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Viesītes novada pašvaldības informatīvais izdevums
Iznāk reizi mēnesī

Skolas sirdspuksti ir skolēni,
Bet skolas stiprums – skolotāja.
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,
Tad skolotāja ir šī luktura liesmiņa.
Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola
Un skolas dvēsele – skolotāja.

90? Vēl jauna tu…
Viesīte – tavs bruģis un parki – arī
mani –
dzimusi putenī skarba un mīļa.
Ik gadu pūš taures, godam skan
zvani,
piecas zīles zeltītas zālājā zvīļo.
Jaunākā Latvijā ar savu pili
kalna galā, kas debesīs sniedzas.
Aiz torņiem aizķeras mākoņi zili,
vērojot brīnumu, acis ciet miedzas.
Par pagātni stāsta te „Mazais
Bānītis”,
bet senās teikas par zudušiem
krogiem
mēdz cienīgi klāstīt pelēkais Āzītis –
Viņš nākotni brīvu cer, bez dzelzu
žogiem.

Sirsnīgi sveicu skolēnus, viņu
vecākus, pedagogus un izglītības
iestāžu darbiniekus Zinību dienā!
Lai ražīgs jaunais mācību gads!
Viesītes novada
domes priekšsēdētājs
A. Žuks

Juris Misiņš
2018. g. februāris

Cienījamie Viesītes novada iedzīvotāji!

Ir izskanējuši Viesītes pilsētas svētki
„Viesītei – 90”. Vēlos teikt lielu paldies iestāžu,
pagastu pārvalžu, kolektīvu un uzņēmumu
vadītājiem par atsaucību, dalību un atbalstu
svētku veiksmīgai norisei! Paldies arī brīvprātīgajiem par paveikto Viesītes pilsētas svētkos! Un, protams, liels paldies visiem Viesītes
novada iedzīvotājiem, kuri atbalstīja, piedalījās svētkos, jo tikai kopā mēs varam Viesītes
novadu veidot labāku, skaistāku, lai mūsu novads būtu mūsu mājas, kur dzīvot, priecāties,
strādāt, mācīties, atpūsties! Tikai kopā mēs
esam spēks!
Tāpat vēlos teikt, ka daudz darba jau ir
izdarīts, bet vēl priekšā tikpat un vairāk darā-

mā, jo Viesītes novads ir nepārtrauktā attīstībā. Pašlaik tiek veikta bijušās arodskolas telpu
pārbūve, lai tās piemērotu sociālā aprūpes
centra (pansionāta) vajadzībām, labiekārtojam sporta stadionu. Tāpat mēs pilnveidosim
bērnu laukumu pie Viesītes simbola „Āža”.
Šeit uzskaitīti tikai daži darbi, kas pašlaik
norisinās. Kā jau minēju, mums priekšā vēl
daudz darbu, kas vēl nav izdarīti, tāpēc vēlos
visiem Viesītes novada iedzīvotājiem teikt –
mēs neesam aizmirsuši iedzīvotāju tikšanās
reizēs izteiktos solījumus. Neapstāsimies pie
sasniegtā, bet turpināsim attīstīt jaunas idejas
novada uzlabošanā un pilnveidošanā.
Izsakot pateicības vārdus visiem pilsētas
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svētku norisē iesaistītajiem dalībniekiem,
vēlos teikt paldies arī mūsu novada deju kolektīviem un darbiniekiem, kuri no 30. jūnija līdz 8. jūlijam piedalījās XXVI Vispārējos
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. No
visas sirds saku lielu paldies mūsu Viesītes
deju kolektīviem: vidējās paaudzes deju kolektīviem „Augšzeme” un „iDeja” un jauniešu deju kolektīvam „Augšzeme”! Tāpat paldies šo kolektīvu vadītājiem A. Kivleniekam,
M. Kivleniecei par augsta līmeņa kolektīvu
sagatavošanu! Mēs lepojamies!
Viesītes novada domes priekšsēdētājs
A. Žuks
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Aizvadīti Viesītes
pilsētas svētki
„Viesītei – 90”
No 2. līdz 4. augustam tika aizvadīta Viesītes pilsētas apaļā jubileja – Viesītes pilsētas svētki „Viesītei – 90”. Svētku programma bija
pārdomāta un daudzveidīga – bagāta ar daudziem pasākumiem, kuros
varēja piedalīties ikviens interesents.
Svētki tika atklāti jau 2. augustā Viesītes katoļu baznīcā ar aizlūgumu, veltītu pilsētai un visu notikumu veiksmīgai norisei.
Dievkalpojuma muzikālajā daļā ar koncertprogrammu „Ko vārdos
nevar izteikt…” uzstājās jauktais koris „Viesīte”.
Savukārt no 1. līdz 3. augustam ikvienam bija iespēja atbalstīt un
just līdzi Sēlijas sporta skolas futbolistiem, kuri stājās pretī Ukrainas
un Latvijas komandām Viesītes pilsētas 90 gadu un Sēlijas Sporta skolas 10 gadu jubilejas Starptautiskajā futbola turnīrā Viesītes stadionā.
Šajā turnīrā Latvijas komandas piekāpās Ukrainas futbola komandām,
ļaujot plūkt uzvaras laurus, bet apsolot revanšēties nākamajā turnīrā!
3. augustā pēc futbola turnīra pēdējās spēles viesītieši tika aicināti uz velo-foto orientēšanās sacensībām „Pa Āža takām”. Savukārt
jau plkst. 20:00 pie Viesītes Kultūras pils laukumā bija skatāma dienas
kulminācija – moto paraugdemonstrējumi no STUNTFIGHTERS.
Plkst. 18:00 Lones estrādē notika Baltkrievijas viesu koncerts. „Paldies
Viesītes novadam par iespēju piektdienas vakarā Lones estrādē baudīt Baltkrievu delegācijas kolektīva koncertu! Mums prieks, ka, svinot
svētkus Viesītē, katru gadu Lonē koncertus sniedz ciemiņi no citām
valstīm. Paldies arī vietējiem ļaudīm, kuri atbalsta šādas tikšanās!
Paldies Gundaram Malceniekam par medu, Marijai Kriškānei par sieto sieru, ar kuru mēs varējām pateikties dziedātājiem! Lai mūs visus
vieno dziesma un svētki! Viesiem te ļoti patika, viņi pat ietērpa manas
mazmeitas vainadziņos un gribēja foto!” par koncertu stāsta Lones
Tautas nama vadītāja Inta Malceniece.
4. augustā, svētku kulminācijas dienā, jau no paša rīta pilsētas iedzīvotājus modināja Viesītes pūtēju orķestris. Pēc viesītiešu pamodināšanas Zaļā tirgus laukumā pārdot un pirkt gribētāji tikās amatnieku
un mājražotāju tirdziņā, bet no plkst. 12:00 Zaļā tirgus teritoriju ieskandināja ārzemju viesu no Baltkrievijas, Lietuvas un Polijas amatierkolektīvu dziesmas un dejas, ļaujot gan baudīt koncertu, gan pārdot un
pirkt amatnieku izstrādājumus muzikālā gaisotnē.
Muzeja „Sēlija” teritorijā bērniem bija bezmaksas piepūšamās
atrakcijas un dažādas radošas aktivitātes, kuras nodrošināja Viesītes
Baptistu draudze. No plkst. 11:00 līdz 13:00 norisinājās Viesītes baptistu draudzes rīkotā akcija „Skolas soma”, kas sniedza iespēju novada bērniem saņemt skolas somas, kas piepildītas ar skolai vajadzīgām
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kālā sveiciena sekoja apbalvojuma „Viesītes Goda pilsonis” pasniegšana. Šogad balva tika piešķirta pedagogam un tautas deju kolektīvu vadītājam Andrim Kivleniekam. Pateicoties Andra Kivlenieka aktīvajai
darbībai, dejotpriekam un profesionalitātei, Viesītes deju kolektīvi ir
plaši pazīstami ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Stiprās deju
tradīcijas un augstais mākslinieciskais līmenis nodrošina dejotāju konkurētspēju koncertos, festivālos un skatēs. Andra Kivlenieka vadītie
Viesītes deju kolektīvi ir piedalījušies 1990., 1993., 1998., 2003., 2008.,
2013. un arī 2018. gada Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.
Jāpiebilst, ka nozīmīgs ir Andra Kivlenieka ieguldījums Latvijas valsts
un savas dzimtās pilsētas Viesītes vārda nešanā pasaulē, identitātes
stiprināšanā un tradicionālās kultūras vērtību popularizēšanā.
Pēc „Goda pilsoņa” balvas pasniegšanas svētkos viesītiešus sveica arī sadraudzības pilsētu delegāciju pārstāvji no Čeladžas Polijā,
Postavas Baltkrievijā, Židačevas Ukrainā un Rokiškiem Lietuvā. Tāpat
svinīgi Viesītes novadam tika nodota „Tautas Saimes grāmata”, lai
ļautu novadniekiem ierakstīt savu vēstījumu, novēlējumu, pārdomas
Tautas Saimes grāmatā Latvijas valstij jubilejā! Pēc apsveikumiem
muzikālus priekšnesumus sniedza pašdarbības kolektīvi no Lietuvas,
Baltkrievijas, Polijas un Viesītes.
Svētku koncerta turpinājumā uzstājās „Trīs Latvijas tenori”: Nauris
Puntulis, Miervaldis Jenčs un Guntars Ruņģis. Pēc tam sekoja Mārtiņa
Brauna koncertprogramma „Dzied ar mani tautumeita”, kurā piedalījās komponists Mārtiņš Brauns, dziedātājas Ieva Sutugova un Zane
Gudrā. Savukārt ar tumsas iestāšanos ikviens varēja griezties deju ritmā un dziedāt līdzi koncertprogrammā „Par vasaru, puķēm un mīlestību” dziedātajām dziesmām. Koncertprogrammā piedalījās aktieris
Mārtiņš Egliens, dziedātāji: Dainis Skutelis, Kristīna Zaharova, Andris
Ērglis, Oranžo Meiteņu Trio, muzikālā grupa Kristapa Krievkalna vadībā, dejotājas Ievas Kemleres duets.
Vakarā ballīti iegrieza „Slavenais Jersikas orķestris” un Dj Elfs.
Svētku kulminācija pusnaktī bija krāšņais salūts.
Paldies Viesītes Kultūras pilij, muzejam „Sēlija”, Sēlijas sporta klubam, Viesītes Baptistu draudzei! Tāpat lielu paldies sakām brīvprātīgā
darba veicējiem un pārējiem iesaistītajiem svētku organizatoriem, kā
arī visiem, visiem svētku apmeklētājiem! Tikai kopā mēs varam radīt
tik lieliskus svētkus!

lietām.
Plkst. 11:00 ikviens interesents varēja apmeklēt BETSAFE spēkavīru čempionāta 6. posmu, kur sacentās desmit spēcīgi atlēti. Sacensību
laikā skatītājiem tika sniegta iespēja ne vien vērot spēkavīru cīņas, bet
arī iejusties muskuļoto atlētu lomā. Drosmīgākie varēja izmēģināt dažus no spēka vingrinājumiem, pārliecinoties par savu spēju robežām.
Skatītājiem, arī pašiem mazākajiem, notika konkursi, kuros varēja iegūt lieliskas čempionāta atbalstītāju sarūpētas balvas.
Kad spēcīgākais atlēts, kā arī savas spēka robežas bija noskaidrotas, Viesītes Kultūras pils koncertzālē bija iespēja baudīt izrādi pēc A.
Brigaderes lugas motīviem – komēdiju „LIELAIS LOMS”. Dzīves prieku un dullības garu varēja sajust kopā ar aktieriem: Arti Drozdovu,
Romānu Bargo, Eviju Skulti, Voldemāru Šoriņu, Anci Kukuli u.c.
Pilsētas svētku dienā norisinājās arī projekta „Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas”, Nr. LLI-295, atklāšanas pasākums. Tā laikā iedzīvotāji tika iepazīstināti ar projekta mērķi,
turpmākajām aktivitātēm un veicamajiem uzdevumiem. Pasākuma izskaņā gaisā tika palaisti baloni kā simbols turpmākai sadarbībai starp
Viesīti un Rokišķiem, kā arī veiksmīgai projekta norisei!
Plkst. 17:00 vakara vadītāja Kārļa Anitena un Latvijas Kultūras koledžas studentu Ivara Gātera un Ričarda Murāna vadībā tika ieskandināta Viesītes pilsētas svētku svinīgā daļa – lielkoncerts. Pilsētu svētkos
ar īpašu muzikālo sveicienu sveica dziedātāja Ieva Kerēvica. Pēc muzi-

Sabiedrisko attiecību un Jaunatnes lietu speciāliste
D. Sala

Jūlijs – novada pagastu svētku laiks

Jūlijs – Viesītes novada pagastu svētku mēnesis. Trīs jūlija nedēļas
nogales pēc kārtas katrs Viesītes novada pagasts svinēja savus svētkus
ar daudzveidīgu un piepildītu svētku programmu.
Pirmais pagasts, kas iesāka svētku maratonu, bija Saukas pagasts.
7. jūlijā visas dienas garumā pagastā norisinājās dažādas aktivitātes
gan lieliem, gan maziem. Jau no paša rīta sportiskākie apmeklētāji varēja sacensties strītbola un volejbola sacensībās. Savukārt mazākajiem
svētku apmeklētājiem bija iespēja gan izlēkāties piepūšamajās atrakcijās, gan piedalīties citās bērniem paredzētajās aktivitātēs. Tāpat apmeklētājus priecēja Hip Hop grupas, kuras izdejoja vasarīgus sveicienus Saukas pagastam. Pagasta svētku laikā notika gleznošanas plenēra
„Draiskā ota” darbu izstādes atklāšana. Ikviens tika aicināts apskatīt
Viesītes mākslas skolas audzēkņu darbus Saukas pagasta pārvaldes
zālē. Dienas otrajā pusē pagasts tika pieskandināts ar pašu dziesmām
un trio „Viršu medus” koncertu. Un kas gan ir svētki bez svētku kūkas? Pēc koncerta visi svētku viesi tika cienāti ar īpašo Saukas pagasta svētku kliņģeri. Pēc tam sekoja lustēšanās kopā ar grupu „Cilvēks
orķestris”.
Jau pēc nedēļas, 14. jūlijā, bija kāt nākamie svētki – šoreiz Rites
pagastam. Rites pagasts savu svētkus svinēja jau devīto reizi, uz tiem
aicinot gan vietējos iedzīvotājus, gan tuvākus un tālākus ciemiņus.
Pagasta svētku organizatori stāsta: „Mēs, svētku organizētāji, bijām
patiesi priecīgi pārsteigti, ka lietus, kas sāka līt rīta pusē, un negaiss ar
krusu, kas kā punkts uz „i” nogranda pasākuma noslēguma daļā, nespēja aizbiedēt mūsu svētku apmeklētājus. Svētku rīts, kā jau ierasts, iesākās ar makšķerēšanas sacensībām Cīruļu dīķī. Laika posmā no 11:00
līdz 17:00 visiem svētku dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās
sportiskajās aktivitātēs – komandu, pāru stafetēs un individuālajās stafetēs. Bērniem visas svētku dienas garumā bija iespēja izbaudīt priekus
piepūšamajās atrakcijās un izlēkāties batutā.
Lai sportiskās aktivitātes notiktu, ir nepieciešami palīgi. Šoreiz lielu
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paldies gribam teikt Alfonam Žukam, kas ir
mūsu tiesnesis pludmales volejbolā! Dvieļu volejbolu jau vairākus gadus tiesā Aina Barovska,
un šoreiz viņai palīdzēja tiesnese Inga Kampe,
bērnu atrakcijas sagatavoja un tiesāja Jolanta
Stumbiņa. Pieaugušo komandu, pāru un individuālās stafetes tiesāja Evita Abricka, Sanita
Briede, Dana Fedotova, Irina Latiševa, Silvija
Liepiņa un Gints Stumbiņš. Paldies visiem

tiesnešiem! Visas dienas garumā par labu noskaņojumu rūpējās dīdžeji Horens Romanovs,
Ričards Cepurītis un Silvestrs Liepiņš. Paldies
arī viņiem!
Katru gadu notiek arī Salātu konkurss,
kur tika vērtētas nominācijas: „Gardākie”,
„Vizuāli skaistākie” un „Izdomas bagātākie”
salāti. Gardos salātus svētku dalībnieki varēja
nobaudīt pusdienās kopā ar zirņiem un speķi,
ko pagatavoja Kristīne Verečinska un Larisa
Poriete, kā arī varēja baudīt gardo soļanku.
Pusdienas pārtraukumā 12 drosminieki, kas
nezināja, kāds pārbaudījums viņus gaida, piedalījās Laimes rata iegriešanā, bet balvas tik
vienkārši nebija iegūstamas – tās bija šifrētas,
tāpēc vajadzēja atminēt, kas ir balvā.
Svētku noslēgumā pirms apbalvošanas
bija iespēja baudīt skaisto koncertu, ko sniedza
Skuju ģimene no Kokneses. Paldies visiem, kas
nenobijās no sliktajiem laika apstākļiem un
apmeklēja mūsu pasākumu, paldies visiem,
kas palīdzēja tā tapšanā un norisē: Anitai
Cepurītei, Kazimiram Petkevičam, Elmāram
Zaharānam, Valērijam Saleniekam, Sintijai
Salnai! Paldies mūsu sponsoriem: Jānim,
Valdim, Jurim, Dainim, Lainim, Aināram,
Miervaldim, Maigonim, Aigaram, kas ar finansiālu atbalstu palīdzēja mums sarūpēt balvas! Ceram, ka nākamgad atkal jūs satiksim
savos svētkos.”

