u.c. – izdošanā.
Saglabājusi vērtīgus materiālus par mākslinieku Nikolaju Malcenieku, šovasar jūlijā
atbalstīja ar atļauju dzīvoklī filmēt režisora
R. Kuļenko ziemeļnieciskās komēdijas “Laura
un Vineta” epizodes.
Turpinājums 9. lpp. »»»
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Valsts prezidents tiekas ar uzņēmējiem un
pašvaldību vadītājiem

Piektdien, 17. novembrī, Valsts prezidents Raimonds Vējonis rīkoja Latvijas proklamēšanas 99. gadadienai veltītu pieņemšanu
uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem Rīgas
pilī. Šajā pieņemšanā piedalījās arī Viesītes

Tu esi mana
Latvija

novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks un
Saukas pagasta kooperatīvās sabiedrības “Ritenis” valdes priekšsēdētājs Valdis Banders.
Valsts prezidents uzsvēra, ka uzņēmēji ir
aktīvā sabiedrības daļa, kas bagātina valsti,

radot inovatīvus produktus un pakalpojumus un veidojot jaunas darba vietas galvaspilsētā Rīgā un Latvijas reģionos. “Paldies, ka
jūs uzņematies risku, ieguldot investīcijas un
attīstot jaunus produktus, tādējādi sekmējot
visas valsts attīstību,” uzrunājot klātesošos
uzņēmējus, teica Raimonds Vējonis. Viņš
uzsvēra, ka ir nepieciešams radīt veiksmīgu
sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldību,
jo tikai tad var veidoties uzņēmējdarbību stimulējoša vide, kas veicina labklājības līmeņa
celšanos valstī.
Valsts prezidents arī izteica pateicību
pašvaldībām, kas rūpējas par savu iedzīvotāju ikdienas vajadzībām. “Jūs ar savu darbu
katru dienu veidojat valsti. Lai notiktu attīstība, ir jāņem vērā valsts intereses un iedzīvotāju vajadzības pašvaldībās, kas nebūt
nav vienkāršs uzdevums,” teica Raimonds
Vējonis.
Valsts prezidents turpina tradīciju Valsts
svētku laikā novembrī rīkot pieņemšanu
pašvaldību vadītājiem un lielākajiem nacionālajiem uzņēmējiem, lai pateiktos par nozīmīgo darbu Latvijas labā.
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe

Viesītē Lāčplēša dienu atzīmē
ar lāpu gājienu

Novembris – gada tumšākais mēnesis,
bet Latvijai gaišākais, kad ar domām par
Latviju iededzam gaismu savās sirdīs, domās, darbos. Lai godinātu Brīvības cīņu dalībniekus, Lāčplēša dienā Saukas ciematiņā
tradicionāli tika aizdegtas lāpas, vēlot Latvijai saules mūžu…
V. Lāce
K. Dzikovičas foto

Lāpu aizdedz
V. Elksnis.

S. Dzikoviča un V. Elksne
uzrunā ikvienu, kas ieradies
aizdegt savu lāpu…

Viesītes novada iedzīvotāji 11. novembra vakarā bija aicināti vienoties lāpu
gājienā no Viesītes Kultūras pils līdz piemineklim Viesītes atbrīvotājiem. Pie pieminekļa sanākušie iededza svecītes un
atstāja degošās lāpas. Gājienā piedalījās
novada domes pārstāvji, jaunsargi un pilsētas iedzīvotāji. Īpaša pateicība par aktīvu darbu jaunsardzē tika izteikta četriem
jaunsargiem: Annijai Liepiņai, Kristapam
Moļam, Kristapam Melderim un Alisei
Germanei.
Arī Viesītes novada pagastos aizdegtas
svecītes un pieminēti kritušie.
Lāčplēša diena ir kopš 1920. gada 11.
novembra rīkota Lāčplēša Kara ordeņa
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svētku un pasniegšanas diena, kas vēlāk
kļuvusi par visu Latvijas brīvības cīņās
kritušo varoņu piemiņas dienu.
Viesītes kauja norisinājās 1919. gada 14.
oktobrī starp bermontiešiem no vienas puses un Latvijas armijas 3. Jelgavas kājnieku
pulka vienībām un Viesītes aizsargu nodaļu
no otras puses. Šajā dienā bermontieši uzbruka Latvijas armijas 3. Jelgavas pulka vienībām un Viesītes komandanta komandai,
taču bija spiesti atkāpties. Uzvaras rezultātā
tika apturēta bermontiešu vienību virzīšanās Augškurzemē un Latgales virzienā.
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe
E. K. Dronkas foto
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Valsts svētku pasākumā Lonē

17. novembra pēcpusdienā plkst.
15.00 pie mums ieradās Dāvis un Andris
no Viesītes Jauniešu domes izspēlēt spēli
“Latvijas 100”. Sākumā šķita – būs čābīgi, bi-

jām trijatā, bet tad ieradās
mūzikas skolas audzēkņi,
lielie lonieši, iekarsām, un
atvēlētais laiks garām, sākās svinīgais pasākums,
koncerts, apbalvošana, bet
gaisā virmoja intriga, kurš
būs laimīgais?
Lai līgo lepna dziesma
Tev, brīvā Latvija!
Kā sauli uzlecošu
Sirds tevi sveicina.
Viesītes mūzikas skolas
audzēkņi mums dāvāja brīnišķīgu muzikālo sveicienu –
ar dziesmām, skaņdarbiem, flautas spēli,
solo dziedājumiem!
Paldies šogad vēlējāmies teikt mūsu

līdzcilvēkiem: Ilgai un Andrim Drēviņiem,
Egīlam Laizānam, Gitai Kļaviņai, Andrim
Lejietim, Katrīnai Ivanovai, Zanei Rastokinai, Aigaram Skrupskim, Ramonai Kriškānei
un Ainai Pikurei!
Lepnums sirdīs, siltums sejās, mīļums
balsīs – tā bija svētku sajūta! Visi bijām kopā
pie gardā SIA “Dona” ceptā svētku kliņģera,
baudot sulu, kafijas tasi, veltot labus vārdus
cits citam, uzgavilējot Adrijai Bantauskai
par spēles ieguvi. Gribētos, lai mēs ik dienu
esam tikpat labestīgi kā novembrī un Ziemassvētku gaidīšanas laikā!
Veselību, sapratni, piedošanu, satikšanos, atsaucību vēlot – Inta gaida ikvienu ikdienu!
Lones Tautas nama vadītāja
I. Malceniece

Mana Latvija, mans nams, mans pagasts
Valsts svētki Ritē

Mazs bij’ Rites novadiņš,
Bet diženi turējās…
Tāda neliela zeme, kuru ar auto var šķērsot
dažās stundās. Tāda zeme, kura ierakstīta mūsu
acīs, ausīs, domās – neizdzēšami un mūžīgi. Tā
ir LATVIJA, kurai šoruden 99. gadskārta. Rites
pagasta iedzīvotāji un Rites pamatskolas skolēni 16. novembra vakarā pulcējās Rites Tautas
namā, lai kopīgi atzīmētu valsts dibināšanas
dienas svinības.
Kad Latvijas lauki tukšojas, arvien vairāk
jāmeklē atbilde tam, kas ir katra cilvēka piesaiste dzimtenei, kas ir tas, kas cilvēku notur savā
zemē, savā Latvijā.
Man šķiet, ka lielākā vērtība ir kopība – visās tās izpausmēs. Kopīgs darbs, kad par to priecājas visi. Kopīgi svētki, kad blakus ir gan jauns,
gan padzīvojis. Ģimenes kopība, kad blakus ir
visu paaudžu pārstāvji, kad tradīcijas mazmeitiņa pārmanto no vecmāmiņas, kad darba tikumu savam mazdēlam ierāda opītis. Kopība,
kad blakus nāk tik dažādu profesiju pārstāvji,
bet visi ir vienoti savā mīlestībā uz savu dzimto
novadu.

Un tikai tā – no savas mājas piederības, sava
pagasta, sava novada piederības veidojas lepnums par savu valsti, savu Latviju.
Valsts svētki ir laiks, kad godinām cilvēkus, kuru paveiktie darbi Latviju dara skaistāku
un labāku. Ir prieks, ka Rites pamatskolā par
daudziem var teikt, ka “aug Latvijas pilsonis”,
bet īpaši par savu pilsonisko stāju tika atzīmēti
2. klasē Aigars Strumskis, 3. klasē Samanta Krama, 5. klasē Kitija Semjonova, 7. klasē Kristiāns
Vāgners, 8. klasē Rolands Pakalns, 9. klasē Niks
Drozdovs.
Pamats visam sākas ģimenē, tāpēc paldies
visām ģimenēm, kuru bērni ciena un mīl savu
zemi, kopj un sargā to! Īpašs PALDIES šajos
svētkos tika teikts Olitai Sasai un Inesei Ezei par
atbalstu un klātbūšanu klases un skolas pasākumos.
Šajā vakarā Rites pagasta pārvaldes vadītāja
Lilita Bārdule teica paldies čaklākajiem pagasta
iedzīvotājiem, kuru darbs Latviju ceļ un godina.
Pateicības saņēma:
Inga Kampe – par atbalstu pagasta pasākumu organizēšanā;
Viktorija Zaiceva – par aktīvu darbošanos
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un savu ideju nodošanu citiem radošajā darbnīcā biedrībā “Ritten”;
Kazimirs Petkevičs – par apzinīgu darba pienākumu veikšanu un par radošām idejām pagasta teritorijas sakopšanā;
Aldis Kalnietis – par apzinīgu darba pienākumu veikšanu;
Valentīna Sarkane – par ieguldījumu vides
sakopšanā un par aktīvu atbalstu pagasta ikdienā un svētku brīžos;
Svetlana Uzkure – par atsaucību un par ilggadēju darbošanos Rites pagasta mākslinieciskajā pašdarbībā;
Nīmaņu ģimene – par ģimenes ieguldījumu
lopkopības attīstībā;
Strumsku ģimene – par nesavtīgu, atbildīgu
un pašaizliedzīgu attieksmi ģimeniskās vērtības
nostiprināšanā;
Gunita Kvitkova – par ilggadīgu un godprātīgu darba pienākumu veikšanu;
Aija Gasparoviča – par godprātīgu darba
pienākumu veikšanu.
Paldies par ieguldīto darbu 2. – 3. klašu
dejotājiem un vadītājai Lilitai Bārdulei, 2. – 3.
klašu un 5. klases dziedātājiem, kā arī vokālajam ansamblim “Rites balsis” un vadītājai Ingai
Davidānei! Par skaisto noformējumu paldies
Tautas nama vadītājai Ainai Guoģei!
Paldies visiem, kas cildina Latvijas vārdu un
lepojas ar piederību savai zemei!
Rites pamatskolas skolotāja
A. Gasparoviča
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Viesītes novada domes kārtējā sēdē šī gada
16. novembrī izskatītie jautājumi
1. Par būvju – Amatnieku iela 6, Viesīte,
norakstīšanu sakarā ar to nojaukšanu.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no 14 personām.
3. Par Ziemassvētku paciņām – noteica
vienas paciņas iegādes cenu 3,50 EUR un uzdeva iepirkumu komisijai veikt cenu aptauju
un piedāvājumu izvērtējumu. Ziemassvētku
paciņas, kā katru gadu, būs pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” audzēkņiem, Viesītes vidusskolas 1. – 4. klašu, 9. un 12. klašu
audzēkņiem, Rites pamatskolas pirmsskolas
audzēkņiem, 1. – 4. klasēm un 9. klasei, kā
arī novadā deklarētajiem vai faktiski dzīvojošajiem bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes.
Sociālā dienesta darbinieki gatavos Ziemassvētku paciņas, kas tiks dāvātas bērniem
ar invaliditāti, personām ar 1. grupas invaliditāti, personām, kuras piedalījās Černobiļas
atomelektrostacijas seku likvidēšanā, vientuļajiem pensionāriem, Veco ļaužu mājas iemītniekiem, pansionātos dzīvojošajiem Viesītes
novada iedzīvotājiem, bērnu aprūpes iestādēs
dzīvojošajiem Viesītes novada bērniem.
4. Nolēma atbalstīt Viesītes muzeja “Sēlija” projektu “Tematiskās ekspozīcijas “Vēstures klase” projekta realizācija” ar interaktīvo
stendu “Brīvības cīņu grāmata. Viesītes novada simts gadu vēsture” iesniegšanai Valsts
kultūrkapitāla fonda projektu konkursam
2018. gadā un nodrošināt muzeja telpu Peldu ielā 2, Viesītē, sagatavošanu ekspozīcijas
iekārtošanai.
5. Par finanšu līdzekļu ieplānošanu pašvaldības 2018. gada budžetā zemesgabala
iegādei Viesītes vidusskolas vajadzībām un
Sēlijas novadu skolu spartakiādes rīkošanai.
6. Nolēma atbalstīt Latvijas Zinātņu akadēmijas iesniegumu un piešķīra līdzfinansējumu 300 EUR Gotharda Frīdriha Stendera 300. dzimšanas dienai un Apgaismības

laikmetam veltītā rakstu krājuma “Gothards
Frīdrihs Stenders (1714 – 1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā” izdošanai.
7. Veica grozījumu “Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā 2017. gadam” sadaļā Kultūras organizatori – Saukas pagasta pārvalde, un no š. g.
1. novembra deju kolektīva vadītājam mainīta
amata slodze no 0,35 uz 0,6.
Izslēdza no saraksta amata vienību – ansambļa vadītāja, 0,35 slodzes.
8. Izvērtējot pašvaldības finansiālās iespējas, pamatojoties uz likuma “Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 3. panta 4. daļas
piekto punktu un Viesītes novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma IX sadaļas Naudas balvas 51.3. punktu,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.
gada 9. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr.
11), kā arī sakarā ar Latvijas valsts svētkiem –
neatkarības proklamēšanas 99. gadadienu,
nolēma izmaksāt naudas balvas pašvaldībā
pastāvīgi strādājošajiem darbiniekiem (izņemot pedagogus, kuri atalgojumu saņem
no valsts mērķdotācijas) 15% apmērā no
amatalgas. Tika noteikts, aprēķinot naudas
balvas darbiniekiem, ievērot: naudas balvas
pienākas par pamatdarbu, naudas balvas tiek
aprēķinātas proporcionāli 2017. gadā nostrādātajam laikam (virs 6 mēnešiem) un slodzes
lielumam, naudas balvu nepiešķir, ja darbiniekam ir spēkā esošs disciplinārsods. Novada domes deputātiem izmaksāt naudas balvas
100 EUR (pirms nodokļu nomaksas). Naudas
balvas aprēķins veicams pie 2017. gada novembra mēneša.
9. Apstiprināja Viesītes Mūzikas un
mākslas skolas noteikumus – “Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas kārtība” un “Bērnu
sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība”.
10. Apstiprināja Viesītes novada pašval-

dības precizētos saistošos noteikumus Nr.
11/2017 “Par pabalstiem Viesītes novadā”, noteikumi stāsies spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.
11. Apstiprināja Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – “Mazbruņenieki”, Viesītes pagasts, “Ābelītes”, Viesītes pagasts, “Druviņas 6” – 6, Rites pagasts,
izsoles protokolus.
12. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā 5 personām.
13. Izvērtējot finansiālās iespējas, nolēma
neņemt dalību “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un
vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltuma apgādē” otrās projektu iesniegumu atlases
kārtā ar projektu “Siltumtīklu paplašināšana
Viesītē no Pavasara ielas 4 A līdz Smilšu ielai
2 un siltummezglu uzstādīšana”.
14. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Majori”, Saukas pagasts,
par zemes nomas izbeigšanu 2 personām, par
zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā
bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai.
15. Nolēma dzēst debitoru parādus par
nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma
nodoklis un kavējuma nauda) par kopējo
summu 365,86 EUR (jo personas ir mirušas,
uzņēmumi likvidēti un izņemti no Uzņēmumu reģistra, izbeigušās īpašuma tiesības).
16. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas (Viesītes vidusskolai lietojumā nodotā automašīna Chrysler Grand
Voyager) atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Izsole plānota š. g. 8. decembrī, sākumcena
1500 EUR.
Informāciju sagatavoja pašvaldības
kancelejas vadītāja D. Vītola.
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi novada mājaslapā: www.viesite.lv

Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošie noteikumi
Nr. 10/2017 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Viesītes novadā”
APSTIPRINĀTS ar Viesītes novada domes 2017. gada 19. oktobra lēmumu (prot.
Nr. 16; 2.#)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta
sesto daļu.

ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanu
ģimenēm (personām), veic Viesītes novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk
Sociālais dienests) Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šo saistošo noteikumu
noteiktajā kārtībā.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību un pašvaldības nosacījumus trūcīgas un
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai Viesītes novada pašvaldībā.
2. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu, tajā skaitā

II. Ienākumu un materiālā stāvokļa
līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu
3. Trūcīgas ģimenes (personas) statuss
tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem par trūcīgas ģimenes (perso-
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nas) atzīšanu par trūcīgu.
4. Maznodrošinātas ģimenes (personas)
statuss Viesītes novada pašvaldībā tiek piešķirts ģimenēm (personām), kuru ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz EUR 280.00.
5. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam Sociālais dienests izvērtē un maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusu piešķir uz laiku no 3 līdz 6 mēnešiem
analoģiski Ministru kabineta noteikumos
paredzētajai kārtībai, ievērojot šo saistošo
noteikumu 4. punktā noteikto. Ja ģimenes
(personas) ienākumi nepārsniedz šo saisto-
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šo noteikumu 4. punktā noteikto līmeni, bet
nav ievēroti citi nosacījumi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai,
sociālais dienests var pieņemt lēmumu par
atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam uz laiku – 1 mēnesis. Šajā
gadījumā ģimene (persona) nodrošina visu
nosacījumu izpildi viena mēneša laikā no
lēmuma pieņemšanas. Par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
Sociālais dienests izsniedz izziņu.
III. Ienākumu un materiālā stāvokļa
deklarēšana un novērtēšana
6. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, persona (turpmāk – iesniedzējs)
Sociālajā dienestā iesniedz:
6.1. iesniegumu;
6.2. izziņu (izziņas) no darbavietas (darbavietām) par pēdējo 3 mēnešu ienākumiem
pēc nodokļu nomaksas;
6.3. iesniedzēja un tā pilngadīgo ģimenes locekļu, kuriem ir kopīga saimniecība ar
iesniedzēju, kredītiestādes kontu pārskatu
par pēdējiem 3 mēnešiem;
6.4. ziņas par uzturlīdzekļu apmēru, ja
viens no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā, izņemot gadījumus, kad informācija
ir pieejama datu bāzē SOPA;
6.5. informāciju par citiem ienākumiem
par pēdējiem 12 mēnešiem (ienākumi no
īpašuma atsavināšanas, gadījuma darbiem,
dāvinājumiem (laimestiem), likumīgo apgādnieku atbalstu u.c.);

6.6. informāciju par ģimenes (personas)
ieņēmumiem no saimnieciskās vai profesionālās darbības, kā arī subsīdijām lauksaimniecībai un lauku attīstībai par pēdējiem
pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par
laikposmu no iepriekšējā gada 1. janvāra
līdz 31. decembrim. Deklarācijā norādāmo
vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina,
ņemot vērā ieņēmumu periodu;
6.7. kopā ar sociālā darba speciālistu aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju.
7. Sociālais dienests pēc šo noteikumu
6. punktā minēto dokumentu saņemšanas
apseko personu (ģimeni) tās dzīvesvietā, novērtē sadzīves apstākļus un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu. Ģimenei (personai)
pirmo reizi pieprasot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, Sociālā dienesta sociālā darba speciālista pienākums ir apsekot klientu viņa dzīvesvietā,
turpmāk – vismaz 1 reizi gadā.
8. Ģimenes (personas) apsekošana dzīves vietā var tikt veikta, sociālā darba speciālistam vienojoties ar ģimeni (personu)
par apsekošanas datumu un laiku. Sociālajam dienestam ir tiesības veikt apsekošanu,
iepriekš par to nebrīdinot klientu.
9. Ģimenes (personas) atteikšanās no
apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu
atteikumam piešķirt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
10. Sociālais dienests trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu
nosaka, izvērtējot:

10.1. personas un tās ģimenes locekļu
ienākumus, materiālo stāvokli un īpašumu,
pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju
un tajā norādīto ziņu apliecinošiem dokumentiem;
10.2. pašvaldības un valsts datu reģistros
pieejamo informāciju;
10.3. fizisko un juridisko personu rīcībā
esošo informāciju;
10.4. dzīvesvietas apsekošanas faktus.
IV. Pieņemto lēmumu apstrīdēšana un
pārsūdzēšana
11. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu
var apstrīdēt Viesītes novada domē, Brīvības
ielā 10, Viesītē, Viesītes novads, LV–5237,
Administratīvā procesa likumā noteiktā
kārtībā.
12. Viesītes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktā kārtībā.
V. Noslēguma jautājumi
13. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā
2018. gada 1. janvārī.
14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Viesītes novada domes 20.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 16
“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Viesītes novadā”.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs
A. Žuks

Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošie noteikumi
Nr. 12/2017 “Par papildinājumiem un grozījumu Viesītes novada pašvaldības
2013. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par sociālo
pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā””
APSTIPRINĀTS ar Viesītes novada domes 2017. gada 19. oktobra lēmumu (prot.
Nr. 16; 4.#)
Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma” 3. panta trešo
daļu; Ministru kabineta 27.05.2013. noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek
segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu.
1. Izdarīt grozījumus Viesītes novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 17 “Par sociālo pakalpojumu
sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā”:
1.1. Papildināt Viesītes novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošos noteikumus Nr. 17 “Par sociālo pakalpojumu
sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā” ar 9.4.
punktu un izteikt to šādā redakcijā:
9.4. bērniem ar invaliditāti.
1.2. Izteikt Viesītes novada pašvaldības
2013. gada 20. novembra saistošo noteikumu
Nr. 17 “Par sociālo pakalpojumu sniegšanu
Viesītes novada pašvaldībā” 10. punktu šādā
redakcijā:
10. Viesītes novada pašvaldība par budžeta līdzekļiem sniedz un organizē sociā-

los pakalpojumus: aprūpi mājās, sociālās
aprūpes pakalpojumus ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā, daļēji veco ļaužu nama
pakalpojumus, sociālās aprūpes pakalpojumus īslaicīgās sociālās aprūpes institūcijā,
asistenta pakalpojumus, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar invaliditāti (fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa,
psihoterapeita, rehabilitaloga u.c. speciālistu
pakalpojumus).
1.3. Papildināt Viesītes novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošos noteikumus Nr. 17 “Par sociālo pakalpojumu
sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā” ar 21.1
un 21.2 punktiem un izteikt tos šādā redakcijā:
21.1 Asistenta pakalpojums:
21.11. asistenta pakalpojums ir – palīdzēt
cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus
mājokļa, lai persona iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās
aktivitātēs;
21.12. Sociālais dienests pakalpojumu nodrošina no valsts budžeta finansētiem līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikto
kārtību.
21.2 Sociālās rehabilitācijas pakalpojums
bērnam ar invaliditāti:
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21.21. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz
EUR 100 apmērā kalendārajā gadā ir tiesības
saņemt bērnam ar invaliditāti;
21.22. pakalpojumu piešķir bez materiālā
stāvokļa izvērtējuma;
21.23. lai saņemtu pakalpojumu, bērna
vecāks (likumiskais pārstāvis) iesniegumā
norāda vēlamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu atbilstoši bērna veselības
stāvoklim un papildus iesniedz ārstniecības
personas (ģimenes ārsta vai ārsta speciālista)
atzinumu par bērna veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešamo sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma veidu;
21.24. pakalpojumu nodrošina, apmaksājot bērna vecāka izvēlētā pakalpojuma sniedzēja, kas ir reģistrēts sociālo pakalpojumu
sniedzēju reģistrā vai reģistrēts ārstniecības
personu un ārstniecības atbalsta personu
reģistrā, vai ārstniecības iestāžu reģistrā, izsniegtu rēķinu, nepārsniedzot noteikumu
21.21. punktā noteikto summu kalendārajā
gadā.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2018. gada 1. janvāri.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs
A. Žuks
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Viesītes novadā veic grants ceļu pārbūvi Lauku atbalsta
dienests atbalsta projektu
“Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles pārbūve”

Lauku atbalsta dienests ar 06.11.2017. lēmumu Nr. 05.3–11/17/105–e ir apstiprinājis
projekta iesniegumu “Viesītes novada ceļa
V19 Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles pārbūve”, Nr. 17–05–A00702–000092. Projekts
tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” ietvaros.
Viesītes novada pašvaldības izstrādātā projekta attiecināmās izmaksas ir EUR
564940,16. Publiskais finansējums EUR

508446,15. Pašvaldības līdzfinansējums EUR
56494,01. Projektā paredzētas sekojošas aktivitātes: projektēšana (Būvprojekta izstrāde),
būvniecība, būvuzraudzība, autoruzraudzība.
Ceļa pārbūvējamais posms – 7,814 km. Ceļš
savieno divus valsts nozīmes ceļus – V820 un
V956, tas paredzēts lauksamniecības un mežsaimniecības smagsvara kravu pārvadāšanai.
Ceļš kalpo lauku apsaimniekošanai, cilvēku
piekļūšanai saimniecībām. Ceļa trase ir teritorijā ar paugurainu reljefu, kurā ir samērā
lielas augstienes. Projekta ietvaros plānots
veikt pārbūvi 7,8 km garā posmā. Projekta
īstenošanu paredzēts veikt līdz 2018. gada 31.
decembrim.
Projektēšanu ir veikusi un autoruzraudzību veiks SIA “SKA projekts”, būvniecību veiks

SIA “Mikor”, būvuzraudzību – SIA “BaltLine
Globe”. Līgums ar būvdarbu veicēju noslēgts
2017. gada 22. novembrī. Būvniecības laikā
paredzēti sekojošie galvenie darbi:
• koku un krūmu zāģēšana ar celmu raušanu;
• caurteku demontāža un uzstādīšana;
• salizturīgā (smilts drenējošā) slāņa būvniecība;
• nesaistītu minerālmateriālu maisījuma
pamata nesošās kārtas un seguma būvniecība;
• grāvju rakšana, izveidojot sāngrāvju sistēmu, ūdens atvades sistēmu;
• nobrauktuvju izbūve uz nekustamajiem
īpašumiem;
• zīmju uzstādīšana.

Projekta “Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve”
tuvojas noslēgumam
Projekta “Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi –
Ķēķāni – Zīlāni pārbūve”, Nr. 17–05–
A00702–000019, plānotās aktivitātes ir
pabeigtas gandrīz pilnā apjomā. Ir veikta
pārbūve 3,040 km garā posmā. Projektēšanu un autoruzraudzību veica IK “Metrs”,

būvniecību – SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību – SIA “GEO Consultants”. Vēl notiek
darbs pie objekta sakārtošanas, izpildmērījumiem, lai ceļu nodotu ekspluatācijā.
Projekta kopējās izmaksas EUR 256 021,69.
Attiecināmās izmaksas EUR 250 925,62,

tai skaitā publiskais fi nansējums EUR 225
833,06, pašvaldības līdzfi nansējums EUR
25 092,56.
G. Dimitrijeva,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja

Skolēnu atbalstam Viesītes novada pašvaldība uzsākusi jauna
projekta īstenošanu

Ir uzsākta Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”, Nr.
8.3.2.2/16/I/001, īstenošana. Pamatojoties uz
2017. gada 15. septembrī noslēgto sadarbības
līgumu starp Valsts izglītības satura centru
un Viesītes novada pašvaldību par Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt

atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
8.3.2.2. Pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001, ieviešanu,
tā īstenošanas rezultātā tiks sniegts atbalsts
izglītojamajiem individuālas pieejas attīstībā Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā.
Projekta ietvaros tiks organizētas mācību
vizītes, nodrošināti pedagogu palīgi, nodrošinātas nodarbības talantīgiem skolēniem,

organizētas interaktīvas nodarbības, eksperimenti, citas aktivitātes. Projekta vadītājs
ir Viesītes vidusskolas direktors Andris
Baldunčiks. 13. novembrī projekta ieviešanas komanda sanāca kopā un pārrunāja veicamos darbus un atbildības. Apstiprinātais
budžets ir EUR 23096,00. Projekta ietvaros
piešķirtais finansējums paredzēts pedagoģiskā personāla atalgojumam, transporta un
pakalpojumu izmaksu segšanai.
G. Dimitrijeva,
projekta vadītāja asistente

Viesītes novada deputāti tiekas ar
vidusskolēniem
Viesītes novada domes deputātu sanāksmju zālē novembra sākumā notika tikšanās
ar nosaukumu “Kafija ar politiķiem”. Uz to
bija uzaicināti vidusskolas jaunieši un Viesītes jauniešu domes pārstāvji, savukārt no
novada lēmējvaras puses bija atnākuši deputāti: Laura Zvirbule, Roberts Orups, Pēteris
Līcis un Alfons Žuks.

Būvē lidmodeļus, dzied,
dejo vai “palīdz” tiem,
kuriem nav ko darīt
Sarunas laikā skolēni domniekiem uzdeva gan “standarta” jautājumus, piemēram,
par brīvā laika nodarbēm jeb hobijiem, gan

tika cilātas nopietnākas tēmas par deputātu
pienākumiem, savstarpējo sadarbību, lemjot
aktuālus jautājumus novadā, kā arī skarta
patlaban aktuālā skolu optimizācijas pētījuma lieta, pēc kuras secinājumiem arī Viesītes vidusskolu, iespējams, sagaida pārveidošana par pamatskolu.
Runājot par hobijiem, deputāts un fizikas skolotājs Roberts Orups atcerējās, ka
savulaik nopietni aizrāvies ar lidmodeļu
izgatavošanu, ar ko arī gūti labi sasniegumi.
Domes priekšsēdētājs Alfons Žuks stāstīja
par aizraušanos ar spēlēšanu amatieru teātrī, par to, ka viņam joprojām laiku pa laikam patīk iejusties dīdžeja lomā, un aicināja

6

skolēnus apskatīt sava apjomīgā senlietu
krājuma, kas ir vēl viens no viņa hobijiem,
jaunieguvumus. Savukārt Pēteris Līcis stāstīja, ka viņam patīk medības un ceļojumi, kā
arī pašdarbība – viņš dzied Viesītes jauktajā
korī.
Šis pats jautājums tika uzdots arī skolēniem, un te atbildes bija dažādas. Viens
meklē apslēptu mantu ar metāla detektora
palīdzību un to krāj, bet cits “krāj” mājdzīvniekus, viens glezno pats, bet kāds cits zīmē
ar datorprogrammas palīdzību. Vairākiem
brīvā laika nodarbe esot klavieru spēle, kādai meitenei patīk zirgu izjādes, bet kādam
puisim – iet par dzinēju medībās. Skolēnu
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vidū bija arī teātra, dziedāšanas un deju piekritēji, bet kāds asprātis brīvajā laikā “palīdzot” tiem, kuriem nav ko darīt.

Nav modē būt “pret”
modes pēc
Uz jautājumu, kā deputātiem viņu ikdienā veicas sadarboties savā starpā, tika
saņemta atbilde, ka tas ir smags jautājums.
“Bieži tas nav viegli, bet kompromisu cenšamies panākt. Par laimi, pagātnē ir
laiks, kad būt “pret” bija goda lieta. Tagad
darbība norit konstruktīvāk. Mums ir ieviesusies prakse pirms domes sēdēm atsevišķus
jautājumus pārrunāt neformālā gaisotnē.
Šāda veida pārrunas palīdz vienoties par
jautājumiem, kas draudēja izvērsties strīdā,”
stāstīja A. Žuks. Savukārt R. Orups piebilda,
ka vienādi domāt nav iespējams, bet avīzēs
vismaz viņš neesot pamanījis ziņas par to,
ka šajā domē deputāti sakāvās. P. Līcis sacīja,
ka, viņaprāt, Viesītes novada domē nav izteiktas pozīcijas un opozīcijas.
“Pie mums nav kā Rīgas pašvaldības sēdēs, kur tautas kalpi var iespītēties bezmaz
par to, kur liekams komats lēmuma projektā.
Domstarpības, protams, neizpaliek, bet cenšamies visu izrunāt,” sacīja Laura Zvirbule.

Lampiņa jāieskrūvē
Uz nākamo jautājumu par to, kā deputāta amats ietekmē cilvēka ikdienas dzīvi, L.
Zvirbule atbildot secināja, ka viņai, kura šos
pienākumus sākusi pildīt pirmo sasaukumu,
jaunums ir fakts, ka tagad par negācijām novadā, pilsētā vai dzīvojamajā mājā iedzīvotāji runājot, pienākdami klāt uz ielas.
“Joprojām cilvēki uzskata, ka deputātam
jāzina par katru izdegušo spuldzīti kāpņu
telpā vai savām rokām jānovāc krūms, kas
it kā aizsedz ceļa zīmi ielas malā,” secina deputāte.
R. Orups, kuram pašvaldības lēmējvarā
ir lielāka pieredze, sacīja, ka viņam personīgi
lielāks sabiedrības spiediens ir jāizjūt nevis kā
deputātam, bet kā skolotājam, jo sabiedrībā
valda uzskats: ja tu esi skolotājs, tad esi darbā
visas divdesmit četras stundas diennaktī un
atbildi par sava audzēkņa izdarībām, ko tas
veic, arī atrodoties ārpus skolas sienām. P.
Līcis sacīja, ka patlaban viņa telefonā biežāk
ienāk zvani no nepazīstamiem numuriem –
zvana “tautas modrā acs”, kas savukārt paņem zināmu laiku no dienas ritma.
Kā labāko guvumu deputāta darbā P. Līcis uzvēra faktu, ka tie, kuri šos pienākumus
pilda pirmo reizi, esot apmācīti. A. Žuks norādīja, ka ilgie gadi, kas aizvadīti, strādājot
pašvaldībā, arī uzskatāmi par ieguvumu, bet
L. Zvirbule uzvēra to, ka amats mudina būt
vēl apzinīgākam: kārtīgi jāapmeklē komisiju
un komiteju sēdes, kā arī pirms domes sēdes
nopietni, nevis virspusēji jāiepazīstas ar lēmumu projektiem.

