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Plānotas iedzīvotāju
tikšanās ar Viesītes
novada pašvaldības
vadību un
speciālistiem
Pirmdien, 2018. gada 22. oktobrī,
laipni aicināti uz tikšanos ar Viesītes novada priekšsēdētāju A. Žuku, izpilddirektori
S. Lūsi, SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
vadītāju M. Blitsonu, pašvaldības policistu
J. Pučinski:
9:00 – Saukas pagasta pārvaldē,
10:00 – Saukas bibliotēkā,
11:00 – Rites pagasta pārvaldē,
12:00 – Elkšņu pagasta pārvaldē,
17:00 – Viesītes Kultūras pils
kinozālē.

Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, – 13. Saeimas
vēlēšanas!

Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir
visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.
Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot
jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs,
bet par dalību vēlēšanās vēlētājam pasē izdara
īpašu atzīmi – spiedogu (pasei jābūt derīgai).
Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai
personas apliecība, bet nav derīgas pases,
no 2018. gada 25. septembra līdz 2018. gada

6. oktobrim jāizņem vēlētāja apliecība.
Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar
ierasties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji var
balsot savā atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 1. līdz 6. oktobra plkst. 12.00 vēlētāja atrašanās vietai
vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Tālrunis uzziņām: 28661613.
Iecirkņi iesniegumus pieņems:
pirmdien, 1. oktobrī, no 17.00 – 20.00;
otrdien, 2. oktobrī, no 8.00 – 11.00;
trešdien, 3. oktobrī, no 17.00 – 20.00;
ceturtdien, 4. oktobrī, no 9.00 – 12.00;
piektdien, 5. oktobrī, no 10.00 – 16.00.

Sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības
100. gadadienu un saskaņā ar Viesītes novada
pašvaldības apbalvojumu nolikumu pašvaldība aicina izvirzīt kandidātus apbalvošanai
ar Viesītes novada pašvaldības Goda rakstu
šādās nominācijās:
• Gada sportists,
• Gada jaunietis,
• Gada uzņēmējs/lauksaimnieks,
• Gada izglītības darbinieks,
• Gada ģimene,
• Gada sociālais/veselības darbinieks,
• Gada pašvaldības darbinieks,

• Gada cilvēks kultūrā,
• Gada sabiedriski aktīvais iedzīvotājs,
• Gada tirdzniecības darbinieks
par iepriekšējā gada sasniegumiem un
devumu novadam.
Iepriekšējais gads nolikuma izpratnē ir
vienu gadu ilgs laikposms līdz ierosinājuma
iesniegšanai par pašvaldības apbalvojuma/
nominācijas piešķiršanu. Kandidātus var izvirzīt: Viesītes novada domes deputāti, domes
komitejas, komisijas, darba grupas, pašvaldības izpilddirektors; Viesītes novada teritorijā
reģistrētās juridiskās personas; ne mazāk kā

10 Viesītes novada pašvaldības teritorijas iedzīvotāji. Izvirzot kandidātus apbalvošanai,
jānorāda: vārds uzvārds, personas kods, adrese, nominācija, kurā persona izvirzīta, izvirzīšanas motivācija.
Iesniegumi par kandidātu izvirzīšanu Goda rakstu saņemšanai iesniedzami
Viesītes novada pašvaldības kancelejā un
Saukas, Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs
darba laikā līdz šā gada 26. oktobrim.
Tālrunis
uzziņām
65245179
vai
28680097.

PAZIŅOJUMS!
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Viesītes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
I. Elberte
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Svin Zelta kāzu
jubileju
2018. gada 21. septembrī viesītieši Valentīna un Jānis Šupiņi
svinēja savu Zelta kāzu jubileju. Atmiņā tika atsaukts laiks pirms 50
gadiem, kad 1968. gada 21. septembrī Viesītes pilsētas izpildkomitejā
viņi viens otram teica „jā” vārdus.
Sirsnīgi sveicam Šupiņu ģimeni un novēlam veselību un saticību
turpmākajos kopdzīves gados!

Viesītē iestādīti savi „Laimes” koki

Ar rosinājumu iestādīt savu koku vai piedzīvot koka dzimšanu no
iestādītās sēkliņas Latvijas plašākā brīvprātīgo kustība LIELĀ TALKA
aicināja iedzīvotājus, iestāžu darbiniekus piedalīties Pasaules talkā š. g.
15. septembrī, tostarp arī Viesītē.
15. septembrī plkst. 10:00 kopā ar citām pilsētām un valstīm
Viesītes novada pašvaldība, Sēlijas sporta skola, PII „Zīlīte”, Viesītes
vidusskola, Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrs, Viesītes Mūzikas un
mākslas skola un Viesītes mazpulks iestādīja savus „Laimes” kokus,
kuri augs kopā ar šīm iestādēm, kā arī būs paliekošs ilgtspējības un
Latvijas nākotnes simbols.
Liels paldies visiem Viesītes talciniekiem, kuri piedalījās stādīšanas darbos! Mēs paši esam Latvija un arī tās nākotni varam veidot tikai
mēs paši! #LielāTalka, #stādāmnākotni.

Uzstādīts jauns rotaļu laukumiņš
Smilšu ielas 31. mājas pagalmā

Šogad Viesītes novada pašvaldības NVA
projektu konkursa ietvaros tika realizēts iedzīvotāju iniciatīvas grupas projekts „Rotaļu
laukuma atjaunošana un papildināšana
Smilšu ielas 31. mājas pagalmā”. Iedzīvotāju

iniciatīvas grupas vārdā rīkojās Zaiga
Jaunzema. Rotaļu laukumiņš tika uzstādīts
19. septembrī. Par to liels paldies jāsaka SIA
„JMK LUX”, kas laukumiņu ar smilšu kasti izgatavoja, atveda un uzstādīja – laukumiņš pie

Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Sala

mums atceļoja no Salacgrīvas novada.
Mūsu mērķis bija atjaunot veco laukumiņu un to papildināt tā, lai bērniem būtu droša
vieta, kur spēlēties. Par projektā iegūto naudu – 430,00 EUR – tika iegādāta smilšu kaste
ar vāku un šūpoles ar slīdkalniņu. Līdz laukumiņa uzstādīšanai tika veikti sagatavošanas
darbi, par ko sakām lielu paldies Viesītes novada pašvaldībai, kas palīdzēja izzāģēt vecos
krūmus un izrakt vecās smilšu kastes apmales, kā arī palīdzēja atjaunot vecās šūpoles,
dodot tām jaunu iespēju darboties!
Saku milzīgu paldies visiem, kas iesaistījās un palīdzēja!
Iedzīvotāju iniciatīvas grupas vadītāja
Z. Jaunzema
Foto no autores personīgā arhīva

Aizvadīti pirmie pagalmu svētki

2018. gada 26. augustā Viesītē, Sporta ielas iekšpagalmā, notika
pirmie pagalma svētki ģimenēm ar bērniem. Pagalma svētki kopā pulcēja vairāk nekā 30 bērnus un viņu vecākus.

Pasākuma programmā bērnus izklaidēja un dažādās aktivitātēs
iesaistīja pirātu meitenes. Profesionāli animatori aicināja bērnus un
vecākus kopīgās rotaļās, stafetēs, bērni meklēja dārgumu lādi, priecājās par burbuļiem un ļāvās sejiņu apgleznošanai. Apmeklētājiem bija
iespēja cienāties pie kopgalda ar līdzpaņemtajiem našķiem – par to
liels paldies visiem, kas atbalstīja šo ideju! Pasākums guva lielu vietējo
ģimeņu atsaucību, kas liecina par šādu kopīgu pasākumu nepieciešamību. Pēc pasākuma tā apmeklētāji atzina, ka šādi svētki ir skaists vasaras noslēgums gan bērniem, gan vecākiem.
Pagalma svētku pasākums tika realizēts Viesītes novada pašvaldības rīkotā NVO projektu konkursa ietvaros. Aizvadītajā gadā NVO
projektu konkursa ietvaros Sporta ielas iekšpagalmā tika uzstādīts
rotaļlaukums.
Paldies ikvienam, kas atbalstīja pasākuma ideju un to apmeklēja!
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Pasākuma organizatores:
L. Zvirbule un L. Maisaka
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Turpinās starptautiska projekta tūrisma
pakalpojumu uzlabošanai īstenošana

Kopš 2017. gada 5. maija Viesītes novada pašvaldība īsteno INTERREG Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014 – 2020 projektu „Travel Smart – visit
Lithuania and Latvia”, Nr. LLI – 199. Tā nosaukums „Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un
Latviju” atspoguļo projekta būtību, jo tas ir
vērsts uz moderno tehnoloģiju pielietošanu,
vidi, tās saudzēšanu, bet tajā pašā laikā projekta pamatdoma ir, izmantojot vietējos resursus, veicināt tūrismu, padarot Viesīti un
pārējo partneru teritorijās esošos objektus
pievilcīgākus un pieejamākus. Projekta mērķis ir radīt harmonisku Latvijas un Lietuvas
tūrisma attīstību, lai iespējami efektīvi izmantotu reģiona potenciālu. Projekts ir vērsts uz
dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu
abās robežas pusēs. Kopā ar partneriem no
Lietuvas – Anīkšču, Biržu, Krekanavas reģionālo parku administrācijām un Salas,
Jēkabpils un Ilūkstes novadu pašvaldībām
Latvijā, esam īstenojuši vairākas kopīgas aktivitātes, kā arī veikuši infrastruktūras uzlabošanas darbus. Partneri strādā pie vienota
tūrisma maršruta izveides.
Interaktīvajā kartē, par ko atbild Anīkšču
parka administrācija, katrs partneris ievietos 10 objektus, kurus piedāvāsim apmek-

lēt. Strādājam pie tūrisma bukleta izveides.
Viesītē ir pabeigta Mīlestības takas izbūve.
Pateicoties finanšu līdzekļu ietaupījumam,
esam iegādājušies specializēto tūrisma
transportlīdzekli, kurš darbojas, izmantojot
elektroenerģiju. Tiek veikts iepirkums, lai
iegādātos aprīkojumu tūrisma informācijas
punktam, kas atrodas Viesītes muzeja „Sēlija”
ēkā. Projekta mērķgrupa ir tūristi, viesi, vietējie iedzīvotāji. Īpaša uzmanība tiek pievērsta
uzņēmējiem, kuru darbība ir svarīga, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus tūristiem, lai
tie vēlētos šeit atgriezties vēl un vēl, tādējādi
nodrošinot visas teritorijas attīstību. Projekts

noslēgsies 2019. gada 30. aprīlī.
Viesītes novada pašvaldības budžets
projekta ietvaros ir EUR 1070058,14, tai
skaitā Programmas līdzfinansējums EUR
90999,30, kas sastāda 85% no attiecināmajām
izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums –
EUR 16058,84. Šo projektu finansē Eiropas
Savienība.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild
Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības
oficiālo nostāju.
Projekta koordinatore,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
G. Dimitrijeva

Oficiālās ziņas
Viesītes novada domes sēdēs

Viesītes novada domes ārkārtas sēde notika 2018. gada 29. augustā.

Tajā tika izskatīts 1 jautājums – par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Viesītes novada pašvaldības projekta „Ielu apgaismojuma pārbūve
Brīvības, Biržu, Raiņa un Peldu ielās Viesītē” īstenošanai. Nolēma projekta īstenošanai Valsts kasē uz 20 gadiem ņemt aizņēmumu 100940,00
EUR. Projektu noteica kā pašvaldības prioritāro investīciju projektu 2018. gada pašvaldības budžetā.

Viesītes novada domes kārtējā sēdē
2018. gada 20. septembrī pieņemtie lēmumi

1. Par Sēlijas Sporta skolas trenera iesniegumu – nolēma daļēji finansiāli atbalstīt
(50%) mācību maksu par 2018./2019. mācību
gada 1. pusgadu.
2. Par finansējuma 398,49 EUR piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta atkritumu izvešanai uz SIA
„Vidusdaugavas SPAAO” „Dziļā vāda”.
3. Par pašvaldības priekšfinansējuma
piešķiršanu Eiropas Sociālā fonda projekta
„Atver sirdi Zemgalē” īstenošanas turpināšanai – piešķīra 5000,00 EUR, kurus pēc projekta noslēguma, dokumentācijas iesniegšanas un apstiprināšanas kā atgūto finansējumu
ieskaitīs atpakaļ pašvaldības budžetā.
4. Par finansiālo atbalstu stenda šauša-

nas sacensību dalībniekiem – piešķīra 241,80
EUR sakarā ar dalību Eiropas čempionātā
stenda šaušanā.
5. Par AS „Latvenergo” piederošā būvju
īpašuma Bērzu ielā 3, Viesītē, iegādi izsolē –
nolēma piedalīties izsolē.
6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – P. Stradiņa iela 9,
Viesīte, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu
soli.
7. Apstiprināja Viesītes vidusskolas direktora algas likmes paaugstināšanas kritērijus
un Viesītes novada pašvaldības mācību iestāžu direktoru/ vadītāju, un PII „Zīlīte” vadītājas vietnieka, Sēlijas Sporta skolas direktora
vietnieka mēneša amata algas 2018./2019.
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mācību gadam:
Viesītes vidusskolas direktors – EUR
1300,00 (340 audzēkņi);
PII „Zīlīte” – pašvaldības finansējums
(112 audzēkņi) – vadītājs – EUR 1000,00;
vadītāja vietnieks metodiskajā darbā – EUR
800,00 (80% no vadītāja algas likmes);
Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktors – EUR 1000,00 – pašvaldības finansējums (206 audzēkņi, tai skaitā 136 Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņi, 70 interešu izglītības audzēkņi); Sēlijas Sporta skola – pašvaldības finansējums (380 audzēkņi) – direktors – EUR 1100,00; direktora vietnieks, 0,5
slodzes – EUR 440,00 (80% no vadītāja algas
likmes).
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8. Viesītes vidusskolas direktora vietniecei izglītības jautājumos I. Maševskai no pašvaldības budžeta noteica piemaksu – 135,00
EUR pie darba algas, par pirmsskolas bērnu
grupas vadīšanu Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietā „Rites pamatskola” (15 bērni uz 01.09.2018.).
9. Noteica 2018./2019. mācību gadā
pirmsskolas izglītības pedagoga mēneša darba algas likmi 710,00 EUR (stājas spēkā no
2018. gada 1. septembra).
10. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu apstiprināšanu, veicot pašvaldību savstarpējos
norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem.
11. Ņemot vērā to, ka ir likvidēta Viesītes
novada pašvaldības izglītības iestāde – Rites
pamatskola, atsavinātas Viesītes novada pašvaldībai piederošās SIA „Pērlīte” kapitāla daļas 100% apmērā un Viesītes novada vēlēšanu
komisija izveidota kā atsevišķa Viesītes novada pašvaldības iestāde, tika veikti grozījumi
Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19.
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2017
„Viesītes novada pašvaldības nolikums”.
12. Atļāva norakstīt no Viesītes bibliotēkas krājuma kā lasītāju nolietotas grāmatas –
975 eksemplārus par kopējo summu 1145,12
EUR.
13. Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietā „Rites pamatskola”
pirmsskolas vecuma bērniem launaga maksu
2018./2019. mācību gadam noteica 0,40 EUR.
14. Sakarā ar to, ka spēkā esošais kanalizācijas pakalpojumu tarifs (0,829 bez PVN)
nesedz SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
sniegtā pakalpojuma izmaksas, apstiprināja jaunu kanalizācijas pakalpojumu tarifu
Viesītes novadā – 1,26 euro/m3 . Tarifs stāsies
spēkā ar 2018. gada 1. novembri.
15. Atļāva SIA „Viesītes komunālā pārvalde” pārdot saimnieciskajā darbībā neizmantotos pamatlīdzekļus (7 vienības) un norakstīt saimnieciskajā darbībā neizmantotos
pamatlīdzekļus (11 vienības).