Pagastu svētku maratonu ar skaistiem
svētkiem noslēdza Elkšņu pagasts. 21. jūlijs
Elkšņu pagastā iesākās sportiski. Jau no agra
rīta ikviens varēja piedalīties pludiņmakšķerēšanas sacensībās. Tām sekoja volejbola
sacensības. Tāpat kā abos iepriekšējos pagastos arī Elkšņos bija padomāts par mazajiem
apmeklētājiem, kuriem visas dienas garumā
bija pieejamas piepūšamās atrakcijas, kā arī
izjādes ar zirgiem. Tāpat pagasta svētku ietvaros ar svinīgu lentas pārgriešanu tika atklāts Lauku atbalsta dienesta administrētais
LEADER programmas projekts „Aktīvās
atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā”. Pēc svinīgās atklāšanas
ikvienam bija iespēja piedalīties loterijā, kā
arī baudīt koncertiņus un piedalīties dažādās
organizatoru sagatavotās aktivitātēs. Dienas
otrajā pusē kopīgi tika stādīts simtgades ozols
pie pagasta pārvaldes ēkas, kurš augs kopā ar
Elkšņu pagastu. Vakara noslēgumā apmeklētājus ar koncertu priecēja māsas Legzdiņas.
Svētki tika noslēgti ar ballēšanos līdz pat rīta
gaismai kopā ar grupu „Kamēr jauni”.
Paldies visiem, kuri piedalījās, atbalstīja
un organizēja Saukas, Elkšņu un Rites pagasta svētkus! Tiekamies jau nākamgad svētku
mēnesī – jūlijā!
Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Sala

Oficiālās ziņas
Viesītes novada domes sēdes notika 2018. gada 19. jūlijā, 31. jūlijā un 16. augustā.

19. jūlija sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi
1. Par finansējuma – 437,50 EUR – piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta atkritumu izvešanai uz SIA
„Vidusdaugavas SPAAO” atkritumu poligonu
„Dziļā vāda”.
2. Par nolietoto un bojāto pamatlīdzekļu
un inventāra norakstīšanu – kopā 17 vienības.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušai personai.
4. Par dzīvokļa īpašuma Viesītē, Brīvības
ielā 6–4, ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
5. Par finanšu līdzekļu līdz 2000
EUR piešķiršanu nekustamā īpašuma
„Jaunnomalnieki”, Viesītes pagasts, zemes robežu plāna aktualizācijai.
6. Nolēma veikt kopmītņu jumta remontu Smilšu ielā 39, Viesītē. No pašvaldības budžeta saskaņā ar tāmi šim mērķim tiek piešķirti līdz 25000 EUR.

7. Par finansiālo atbalstu dalībai starptautiskajā dziedātāju konkursā – piešķirti
350 EUR.
8. Par pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa Chrusler Grand Voyager atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli, noteikumu
Nr. 14/2018 apstiprināšanu.
9. Par pašvaldībai piederošā transporta
līdzekļa Ford Mondeo norakstīšanu un noņemšanu no uzskaites.
10. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.
4/2018 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par Viesītes novada pašvaldības 2018. gada budžetu””.
11. Apstiprināja noteikumus Nr. 5/2018
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Viesītes novada administratīvajā
teritorijā”.
12. Apstiprināja noteikumus Nr. 15/2018

„Viesītes novada pašvaldības personas datu
apstrādes noteikumi”.
13. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā 6 personām.
14. Par īres līgumu pagarināšanu 11 personām un nepagarināšanu 2 personām.
15. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu
1 personai.
16. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā.
17. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu.
18. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 2 personām dzīvokļu uzturēšanai.
19. Par nekustamā īpašuma „Meža
Stauģi”, Viesītes pagasts, sadalīšanu.
20. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa VW Golf atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli, noteikumu
Nr. 16/2018 apstiprināšanu.

31. jūlija ārkārtas sēdē

tika izskatīts 1 jautājums – par Viesītes novada pašvaldībai piederošās SIA „Pērlīte”
kapitāla daļu paketes izsoles protokola apstiprināšanu. Objekts tika nosolīts par 54000 EUR, objektu nosolīja fiziska persona.

16. augusta sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi
Informatīvais jautājums – deputāta M. Lāča iesniegums par karstā ūdens sagatavošanas
veidu Viesītes Sociālajā centrā, Smilšu ielā 39,
Viesītē.
1. Par finansējuma piešķiršanu projekta

„Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, 2. kārta” izstrādei un autoruzraudzībai – nolēma atbalstīt SIA „Viesītes komunālā
pārvalde” projekta izstrādi un no vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem starpmak-
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sājumam par projektēšanu piešķīra 2383,70
EUR.
2. Par Viesītes novada pašvaldībai
piederošās automašīnas VW GOLF, reģ.
Nr. HU1395, izsoles protokola apstiprināša-
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nu, automašīna izsolē pārdota par 248 EUR
fiziskai personai.
3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas CHRYSLER GRAND
VOYAGER, reģ. Nr. GT 8620, izsoles protokola apstiprināšanu, automašīna izsolē pārdota par 510 EUR juridiskai personai.
4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Nomaļi”, Rites pagasts, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu
soli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
5. Atsaucoties Jēkabpils pilsētas pašvaldības aicinājumam par finansiālo atbalstu
labdarības akcijai „Dzīvo vesels” – no pašvaldības budžeta piešķīra 500 EUR bezmaksas konsultāciju sniegšanai un nepieciešamo
ķirurģisko manipulāciju veikšanai pensionāriem, invalīdiem, politiski represētajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Viesītes
novada teritorijā.
6. Par nolietoto un bojāto pamatlīdzekļu
un inventāra norakstīšanu – kopā 23 datortehnikas vienības – Viesītes vidusskolā.
7. Par finansējuma piešķiršanu mācību
piederumu iegādei skolēniem, kuri uzsāks
mācības Viesītes vidusskolas 1. klasēs (vienam skolēnam finansējums 30 EUR, mācību piederumus iegādāsies pirmo klašu
audzinātāji).
8. Par pusdienu, launaga un brokastu
porciju cenām pašvaldības izglītības iestādēs
2018./2019. mācību gadā. Apstiprināja šādas
pusdienu, launaga un brokastu porciju cenas

pašvaldības izglītības iestādēs:
1. Viesītes vidusskola:
1.1. komplekso pusdienu porcijas cena
1.–4. klašu skolēniem – 1,42 EUR;
1.2. komplekso pusdienu porcijas cena
5.–9. klašu skolēniem – 1,50 EUR.
2. Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vieta „Rites pamatskola”,
Cīruļi, Rites pagasts:
2.1. komplekso pusdienu porcijas cena
1.–4. klašu skolēniem – 1,42 EUR;
2.2. komplekso pusdienu porcijas cena
5.–9. klašu skolēniem– 1,05 EUR;
2.3. komplekso pusdienu porcijas cena
pirmsskolas grupu bērniem (2–4 gadi un 5–6
gadi) – 1,10 EUR;
2.4. komplekso pusdienu porcijas cena
darbiniekiem – 1,50 EUR.
3. Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”:
3.1. komplekso pusdienu porcijas cena
audzēkņiem – 1,42 EUR;
3.2. launaga porcijas cena audzēkņiem 0,44 EUR;
3.3. brokastu porcijas cena audzēkņiem – 0,44 EUR.
9. Par iesniegumu ceļa izdevumu kompensēšanai bērnu nokļūšanai uz izglītības iestādēm – piešķirts ikmēneša finansējums – 15
EUR – saskaņā ar iesniegtajiem attaisnojuma
dokumentiem par skolas apmeklētību.
10. Apstiprināja Viesītes novada bibliotēku (Viesītes bibliotēkas, Elkšņu pagasta
bibliotēkas, Rites pagasta bibliotēkas, Saukas

pagasta Lones bibliotēkas, Saukas pagasta
Saukas bibliotēkas) jaunos nolikumus.
11. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā 4 personām.
12. Par īres līgumu pagarināšanu 10 īrniekiem līdz 30.09.2018.
13. Par adreses maiņu vienam īpašumam.
14. Par zemes vienības Raiņa ielā 48,
Viesītē, Viesītes novadā, sadalīšanu.
15. Par nekustamā īpašuma „Bretes”,
Viesītes pagasts, sadalīšanu.
16. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Viesītes pilsētā uz mantotās zemes
daļu 3462 kv. m. platībā Viesītē, Amatnieku
ielā 10.
17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 1 personai.
18. Par dzīvokļa „Druviņas 7” – 7 Rites
pagastā nodošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”
apsaimniekošanā.
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu mirušai personai.
20. Par finansiālo atbalstu sakarā ar
ugunsgrēku.
Nākamā kārtējā novada domes sēde notiks
šī gada 20. septembrī.
Informāciju sagatavoja
pašvaldības kancelejas vadītāja
D. Vītola.

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi
novada mājaslapā: www.viesite.lv

APSTIPRINĀTS
Ar Viesītes novada domes
2018. gada 19. jūlija lēmumu Nr. 11 (prot. Nr. 9)

Saistošie noteikumi Nr. 5/2018 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Viesītes novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2. panta 8.1 daļu un 9. panta otro daļu.
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
(tās daļām), kas ierakstītas Zemesgrāmatā uz
Viesītes novada pašvaldības (turpmāk arī –
pašvaldība) vārda, un pašvaldībai piederošo
vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas;
1.2. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokli par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu),

kas ierakstīta Zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo
zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās
daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un
nomas līgumi slēgti ar pašvaldības dzīvojamo
māju apsaimniekotāju – sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”
vai pašvaldību, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie
valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai Zemesgrāmatā).

3. Par nodokļu maksātājam izveidojušos
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Nodokļu
administrācijai ir tiesības pieņemt lēmumu –
izpildrīkojumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā ne vēlāk kā
septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2019. gada 1. janvārī.
Novada domes priekšsēdētājs
A. Žuks

Izsoles
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada Rites pagasta „Nomaļi”, ar kadastra numuru
56800070054, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 4 (četrām) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
56800070053, 56800070088, 56800070054 un 56800040188, ar kopplatību 7,5 ha; sākotnējā cena 12000,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR (viens
simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2018. gada 4. oktobrim (ieskaitot) darba laikā
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Īpašumu var iegūt persona, kurai ir tiesības pirkt lauksaimniecības zemi.
Izsole sāksies 2018. gada 5. oktobrī plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruni 65245374 vai mob. t. 26424109.
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Ar kopīgiem pasākumiem Viesīte stiprina
sadarbību ar Rokišķiem

Viesītes novada pašvaldība Eiropas
Savienības Interreg Latvija - Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020
atbalstītā projekta „Ilgtspējīgas, sabiedriskas
un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas”,
Nr. LLI-295, ietvaros 2018. gada augusta mēnesī ir organizējusi divus pasākumus, kuros
piedalījās pārstāvji no Lietuvas un Latvijas.
Projekta atklāšanas pasākums notika 4. augustā, savukārt ģimeņu sporta diena „Veselības
noslēpumu atklāšana” – 11. augustā.
Projektu īsteno divi partneri – Viesītes
novada pašvaldība, kas ir vadošais partneris,
un Rokišķu rajona pašvaldības administrācija. Tā īstenošanas laiks ir 18 mēneši – no
01.04.2018. līdz 30.09.2019. Projekta mērķis –
radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās
aktivitātes Viesītē un Rokišķos. Projekts risina sociālās iekļaušanas un iedzīvotāju skaita
samazināšanās problēmas saistībā ar emigrāciju un nabadzību. Abās apdzīvotajās vietās –
Viesītē un Rokišķos – cilvēku dzīves stils nav
pietiekami aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme
ir pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties, pavadīt laiku aktīvi. Projekta
sasniedzamie rezultāti: uzlabota dzīves vide,
īstenojot kopīgas aktivitātes: „Dzīves noslēpumu atklāšana”, „Burbuļu diena”, „Veselīga
novecošana”, vairākas sporta dienas. Aktīvam
dzīvesveidam tiks izveidotas un uzlabotas divas vietas Viesītē un divas Rokišķos. Viesītē
tiks izveidots bērnu rotaļu laukums, savukārt
sporta laukums aprīkots ar žogu, divi aktīvas
laika pavadīšanas laukumi katrs ar trim zonām – bērniem, pusaudžiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem – tiks izveidoti Rokišķos. Ir
uzsākta un turpināsies kopīgu pasākumu, tai
skaitā sporta pasākumu ģimenēm un dažādu
vecumu iedzīvotāju grupām, organizēšana.
Ir iegādāti piederumi, lai popularizētu veselīgu uzturu un dzīvesveidu un demonstrētu
ātrās ēdināšanas produktu negatīvo ietekmi
uz veselību. Tāpat tiks izstrādāts sociālās iekļaušanas uzlabošanas algoritms. Tas būs
viegli izmantojams inovatīvs dokuments ar
saprotamām instrukcijām sabiedrībai un
speciālistiem.
Projekta atklāšanas pasākumā dalībnieki ar savām aktivitātēm pievērsa iedzīvotāju
uzmanību projektam, tā mērķim, plānotajiem rezultātiem. Tika pielietoti vairāki instrumenti iedzīvotāju uzmanības piesaistei –
informācija uz lielā ekrāna pilsētas centrā,
informatīvu lapiņu dalīšana, lietuviešu kapelas koncerti „Zaļā tirgus” teritorijā un uz
lielās skatuves laukumā pie Viesītes Kultūras
pils. Tika dalīti baloni bērniem, kas ļāva piesaistīt arī vecāku uzmanību, bet kulminācija