Ministrijas pētījums –
jaunākā lasāmviela katram
Neiztika arī bez standarta jautājuma
par katra mīļākajām grāmatām. L. Zvirbu-

le pajokoja, ka viņas gadījumā tā patlaban
esot mācību literatūra augstskolā: grāmatas
par teritoriālo plānojumu, kā arī psiholoģiju un komerczinībām. Savukārt deputāts R.
Orups apkārtējos uzjautrināja sakot, ka viņam gan patīkot pasakas un fantastika, bet,
ja nopietnāk – viņa iecienīto autoru vidū esot
Remarks un Hemingvejs. A. Žuks patlaban
esot iedziļinājies 1. klases mācību grāmatās,
bet P. Līcis interesējoties par piedzīvojumu
literatūru un daudz laika nākoties pavadīt,
lai izstudētu nodokļu un uzņēmējdarbības
jaunumus, kas pieejami internetā.
Uz šo jautājumu atbildes bija jāsniedz
arī skolēniem, no kuriem vairāki deva šodienas standarta atbildi, ka grāmatas nelasa
vispār. Bet tomēr izrādās, ka Viesītes vidusskolas vecāko klašu audzēkņiem patīkot A.
Grīna “Dvēseļu putenis”, Blaumaņa lugas,
P. Bankovska “Laiku grāmata”. Arī skolēnu
vidū atradās viens Remarka daiļrades pazinējs, sakot, ka viņa grāmatu topa augšgalā
ir “Laiks dzīvot un laiks mirt” un “Rietumu
frontē bez pārmaiņām”. Citi lasa grāmatas
par cilvēkiem, kuri dzīvē daudz sasnieguši,
vēl citiem patīk enciklopēdijas un žurnāli.
Deputāts un skolotājs Robets Orups kā
vienu no svaigākajām lasāmvielām visiem
klātesošajiem pie sirds lika izstudēt nupat
klajā nākušo Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtīto un karšu izdevniecības apgāda
“Jāņa sēta” veikto pētījumu par skolu tīkla
optimizāciju Jēkabpils areālā.
“Jūs kā vidusskolēni drīz dosieties mācīties tālāk, bet aiz jums skolā paliks jūsu mazākie brāļi un māsas. Vai jūs, iepazinušies ar
šo pētījumu, piekristu tajā rakstītajam?” jautāja R. Orups. L. Zvirbule, ilustrējot iespējamo notikumu attīstību šāda optimizācijas
scenārija gadījumā, stāstīja, ka kādā Latgales
novadā no divpadsmit skolām atstātas divas,
kurām patlaban arī draud izputēšana, jo
katras ģimenes lielajiem brāļiem un māsām
uz tālākām skolām līdz aizbrauc arī mazākie, un līdz ar to vairs nav kas mācās vēl atstātajā pamatskolā vai sākumskolā.
A. Žuks šā pētījuma un šādas tendences
uz skolu optimizēšanu sakarā paredzēja nekavējošu pašvaldību vadītāju protesta vēstuļu birumu ministrijas virzienā.
“Garlaicīgi nebūs,” viņš ironiski piezīmēja. “Mums novadā jau ir piemērs ar Elkšņu pamatskolas slēgšanu. Ja nav skolēnu,
laika gaitā no apdzīvotajām vietām pazūd
arī ģimenes. Tā Elkšņos nācās nojaukt divas
dzīvojamās mājas. Dzīvība un rosība laukos
notiek ap skolu. Ja skolas nav, apsīkst arī rosība.”
Jaunieši arī interesējās par iespēju Viesītē celt sporta halli, uz ko deputāti atbildēja, ka šādas sporta būves celtniecībai ir jēga
tikai tādā gadījumā, ja tiek saglabāta vidusskola.

Jautā par tūrisma
tendencēm novadā
Uz jautājumu par to, kā turpināsies Mīlestības saliņas labiekārtošana, deputāti atbildēja, ka klāt projekta pēdējā kārta. Taps
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rotaļu un atpūtas laukums, tiks izlikts
bruģis. Vide būs izmantojama arī skolas
mācību procesā pēc zaļās klases principa
dabasmācības nodarbībām ārā.
Skolēni jautāja, kā pašvaldībā tiek domāts par tūristu piesaistīšanu pilsētas un
novada apskates objektiem. L. Zvirbule
skaidroja, ka Viesītes muzeja, Stradiņa
skolas un Bānīša kompleksa apmeklētāju
skaits gada laikā nav pieaudzis, bet arī nav
sarucis. Tas ir stabils. Tiek domāts par dažādību to reklamēšanā.
Uz jautājumu, kāpēc atpūtas bāze
“Pērlīte” netiks saglabāta kā pašvaldības
īpašumā esošs tūrisma objekts, bet pārdota, deputāti skaidroja, ka šīs padomju laikā celtās atpūtas bāzes uzturēšana
apgrūtina pašvaldības budžetu un peļņu
nedod. Savukārt, ja pašvaldība ņemtu
kredītu tās atjaunošanai, tas būtu tik liels
robs budžetā, ka iedzīvotāji šādu lēmējvaras rīcību nesaprastu un neattaisnotu. Kā
ievērojamu viesu piesaistīšanas līdzekli pilsētai un novadam, kā arī devumu
vietējiem uzņēmējiem un pakalpojumu
sniedzējiem deputāti pieminēja jau tradicionālo festivālu “Zobens un Lemess”, kas
tā norises dienās novadā ieved tūkstošiem
apmeklētāju.

Demogrāfijas uzlabošana –
pašu jauniešu uzdevums
Runājot par demogrāfijas tendencēm
novadā, deputāti jokoja, ka pie šā jautājuma risināšanas drīzumā būtu jāķeras
arī pašreizējiem vidusskolēniem. A. Žuks
solīja, ka novada bērnudārzu audzēkņiem
būs brīvpusdienas, lai atvieglotu dzīvi
ģimenēm, jo īpaši tām, kurās ir vairāk
bērnu. Savukārt L. Zvirbule norādīja, ka
pašvaldībai ir maz iespēju veicināt, piemēram, uzņēmējdarbības attīstību novadā, toties tās galvenais uzdevums – gādāt, lai novada teritorijā būtu radīti labi
apstākļi ģimenēm. R. Orups pašreizējiem
vidusskolēniem lika pie sirds padomāt par
to, kur tie nākotnē izvēlēsies dzīvot.
“Patlaban daudzus darbus var veikt attālināti. Nav jābūt rīdziniekam, lai iepirktos internetā vai baudītu labu kultūras
dzīvi. Kas zina, piemēram, cik no Rīgas
iedzīvotājiem ir regulāri teātra apmeklētāji? Par sadzīves dārdzību galvaspilsētā
mēs esam informēti. Atgriezieties pēc studijām dzīvot Viesītē. Te jūs dzīvokli dabūsiet uzreiz un par velti. Vien būs jāmaksā
komunālie maksājumi,” sacīja R. Orups.
Spriežot pēc skolēnu reakcijas, iespēja tikt pie pašvaldības dzīvokļa viņiem
bija jaunums. Tāpat skolēnus interesēja
tas, kur var iegūt informāciju par norisēm pašvaldībā, kā iesniegt iesniegumu
pašvaldībā? Ko paredzēts darīt ar agrāko
skolas izmēģinājumu lauciņu – varbūt taisīt BMX trasi? Vidusskolēni arī interesējās
par to, kādus ES finansētus projektus patlaban realizē Viesītes novadā.
“Brīvā Daugava” korespondente
I. Bičevska
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Aktuāli lauku saimniekiem decembrī

Par VID nodokļu atbalsta
pasākumu
Ikviens, kam izveidojies nodokļu parāds,
no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 2. janvārim var Valsts ieņēmumu dienestā pieteikties
nodokļu atbalsta pasākumam. Tā ietvaros, samaksājot nodokļu pamatparādu, tiek dzēstas
nokavējuma un soda naudas.
Atbalsta pasākumam var pieteikties gan
privātpersonas, gan komersanti, aizpildot īpaši
tam paredzētu iesniegumu. Nodokļu atbalsta
pasākums attiecas uz visiem nodokļu veidiem,
izņemot nekustamā īpašuma nodokli un solidaritātes nodokli, neatkarīgi no tā, par cik senu
laika posmu nodokļu parāds izveidojies.
Ikviena fiziskā persona var pieteikties atbalsta pasākumam, norādot to nodokļu pamatparāda summu sadalījumā pa nodokļu veidiem,
kāds tai ir pēc stāvokļa uz pieteikuma iesniegšanas dienu.
Savukārt juridiskas personas atbalsta pasākumam var pieteikt ne lielāku nodokļu pamat-

IZSOLE
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas CHRYSLER GRAND VOYAGER, reģ. Nr. GT8620, dīzeļdegviela,
krāsa – melna, atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli.
Sākotnējā cena – EUR 1500.00. Izsoles
solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00
centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%. Dalībnieka reģistrācijas nodeva EUR 10.
Izsole sāksies 2017. gada 8. decembrī
plkst. 10.00 Viesītes novada pašvaldības
administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā
10, Viesītē, Viesītes novads.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem,
automašīnu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2017. gada 7. decembrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai
mob. t. 26424109.

Viesītes novada
pašvaldība
Brīvības iela 10, Viesīte,
Viesītes novads, LV–5237
65245179; 65207294
dome@viesite.lv

parāda summu, kāda tā bija uz 2017. gada 1.
jūniju, un ja tā nav samaksāta līdz dienai, kad
uzņēmums piesakās atbalsta pasākumam. Piemēram, ja uzņēmumam uz 2017. gada 1. jūniju bija 1000 euro liels parāds, bet oktobrī – jau
2000 euro, tad atbalsta pasākumam tas varēs
pieteikt šo 1000 euro parādu.
Iesniegumā nodokļu maksātājs norāda atbalsta pamatparāda summu, nodokļu veidus,
uz kuriem piesaka atbalstu, un cik mēnešu laikā
apņemas to samaksāt. Atbalsta pamatparādu
var sadalīt vienādās daļās, un tas ir maksājams
reizi mēnesī. Samaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2019.
gada 31. decembrim.
Juridiskās personas iesniegumu var aizpildīt un nosūtīt VID Elektroniskās deklarēšanas
sistēmā (sadaļā “Dokumenti – Sagatavot dokumentu “No veidlapas” – Citi – “Iesniegums par
pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas un
soda naudas dzēšanai”), savukārt fiziskās personas iesniegumu var iesniegt arī:
• personīgi – vēršoties jebkurā VID klientu
apkalpošanas centrā;
• izmantojot drošu elektronisko parakstu,
nosūtot uz e-pasta adresi: vid@vid.gov.lv;
• sūtot pa pastu uz adresi: Valsts ieņēmumu

dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV–1978.
Nodokļu maksātāji, kuri vēlas noskaidrot
nodokļu pamatparāda, nokavējuma naudas un
soda naudas apmēru uz pieteikuma iesniegšanas dienu, to var precizēt VID EDS. Fiziskās
personas, kuras nav EDS lietotāji, informāciju
par savu nodokļu pamatparāda apmēru var iegūt, sazinoties ar VID speciālistu, kurš norādīts
VID nosūtītajā vēstulē.

Par saimnieciskās darbības
pārtraukšanu
Aicinu saimnieciskās darbības veicējus
(VID reģistrēta saimnieciskā darbība), kuri vēl
nav informējuši VID par savas saimnieciskās
darbības izbeigšanu (nav gūti ieņēmumi), paziņot par to līdz 2017. gada beigām, rakstīt iesniegumu un iesniegt, izmantojot EDS sistēmu.
Kontaktinformācija konsultācijām: Ligita
Kadžule, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” lauku attīstības konsultants,
mob. tālr.: 26526895, e-pasts: ligita.kadzule@
llkc.lv
Informācijas avots: LLKC informatīvais izdevums Lauku E-Lapa.
L. Kadžule,
lauku attīstības konsultante

Viesītes novada
pašvaldības policijas
darbs 2017. gada oktobrī
Viesītes novada pašvaldības policijā 2017.
gada oktobra mēnesī reģistrēti 4 iesniegumi,
saņemtas 24 mutiskas informācijas no Viesītes
novada juridiskajām personām un iedzīvotājiem, saņemti un apkalpoti 14 personu izsaukumi. Viesītes pašvaldības policijā ar dažādiem
jautājumiem griezušies 22 Viesītes novada
iedzīvotāji, 8 gadījumos veikts darbs ar nepilngadīgām personām, notikušas nodarbības skolu
skolēniem par drošības jautājumiem. Sakarā ar
to, ka sācies gada tumšākais periods, pašvaldības policija brīdina – būsim redzami uz ielām,
iegādāsimies atstarojošos elementus!
Mēneša laikā sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju, Probācijas dienestu – 5 gadījumos. Pašvaldības policija nodrošināja kārtību 1 masu
pasākumā. Veikti 2 reidi novada ūdenstilpju
apsekošanā, pārbaudīts 1 makšķernieks. Mēneša laikā sastādīti 9 Administratīvo pārkāpumu protokoli, 3 protokoli par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumiem, 1 par ceļu
vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu,
iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai
aizsprostošanu, 3 protokoli par invazīvo augu
neierobežošanu un 2 protokoli par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un
zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos.
Pavasarī, aizdegoties kūlai, bieži vien tiek izdarīts kaitējums īpašumam un tiek vainoti visi dienesti, ne pats īpašnieks, tāpēc, lūdzu, sakopsim
savus īpašumus laicīgi!
Ar cieņu, Viesītes novada pašvaldības
policijas inspektors J. Pučinskis.
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Veikalā “Efejas”
(Raiņa ielā 5)
• ziedi;
• telpaugi;
• floristikas preces;
• nelielas dāvaniņas
svētkiem.
Decembrī – 10% atlaide
svecēm!
Pušķi svētkiem un sērām –
pēc pasūtījuma.
Veicam ziedu piegādi –
pēc pasūtījuma.
VEIKALA DARBA LAIKS –
NEMAINĪGS JAU 7 GADUS:
darba dienās 8 – 17,
sestdien 8 – 15,
svētdien – brīvdiena.
Tālr. 26470433.

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2017. gada novembris, Nr. 11 (172)

Sveiciens 90. dzimšanas dienā!

“Priedkalni” 1927. gadā.