16. Par dzīvokļa „Birzes” – 3, Saukas
pagasts, nodošanu SIA „Viesītes komunālā pārvalde” apsaimniekošanā un dzīvokļa
„Ābelītes 1” – 3, Saukas pagasts, izņemšanu
no dzīvokļu apsaimniekošanas.
17. Par dzīvojamās mājas „Birzes” Saukas
pagastā sadalīšanu divos dzīvokļu īpašumos.
18. Apstiprināja Grozījumiem Viesītes
novada pašvaldības 2018. gada budžetā kā
saistošos noteikumus Nr. 7/2018.
19. Apstiprināja Viesītes kultūras pils direktores ierosinājumu 6. oktobrī rīkot Rudens
tirgu Viesītē.
20. Nolēma atbalstīt atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” organizēšanu saskaņā ar projektu
konkursa Nolikumu.
21. Apstiprināja Interešu izglītības mācību stundu (63 st.) sadalīšanu šādām izglītības
programmām no 01.09.2018. līdz 31.12.2018.:
1) Viesītes vidusskolas mācību programmu īstenošanas vieta „Rites pamatskola” – 8,0 stundas: 1. – 4. klašu tautisko
deju kolektīvs – 4,0 st.; vokālais ansamblis – 2,0 st.; sporta pulciņš – 2,0 st.;
2) Viesītes vidusskola – 22 stundas:
tautas dejas „Augšzemīte I” (10. – 12.
klase) – 6,0 st.; tautas dejas „Augšzemīte
II” (7. – 9. klase) – 6,0 st.; 4. – 12. klašu
koris – 4,0 st.; sākumskolas klašu ansamblis – 2,0 st.; vizuālās mākslas pulciņš „Ideju
bums” – 2,0 st.; skatuves runa – 2,0 st.;
3) Viesītes Mūzikas un mākslas skola – 33 stundas: tautisko deju kolektīvs
„Danceri” – 9,0 st.; Viesītes 36. mazpulks –
5,0 st.; foto pulciņš „Fotomixlis” – 2,0
st.; vokālie ansambļi – 7,0 st.; modernās
mūzikas studija – 6,0 st.; mākslas studija
„Otiņas” – 4,0 st.;
4) izglītības metodiķim – 0,10 slodzes.
22. Dome neiebilda, ka Viesītes novada pašvaldības izveidotā izglītības iestāde – Sēlijas Sporta skola – īsteno izglītības
programmas un atver 3 jaunas mācību treniņgrupas Jēkabpils novadā: futbola un viegl-

Viesītes novada pašvaldības
ceļu pārbūve
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS

I E G U L D Ī J U M S TAV Ā N Ā K OT N Ē

Iedzīvotājiem visbiežāk sāpīgākā problēma ir ceļu kvalitātes jautājums. Lai gan
vasarā redzam, ka ceļu pārbūve un uzlabošana notiek samērā intensīvi, tomēr par
to, kad ikvienam iedzīvotājam būs iespēja
pārvietoties pa kvalitatīvu ceļu, nevaram
sapņot ne nākošā gada, ne arī vismaz
turpmāko piecu gadu laikā. Protams, ka
vislielākā problēma ir grants seguma ceļi.
Neskatoties uz Eiropas Savienības sniegto
finansiālo atbalstu ELFLA Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros veiktajiem ceļu pārbūves darbiem, vēl
ir daudz darāmā. Visbiežāk veicamie darbi
ir apauguma novākšana, grāvju rakšana,
caurteku izbūve, izveidojot sāngrāvju un
ūdens atvades sistēmu, braucamās daļas
sakārtošana. Pašvaldībā 2017. gadā ar ES
līdzfinansētu projektu Nr. 17-05-A00702000019 veicām ceļa S 7 „Ozoliņi – Ķēķāni
– Zīlāni” posma pārbūvi.
Šogad esam veikuši projekta „Viesītes
novada ceļa „V19 Jaunkančuki – Priede –
Ikšķiles pārbūve””, Nr. 17-05-A00702-
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atlētikas grupas Zasas vidusskolā, futbola
grupu Dignājas pamatskolā.
23. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā (4 personas reģistrēja
dzīvokļu rindā, 1 personai atteica reģistrēšanu dzīvokļu rindā, 1 personai atļāva pārslēgt
īres līgumu).
24. Par īres līgumu pagarināšanu 6 personām līdz 31.10.2018. un 61 personai līdz
31.03.2019.
25. Apstiprināja pārvaldības plānu
2018. – 2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka
punktiem Latvijā.
26. Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Meža Stauģi”,
Viesītes pagasts.
27. Nolēma uzsākt dzīvokļa Viesītē, Raiņa
iela 27-3, atsavināšanas procesu un veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu pārdošanai.
28. Par nosaukuma piešķiršanu Viesītes
novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes
īpašumiem, starpgabalu statusa piešķiršanu
un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem
Zemesgrāmatā.
29. Par adreses piešķiršanu 2 īpašumiem:
„Podi”, Saukas pagasts (privātīpašums), un
Bērzu iela 3B, Viesīte (AS „Latvenergo” piederošās būves – mehāniskās darbnīcas un
noliktava).
30. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Silenieki”, Viesītes pagasts,
par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā
īpašuma „Ūdri”, Elkšņu pagasts.
31. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu
domes priekšsēdētājam no 25.09.2018. līdz
08.10.2018.
32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem – Raiņa
iela 46, Viesīte, un Raiņa iela 48, Viesīte.
Nākamā novada domes kārtējā sēde notiks 2018. gada 18. oktobrī.
Informāciju sagatavoja
pašvaldības kancelejas vadītāja
D. Vītola.

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

Izsole
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada
Viesīte, P. Stradiņa iela 9, ar kadastra numuru
56150010003, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu
soli; nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010076, 991
kv. mtr. platībā; sākotnējā cena EUR 1600.00. Izsoles
solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu,
iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var
līdz 2018. gada 1. novembrim (ieskaitot) darba laikā
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Īpašums ir starpgabals. Ir personas, kam ir
pirmpirkuma tiesības.
Ja personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz
īpašumu, noteiktajā laikā nepieteiksies īpašuma
pirkšanai, izsole sāksies 2018. gada 2. novembrī plkst.
8.30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas
ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit)
kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t.
26424109.
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000092, īstenošanu, ko uzsākām 2017. gada
nogalē. Pārbūves darbi ir pabeigti, tiek veikti izpildmērījumi. Tā kā ceļš savieno divus
valsts nozīmes ceļus, tas tiek intensīvi izmantots uzņēmējdarbības nodrošināšanai.
Projekta attiecināmie izdevumi ir 564940,16
eiro. Publiskais finansējums (ES līdzfinansējums) ir 508446,15 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 56494,01 eiro. Projektēšanu un
autoruzraudzību veica SIA „SKA projekts”,
būvniecību – SIA „Mikor”, būvuzraudzību –
SIA „BaltLine Globe”. Ceļu paredzēts nodot
ekspluatācijā šā gada septembrī. Projektu
līdzfinansē Eiropas Savienība.

Strādājam, lai piešķirtos līdzekļus pašvaldību grants ceļu pārbūvei izlietotu iespējami
efektīvi un tur, kur tas ir patiešām nepieciešams uzņēmējiem. Pārbūvi strikti reglamentē
Ministru kabineta noteikumi Nr. 475 „Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos””.
Pašvaldībā ir izstrādāti un domes sēdē apstiprināti pārbūvējamo ceļu atlases kritēriji,
prioritāro ceļu saraksts. Pamatojoties uz uzņēmēju sanāksmēs veiktā balsojuma rezultātiem 2018. gada 19. februārī Elkšņos un 8.
maijā Saukas pagasta Lonē par to, kurus ce-

ļus virzīt pārbūvei, būvprojekti tiek izstrādāti
ceļu E-17 „Dzeņi – Elkšņi” Elkšņu pagastā
un S 6 „Bajāri – Grabažāni” Saukas pagastā
pārbūvei.
Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/
rural-development-2014-2020/index_lv.htm
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
G. Dimitrijeva

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” sniedz skaidrojumu
par ūdens kvalitāti Viesītē
Veselības inspekcija, realizējot valsts dzeramā ūdens auditmonitoringa programmu,
05.09.2018. PII „Zīlīte” virtuvē no krāna paņēma dzeramā ūdens paraugu. Saskaņā ar
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” 07.09.2018.
dzeramā ūdens testēšanas pārskatu dzeramais ūdens neatbilst MK noteikumu Nr. 671
prasībām pēc šādiem rādītājiem: koliformu
skaits.
Veselības inspekcija 07.09.2018. atbilstoši
Noteikumu 9., 12. punktu prasībām uzdeva
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” veikt korektīvus pasākumus dzeramā ūdens kvalitātes
uzlabošanai, kā arī informēt Inspekciju par
dzeramā ūdens kvalitāti pēc neatbilstību novēršanas un atkārtotu izmeklējumu rezultātu
saņemšanas.
SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
07.09.2018. plkst. 16:00. saņēma no Veselības
inspekcijas informāciju – ja ūdens paraugā
konstatētas kopējās koliformas baktērijas, tas
liecina par nepietiekamu ūdens attīrīšanu vai
otrreizēju tā piesārņošanu padeves tīklā. Lai
novērstu problēmu, bija jāveic ārpuskārtas

dezinfekcija.
Veicām sekojošos pasākumus:
1) piektdien, 07.09.2018., plkst. 16:30 ievietojām paziņojumu SIA „Viesītes komunālā
pārvalde” mājas lapā un nosūtījām paziņojumu ievietošanai pašvaldības mājas lapā, kā arī
nosūtījām informāciju PII „Zīlīte” vadītājai
un Viesītes vidusskolas direktoram;
2) ūdens sistēmas dezinfekcijai pasūtījām
nātrija hipohlorīta šķīdumu;
3) otrdien, 11.09.2018., līdzeklis tika saņemts no SIA „Pakavs” Aizkrauklē;
4) trešdien, 12.09.2018., plkst. 08:00
tika uzsākta ūdens sistēmas dezinfekcija.
Dezinfekciju beidzām 14.09.2018. plkst.
14:30;
5) pirmdien, 17.09.2018., Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” laboratorija veica ūdens
paraugu noņemšanu. Testēšanas pārskatu
rezultāti tiks ievietoti SIA „Viesītes komunālā
pārvalde” mājas lapā: www.viesites-kp.lv
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” izpildīja visus Veselības inspekcijas norādījumus.
Veselības
inspekcijas
skaidrojums

par testēšanas veikšanu: „Centralizētajās
ūdensapgādes sistēmās audita pārbaudes veic
Veselības inspekcija, realizējot valsts dzeramā ūdens auditmonitoringa programmu.
Auditmonitoringa mikrobioloģisko rādītāju
kategorijā tiek iekļauti divu grupu rādītāji.
Pirmajā grupā ietverti svarīgākie mikrobioloģiskie rādītāji – E. coli un enterokoki, kas
liecina par to, vai ūdens ir piemērots lietošanai uzturā. Ja ūdens paraugos tiek konstatēta
E. coli vai enterokoku klātbūtne, nekavējoties
jāveic atkārtotas analīzes un nepieciešamības
gadījumā jāīsteno korektīvie pasākumi (ārpuskārtas dezinfekcija), lai novērstu iespējamos draudus patērētāju veselībai. Otrā grupā
iekļauti mikrobioloģiskie kontrolrādītāji –
koliformas baktērijas un mikroorganismu
koloniju skaits, kuru noteikšana nepieciešama
vispārīgās mikrobioloģiskās kvalitātes raksturošanai, bet kuru pārsniegumi nav tieši
bīstami cilvēka veselībai.” Skaidrojumu var
saņemt, apmeklējot mājas lapu: http://www.
vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/dzeramais-udens/
indikatora-organismi-dzerama-udens-mikrobiologiskie-raditaji

Visi cūku sugas dzīvnieki un novietnes ir jāreģistrē LDC

Latviju ir skāris Āfrikas cūku mēris
(ĀCM), un valstī ir noteikti biodrošības pasākumi, tāpēc Zemkopības ministrija atgādina,
ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem visiem
cūku īpašniekiem un turētājiem – arī tad,
ja saimniecībā tiek turēta tikai viena cūka –
ir jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā
(LDC) gan ganāmpulks, gan novietne un
jāsniedz informācija par cūku pārvietošanu.
Ganāmpulku un novietni cūku īpašnieks
var reģistrēt LDC vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centros (ZM KAC),
iesniedzot elektroniski vai papīra formātā

ganāmpulka kartīti un novietnes kartīti, kā
arī vienlaikus paziņojot par cūku skaitu novietnē, iesniedzot informāciju par dzīvnieku
kustību. Informāciju par dzīvnieku kustību
var iesniegt gan papīra formātā, gan – tās
lietotāji – izmantojot Elektronisko ziņojumu
ievades sistēmu (EZIS).
Cūku īpašniekiem, kuri jau ir reģistrējuši
ganāmpulku un iesnieguši informāciju par
dzīvnieku kustību, jāņem vērā, ka gadījumā,
ja ir bijušas izmaiņas cūku skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā
tiks turētas cūkas, obligāti vēlreiz jāaktualizē

cūku skaits visās novietnēs.
ZM arī atgādina, ka gadījumā, ja ĀCM
tiks konstatēts novietnē, kurā cūkas nav reģistrētas LDC, lauksaimnieks nevarēs saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto
ganāmpulku.
Ja nepieciešama papildu informācija,
lūdzam vērsties LDC, zvanot pa tālruni:
+37167027240 vai rakstot uz e-pastu: ldc@
ldc.gov.lv, vai apmeklējot klātienē LDC
filiāles.
Informāciju apkopoja Lauku attīstības konsultante
I. Butkus.