pasākumam bija vakarā, kad Viesītes pilsētas
svētku koncerta laikā projekta dalībnieki pēc
pasākuma vadītāju nolasītās informācijas par
projektu laida gaisā ar hēliju pildītus balonus.
Pateicoties tam, ka projekta atklāšanas pasākums notika Viesītes pilsētas svētku laikā, informāciju uzklausīja un notiekošo vēroja apmēram 600 cilvēku. Pasākuma dalībnieki bija
aktīvi un, dalot informatīvās lapiņas, stāstīja
par projektu, iepazīstināja viesus ar Viesīti.
Pasākuma laikā izveidojās tieši kontakti starp
dalībniekiem. Ikvienam dalībniekam bija iespēja dalīties pieredzē, bet kā pārsteigums
bija saņemtais paklājiņš ar projekta logo.
Savukārt 2018. gada 11. augustā Viesītē
notika projekta Ģimenes sporta dienas pasākums „Veselības noslēpumu atklāšana”.
Projektu administratore Liene Maisaka
stāsta: „Kopā piedalījās 54 dalībnieki, no
kuriem 25 bija pārstāvji no Rokiškiem un
29 no Viesītes. Pirms sacensībām dalībnieki
tikās Viesītes Kultūras pilī. Tur iepazināmies
un pie kafijas tases pārrunājām dienas plānu,
kā arī tika izdalīti krekliņi ar uzrakstu „Vesels
un laimīgs”, kas ir arī projekta moto. Ģimeņu
dienas sporta pasākums notika vienlaicīgi
ar Viesītes sporta dienu, kā rezultātā tā bija
aktivitātēm piepildīta diena – ar dažādiem
sporta veidiem, kuros piedalījās gan viesi, gan
arī vietējie dalībnieki. Rokišku pārstāvji bija
ieradušies ar 1 volejbola komandu, 3 strītbola komandām un vairākām ģimenēm, Viesīti
pārstāvēja pārsvarā aktīvās ģimenes. Kamēr
norisinājās komandu sporta spēles, paralēli
notika individuālie sporta veidi un stafetes,
kur piedalījās Rokišķu un Viesītes ģimenes.
Šautriņu mešanas bērnu grupā 1. vietu ieguva Mārcis Prodnieks, basketbola soda metienos sieviešu grupā 2. vieta Vitai Liepiņai.
Bērnu grupā 1. vieta – Ardim Liepiņam un
2. vieta – Mārcim Prodniekam, riepas mešanā
bērnu grupā 1. vietu ieguva Ardis Liepiņš un
3. vietu – Tomass Stumbiņš.
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Pludmales volejbolā kopā piedalījās
14 komandas, no kurām 3 komandas bija
no Lietuvas. Pēc sīvas cīņas lietuviešu komanda palika 4. vietā: „Lietuva 1” – Monte
Tomašauskaite, Erikas Žabalis, Justas
Verbiejus.
Strītbolā pieteicās 7 komandas, no tām 3
Lietuvas komandas. Lietuvas komandas izcīnīja 2. vietu: „Lietuva 1” – Astijus L., Nedas
D., Nedas V. - un 3. vietu – „Lietuva 2” –
Ramūnas Č., Arūnas T., Adomas S.
Diena izdevās spraiga un aizrautīga. Pēc
sacensībām dalībnieki mielojās ar sagatavoto
zupu un dalījās iespaidos.”
Viesītes novada pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļa un projekta īstenošanas
komanda saka lielu paldies visiem, kas piedalījās projekta pasākumā - bez Jums šis pasākums nebūtu iespējams! Mums patiess prieks,
ka Viesītē ir tik daudz aktīvu cilvēku, kas savu
brīvo laiku izvēlas pavadīt kopā ar ģimeni,
svaigā gaisā aktīvi sportojot. Liels paldies arī
tiem, kas palīdzēja šo pasākumu noorganizēt!
Šis ir projekts, kurš stiprina pārrobežu sadarbību. Cilvēkiem ir viegli sazināties, jo sarunās
tiek pielietotas vairākas valodas – latviešu, lietuviešu, krievu un angļu.
Ceru, ka nav tāda Viesītes novada iedzīvotāja, kurš nebūtu dzirdējis par projektu
„V-R Communities”.
Nākošais projekta ietvaros organizētais
pasākums notiks 16. septembrī Rokišķos.
Projekta kopējais finansējums: 199650,36
eiro, tai skaitā ERAF finansējums 169702,80
eiro. Viesītes novada pašvaldības finansējums:101143,57 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 85972,03 eiro.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas
Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
G. Dimitrijeva,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2018. gada jūlijs/augusts, Nr. 7/8 (180/181)

Būs pieejams papildus finansiālais atbalsts attīstībai mazajām lauku
saimniecībām, uzņēmumiem un zivsaimniecībai

Otrdien, 24. jūlijā, valdība atbalstīja
Zemkopības ministrijas (ZM) sadarbībā ar
akciju sabiedrību „Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum) sagatavoto noteikumu
projektu lauku uzņēmēju un zivsaimniecības
saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu
piešķiršanas nosacījumiem. Noteikumu projekts paredz, ka aizdevumus varēs saņemt
lauksaimniecības un lauku saimnieciskās
darbības veicēji lauku reģionos, uzņēmējdarbības uzsācēji, kā arī zivsaimniecības
saimnieciskās darbības veicēji. Tādējādi aizdevumu programma papildinās finanšu tirgū
pieejamo kredītiestāžu finansējumu.
„Esam raduši iespēju vēl efektīvāk atbalstīt mazās saimniecības un uzņēmumus
lauku reģionos. Jauno atbalsta programmu
varēs izmantot jaunie lauksaimnieki, mazās saimniecības, bioloģiskie lauksaimnieki,
mājražotāji, pakalpojumu sniedzēji lauku apvidos un arī mazie zivsaimniecības uzņēmumi saimnieciskās darbības sākšanas stadijā,
kam gada apgrozījums nepārsniedz 70000
eiro. Šīs programmas mērķis ir veicināt lauku
iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā, dodot iespēju piekļūt finanšu resursiem

saimnieciskās darbības sākšanai un tālākai attīstībai. Tam papildus jāstimulē uzņēmējdarbības attīstība reģionos un kopumā pozitīvi
jāietekmē sociālekonomiskā situācija laukos,”
norāda zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.
Altum valdes loceklis Jēkabs Krieviņš:
„Jaunā programma visnoderīgākā būs uzņēmējiem, kas ir darbības uzsākšanas stadijā vai
kuriem neliels apgrozījums. Šie uzņēmumi
sastopas ar tām pašām finansējuma pieejamības grūtībām, ar kurām pārējo nozaru saimnieciskās darbības uzsācēji – nepietiekamas
kredītvēstures, darbības nozares un darbības
risku specifikas, finanšu plūsmas un nodrošinājuma trūkuma dēļ komercbanku finansējums darbības uzsākšanai viņiem nereti ir
ierobežots. Jaunajiem uzņēmējiem citās nozarēs ir pieejama Altum Starta programma, kurai jau daudzus gadus ir nemainīgi stabils un
augsts pieprasījums. Jaunā programma, kurai
turklāt nav uzņēmuma vecuma ierobežojuma, padarīs pieejamāku finansējumu un palīdzēs atsperties jaunajiem un mazajiem uzņēmējiem tieši lauksaimniecības jomā. Mūsu
pieredze liecina, ka, saņemot nepieciešamo
atbalstu pirmo soļu veikšanai, uzņēmēji, kas

veiksmīgi atmaksā aizdevumus, ar laiku kļūst
par komercbanku finansējuma klientiem.”
Aizdevumu programma lauksaimniecības un lauku saimnieciskās darbības aizdevumam darbosies lauku teritorijās, tas ir, visā
Latvijas teritorijā, izņemot pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15000 teritorijā.
Maksimālā pieejamā aizdevuma summa investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem būs
līdz 100000 eiro ar termiņu līdz 10 gadiem
(būvniecības jomā – līdz 15 gadiem), tai skaitā apgrozāmajiem līdzekļiem līdz 35000 eiro.
Aizdevums līdz 7000 eiro būs pieejams bez
aizņēmēja līdzfinansējuma, virs šīs summas –
ar 10% līdzfinansējumu.
Plānots, ka Altum aizdevumu pieteikumus sāks pieņemt šā gada augusta vidū.
Plašāka informācija par jauno Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Noteikumi
par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu” pieejama MK tīmekļvietnē.
Materiālu apkopoja Lauku attīstības konsultante
I. Butkus.

Viesītē jaunie uzņēmēji īsteno savus sapņus
Īpašums liek apgūt jaunas
prasmes

Taču, uzsākot pirmos darbus, jauniegūtais īpašums abiem uzņēmējiem prasīja apgūt
arvien jaunas prasmes. 2014. gada pavasarī
bija atjaunota pirmā stādu māja un pircēji
jau varēja iegādāties tomātu, gurķu, kāpostu
un citu dārzeņu, kā arī dažādu puķu stādus.
Pēc tam tika sakārtota apkure, tad katru gadu
nāca klāt pa vienai siltumnīcai. 2016. gadā
saņemta Viesītes novada pašvaldības atzinība
par vides sakopšanu un uzņēmējdarbības attīstību. Šobrīd Ievas un Gata pārziņā ir četras
siltumnīcas un tirgošanās zāle, kas kopā aizņem ap 500 kvadrātmetru platību, kuros aug
50 tomātu šķirnes, gurķi, kāposti, garšaugi un
puķes, puķes, puķes. Tās ir visās varavīksnes
krāsās, pat melnas. Uz jautājumu, kādas ir
Ievas mīļākās puķes, viņa atbild, ka visas, kas
smaržo. Kad ir grūti, Ieva skatās uz puķēm un
tās viņai sniedz prieku un gandarījumu. Tas
ir puķu ziedēšanas prieks un brīnums, kā no
mazās sēkliņas var izaugt tāds skaistums.

Katru gadu kaut kas jauns

Jaunie uzņēmēji Ieva Feldmane un
Gatis Puzāns Viesītē īsteno savu sapni – sakopj vidi un attīsta ražošanu. Pēc studijām
Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur
Ieva ieguva sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā, bet Gatis profesionālo grādu būvzinātnē, abi jaunieši atgriezās dzimtajā Viesītē.
Viņiem pat nebija doma iet strādāt kaut
kur citur, bet gan iegādāties savu īpašumu
un uzsākt uzņēmējdarbību. Liktenis bija
labvēlīgs – tieši tobrīd tika pārdots īpašums
„Ratnieki” – vieta ar senām dārzkopības tradīcijām. Taču tā prasīja lielu darbu atjauno-

šanā, sakopšanā. Pirmos patstāvīgos finanšu
līdzekļus Ieva ieguva, piedaloties LLKC konkursā „Laukiem būt!” Palīdzēja vecāki, radinieki, par ko jaunie uzņēmēji ir ļoti pateicīgi. Savukārt zināšanas un vēlmi darboties
dārzkopības jomā Ieva ieguva jau bērnībā,
darbojoties Viesītes mazpulkos, kas tolaik
sadarbojās ar z/s „Ezerkauliņi”. Ieva toreiz
no mazpulku vidus pat bija lielākais dārzeņu piegādātājs Latvijā. Tā bija viņas vasaras
peļņa un arī pirmās iemaņas uzņēmējdarbībā. Ieva saņēma arī Zemkopības ministrijas
konkursa „Rītdienas sējējs” balvu.
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Gandarījumu sniedz arī tas, ka zied pilsēta, ka atgriežas tie paši cilvēki, kas jau bijuši un arī priecājas par pārmaiņām. Puķu
sortiments ir ļoti plašs: iekaramie podi, puķes
balkona kastēm, dobēm dažnedažādās krāsās.
Tiek iegādātas tikai profesionālās sēklas no
lielākajiem izplatītājiem Latvijā: Agrimatco,
Onava, Silja, Horticom. Dārzniecības apmeklētājus priecē tas, ka viss ir sakopts, jūtams darbošanās prieks un radoša iniciatīva.
Pavasaris „Ratniekos” un līdz ar to pircēju
mājās sākas agrāk – ar ziedošām bārenītēm,
un vasara turpinās ilgāk – ar dažādu krāsu
tomātiem. Apmeklētāji redz darba augļus,
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bet to, cik darba tas prasa, viņi bieži vien nezina. Līdz sīkumam ir jāiepazīst audzējamā
kultūra. Katrai attīstības fāzei ir savas prasības. No sēklas iesēšanas līdz realizācijai paiet
3–3,5 mēneši. Katrs podiņš sezonas laikā tiek
pārcilāts vismaz četras reizes.
Mitrums tiek nodrošināts ar pludināmajiem galdiem, kur kopā ar mēslojumu augi
uzņem siltu, „mīkstu” ūdeni no dīķa. Jāseko
līdzi, lai neizplatītos slimības un kaitēkļi, to
ierobežošanai lielākoties tiek lietotas tikai
bioloģiskas metodes. Kūdra tiek iegādāta no
blakus esošās Aknīstes novada kūdras ražotnes SIA „HAWITA Baltic”. Šī gada karstums
ietekmēja arī augus. Tomātiem augstās temperatūrās ziediņi nespēj apputeksnēties, tāpēc raža ir zemāka nekā citus gadus. Katru
gadu siltumnīcās „ienāk” kas jauns. Šogad
tās bija zilas un rozā petūnijas, kas krāsojas
nevis svītrās, bet ar punktiņiem. Selekcijā tas
ir jaunums.

Vai pastāv konkurence? Protams! Tāpēc
jānodrošina kvalitāte, daudzveidīgs sortiments, ir jāveido individuāla sadarbība ar pastāvīgajiem klientiem. Viņi pasaka, ko vēlas,
un tas arī tiek iesēts. Produkcija tiek realizēta
gan Viesītē, gan vesta ap 100 km attālumā un
realizēta tirgos. Dārzniecība sadarbojas arī
ar Viesītes un Neretas novadiem teritoriju
apzaļumošanā.

Plāno paplašināt dārzniecību

Dārzniecība plāno paplašināties. Šobrīd
„Ratniekos” tiek īstenots ES projekts Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstībai
„Siltumnīcu pārbūve, attīstot tomātu audzēšanu segtajās platībās”. Tiks pārbūvētas vēl
trīs siltumnīcas tomātiem. Tiks nomainītas
koka konstrukcijas uz metāla un siltumnīcu
segums no stikla – uz polikarbonāta. Mērķis
ir koncentrēties uz dažādu krāsu, formu,
Premium klases tomātiem, lai varētu nodro-

šināt daudzveidīgās pircēju prasības.
Sezonas darbs ir saspringts. Kā to visu var
paspēt? Pienākumi ir sadalīti. Ieva atbild par
plānošanu, sortimenta izveidošanu, audzēšanu, tirgošanu. Gatis nodrošina visas tehniskās
lietas, siltumu, ergonomisku darba vidi. Bet
stādu podošanas un būvniecības darbos piedalās abi. Kad redzi, kas pašu rokām izdarīts,
ir prieks! Brīvākie mēneši siltumnīcās ir no
novembra līdz janvārim. Tad var arī paceļot
gan pa Latviju, gan ārpus tās robežām.
Ieva atzīst, ka patīkami ir radīt vidi, lai
cilvēki atnāk un aiziet iedvesmoti. Arī pati
viņa iedvesmojas no cilvēkiem, kuri darbojas
radoši sakoptā un skaistā vidē.
Ieva un Gatis „Ratniekos” ir uz palikšanu,
un 11. augustā viņi svinēja savas kāzas. Lai
piepildās visi, pat vispārdrošākie sapņi!
A. Putka,
Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante.