««« Sākums 1. lpp

Ikviens interesents par pagātnes notikumiem tiek uzklausīts. Dalās it visā, ko
zina un ar ko var palīdzēt. Rūpējas, kopj

grāmatas “Insula” autora, saucieša Venta
Plūmes tuvinieku atdusas vietu Smiltaines
kapsētā.
Allaž kustībā, allaž darbīga…
15. novembra rītā Saukas bibliotēkā

sveicām Rutiņu skaistajā – 90. – jubilejā.
Ikviens jubilārei veltīja labus vārdus, izdziedājām jubilāres mīļākās tautas dziesmas, vēlot veselību, Dieva svētību.
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
J. Veiriha foto

Viesītes novads ainavu dārgumu krātuvē

Skats no Līgo kalniņa uz Saukas ezeru.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2017. gada 7. jūnijā izdeva
rīkojumu Nr. 1–2/88 par Latvijas simtgades
pasākuma “Reģionu dienas” aktivitātes “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu
krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” nolikumu.
Es biju atbalsta grupas dalībniece Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas nacionālās bibliotēkas iniciēta-

jai aktivitātei “Latvijas ainavu dārgumi vakar,
šodien, rīt” – elektroniskās ainavu dārgumu
krātuves izveidei. No mūsu novada pieteicu
trīs ainavas – Līgo kalniņu ar Saukas ezera
apkārtni, Bļodnieku kalnu ar Viesītes pilsētas
apkārtni un Vārnavas ainavu ar Piksteres ezeru. Izveidotā Ainavu ekspertu padome saņēma 928 pieteikumus no visas valsts un kopā
ar plānošanas reģioniem izvērtēja visas pieteiktās ainavas, ņemot vērā to vizuālo vērtību un nozīmi Latvijas vēsturē. Turpmākajam
sabiedrības vērtējumam padome izvirzīja 243
ainavas. Balstoties uz sabiedrības viedokļa
analīzi un ekspertu vērtējumu, Ainavu ekspertu padome ir pieņēmusi lēmumu iekļaut
elektroniskajā ainavu dārgumu krātuvē 50
ainavas, kas vislabāk raksturo visus reģionus
un ir ainaviski nozīmīgas valsts mērogā. No
Zemgales reģiona ainavu dārgumu krātuvē
ir iekļauta mūsu novadā esošā Saukas ezera
ainava ar Sēlijas lauku sētām. Tā aizņem Sēli-

jas pauguraines augstāko daļu, kur uz austrumiem no Saukas ezera paceļas Ormaņkalns.
Teritorijā ir lielais Klauces ezers, Bukūzis,
Aklais ezers, Klauces upe un Dūņupe, skatu
priecē ozoli, oši, priedes, mežrožu audzes,
daudzi dižkoki un Lones ābeļu dārzi. Teritorija bagāta ar novadam raksturīgām viensētām.
Turpmākajos mēnešos par šīm 50 ainavām
elektroniskajā Ainavu dārgumu krātuvē tiks
apkopota informācija, lai atspoguļotu ainavas
mainību vairāku desmitu gadu griezumā gan
fotogrāfiju, gan atmiņu stāstu veidā. Tāpēc aicinu ikvienu no 2017. gada 10. novembra līdz
2018. gada 14. februārim tīmekļa vietnē: www.
ainavudargumi.lv iesniegt savu atmiņu stāstu,
fotoattēlus un vēlējumus nākotnei par krātuvē
iekļauto mūsu novada ainavu.
Viesītes novada pašvaldības
nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
S. Puzāne
Autores foto

Viesīte decembrī aicina uz 28. “Buclera Lasījumiem”
Kā jau ierasts, decembra mēnesis ir laiks,
kad Latvijas fotogrāfi atzīmē Mārtiņa Buclera
dzimšanas dienu. Nozīmīgākais latviešu fotogrāfijas pamatlicēja atceres notikums ir Latvijas fotogrāfijas vēsturei veltītā konference
“Buclera Lasījumi”, kas ik gadu notiek Viesītē.
Šogad konference norisināsies sestdien, 9. decembrī, Viesītes kultūras pilī.
Informācija par Latvijas fotogrāfijas vēsturi šobrīd ir ārkārtīgi sadrumstalota un nepilnīga. Par daudziem autoriem tā ir zudusi, un
joprojām nav vienota bibliogrāfiska izdevuma,
kurā par to būtu apkopots vissvarīgākais. Tādēļ konferencei “Buclera Lasījumi” ir tik liela
nozīme ikvienam, kurš interesējas par Latvijas

fotogrāfiju. Tā ir platforma, kurā pētnieki un
vēsturnieki dalās ar saviem jaunatklājumiem.
Nereti tā kļūst par vienīgo iespēju, kur satikt
gan līdzīgi domājošos, gan apmainīties ar informāciju.
Mārtiņš Buclers dzimis 1866. gadā Saukā,
bet apglabāts 1944. gadā Siguldas kapos. Tiek
uzskatīts par latviešu fotogrāfijas pamatlicēju.
Viņš ir Latviešu fotogrāfiskās biedrības (1906)
dibināšanas iniciators un valdes priekšsēdētājs.
Daudzu mācību grāmatu autors, izstāžu organizētājs un ievērojams XX. gs. sākuma kultūras
darbinieks.
“Buclera Lasījumi” šogad norisināsies
jau 28. reizi. Sākotnēji tas bija tikai Mārtiņa
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Buclera atceres pasākums. Vēlāk savienojumā
ar Latvijas Fotogrāfu Forumu kļuva par nozīmīgu fotogrāfu un entuziastu pulcēšanās notikumu. Šobrīd “Buclera Lasījumi” jau 6. gadu
norisinās kā Latvijas fotogrāfijas vēsturei veltīta
konference.
Konferenci atbalsta Viesītes novada pašvaldība, Viesītes novada muzejs “Sēlija”, Latvijas Fotogrāfu Savienība.
Dalība konferencē ir bezmaksas. No Rīgas
tiek organizēts arī pašvaldības finansēts autobuss
konferences dalībnieku nogādāšanai uz Viesīti
un atpakaļ. Aicinām pētniekus pieteikt savus referātus lasījumiem, rakstot uz buclers@inbox.lv
Latvijas Fotogrāfu Savienība
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Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja Mārtiņa
Buclera 151. dzimšanas dienas atcere

Triju Zvaigžņu ordeņa
kavalieris Pēteris Korsaks,
2006.g. A. Korsakas foto.
Mārtiņš Buclers 1919. – 1920. gadā bēgļu gaitās Maskavā.
Autors nezināms. P. Korsaka fotoarhīvs.

Tradicionāli, šogad jau 28. reizi, Viesītes novadā tiek rīkots Mārtiņa Buclera
piemiņas pasākums – “Buclera Lasījumi”,
ko pēdējos gados organizē kā konferenci.
Īpaši nozīmīgs bija pagājušais gads, kad
atcerējāmies un atzīmējām arī Mārtiņa
Buclera vārda atdzimšanas trīsdesmit gadus.
Piemiņa nezūd, lai cik gadi pagājuši
kopš vēsturiskajām fotogrāfu un kultūras
darbinieku tikšanās reizēm Saukā, kad
nolēma M. Buclera piemiņu saglabāt. Kā
atskaites punktu mēs pieņemam 1986.
gadu, lai gan jau pirms tā saucietes Zentas
Cīrules un citu novada vēstures zinātāju
un glabātāju atmiņā bija M. Buclera vārds
un pārliecība par šī cilvēka talantiem un
īpašo devumu visas Latvijas mērogā. Tad
pastāvēja Saukas arodskola – gaiša saliņa Saukā – skola, kam gadu gaitā mainījās nosaukumi un audzēkņi, bet nezuda
darbošanās prieks un vēlēšanās šo vietu
saglabāt. Kā gan citādi, jo no šī dabas
stūrīša pasaulē nācis Arvīds Žilinskis,
līdz šejienei stiepjas Jāņa Jaunsudrabiņa
bērnības dienu pasaule, tepat Elkšņi, Rite
ar mainīgajām robežām, kur dzīvojuši
īsti saimnieki. Ja jau fotovēsturnieks no
galvaspilsētas Pēteris Korsaks ceļ priekšā
arvien jaunas ziņas par Mārtiņu Bucleru
un atzīst viņu par Latvijas fotogrāfijas
pamatlicēju, tad Saukai un Viesītes novadam jākļūst par Fotogrāfijas centru kultūrvēsturē, kāds tas ir bijis šos trīsdesmit
gadus. Lielāks vai mazāks centrs, bet tomēr fotogrāfijas cilvēku pulcēšanās vieta,
saglabājot, paplašinot un nostiprinot zināšanas, krājot materiālos pierādījumus
un popularizējot Mārtiņa Buclera un citu
pazīstamu un iecienītu fotogrāfu vārdus,
lai tie “neizbirst caur vēstures sietu pelavās”.
Kā piemērs mums šajā darbā ir pats
Pēteris Korsaks, kas šī gada 15. decembrī

atskatīsies uz saviem 80 dzīves gadiem.
Fotovēsturnieks, viens no Latvijas Fotogrāfijas muzeja izveidotājiem, Mākslinieku savienības biedrs kopš 2003. gada,
Latvijas Kultūras fonda Spīdolas stipendiāts, Kultūrkapitāla fonda mūža stipendiāts. Gandrīz visus pēdējos trīsdesmit
gadus Mārtiņš Buclers bijis Pētera Korsaka darbības redzeslokā, lai arī bijuši citi
nozīmīgi pētījumi un atklājumi Latvijas
fotogrāfijas vēsturē. Tas bijis kā teorētiskais pamats un pamatojums mums, kā iedvesmojums, aicinājums, pamudinājums
un priekšzīme, kas Viesītes novadam un
visai mūsu valstij dod spožu personību –
Mārtiņu Bucleru.
Te pienāktos maza atkāpe – uzruna:
nebaidieties braukt pie mums uz Sauku,
Elkšņiem, Riti, Loni, Viesīti rudenīgajā
decembrī, kad svinam Mārtiņa Buclera dzimšanas dienu. Jābrauc un jāiet pa
dubļainiem ceļiem, garām pamestām, apklusušām skolām, aizaugušiem viensētu
pagalmiem. Ne mēs to gribējām! Par spīti
tam mēs esam Centrs – izglītībai, dejām,
dziesmām, mākslai, sportam, kultūrvēsturei un, protams, – fotogrāfijai.
Pateicoties Pēterim Korsakam, mēs
iepazīstam Mārtiņu Bucleru arvien tuvāk un redzam, cik joprojām aktuāli skan
viņa pamācības un aicinājumi fotogrāfiem un fotografētājiem. Arī mūsdienās
ir fotogrāfija “kā mākslas audzināšanas
līdzeklis” un fotogrāfija kā dokumentēšanas līdzeklis.
“Darītāji esat jūs, darba rūķi visās
Latvijas malās, nenogurstat dokumentēt
visu to, kas jums šķiet ievērības cienīgs
savā apkārtnē un savā laikmetā,” rakstīja
Mārtiņš Buclers. Abi fotogrāfijas uzdevumi ir līdzvērtīgi, nozīmīgi un apvienojami. Mūsu vidū strādā daudz fotogrāfu,
ko M. Buclers nosaucis par darba rūķiem.
Atzīmējot fotogrāfiem tik nozīmīgo atce-
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ri decembrī, Viesītes muzejs “Sēlija” aicina iepazīties ar vairāku mums zināmu un
populāru fotogrāfu darbiem fotoizstādēs
muzejā. Gada noslēdzošo mēnesi varam
dēvēt par fotogrāfijas mēnesi, kad gada
nogalē ar fotogrāfu acīm varēsim paskatīties apkārt un uz sevi. Mums šķiet, ka
tas raisa pārdomas, secinājumus un varbūt kādu labu apņemšanos Jaunajā gadā.
Aicinām interesentus uz muzeja nodaļu “Paula Stradiņa skola” (Viesītē, Peldu
ielā 2), kur 9. decembrī plkst. 10:00 tiks
atklātas triju fotogrāfu darbu izstādes:
Aloizs Savickis “Krikumi”, Daiga Kalniņa “Jēkabpils laikgrieži” un Marģers
Martinsons “Mani bijušie kolēģi – fotogrāfi”.
Muzeja nodaļā “Mārtiņa Buclera Fotogrāfijas kabinets”, kas atrodas Saukas
pagasta pārvaldes ēkā, piedāvājam iepazīties ar fotovēsturnieka Pētera Korsaka
ieguldījumu M. Buclera piemiņas saglabāšanā: “Fotovēsturnieks Pēteris Korsaks –
latviešu fotogrāfijas pamatlicēja Mārtiņa Buclera zīmē. Sauka – Viesīte – Rīga,
1986 – 2017”.
Saukas pagasta pārvaldes ēkas zālē –
fotogrāfa Daiņa Ormaņa foto izstāde
“Sēlijas motīvi”. Abas izstādes skatāmas
no 25. novembra līdz 25. decembrim (tel.
26441743).
Visas izstādes var apmeklēt bez ieejas
maksas muzeja darba laikā.
Šķiet, fotogrāfijai nav robežu, bet
ir sākums, un Latvijas fotogrāfijā tas ir
Mārtiņa Buclera laiks, kam viņš kalpo,
ieliekot pamatus. Latviešu fotoliteratūra, fototerminoloģija, fotoetnogrāfija,
fotorūpniecība – sākums, no kā izauga
latviešu fotogrāfu pirmās paaudzes. Par
to mēs uzzinām no fotovēsturnieka Pētera Korsaka un ceram, ka mūsu sadarbība
turpināsies. Zīmīgi, ka dzimšanas dienas
P. Korsakam un M. Bucleram – turpat līdzās. Tāpat kā abu nozīmīgais mūža ieguldījums Latvijas fotogrāfijas vēsturē.
Vēlēsim daudz laimes! Jaunas ieceres,
interesantus atklājumus, jaukas tikšanās,
bagātīgu veikto darbu ražu, ar ko dalīties
katru gadu decembrī pie mums – Viesītē!
Cienījamie fotogrāfi! Viesītes muzejā “Sēlija” joprojām ir atvērts Mārtiņa
Buclera iedibinātais “CEĻOJOŠAIS FOTOALBUMS”, kas gaida arī jūsu šī gada
veiksmīgāko, interesantāko vai skaistāko
fotogrāfiju. Tagad tas pārtapis par e-fotoalbumu, tāpēc savu fotogrāfiju varat
iesūtīt papīra formātā A4 vai pa e-pastu:
viesitesmuzejsselija@inbox.lv ar norādi
e-fotoalbumam. Par M. Buclera ceļojošo fotoalbumu sīkāk varat uzzināt mūsu
muzeja mājas lapā: muzejsselija.lv
I. Svilāne,
Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja
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Novada domes pirmajā stāvā atklāta fotoakcijas
“Padari savu novadu skaistāku” izstāde
No 17. novembra Viesītes novada domes
pirmajā stāvā aplūkojama Viesītes Jauniešu
domes fotoakcijas “Padari savu novadu skaistāku” fotoattēlu izstāde. Ikviens novada iedzīvotājs un viesis bija aicināts iesūtīt foto ar to,
kas novadā patīk, ar ko lepojas, un otru foto
ar vietu vai lietu, kas nepatīk un ko novadā
vajadzētu uzlabot. Fotoattēli attiecīgi izvietoti
novada domes gaitenī – sienas labajā pusē –
“labās” bildes, bet kreisajā – fotoattēlos redzamas uzlabojamās vietas un lietas.
Izstāde būs apskatāma līdz šī gada beigām.
Viesītes Jauniešu domes vārdā –
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe.

Aizvadīts Labdarības festivāls “Dvēseles elpa 2017”
Paldies dalībniekiem un atbalstītājiem!

19. novembrī kultūras pilī “Ziemeļblāzma” notika IV ikgadējais Labdarības festivāls
“Dvēseles Elpa”. 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.
Īsta mīlestība un neizmērojama pacietība
nepieciešama vecākiem, kuru ikdiena paiet,
cīnoties par sava bērna veselību, lai uzturētu to
labā stāvoklī. Daudzi bērni ar cistisko fibrozi,
kuri ir līdz sākumskolas vecumam, neapmeklē
bērnudārzus savas sliktās veselības dēļ. Tāpēc
šie bērni nepiedalās Ziemassvētku pasākumos,
bet katrs tic brīnumiem un gaida, kad tie piepildīsies.