Platību maksājumus lauksaimnieki sāks saņemt oktobrī

Dienests informē, ka no šā gada 16. oktobra sāks izmaksāt vienotā platību maksājuma un maksājuma par apgabaliem, kuros ir
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, avansus. Bioloģisko maksājumu avansus dienests
sāks izmaksāt no 1. novembra. Plānots, ka
vienotā platību maksājuma avansus oktobrī
saņems 85% lauksaimnieku.
Lauksaimnieki saņems 70 procentus no

vienotā platību maksājuma un 85 procentus
no maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas
vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskā
maksājuma.
No šā gada 1. decembra dienests sāks
izmaksāt vienotā platību maksājuma, bioloģisko maksājumu, zaļināšanas, mazo lauksaimniekus atbalsta shēmas, saistītā atbalsta
par slaucamajām govīm un citu atbalstu gala
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maksājumus. Provizoriskā vienotā platību
maksājuma likme ir 78 eiro par hektāru, zaļināšanas maksājuma – 46 eiro/ha.
Plašāka informācija par izmaksu grafiku
un provizoriskajām atbalsta likmēm skatāma
dienesta mājaslapā izvēlnē „Atbalsta likmes
un izmaksas termiņi”.
Informāciju apkopoja Lauku attīstības konsultante
I. Butkus.
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Par tuvākajiem projektiem lauksaimniekiem

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

1. Ieguldījumiem materiālajos aktīvos vēl
būs 2 kārtas. Šogad kārta tiks izsludināta septembrī un projektu iesniegumu pieņemšana
notiks no 2018. gada 15. oktobra līdz 15. novembrim. Pieejamais finansējuma apjoms ir
līdzīgs iepriekšējai kārtai – aptuveni 70 miljoni 4.1. aktivitātē, 20 miljoni pārstrādei.
2. Meliorācijā šī būs pēdējā kārta ar visu
atlikušo finansējumu.
3. Būtiskākās izmaiņas noteikumos attiecas uz to, ka projektu iesniegumus varēs iesniegt tikai EPS sistēmā, pārskati par projekta
realizāciju būs jāiesniedz, sākot ar 4. gadu
(šobrīd 3. gadu), samazināti ir mērķi arī lielajiem projektiem.
4. Papildus intensitāti iespējams iegūt

tiem, kas plāno būvēt kūtsmēslu krātuves.
Klientus varam informēt – ja saimniecībai ir
nosacījums, ka kūtsmēslu krātuve ir obligāta,
bet šis nosacījums nebūs izpildīts līdz 2019.
gadam, Vides dienests būs sodījis saimniecību, tad nebūs iespēja startēt nevienā investīciju aktivitātē. LAD centralizēti pārliecināsies,
vai saimniecībām nav sodi par vides prasībām, nevajadzēs iesniegt izziņas.
5. Jaunu kombainu vai traktoru varēs iegādāties tikai tad, ja šajā plānošanas periodā
tie jau nav pirkti.

Mazo saimniecību atbalsts

a) Mazo lauksaimnieku 3. kārta būs nākamajā gadā.
b) Pieejamais finansējums – 11025865
EUR.

c) Projektu iesniegumu pieņemšana –
jūnijs – jūlijs.
d) Projektiem 3. kārtā gala maksājums
būs jāveic līdz 2023. gada 30. jūnijam.
e) Standartizlaides vērtība paliks nemainīga līdz 2021. gadam.

Jaunie lauksaimnieki

2019. gadā būs vēl viena kārta – aptuveni
pietiek 50 projektiem. Nebūs reģionālā sadalījuma – vienota rindošana. Akcentu liks uz
tādu investīciju iegādi, kas nav iespējamas
citās aktivitātēs.

Leader

Varat sekot līdzi LEADER aktivitātei –
veikta finanšu pārdale, iespējamas vēl kārtas.
Informāciju apkopoja Lauku attīstības konsultante
I. Butkus.

Viesītē rūpējas par vides izglītību

Latvijā lielai daļai iedzīvotāju doties ogot
vai sēņot mežā vai purvā ir daļa no dzīvesveida. Dabas baudītāji pozitīvi novērtē iespējas
apvienot pastaigu ar krājumu sagatavošanu
ziemai. Turklāt svaigais gaiss un klusums,
iespēja vērot putnus un dzīvniekus padara
mūsu dzīvi sabalansētāku. Dabas objekti, sakopšanas talkas, dabas koncertzāles, izzinoši
pasākumi, teritoriju, tai skaitā
aizsargājamo, izmantošanas nosacījumi un vēl daudzi citi pasākumi ir vērsti uz dabas vērtību
saglabāšanu. Arvien vairāk mūsu
sabiedrībā izskan viedoklis par
to, ka mūsu pienākums un rūpe ir
aiz sevis atstāt tīru vidi. Diemžēl
joprojām ceļu un mežu malās nereti redzam izmestus atkritumu
maisus, nesakoptas degradētas
teritorijas, sastopamies ar neatļautu atkritumu dedzināšanu.
Nav noslēpums, ka viss sākas no
ģimenes. Ja ikviens uzskatīs par
savu pienākumu rūpēties par sev
tuvāko un tālāko apkārtni, visi
varēsim dzīvot tīrā vidē. Vēl ir
daudz darāmā gan valsts, gan arī
vietējā līmenī.
Viesītes novada pašvaldība ir
partneris Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.
projektā LLI-306 „Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos,
izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”. Projekta īsais nosaukums
OPEN LANDSCAPE nozīmē – atvērtā ainava. Projekta vadošais partneris ir Sartu un
Gražutes reģionālo parku direkcija Lietuvā.
Pārējie projekta partneri ir Dabas aizsardzības
fonds no Viļņas, Biržai reģionālā parka direkcija no Lietuvas, Dabas aizsardzības pārvalde
no Latvijas un Viesītes novada pašvaldība.
Projekta mērķis ir izveidot kopīgu metodolo-

ģiju mitrāju biotopu apsaimniekošanai reģionā. Pirmajā projekta sanāksmē projekta partneriem bija iespēja apskatīt veiksmīgu purva
apsaimniekošanas piemēru Sartai reģionālajā
parkā, apmeklējot Ilgašilis mitrāju. Mitrāju
ekosistēmu aizsardzība Latvijas – Lietuvas
pārrobežu reģionā sastopas ar tādām kopīgām problēmām kā zināšanu un pieredzes
trūkums par vērtīgo mitrāju biotopu aizsardzību. Projekta laikā atklātie mitrāju biotopi
pilotteritorijās tiks kartēti un tiks novērtēta
to daudzveidība un aizsardzības stāvoklis. Šo
informāciju izmantos kā pamatu divu dabas
aizsardzības plānu izstrādei Natura 2000 teritorijām Latvijā. Projekta ietvaros tiek plā-

nots izstrādāt dabas aizsardzības plānu Supes
purvam, kurš atrodas Viesītes novadā, un dabas aizsardzības plānu Preiļu novada Pelēču
ezera purvam. Projektā tiek plānots izstrādāt
mitrāju apsaimniekošanas rokasgrāmatu un
metodoloģiju biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas efektivitātes ilgtermiņa monitoringam. Konkrēti mitrāju apsaimniekošanas pasākumi tiks demonstrēti 6 mazos (ap
1 ha) un 2 lielos (ap 5 ha) parauglaukumos
abās valstīs. Visas projekta aktivitātes tiks
veiktas Natura 2000 tīkla teritorijās vai citās
aizsargājamās teritorijās.
Dažādu interešu grupu pārstāvju zinā-
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šanas par biotopu apsaimniekošanu tiks uzlabotas 6 apmācībās vietējām kopienām un
zemes īpašniekiem, 2 semināros vietējām
pašvaldībām un valsts iestādēm, pieredzes
apmaiņas braucienā un projekta noslēguma konferencē. 2. oktobrī noslēdzas projekta pirmais periods, kurš sākās 2018. gada 3.
aprīlī. Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam mērķis ir sekmēt
programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai,
uzņēmējdarbībai un tūrismam. Projekta ietvaros tiks iekārtota telpa educational corner,
kurā apkoposim informāciju par vides objektiem, Natura 2000 teritorijām, tai
skaitā mitrājiem. Strādājam pie
fotomateriāla sagatavošanas, lai
veidotu informatīvus stendus.
Gandrīz pusi no Viesītes novada
teritorijas aizņem meži un purvi,
kas norāda, ka esam viens no zaļākajiem novadiem Latvijā.
Projekts „Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT
pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN
LANDSCAPE), Nr. LLI-306,
tiek īstenots ar Interreg V-A
Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam atbalstu no 2018. gada 3. aprīļa līdz
2020. gada 2. aprīlim (24 mēneši). Kopējās projekta izmaksas
ir 374367,84 eiro, kur Eiropas
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums sastāda 318212,63 eiro. Viesītes novada pašvaldības kā partnera projekta budžets
sastāda 29512,03 eiro, kur ERAF līdzfinansējums ir 25085,20 eiro, kas sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām. Šo projektu finansē
Eiropas Savienība.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild
Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības
oficiālo nostāju.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
G. Dimitrijeva
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Viesītes novada iedzīvotājiem lieliska iespēja
rūpēties par savu veselību!
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS

I E G U L D Ī J U M S TAV Ā N Ā K OT N Ē

Īstenojot projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/016
„Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un
slimību profilakse Viesītes novadā”, Viesītes
novada iedzīvotājiem paveras lieliska iespēja
rūpēties par savu veselību, apmeklējot dažādas aktivitātes.
Oktobrī iespējams piedalīties šādās
aktivitātēs:
vingrošanas nodarbības pieaugušajiem:
Viesītē: 02.10.; 09.10.; 16.10.; 23.10.;
30.10.2018. Tikšanās Viesītes kultūras pils
vestibilā plkst.17:30 – 18:30, nodarbības notiks kultūras nama telpās;
Ritē: 04.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.2018.
Tikšanās „Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagastā plkst. 17:30 – 18:30.
Nodarbības par atkarību mazinošiem
pasākumiem (lekcijas) Viesītes vidusskolā izglītības programmas īstenošanas vietā:
„Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts,
Viesītes novads:
1. 3. – 6. klases skolēniem – 18.10.2018.
plkst. 10:00 – 10:45;
2. 7. – 9. klases skolēniem – 18.10.2018.
plkst. 11:00 – 11:45.
Tēma – laika pavadīšana pie mobilajām
ierīcēm un sociālajos tīklos saistībā ar veselības un personiskās drošības riskiem, neprasmi komunicēt klātienē, nevēlēšanos atrast citus brīvā laika pavadīšanas veidus, risinājumi
atkarību mazināšanai;
3. skolēnu vecākiem – 18.10.2018. plkst.
12:00 – 12:45. Tēma – kā pamanīt, ka bērnam

iestājusies atkarība no mobilajām ierīcēm un
sociālajiem tīkliem, kā pareizi un sekmīgi
veidot sarunu ar bērnu, risinājumi atkarību
mazināšanai.
Speciālista lekcijas un konsultācijas par
veselīga uztura lietošanu ikdienā:
1. Elkšņu pagasta pārvaldē – 10. oktobrī
plkst. 13:30 – 15:00;
2. Saukas pagasta pārvaldē – 10. oktobrī
plkst. 15:30 – 17:00;
3. Rites pagasta pārvaldē – 17. oktobrī
plkst. 15:00 – 16:30;
4. Viesītes kultūras pilī – 24. oktobrī
plkst. 17:00 – 18:30.
Tēma – veselīga uztura lietošana ikdienā,
uzturs grūtniecības un bērna zīdīšanas laikā,
veselīga uztura nozīme slimību profilaksē,
vispārējas konsultācijas (atbildes uz auditorijas jautājumiem).
Peldēšanas nodarbības pieaugušajiem:
03.10.; 10.10.; 17.10.; 24.10.; 31.10.2018.
Izbraukšana no Viesītes kultūras pils plkst.
17:00.
Peldēšanas apmācības Viesītes vidusskolas skolēniem izglītības programmas īstenošanas vietā: Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes
novads: 01.10.; 05.10.; 08.10.; 12.10.; 15.10.;
19.10.; 29.10.2018. Vēršam uzmanību, ka
peldēšanas notiek 2 reizes nedēļā (pirmdienās un piektdienās). Izbraukšana no Viesītes
vsk. plkst.14:00.
Peldēšanas apmācības Viesītes vidusskolas skolēniem izglītības programmas īs-

tenošanas vietā: „Rites pamatskola”, Cīruļi,
Rites pagasts, Viesītes novads: 03.10.; 10.10.;
17.10.; 31.10.2018. Izbraukšana no „Rites pamatskola” plkst. 15:00.
Dienas nometne skolēniem „Jauns – aktīvs – vesels” plānota skolēnu rudens brīvlaikā, paredzēta 2 dienas, katrā pa 6 stundām
(laika posmā no 22. – 26. oktobrim).
Lūdzam sekot līdzi pašvaldības mājaslapai, kur atspoguļosim detalizētāku informāciju un iespējamās izmaiņas!
Visām aktivitātēm pieteikties pie projektu koordinatores Sandras, zvanot (no
09:00 līdz 18:00), tel. 29383204.
Turpinās arī vingrošanas nodarbības PII
„Zīlīte”, Viesītes vidusskolas skolēniem izglītības programmas īstenošanas vietā: „Rites
pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts, Viesītes
novads, un Viesītes vidusskolas skolēniem izglītības programmas īstenošanas vietā: Vaļņu
iela 7, Viesīte, Viesītes novads.
Projektu finansē Eiropas Savienība.
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 informatīvajā
izdevumā „Viesītes Novada Vēstis”.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas
Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas
saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un
tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
Projektu administratore
L. Maisaka

Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti
piedalās mācībās

Jau trešo gadu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
Reģionālās politikas departamenta speciālisti
organizēja mācības pašvaldību attīstības plānošanas un projektu speciālistiem ES fondu
jautājumos. Šogad tās notika Dobeles novada
Bikstu pagastā. No Viesītes novada pašvaldības bijām trīs speciālisti: Silvija Eglīte, Liene
Maisaka un Gunta Dimitrijeva. Trīs dienu
garumā mācījāmies kopā ar kolēģiem no visas Latvijas VARAM speciālistu, pieaicināto
lektoru un profesionālās izaugsmes treneru
Pētera Rimšas un Ivara Ruņģa vadībā. Bez
jaunu zināšanu un prasmju apguves programmā bija iekļautas tematiskās vizītes uz
objektiem, kuros īstenoti Eiropas Savienības
finansēti projekti. Apmeklējām uzņēmumu „Dobeles dzirnavnieks”, sveču ražotni
„Baltic candles”, Dārzkopības institūtu „Valsts
Dobeles Dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija”, Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeju
„Pikšas”. Strādājām darba grupās, apgūstot
zināšanas par ES fondu projektu vadības

kultūru. Galvenās tēmas, kuras apguvām –
projektu vadība ikdienā, iestāžu un projektu
organizācija, komunikācijas veidi, uzsākšanas
sanāksmes darba kārtība, projekta mērķu piramīda, projekta dzīves cikls un posmi, riski,
to analīze un vadība.
Mācību dalībniekiem tika prezentētas tēmas par attīstības plānošanu kā priekšnosacījumu ES fondu piesaistei, ES fondu ietekmi
uz Latvijas ekonomiku. Par atbalsta iespējām
pašvaldībām pēc 2020. gada un ES budžetu
2021. – 2027. gadam „Moderns budžets, kas
aizstāv, aizsargā un dod iespējas” informēja
VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors R. Bremšmits. Prezentācijā par
mācību un pieredzes apmaiņas programmu
URBACT (Eiropas Teritoriālās sadarbības
programma Interreg, kuru līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds) klausījāmies par
programmu un par konkrētu projektu, kas
bija vērsts uz lauku un pilsētu mijiedarbību
nodarbinātības un vietējās uzņēmējdarbības
veicināšanai. Uzņēmēju atbalstam Latvijā
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darbojas 15 inkubatori, kas sniedz atbalstu fiziskām personām un komersantiem, nodrošinot uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai
nepieciešamo vidi, konsultācijas, apmācības
un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un
grantus. Ja mēs vēlamies, lai mūsu uzņēmumi
konkurētu globālajā tirgū, arī inkubatoriem
ir jābūt konkurētspējīgiem globālā līmenī.
Par remigrāciju kā vienu no reģionālās attīstības veicināšanas instrumentiem klausījāmies
Kurzemes plānošanas reģiona pieredzi.
Projektu
administratores
Lienes
Maisakas atziņas: „Man kā jaunam speciālistam pašvaldībā šī vasaras skola – nometne bija
lieliska pieredze un iedvesma turpmākajam
darbam. Man ļoti patika otrā diena, kura visa
tika pavadīta, klausoties un mācoties pieredzējušos profesionālās izaugsmes treneros – Pēterī
Rimšā un Ivarā Ruņģī. Sākotnēji likās, ka šī
diena būs visgarākā un varbūt pat garlaicīgākā, bet kopumā tā izvērtās par interesantāko,
aizraujošāko un iedvesmojošāko no visām
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trim tur pavadītajām dienām. Treneri deva iespēju mums strādāt grupās, kur bija iespējams
mācīties un dalīties pieredzē ar citu novadu
pašvaldību speciālistiem. Noteikti iesaku šo
vasaras skolu – nometni apmeklēt.”
Iepirkumu speciālistes Silvijas Eglītes
viedoklis: „Daudz informācijas, emociju,
pozitīvisma, iespēja iepazīties ar citu novadu speciālistiem, apmainīties ar pieredzi,
iedvesmoties.”
Pateicoties apmācībām, kur kā savas jomas profesionāļi esam apguvušas jaunas zināšanas, pieredzi, tikušās ar kolēģiem no citām
pašvaldībām, uzlabojām sadarbību ar saviem
iedzīvotājiem. Gatavojoties novadu vakaram,
kurā katra pašvaldība prezentē sevi ar ražotāju produkciju, izdomājām, ka mēs kā viens
no zaļākajiem novadiem varam iepazīstināt
kolēģus ar mednieku sarūpētiem gardumiem.
Mednieku kolektīvu pārstāvji – Z. Avens,

J. Malcenieks, G. Baumanis, J. Cibiņš,
A. Zariņš – bija ļoti atsaucīgi un sarūpēja
degustācijai gan desas, gan arī konservus no
aļņa, bebra, brieža, mežacūkas medījumu gaļas. Novadu vakara dalībnieki bija ieinteresēti
un atzinīgi novērtēja šo sarūpēto ekskluzīvo
cienastu. Man prieks par labas sadarbības
un līdzdalības veidošanos, par to, ka varam
iesaistīt savus aktīvos iedzīvotājus netiešā
pasākuma dalībā un lepoties ar novadu, kurā
dzīvojam. Bez dalības novadu vakarā bijām
aktīvas arī pieredzes apmaiņas stāstu vakarā,
kur demonstrējām INTERREG Latvijas –
Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas
2014 – 2020 ietvaros īstenotus projektus un
to rezultātus. Interesi izraisīja mūsu līdzpaņemtā liekā svara veste, kas iegādāta projekta
„Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes
un Rokišķu kopienas” ietvaros.
Apmācību noslēgumā dalībnieki saņēma

Komercizglītības centra izsniegtās apliecības
par kursa „ES fondu projektu vadības kultūra” apguvi un apliecinājumus par dalību
vasaras skolā – nometnē. Par pasākuma nozīmi liecina dalībnieku pozitīvās atsauksmes
noslēguma pasākumā, kā arī tas, ka apliecības mums pasniedza VARAM valsts sekretārs
Rinalds Muciņš, kurš atzinīgi novērtēja iespēju speciālistiem kopā mācīties un apgūt darbam noderīgas tēmas. Šādās mācībās piedalos
jau trešo reizi, un katrā reizē ir jauninājumi,
aktualitātes, jaunākā informācija, kas patiešām palīdz profesionālajā izaugsmē un līdz
ar to uzlabo darba kvalitāti. Kopumā atzinīgi
novērtēju mācību saturu un organizāciju, kā
arī organizatoru komandas darbu.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
G. Dimitrijeva

Zvejas licenču iegāde Viesītē

Zvejas licences var iegādāties Viesītē, Smilšu ielā 39. Darba laiks: no 8:00 līdz 17:00 vai zvanot pa tālruni 29464385.
Tāpat zvejas licences var iegādāties arī elektroniski – https://www.epakalpojumi.lv/Services/LOMS/Default.aspx

Kārtējais reids Viesītes novada Rites pagasta
Ilzu (Garais) ezerā

Šī gada 31. augustā Viesītes novada pašvaldības policija sadarbībā ar Valsts policiju
ar mērķi veikt makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli veica kārtējo reidu Viesītes
novada Rites pagasta Ilzu (Garais) ezerā. Tika
konstatēts pārkāpums – neatļauta vēžu ķeršana Ilzu ezerā.
Lai novada iedzīvotāji zinātu, neliels
skaidrojums par vēžu ķeršanu Viesītes novada ūdens tilpēs. Vēžu vietējo sugu aizsardzību
nosaka daudzas starptautiskas konvencijas
un vienošanās akti, nostiprinot dzīves vides

aizsardzību un īpašos pasākumus: Bernes
konvencija (1979. g.), ES dabas aizsardzības
direktīvas, Starptautiskās astakologu asociācijas (IAA) rezolūcija u.c. Latvijā vēžus aizsargā 2015. gada 22. decembrī izdotie MK
noteikumi Nr. 800. Šo tiesību aktu kopums
nosaka, ka Latvijā atļauta tikai licencēta vēžošana licencētos vēžezeros. Platspīļu vēzis
ierakstīts Latvijas Sarkanās grāmatas 3. (reto
sugu) kategorijā. Šogad bija noteiktas astoņas licencētas vēžošanas vietas: Dziļezers un
Lādes ezers (Limbažu novads), Kukšu ezers

(Alsungas novads), Mazais Kurmis un Lielais
Kurmis (Ludzas novads), Lielauces ezers
(Dobeles novads), Puduļu ezers (Madonas
novads) un mums tuvākā vieta – Radžu
ūdenskrātuve (Jēkabpils novads). Katru gadu
tiek noteiktas vietas, kur ir atļauta licencēta
vēžošana. Izlasot iepriekš minētos noteikumus, ir skaidrs, ka Viesītes novada ezeros ir
vēžu ķeršanas liegums.
Ne asakas vēlot, inspektors
J. Pučinskis.

Biedrības „Zīle” ikdienas gaitas

Liels paldies pašvaldībai par atbalstu šim braucienam!
Paldies Lones „Hortenzijām”, kuras pievienojās mūsu pulciņam! Paldies šoferītim Raitim par mūsu vizināšanu!
Mēs turpinām strādāt, sanākot kopā katru trešdienu un
sestdienu, un gaidām jaunus rokdarbniekus.
Amatniecības centrā visus aicinām uz radošajām
darbnīcām:
• 6. oktobrī – kļavu lapu cepuru gatavošana (vēlams līdzi
paņemt 50 kļavu lapas);
• 27. oktobrī – Latvijas simtgades rotājumi, dažādi karoga
krāsu rotājumi;
• 24. novembrī – adītu, tamborētu
Adventes vainagu izgatavošana;
• 8. decembrī – eglīšu rotājumi rokdarbos.
Nodarbību
sākums plkst.
11:00. Visi laipni
gaidīti!

Biedrība „Zīle” darbojas muzeja „Sēlija” amatniecības centra
telpās. Šogad piedalījāmies Rīgas svētkos, pasākumā „Satiec savu
meistaru”, Muzeju naktī un citos pasākumos. Ar pašvaldības atbalstu ik pēc laika dodamies pieredzes apmaiņas braucienos. Šogad
mēs apmeklējām dziesmu svētkiem veltīto izstādi „Radītprieks”,
Doma laukumā apskatījām 140 dažādu valstu apgleznotos lāčus,
pabijām Zooloģiskajā dārzā un Salaspils Botāniskajā dārzā.

Biedrība „Zīle”
E. Skadiņas foto
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Viesītes novada Māmiņu klubs nosvin
savu otro dzimšanas dienu!

Laiks paskrējis nemanot. Viesītes novada Māmiņu klubs svin savu otro gadadienu.
Atskatoties uz paveikto, varam lepoties. Šajā
īsajā laika periodā ir paveikts neiedomājami
daudz. Ar grūtu darbu ir iegūta pārliecība, ka
šāds klubiņš jaunajām ģimenēm ir nepieciešams. Tā ir vieta, kur jaunās māmiņas, mazuļi, tēti un vecvecāki var socializēties, iepazīt
viens otru un beigās kļūt par ļoti labiem draugiem. Pa šiem diviem gadiem klubiņš sadarbībā ar Viesītes novada Sociālo dienestu ir organizējis vairākas labdarības akcijas, ar kuru
palīdzību savu sirds siltumu nodeva tālāk:
novada ģimenes, kurām šāda palīdzība bija
nepieciešama, tika apgādātas ar drēbītēm un
mantām. Māmiņu kluba dalībnieces var tikai
apbrīnot – neskatoties uz to, vai ir slikti laika apstākļi, vai slimošanas periods, mammas
nāca ar saviem mazuļiem un līdzdarbojās, lai
savu sirds siltumu nodotu tālāk. Māmiņu klubā ir aizritējis fantastisks izglītojošo semināru
cikls. Paldies ikkatram, kas piedalījās! Paldies
ikvienam, kas neatteica palīdzību!

Nedrīkst aizmirst Māmiņu kluba pašgatavoto dāvanu Viesītei 90. dzimšanas dienā –
10 pašceptus kliņģerus! Neiespējamais kļuva
iespējams. Paldies!
Jāatzīmē, ka klubiņa pirmajā tikšanas reizē bija sanākušas kopā vien trīs mammas. Un
ar to jau lepojāmies. Pa šiem diviem gadiem
ar katru tikšanās reizi mūsu pulciņš paliek arvien kuplāks. Paldies Sabīnei Zupai par organizētajām tematiskajām pēcpusdienām savā
saimniecībā Saukas pagasta „Vilciņos”! Šī ir
jau tradīcija ik gadu. Tā turpināt!
Māmiņu atziņas pēc tikšanās septembrī:
Laura B.: Uz tikšanos š. g. septembrī biju
pirmo reizi. Biju ļoti izbrīnīta, cik ļoti manam
bērnam tur patika. Protams, arī man patika, jo
lielāko daļu māmiņu jau zinu – ir forši pavadīt
ar viņām kopā laiku un izrunāt sev svarīgus
jautājumus. Visas meitenes bija ļoti smaidīgas,
pretimnākošas. Uz tikšanos noteikti iešu atkal.
Justīne: Man personīgi bija patīkami atrasties citā kompānijā un izrauties no ikdienas
rutīnas! Cerams, ka arī nākamajās tikšanās

reizēs būsim tikpat kuplā skaitā!
Līga: Arī es Māmiņu klubiņu apmeklēju
pirmo reizi. Ļoti patika. Forši, ka ir iespēja
māmiņām un bērniem satikties neikdienišķā
atmosfērā. Gandrīz mazie svētki. Noteikti iešu
vēl.
Evita: Katra reize, kad tiekamies Māmiņu
klubā, ir kā restarts visam. Tur vienmēr ir patīkami ierasties un laiks jaukā kompānijā paiet
nemanot. Katra tikšanās ir ballīte bērniem un
mammām laiks sev.
Laura D.: Lieliska iespēja esošajām un
topošajām māmiņām būt vienkopus, dalīties
savā pieredzē un dot arī padomus citām māmiņām. Laba gaisotne, un arī garšīga tēja kādai nogurušai māmiņai ir tieši laikā.
Inese: Esmu Māmiņu klubā no pirmās
reizes. Šie divi gadi bijuši ļoti interesanti, un
laiks ir paskrējis ļoti ātri – pēc bildēm skatos,
ka mana meita ir izaugusi ar Māmiņu klubu.
Lai arī turpmāk viss iecerētais izdodas!!!

Septembris

Mācījusies
Viesītes
pagasta pamatskolā, bērnību pavadījusi Viesītē. 40
gadus darbojusies kā režisore nedzirdīgo pašdarbības teātrī Rīgā. Latvijas
Nedzirdīgo
savienības
Goda biedre no 1985.
gada. LU Studentu teātra
pirmā režisore.
E. Elksne nodzīvojusi garu un bagātu mūžu, pārsniedzot 100 gadu slieksni.
Uzrakstījusi atmiņu ciklu „Mežgalieši” par
Viesītes pagātni, atmiņas par Sēlijas novada
tradīcijām, Mazo Bānīti un dzīvi Viesītē.
1927. gada 24. septembrī notiek jaunā
depo iesvētīšana.
1926. gadā, naktī no 3. uz 4. septembri, notiek ugunsgrēks Viesītes šaursliežu
dzelzceļa depo, un ēka nodeg līdz pamatiem.
Sadegušas vairākas mašīnas un lokomotīve.
Atzinīgi vārdi tiek teikti par vietējo dzelzceļa un depo darbinieku varonību ugunsgrēka dzēšanā un dzelzceļa mantu glābšanā,
īpaši atzīmējot depo priekšnieku Teodoru
Bisenieku. Zaudējumi tomēr sniedzas pie 40
tūkstošiem latu.