Sākas trešā pieteikšanās ES fondu mācībām
pieaugušajiem 11 nozarēs

Trešdien, 15. augustā, Valsts izglītības
attīstības aģentūra (VIAA) uzsāka trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu
pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide”. Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no 25 gadu vecuma var pieteikties
mācībām 11 tautsaimniecības nozarēs, līdz
17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā
no 70 izglītības iestādēm visā Latvijā.

Iespējas izmato jau vairāk nekā
8000 nodarbināto

„Kopš pirmās pieteikšanās kārtas izsludināšanas pērn rudenī šajā projektā iesaistījušies jau vairāk nekā 8000 strādājošo. Līdz
šim pieprasītākās tautsaimniecības nozares,
kurās arī ir visvairāk mācību dalībnieku, ir
elektronisko un optisko iekārtu ražošana un
IKT, kā arī būvniecība. Trešā pieprasītākā ir
transporta un loģistikas nozare, kas strauji
attīstās. Šīs ir Latvijas ekonomikai prioritāras nozares, kurās kvalificēta darbaspēka
trūkums ir visaktuālākais. Strādājošo iedzīvotāju iesaistīšanās, kā arī izglītības nozares
un darba devēju sadarbība šī projekta īstenošanā ir pozitīvs signāls darba tirgum, kas
apliecina, ka iecere ir attaisnojusies,” stāsta
VIAA direktore Dita Traidās.
Mācību dalībnieku vidū 66% ir vecumā
no 25 līdz 44 gadiem, savukārt vairāk nekā
trešā daļa ir vecumā no 45 gadiem, kas ir
prioritārā projekta mērķauditorija. 10% visu
izglītības ieguvēju ir vecumā no 56 gadiem,

kas apliecina Latvijas darbaspēka gatavību
mācīties mūža garumā.

Šajā kārtā vairāk nekā 100 dažādu
prasmju 11 nozarēs

Kopumā šajā kārtā iedzīvotāji var izvēlēties apgūt apmēram 100 dažādas prasmes
un kvalifikācijas, ko izglītības iestādes piedāvā mācīties vairāk nekā 400 dažāda garuma
un satura izglītības programmās. Visvairāk
mācību iespēju šajā kārtā ir elektronisko un
optisko iekārtu ražošanas un IKT nozarē,
metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās,
kā arī transporta un loģistikas nozarē.
Piedāvāto mācību nozaru klāstā ir arī
ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, kokrūpniecība, enerģētika, būvniecība, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu
ražošana, drukas un mediju tehnoloģijas,
ķīmiskā rūpniecība, pārtikas rūpniecība un
lauksaimniecība.

Strādājošajiem, pašnodarbinātajiem
un jaunajiem vecākiem darba
attiecībās

Lai pieteiktos mācībām, iedzīvotājiem
jābūt sasniegušiem 25 gadu vecumu, strādājošiem vai pašnodarbinātiem. Pieteikties var
arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas
atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.
Ja uz vienu vietu būs vairāki pieteikumi,
īpašas priekšrocības uzņemšanā ir strādājošajiem vecumā no 45 gadiem, kuri strādā
konkrētās Profesiju klasifikatora pamatgrupu
profesijās, personām vecumā no 50 gadiem,
kuras Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA)
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projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju mācībām, kā arī bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Mācību dalībniekiem jānodrošina 10%
līdzmaksājums, ko var finansēt arī darba devējs. Strādājošajiem ar maznodrošinātā vai
trūcīgā statusu mācību maksu pilnā apmērā
sedz ES fondi un valsts, kā arī ir iespēja saņemt transporta izmaksu kompensāciju, ja
šādas izmaksas rodas mācību laikā. Savukārt
nodarbinātie ar invaliditāti var saņemt kompensāciju asistenta vai surdotulka pakalpojumiem, kas radušies mācību laikā.

Mācīties var vienu reizi

Tā kā projekta laikā jaunu profesiju vai
zināšanas strādājošie var apgūt tikai vienu
reizi, NVA 28 filiālēs ir iespēja saņemt karjeras konsultāciju, savukārt 81 projekta sadarbības pašvaldībā ir pieejami pieaugušo izglītības koordinatori, kuri var sniegt informatīvu
atbalstu.
Pieteikšanās notiek izglītības iestādēs,
iesniedzot mācību pieteikumu klātienē vai
elektroniski, nosūtot to e-pastā. Plašāku
informāciju par mācību programmām, izglītības iestādēm, pieteikšanās kārtību un citiem
praktiskiem jautājumiem iespējams atrast
vietnē: www.macibaspieaugusajiem.lv.
ES fondu pieaugušo izglītības projekta
„Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai
novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu
gan strādājošo konkurētspēju, gan darba
produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.
Līdz 2022. gada 31. decembrim tajā tiks ieguldīti vairāk nekā 25 miljoni eiro.
L. Maisaka,
pieaugušo izglītības koordinatore.
Tālr.: (+371) 26691248,
e-pasts: liene.maisaka@viesite.lv
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Turpinās Veselības veicināšanas projekts, aicinām
novada iedzīvotājus piedalīties!

Viesītes novada pašvaldība turpina projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” īstenošanu. Septembrī
atsākas aktivitātes - vingrošanas nodarbības
pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, vingrošanas nodarbības Viesītes vidusskolā ar
izglītības īstenošanas vietu „Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts, Viesītes novads, un
vingrošanas nodarbības Viesītes vidusskolā
ar izglītības īstenošanas vietu - Vaļņu iela 7,

Viesīte, Viesītes novads.
Aicinām novada iedzīvotājus apmeklēt
nūjošanas nodarbības, kas notiks septembrī:
• Viesītes sporta stadionā
plkst. 17:00 – 18:30 – 04.09.; 11.09.;
18.09.; 25.09.2018.;
• „Pagastmāja”, Lonē, Saukas pag.,
Viesītes nov., plkst. 17:30 – 19:00 –
06.09.; 13.09.; 20.09.; 27.09.2018.
Nodarbības vadīs Gundega Klibiķe.
Nūjošana uzlabo veselību, veicina veselīgu

sirds un asinsrites darbību, kā arī mazina ķermeņa svaru. Īpaši šīs nodarbības piemērotas
sēdoša darba darītājiem.
Nodarbībām pieteikties pie projektu koordinatores Sandras, zvanot pa tel. 29383204.
Projekta kopējās izmaksas ir 47515,00
EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 40387,75 EUR un valsts budžeta
finansējums 7127,25 EUR. Projektu plānots
īstenot līdz 12.2019.
Attīstības un plānošanas nodaļa aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm,
plānotajiem pasākumiem vai izmaiņām.
Informācija tiks publicēta pašvaldības
mājaslapā: www.viesite.lv un laikrakstā
„Viesītes Novada Vēstis”.
Projektu administratore
L. Maisaka

Mācīties aicina Aizkraukles
Profesionālā vidusskola

Aizkraukles Profesionālā vidusskola turpina uzņemšanu profesionāli vidējās izglītības programmās un Jauniešu garantijas programmās.
Profesionāli vidējās izglītības programmas:
•
automehāniķis;
•
celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis;
•
būvizstrādājumu galdnieks;
•
pavārs;
•
klientu apkalpošanas speciālists.
Šajās programmās mācību ilgums ir 4 gadi, un jaunietis pēc skolas
absolvēšanas iegūst vidējo izglītību un profesiju. Mācību laikā stipendija līdz 150 euro mēnesī. Mācoties par automehāniķi, jaunietim ir
iespēja bez maksas iegūt B kategorijas vadītāja apliecību, mācoties par
celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi - dažāda veida ceļu būves
tehnikas vadīšanas tiesības.
Katru gadu jauniešiem ir iespēja pieteikties ārzemju praksei
Erasmus + projekta ietvaros.
Skola sadarbībā ar LDDK īsteno darba vidē balstītu mācību īstenošanu, kas dod iespēju jaunietim, sākot ar pirmo kursu, iziet praksi
nozares uzņēmumos. Pateicoties Pumpura projektam, skolai ir iespēja
sniegt atbalstu jauniešiem, kuriem ir finansiālas problēmas.

Jauniešu garantijas programmas:
•
metinātājs;
•
konditora palīgs;
•
pavāra palīgs;
•
kokapstrādes iekārtu operators.
Šī ir pēdējā uzņemšana Jauniešu garantijas programmās, kas dod
iespēju nestrādājošiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem 1
gada laikā iegūt profesiju. Šajās programmās var mācīties jaunieši gan
pēc 9. klases, gan arī pēc 12. klases, pat pēc augstskolas absolvēšanas.
Stipendija ir līdz 115 eiro mēnesī.
Vairāk informācijas skolas mājas lapā: www.apvs.lv

Tautas Saimes grāmata – iedzīvotāju dāvana
Latvijai

Latvijas nu jau gandrīz 100
gadu ilgajā vēstures nogrieznī vēl
nav bijis grāmatas, kas būtu bijusi
rakstīta tikai ar roku, kuru rakstītu pati tauta un kur ikvienam iedzīvotājam būtu bijusi iespēja to
darīt! Pēc Rīgas Aktīvo senioru
alianses RASA iniciatīvas ir izveidota Latvijas valsts simtgadei veltīta
„Tautas Saimes grāmata”, kas ceļo
pa Latviju un kurā katram iedzīvotājam ir unikāla iespēja ļoti personiski uzrunāt valsti, uzticēt savus
spožākos mirkļus un savas emocijas, uzticēt Latvijai tās simtgadē
savu piedzīvoto un pārdzīvoto, paskatoties uz
savu dzīvi Latvijas valsts 100 gadu pastāvēša-

nas kontekstā.
Katrs cilvēks, kas dzīvo Latvijā un jūtas
piederīgs Latvijas valstij, neatkarīgi no savas
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etniskās vai reliģiskās piederības ir
aicināts rakstīt savu grāmatas daļu.
Grāmatas iecere ir radīt nevis vienkārši laimes vēlējumu apkopojumu,
bet iet daudz dziļāk – lai tiem, kas
lasīs grāmatu, pavērtos dažādu laikmetu ainas visu Latvijas 100 gadu
garumā, lai atklātos dažādi dzīves
stāsti, kas kā liecības raksturotu
gan cilvēku gaitas Latvijā, gan mūsu
kopējo ceļu arī globālajā kontekstā.
Tas viss kopā veido mūsu tautas
vēsturisko atmiņu, mūsu kopējās
liecības par tautas noieto ceļu!
Tautas Saimes grāmata ir uzsākusi savu ceļu pa Latvijas pilsētām, novadiem
un pagastiem. Rīgā grāmata ir bijusi Rīgas
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Zooloģiskajā dārzā, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, kā arī pie maestro Raimonda
Paula, grupas „Dzeguzīte”, grupas „Brāļi
Grīnbergi” u.c. Novēlējumus raksta seniori,
skolēni, ģimenes un individuāli cilvēki, iestāžu kolektīvi un biedrības. Novēlējumi izteikti arī dzejā, zīmējumos un papildināti ar
fotogrāfijām.
4. augustā, Viesītes pilsētas svētkos,
„Tautas Saimes grāmata” tika nodota
Viesītes novadam, lai apceļotu tā pagastus

un ļautu novadniekiem ierakstīt savu vēstījumu, novēlējumu, pārdomas Tautas Saimes
grāmatā Latvijas valstij jubilejā!
Augustā grāmata apceļoja novada pagastu bibliotēkas, kur vietējiem iedzīvotājiem jau
bija iespēja ierakstīt savus vēlējumus un vēstījumus Latvijas Simtgadē.
Cienījamie novada iedzīvotāji, viesītieši! 30. un 31. augustā, kā arī no 3. līdz
6. septembrim „Tautas Saimes grāmata” vēl
būs pieejama Viesītes bibliotēkā. Aicinām

piedalīties – radīsim kopā gaišo vēlējumu
taku un Viesītes novada vēstījuma lappuses!
Grāmatas ceļam var sekot līdzi mājas lapā:
https://www.biedribarasa.lv/latvijai-100/projekts-tautas-saimes-gramata/ un https://es-la.
facebook.com/TautasSaimesGramata/
Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Sala
Tautas Saimes grāmatas koordinators
A. Meija

Viesītes deju kolektīvi XXVI Vispārējos latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkos
Svētdien, 1. jūlijā, trīs Viesītes deju kolektīvi:
vidējās paaudzes deju kolektīvi „Augšzeme”, „iDeja” un jauniešu deju kolektīvs „Augšzeme” piedalījās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku gājienā. Šogad gājiens bija svētku atklāšanas
dienā – atšķirīgi no citiem gadiem, kad tas notika
svētku noslēguma dienā pirms lielā koncerta. Lai
arī diena bija vējaina un nedaudz vēsa, tomēr tas
nemainīja svinīgo atmosfēru gājiena laikā.
Viesītes novada kolektīvi gājienā devās kopā
ar Sēlijas novada kolektīviem, kurus pie Brīvības
pieminekļa sveica un sumināja rakstniece Anna
Skaidrīte Gailīte.
Mūsu dejotāji aizvadīja garu, mēģinājumiem
un koncertiem piepildītu nedēļu. Visas nedēļas garumā viņiem bija iespēja izjust kopīgo, vienojošo
garīgo spēku, kas valdīja šajos svētkos.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Sala

Profesora Jāņa Stradiņa vārdi XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku dalībniekiem — sēliešiem

Sēlija – īpatnējs kultūrvēsturisks novads
ar savu reģionālo identitāti, etnogrāfiskām
atšķirībām, valodnieciskām īpatnībām un
senās sēļu cilts apdzīvotības areālu. Šogad
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētkos, kuri notika 1. jūlijā, pirmo
reizi Sēlija, apvienojot Aknīstes, Ilūkstes,
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un
Viesītes novada pašvaldības, tika pie savas
īpašas vietas gājienā. Profesors Jānis Stradiņš,
kura dzimtas saknes meklējamas Sēlijā, veltīja vārdus latviešu Dziesmu un Deju svētku
dalībniekiem – sēliešiem: „Mūsu nacionālās
valsts simtgades reizē no sirds priecājos par tās
krāšņajiem svētkiem un garīgo bagātību. Īpaši

iepriecina tas, ka atjaunotās neatkarības gados
ir sadzirdēta kopējā korī arī Sēlija, Augšzeme,
kā savdabīga Latvijas daļa no Jaunjelgavas
līdz Ilūkstei, pāri Viesītei un Neretai, iekļaujot
arī Jēkabpili. Mūsu lielajos Dziesmu un Deju
svētkos Sēlija nu jau tradicionāli soļo ar savu
kolonnu un savu sarkanbaltizaļo karogu, kas
šajos sēļu novados ieaužas Latvijas sarkanbaltsarkanajā karogā.
Atdzimst un pilnveidojas senās sēļu tradīcijas, savdabīgie sēļu tautas tērpi, rodas arvien
vairāk sēliešu patriotu, godā tiek turēts Jāņa
Jaunsudrabiņa, Jāņa Akuratera, mācītāju un
skolotāju Stenderu, mediķa Paula Stradiņa un
daudzu kultūras darbinieku mantojums, tiek

rīkoti Sēlijas kongresi. Arvien biežāk Sēlijas
vārds izskan Latvijas mēroga pasākumos.
Mūsu tēvzemi raksturo atšķirīgas reģionālās
identitātes, kas mūs dažādo un arī vieno.
Nožēloju, ka šajā svinīgajā dienā veselības
dēļ nespēju vairs soļot kopā ar Jums, taču sirdī
esmu līdzās un sūtu sveicienus Sēlijai un tās
pārstāvjiem, novēlu šai mūsu Latvijas neatņemamai sastāvdaļai godam sagaidīt un aizvadīt
nākamo simtgadi, uzturēt sēliskumu paaudzēs.
Dievs, svētī Latviju!”
Profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas
Senāta priekšsēdētājs
J. Stradiņš