Visas dienas garumā: dienas koncertā no
plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00 un Gala koncertā
no plkst. 17:00 līdz plkst. 19:00 piedalījās dažādu žanru un paaudžu deju kolektīvi, mūzikas kolektīvi un solisti no visas Latvijas, kā arī
burbuļšova un cirka burvju mākslinieki. Dienas
koncerta laikā tika organizētas radošās darbnīcas un strādāja foto stūrītis.
Organizētājiem – “Alegria Event Center”
& “Janin Studio” & Latvijas Cistiskās fibrozes
biedrībai – jau ceturto gadu Labdarības festivāla “Dvēseles Elpa” laikā izdevās apvienot un
saņemt atbalstu no daudziem talantīgiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri ieguldīja daļiņu sava sirds
siltuma un piedalījās šajā labdarības kustībā, lai
kopīgi, visas dienas garumā, baudītu koncerta
prieku.
Lai atcerētos spilgtākos pagājušo gadu Labdarības festivāla “Dvēseles Elpa” notikumus,
kultūras pils “Ziemeļblāzma” foajē 2. stāvā bija
iespēja noskatīties filmas un aplūkot izstādi, kur,
pateicoties organizatoru un dalībnieku atsaucī-
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bai un ieguldītajam darbam, bija redzams bērnu
patiesais prieks, saņemot sapņotās dāvanas.
Pateicoties festivālam “Dvēseles elpa”, ar
cistisko fibrozi slimiem bērniem šogad ir saziedoti 2722,91 EUR. Tas izdevās, pateicoties tam,
ka apvienojās un pasākumam atbalstu sniedza
daudzi cilvēki: gan lieli un mazi mākslinieki,
gan radošie meistari, kas uzstājās koncertā. Gan
tāpēc, ka savu brīvdienu šeit pavadīja fotogrāfi
un video operatori, kā arī Ziemeļblāzmas kultūras pils tehniskie darbinieki, bez kuru līdzdalības koncerts nebūtu iespējams.
Tas nenotiktu, ja nebūtu patiesi skaistas un
iedvesmojošas vietas kultūras pilī “Ziemeļblāzma”. Un par šo dāvanu Biedrība pateicas tā direktorei Initai Andžānei.
Paldies par atbalstu Viesītes novada pašvaldībai un Viesītes vidusskolas audzēknēm:
Sindijai Bantauskai, Evelīnai Bantauskai, Diānai Beļavskai, Elīnai Rijniecei, Eivai Kristai
Dronkai, Daigai Buceniecei, Annijai Liepiņai,
Inai Lodziņai, Elīnai Liepiņai, Veronikai Geroimovai un Ievai Milaknei, kuras šogad jau trešo
gadu piedalījās Labdarības festivālā un bez kuru
darba un atsaucīguma koncerta aizkulišu dzīve
nebūtu tik raita! Paldies par šo jauniešu organizēšanu skolotājām: Sarmītei Ratiņai un Ligitai
Liepiņai!
Paldies par sniegto atbalstu IK “ARRIVAL”,
uzņēmuma vadītājai Antrai Tomsonei, kura parūpējās par šī pasākuma brīvprātīgo ēdināšanu,
kā arī biedrības biedriem: Jevgēnijai Grāvelei,
Sniedzei Zaļakmenei, Rutai Mašinskai un manam kolēģim – biedrības valdes loceklim Voldemāram Beļinskim – par paveikto darbu, gatavojoties festivālam un tā laikā!
Novēlu visiem – lai ikdienā izdodas rast
miera sajūtu, būt vienotiem un stipriem, lai
pozitīvās emocijas dod spēku pārvarēt jebkuras
dzīves grūtības!
Latvijas cistiskās fibrozes biedrības valdes
priekšsēdētāja,
Labdarības festivāla “Dvēseles elpa” veidotāja
A. Beļinska
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Noslēgusies aktīvā tūrisma sezona
Viesītes TIP ir apkopojis informāciju par
2017. gada tūrisma situāciju, ko šogad gan
negatīvi ietekmējuši laikapstākļi. Joprojām
pieprasījums saglabājies pēc ūdens tūrisma,
velo tūrisma, kultūras un gastronomiskā
tūrisma. Statistika rāda, ka mūs visvairāk
apmeklē ģimenes, draugu grupas, pieaugušo
kolektīvi, skolēni un pensionāri, arī tūrisma
firmas, piemēram, IMPRO, Saules vējš, Jauni Rakursi.
Apmeklētākais objekts novadā ir Viesītes muzejs “Sēlija”, īpaši Mazā Bānīša parks,
kur apmeklētāju skaits ir 3004, kas ir audzis,
salīdzinot ar 2016. gadu. Paula Stradiņa
skolā apmeklētāju skaits ir 1378. Mārtiņa
Buclera kabinetu šogad apmeklējuši 560 cilvēki. Kopā muzeju “Sēlija” apmeklējuši 4942
tūristi.
Apmeklētākā naktsmītņu un aktīvās
atpūtas vieta ir lauku māja “Bincāni”, ko
apmeklēja 3432, tai skaitā festivāla “Zobens
un Lemess” interesenti. Kempingu “Pērlīte”
šogad apmeklēja 1652, tai skaitā iekļaujot
pasākumus. Ormaņkalnu, skatu torni un
Līgo kalnu apmeklēja aptuveni 3000 tūristu.
Ūdens tūrisma noteikšanas mēraukla ir izsniegto licenču skaits, Saukas ezerā tie ir 2014

apmeklētāji, savukārt Viesītes ezerā – 102.
Ezera Gravānos nakšņošanas un ūdens tūrisma pakalpojumus izmantojuši 502 cilvēki.
Šogad palielinājies tūristu skaits pēc gastronomiskā tūrisma, kafejas “Alīda” ražotni
šogad apmeklēja par 48% vairāk, salīdzinot
ar iepriekšējo gadu. Prieks par zemnieku
saimniecību “Vilciņi”. Lai gan viņu prioritāte ir uzņēmējdarbība nevis tūrisms, tomēr
Sabīne Zupa atzīst, ka atspēriena punkts
saimniecības atpazīstamībai un tūrismam
bija Uzņēmēju dienas Jelgavā un Aizkraukles Pārnovadu dienas, kur tika pārstāvēts
Viesītes novads. Nākamajā gadā tiks pārdomāts un paplašināts piedāvājums tūristiem.
Viesītes novadu 2017. gadā apmeklēja
tūristi no šādām valstīm: Dānijas, Vācijas,
Norvēģijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Igaunijas, ASV, Taizemes, Somijas, Beļģijas, Turcijas un Polijas, iekļaujot gan individuālos
apmeklētājus, gan delegācijas.
Šogad kopā ar uzņēmējiem un amatniekiem esam piedalījušies izstādē – gadatirgū Balttour 2017, Aizkraukles Pārnovadu
dienās, uzņēmēji individuāli piedalījušies
Uzņēmēju dienās Jelgavā un Riga Food, kā
arī šogad pirmo reizi piedalījāmies Latvijas

Tūrisma tirgū Pļaviņās.
2017. gadā tika labiekārtots Viesītes TIP,
izveidoti 7 informatīvi stendi par Sēlijas
novada tūrisma piedāvājumu. Ar tūrisma
informācijas punkta darbību šogad ir iepazinusies 1 praktikante, tāpēc saku paldies
Rudītei Muižniecei par palīdzību un ierosinājumiem stendu un tūrisma objektu kartotēkas izveidē. Tāpat šogad paplašinājies
suvenīru klāsts un ir iegādāts jauns suvenīru
skapis. Šogad aktīvajā tūrisma sezonā visiecienītākie ir vinila magnēti ar Viesītes novada apskates objektiem, populārākie ir ar āzi
un bānīti. Sadarbojoties ar novada rokdarbniecēm, radīti atslēgu piekariņi, pēc kuriem
ir pieprasījums.
Saku paldies visiem novada tūrisma
objektu apsaimniekotājiem, tūrisma uzņēmējiem, mājražotājiem, amatniekiem un ikvienam, kas darbojas tūrisma jomā un rada
interesantus tūrisma piedāvājumus ceļotājiem! Paldies par atsaucību, iesūtot statistiku
savos objektos! Uz veiksmīgu sadarbību arī
turpmāk, jo kopā mēs esam spēks!
Izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem speciāliste
L. Levinska–Drozdova

"Jauniešu garantijas" ziemas uzņemšanā
aicina bez maksas apgūt 65 profesijas
Sākusies Jauniešu garantijas ziemas uzņemšana, kurā jaunieši var pieteikties apgūt
profesiju īsā laikā un bez maksas. 2018. gada
sākumā mācības 65 darba tirgū pieprasītās
profesijās piedāvā uzsākt 24 profesionālās
izglītības iestādes visā Latvijā. 39 profesijās
mācības notiek pusotru gadu un pieteikšanās
rit līdz 12. janvārim, savukārt 26 profesijās
mācības ilgst gadu, un tajās dokumentus var
iesniegt līdz 23. februārim.

Gan nestrādājošiem, gan
strādājošiem jauniešiem
Šī gada vasarā apstiprināja izmaiņas Jauniešu garantijas uzņemšanas noteikumos. Tās
paredz, ka programmā var pieteikties nestrādājoši jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem.
Jaunieši var būt reģistrējušies arī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai
bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu. Mācībām var pieteikties arī
strādājoši vai pašnodarbināti jaunieši, taču
tikai tad, ja ir vecumā no 17 līdz 24 gadiem,
kā arī var savienot darbu ar mācībām. Šie
jaunieši var atrasties arī bērna kopšanas atvaļinājumā, ja bērna kopšanu var savienot ar
profesijas apguvi.
Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas projektā notiek kopš 2014. gada, un šajā laikā profesiju ieguvuši jau gandrīz 6000 absolventu.
Programmā visvairāk absolventu ir tādās profesijās kā pavārs, lietvedis, frizieris, grāmatvedis, konditors, apdares darbu strādnieks, lau-

ku īpašumu apsaimniekotājs, lokmetinātājs,
restorānu pakalpojumu speciālists un SPA
speciālists.
“Jauniešu garantijas profesijas un tajā plānoto uzņemto audzēkņu skaitu katru gadu
izvēlamies sadarbībā ar darba devējiem – Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozaru ekspertu padomēm, kas ļauj sekot līdzi tendencēm darba tirgū. Regulāra sadarbība ar darba
devējiem un vairāk nekā trīs mēnešus ilga
prakse mācību laikā palīdz jauniešiem atrast
darbu. Mūsu veiktās absolventu aptaujas liecina, ka pusgadu pēc izlaiduma ap 70% jauniešu
strādā, puse no viņiem – apgūtajā profesijā,”
stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane.

Iespēja strādāt Latvijā sev
piemērotā profesijā
Ziemas uzņemšana var būt iespēja tiem
jauniešiem, kuri pēc darba ārvalstīs rudenī atgriezušies Latvijā. Pērn novembrī Linda Mullere no Ogres bija viņu vidū, bet jau februārī
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā uzsāka mācības friziera profesijā, piepildot bērnības sapni. “Laiks paskrēja ātri –
vairāku mēnešu garumā līdz praksei apguvu
teoriju, un divas reizes nedēļā praktiskajās
nodarbībās soli pa solim profesionālos knifus. Pasniedzēji bija sava aroda meistari no
dažādiem friziersaloniem,” stāsta Linda, kurai
vēlāk piedāvāja darbu prakses vietā, bet tagad
viņa strādā salonā Kolonna Jūrmalā.
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Mācību sākums – 2018.
janvārī vai februārī
Lai pieteiktos apgūt kādu no Jauniešu garantijas profesijām, jaunietim nepieciešama
pamatskolas, vidusskolas vai vidējā profesionālā izglītība. Pieteikties mācībām var arī
vakarskolu audzēkņi un ikviens, kurš iegūst
vidējo izglītību tālmācībā vai studē nepilna
laika studiju programmā augstskolā.
Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt
stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja
jaunietis ir sekmīgs, kā arī nepieciešamos
mācību līdzekļus, bezmaksas vietu dienesta
viesnīcā un karjeras atbalsta pakalpojumus.
Savukārt kvalifikācijas prakses laikā jauniešiem apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni,
ja nepieciešams.
Mācības pusotru gadu ilgajās programmās sāksies 15. janvārī, savukārt gadu ilgajās
programmās – 26. februārī. Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm,
uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām
var iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.
lv/jauniesugarantija
Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu
īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar Eiropas Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda
atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.
K. Keiča, VIAA Komunikācijas un
programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste,
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv
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Aicinām mācīties bezmaksas latviešu valodas kursos

Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs (TITC) sadarbībā
ar Sabiedrības integrācijas fondu projekta
“Latviešu valodas kursi Jēkabpils pilsētas
un apkārtējo novadu: Krustpils, Jēkabpils,

Salas, Aknīstes, Viesītes un Pļaviņu pilsētas
iedzīvotājiem” ietvaros uzsāk dalībnieku reģistrāciju latviešu valodas kursos. Aicinām
kursos apgūt vai pilnveidot latviešu valodas
prasmes iedzīvotājus, kuru dzimtā valoda
nav latviešu valoda, kuri nav bezdarbnieki,
darba meklētāji vai skolēni. Priekšroka – jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem. Mācības notiek grupās, ņemot vēra zināšanu līmeņus –
A1, A2, B1, B2, C1.
Kursi ir BEZ MAKSAS, noslēgumā kur-

santi kārto (arī bez maksas) pārbaudījumu
Valsts izglītības satura centrā.
Kursu dalībnieku reģistrācija un testēšana no 11. 12. 2017.
Pieteikšanās: pa tālr. 65221333, e-pasts:
titc@titc.lv
Reklāmas informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda
finansiālu atbalstu. Par reklāmas informatīvā materiāla saturu atbild Jēkabpils TITC,
līgums Nr. 2017.LV/LV/17/11.

NOVADA SKOLĀS

Iesniedz protesta vēstuli izglītības ministram
Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks 10. novembrī devās uz tikšanos ar
izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski,
lai iesniegtu ministram protesta vēstuli sakarā
ar oktobra nogalē publicēto pētījumu par skolu optimizāciju Jēkabpils areālā. Pēc pētījumā
secinātā iznāk, ka drīzā nākotnē vairākas novadu skolas jāslēdz, savukārt citas jāpārveido.
Viesītes vidusskola, pēc šā pētījuma autoru
secinājuma, būtu jāpārveido par pamatskolu.
“Uz tikšanos devāmies kopā ar Pļaviņu
novada mēru Aigaru Luksu. Mums bija sagatavota rakstiska protesta vēstule, savukārt
A. Lukss par Pļaviņu ģimnāzijas mācību
rezultātiem, skolēnu skaitu, nākotnes perspektīvām un citu informāciju no pašvaldības vadītāja skatupunkta stāstīja mutiski.
K. Šadurskis norādīja, ka pārliekam uztraukuma nav pamata, jo, pirmkārt, tas
ir tikai pētījums, un tā rezultāti nav akmenī iecirsti. Otrkārt, lielākas izmaiņas
skolu jomā varētu notikt tikai pēc sešiem

gadiem. Mūsu vēstulē ir uzsvērti Viesītes
vidusskolas sasniegumi, mācību iestādes nozīme novada dzīvē, kā arī norādīts uz faktu,
ka, mūsuprāt, nav pamata mūsu skolēnus
pārcelt uz Neretas vidusskolu, jo patlaban
Viesītes vidusskolā audzēkņu ir vairāk nekā
Neretā,” stāsta A. Žuks.
Tā kā skolu pārstāvji izsaka neapmierinātību ar to, ka lauku mācību iestāžu liktenis
tiek izlemts ministrijas kabinetos, bet reālajā
dzīvē Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji skolās iegriežas vien uz īsu brīdi vai pat
neiegriežas vispār, “Brīvā Daugava” Alfonam
Žukam pajautāja, vai ministrs K. Šadurskis
solījās atbraukt uz Viesītes vidusskolu, lai situāciju apskatītu dzīvē?
“Nē, tādu solījumu nesaņēmām. Ministrs
sacīja, ka patlaban ministrijai aktuālāks esot
krievu skolu pastāvēšanas jeb pārejas uz mācībām valsts valodā jautājums. Mūsu vēstule
tika pieņemta zināšanai. Vienlaikus ministrs
ieteica lauku skolām savas situācijas uzlaboša-

nā mēģināt specializēties, piemēram, veidojot
skolas ar dabaszinību vai eksakto priekšmetu
ievirzi, vienlaikus noturot līdzšinējo audzēkņu sekmības līmeni,” stāsta Viesītes novada
domes priekšsēdētājs.
Protesta vēstuli parakstījuši Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, vidusskolas direktors Andris Baldunčiks un skolas
vecāku komitejas priekšsēdētājs Pēteris Līcis.
Vēstule iesniegta arī partiju ZZS, “Vienotība”
un “TB LNNK” frakcijām, kā arī Izglītības un
zinātnes ministrijas valsts sekretārei.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs
A. Žuks lūdz Viesītes novada iedzīvotājus
neizplatīt nepatiesas baumas par skolas
slēgšanu, bet sekot līdzi aktuālajai informācijai Viesītes novada masu saziņas līdzekļos
(mājaslapā un avīzē) un jautājumu gadījumā interesēties pie skolas vadības vai novada
domē.
I. Bičevska
Brīvā Daugava žurnāliste

Viesītes vidusskolā turpinās Erasmus+
projekta ieviešana
Kopš 2016. gada septembra skolā turpinās projekta “The continuous development of teaching staff in a multicultural
environment”, Nr. 2015–1–RO01–KA219–
015167_7, ieviešana. Līdz šim notikušas
divas starptautiskas projekta sanāksmes,
skolotāju apmācības Tamperē un Viesītē.
Gatavojoties apmācībām, skolotāji izstrādāja savus mājasdarbus – veidoja prezentācijas
un praktiska pielietojuma demonstrācijas
savām izstrādātajām metodēm. Pēc pirmās
apmācību sesijas, kura notika 2017. gada janKlāt decembris – cerību
un gaismas laiks.
Gada tumšākajā laikā
cilvēks cenšas arī iedegt
gaismu sevī un sev
apkārt, gaidot,
kad saule atkal kāps
augšup debesu kalnā.

vārī Tamperes pilsētā Somijā, pedagoģiskais
personāls aktīvi darbojās, lai nodrošinātu
apmācības Viesītē. Iesaistītie vidusskolas
skolotāji bija ieinteresēti un vēlas turpināt
savu profesionālo prasmju paaugstināšanu,
kā arī pielietot iegūtās zināšanas savā darbā,
tādējādi nodrošinot projekta rezultātu pieejamību saviem skolēniem. Tas mācību procesu padara interesantāku un pievilcīgāku.
Turpinās projekta ietvaros izstrādāto metožu – instrumentu pielietošana un testēšana.
Paralēli notiek darbs pie projekta sanāksmes

sagatavošanas. Tā notiks 2018. gada februārī
Dānijā.
Diviem projektiem, kuru īstenošana notika no 2015. gada septembra līdz 2017. gada
augustam, ir iesniegtas gala atskaites, kuras
tiek vērtētas nacionālajās aģentūrās Latvijā
un Luksemburgā. Šis ir laiks, kad varam domāt par jauniem projektiem, varam meklēt
starptautiskus partnerus, jo Erasmus+ programmas projektu iesniegšana ir 2018. gada
februāris.
Projekta koordinatore G. Dimitrijeva

VIESĪTES AMATNIECĪBAS CENTRS AICINA UZ TRĪS
BRĪNUMAINU NODARBĪBU CIKLU:
5. decembrī Adventes vainagu durvīm veidošana,
12. decembrī Ziemassvētku kartīšu izgatavošana,
19. decembrī papīra dekorāciju darināšana.
Meistarklases atvērtas no 12.00 līdz 14.30
Paula Stradiņa skolas kamīnzālē.
Ieeja par ziedojumiem.
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Darot kopā, var izdarīt vairāk labo darbu
Divas rokas, divas kājas
Lielu darbu nevarēja:
Daudz rociņu, daudz kājiņu
Lielus darbus padarīja. (L. t. dz.)
P. Stradiņa skolas dārzā, Simtgades pīlādžu alejā, Miķeļdienā 39. pīlādzīti ar Madaras Miezītes ģimenes atbalstu iestādīja 1. b
klases skolēni, audzinātāja E. Kalnieša.