1919. gada 14. oktobrī notiek kauja pie
Āžu miesta.
Pirmā sadursme ar bermontiešiem, kas
tuvojās Viesītei, atzīmēta jau 11. oktobrī.
Pēc arhīvu ziņām – Eķengrāves aizstāvēšanu
organizē Eķengrāves iecirkņa komandants
leitnants Kevīts. Tikko nodibinātā aizsargu
nodaļa (vadītājs Kārlis Lapiņš, 65 – 66 vīri)
bijusi vāji apbruņota. Komandants lūdz palīdzību Rokišķu pilsētas komandantam un
Biržu iecirkņa komandantam E. Kurmim.
Kaujas laikā leitnanta Kevīta rīcībā ir
50 aizsargu no Eķengrāves, Vārenbrokas un
Saukas nodaļām. Palīdzēt dodas apmēram
30 kareivji no Biržiem, ierodas arī Jelgavas
3. kājnieku pulka divi vadi ar ložmetējiem.
Kauja ir sīva. Par šajā kaujā parādīto varonību virsleitnants Kārlis Strazdiņš apbalvots
ar Lāčplēša Kara ordeni. Kā Saukas aizsargu
nodaļas priekšnieks kaujā piedalās arī kapteinis Krišjānis Malcenieks. Aizsargu nodaļa
kopā ar palīgspēkiem sakauj bermontiešus,
saņemot 19 gūstekņus, lielu skaitu trofeju.
Bermontiešu pusē bijuši 4 kritušie.
Latvijas Brīvības cīņu piemiņai, atzīmējot Āžu miesta aizstāvju varonību kaujā
pret iebrucējiem, 1935. gada 11. augustā uz
Valeskalniņa atklāj Viesītes Atbrīvošanas
(Brīvības) pieminekli. Tēlnieks – Vilhelms
Treijs, akmeņkaļa E. Kurau firma, tēlnieka
Voldemāra Jākobsona skice.
1937. gada 15. oktobrī
Preiļu rajonā dzimis Jānis
Kivlenieks, Viesītes vidusskolas direktors no 1973.
līdz 1987. gadam.
1905. gada 17. oktobrī
dzimis lauksaimniecības
zinātnieks Jānis Lucāns
(1905 – 1963). Bērnību
un jaunību pavadījis
Viesītē un Biržos. Agronoms, lauksaimnie-

Viesītes novada Māmiņu kluba dibinātāja
K. Matuka

Rakstām Viesītes vēsturi

1898. gada 5. septembrī dzimis Teodors Blaus,
skolotājs, Viesītes pamatskolas pārzinis un Viesītes
vidusskolas direktors no
1941. līdz 1947. gadam.
1998. gada 5., 6. septembrī plaši tiek atzīmēta
Viesītes pilsētas septiņdesmit gadu jubileja.
Pie pilsētas Jaunajiem kapiem atklāj Ebreju
genocīda piemiņas akmeni.
1936. gada 10. septembrī darbu uzsāk
Viesītes Valsts arodskola. Skola sagatavo
amatniekus, mehāniķus, lauksaimniecības
mašīnu, lokomobiļu, traktoru un citu iekšdedzes dzinēju iekārtu vadītājus un montierus,
kā arī ūdens apgādes ietaišu un koka apstrādes iekārtu montierus. Skola uzņem 6-klasīgo pamatskolu beigušos audzēkņus. Mācību
maksa – 10 Ls gadā.
1910. gada 16. septembrī Taurogas ciemā
Lietuvā dzimusi rakstniece Anna Brodele (1910 –
1981), arī Anna Kupše.
Viesītē
pavadījusi
bērnību, beigusi Viesītes
pagasta
pamatskolu,
1924 – 1927, mācījusies Jēkabpils vidusskolā, Maksima Gorkija Literatūras institūtā.
Pseidonīms – Anna Pūķis. Dzimtais vārds –
Kalvišķe. Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedre.
A. Brodeles daiļrade veidojusies komunistiskās ideoloģijas ietekmē. Padomju periodā atzīta un pazīstama rakstniece – romānu,
stāstu, dzejas autore un dramaturģe. Romānā
„Klusā pilsētiņa” (1967) tēlota mazpilsēta 30.
gados. Saturs atspoguļo tā laika Viesītes dzīvi.
1906. gada 17. septembrī Rīgā dzimusi
Elvīra Elksne, dzimtais vārds – Lapiņa.

Oktobris

1835. gada 4. oktobrī Koknesē dzimis pedagogs un rakstnieks Juris
Dauge (1835 – 1910).
Beidzis Cimzes skolotāju
semināru, skolotājs Saukas
Ķesterskolā (1858 – 1895),
kas ir pirmā Saukas pagastā. Vairāku mācību grāmatu autors, ērģelnieks, ķesteris un skrīveris.
1990. gada 10. oktobrī pieņemts lēmums
par administratīvās vienības „Viesītes pilsēta
ar lauku teritoriju” izveidošanu. Par domes
priekšsēdētāju tiek ievēlēts Jānis Dimitrijevs.
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cības zinātņu doktors (1943), LLA docents,
Augkopības katedras vadītājs.
1923. gada 18. novembrī Eķengrāves
miesta valde nodibināja skolas ēkas celšanas
fondu ar 25000 rub.
1929. gada oktobrī uzsākta Viesītes pilsētas pamatskolas celtniecība.
1933. gada
oktobrī
sākas mācības
jaunuzceltajā
pilsētas pamatskolas ēkā.
2001. gada 17. – 20. oktobrī viesītieši

piedalās Otrajā Sēlijas kongresā Ilūkstē un
Neretā.
1978. gada 19. oktobrī Viesītes pilsētas
skvērā – prof. Paula Stradiņa dzimtās mājas
vietā – atklāts piemiņas akmens.
1878. gada 22. oktobrī Elkšņu pagastā
dzimis Jānis Kaminskis –
latvijas būvinženieris un
sabiedriskais darbinieks.
No 1921. līdz 1934. gadam
bija Latvijas Republikas
Valsts kontroles departamenta vadītājs, Valsts
kontrolieris (1934 – 1939),
Latvijas finanšu ministrs

(1939 – 1940) Kārļa Ulmaņa vadītajā valdībā.
1941. gadā deportēts, 1942. gadā nošauts.
Bija latviešu studentu korporācijas Talavija
biedrs un viens no tās dibinātājiem.
1948. gada oktobrī Viesītes pagasta
„Vecpēteros” nodibina slimnīcu, kas jau nākošajā gadā tiek pārcelta uz ēku Viesītē, Ezera
ielā 4. Par galveno ārstu Veselības ministrija
nozīmē ķirurgu Haraldu Bergmani. Galvenie
ārsti mainās, bet no 1951. gada par Viesītes
medicīnisko aprūpi gādā ārste Zoja Haitova
(dzim. Rošonoka). Viņa savulaik mācījusies
arī pie prof. Paula Stradiņa, par Viesītes slimnīcas galveno ārsti nostrādājusi 47 gadus.
Ziņas apkopoja I. Svilāne.

Apmeklētāju ērtībām uzstādīti soliņi pie
Vecā Stendera Ābices takas

Vieta Vārnavā, kur strādāja G. F.
Stenders, ir kļuvusi par iecienītu objektu tūristu apmeklējumiem. Te var
apskatīt Ābices taku, kur uzstādītas 33
plāksnes – katra vienam alfabēta burtam, izstaigāt Stenderu dzimtas kapukalniņu, iepazīties ar stāstu par kvēlu
mīlestību vai vienkārši izbaudīt samērā neskartu dabu.
Biedrības „Sēļu zīle” īstenotā un
Viesītes novada finansiāli atbalstītā
projekta „Apmeklēt un iepazīt Vecā
Stendera mantojumu” ietvaros ir uzstādīts āra komplekts, ko veido divi
soliņi un atkritumu urna. Projekta
rezultātā ir uzlabota Viesītes novadam svarīga tūrisma objekta apkārtne.
Uzstādītie soliņi un atkritumu urna
padara vidi draudzīgāku un atbalstošāku objekta apmeklētājiem, nodrošina zināmu komfortu cilvēkiem, kuri ierodas
objektā, lai iepazītos ar vietējām vērtībām,
izzinātu apkārtni. Projekta mērķis ir popularizēt Viesītes novadu, vēsturi un personības,
kuras atstājušas nozīmīgu kultūras mantojumu, uzlabojot pieejamību nozīmīgam tūrisma
objektam. Viesītes novada pašvaldības piešķīrums projekta īstenošanai ir 430,00 eiro.
Stenderu dzimtas kapos atdusas piecas Stenderu dzimtas paaudzes. Sunākstes
draudzes vēstures visbagātākajā lappusē mi-

nams Gothards Frīdrihs Stenders (saukts –
Vecais Stenders), kura kapu sedz Daugavas
dolomīta kapakmens plāksne ar uzrakstu:
„Sche aprakts G. F. Stenders LATWIS dzim.
1714 mirr. 1796 ar sawu gafpafchu.” Vecais
Stenders bija baltvācu mācītājs ar labām latviešu valodas zināšanām, apgaismotājs, izcilākais 18. gadsimta latviešu dzejas meistars,
valodnieks un izgudrotājs. Kultūras vēsturē ar
Veco Stenderu sākas laicīgā literatūra latviešu
valodā. Studējis teoloģiju un filozofiju Vācijā,
kā arī bijis karaļdienestā Dānijā, kur izgata-

vojis divus globusus,
kas joprojām glabājas
Dānijas Karaliskajā
bibliotēkā. 1774. gadā
izdevis „Augstas gudrības grāmatu no pasaules un dabas”, kas
ir pirmā populārzinātniskā enciklopēdija zemniekiem latviešu valodā par dažādu
zinātņu jautājumiem.
Vecais Stenders ir arī
pirmās laicīga satura ilustrētās latviešu
ābeces „Bildu ābices”
(1787) autors. Viņš
arī izgudrojis veļasmašīnu, kuras atveidotais
eksemplārs
glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un
Viesītes muzejā „Sēlija”.
Projekts īstenots saskaņā ar Viesītes novada domes 2018. gada 15. februāra domes
sēdes lēmumu Nr. 12 „Kārtība, kādā Viesītes
novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu
konkursiem”.
Biedrības „Sēļu zīle” valde

Ražas svētki Vārnavas Vīna kalnā

2018. gada 9. septembrī Vārnavā valdīja
sen nebijusi rosība. Automašīnu plūsma liecināja par to, ka svētdienu pavadīt ģimenes vai
draugu kompānijā, lai kopīgi dotos uz kādreizējo Vārnavas ciemu, kur šobrīd ikdienā mīt
pavisam nedaudz iedzīvotāju, iecerējuši ap
simts cilvēku. Tam par iemeslu nebijis pasākums – Ražas svētki Vārnavas Vīna kalnā,
kas atrodas Rudzīšu mājās.
Šo vietu zina daudzi no tuvām un tālākām vietām, tā ir viens no sarakstā esošiem
tūrisma objektiem Viesītes novadā, turp
dodamies pavasarī, kad vēlamies iegādāties

kādu vīnogu stādu, un rudenī, lai nogaršotu
vietējās vīnogas.
Šobrīd Rudzīšos saimnieko savulaik leģendārā vīnogu audzētāja un selekcionāra
Ēvalda Pūpola meita Biruta ar ģimeni, savulaik iekopto vīna dārzu uzturot teicamā
kārtībā. Māju saimnieki, iespējams, pat paši
neapjaušot, veido jaunu posmu Vārnavas
kā no kartes izzudušas ģeogrāfiskas vietas
atdzimšanā. Lieliski un līdz pēdējai detaļai
pārdomātais pasākums bija spilgts vietrades
piemērs, ikdienā klusajā vietā pulcējot tik
daudz cilvēku, tādējādi atjaunojot šīs vietas
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nozīmību, atgādinot mums, ka Vārnavas vīna
kalns ir viens no mūsu novada lepnumiem, ar
ko atšķiramies no citiem.
Interesanti, ka šogad Vārnavā šis nav bijis vienīgais vietrades pasākums. Vēl pavasarī
interesentu grupa tikās biedrības „Stendera
biedrība” organizētajā pasākumā, lai runātu
par vietradi attiecībā uz Vecā Stendera piemiņas vietu Ģedertos, pie Sunākstes baznīcas.
Arī Vārnavas muižas īpašniece jau otro gadu
organizē parka sakopšanas talkas. Vārnava kā
vēsturiski nozīmīga vieta ir pievilcīga arī šodien ar ainavu, dabu un resursiem, lai te mek-
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lētu mieru, saikni ar dabu, bet tajā pašā laikā
te arī ir potenciāls atrast iespējas ģimenēm ar
bērniem, dabas baudītājiem, aktīvās atpūtas
piekritējiem saturīgi pavadīt laiku. Lielisks
piemērs tam bija Ražas svētki Vārnavas Vīna
kalnā.
Jautāta par svētku ieceri un turpmākajiem
nodomiem, Inuta, pasākuma galvenā organizatore, Birutas vedekla, stāsta: „Vārnavas
Vīna kalns ir Ēvalda Pūpola veidots vīnogulāju dārzs, kas izkārtots terasēs ap „Rudzīšu”
mājām. Ik rudeni Vīna kalnā ienākas raža no
aptuveni 50 vīnogu šķirnēm. Pirmās vīnogas
dārzā tika iestādītas pagājušā gadsimta 70. gados. Pirmās šķirnes bija ‘Alfa’ un ‘Smugļanka’,
kuru ogas izrādījās skābas. Tas rosināja
meklēt labākas šķirnes, līdz Vīna kalnā bija
sastādītas vairāk nekā 80 šķirnes (šobrīd to
skaits ir sarucis līdz apmēram 50). E. Pūpols
bija ne tikai vīnogu audzētājs, bet arī selekcionārs, radot trīs jaunas šķirnes: Vārnava
1, Vārnava 2 un Vārnava 3. E. Pūpola meita
Biruta Šaroka ar vīru un mazbērniem laipni
gaida ikvienu, kurš vēlas izstaigāt ainavisko
apkārtni. Siltā un saulainā vasara, kas šovasar
lutināja pēc D vitamīna allaž alkstošo latvieti,
deva lielisku vīnogu ražu. Tieši saldās ogas un
bagātīgie ķekari bija tie, kas lika sarosīties un
organizēt pirmos Vārnavas Vīna kalna ražas
svētkus, lai vīnogu ražā dalītos ar tuviem un
tāliem viesiem. Svētku galvenais mērķis bija
skaisti pavadīt dienu, daloties priekā ar citiem. Priecājos, kad redzēju, ka atbraukušie
viesi tiešām ir paņēmuši līdzi piknika grozus
un nesteidzīgi bauda dienu. Dzīves mutuļo –
pienākumi, darbi, bērni… Mācos apstāties un
izjust mirkli. Klātesamība. „Rudzīši” ir lieliska vieta, kur sajust mirkļa burvību – uzkāpt
kalnā, vērties tālumā un ieklausīties, kā skan
pirmatnīgā daba. Šogad „Rudzīšu” sētas koku
pakājē ļoti daudzveidīgs neēdamo sēņu klāsts.
Vēl viena nodarbe vecākiem ar bērniem: sēņu

enciklopēdija rokās un uz priekšu! Iespējams,
ka daudzi atbraukušie viesi sūrojās par ceļu,
kas jāveic līdz Vīna kalnam, tomēr tieši tā nomaļums ir šīs vietas lielākā priekšrocība – te
bieži sastopamas stirnas, zaķi, vanagi un pat
jenoti.”
„Ļoti ceru, ka Vīna kalna ražas svētki kļūs par ikgadēju tradīciju. Liels darbs
gan ieguldāms infrastruktūras sakārtošanā.
Nepieciešams lielāks stāvlaukums, vēlētos arī
izveidot skaistu ūdens padeves vietu sētsvidū,
lai ogotāji var nomazgāt rokas pēc vīnogu
ēšanas.
Lauki kā brīvdienu galamērķis pilsētnieku vidū kļūst arvien populārāks, tāpēc ceru,
ka turpmāk „Rudzīšos” arvien biežāk iegriezīsies kāds dabas baudītājs un iekšējā līdzsvara meklētājs,” stāsta Inuta Šaroka.
Mēs Viesītes novadā varam lepoties ar

darbīgiem cilvēkiem, kuri te saskata resursus
un iespējas turpmākai darbībai. Redzot apmeklētāju ieinteresētību, nesteidzīgo pastaigu
pa Vīna kalna terasēm, degustējot ražu, bērnu
rosīgo darbošanos, zīmējot, spēlējot spēles vai
vienkārši paskraidot, mani pārņēma prieks
par izdevušos dienu un arī cerība, ka Vārnavā
cilvēkiem ir ko darīt. Iespējams, ka šis pasākums var kļūt par tradīciju. Aicinu arī turpmāk apmeklēt skaistās ainavu vietas, piedalīties pavasara talkās Vecā Stendera „Ābices
takā”. Varbūt kādam ir ideja, ko varam darīt
turpmāk, lai šīs vietas būtu vērts apmeklēt.
Vietas veidojam mēs paši, un augstāk minētie
piemēri ir pierādījums tam, ka vietrade nav
tikai teorija. Lai mums ir savs Vīna kalns!
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
G. Dimitrijeva