Sēlijas novadi piedalījās Rīgas svētkos ar tirdziņu
„Ražots Sēlijā”

Esplanādē Rīgas svētkos satikās Latvijas
novadi no Sēlijas, Vidzemes un Kurzemes.
Sēlijas novadu Rīgas svētkos pārstāvēja
septiņi novadi, kas apvienojušies Sēlijas
novadu apvienībā zem vienota Sēlijas karoga – tie ir Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas,
Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadi.
Tirdziņā „Ražots Sēlijā” piedalījās 25
amatnieki - mājražotāji. Viesītes novadu
pārstāvēja z/s „Priekšāres” ar gardiem lauku

sieriem, IK „Valerio” piedāvāja medu, Gita
Kļaviņa plūškoku sīrupus un tēju, z/s „Vilciņi”
dažādu olu asortus un „Grīvniekos” audzētus
ķiplokus, bet rokdarbu biedrība „Zīle” izrādīja sēļu rakstus. Par tūrisma iespējām Sēlijas
novados informēja Viesītes novada tūrisma
informācijas punkts, kas atrodas Viesītes muzejā „Sēlija”. Paldies Viesītes bibliotēkai, ar
kuras labvēlību rīdzinieki varēja iegūt pašvaldības informatīvā izdevuma „Viesītes Novada
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Vēstis” dažādus numurus!
Tirdziņa laikā apmeklētājus priecēja
Sēlijas četru novadu pašdarbības kolektīvi.
Kā pasākuma dalībniekus, tā arī apmeklētājus
ar apsveikuma vārdiem sveica Sēlijas novadu apvienības vadītāja, Salas novada domes
priekšsēdētāja Irēna Sproģe. Koncertu atklāja
Aknīstes novada bērni ar burvīgiem latviešu
un ārzemju klasiskās mūzikas priekšnesumiem. Jautro tirdziņa noskaņu radīja Neretas
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novada pašdarbības kolektīvu sniegumi. Īpaši
emocionāla bija Mazzalves dziedātāju kopas
„Mazzalve” dziesma par veco sēli. Dziesmas
papildināja Pilskalnes dāmu deju kolektīva „Kamenes” un Mazzalves brīvā stila deju
kopas „Mozaīka” raitais deju solis. Nākamās
divas priekšnesumu stundas tika atvēlētas
teātra mākslai. Salas novada Sēlpils kultūras
nama amatierteātris „Ore” izrādīja P. Putniņa

lugu „Paši pūta, paši dega”, režisore Anita
Gerasimova, bet Ilūkstes novada Dvietes
pagasta amatierteātris – A. Daudzvārdes
lugu „Kā sēļu Jānis sievu meklēja”, režisore
Virgīnija Fjodorova.
Pēc tirdziņa „Ražots Sēlijā” noslēguma
Sēlijas novadu tirgotāji atzina, ka tirgošanās
esot bijusi veiksmīga. Rīdzinieki un Rīgas viesi
labprāt iegādājās medu un dažādus bišu pro-

duktus, lauku sieru, melnā plūškoka sīrupu,
dažādu olu asortus, ķiplokus, maizi un konditoreju. Tāpat tika novērtēti Sēlijas novadu
rokdarbnieku un mākslinieku darbi. Tirdziņa
apmeklētāji iegādājās adījumus, tamborējumus, apgleznojumus, māla traukus, dekorus,
suvenīrus un stikla rotas. Viesītes novada tūrisma punkts bija īpaši parūpējies par Sēlijas
novadu tūrisma piedāvājumiem. Pasākuma
apmeklētājiem tika dota iespēja piedalīties
grāmatu „No Sēlijas pūra…” izspēlē, piedaloties viktorīnās par Sēlijas novadu kultūrvēsturi, tradīcijām un tūrisma objektiem.
Sagatavošanās darbi dalībai Rīgas svētkos
sākās jau ziemā – pirms astoņiem mēnešiem.
Tika veikts liels visu septiņu Sēlijas novadu
kopdarbs, apzinot tirdziņa un priekšnesumu
dalībniekus. Sarežģīto saskaņošanas un koordinācijas darbu ar Rīgas svētku rīkotājiem
veica Salas novada projektu vadītāja, tirdziņa „Ražots Sēlijā” izpildproducente Ligita
Kadžule. Rīgas svētku rīkotāji pateicās Sēlijas
novadu apvienībai par dalību, novēlot tikties
arī nākamajos svētkos.
J. Grandāne,
Salas novada sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu
speciāliste.
J. Dzimtais,
Viesītes novada tūrisma informācijas punkts.

Starptautiskajā glezniecības plenērā
„Viesītes vasara 2018”

No 12. līdz 18. augustam Viesītē noritēja
starptautiskais glezniecības plenērs „Viesītes
vasara 2018”, ko vadīja mūsu novadniece un Viesītes Goda pilsone - māksliniece
Ligita Caune, bet organizēja Viesītes novada
pašvaldība.
Plenēra noslēgums tradicionāli notika
Viesītes muzeja „Sēlija” Mazā Bānīša parkā,
kur mākslas cienītāji varēja tikties ar māksliniekiem. Bija skatāma plenēra laikā tapušo
gleznu izstāde ar iespēju nopirkt darbus.
„Paula Stradiņa skolas” kamīnzālē no 14.
augusta līdz 15. oktobrim skatāmi ARKĀDIJA
KASINSKA BALVAS šī gada konkursa skolēnu darbi. BALVU plenēra noslēguma dienā
saņēma Viesītes vidusskolas skolniece Enija
Grundmane, bet Atzinības rakstu par veiksmīgu piedalīšanos A. Kasinska balvas konkursā pasniedza Endijai Grundmanei.
Muzeja „Paula Stradiņa skola” otrajā stāvā skatāmi iepriekšējo glezniecības
plenēru darbi izstādē „MAN VIŅA IR
VISSKAISTĀKĀ… Viesītes ielas un nami
mākslinieku darbos”. Izstāde veltīta Viesītes
90 gadu jubilejai.
Fragments no teksta grāmatai „No
Sēlijas pūra…”, apgāds „Jumava”, 2017.
Ligita Caune, māksliniece, biedrības
„Sēlijas palete” valdes priekšsēdētāja raksta:
„Lai veicinātu Latvijas novadu kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, fiksētu šodienas dzīves aktualitātes Sēlijas pilsētās un novadā, tā cilvēkus un darbu, kā arī lai atbalstītu
latviešu ainavu glezniecību, biedrība „Sēlijas
palete” sadarbībā ar Sēlijas novadu pašvaldībām rīko profesionālus glezniecības plenērus
„Sēlijas vasara”.
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Sēlijas plenērs norit Sēlijas novadā kopš
1999. gada, kad grupa sēļu (J. Stradiņš,
Dž. Skulme, L. Caune, J. Dimitrijevs,
A. Baldunčiks, E. Vecumnieks, G. Godiņš
u.c.) dibināja biedrību „Sēlijas palete” ar
pamatmērķi aktualizēt Sēlijas kultūras vērtību veidošanu un saglabāšanu. Kā viens no
mērķiem bija arī bijušā mākslas zinātnieka
un ilggadēja Viesītes vidusskolas pedagoga
Arkādija Kasinska ikgadējās BALVAS izveidošana Viesītes novada skolu talantīgākajiem
audzēkņiem. BALVAS fondu veido Sēlijas
plenēros tapušo gleznu un zīmējumu klāsts.
Sēlijas glezniecības plenērs apvieno daudzus Latvijā un ārzemēs pazīstamus māksliniekus, kas nu jau daudzu gadu garumā ir
palikuši uzticīgi Sēlijai, būdami un pat nebūdami paši sēļi.

Sēlijas glezniecības plenēri notikuši
Viesītē (šogad sesto reizi), Aizkrauklē, Secē,
Staburagā, Jaunjelgavā, Jēkabpilī, Aiviekstes
pagastā u.c., popularizējot šo Latvijas novadu, tā skaisto dabu, cilvēkus un notikumus.
Tā radušās gleznu kolekcijas vairākās Sēlijas
pilsētās.
Plenēra nobeigumā mākslinieki rīko plašu darbu izstādi ar tapušiem darbiem, un notiek tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem.
Plenēra dalībnieku sastāvs ir 15 – 20
mākslinieki, plenēra ilgums – viena kalendārā nedēļa. Noslēgumā katrs Sēlijas plenēra
dalībnieks organizatoriem un atbalstītājiem
dāvina vienu plenērā tapušu gleznu. Tā veidojas gleznu kolekcijas par Sēlijas novadu.
Sēlijas skaistā daba ir iedvesmas avots
jebkuram māksliniekam. Plašie lauki ar ezeru

atspulgiem tumšo egļu fonā, pelēku mākoņu debesis pār Daugavas klaidu ir mūžsena
gleznošanas tēma, un mākslinieki ar prieku
un sajūsmu ķeras pie otām un audekla, lai
iemūžinātu ar sirdi sadzirdēto un ieraudzīto
Sēliju…”
Šovasar glezniecības plenērā piedalījās 16 mākslinieki no dažādām vietām
Latvijā un no Krievijas. Plenēra dalībnieki: Laima Akmentiņa, Taiga Kalvišķe, Aija
Zariņa, Ligita Caune, Māra Daugaviete,
Ērika Kumerova, Kaiva Pollard, Jānis
Jēkabsons, Dzintars Adienis, Aivis Pīzelis,
Aleksandrs Neberekutins, Andrejs Ģērmanis,
Juris Ģērmanis, Ziedonis Bārbals, Valērijs
Dičkovskis, Andrejs Severetņikovs.
I. Svilāne, muzeja „Sēlija” vadītāja.
Foto no muzeja arhīva

Noslēdzies jaunrades konkurss „VEDĒJS 2018”

9. augusta pēcpusdienā ar svinīgu godināšanas pasākumu noslēdzās gadskārtējais
biedrības „Lauku partnerība Sēlija” rīkotais
radošais konkurss „Vedējs 2018”. Konkursa
mērķis ir rosināt partnerības teritorijas lauku ļaudis teikt labus vārdus par saviem kaimiņiem, sava pagasta iedzīvotājiem, kuri ir
apliecinājuši savu piederību laukiem ar izpalīdzību, sabiedrisko aktivitāti un optimismu.
Tā ir iespēja konkursa noslēguma pasākumā
sanākt kopā līdzīgi domājošajiem no visa bi-

jušā Jēkabpils rajona. Šogad konkurss notika
jau 13. reizi, un tam tika iesniegti 10 apraksti.
Pēc pirmajā konkursa gadā aizsāktās tradīcijas uz radošo darbu konkursa noslēguma
pasākumu tiek aicināti visi aprakstu autori
un varoņi, kā arī attiecīgo pagastu un novadu pārstāvji. Pasākums tradicionāli notiek
iepriekšējā gada laureāta pagastā vai pilsētā.
Šogad tie bija Kūku pagasta Zīlāni, kur dzīvo VEDĒJI 2017 – Mārīte un Gaitis Poļi no
Kūkām.

Jau tradicionāli aprakstu varoņi ir dažādu lauku dzīves jomu pārstāvji – uzņēmēji,
vietējās kopienas aktīvisti, skolotāja, kultūras dzīves organizētāja, kultūrvēsturiskas
vietas uzturētāji un labi sava darba veicēji.
Jauninājums – tika aicināts rakstīt arī par
lauku cilvēkiem, kuru aizraušanās un vaļasprieks padara daudzkrāsaināku arī apkārtējo cilvēku dzīvi. No Viesītes novada Vedēji
šogad bija Gints Grīnbergs (rakstītāja Sandra
Grigorjeva), Jolanta Kovnacka (rakstītāja
Rita Sirmoviča) un Rita Sirmoviča (rakstītāja
Velta Lāce). Apsveicam!
Titulu „Vedējs 2018” šogad ieguva Rubeņu
kultūras nama vadītāja, Jēkabpils novada kultūras darba organizatore Inta Tomāne.
Ar dziesmotiem priekšnesumiem pasākuma laikā klātesošos priecēja folkloras kopa
„Vīraksne” no Atašienes Anitas Gavares vadībā un grupa „Latgales dāmu pops”. Ikviens pasākuma noslēgumā varēja nogaršot arī gabaliņu Vedēja titula laureātes, slavenākās Asares
pagasta tortu cepējas Darjas Strazdiņas ceptās
lielās un lieliskās tortes.
Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala

Aizvadīta sporta diena Viesītē

Sestdien, 11. augustā, Viesītes stadionā notika sporta diena, kas pulcēja ne vien vietējos
iedzīvotājus, bet arī sportot gribētājus no blakus novadiem, kā arī no kaimiņvalsts Lietuvas.
Sporta dienas ietvaros norisinājās pārrobežu
projekts „Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas
Viesītes un Rokišķu kopienas”, kura ietvaros ģimeņu sporta dienā piedalījās sportisti
un ģimenes no Rokišķiem un Viesītes. Plkst.
11:00 pēc svētku atklāšanas sportistus ar savu
uzstāšanos priecēja viešņas no Aknīstes, kas
pašmācības ceļā ir iemācījušās dejot „Zumbu”.
Pēc dejošanas sākās sporta spēles komandu un
individuālajos sporta veidos.
Pludmales volejbolā šoreiz piedalījās 14
komandas, no kurām 3 komandas no Lietuvas.
Pēc sīvām un spraigām spēlēm noskaidrojās
godalgotās vietas: 1. vietā – „Elargo trade” –
Agita Šlesere, Raimonds Klaucāns, Andrejs
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Ivanovs; 2. vietā – „Knacki” – Kristaps
Čibulis, Arvis Freimanis, Laura Dirda;
3. vietā – „Birojs” – Jurģis Prokofjevs, Elvijs
Demjanovs, Sabīne Grinciuna, Jānis Valainis;
4. vietā – „Lietuva 1” – Monte Tomašauskaite,
Erikas Žabalis, Justas Verbiejus.
Strītbolā pieteicās 7 komandas, no tām
3 lietuviešu komandas: 1. vietā – „Donori” –
Kristaps Ļevāns, Dainis Ozoliņš, Ervīns
Zvirgzds, Edgars Čaupjonovs; 2. vietā –
„Lietuva 1” – Astijus L., Nedas D., Nedas V.;
3. vieta – „Lietuva 2” – Ramūnas Č., Arūnas
T., Adomas S.
Individuālie sporta veidi
Lodes grūšana. Vīriešiem: 1. vietā –
Jānis Siliņš, 2. vietā – Toms Broks, 3. vietā –
Kristaps Čibulis; sievietēm: 1. vieta – Innai
Turokai, 2. vieta – Anitai Kuzņecovai, 3. vieta – Agitai Šleserei; bērniem: 1. vietā – Vīgants