Kad darbs padarīts, prieks par paveikto!

...vēl tikai jāpiesien un tad – lai labi aug!

Labo darbu nedēļā 17. oktobrī skolēni un vecāki veica “rudens lapkriša sastrādāto nedarbu sakopšanu” PII “Zīlīte” teritorijā pretī savas klases logiem.
Atbalstot Viesītes mazpulcēnu akciju “Vairosim prieku”, skolēni un vecāki no
18. līdz 20. oktobrim ar lielu entuziasmu un patiesu sirsnību sagādāja dāvanas Jēkabpils dzīvnieku patversmes iemītniekiem.
Informāciju apkopoja Madaras tētis un audzinātāja Elita.
Foto no 1. b klases arhīva

Mārtiņdienas tirdziņš skolā
Latviešu tautas tradīcijās vieni no svinamajiem svētkiem ir Mārtiņdiena. Senāk tie bija Apkūlību svētki. Tas nozīmēja, ka novāktā raža bija nokulta un novietota klētīs. Mārtiņdiena ir robeža, kad beidzas rudens darbi
un sākas ziemas darbi. Vidus starp rudens un ziemas saulgriežiem. Tas nozīmē, ka ir laiks atskatīties un padarīto un atpūsties. Lai svētki būtu jautrāki, Rites pamatskolā tika rīkots Mārtiņdienas gadatirgus. Skolēni kopā ar
saviem vecākiem cepa un gatavoja kārumus, ko tirdziņā pārdot. Šogad pie
tirgotāju pulciņa piepulcējās arī 5. klases audzinātāja S. Tuča. Noruna par
kaulēšanos palika spēkā, un daži tirdziņa apmeklētāji to izmantoja. Jāsaka, ka vislielākajā cieņā bija māju ražojumi. Vafeles, riekstiņi, cukurgailīši,
kēksiņi, ruletes un pīrādziņi – tas ir tikai neliels piedāvājuma klāsts, ko
varēja nopirkt. Arī savām rokām lasītās dzērvenes tika notirgotas tīri labi.
Visi, gan pārdevēji, gan pircēji, bija apmierināti un gandarīti.
Skolotāja V. Liepiņa

Rites pamatskolas “Skolas stiprinieks Latvijai”

Par
tradīciju
kļuvusī spēka daudzcīņa “Skolas stiprinieks Latvijai” novembra sākumā
liek sarosīties daudziem Rites pamatskolas

skolēniem. Katram sava
motivācija, lai mestos īstā cīņā. Vieni
vēlas noturēt savu uzvarētāja titulu, citi vēlas to izcīnīt un pierādīt sev, ka ir šī goda cienīgi. 5. – 9. klašu grupā šogad laurus plūca 7.
klases zēni: uzvarētājs Kristiāns Vāgners, 2.
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vieta – Jānis Norko, trešais šajā cīņā Elvijs
Strumskis. Meitenēm savu uzvarētājas titulu
nosargāja Linda Kampe no 8. klases, otrajā
un trešajā vietā ierindojās 5. klases meitenes
Kristīne Lukjanova un Linda Sasa. Mazāko
klašu skolēniem par uzvarētāju kļuva Ralfs
Fricis Ļakūns, aiz sevis atstājot 2. klases Rodrigo Glaudānu un Adrianu Struci. Meiteņu
konkurencē labākā bija 3. klases Sanija Sasa,
kura apsteidza 2. klases Vitu Kampi un 3.
klases Samantu Kramu. Šogad absolūtā uzvarētāja un “Skolas stiprinieks Latvijai 2017”
medaļu izcīnīja Linda Kampe, jo viņas sniegumu – visās disciplīnās labākie rezultāti –
neviens nevarēja pārspēt. Ir mums spēcīgi
jaunieši, ir!
Sporta skolotāja V. Liepiņa
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Latvijas 99. gadadienas svinības
Met, laimīte, zelta jostu
Pāri mūsu zemītei,
Dod māsiņām, bāleliņiem
Baltu mūžu nodzīvot!
/Latviešu t. dz./
18. novembrī Rites pamatskolas
7. klases skolēni, audzinātāja un daži
8. klases skolēni devās ekskursijā uz
Rīgu, lai tur nosvinētu valsts dzimšanas dienu. Rīts iesākās ar patriotisku noskaņojumu, jo par godu savai
valstij un tās brīvības cīnītājiem tika
piespraustas sarkanbaltsarkanās lentītes, šādi godinot un sveicot Latvijas
valsti 99. gadadienā. Aktīva atpūta,
iepazīstot Vecrīgu, izzinot Latvijas
vēsturi, jauniešiem sagādāja sajūsmu.
Rīgas pasažieru ostas teritorijā
skolēni apskatīja Latvijas un sabiedroto spēku
militārās tehnikas un ekipējuma izstādi. Zēni
sajūsminājās par Spānijas un Polijas bruņoto
spēku tankiem.
Pēcpusdienā vērojām 11. novembra
krastmalā Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas vienību militāro parādi. Atpazinām karavīrus no Dānijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas, Spānijas, ASV u.c.
Dienas turpinājumā apmeklējām kara
muzeju, kurā iepazinām vēsturi 20. gadsimtā.
Ekspozīcijas izvietotas četros stāvos 5 laika
posmos, no senākā līdz mūsdienām. Apskatījām tā laika fotogrāfijas, formastērpus,
ekipējumu, ieroču kolekciju, apbalvojumus,
sadzīves priekšmetus u.c.
Vakarā kopā ar vairākiem tūkstošiem
cilvēku pulcējāmies pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa Bastejkalna parkā, lai dotos lāpu gājienā
“Gaismas ceļš Latvijai”. Stundu pirms gājiena
notika koncerts. Pulcēšanās vietā plecu pie
pleca tika izdziedātas patriotiskas dziesmas
un skandināts sauklis: “Mēs esam latvieši!”
Lāpu gājiens vijās cauri Rīgas ielām un noslēdzās pie Brīvības pieminekļa. Fantastiskas,
neaizmirstamas sajūtas, kad redzi uz abām
pusēm uguns upi, kurai nevar redzēt ne sākuma, ne gala. Šīs sajūtas ir neaprakstāmas,

tās dod tādu gandarījumu, kopības
sajūtu par latviešu
tautas vienotību,
kas vēl ilgi paliek
atmiņā.
Pēc tam devāmies apskatīt “Staro Rīga”
objektus. Šis bija 10. gaismas festivāls ar tēmu
“Uz zvaigznēm”. Aplūkojām izgaismotas
namu fasādes un veidotus mākslas objektus.
Sajūsmu, atzinību skolēni izteica par Brīvības
pieminekļa izgaismojumu.
Pie Brīvības pieminekļa valsts prezidents
R. Vējonis aprunājās un sasveicinājās ar skolēniem. Arī mūsu skolēniem bija iespēja paspiest viņam roku un kopā nofotografēties.
Deviņos visi kopā dziedājām valsts himnu un vērojām krāšņo salūtu 11. novembra
krastmalā.
Šī diena pagāja svētku noskaņās. Kopīgi
pavadītais laiks vienoja. Gribētos, lai šī dzimtenes mīlestība parādītos arī darbos un vārdos!
Liels paldies manai ģimenei par atbalstu!

Skolēnu domas pēc
ekskursijas
Īpaši liels prieks bija tad, kad varēja
ierāpties tankā iekšā un apskatīt to no iekšpu-

ses. Vietas tur ļoti maz, bet podziņu daudz, tā
arī gribējās kādu nospiest. Zintis.
Parāde bija ļoti skaista, tajā vērojām karavīrus, robežsargus no dažādām pasaules valstīm. Bija interesants un skaists lāpu gājiens.
Man ļoti patika salūts. Diāna.
Man patika šis brauciens ar klasi. Redzējām jaunas un neparastas lietas. Man patika
kuģu un tanku maketi kara muzejā. Redzējām parādē valsts dienestu pārstāvjus: militārā, glābšanas u.c. Kristiāns.
Man ļoti patika tas, ka brīvo laiku pavadījām Hesburgerā.
Patika arī salūts.
Arnis.
Visinteresantākais bija salūts,
bet vairāk patika
parāde. Skaists
bija lāpu gājiens.
Liels gods bija
paspiest
roku
valsts prezidentam. Priecājos par satikšanos un foto ar atpazīstamām personām Latvijā. Man ļoti patika brauciens, jo jauki un interesanti ar klasi
pavadījām laiku. Amanda.
Viss bija lieliski! Visvairāk patika lāpu gājiens, jo izraisīja pozitīvas emocijas, fantastisku kopības, tuvības, spēka sajūtu. Marta.
Man ļoti patika ekskursija. Bija ļoti interesanti. Brauciens bija pārdomāts. Auksti
nebija. Rīga bija ļoti skaista, par godu savai
dzimšanas dienai grezni izgaismota. Bija ļoti
skaists salūts. Ceru, ka nākamgad uz simtgadi
būs vēl interesantāk un foršāk. Esmu priecīga
par ekskursiju un lepojos ar savu valsti – Latviju. Marina.
Man ļoti patika šis brauciens. Vislabākais
bija tas, ka es redzēju valsts prezidentu, varēju
izlauzties cauri pūlim un ar viņu nobildēties.
Šis bija viens no vislabākajiem braucieniem
uz Rīgu. Ja būtu tāda iespēja, es brauktu arī
nākošgad uz simtgadi. Rolands.
Ekskursijas organizatore – skolotāja
N. Dirda

Sēlijas Sporta skolas audzēkņi startē II Līvenhofas skrējienā
Valsts svētku dienā, 18. novembrī, Līvānos notika
II Līvenhofas skrējiens pa pilsētas ielām, kurā startēja
arī divi Sēlijas Sporta skolas audzēkņi – Andris Ardis
Liepiņš un Kristaps Platgalvis.
Sacensību dalībnieki startēja dažādās vecuma
grupās. Jaunākie skrēja īsākas distances (sākot no
1500 m), bet pieaugušie savus spēkus pārbaudīja
8000 m un 4000 m distancēs. Interesentiem bija iespēja piedalīties arī nūjošanas distancē – 4000 km.
Ardis un Kristaps startēja vienā vecuma grupā,
1500 m distancē. Ardis no četrpadsmit dalībniekiem
finišēja kā ceturtais, bet Kristaps – sestais.
Sēlijas SS direktora vietniece
G. Klibiķe
V. Liepiņas foto
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MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅI GŪST PANĀKUMUS
REPUBLIKAS KONKURSOS

Endijas Grundmanes /5. kl., pulciņš
“Fotomixlis”/ darbs “Mana satikšanās ar
Bucleru” ir izraudzīts par vienu no UNES-

CO Latvijas Nacionālās komisijas organizētās akcijas “Mantojuma stāsts – mans stāsts,
tavs stāsts” laureātiem un tiks iekļauts 2018.

Spēļu rezultāti telpu futbolā

gada kalendārā. Lepojamies!
Mārtiņš Buclers dzimis Saukas pag. 1866.
g. 12. XII un tiek uzskatīts par profesionālās
fotogrāfijas aizsācēju Latvijā.
Ar nepacietību gaidīsim arī jauno “Brīvās
Daugavas” 2018. g. kalendāru, kurā ir iekļauts
mūsu audzēknes Nikolas Basovas (4. kl.) darbs.
Apsveicam!
Paldies Endijai par
foto, pēc kura tapa šis
gleznojums!
Aizputes Mākslas
skolas un Mārtiņa Freimaņa fonda organizētajā ceturtajā profesionālās ievirzes Mākslas
skolu glezniecības konkursā “ Dzīve kā košums” mūsu skolas audzēkņi no jaunākās
vecuma grupas (7 – 11 g.) iekļuvuši laureātos. Sveicam Linardu Aldiņu (2. kl.) ar 2.
vietu un Samantu Murāni (1. kl.) ar 3. vietu!
Arī pārējiem – paldies par atsaucību un
veiksmi turpmāk!
I. Kovaļevska

Mārtiņi, Mārtiņi,
ziemai vaļā vārtiņi...

“Bitīšu” grupas bērni.

No kreisās – Rihards Dzikovičs, Edijs Skrupskis, Uģis Salenieks, Juris Zans, Elvijs Demjanovs,
Edijs Čibulis, Kristaps Čibulis, Jānis Širokovs, Jānis Pakulis.

No 2017. gada 22. oktobra līdz 2018. gada
martam Jēkabpilī notiek Jēkabpils pilsētas
atklātais čempionāts un kausa izcīņa telpu
futbolā, kurā piedalās deviņas komandas.
19. – 20. novembrī Jēkabpils 3. vidusskolā norisinājās 1. riņķa spēles, kuras turpināsies līdz decembra vidum. Viesītes komanda
līdz šim ir izspēlējusi piecas spēles, gūstot
divas uzvaras un trīs zaudējumus. Rezultatīvākais spēlētājs komandā ir Elvijs Demja-

novs ar 11 gūtiem vārtiem, viņam seko Juris
Zans (4 vārti) un Jānis Širokovs (4 vārti).
Spēļu rezultāti:
Viesīte – Latgran (Jēkabpils) 7:8
Viesīte – Dignāja 8:4
Viesīte – Jubergs (Jēkabpils) 3:7
Viesīte – Leģendas (Jēkabpils) 4:6
Viesīte – Sala 5:2
G. Klibiķe,
Sēlijas SS direktora vietniece.
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Ar skanīgām dziesmām, jautrām rotaļām,
izzinot ticējumus, runājot tautasdziesmas un
minot mīklas, 10. novembrī PII “Zīlīte” bērni
svinēja Mārtiņdienu. Jautros ķekatniekus sagaidīja saimniece un saimnieks, lai svinētu seno
latviešu ziemas sagaidīšanas svētkus. Uz pasākumu bērni bija ieradušies krāšņās maskās, ar
kurām piedalījās arī masku parādē. Tika godināti arī šīs dienas gaviļnieki – Mārtiņš Čibulis,
Markuss Melderis un Markuss Markovskis.
Pēc kopīgas izdancošanās bērni grupās cienājās ar vecāku sarūpētajiem cienastiem. Paldies vecākiem par atsaucību! Lai dabā un katrā
sirdī ienāk sniega baltums!
PII “Zīlīte” sporta skolotāja E. Štāka
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Daudz laimes, Latvija!

“Bitīšu” grupiņa.