Gleznas no Alberta Eglīša mantojuma kolekcijas
izstādē Bārbeles pagastā

nieks un publicists rakstījis pasaules latviešu presē par nozīmīgākajām
Štrovalda izstādēm, atbalstījis mākslinieku materiāli, pērkot viņa
gleznas. Tā Štrovalda gleznas tagad nonākušas Elkšņos. Pateicoties

Latvijas simtgades pasākumu klāstā kāda neparasta divu lauku
pagastu tikšanās. Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēkā septembra
mēnesis veltīts novadniekam, Bārbeles pagasta Plēkānos dzimušajam
gleznotājam Mārtiņam Štrovaldam. Pagasta centrā starp mūsdienīgi
iekārtotām bibliotēkas un kultūras nama telpām rasta vieta arī izstāžu zālei, kur izvietota plaša šī Latvijā maz zināmā trimdas gleznotāja
izstāde. Daļa no gleznām nākušas no Viesītes novada Elkšņiem, no
Alberta Eglīša mantojuma – latviešu trimdas mākslinieku oriģinālgleznu kolekcijas, kuras pastāvīgā atrašanās vieta ir Elkšņu skolas ēkā. „Uz
Bārbeli aizvedām sešas Štrovalda gleznas: „Rapšu lauks”, „Klusā daba
ar ziediem”, „Pilsētas ainava”, „Klusā daba ar augļiem”, „Visbija”, „Tautu
meita”. Tās aizņem vienu izstāžu zāles sienu Bārbeles kultūras centrā,”
stāsta Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Černauskis.
Pārējās gleznas sagādājuši Zviedrijā dzīvojošie mākslinieka radinieki. Gleznas papildina tuvinieku saglabātās skiču mapes, bibliotēkas
darbinieku savāktās publikācijas, grāmatas. Radošs un izziņas bagāts atklāšanas pasākums, kur satiekas divu lauku pagastu pārstāvji,
gleznotāja tuvinieki no Zviedrijas, kultūras darbinieki no Bauskas un
Rīgas, padara izstādi bagātīgu. Prieks, ka trimdas mākslinieks atguvis
savu vietu dzimtajā pusē, ka viņam ir tik plaša izstāde un gleznas ir tik
profesionālas – vērtē izstādes organizētāji.
Mūsu novadniekam Albertam Eglītim un zemgalietim Mārtiņam
Štrovaldam līdzīgi likteņi, dzīves gaitas un pasaules izpratne. Nav brīnums, ka, satikušies trimdā, viņi kļuva draugi uz mūžu. Mārtiņš ilustrējis Alberta Eglīša grāmatu „Nesaules laika dziesmas”, savukārt rakst-

Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs D. Černauskis sarunā ar Bārbeles pagasta
pārvaldes vadītāju S. Bračku (no kreisās) un izstādes organizētāju,
Bārbeles bibliotēkas vadītāju B. Krauzi pie gleznām, kas uz izstādi atvestas
no Elkšņiem.
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Zīmīgi, ka abi trimdinieki, pat Mūžībā aizgājuši, palikuši uzticīgi
savai misijai. Alberts Eglītis nerimstas pulcināt latviešus kultūras un
mākslas sarīkojumos. Štrovalda gleznas turpina veikt labos darbus.
Pērn labdarības izsolē Rīgā, līdzekļu vākšanai vēža slimnieku rehabilitācijas centra „Spēka avots” izveidei bijušajā Dignājas muižā Jēkabpils
novadā, pārdota arī M. Štrovalda glezna.
Ar izstādi Bārbelē, īsi pirms savas 110. dzimšanas dienas, Mārtiņš
Štrovalds simboliski atgriezies no trimdas mājās. „Būdams kvēls patriots, viņš par to sapņojis visu mūžu!” izstādes atklāšanā teica radinieks Zigfrīds Grīnpauks no Zviedrijas.
Mēs, Elkšņu pagasta pārstāvji, bijām priecīgi un gandarīti par uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā Bārbelē un iepazīt kultūras dzīvē
ļoti rosīgu Zemgales pagastu.

Eglītim, mēs arī ko vairāk uzzinām par šo talantīgo gleznotāju.
Štrovalds dzimis 20. gs. sākumā, viņa bērnības pirmā nodarbošanās ir ganu gaitas, tad seko mācības mazajā pagasta skolā, tālāk – Bauskas ģimnāzija, satikšanās ar glezniecības vecmeistaru K.
Miesnieku, kurš, jaunekļa zīmējumus vērojot, mudinājis pievērsties
gleznošanai. Tā kļuvusi par dzīves aicinājumu mūža garumā. Pirms
kara pabeigta Mākslas akadēmija Rīgā, uzsākts dekoratora darbs
Nacionālajā operā, zīmētas ilustrācijas daudziem literāriem darbiem.
Dekorācijas veidotas arī skatuves uzvedumiem laukos – Bārbelē,
Stelpē, Skaistkalnē, Bauskā. Otrā pasaules kara beigās talantīgais
mākslinieks dodas trimdas ceļos, kur lielāko mūža daļu strādā smagu
darbu, vien atvaļinājuma mēnesī ir iespēja pievērsties gleznošanai. M.
Štrovaldam trimdā bijušas 15 izstādes. Viņa darbi pieder daudziem
zviedriem un tautiešiem visā pasaulē. „Esmu gleznotājs un nekas cits
neesmu gribējis būt!” tā savulaik Štrovalds teicis par sevi.

R. Urbacāne
Foto no pasākuma rīkotāju arhīva

Saukas ezers un tā apkaime iekļauts Zemgales
ainavu dārgumu krātuvē

2018. gada 5. septembrī Jelgavā, Jelgavas pilī, notika Latvijas simtgades pasākuma „Reģionu dienas” aktivitāte „Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve „Latvijas ainavu dārgumi vakar,
šodien, rīt”” Zemgalē. Reģionālā pasākuma ietvaros tika organizēta
izstādes „Latvijas ainavu dārgumi Zemgalē” atklāšana.
Izstādes mērķis ir izstāstīt par 50 Latvijas ainavu dārgumiem, kas,
iesaistot sabiedrību, tika atlasīti 2017. gadā. Izstādē ir iekļautas ainavu
fotogrāfijas valsts jubilejas gadā un vēsturiski fotoattēli no iedzīvotāju,
muzeju un LNB krājumiem.
Katru Latvijas reģionu – Kurzemi, Latgali, Rīgas reģionu, Vidzemi
un Zemgali – izstādē raksturo 10 ainavas.
Ainavu fotoattēli, kā arī iedzīvotāju iesūtītie atmiņu stāsti un iespaidi par tiem tiek saglabāti elektroniskajā ainavu dārgumu krātuvē.
No oktobra tā būs pieejama tīmekļa vietnē: www.ainavudargumi.lv.
Jelgavas pilī klātesošie piedalījās diskusijā, kurā tika spriests par
ainavu vērtību un nozīmi mūsu dzīvē laika ritumā, kā arī par to, kādu
Latviju vēlamies redzēt nākotnē un kas darāms, lai to sasniegtu. No
mūsu novada diskusijā piedalījās Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks un Attīstības nodaļas speciāliste Svetlana Puzāne.
Ainava ir teritorija, kas ir izveidojusies dabas, cilvēku darbības vai
cilvēka un dabas mijiedarbības rezultātā. Gadsimtu laikā izveidojies
un Latvijai raksturīgs dzīves veids ir izkliedētas viensētas. Viena no tā-

dām viensētām ir „Ormaņi” Elkšņu pagastā ar Līgo kalniņu un brīnišķīgu skatu uz Saukas ezeru. Tieši šī ainava Saukas ezers un tā apkaime
ir iekļauta ainavu dārguma krātuvē. Mēs varam lepoties ar šo dārgumu
un censties to saglabāt nākamajām paaudzēm.
Attīstības nodaļas speciāliste
S. Puzāne

Latvijas Tautas frontes 30 gadu atcere Saukā

Ir saulains 15. septembra rīts Saukas ciematiņā. Jau iztālēm dzirdamas pūtēju orķestra skaņas. Saukas iedzīvotāji lēnām dodas uz
pasākumu.
Starp daudzdzīvokļu mājām mūs sagaida
atbilstoši noformēta pasākuma vieta – ziedi
vāzēs, vīteņaugi, plakāti un arī rūpīgi glabāti
laikraksta „Atmoda” vairāku gadu eksemplāri – vēsture. Pa vidu lepni plīvo sarkanbaltsarkanais Latvijas karogs. Turpat līdzās izvietojies un spēlē Viesītes pūtēju orķestris Harija
Zdanovska vadībā. Bibliotēkas jaunākais
lasītājs Artūrs Elksnis un Saukas bibliotēkas
vadītāja Velta Lāce atklāj pasākumu.
Ir pagājuši 30 gadi. Izaugušas jaunas paaudzes, bet mums spilgtā atmiņā ir tā pēcpusdiena pirms 30 gadiem, kad Saukas arodskolā
tika izveidota LTF atbalsta grupa, kurā iesaistījās 17 skolas darbinieki. Tā sākās mūsu ceļš
uz Latvijas brīvību un neatkarību. Neatkarības
atgūšanas notikumos piedalījās daudzi skolas
darbinieki, viņu bērni un audzēkņi. Toreiz
mēs neviens vēl nezinājām, kā veidosies mūsu
valsts nākotne. Velta skandē dzeju, visi LTF
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atbalsta grupas dibinātāji saņem mīļuma un
cieņas apliecinājumu – sarkanu rozes ziedu. Ir
svinīga un saviļņojoša sajūta.
Gandarījums, lepnums, prieks par to,
ka mēs varam svinēt Latvijas simtgadi. Skan
katram latvietim tik tuvās, latviskās melodijas. Sarunas, atmiņas priecē visus pasākuma
dalībniekus.

Pēc pasākuma visi tiek aicināti pie balti
klāta galda, lai cienātos ar Astrīdas Zālītes
ceptajām gardajām maizītēm un vārīto piparmētru tēju. Paldies!
Vēl kopīgs foto atcerei… Paldies Inesei
Vilcānei par ziediem rotāto svētku vietu,
Jurim Veiriham – par izdomu un vēsturisko
materiālu izkārtojumu! Paldies Saukas bib-

liotēkas vadītājai Veltai Lācei par sirsnīgo
pasākumu! Paldies Viesītes pūtēju orķestrim!
Paldies ikvienam pasākuma apmeklētājam
par kopā pavadīto saulaino rīta stundu!
I. Šmite
J. Veiriha foto

Realizēts Viesītes novada pašvaldības projekts
„Sporta inventārs āra aktivitātēm Ritē”

Aprīļa mēnesī mēs, vecāku iniciatīvas grupa, sanācām kopā, jo izlasījām, ka tiek piedāvāta iespēja piedalīties projektu konkursā. Mums,
vecākiem, ļoti liela rūpe ir bērnu
kvalitatīva atpūta skolas brīvlaikos
un vasarā. Ļoti negribas, ka savu
brīvo laiku mūsu atvases pavada pie
datora vai mobilajos telefonos.
Trīs iepriekšējos gados biedrības „Cerību krustceles” pārstāve K.
Verečinska startēja veikalu tīkla Rimi
piedāvātajos projektos „Štābiņš”, kur
bērniem piedāvāja daudz un dažādas nodarbības un pasākumus, bija
arī liels finansējums. Šogad Rimi
vairs šādu iespēju nepiedāvāja, tāpēc
nolēmām paši rīkoties.
Mūsu bērniem ļoti patīk dažādas
sporta aktivitātes – stafetes, tāpēc
izlēmām, ka būtu jāiegādājas sporta inventārs, kuru varētu izmantot
stafešu organizēšanā. Gribējām arī
Latvijas simtgades ietvaros noorganizēt ekskursiju pa savu pagastu.
Skolā tiek piedāvātas interesantas
ekskursijas pa dažādām Latvijas vietām, bet savu pagastu tā īsti bērni
nepārzina.
Kad mūsu projekts guva pašvaldības
atbalstu, tad ķērāmies pie tā realizēšanas.
Vispirms iegādājāmies inventāru. Tad sastādījām nodarbību grafiku, bet dažādu iemeslu
pēc nācās tajā veikt korekcijas, taču rezultātā izpildījām visu projektā paredzēto. Mums
prieks, ka mūsu pulciņam pievienojās divi
bērni no Viesītes un divi no Jēkabpils. 19. jūnijā, kas bija pirmā nodarbību diena, bērni

piedalījās radošajā darbnīcā, kur, strādājot
pārī, veidoja kolāžu „Mana Latvija”. Pēc tam
sadalījās komandās un piedalījās interesantās
sporta aktivitātēs – stafetēs. Daudzi no dalībniekiem pirmo reizi spēlēja spēles „Krikets”
un „Badmintons”.
Otrā nodarbība notika 3 – 6 gadus veciem
bērniem 7. augustā. Šajā pēcpusdienā bērni
piedalījās individuālajās stafetēs, izmantojot
jauno sporta inventāru. Neizpalika arī velo-

braucieni, jo tie mūsu mazākajiem
dalībniekiem ir īpaši tuvi.
8. un 9. augustā norisinājās divu
dienu nodarbība – sporta aktivitātes,
kopīga vakariņošana, „šausmenīšu”
skatīšanās ar kopīgu nakšņošanu
Rites Tautas namā.
30. augustā agri no rīta bērni
devās ekskursijā pa savu pagastu.
Uzzināja, ka mums ir pašiem savs
senlietu muzejs, kuras krāj vietējais
iedzīvotājs Jānis Staltmanis. Ļoti
interesantu ekskursiju Ilzu baznīcā
un uz pagasta pirmo skolu noorganizēja Valentīna Sarkane. Kapličā
pie baznīcas sastapām pat „rēgu”!
Apciemojām mūsu pagasta pirmā
skolotāja Jāņa Kolpaka atdusas vietu.
Atpūtāmies uz Lielā akmens Stupeļu
pilskalna pakājē, uzkāpām pilskalnā.
Arī Kņāvu pilskalnu bērniem nācās
pievarēt. Noslēdzām ceļojumu pie
Saukas ezera. Bērni bija priecīgi par
iespēju iepazīt savu pagastu un secināja, ka skaists un pilskalniem, ezeriem bagāts ir mūsu pagasts.
Mēs paši arī esam gandarīti par
to, ka bērniem vismaz dažas dienas
sniedzām iespēju aktīvi, radoši un
interesanti pavadīt laiku.
Paldies Viesītes novada pašvaldībai par
iespēju piedalīties projektu konkursā, kur
var iegūt mums svarīgo finansiālo atbalstu!
Paldies tiem vecākiem un vecvecākiem, kas
aktīvi atbalstīja nodarbības!
Vecāku iniciatīvas grupas pārstāvis
J. Strumskis

Novada skolās

Viesītes vidusskolā pabeigta starptautiskā Erasmus+
programmas atbalstīta projekta ieviešana

Kopš 2016. gada septembra skolā tika ieviests projekts „The continuous development
of teaching staff in a multicultural environment”, Nr. 2015-1-RO01-KA219-015167_7.
Projekta ietvaros, sadarbojoties part-

neru skolām no Somijas, Turcijas, Dānijas,
Beļģijas un Latvijas, ir izstrādātas inovatīvas mācību metodes, izveidota apmācību
programma pedagoģiskam personālam,
organizētas apmācības skolotājiem Somijā
un Latvijā, organizētas četras starptautiskas
sanāksmes.
Projektā tika izvirzīti divi mērķi – attīstīt
skolotāju apmācību, fokusējoties uz straujajām pārmaiņām sabiedrībā un dažādību kla-
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sē, un otrs – veicināt skolēnu integrāciju ar
inovatīvu metodoloģiju un daudzveidīgiem
rīkiem (metodēm), lai padarītu mācību procesu pievilcīgāku skolēniem.
Projekta rezultāti pieejami projekta mājaslapā: www.dragontune.be/erasmus un Viesītes vidusskolas mājaslapā:
www.viesite.edu.lv/
Projekta koordinatore
G. Dimitrijeva
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Zinību diena Viesītes novada izglītības iestādēs

Saulainajā 3. septembrī, Zinību dienā, ar
svinīgiem pasākumiem uzsākts jaunais mācību gads Viesītes novada izglītības iestādēs.