Endijs Elpers, 2. vietā – Edvīns Caune, 3. vietā – Kitija Kuzņecova.
Šautriņu mešana. Vīriešiem: 1. vietā – Vīgants Endijs Elpers, 2. vietā – Elvijs
Demjanovs, 3. vietā – Ingus Salmiņš; sievietēm: 1. vieta – Sabīnei Griciunai, 2. vieta – Evitai Čibulei, 3. vieta – Aigai Grobiņai;
bērniem: 1. vietā – Mārcis Prodnieks, 2. vietā –
Sandis Sorokins, 3. vietā – Dāgs Bruņenieks.
Basketbola soda metieni. Vīriešiem:
1. vieta – Jānim Siliņam, 2. vieta – Aigaram
Cišam, 3. vietā – Ingus Salmiņš; sievietēm:
1. vieta – Sandai Zirnītei, 2. vieta – Vitai
Liepiņai, 3. vieta – Ņinai Capai; bērniem:
1. vieta – Ardim Liepiņam, 2. vieta – Mārcim
Prodniekam un 3. vieta – Sandim Sorokinam.
Riepas mešana. Vīriešiem: 1. vietā – Juris
Zans, 2. vietā – Kristaps Čibulis, 3. vietā –
Agris Čibulis; sievietēm: 1. vieta – Innai

Turokai, 2. vieta – Evitai Čibulei un 3. vieta – Agitai Šleserei; bērniem: 1. vieta – Ardim
Liepiņam, 2. vieta – Nedas Papinigis, 3. vieta – Tomasam Stumbiņam.
Paldies Elvijam un Edijam par volejbola
un strītbola tiesāšanu! Paldies visiem tiesnešiem, kas tiesāja individuālos sporta veidus: Jānim, Evitai, Gintam, Jurim, Sandrai,
Sarmītei!
Liels paldies visām ģimenēm par atsaucību un piedalīšanos! Liels paldies Jurim
Grigam par atbalstu un balvām sporta dienai!
Paldies Alfonam Žukam par iespēju atskaņot
mūziku! Paldies visiem sportistiem par atbalstu! Veiksmi, izturību un sportiskus Jums panākumus turpmākajos turnīros!
Sporta darba organizatore J. Stumbiņa
Autores foto

Viesītes novada iedzīvotāji piedalās izglītojošā braucienā
ar mērķi iepazīt amatniecības uzņēmējdarbību un labās
prakses piemērus

Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa no
Elkšņiem „Savam priekam” guva pašvaldības
atbalstu biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu konkursā 2018. gadam, lai realizētu izglītojošu
braucienu.
19. jūlijā devāmies braucienā, lai paskatītos, kā darbojas radoši cilvēki citos novados.
Līvānos Latgales mākslas un amatniecības
centra gide mums parādīja ekspozīciju un
pastāstīja arī par dažādām aktivitātēm, kuras
veic kopīgi ar vietējiem iedzīvotājiem. Tā ir
tapusi tradīcija Ziemassvētku egli greznot ar
daiļamatniecības darinājumiem – jostām, zeķēm, cimdiem. Netradicionāla un uzmanību
piesaistoša aktivitāte. Arī kopīga garās jostas
darināšana liek pulcēties kopā aušanas prasmju meistarēm. Liels prieks, ka varējām ar
gidi padalīties kokapstrādes zināšanās. Blakus
zālē apmeklējām arī Līvānu stikla fabrikas izstrādājumu ekspozīciju. Katrs varēja atrast
lietas, kuras bija pazīstamas un kādreiz lietotas. Prieks, ka ir saglabāta šāda ekspozīcija.
Preiļi mūs sagaidīja ar lietutiņu, bet, tveicīgā laika nogurdināti, par to tikai priecājāmies. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzeja gids mūs izvadāja pa Preiļiem.
Apskatījām Polikarpa Čerņavska keramiku, un mūsu acu priekšā keramiķis Raivo
Andersons parādīja, kā no māla pikas rodas
vāze. Raivo Andersons ne tikai stāsta par
keramikas ekspozīciju, bet arī kā pedagogs
vada ar keramiku saistītas nodarbības gan
bērniem, gan pieaugušajiem. Ir ļoti pozitīvi,
ja amata meistars ne tikai izgatavo darbus, bet
prot dalīties ar savām zināšanām. Tas paplašina darbības lauku un rada iespēju dažādot
ieņēmumu veidus.
Gida pavadībā ielūkojāmies vēstures
un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcijā.
Sajūsmināja atklātā muzeja mācību krātuve
„Mārga”, kura iekārtota vārtsargu namiņā,
varēja izpētīt 19. gs. pūra lādes saturu. Borhu
muižas kapela sagaidīja ar savu mieru un klusumu. Varējām arī aplūkot zem kapelas ierīkoto iespaidīgo kapliču.

Strādājam ar kļavu lapām.

Ielūkojamies Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzeja ekspozīcijā.

Tālāk mūsu ceļš veda uz bioloģisko zemnieku saimniecību „Juri” Rušonas pagastā.
Šeit mēs varējām redzēt lielisku piemēru, kā
mazā saimniecība ar 10 piena govīm ir ierīkojusi piena pārstrādi sierā. Ar projekta līdzekļiem daļa no saimniecības ēkas pārtapusi par
tūristu vajadzībām piemērotu telpu, kur apmeklētāji var degustēt sieru, pašmāju gatavotas bērzu sulas. Sirsnīgi un darbīgi saimnieki
stāstīja par sava uzņēmuma gaitām, par tirgus
noieta meklējumiem, par dažādām iespējām,
veiksmēm un ne tik lielu izdošanos. Visam
pamatā ir darbs, kopēja ticība mērķim un saliedēta ģimene.
Aglonā mūs sagaidīja amatniece Inta
Reča, kura pasniedz meistarklases amatniecībā. Ko tik visu mēs tur neredzējām! Spējām
tik jautāt un fotografēt, lai mēģinātu mājās izmēģināt dažādu rokdarbu darināšanu. Mums
bija iespēja izlocīt kļavu lapas, lai izgatavotu
smaržīgu pirts dekoru. Tā pati tehnika ir kļavu cepuru gatavošanas pamatā. Šī amatniece

ļoti iedvesmoja – redzot, kādā veidā tiek darināti skaisti izstrādājumi, arī pašiem gribas
izgatavot tikpat jaukus, akurātus darbus. Lai
prieks pašiem un vēl citiem!
Atpakaļceļā dalībnieki aizpildīja anketu
par gūtajiem iespaidiem. Atsauksmes bija pozitīvas, un dalībnieki priecājās par brauciena
kvalitāti, labajām emocijām, radošo iedvesmu, iespēju satikt citus amatniekus, redzesloka paplašināšanu, jaunām idejām. Šis brauciens nostiprina pārliecību, ka šādi pavadīts
laiks ir vērtīgs un braucieni būtu jāorganizē
regulāri. Esam ļoti apmierināti un lielu paldies sakām šoferim Ilmāram Šimanovskim
par precizitāti un Viesītes novada pašvaldībai par transporta finansējumu! Aicinām arī
citus pievienoties rokdarbu pulciņiem gan
Elkšņos, gan Viesītē, lai kopīgajos mācību
darbos arī atrastu idejas nākamajam brauciena mērķim.
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Izglītojošā brauciena koordinatore J. Kovnacka
Autores foto
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„Seko stāstam!”

Lauku partnerība „Sēlija” īsteno projektu „Seko stāstam” kopā ar organizācijām no Polijas un Slovākijas. Šī projekta galvenais uzdevums izmantot stāstu stāstīšanu kā veidu, kas mudina cilvēkus izglītoties, pilnveidoties, bagātināt savu dzīvi. Tātad – svarīgs ir ikviens cilvēks un viņa
stāsts. Saukas bibliotēkas lasītāju – stāstnieku grupas tēma: „Attēla/fotogrāfijas vēstījums”. Prieks, ka septiņi lasītāji dalījās ar saviem stāstiem.
Ikviens stāsts ir vērtība, jo atklāj daudz vēl nezināmu faktu. Mēs tuvāk iepazīstam viens otru. Visi dalībnieki, aizpildot anketas, atzina, ka šī darba
metode ir turpināma. Ieklausīsimies Irmas Šmites sirsnīgajā stāstā.

„Zaļajā klasē” rit nodarbība. No kreisās: I. Šmite. V. Elksne, B. Beķere, V. Lāce.

No kreisās V. Elksne parakstās uzskaites lapā.

Mans vectēvs

Tuvojas Latvijas valsts simtgade. Mums
ir iespēja to godam, cienīgi sagaidīt, izstāstīt
Latvijas stāstus, atcerēties pagātni un veidot
kopā Latvijas nākotni.
„Ozolkalni” – dzimtās mājas Susējas upes
krastā. Te aizritējusi mana bērnība.
Ir skaista vasaras pēcpusdiena, saule ripo
pa zemes virsu, un siltais, maigais vējš atnes
pieneņu un pļavas rūgteno smaržu.
Es riņķoju pa pagalma zaļo mauriņu un
priecājos par to skaistumu, ko Dievs man
devis.
Uz beņķa (sola), saulītē klusi izlaidies,
murrā lielais, pelēkais runcis.
Turpat pa pagalmu, skaļi gavilēdams, gailis uzmana savu saimi. Aiz šķūņa dzeltenām
pienenēm piebērtā pļavā kā balts, liels spilvens, mierīgi izlaidusies lielajā zālē, guļ un
gremo mūsu raibaļa, dīķī kurkst zaļās vardes.
It kā visus uzraudzīdams, turpat pie lieveņa guļ suņuks Poģis. Mājas galā skapīšos pie

bišu skrejām čakli rosās darba bites. Es jūtos
kā pasakā. Ir tāds klusums un miers, kad var
dzirdēt pat mazāko troksnīti, tikai vecaistēvs,
sēdēdams uz beņķa, griež un gatavo jaunus
zarus siena grābekļiem. „Skuķi, nāc palīgā!”
viņš skaļi iesaucas. Es pieskrienu pie vectēva
un ar mazu āmurīti sāku dzīt siekstā sagatavotos zarus. Tas ir mans darbs, to es zinu, jo
nazi vectēvs man vēl neuztic. Pabeiguši šo
darbu, mēs ķeramies pie nākošā. Tagad jālāpa
ķerbeles (grozi), lai rudenī būtu, kur lasīt kartupeļus. Jāpin arī jauni, bet vispirms jāsagādā
materiāls, jāiet uz mežu, jāsagriež klūgas pīšanai. Tas atkal mums ir vesels piedzīvojums!
Mežā vectēvs liek atpazīt putnu balsis, sēnes,
dažādus ārstniecības augus.
Vectēvam bija zelta rokas, nebija tāda
darba, ko viņš neprastu. Sākot ar vienkāršiem lauku darbiem līdz pat mājas būvēšanai.
Mans vectēvs bija liela auguma, kalsns, ar
ūsām, labsirdīgām acīm un mīlošu sirdi. Viņa
smaidā patika raudzīties, jo baltie zobi bija
kā pērlītes. Neskatoties uz cienījamo vecumu
(96 gadi), visi zobiņi bija vietā.
Mums bija liela klēts, kur glabājās graudi,
ēvelbeņķis (ēvelsols) un citi amatniecības piederumi. Tur vienmēr bija svaigas ēveļskaidas,
kuras patīkami smaržoja pēc sveķiem, jo vectēvs allaž kaut ko meistaroja. Kopā ar vectēvu
izgatavojām lielu spēļu mašīnu no koka, ar
kuru varēju braukt es un vēl varēju ielikt iekšā
lielo kaķi. Ziemā gatavojām slēpes, ragavas un
pat kamanas.
Brīvajos brīžos vectēvs lasīja Bībeli, un
man bija jāklausās, bet, kad man tas apnika,
klusu uz pirkstu galiem aizlavījos prom…
Bieži mēs sarunājāmies par dzīvi, dažādiem
piedzīvojumiem.
Kad esot jaunāks bijis, bieži kopā ar
Jāni Jaunsudrabiņu zvejojuši zivis Susējas
upē. Vecāmāte Riekstiņu skolā kādā ballē ar
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V. Lāce
Foto no bibliotēkas arhīva

Jaunsudrabiņu valsi dejojusi (Riekstiņi no
manām mājām atrodas 2 km attālumā).
Vecaistēvs neslimoja. Bet vienreiz bija
noķēris klepu. Kad mēs ar mammu gājām
uz pļavu sienu grābt, viņš paprasīja zāles.
Mamma nolika mazu papīra kastīti, kurā bija
10 tabletes. Kad atgriezāmies no pļavas, vecaistēvs mūs sagaidīja pagalmā. Viņš smaidot
teica: „Bija gan tās zāles labas. Es izdzēru visas, un klepus uzreiz pārgāja.”
Kādu dienu vectēvs teica: „Laikam pienācis laiks sev mūža māju uztaisīt.” Viņš mērīja,
zāģēja, līmēja, grieza un nagloja. Uztaisīja un
nokrāsoja. Uznesām to klētsaugšā un nolikām. Mēs ar brāli, spēlējot paslēpes, bieži tur
paslēpāmies.
Man pienāca skolas laiks. Mācījos tam
laikam patālu – Elkšņu pamatskolā, kaut gan
Rites skola no mājām atradās tikai 5 km attālumā, bet liktenis tā bija lēmis… Rudeņos un
ziemā mājās biju reti.
Bija rudens, kad vēlu vakarā atbraucu no
skolas ar lielu kartupeļu grozu pie rokas, kuru
gribēju parādīt vectēvam…
Mamma mani sagaidīja pie klētiņas ar
lukturi rokā. Viņa atvēra klētiņas durvis, un
mēs iegājām iekšā. Tur – savā mūža mājā –
liels, kluss un mierīgs gulēja mans padomdevējs, mans domubiedrs, mans sargs – mans
vecaistēvs. Viņa mūžs bija noslēdzies. Es
pietupos pie viņa, noglaudīju viņa sirmo galvu, noliku zemē kartupeļu grozu… un nodomāju: „…viņš savā mūža gājumā paveicis
daudz – uzcēlis māju, iestādījis ābeļdārzu, nodibinājis ģimeni, izaudzinājis bērnus, kas turpinās nepabeigtos darbus un veidos Latvijas
nākotni.”
I. Šmite
Foto no personīgā arhīva
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Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Karjeras atbalsta pasākums
„Profesija – fizioterapeits”

Pateicoties iespējai pieteikties finansējuma atlikumam un to arī iegūt, tika organizēts
vēl viens jauns pasākums. 22. jūnijā Latvijas
Cistiskās Fibrozes biedrības atbalsta centrā
Smilšu 31/25 notika teorētiskās un praktiskās nodarbības 22 audzēkņiem no 5., 8., 11.,
12. klasēm. Nodarbības vadīja fizioterapeite
J. Petroka. To laikā skolēni atklāja sev vēl nezināmas karjeras iespējas un guva priekšstatu par

fizioterapeita profesiju, kā arī tai radniecīgajām
profesijām. Viņi izprata fizioterapeita kā funkcionāla speciālista nozīmi, kurš izvērtē cilvēka
fiziski funkcionālo stāvokli, analizē tā ietekmi
uz cilvēka ikdienas aktivitātēm, t. sk. darbu un
saistību ar pašsajūtu. Skolēni iedziļinājās fizioterapijas metožu veiksmīgā pielietošanā dažādu
saslimšanu un traumu ārstēšanas un rehabilitācijas procesā. Viņi aizdomājās par šīs profesijas

nozīmi veselības veicināšanā, stiprināšanā un
saslimšanu profilaksē, diskutēja par profesijai
nepieciešamajām prasmēm, iemaņām un zināšanām, kā arī tālākizglītības līmeņiem un
iespējām. Izglītojamie izprata, ka personīgais
atbildības slieksnis ir augsts, bet tikpat būtisks
ir komandas darbs un precīza analītiskas informācijas apkopošana. Fizioterapeite sniedza
vizuālos paraugdemonstrējumus, kas palīdzēja
labāk uztvert teoriju.
Eiva Krista un Erlends: „Fizioterapeita
darbs ir daudz sekmīgāks, ja ārstēšanas procesā tiek panākta pacienta aktīva līdzdalība, t.
i., ja cilvēks ir pozitīvi noskaņots un motivēts
līdzdarboties. Uzzinājām par visām izglītības
iestādēm un programmām šinī jomā.”
Daiga un Madara: „Interesanti, bet īstenībā grūts darbs. Ļoti liela atbildība.”
Paldies visiem skolēniem, kuri atbalstīja
pasākumu, neskatoties uz vasaras brīvdienām!
2018./2019. m. g. karjeras atbalsta pasākumi
turpināsies. Tie tiks plānoti visām vecuma grupām. Projekta finansējums ļauj aktivitātes plānot daudzpusīgākas un kvalitatīvākas. Noteikti
tiek gaidīti arī jūsu, vecāku, ierosinājumi un
praktiski ieteikumi par interesantiem lektoriem, sekmīgiem uzņēmumiem, kuri būtu gatavi uzņemt jauniešu grupas, profesionāļiem,
kuru pieredze palīdz jauniešiem aizdomāties
par saviem nākotnes plāniem.
Lai bagātām idejām piepildīts, radošuma
un rudens krāsu varavīksnes rotāts jaunais –
2018./2019.– mācību gads!
Pedagogs karjeras konsultants S. Ratiņa
Autores foto

Kas skolotājas somā, jauno
mācību gadu uzsākot?