Pūšot stiprajiem rudens vējiem, sitoties lietus lāsēm logu rūtīs, ir atausis 17. novembra rīts.
Ārā tik drūmi un vēsi, bet te pēkšņi kļūst tik silti
ap sirdi, jo lepni plīvo sveču liesmiņas “Zaķīšu”
grupas bērnu un vecāku darinātajos lukturīšos.
Ir radīta burvīga svētku noskaņa PII “Zīlīte”.
Svinību zālē pulcējās lieli un mazi, lai apliecinātu savu piederību valstij. Pārliecinoši iz-

“Zaķīšu” grupiņa.

skan valsts himna. Svētku priekšvakarā mūzikas
skolotāja Aina aicina apceļot visus Latvijas novadus. Visa “Zīlītes” saime ar lielu interesi dodas ceļā, kuru mēro ar vilcienu. Kā atklājas, tad
katra novada iedzīvotāji ir citādāki. Daži ir lieli
dziedātāji, citi dejotāji, vēl citi – labi amata pra-

tēji un ļoti draudzīgi, jo, viesojoties katrā novadā, bērni dzied,
dejo un iet rotaļās, kas vislabāk
raksturo katra novada ļaudis.
Pēc novadu apciemošanas bērni
dodas uz Rīgu. Svētku kulminācijā bauda pašu sarūpētu salūtu.
Suminot savu valsti svētkos,
bērni tai dāvā katrs pa ziediņam,
ko simboliski piestiprina pie
Latvijas valsts kartes. Visas nedēļas garumā bērni grupās kopā
ar audzinātājām centās sagādāt
Latvijai gan dāvanas svētkos,
gan izzināt tās vēsturi un dabas
noslēpumus, kā arī paveikt kādu
labu darbiņu.
Paldies mūzikas skolotājai Ainai par jauko
pasākumu! Paldies “Zaķīšu” grupai par burvīgās svētku noskaņas radīšanu! Lai vēlme izzināt
savu valsti un interese par to nezūd arī ikdienā
ikvienā no mums!
PII “Zīlīte” sporta skolotāja E. Štāka

KULTŪRAS ZIŅAS

Guntars Račs savu jaunāko dzejoļu krājumu
“365. 1. daļa” prezentē arī Viesītē

14. novembra vakarā Viesītes Kultūras pils Tradīciju zālē savu jaunāko dzejoļu
krājumu “365. 1. daļa” prezentēja mūzikas izdevējs, producents, dziesmu autors un mūziķis
Guntars Račs.
Guntars kopā ar saviem kolēģiem Uģi Tirzīti, Andri Alviķi un dziedātāju Katrīnu Binderi

visu septembri, oktobri un novembri apceļo tuvākas un tālākas Latvijas
bibliotēkas vērienīgas dzejas dienu
bibliotēku turnejas ietvaros. Pasākums Viesītē tika organizēts, sadarbojoties Viesītes kultūras pils un Viesītes bibliotēkas darbiniekiem.
Prezentācijā, kas ilga gandrīz divas stundas, Guntars lasīja savus dzejoļus un kopā ar mūziķiem izdziedāja
skaistākās dziesmas, kuru pamatā ir
G. Rača dzeja.
Guntars Račs: “Viss sākās ar nevainīgu jaungada apņemšanos katru dienu sarakstīt vismaz vienu dzejoli un to publicēt savā
Facebook profilā. Man pat prātā neienāca, ka tas
daudziem būs tik vajadzīgi un tik nozīmīgi, jo
ik vakaru dzejolīši saņem simtiem un dažreiz
pat tūkstošiem “patīk”, bet ar dažiem dzejoļiem

mani sekotāji ir dalījušies vairāk nekā 12 000
reižu. Ik dienu saņēmu jautājumus par to, kad
šie darbi iznāks grāmatā. Un tā kā es šo savu
apņemšanos būšu piepildījis tikai šī gada 31.
decembra vakarā, nolēmu izdot grāmatu divās
daļās. Pirmajā ir atrodami 183 pirmā pusgada
dzejoļi no 1. janvāra līdz 2. jūlijam. Izrādās,
katrs lasītājs meklē savu unikālo datumu, un tie,
kuri dzimuši pēc 2. jūlija, jau prasa, kad iznāks
grāmatas otrā daļa! Tas notiks nākamā gada februārī, jo tā vēl tikai top. Katru dienu!”
Katram dzejolim ir atzīmēts tā sarakstīšanas datums. Grāmata ir iesieta cietajos vākos
ar papildus apvāku un grāmatzīmi. Dizainu
veidojis mākslinieks Guntars Ošenieks un pats
grāmatas autors.
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe
Autores foto

Atvēršanas svētki Viesītei veltītai grāmatai Jēkabpilī
15. novembrī Jēkabpils Tautas nama
Baltajā zālē notika rakstnieces Ligitas
Ābolnieces darba “Kas Tu esi man, Latvija?” atvēršanas pēcpusdiena. Uz to bija aicināta arī Viesītes novada pašvaldība, jo ar
nelielu ziedojumu atbalstīja darba izdošanu. Grāmatas atvēršanā novadu pārstāvēja
un autori sveica izpilddirektore S. Lūse,
muzeja “Sēlija” vadītāja I. Svilāne, Viesītes
bibliotēkas vadītāja L. Griškena un Saukas
bibliotēkas vadītāja V. Lāce. Pasākuma
rīkotājs – Jēkabpils Galvenā bibliotēka,
pēcpusdienu vadīja bibliotēkas vadītāja Z.
Rabša.
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L. Ābolnieces darbs veltīts rakstnieces
bērnības dienu pasaulei – Viesītei un tās
apkārtnei. Tā ir viņas Latvija, jo atstājusi neizdzēšamas pēdas un iespaidu uz visu
mūžu. Autores lasījumā izskanēja fragmenti
no jaunās grāmatas, ko lieliski papildināja
viesītieša, Jēkabpils Tautas nama direktora,
komponista A. Godiņa dziesmas paša autora
izpildījumā.
L. Ābolnieces grāmata “Kas Tu esi man,
Latvija?” būs pieejama lasītājiem visās mūsu
novada bibliotēkās.
I. Svilāne
Autores foto
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Viesītē viesojas Amerikas latvietis,
filmu režisors Holivudā
15. novembra pēcpusdienā Viesītes Kultūras pils Kino zālē viesojās Amerikas latvietis, filmu režisors Holivudā Tom Davies.
Vieslekcijā Toms stāstīja par to, kā sapratis, ka vēlas kļūt par filmu režisoru, kāds bijis
ceļš līdz Holivudai, par savu dzīvi un ikdienu Amerikā un, protams, par režisora ikdienu, filmēšanas aizkulisēm un projektiem, pie
kuriem šobrīd tiek strādāts. Lekcijas laikā uz
lielā ekrāna Toms rādīja nelielus video par
saviem projektiem un stāstīja par filmēšanas
gaitu un niansēm, kas parastam skatītājam
citādi paslīdētu garām nemanāmas, kā, piemēram, kaušanās ainu visi skaņu efekti tiek
pielikti klāt pēc tam ar datorprogrammas
palīdzību; un viss uzfilmētais materiāls, lai
tas labāk izskatītos, montējot tiek pārkrāsots
spilgtāks… un šādu nianšu ir ļoti daudz!

Toms iedvesmoja jauniešus noticēt sev
un iedrošināja tiekties pēc saviem sapņiem,
lai cik neprātīgi un nereāli tie šobrīd šķistu.
Arī mums izdevās pārsteigt Tomu. Viesītes Kultūras pils direktore Raisa Vasiļjeva bija
viņam sarūpējusi īpašu ekskursiju pa kino zāles aizkulisēm, kurā glabājas vēl funkcionālā
kārtībā esoša senā video lenšu projicēšanas
tehnika. Ar tās palīdzību uz lielā ekrāna tika
nodemonstrēta filmiņa “Melioratora vēstule”,
kurā redzams atpūtas komplekss “Pērlīte” padomju laikos.
Paldies Tom Davies par atsaucību un entuziasmu, piekrītot apciemot Viesītes novadu!
Pasākumu organizēja Viesītes Jauniešu
dome.
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe

Iznākusi Ēvalda Ribuļa grāmata
“Laikmetu griežos I. Ormaņkalna stāsti”

10. novembrī (Mārtiņdienā) Ogres kultūras centra mazajā zālē notika mūsu novadnieka Ēvalda Ribuļa (viņš tagad dzīvo Ogrē)
grāmatas “Laikmetu griežos I. Ormaņkalna
stāsti” prezentācija. Pateicoties Viesītes novada pašvaldībai, Sporta skolas vadības atsaucībai Rudīte Urbacāne, Gunārs Spīdainis, Pēteris Sirmovičs, Māra Ose, Juris Rusiņš, un es,
Inta Malceniece, devāmies ceļā, lai pārstāvētu
mūsu novadu un varētu pateikties Ogres pilsētas vadībai, Ogres politiski represēto klubam
“Ogre” par šādu iespēju būt klāt tur, kur min
mūsu Ormaņkalnu, tā vārdu, cilvēkus, mājas.
Man šķiet, mēs varam būt gandarīti, ka
mūsu vidū ir šāds cilvēks, kurš sen nedzīvo šajā
pusē, bet viņa sirds atceras dzimto vietu, apciemo cilvēkus, kuri šodien dzīvo viņa – Ēvalda Ribuļa – dzimto māju tuvumā. Viņš nav
liedzis savu skatījumu arī Saukas Sabiedriskā
centra izdotajās grāmatās sērijā “Mūsu stāsti”.
Viņš atceras Viesīti, viesītieti Emīliju Jodeli, ar kuru abi pavadījuši bērnību Saukas,
Elkšņu pusē.
Šī bija jau viņa otrā grāmata un arī otrā reize, kad mēs piedalījāmies E. Ribuļa grāmatas
prezentācijā un atvedām mūsu novada piecām
bibliotēkām kā dāvanu no autora (ar autogrā-

fu) šīs grāmatas.
“Laikmeta griežos I” apkopoti Ēvalda Ribuļa “Ormaņkalna stāsti”, kas ir autora dzimtā
puse, kā arī viņa māsas Ritas Ribules–Paegles
un viņas vīra Pētera Paegles dzejoļi. Grāmata
“Laikmeta griežos I” vēsta par Ormaņkalna
ļaužu dzīvi līdz 1949. gada 25. martam, bet
“Laikmeta griežos II” – par izsūtījuma laiku
Sibīrijā.
“Vēlētos “Laikmetu griežos I” reizē ar maniem Sibīrijas stāstiem veltīt Latvijas simtgadei – gan kā mūsu pagātnes vīziju, gan cerību
sapni nākotnei,” grāmatas priekšvārdā raksta
E. Ribulis.
Grāmatai “Laikmetu griežos II. Sibīrijas
stāsti” atvēršanas svētki tika svinēti pagājušā
gada oktobrī.
Grāmatas “Laikmetu griežos I” pirmpublicējuma iespējas radās līdz ar Ogres Politiski
represēto kluba priekšsēdētāja Ivara Kaļķa
iniciatīvu un palīdzību, kā arī ar Ogres novada
pašvaldības finansējumu projekta “R.A.D.I. –
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Ogres novadam” ietvaros.
Diemžēl jaunās grāmatas atvēršanas svētki noritēja bez autora klātbūtnes, jo Ribuļa
kungs tobrīd ārstējās slimnīcā. Mēs, daži no
braucējiem, apmeklējām viņu Ogres slimnīcā.
It kā nojaušot, ka nevarēs piedalīties grāmatas
atvēršanas svētkos, cienījamais kungs, kurš jau
nosvinējis 81. dzimšanas dienu, savlaicīgi bija
sagatavojis dāvinājumam grāmatas ar veltījumiem. Autora vēstījumu un pateicību visiem
grāmatas atvēršanas svētku dalībniekiem nolasīja viņa dēls Oskars Ribulis.
Grāmatas prezentācijā mēs godam aizstāvējām savu Viesītes novadu, vēlot Ēvaldam izveseļošanos, dēla ģimenei – izturību, pārējiem
veiksmi, sadarbību, un aicinājām arī ciemos.
Lasīsim Ēvalda Ribuļa grāmatas mūsu
bibliotēkās un kļūsim iecietīgāki, saprotošāki,
runāsim, ko domāsim, un domāsim, ko runājam!
Braucēju vārdā – Lones Tautas nama
vadītāja I. Malceniece.
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“Šī pasaule esi tu pats” Viesītes bibliotēkā

Pavisam nemanot, straujiem soļiem tuvojas gada nogale, un šobrīd dzīvojam
gada vistumšākajā laikā, kad lielie rudens darbi apdarīti, aiz loga valda drēgns un nemīlīgs
rudens un sirdī iezogas pelēkas un skumjas domas. Kļūstam apcerīgāki, un iedegt sevī prieka
un optimisma dzirkstelīti nav nemaz tik viegli.
Viens no veidiem, kā šajā tumšajā laikā vairot
gaismu sevī un sev apkārt, ir kopā nākšana,
kad nolikt visu ikdienišķo malā, atvilkt elpu,
svecēm degot, pie karsti kūpošas tējas vai kafijas tases parunāties par dzīvi, klausīties dzeju,
runāt par citām mākslām, klausīties skaistu
mūziku. Varbūt vienkārši būt kopā un priecāties par šo mirkli, tā atmodinot to dziedinošo
spēku mūsos, kas atjauno un padara gaišākus.
Tieši tāpēc 10. novembra pēcpusdienā uz gaišu un interesantu pasākumu “Šī pasaule esi tu
pats” ikvienu aicināja Viesītes bibliotēka. Tikties ar bibliotēkas lasītājiem un pārējiem interesentiem bija aicinātas septiņas radošas un
ļoti interesantas personības no mūsu pašu vidus. Pasākuma ieskaņā ar ģitārspēli klātesošos

iepriecināja Zane Zeltiņa, Viesītes vidusskolas
9. klases skolniece. Pasākuma turpinājumā
ieklausījāmies mūsu novadā dzīvojošo dzejnieku – Baibas Masulevičas, Irēnas Krastiņas,
Anitas Orbidānes, Dainas Vanagas, Jura Misiņa un Ilgas Spārniņas – radītajās un nolasītajās
dzejas rindās, uzzinājām vairāk par pašiem
autoriem.
Pasākuma “saldā rozīnīte” bija iespēja ielūkoties Zanes Zeltiņas daudzveidīgajos radošajos vaļaspriekos – klātesošajiem bija iespēja
ne tikai apskatīt Zanes gleznas, apgleznotās
zīda šalles, no pērlītēm gatavotās rotas, bet arī
pārliecināties, cik viņa ir profesionāla un laba
fotogrāfe – vērojot uz ekrāna meitenes izveidotās bilžu galerijas, novērtējām Viesītes un
tās apkārtnes dabas skaistumu, atgriezāmies
vasaras lielā notikuma – “Sēlija rotā” lietainajā
noskaņā.

Pasākuma turpinājumā omulīgā gaisotnē
pie tējas un kafijas risinājās sarunas, kas no
dzirdētās dzejas vērtējuma, iespaidiem pamazām aizceļoja uz sarunu par mums pašiem,
par dzīves aktualitātēm mūsu mazajā Viesītē,
novadā un Latvijā. Šo sarunu noskaņa nebūt
vairs nebija tik priekpilna, drīzāk trauksmaina,
jo cilvēkus uztrauc Latvijas lauku un, protams,
mūsu pilsētiņas, novada nākotne.
Un tomēr – domāju, ka mums šajā pasākumā visiem kopā izdevās iedegt sevī prieka
dzirkstelīti un visiem paliks gaišas atmiņas par
šo kopā pavadīto pēcpusdienu! Paldies visiem,
visiem par dalību pasākumā!
“Viss projām dotais vienmēr atgriežas –
Laiks sakrāj dienas, kurās bija silti,
Lai tajās sasildīties vari arī rīt.
Viss paliek cilvēkos, kas arī iet caur sirdi
Kā pēdas, kuras nekur nepazūd,
Kā pasaule, kas nekad nebeidzas”.
(M. Svīķe)
Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena
A. Niķes, I. Dreijera foto

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākums arī
Viesītes bibliotēkā

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa – tas ir
projekts, kas Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs risinās kopš 1997. gada. Šī projekta galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras
un kultūras iepazīšana. Ziemeļvalstīs šo
projektu administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet
Latvijā Nedēļas rīkotāji ir Ziemeļu Ministru
padomes birojs Latvijā sadarbībā ar biedrību
“Norden” un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Gada vistumšākajā laikā bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek
iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. Katru gadu tiek izvēlēta tēma. Dažu
iepriekšējo gadu tēmas: 2011. gadā – Humors
Ziemeļos; 2012. gadā – Dažādība Ziemeļos;
2013. gadā – Ziema Ziemeļos; 2014. gadā –
Troļļi Ziemeļos; 2015. gadā –Draudzība Ziemeļos; 2016. gadā – Nākotne Ziemeļvalstīs.
Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma
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bija Ziemeļu salas.
Šogad Nedēļa notika no 13. līdz 19. novembrim un pirmdiena, 13. novembris, bija
lielā lasīšanas diena. Tas ir kaut kas unikāls –
viena fragmenta kopā lasīšana dažādās valodās vienlaicīgi vairāk nekā 2000 bibliotēkās. Kopīgā lasīšana šogad notika Ālandu
salu 34 bibliotēkās, Dānijā – 272 bibliotēkās,
Farēru salās – 15 bibliotēkās, Grenlandē – 5
bibliotēkās, Igaunijā – 134 bibliotēkās, Islandē – 60 bibliotēkās, Latvijā – 352 bibliotēkās,
Lietuvā – 576 bibliotēkās, Norvēģijā – 257
bibliotēkās, Somijā – 145 bibliotēkās, Zviedrijā – 376 bibliotēkās, arī Baltkrievijā – 16
bibliotēkās un vēl sešās citu valstu bibliotēkās.
Mūsu bibliotēkā šajā kopīgajā lasīšanā
piedalījās Viesītes vidusskolas 5. b klase kopā
ar savu latviešu valodas un literatūras skolotāju Ivetu Daņiļeviču. Lasīts tika fragments
no Zviedrijā dzīvojošās somu rakstnieces
Marijas Turtšaninovas grāmatas “Marēsi”.
Jāpiebilst, ka Somija šogad svin savu 100
gadu jubileju. Lai to atzīmētu, Ziemeļvalstu
Bibliotēku nedēļas laikā tika iepazīta somu
literatūra.
I. Jančevska
I. Jodgudes foto
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Apskats par Rites bibliotēkas darbu
septembrī un oktobrī