Mācības Viesītes vidusskolā šogad uzsāk 358
skolēni, ietverot arī Rites pamatskolas skolēnus, jo ar šo gadu Rites pamatskola ir pievie-

nota Viesītes vidusskolai un darbu uzsāk kā
Viesītes vidusskolas izglītības programmu
īstenošanas vieta Ritē. Viesītes vidusskolā
pirmajā klasē mācīsies 16 (Rites pamatskolā –
5) skolēni, desmitajā klasē – arī 16 skolēni.
Savukārt Viesītes pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” mācīsies 112 mazie novadnieki.
Zinību dienas svinības aizvadītas arī Viesītes
Mūzikas un mākslas skolā.
3. septembris visās Viesītes novada izglītības iestādēs tika iesākts ar svinīgo līniju, kurā visus klātesošos uzrunāja izglītības
iestāžu vadītāji. Viesītes novada domes
priekšsēdētājs Alfons Žuks un izpilddirektore
Sanita Lūse visiem vēlēja veiksmi, jauno mācību gadu uzsākot, kā arī pacietību un izdošanos ikvienam jaunajā darba cēlienā.
Arī Viesītes novada pašvaldība novēl visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem pacietību, veiksmi un enerģiju visa mācību gada
garumā!
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes un sabiedrisko lietu speciāliste D. Sala

Septembris – dzejas mēnesis

14. septembrī 1. un 2. klašu skolēni pulcējās uz Dzejas dienas pasākumu „Dzejas
kamolīti ritinot…” Klasē skolēnus sagaidīja
„dzejnieks” Linards, iegrimis dziļā, radošā
procesā, atklājot atnācējiem, ka dzejas rakstīšana nav joka lieta.
Skolas bibliotekāre Gunta Plēsuma sniedza ieskatu Dzejas dienu rašanās vēsturē.
Stāstījumu papildināja grāmatu izstāde, kurā
bija mūsu novadnieka G. Godiņa tulkotās

bērnu grāmatas, jo pats viņš dzeju bērniem
neraksta. Ar šo grāmatiņu palīdzību latviešu
bērni iepazīst igauņu un somu autoru darbus. Interesanti klausītājiem bija uzzināt, ka
ir grāmatas, kurās iespiesti dažāda vecuma
bērnu dzejoļi no visas Latvijas, un viens no
krājumiem ir izdots tepat Jēkabpilī. Lasot šos
dzejoļus, arī mūsu skolnieces Z. Zaļakmenes
dzejoli, kurš arī jau iespiests grāmatā, bibliotekāre centās bērnos radīt pārliecību, ka

katrs var mēģināt savas domas, izjūtas vai
redzējumu izteikt dzejā.
Gatavojoties šim pasākumam, 2. klašu
skolēni latviešu valodas stundā arī bija iemēģinājuši savu roku dzejošanas mākslā. Bērni
rakstīja savus dzejoļus par tēmu „Es gribu
pateikt…” Pasākums bija iespēja katram
nolasīt savu dzejoli un citiem parādīt savu
veikumu. Skolēni savos dzejoļos stāstīja par
sev tuvām lietām: skolu, draugiem, mīļdzīvniekiem, ģimeni.
Lai arī pirmklasnieki šoreiz bija tikai
viesi – klausītāji, uz pasākumu viņi neatnāca „tukšām rokām”. Pirmklasnieki „jaunos”
dzejniekus sveica ar nelielu uzvedumu.
Pasākuma noslēgumā savus dzejoļus lasīja arī 1. klases audzinātāja Daina Vanaga.
Arī viņas dzejoļi jau ir iespiesti un izdoti
grāmatiņā. Viens no tiem lai izskan kā vēlējums mums visiem:
nav svarīgi cik
dienas mēs dzīvosim
bet cik iz-dzīvosim
cik noklusēsim
un asu vārdu plūdus
apturēsim
sirds aizsprostā
pārkausēsim.
2. a klases audzinātāja N. Ribicka
D. Vanagas foto

Rudens ekskursijā uz Rīgu!

Siltā, saulainā rudens rītā 2. – 3. klašu
skolēni ar klases audzinātājām, priecīgi satraukti, devās mācību ekskursijā uz Rīgu.
Vispirms apmeklējām SIA Skrīveru
Pārtikas kombinātu, kurā ražo mums tik
pazīstamās, garšīgās konfektes „Gotiņa” –

konfektes, kas daudziem asociējas ar „bērnības garšu”. Šeit mums visiem bija lieliska
iespēja tās izbaudīt un pārliecināties, kā top
slavenā konfekte „Gotiņa”. Uzņēmuma gide
mūs sagaidīja ar kārumu – konfekti „kažociņā” jeb vietējo „Rafaello”. Gide pastāstīja
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par konfekšu ražotnes vēsturi, ka Skrīveru
Pārtikas kombināts ir bijis pirmais uzņēmums Latvijā. Tas sācis darbu 1957. gadā,
ražojot tik iecienīto piena konfekti „Gotiņa”.
Katrs ekskursants varēja apskatīt konfekšu „Gotiņa” ietinamo papīrīšu kolekcijas
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un sendienu darbarīkus. Tam sekoja praktiskā darbošanās – konfekšu ietīšanas darbs.
Tas nebija viegli. Kad ietīšanas darbi paveikti, katrs dalībnieks saņēma sertifikātu, kas
apliecināja iegūto konfekšu tīšanas prasmi.
Visi dalībnieki, nobaudījuši konfekšu ražotnes garšīgo dzērienu, ar konfekšu maisiņiem
un sertifikātiem rokās devās tālāk uz Rīgu.
Tur mēs apmeklējām Rīgas Nacionālo
zooloģisko dārzu. Ieejot zooloģiskajā dārzā,
mūs priecīgi sagaidīja roņi, kuri demonstrēja savu lielisko peldētprasmi. Redzējām arī
dažādus ūdensputnus – flamingo, pelikānus
u.c. Pārsteigums bija lielie grifi, kuru spārnu
atvērums sasniedz pat trīs metrus.
Interesanti vērot bija pērtiķus, lemurus,
lūšus, meža ziemeļbriežus, ēzeļus, lamas, ledus lāci un negausīgos, lielos bruņurupučus.
Patika arī vērot dzeloņcūkas, kuru dzeloņi
bija gari un asi. Mūsu uzmanību piesaistīja
zebras, kuru strīpainais raksts bija dažāds.
Visilgāk vērojām zvēru karali – lauvu,
kurš mūsos izraisīja cieņu un bijību. Ilgāk
nekā citur mēs uzturējāmies pie kamieļu
mājas un jaunās žirafu mājas, kurā lieliski varēja novērot žirafes. Viena no žirafēm
izrādīja lielu interesi par mums, piesaistot
mūsu uzmanību sev, it kā sakot – redziet,
cik es gara un skaista! Viņa mums lieliski
demonstrēja savas garās kājas, kaklu un proporcionāli mazo galvu. Savukārt milzīgie nīlzirgi gulēja, dibenus pagriezuši pret mums,
nelikdamies traucēti par mūsu čalošanu. Tā
arī mums neizdevās redzēt nīlzirgus visā
savā lielumā.
Visiem arī patika vērot mazo lapsiņu rosību savā mītnē. Tropu mājā mūsu interesi
piesaistīja krokodils, lielās čūskas, dažādās
vardes un dažāda lieluma kukaiņi.
Tā, piekusuši un piedzīvojumiem bagāti,
mēs atvadījāmies no dzīvniekiem un devāmies atpakaļ uz mājām.
Ieklausīsimies, ko saka 2. klases ekskursanti:
Vairumam skolēnu patika Zooloģiskā

dārza apmeklējums. Vislielākās simpātijas
izpelnījās žirafes, jo tās bija neparasti lielas,
ar skaistām acīm un ragiem, kuri atgādina
staltbriežu ragus (tā domā Madara).
Ievai patika lūši: „Viņi gulēja tik mīlīgi,
un actiņas bija tik mīļas!”
Oskars satika savu mīļāko dzīvnieku –
lauvu. Renātam un Liānai visvairāk patika
mazās lapsiņas, kuras izskatījās kā mazi,
draiskulīgi kucēni.
Samanta un Vendija apgalvo, ka visi
dzīvnieki bija interesanti un tā vērti, lai apskatītu, jo dabā tādus dzīvniekus meitenes
nekur nav redzējušas.
Ričards un Vendija priecājās par iespēju
redzēt Rīgas skaistos namus un parkus. Kaut
Viesītē būtu tādi parki!
Un kā var nepatikt konfekšu ražotnes

apmeklējums?
Patrīcija: „Es tagad uzzināju, kā taisa
konfektes „Gotiņa”.”
Martai patika iespēja iegādāties un mājiniekiem aizvest Skrīveru konfektes „Gotiņa”.
Kādam likās pārsteigums, ka gotiņas ir tik
lipīgas.
Noteikti katram ekskursantam bija kāds
stāsts, kurš tika izstāstīts savās mājās.
Pateicamies programmai „Latvijas skolas soma”, kura mums sniedza finansiālu
atbalstu rudens ekskursijai. Šī ekskursija
mums visiem sniedza jaunas atklāsmes un
zināšanas, kas noderēs gan ikdienas mācību
procesā, gan nākotnē.

A. Kasinska balva 2018

Apsveicam Viesītes Mūzikas un mākslas
skolas 6. klases audzēkni Eniju Grundmani
ar A. Kasinska balvas 2018, kas veltīta Viesītes
90 gadu jubilejai, iegūšanu! Sveicam arī Endiju
Grundmani (6. kl.), saņemot veicināšanas
balvu!
Enija dāvanā saņēma Viesītes novadnieces, mākslinieces Ligitas Caunes gleznu.
Oktobrī LTV1 ēterā gaidīsim raidījumu
„Ielas garumā”, kurā būs intervija ar abām
mūsu skolas audzēknēm. Savukārt novembra
nogalē Viesītes Mūzikas un mākslas skolas zālē
būs aplūkojama UNESCO ceļojošā Eiropas
Kultūras mantojuma gadam veltītā izstāde
„Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”,
kurā iekļauts arī Endijas Grundmanes darbs –
fotokolāža „Mana satikšanās ar Bucleru”.
Sekojiet informācijai mūsu skolas mājas
lapā: www.vmms.lv un www.facebook.com/
viesitesmms.
Radošu un darbīgu rudeni vēlot,
mākslas skolotāja
I. Kovaļevska.
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2. un 3. klašu skolotājas
E. Kalniešas foto
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Sportiskā ekskursija

tīšanās ūdens pasaulē, šautuve, mini golfs,
batuti un kameru šļūkšanas trase – tās ir tikai
nedaudzas no piedāvātajām aktivitātēm. AB
animācijas filmu varoņi gaidīja ciemiņus savā
pilsētiņā. Tie, kuri nemaz nebaidās no dinozauriem, savu drosmi varēja pārbaudīt dinozauru takā. Brīžiem bija jāsabīstas no pēkšņa
dinozaura rēciena un kustēšanās. Viena no
krāšņākajām vietām parkā bija Cālis.lv stāstu taka. Tik daudzi latviešu rakstnieku darbi,
ilustrēti ar filigrāni izstrādātām leļļu figūrām, ļāva uz mirkli aizmirsties no ikdienas
realitātes.
Kad katra atrakcija bija izbaudīta vairākkārt, saule jau laidās uz vakara pusi un skolēni
pulcējās mājupceļam. Vēl tikai atlika izbaudīt, ko nozīmē būt „Burbuļu pavēlniekam”.
Ikviens varēja sadarboties ar vēju un baudīt
krāsaino ziepju burbuļu lidojumu. Arī skolotājas no šī prieka neatteicās. Pēc kopīga foto
visu ceļu bija dzirdamas bērnu čalas par gūtajiem iespaidiem. Liels paldies Viesītes novada
pašvaldībai un personīgi A. Žukam par dāvāto ekskursiju bērniem, šoferim Ilmāram, kurš

Saules pielietā 7. septembra diena daudziem Rites skolas skolēniem ilgi paliks atmiņā. Mazie sportisti, kas vasaras laikā bija
kļuvuši vēl ņiprāki, devās Viesītes novada
pašvaldības dāvātajā ekskursijā. Šīs ekskursijas galamērķis bija izklaides parks „Avārijas
brigāde”. Jau teritorijas ārpusē mūs sagaidīja ļoti liela, kosmonauta skafandrā tērpta
pērtiķa statuja. Pēc ļoti ātras biļešu iegādes
bērniem tika izdalītas lapiņas ar teritorijas

plānojumu un visi varēja doties „savās gaitās”.
Kopumā bija 25 dažādi punkti, ko katrs varēja
apmeklēt, kad vien vēlas. Bērnu soļi aizdipēja
dažādos virzienos. Meitenes devās uz radošo
darbnīcu telti, lai izgreznotu savas sejiņas ar
skaistiem zīmējumiem. Puiši sevi aplīmēja
ar dažādiem tetovējumiem. Čaklākie aši pagatavoja cepumus un vēl pirms aktivitātēm
paspēja panašķēties. Lielajā izklaides parkā –
aktivitātes dažādām gaumēm. Karuseļi, šļaks-

vizināja ne tikai bērnus, bet arī viņu iespaidus
un emocijas! Paldies skolotājai S. Tučai par
veiksmīgi izvēlēto ekskursijas vietu un mērķi!
Šī patiesi bija viena no labākajām dāvanām
bērniem, uzsākot jauno mācību gadu jau kā
Viesītes vidusskolas „c” klašu skolēniem.
Skolotāja V. Liepiņa
S. Tučas foto