Jau desmitais jaunais mācību gads,
kopš skolotāja Rita Sirmoviča strādā
Viesītes vidusskolā. Pirms tam mācījusi
latviešu valodu un literatūru skolēniem
Saukā un Elkšņos. Skolotājas darbs sen ievērots un atzinīgi novērtēts valsts mērogā.
Viņas vadītās stundas ir spraigas, domāt
un darboties rosinošas, nevienam nav ļauts
vienaldzīgi sēdēt maliņā. Viņa prot uzklausīt un virzīt skolēnus patstāvīgam gājienam
pa ērkšķaino izziņas un izaugsmes ceļu.
Radošums ir Ritas Sirmovičas vadmotīvs
dzīvē un ikvienā uzsāktā darbā.
Man viņa ir bijusī darba kolēģe,
joprojām – domu biedrene un kaimiņiene.
Redzot, cik atvaļinājuma laikā viņas dienas piepildītas ar daudzveidīgām sabiedriskām aktivitātēm, nolēmu uzdot dažus
jautājumus.
Šovasar kopā ar mazdēlu Reini un katrs
atsevišķi esat bijuši dažādos pasākumos:
nometnēs Ormaņkalnā, Jēkabpilī, Neretas
novadā, Viesītes pilsētas svētkos, Atmiņu
pēcpusdienā bijušajā Elkšņu skolā, konkursa „Vedējs” noslēguma pasākumā Krustpils
novadā u.c. Kas svarīgs ir iegūts, tajos visos
piedaloties?

– Iepazīti lieliski, garīgi bagāti cilvēki.
Katrs devis kādu enerģijas pilnu un emocionālu pieskārienu. Uz dažām dzīves norisēm esmu paskatījusies no cita skatupunkta, tas rosinājis uz pārdomām. Sapratu, ka
man atvaļinājums ir paredzēts tieši daudzveidīgām aktivitātēm ārpus skolas, jo tās
atjauno, atpūtina, pilnveido, iemāca. Ir lieliski ko darīt, piedalīties, pat organizēt, ja
uz notiekošo un apkārtējiem nav jāskatās
ar „skolotāja aci”.
Fotogrāfijā abi ar mazdēlu Reini esat
redzami ģērbušies neikdienišķos tērpos. Kur
tas notika? Ko dod „pārtapšana citā ādā”,
„ielēkšana citā laikmetā” jeb teātra elementu izmantošana kā pedagoģiska metode?
– Tas notika Ormaņkalna āra dzīves
nometnē, kur pusaudžiem bija jāpiedalās
kopā ar savām vecmāmiņām. Visas ar šo
nometni saistītās aktivitātes – tērpu gatavošana, sirotāju lomu spēle, sportošana,
nakts trasīte, kopīgās maltītes, sarunas pie
baltā galda, pirtī iešana, koku maratons,
kaimiņu novada pilsētiņas Aknīstes iepazīšana – pierādīja: pēc iespējas vairāk pašiem
(ģimenei) jādarbojas kopā ar bērniem.
Neviena skola, neviens skolotājs nespēj
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Ormaņkalna nometnes laikā Rita Sirmoviča ar mazdēlu
Reini, ģērbušies seno sirotāju tērpos, piedalās lomu spēlē.
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dot to, ko bērns gūst, darot kopā ar ģimeni.
Reinis pēc nometnes mammai teica: „Es gribu vēl tādu nometni pie Rudītes kopā ar omi,
bet daudz, daudz, daudz garāku!” (Nometni
organizēja biedrība „Vides un tūrisma attīstības Klubs „Sēlija””).
Rita dzīvo un saimnieko Elkšņu pagasta
Ormaņos. Sirmoviču zemes īpašumā atrodas
Ormaņkalna skaistākā virsotne – Līgo kalniņš,
kas iekļauts Latvijas izcilāko ainavu sarakstā.

Tā ir ne tikai dabas velte, bet gadu gadiem
ikdienā rūpīgi kopta teritorija, domāšanā,
plānošanā un darīšanā iesaistot visus ģimenes
locekļus, kaimiņus, draugus. Savas mājvietas
kultūrvēsturisko un dabas vērtību saglabāšanas un popularizēšanas nozīmi apzinājusies
arī Sirmoviču dzimtas jaunā paaudze. Par to
Ritai vislielākais gandarījums: „Nekad nebiju
iedomājusies, ka Santa, Aleksandrs un Reinis
(mani stiprie balsti šovasar) var mani tik ļoti

pozitīvi uzlādēt ar savu attieksmi un skatījumu
uz daudzām lietām un norisēm. Tiešām domāju, ka dzīve ir skaista, ja uz to protam paskatīties pareizā leņķī.”
Paldies par sarunu!
Lai iedvesmojošas satikšanās visiem skolotājiem un skolēniem jaunajā mācību gadā!
R. Urbacāne
Fotogrāfija no R. Sirmovičas personīgā arhīva
Publicēšana saskaņota ar īpašnieci

Novada izglītības iestādes jaunajam mācību gadam
sagatavojušās

24. augustā Viesītes novadā notika skolu
pieņemšana jaunajam mācību gadam. Mūsu
novadā tika apmeklētas Viesītes vidusskola,
PII „Zīlīte”, Viesītes Mūzikas un mākslas skola un Rites pamatskola.
Viesītes vidusskolā šogad ir veikta sporta
zāles renovācija, uzstādot jaunus basketbola
grozus, pilnībā izremontēts zēnu mājturības
kabinets, kā arī veikts kosmētiskais remonts
skolotāju istabā un skolas ēdnīcā. Tāpat arī
skolas priekšā ir ieklāts bruģis, kā arī veikti
citi sīkie remontdarbi.
Viesītes pirmsskolas izglītības iestādē
„Zīlīte” šovasar izremontētas divas grupiņas,
kā arī izveidota sajūtu taka pirmskolas izglītības iestādes pagalmā.
Viesītes Mūzikas un mākslas skola jauno
mācību gadu sagaida ar izremontētu un pilnveidotu sanitāro mezglu. Pašlaik remontdarbi
vēl notiek pie mākslas skolas - tiek noņemts
vecais asfalts, lai klātu jaunu. Tāpat mākslas
skolā tika veikti arī sīkāki remontdarbi.
Rites pamatskolā, kas ar šo mācību gadu
pievienota Viesītes vidusskolai un darbu uzsāks kā Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vieta Ritē, veikts 1. un
2. stāva gaiteņu kosmētiskais remonts, kā arī
nomainītas 7 durvis. Pašlaik skolā vēl notiek
kosmētiskā remonta darbi, bet pavisam drīz
tā, kā ierasts, vērs durvis pagasta skolēniem,
kuri varēs turpināt mācības savā skolā.
Visās Viesītes novada mācību iestādēs
pedagogu rindas ir nokomplektētas. Komisija
nepilnības pārbaudes laikā nav konstatējusi,
un skolas ir atzītas kā darbam gatavas.
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Sala
Autores foto

Viesītes novada jaunietes piedalās Sēlijas novadu
apmācībās par līderības, iniciatīvas un līdzdalības
prasmju veicināšanu
No 8. līdz 9. augustam Raiņa muzejā
„Tadenava” norisinājās apmācības Sēlijas
novadu jauniešiem „Līderis ārpus robežām”.
Apmācības jau otro gadu organizēja Sēlijas
novadu apvienības Jauniešu padome „SēJa”

sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību.
Apmācībās piedalījās jaunieši no Ilūkstes,
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Krustpils, Neretas,
Salas un Viesītes novadiem. No Viesītes novada uz apmācībām devās trīs novada jaunietes.
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Pirmajā apmācību dienā „Tadenavā”
viesojās latviešu aktrise Anna Šteina, kura
jauniešiem stāstīja par uzstāšanos publikas
priekšā Tāpat arī nodarbības, saistītas ar līderību un līdzdalību, jauniešiem vadīja iz-
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augsmes trenere Ieva, kā arī Salas novada
jaunatnes lietu speciāliste Elīna. Jaunieši lektoru vadībā apguva līderības prasmes, ieguva
iedvesmu un aktīvi iesaistījās dažādās aktivitātēs un diskusijās. Savukārt dienas otrajā
pusē norisinājās diskusija ar līderiem. Uz sa-

runu bija uzaicināti 3 līderi no Jēkabpils novada, kuri stāstīja par sevi, savu profesionālo
darbību, par to, kas, viņuprāt, ir līderis, kā arī
iedvesmoja jauniešus virzīties uz savu mērķi.
Tāpat jaunieši aktīvi uzdeva viņus interesējošos jautājumus.

Dienas noslēgumā jaunieši pulcējās pie
ugunskura, kur dalījās pieredzē par dienas
laikā apgūto un pieredzēto.
Apmācību otrā diena sākās ar „SēJas”
vadīto rīta rosmi. Turpinājumā ar savu pieredzi dalījās biedrības „Piedzīvojumu gars”
izaugsmes treneris Atis. Izaugsmes trenera
vadībā jauniešiem bija iespēja saliedēties, pildot dažādas līderības, kā arī komandas aktivitātes. Par dalību apmācībās jaunieši saņēma
sertifikātus.
Par apmācībām „Tadenavā” stāsta novada jauniete Zanda: „Patika nodarbības pie
izaugsmes treneres Ievas un aktrises Annas
Šteinas. Iemācījos lietas, kuras, visticamāk,
noderēs turpmāk. Iemācījāmies komandas
vadīšanas pamatus ar dažādiem praktiskiem
un jautriem uzdevumiem pie „Piedzīvojuma
gars” izaugsmes trenera Ata.”
Kopumā šādas apmācības ir lielisks veids,
kā vasarā Sēlijas novada jauniešiem pavadīt
2 dienas, kurās iegūt ne tikai zināšanas, bet
arī jaunus kontaktus un draugus. Liels paldies
Jauniešu padomei „SēJa”, kā arī Jēkabpils novada pašvaldībai! Līdz nākamajam gadam!
Sabiedrisko attiecību un Jaunatnes lietu speciāliste
D. Sala

Viesītes novada jaunieši piedalās starptautiskās
apmācībās

No 6. līdz 13. augustam Lietuvā,
Daugirdikšes mācību centrā, norisinājās
starptautisks Erasmus+ programmas projekts „Making Youth voices heard”. Tas bija
apmācību kurss par to, kā sadzirdēt jauniešu
balsis, piesaistīt jauniešu interesi, izprast viņu
vajadzības. Viesītes novadu šajā projektā pārstāvēja trīs jaunietes: Evelīna Bantauska, Ieva
Milakne un Eiva Krista Dronka.
Nedēļas garumā jaunieši padziļināti pētīja jaunatnes darba jēdzienu un attīstīja nepieciešamās kompetences – darbu grupās,
konfliktu risināšanu, emocionālo inteliģenci,
līderības prasmes. Apmācības tika balstītas uz
neformālās izglītības metodēm, kas sevī ietver
grupu diskusijas, simulācijas, praktiskos uzdevumus, semināru rīkošanu utt. Darbs tika
veikts gan nacionālajās, gan jauktajās grupās.
Tāpat jaunieši varēja attīstīt savas komunikācijas spējas uzdevumā, kur bija nepieciešams
intervēt Viļņas jauniešus saistībā ar brīvā laika pavadīšanu, viedokļa izteikšanu un to, vai
viņi uzskata, ka viņu balsis tiek sadzirdētas.
Projekta mērķi bija dalīties pieredzē par jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu vietējā
līmenī, apmācīt jauniešu pārstāvjus risināt
jaunatnes jautājumus, kā arī uzklausīt jauniešu viedokļus un analizēt jauniešu situāciju
savas valsts robežās. Tāpat arī tika piedāvātas
dažādas metodes, instrumenti, kā atbalstīt un
veicināt jaunatnes politikas jauninājumus.
Projekta noslēgumā tika secināts, ka mērķi ir
veiksmīgi sasniegti.
Lai arī visām trim Viesītes novada jaunietēm šis nebija pirmais šāda veida apmācību
kurss, tomēr katra no šī projekta ieguva gan
jaunas zināšanas, gan jaunus kontaktus, kā

arī uzlaboja savas kompetences. Ieva stāsta:
„Esmu bijusi vairākos šāda veida projektos,
bet šis noteikti man bija labākais. Tā bija ne
tikai iespēja uzzināt par to, kā sadzirdēt jauniešu balsis, bet arī iespēja parādīt situāciju
savā valstī, uzzināt citu valstu problēmas un
risinājumus šajā tēmā un mācīties no tā, kā
arī iegūt jaunus draugus un kontaktus citās
valstīs.”
Jaunietes pēc apmācībām jutās iedvesmotas un ieteiktu uzdrošināties piedalīties starptautiskos projektos arī citus jauniešus. Evelīna
stāsta: „Šis projekts bija iespēja iegūt jaunus
draugus, pieredzi, uzzināt jaunas metodes, kā
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arī jauniešu problēmu risinājumu iespējas.
Jāatzīst, ka šis ir mans trešais projekts, kurā
piedalos, un aizvien esmu apmierināta gan ar
apmācību veidu un to, ko māca, gan ar vietu, kura veido patīkamu atmosfēru mācīties.
Noteikti iesaku aizbraukt uz šīm apmācībām
ikvienam! Tas ir ne tikai veids, kā mācīties,
bet arī veids, kā izglītot pašam sevi, likt sev
iziet no savas komforta zonas, uzlabot savas
angļu valodas zināšanas.”
Apmācības organizētas Erasmus+ projekta ietvaros sadarbībā ar Elektrėnų kultūros
centras.
E. Bantauska, I. Milakne,
Jaunatnes lietu speciāliste D. Sala.
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Aizvadīta ceturtā Sēlijas novadu Jauniešu diena
„Dzimis Sēlijā”