Septembris bērniem ir pārmaiņu mēnesis, kad no ikdienas brīvības ir jāpierod pie
noteiktas dienas kārtības, jo atsākas mācības.
Līdz ar skolas sākumu sākam aktīvi
darboties dažādās aktivitātēs arī bibliotēkā.
Septembra otrajā svētdienā tiek svinēta Tēvu
diena, un pirms šīs skaistās dienas bērniem
tika dota iespēja tētiem izgatavot dažādas
apsveikuma kartiņas no aplikāciju papīra.
Prieks, ka šo iespēju izmantoja tik kupls bērnu skaits.
Cītīgi turpinām lasīt Bērnu žūrijas grāmatas, lai noslēgumā varētu atbildēt uz dažādiem jautājumiem.
Lai bērni aktīvi varētu pavadīt laiku
bibliotēkā, vasarā no privāta ziedotāja tika
saņemtas dažādas galda spēles lielākajiem

bērniem, kā arī lego kluči mazajiem apmeklētājiem.
Bibliotēkas divas telpas septembra sākumā piedzīvoja nelielu remontu, līdz ar to
aicinu visus saudzēt to, kas tiek sagādāts.
Septembra beigās ar bērniem gatavojām
apsveikumus skolotājiem Skolotāju dienā.
Prieks par bērnu lielo atsaucību un radošu
pieeju, piedāvājot savas idejas apsveikumu
tapšanai.
Nemanot jau septembris bija galā, un
klāt ir oktobris. Rites pamatskolas PII “Cīrulīši” lielās grupiņas bērni tika aicināti uz
bibliotēku, lai mācītos iepazīt sēnes. Katram
no bērniem tika iedots kādas sēnes zīmējums, un no dažādiem dabas materiāliem
sēnes bija jāpadara košākas. Bērniem lielu
sajūsmu sagādāja krāsainā sāls, jo, lai taptu

mušmire, tā bija nokrāsota sarkana, lai būtu zaļa zālīte – zaļa, bet
lai beciņām būtu dzeltena apakšiņa – dzeltena. Paldies bērniem par skaistajiem darbiņiem, kas rotā bibliotēku!
Oktobrī, kā jau rudens mēnesī, kad
dienas kļūst īsākas un vakari ātrāk paliek
tumši, bērniem tika sniegta iespēja pašiem
sev izgatavot dažādus atstarotājus. Prieks,
ka visi bērni izvēlējās sarežģītāko, bet
skaistāko variantu. Bērni izšuva latviešu
ornamentu, tad to piestiprināja pie pogas
un klāt lika atstarojošo lentīti, sarkanbaltsarkano lentīti (pamīšus) un gala rezultātā
ieguva tautisku atstarotāju, ko var izmantot
kā dekoru apģērbam arī valsts svētku noskaņai.
Lielu paldies sakām Rites pagasta iedzīvotājam un aktīvam vēstures faktu apkopotājam Jānim Kolpakam par savu grāmatu
dāvinājumu bibliotēkai! Tagad novadpētniecības plauktos ir apskatāmas viņa sarakstītās trīs grāmatas “Rites pagasta vēsture
Laiku lokos”.
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja
K. Verečinska
Autores foto

Elkšņos notiks grāmatas “Tēva skola” atvēršanas pasākums
Grāmata tapusi ilgākā laikā, pateicoties daudzu cilvēku ieguldījumam. Paldies
visiem, kas līdzdarbojušies un palīdzējuši!
Priecāsimies atkal satikties grāmatas atvēršanas pasākumā 16. decembrī plkst. 12.00
Elkšņu kultūras namā!
Mirdzas Lazdiņas grāmata “Tēva skola” ir
kā mozaīka – dokumentu, fotogrāfiju, laikabiedru atmiņu apkopojums par skolas vēsturi
Elkšņu pagastā no 19. gs. sākuma līdz 20. gs.
vidum, kuru kopā vieno laika līnija. Kā spilgtākais notikums iemirdzas tagadējās skolas
ēkas uzcelšana un iesvētīšana 1937. gadā, kad
par skolas pārzini strādāja Latvijas brīvības
cīņu dalībnieks Kārlis Lazdiņš (1898 – 1955).
Par nopelniem izglītības un kultūras veicināšanā viņš 1936. g. apbalvots ar Triju Zvaigžņu
ordeni. Viņa meita Mirdza Lazdiņa (dz. 1933.

g.) skolas ēkā uzaugusi un guvusi pirmo izglītību, visu mūžu nerimstoši vākusi materiālus
par tās skolotājiem, skolēniem, darbiniekiem
un notikumiem. Pateicoties viņas vākumam,
tapusi šī grāmata.
Izdevējs ir sabiedriskā labuma biedrība
“Vides un tūrisma attīstības klubs “Sēlija””,
grāmata drukāta un iesieta SIA “Erante” Jēkabpilī. Vissirsnīgākais “Paldies!” tipogrāfijas
kolektīvam par radošo sadarbību! Tirdzniecībā pieejama grāmatnīcā “Aisma”, Brīvības ielā
157, Jēkabpilī.
Atvēršanas pasākumu organizē grāmatas
izdevējs sadarbībā ar Elkšņu pagasta pārvaldi
un kultūras namu. Pateicības vārdus veltīsim
Mirdzas Lazdiņas MŪŽA VĀKUMAM, dziedāsim kopā ar ansambli “Tik un tā”, pabūsim
kopā pie cienasta galda kultūras namā (aici-
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nām to papildināt ar līdzpaņemtajiem groziņiem!), apmeklēsim Atmiņu istabu Pagastmājā, iegādāsimies grāmatu, atstājot ziedojumu
naudā izdevēja – biedrības “Vides un tūrisma
attīstības klubs “Sēlija”” – krājkasītē ar vēlējumu, lai grāmatas 1. daļai sekotu turpinājums.
Lūdzam apmeklētājus līdzi ņemt svecītes!
Aizdegsim tās un pa sirmo liepu aleju (stādīta
1937. g. Meža dienās) dosimies uz skolas ēku,
izstaigāsim klašu telpas, aizdegsim atmiņu
sveces, skolas zālē klusā lūgšanā apstāsimies
pie Elkšņu baznīcas altārgleznas (J. Dērings,
“Jēzus pie krusta”, gleznota 1861. g.), sasildīsim
savu skolu un ar Adventes gaišumu stiprināsim sevi tālākam ceļam.
R. Urbacāne,
biedrības “Vides un tūrisma attīstības klubs
“Sēlija”” valdes locekle; tel. 29273475
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Saimniecības preču
veikalā Viesītē –
JAUNS PREČU PIEVEDUMS!
● Ziedi podos
(alpu vijolītes, ziemassvētku zvaigznes)
● Dažāda izmēra frotē dvieļi
● Kvalitatīvi katli un pannas
● Lukturīši
● LED lampas
● Vaska drānas
● Mežizstrādes tehnikas piederumi STIHL
● Darba instrumenti
(zāģi, slīpmašīnas, akumulatora urbmašīnas)
● Ziemassvētku rotājumi
● Sveces
Gaidīsim Jūs veikalā Viesītē,
Brīvības ielā 1!
Darba laiks darba dienās 8:00 – 17:00,
sestdien 8:00 – 16:00.
Tālrunis: 26624390.
Sākot ar novembri, esam uzsākuši
sadarbību ar kvalitatīvu darba
apģērbu ražotāju un piegādātāju no
Latvijas – VERAV.
Piedāvājam iegādāties kvalitatīvu apģērbu un
apavus darbam:
● siltās ziemas jakas ar oderi un kapuci,
● siltos puskombinezonus ar siltinājumu un
atstarotājiem,
● vēja un lietus izturīgas ziemas jakas,
● klasiskās darba bikses,
● klasiskās darba jakas un puskombinezonus,
● siltinātus čehu īsos un garos šņorzābakus
ar S3 mitruma aizsardzības klasi.
Darba apģērbiem dažādi
izmēri, kā arī tos iespējams
uzšūt Jums vēlamajā
izmērā.

Pārdodu vācu
šujmašīnu “Veritas”.
Tālr. 22008093

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…
Mēs nepazūdam, tikai pārceļamies
No zemes, pēdu pēdā nostaigātās,
No liepām, ābelēm un kļaviem,
No saviem pagalmiem uz Dieva sētu.
(A. Līce)

Jānis Dambrovskis
09.04.1959. – 08.11.2017. Viesīte

Valentīna Kalniņa
14.04.1937. – 22.11.2017. Viesīte

Visvaldis Lapiņš
23.09.1923. - 25.11.2017. Viesīte

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

VIESĪTES KULTŪRAS PILĪ

Ziemavētku
3. decembrī

gaido

plkst. 15:00 deju KONCERTS
“Sadancojam lieli, mazi…” Koncertā piedalās:
Viesītes bērnu un skolēnu deju kolektīvi “Danceri”
un “Augšzemīte”; JDK “Augšzeme”, VPDK “iDeja”,
VPDK “Augšzeme”
plkst. 16:30 (pēc koncerta)
SVĒTKU EGLES IEDEGŠANA
pie Viesītes Kultūras pils

10. decembrī
plkst. 16:00 KONCERTS
“Šūpuļdziesmas ziemā!” Viesītes muzikālie kolektīvi
aicina ikvienu kopā izdziedāt, izjust un saklausīt savu
šūpuļdziesmu ziemā! Koncertā piedalās: Viesītes
mūzikas studija, jauktais koris “Viesīte” un muzikālas
ģimenes no Viesītes un Neretas!

17. decembrī
plkst. 15:00 Kaspars Markševics un draugi
ZIEMASSVĒTKU KONCERTĀ
“Balts Ziemassvētku stāsts”
Uz visiem pasākumiem IEEJA BRĪVA!
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Kultūras afiša
Viesītes Kultūras pilī

Lones Tautas namā

9. decembrī no plkst. 11.00 KINO ZĀLĒ
fotogrāfijas vēsturei veltīta konference
28. “BUCLERA LASĪJUMI”

1. decembrī plkst. 19.00 Ābolu balle.
Spēlē Pēteris Draņēvičs

13. decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku
eglīte pirmsskolas vecuma bērnu deju
kolektīvam “Danceri”
26. decembrī plkst. 12.00
• muzikālā lielo leļļu Ziemassvētku izrāde
bērniem “HŪŪ, SVĒTKI IZGLĀBTI”
/“Pārsteiguma tēli”/
• SVĒTKU EGLĪTE pirmsskolas vecuma
bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes Viesītes novadā
Uz svētku eglīti ielūgumus bērniem
Ziemassvētku vecītis nosūtīs pa pastu.
Ja ielūgums nav saņemts, lūdzam griezties
Viesītes novada Sociālajā dienestā pie
Sandras, tel. 29383204
1. janvārī plkst. 01.00 SVĒTKU SALŪTS
un GADU MIJAS BALLE
Spēlē: Aldis Kise. IEEJA: EUR 4,00
Galdiņus lūdzam rezervēt līdz 29.
decembrim, tālr. 26513349

KINO ZĀLĒ
6. decembrī plkst. 13.00 Ilonas Brūveres
dokumentālā spēlfilma “IEVAINOTAIS
JĀTNIEKS”. Filma par tēlnieku, Brīvības
pieminekļa autoru Kārli Zāli, kuram 2018.
gadā atzīmējam 130. jubileju. Scenārija
autores, režisores un producentes Ilonas
Brūveres pilnmetrāžas dokumentālā
spēlfilma “Ievainotais jātnieks” balstās
uz dokumentāliem Kārļa Zāles dzīves
faktiem un Brīvības pieminekļa celtniecības
dokumentācijas materiāliem. Īpaša sižeta
līnija veltīta tēlnieku Kārļa Zāles un
Teodora Zaļkalna sarakstei un Brīvības
pieminekļa metu konkursa norisei, kas
izraisa nesaskaņas mākslinieku vidū un
vieno latviešus ziedot naudu pieminekļa
celtniecībai. Īpaša uzmanība scenārijā
veltīta tēlnieka Kārļa Zāles personībai, kuru
filmā atveido Valmieras teātra aktieris
Imants Strads. Scenārija autore, režisore
un producente I. Brūvere. Lomās: Imants
Strads, Dārta Daneviča, Mārtiņš Brūveris,
Ieva Aleksandrova–Eklone, Marta Grase,
Dainis Gaidelis, Lauris Subatnieks un citi

10. decembrī plkst. 15.30 Svētku
egles iedegšana pie pārvaldes ar Rites
amatierteātra piedalīšanos
10. decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku
tirdziņa atklāšana. Aicināti mājražotāji,
čaklie rokdarbnieki!
25. decembrī plkst. 22.00 Ziemassvētku
balle “Ar tevi šai baltajā naktī!” kopā ar
grupu “Kamēr jauni” (Cesvaine)
29. decembrī plkst. 15.00 Jampadracis
Hip hop dejotājiem.

Rites Tautas namā
15. decembrī plkst. 18.00 Svētku
egles iedegšana. Rites Tautas namā –
Ziemassvētku ieskaņas koncerts.
Koncertā piedalās: vokālie ansambļi no
Rites, Elkšņiem, Aknīstes, Gārsenes un
Neretas. Ieeja – BRĪVA!
27. decembrī plkst. 14.00 KARNEVĀLS
BĒRNIEM. Aicinām bērnus un to
vecākus jau laicīgi sagatavot maskas.
Trīs skaistākās maskas saņems balvas.
Programmā: masku parāde un disenīte ar
dažādām aktivitātēm.
29. decembrī plkst. 22.00 – 03.00
BALLE – KARNEVĀLS.
Spēlē grupa “RASA”. IEEJA: EUR 4,00,
ar masku ieeja – EUR 2,00. Trīs labākās
maskas saņems balvas.

Mēs viens otram blakus iepīti
Ar neredzamām saitēm…
Tu caur mani
Un es caur tevi
Kā vasara
Izplaukt un izziedēt varam.
(I. Tirzīte)
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa
sirsnīgi sveic kāzu jubilārus:
ZELTA KĀZĀS
Saukas pagasta iedzīvotājus
Valentīnu un Robertu Romanovskus
(laulība reģistrēta
1967. gada 3. novembrī Saukas pagasta
dzimtsarakstu nodaļā);
ZELTA KĀZĀS
Viesītes pilsētas iedzīvotājus
Sarmīti un Jāni Birstes
(laulība reģistrēta
1967. gada 25. novembrī Viesītes pilsētas
dzimtsarakstu nodaļā);
DIMANTA KĀZĀS
Rites pagasta iedzīvotājus
Leonoru un Petru Daumes
(laulība reģistrēta
1957. gada 30. novembrī Mazzalves
pagasta dzimtsarakstu nodaļā).
Novēlam saticību un veselību arī
turpmākajos kopdzīves gados!

Elkšņu kultūras namā
25. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku
koncerts “Arvien tuvāk brīnumam”.
Koncertā uzstāsies: Elkšņu sieviešu
vokālais ansamblis “Tik un tā”, Viesītes
mūzikas un mākslas skolas tautas deju
kolektīvs “Danceri”, īpašais viesis –
KASPARS MARKŠEVICS. Ieeja uz
koncertu: pieaugušajiem – EUR 2,00,
bērniem – brīva. Plkst. 21.00 svētku balle
kopā ar grupu “Dvinskas muzikanti”.
Ieeja: EUR 5,00. Galdiņus rezervēt līdz
23. decembrim! (26405134 – Indra)

Tavi smiekliņi
Kā zvaniņi zili violeti.
Nozvana dzidri,
Pilni ar rasu,
Un nobirst pār mani.
Tā – mana varavīksne.
(I. Tirzīte)
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa
sveic novada jaundzimušās –
KEITIJAS KETRINAS – vecākus un
vēl sirds siltumu un mīlestību, mazo
bērniņu auklējot.

Liels paldies Viesītes novada domes priekšsēdētājam Alfonam Žukam
un izpilddirektorei Sanitai Lūsei par lielo atsaucību un sapratni,
par to, ka vienmēr atsaucas uz lūgumu palīdzēt!
A. Rumjancevs un Ezera ielas 12 mājas iedzīvotāji
Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums informāciju,
kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa t. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e – pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv; avīze lasāma arī www.viesite.lv
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Iespiests: SIA "Erante", www.erante.lv