18. un 19. augustā Ilūkstes novada Dvietē
norisinājās ceturtās Sēlijas novada jauniešu
dienas „Dzimis Sēlijā”. No Viesītes novada
piedalījās 10 jaunieši, kuri kopā ar pārējo
Sēlijas novadu jauniešiem 2 dienu garumā
gan sportoja, gan atpūtās, gan izglītojās.
Pirmajā dienā plkst. 15:00 notika Sēlijas
novadu jauniešu dienas atklāšana, kurā pie-

dalījās arī Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna un Jaunjelgavas novada
domes priekšsēdētājs Guntis Libeks. Jau pasākuma atklāšanā tika noskaidrota nākamā gada norises vieta – 2019. gadā „Dzimis
Sēlijā” notiks Krustpils novadā. Pēc atklāšanas jaunieši iekārtoja teltis un reģistrējās sacensībām. Sacensībās bija iespēja piedalīties

25. augustā Saukas pagasta „Bincānos”
norisinājās Viesītes novada Jauniešu domes
organizēts pasākums – sporta diena „Vasaras
izvadīšana”. Lai arī visu pasākuma laiku lija
lietus, tomēr Viesītes novada sportistus tas
nenobiedēja un sporta spēles norisinājās
pat pa visu lietu. Pasākuma dalībnieki teica:
„Īstiem sportistiem sliktu laikapstākļu nav!”
Kopumā bija pieteikušās 5 komandas:
„Vienalga”, „Lone”, „Apbedīšanas birojs”,
„Citreiz”, „Šoreiz”. Visas dienas garumā komandas sacentās dažādās disciplīnās: spēka
stafetē, virves vilkšanā, tautas bumbā, basketbola metienos, mini-futbolā. Arī citiem pasākuma apmeklētājiem, kā arī komandām pēc
komandu disciplīnām bija iespēja piedalīties
individuālajās disciplīnās: šautriņu mešanā,
šaušanas stafetē un basketbola metienos. Pēc
sportiskām aktivitātēm visi pasākuma dalībnieki tika aicināti uz kopīgu siltas zupas baudīšanu. Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti
1. – 3. vietu ieguvēji gan komandu stafetēs,
gan individuālajās disciplīnās. Komandu
stafetēs 1. vietu ieguva komanda „Vienalga”,
2. vietu – komanda „Lone” un godpilno 3. vietu ieguva komanda „Apbedīšanas birojs”.
Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece,
kura bija pasākuma lielais atbalsts, stāsta:
„Paldies par sestdienu! Es, Lones Tautas
nama vadītāja, milzīgu paldies saku Jolantai
un Gintam Stumbiņiem, kuri savu darbu

dara ar tādu entuziasmu gan lietū (kāds bija
25. augustā Viesītes novada jauniešu sporta
svētku dienā!), gan ikdienā, kā arī Jauniešu
padomei, īpaši Kristapam Moļam, kurš ar
lielu atbildību veic ikvienu uzticēto uzdevumu! Paldies vecākiem, kuri deva transportu
nokļūšanai uz Bincāniem! Paldies dīdžejam
Horenam ar palīgiem! Paldies saimniecītei no
kroga „Pie Viktora” par gardo zupiņu! Paldies
pārvaldniekam Aigaram par atsaucību, tīrības uzturētājai Edītei un arī sabiedrisko attiecību speciālistei Ditai Salai!”
Arī Jauniešu domes vārdā vēlos pateikt

gan komandās, gan individuālajās sacensībās.
Komandas startēja trīs sporta veidos – strītbolā, burbuļfutbolā un orientēšanās sacensībās.
Īpašu sajūsmu izpelnījās burbuļfutbols, kurā
labāko rezultātu uzrādīja Neretas novads,
otro vietu ieguva Ilūkstes novads, bet trešo
vietu – Jēkabpils novads. Katram jaunietim
bija iespēja iepazīties ar Nacionālo bruņoto
spēku darbu un pārbaudīt savas spējas piepumpēšanās konkursā, kā arī tika piedāvāts
izmēģināt virtuālās realitātes brilles, ar kuru
palīdzību varēja virtuāli izlidot ar helikopteri
vai izbraukt ar bruņutehniku. Jauniešiem bija
iespēja arī nofotografēties foto būdā un iegūt
fotogrāfijas sev par piemiņu. Vakarā jaunieši
varēja baudīt koncertu kopā ar dziedātājām –
Patrishu, Elizabeti Gaili un reperi R.2.R.S.
Pēc koncerta jaunieši lustīgi dejoja diskotēkā.
Nākamais rīts sākās ar rīta rosmi. Pēc rīta
rosmes jaunieši devās ekskursijā uz lauku
sētu „Vidzemnieki”, kur izveidots mini zoodārzs, un uz selekcionāra Paula Sukatnieka
mājām „Apsītes”. Viesītes, Jaunjelgavas, Salas,
Jēkabpils, Neretas, Aknīstes un Krustpils novada jaunieši nakšņoja turpat, kur sportoja
un izklaidējās, – Dvietes parkā.
Paldies Ilūkstes novadam par sirsnīgu uzņemšanu, Ilūkstes jaunatnes lietu speciālistei
Lāsmai par lieliska pasākuma organizēšanu
un, protams, Sēlijas novadu jauniešiem par
kopā būšanu! Tiekamies nākamgad Krustpils
novadā!
Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala
Autores foto

Lonē aizvadīta sporta diena „Vasaras izvadīšana”
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lielu paldies visiem pasākuma apmeklētājiem,
kuri nenobijās no lietus un piedalījās visās organizētajās aktivitātēs! Tāpat milzīgs paldies
Jolantai un Gintam Stumbiņiem par inventāra sagatavošanu un sporta disciplīnu tiesāšanu! Tāpat arī liels paldies mūsu sadarbības
partnerim – Lones Tautas nama vadītājai
Intai Malceniecei – par atbalstu un palīdzību
organizatoriskajos darbos!
Lai šī sporta diena kļūst par mūsu ikgadēju tradīciju! Tiekamies nākošajos Jauniešu
Domes rīkotajos pasākumos!
Jaunatnes lietu speciāliste D. Sala
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Gotharda Fridriha Stendera
atceres dienas pasākumā

Seminārs
Skābekļa terapijas ABC
2018.gada 13.septembrī
plkst. 13:00 - 15:00
Jēkabpils Reģionālā slimnīca, Konferenču
zāle, A.Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī

Programma
12:40 - 13:00
Reģistrācija un kafijas galds
13:00 - 15:00
Galvenās tēmas: skābekļa funkcija organismā, elpošanas
nepietiekamības patofizioloģija, elpošanas nepietiekamības
iemesli, ilgstoša skābekļa terapija, skābekļa terapijas
indikācijas un kontrindikācijas, skābekļa terapijas process
Semināru vada: Dr.Med., RSU docente Anda Nodieva

Dalība bezmaksas. Par dalību tiek piešķirti 2.7
tālākizglītības punkti. Sertifikātu izsniegšana
semināra noslēgumā.

Veselības stunda plkst. 13:30 - 14:30
poliklīnikas 1.stāvā: holesterīna, cukura līmeņa,
skābekļa saturācijas bezmaksas mērījumi
Pulmonālās hipertensijas biedrības projekts. Projekts tiek finansēts A/S “Latvijas
valsts meži” Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv.

Svētdien, 26. augustā, Sunākstes baznīcā notika ikgadējais Gotharda Fridriha Stendera jeb Vecā Stendera atceres dienas
pasākums.
Pasākums iesākās ar skaistu koncertu „Par Tevi, Latvija, lūdzamies
dziedot…” Sunākstes Baltajā baznīcā, ko sniedza vokālās pedagoģes
Anitas Cinkmanes audzēkņi. Koncertā skanēja dažādu gadsimtu kristīgā mūzika, baroka mūzika un latviešu tautas dziesmu apdares.
Pēc koncerta visi pasākuma dalībnieki devās uz Stendera dzimtas
kapu kalniņu, lai kā cieņas apliecinājumu noliktu ziedus un aizdegtu
sveces. Visus klātesošos uzrunāja mācītājs Alvis Āboliņš.
Atceres pasākuma izskaņā visi pulcējās Sunākstes baznīcā uz dievkalpojumu ar Tezē dziesmām.

Uz semināru laipni aicinātas ārstniecības personas, īpaši ģimenes
ārsti un medmāsas, kā arī citi interesenti.
Reģistrācija līdz 12. septembrim, nosūtot savu vārdu, uzvārdu uz
e-pastu: cistiskafibroze.lv.info@gmail.com
Ikviens interesents semināra laikā no plkst. 13:30 līdz14:30
Jēkabpils poliklīnikas 1. stāvā tiek aicināts izmantot piedāvāto iespēju apmeklēt Veselības stundu, kurā bez maksas varēs noteikt kopējā holesterīna un cukura līmeni asinīs, skābekļa koncentrāciju
organismā.

Cien. Viesītes novada pensionāri, seniori un
vecākās paaudzes cilvēki!

Viesītes Kultūras pils direktore
R. Vasiļjeva

Viesītes Kultūras pils un Viesītes novada Sociālais dienests

Jūs visus mīļi aicina uz

Es paņemšu vasaras sapni un dāliju pielikšu klāt,
Pie dālijas asteres ziedu, lai rudens smaržojot nāk!
Vēl saulgriežu zeltītās saules ar actiņām melnām, kas kvēl,
Bet reibinot liliju kausi stāsta, ka vasaras žēl.
Ver logu uz ābeļu dārzu un brīnumu istabā laid,
Lai vasaras saulainā elpa vēl smaržojot neizgaist.
				(A.Līcīte)

–
ATPUTAS VAKARU SENIORIEM
š. g. 28. septembrī plkst. 16:00
Viesītes kultūras pils Deju zālē.
Jums spēlēs Pēteris Draņevičs un Aleksandrs Gors.

Sirsnīgi sveicu skolēnus, pedagogus un
vecākus jaunajā mācību gadā!
Lai tas izdodas radošs un veiksmīgs!
Lai panākumiem, labiem notikumiem un
interesantiem pārsteigumiem piepildīts
mācību gads!

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

PATEICĪBA
Izsaku pateicību Alfonam Žukam, Andrim Kļaviņam, Agrim Olantam
un visiem, kuri palīdzēja pie mājas apkārtnes sakopšanas.

Rites skolas arodbiedrības priekšsēdētāja

A. Rumjancevs
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KULTŪRAS AFIŠA septembrī
Viesītes Kultūras pilī
Kino zālē

3. septembrī plkst. 11:00 un 13:00 animācijas filma „LINO: piedzīvojums ar
deviņām dzīvībām”

Lino ir jauns puisis, kas strādā par izklaidētāju bērnu ballītēs. Savu dzīvi viņš
uzskata par nožēlojamu, jo mitinās ūķī, meitenes ar viņu nedraudzējas un bērni
augām dienām ķircina un dara pāri tāpēc, ka viņš ir tērpies kaķa kostīmā. Izmisušais
Lino dodas pie kāda ne visai prasmīga burvja, kas apsola mainīt viņa dzīvi pašos
pamatos. Taču burvestība nenostrādā tā, kā cerēts, un Lino pārvēršas par milzīgu
kaķi! Kā lai tagad atkal kļūst par cilvēku? Pats svarīgākais – kā kļūt laimīgam?
Filma dublēta latviešu valodā. Filmas garums: 1 h 34 min.
Režisors: Rafael Ribas. Ieeja – BRĪVA.

Latvijas filmas
Latvijas simtgadei

7. un 10. septembrī plkst. 17:00 „Bille”, ģimenes filma /Latvija, 2018/
Filma veidota pēc rakstnieces Vizmas Belševicas stāsta „Bille” motīviem.

Dzīvi apliecinošs, cerību pilns un arī smeldzīgs stāsts par kāda cilvēkbērna
pieaugšanu un attiecībām ar pasauli Latvijā pagājušā gadsimta trīsdesmito
gadu nogalē. Septiņgadīgā Bille dzīvo pasaulē, kur bagātiem ir savas ielas un
nabagiem – savas. Ar nabadzību Bille ir iemācījusies sadzīvot, taču mātes
mīlestība meitenei liegta; tuvinieki nepārstāj atgādināt, ka nekas prātīgs no
viņas neizaugs. Billei tas sāp, un meitenei ir sapnis — pierādīt sevi, izlauzties no
mazvērtības žņaugiem.
Filma latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā. Filmas garums: 1 h 40 min.
Režisors: Ināra Kolmane. Lomās: Rūta Kronberga, Sofija Juška, Elīna Vāne,
Artūrs Skrastiņš, Lolita Cauka, Guna Zariņa, Maija Doveika, Vilis Daudziņš,
Pēteris Liepiņš, Gundars Āboliņš. Biļetes cena: 3,00 EUR.

21. un 24. septembrī plkst. 17:00 Baltu Ciltis/Eiropas pēdējie pagāni /Latvija, 2018/
Populārzinātniska dokumentālā filma par baltu ciltīm ar krāšņām
animētām epizodēm un vēsturiskās realitātes inscenējumiem.
13. gadsimts. Dāņu spiegs Larss nonāk seno baltu cilšu zemēs, kur piedalās
reliģiskos rituālos, nežēlīgos sirojumos, noreibst vasaras saulgriežos, nonāk
kuršu verdzībā un cīnās ar krustnešiem Saules kaujā... Cik daudz mēs zinām
par to, kādas asinis plūst mūsu dzīslās? Kas īsti bija, kam ticēja un kā dzīvoja
mūsu senči – pēdējie Eiropas pagāni? Brāļu Ābeļu vēsturiskā piedzīvojumu filma
„Baltu ciltis” apgāž mītus par baltiem kā zemnieku tautu, vedot skatītāju iepriekš
neredzētā pagātnes ceļojumā!
Filma latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā. Filmas garums: 1 h 43 min.
Režisors: Lauris Ābele, Raitis Ābele. Lomās: Kaspars Aniņš, Kristaps Bedrītis,
Jānis Panteļejevs, Kristaps Lukaševičs. Biļetes cena: 3,00 EUR.

Viesītes novada
Dzimtsarakstu
nodaļas dati
Jūnija, jūlija, augusta
mēnešos Viesītes novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
6 jaundzimušie –
4 zēni un 2 meitenes.
Sveicam vecākus!

Pieminam
aizsaulē
aizgājušos…

Eriks Zajecs

1954. – 29.06.2018. Saukas pagasts

Anna Kupāka

1925. - 17.07.2018. Saukas pagasts

Jānis Zariņš

1960. - 24.07.2018. Viesīte

Velta Kalvīte

1929. – 01.08.2018. Viesīte

Arnolds Spoģis

1951. – 21.08.2018. Viesīte

Zenta Saleniece

1930. – 24.08.2018. Elkšņu pagasts

Irena Šuķe

1936. – 24.08.2018. Rites pagasts

Uldis Kažoks

1941. – 26.08.2018. Viesīte

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
SIA „Viesītes veselības un sociālās
aprūpes centrs”

aicina darbā
sociālo darbinieku

uz nepilnu darba laiku.
PRASĪBAS:
• otrā līmeņa augstākā profesionālā
izglītība sociālajā darbā ar sociālā
darbinieka kvalifikāciju;
• valsts valodas prasmes augstākā
līmenī (C1);
• krievu valodas zināšanas
profesionālā līmenī;
• prasme strādāt ar klientu lietām;
• prasme strādāt ar normatīvajiem
aktiem;
• prasme organizēt un vadīt aprūpes
darbu, vadīt nodarbības un organizēt
pasākumus;
• prasme strādāt ar klientu un veikt
psihosociālo darbu;
• papildus veikt sociālā aprūpētāja
pienākumus;
• nepieciešama sanitārā grāmatiņa.
Darbs pēc amata apraksta.
Pieteikumu un CV iesūtīt uz e-pastu:
viesitesvsac@inbox.lv līdz 11.09.2018.
Sīkāka informācija pa telefonu:
29321169 (Solvita G.)
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