Viesītes novada jaunieši apmeklē piedzīvojumu
un atpūtas nometni

No 20. līdz 25. augustam 3 jaunieši no
Viesītes novada piedalījās atpūtas un piedzīvojumu nometnē jauniešiem ar īpašām
vajadzībām. Kopā ar jauniešiem devās arī
viena pavadošā persona. 20. augustā Jelgavā
ieradās 32 jaunieši (no 18 līdz 25 gadiem) no
Latvijas un Lietuvas un 8 viņus pavadošās
personas. Nometnes dalībnieki bija ieradušies no Auces, Dobeles, Jaunjelgavas, Viesītes
novadiem Latvijā un Jonišķu, Kretningas,
Rokišķu pašvaldībām Lietuvā. Nometnē tika
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piedāvātas kokapstrādes, keramikas, dejas
terapijas, rokdarbu radošās darbnīcas sertificētu, ar pieredzi darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti speciālistu vadībā. Nometne notika
ES Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas finansētā projekta „SocQuality”,
LLI-317, ietvaros.
Projekta mērķis ir veicināt personu ar
invaliditāti, bērnu, jauniešu un veco ļaužu
integrāciju sabiedrībā, īstenojot sociālās iekļaušanas pasākumus un uzlabojot sociālo
pakalpojumu kvalitāti. Projektā tiks veidoti

un uzlaboti sociālās iekļaušanas pasākumi
cilvēkiem, kas ir pakļauti atstumtības riskam.
Projekta ietvaros plānots iekārtot dienas centru Viesītē, organizēt starptautiskas vasaras
nometnes bērniem un jauniešiem, apmācības
speciālistiem. Īstenošanas laiks – 24 mēneši:
no 01.02.2017. līdz 01.02.2020. Projekta rezultātā Viesītē tiks izveidots dienas centrs.
Vadošais partneris ir Zemgales plānošanas
reģions, partneri – Jonišķu A. Raudonikis
Mākslas skolas Atvērtais jauniešu centrs,
Kretingas Dienas aktivitāšu centrs, Jauniešu

centrs Rokišķos, Dobeles, Jaunjelgavas,
Auces, Viesītes novadu pašvaldības.
Šo projektu finansē Eiropas Savienība.
Viesītes novada pašvaldības budžets projekta
ietvaros ir EUR 109732,96, projekta kopējais
budžets ir EUR 791256,20, tai skaitā ERAF
finansējums EUR 672567,74.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas
Savienības finansiālo atbalstu. Pār tās saturu
pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
Projektu administratore L. Maisaka

Viesītes deju kolektīvs „Augšzeme” viesojās
sadraudzības pilsētā Židačivā Ukrainā

tusam. Uz šo svinīgo notikumu tika uzaicināts
arī Viesītes vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Augšzeme” un Viesītes novada pašvaldības
delegācija.
Deju kolektīva dalībnieki stāsta, ka šī bija
lieliska iespēja izbaudīt gan ukraiņu viesmīlību, gan parādīt mūsu, latviešu, tautisko deju
tradīcijas Ukrainas iedzīvotājiem, gan arī sadraudzēties ar Židačivas tautas deju kolektīviem. Par visspilgtāko notikumu viesošanās
laikā dalībnieki atzīst uzstāšanos pie jaunatklātā pieminekļa par godu Magdeburgas tiesībās
piešķirtajam pilsētas statusam. Tas esot bijis
ļoti liels pagodinājums, jo uzstāties tika uzaicināts tikai latviešu kolektīvs.
Dalībnieki uzsver to, ka iespaidi par
Ukrainas viesmīlību un sirsnīgo uzņemšanu
bija tik pozitīvi un stipri, ka to nesabojāja pat
30 stundu garais mājupceļš.

No 14. līdz 17. septembrim Viesītes sadraudzības pilsētā Židačivā (Ukraina) notika

dažādi pasākumi par godu pirms 625 gadiem
Magdeburgas tiesībās piešķirtajam pilsētas sta-

Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Sala

VPDK „iDeja” dejotāji uzstājas Lietuvā

Viesītes kultūras pils vidējās paaudzes
deju kolektīvs „iDeja” kopā ar 3 pārstāvjiem
no bērnu kolektīva „Danceri” piedalījās pasākumā „Burbuļu diena” Rokišķos. Pasākums
notika š. g. 16. septembrī vienlaicīgi ar
Rokišķu pilsētas svētkiem. Pirms uzstāšanās
VPDK „iDeja” pārstāve J. Stumbiņa lietuviešu
valodā sveica klātesošos pilsētas svētkos, kā
arī iepazīstināja ar kolektīvu, ko viņa pārstāv.
Deju kolektīvs savā programmā izpildīja 5 dejas, no kurām viena tika izpildīta kopā ar bērniem. Pasākumam noslēdzoties, dejotājiem
bija patīkami no skatītājiem dzirdēt labus vārdus par uzstāšanos. Viesītes novada pašvaldības projektu īstenošanas komanda saka lielu
paldies visiem dejotājiem un līdzbraucējiem,
kas piedalījās projekta rīkotajā pasākumā un
pārstāvēja Viesītes novadu!
Šis pasākums tika īstenots Eiropas
Savienības Interreg Latvija – Lietuva pārro-

bežu sadarbības programmas 2014 – 2020
atbalstītā projekta „Ilgtspējīgas, sabiedriskas
un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas”, Nr.
LLI-295, ietvaros. Viesītes novada pašvaldība
ir vadošais partneris šim projektam, kuru tā
īsteno kopā ar Rokišķu rajona pašvaldības
administrāciju. Projekta īstenošanas laiks ir
18 mēneši – no 01.04.2018. līdz 30.09.2019.
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Tā mērķis ir radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos,
organizējot kopīgus pasākumus.
Projekts risina sociālās iekļaušanās un
iedzīvotāju skaita samazināšanās problēmas
saistībā ar emigrāciju un nabadzību. Aktīvam
dzīvesveidam tiks izveidotas un uzlabotas divas vietas Viesītē un divas – Rokišķos.
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Septembra sākumā tika pabeigts darbs
pie Viesītes stadiona aprīkošanas ar žogu.
Pašlaik notiek darbs pie bērnu rotaļu laukuma izveides Viesītē, pie Zaļā tirdziņa.
Iegādāti arī piederumi, lai popularizētu veselīgu uzturu un dzīvesveidu un demonstrētu
ātrās ēdināšanas produktu negatīvo ietekmi
uz veselību. Vēl tiks izstrādāts sociālās ie-

kļaušanas algoritms. Tas būs viegli izmantojams informatīvs dokuments ar saprotamām
instrukcijām sabiedrībai un speciālistiem.
Šo projektu finansē Eiropas Savienība.
Kopējais projekta 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. Pār tās saturu
pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
Projektu administratore
L. Maisaka

Bibliotēku ziņas

Viesītes bibliotēkai dāvina grāmatu

aiz skolas kalna”. Lai arī Mudītes dzimtā puse ir Talsi un lielāko mūža
daļu viņa ir pavadījusi Rīgā, viņa ir saistīta arī ar Viesīti. Netālu no
Viesītes – Eķengrāvē – dzīvojusi viņas māsa, tāpēc te iznācis pavadīt
daudz laika, iepazīti šejienes cilvēki. Mūsu pusei un tās ļaudīm veltītas
arī vairākas grāmatas nodaļas.
Grāmata ir autores dzīvesstāsts, kas aizsākas Latvijas brīvvalstī
1940. gadā Lubānas baltajos klānos, kur paiet arī pirmie skolas gadi.
Turpmākais skolas laiks saistās ar Bērzauni, bet visromantiskākās un
jūsmīgākās jaunības atmiņas vēstī par Kurzemes pusē – Selekcijā, Talsu
2. septiņgadīgajā un vidusskolā - aizvadīto laiku. Latvijas Universitātē
iegūtās zināšanas vācu valodas un literatūras pasniedzējas kvalifikācijā
apvienojumā ar šūpulī ielikto gudrību, vitalitāti un darba spējām ir
labs pamats Mudītes Tauriņas 40 gadu ilgajā skolotājas darbā Latvijas
kultūras koledžā, arī tulces un gides darbā. Apjomīgā, bagātā latviešu
valodā uzrakstītā grāmata par vienas stipras latviešu dzimtas meitenes
dzīves gājumu sniedz kolorītu laikmeta raksturojumu septiņu gadu
desmitu garumā.
Paldies bibliotēkas lasītāju vārdā autorei par dāvinājumu!

Augusta beigās Viesītes bibliotēku apciemoja un ar darbiniekiem
tikās Mudīte Tauriņa, kura bibliotēkai dāvināja savu grāmatu „Tur

Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena

1. klase iepazīst bibliotēku un Raini

Saulainā 20. septembra rītā Viesītes bibliotēkā ciemojās 1. klases skolēni un klases
audzinātāja Daina Vanaga. Apciemojumam
bija divi mērķi: uzzināt, kas ir bibliotēka, kā
arī Dzejas dienu noslēgumā sveikt bibliotekāres ar Raiņa dzejoļiem un to noskaņās apgleznotiem akmentiņiem – dzej-oļiem.
Zinātkārajiem bērniem un tikpat zinātkārajai skolotājai bija daudz jautājumu par

bibliotēku, par tās galvenajām iemītniecēm –
grāmatām, taču viņi neatteicās arī uzzināt ko
vairāk par dzejnieku – Dzejas dienu galveno
varoni – Raini. No stāstītā un redzētajām fotogrāfijām un dokumentālās filmas fragmenta bērniem iepatikās Rainis kā personība, viņi
vēlējās zināt, vai Rainis vēl ir dzīvs.
Satikt pašu dzejnieku vairs nav iespējams,
taču jau nākamajā dienā, 21. septembrī, klase

dosies ekskursijā uz Tadenavu, Raiņa bērnības mājām.
Lai jauks brauciens un papildinās zināšanas par mūsu diženo novadnieku!
Bet bibliotēkā izstādi ar latviešu rakstnieku dzejoļu grāmatām bērniem rotā 1. klases
skolēnu apgleznotie krāšņie dzej-olīši. Nāciet,
apskatiet!

Septembris Rites pagasta bibliotēkā

Kokos lapas sāk zaudēt savu vasarīgo sulīgumu, zaļā krāsa lēnām pārtop dzeltenā vai
sarkanīgā tonī. Kaut kur iztālēm vēsais rudens vējš traucas pāri koku galotnēm, paķerot
sev paspārnē putnus. Klāt rudens, klāt jaunais
mācību gads – skolā aicinoši sāk skanēt zvans.
Jau pirmajā mācību nedēļā mazie Viesītes
vidusskolas izglītības programmas īstenošanas vietas – Rite, pirmklasnieki tika aicināti
ciemos uz Rites pagasta bibliotēku. Viņiem
tika izrādīta bibliotēka, pastāstīts par brīvā
laika pavadīšanas iespējām šeit. Bērni varēja
aplūkot pašu mazāko grāmatu fondā.
Lai bērniem pirmā tikšanās ar bibliotēku paliktu atmiņā ar kaut ko interesantu, tad
kopīgi gatavojām Tēvu dienas apsveikumus,
jo septembra otrā svētdiena ir Tēvu diena.
Paldies mazajiem pirmklasniekiem par radošumu un atsaucību nodarbības laikā!
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja
K. Verečinska
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M. Tauriņas foto

I. Jančevska, bibliotekāre
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Viesītē ar koncertizrādi „Ceļojošais
Vijolnieks” viesosies muzikālā apvienība
„Paldies Tev, draugs”!

Sestdien, 20.oktobrī, plkst. 18:00 Viesītes Kultūras pilī notiks koncertizrāde „Ceļojošais Vijolnieks”, ko piedāvā muzikālā apvienība „Paldies Tev, draugs”.
Mūzika ir neatņemama jebkuras kultūras sastāvdaļa. Tieši mūzikā vislabāk
izpaužas tautas raksturs, tās tradīcijas un vērtības. Koncertizrādes „Ceļojošais
Vijolnieks” iedvesmas avots ir latviešu tautas neviltotā un patiesā mīlestība uz
dziesmu. „Ceļojošais Vijolnieks” aicina Jūs aizraujošā piedzīvojumā uz krāšņo
tērpu, smeldzīgo dziesmu un temperamentīgo deju pasauli.
No š. g. 22. septembra visā Latvijā – skaistākās un jutekliskākās latviešu
mīlas dziesmas, jaunu un vēl nedzirdētu dziesmu pirmatskaņojumi, eksotisko
deju teātris, pārsteidzoši dueti, krāšņi tērpi, latvieša Andra Daņiļenko jodelēšana Šveices kalnos, veltījums LV-100, Jāņa Krūmiņa nepārspētā upes deja
(riverdance), karstasinīgas romu melodijas, Antras Ozolas mobilais duets internetā, latviešu izcelsmes itāļu mafiozo solo uz zelta saksofona, studenta jaunā
dziesma, Kaspara Pudnika vijoles solo uz vienas stīgas, jautri monologi un humora pilni dialogi, un vēl daudz dažādu spraigu un aizraujošu priekšnesumu.
Šajā neticami sirsnīgajā un jautrajā ceļojumā piedalīsies vokālā pedagoga,
zinātņu doktora Edgara Kramiņa izdaudzinātā audzēkne. Jaunā estrādes lakstīgala Ravita Kreicberga pārsteigs ar savu unikālo balss tembru un diapazonu
trīs oktāvās. Koncertizrādes apmeklētājiem būs iespēja iepazīt un atklāt vēl vienu jaunu zvaigznīti – Margaritu Konošonoku.
Muzikālā apvienība „Paldies Tev, draugs” dāvinās Jums neaizmirstamu ceļojumu 2 stundu garumā no Kurzemes līdz Šveices Alpiem un no Īrijas līdz
Latgales zilajiem ezeriem.
Koncertizrādē piedalās: Andris Daņiļenko, Jānis Krūmiņš (Apvedceļš),
Kaspars Pudniks (Riči), Antra Ozola (Menuets/Tip Top), Māris Trankalis,
Ravita Kreicberga, Margarita Konošonoka, Eksotisko deju teātris u.c.
Biļetes var iegādāties: „Biļešu Serviss” kasēs, „Circle K” DUS, „Latvijas
Pasts” nodaļās visā Latvijā, Viesītes Kultūras pilī.
Baudīsim krāšņo tērpu, smeldzīgo dziesmu un vijoles spēli visi kopā!

Dievkalpojumu kārtība

VIESĪTES ROMAS KATOĻU
DRAUDZĒ
(Raiņa iela 61A, Viesīte, LV-5237)

Aicinām uz
Hip - Hop deju nodarbībām!

• svētdien, 7. oktobrī, plkst. 15:00
bīskapa E. Pavlovska vizitācija
• svētdien, 21. oktobrī, plkst. 15:00

Svecīšu vakari

Rites pagastā
13. oktobrī

• 15.00 Tiltiņu kapos
• 16.00 Ilzu kapos
• 17.00 Melderišķu kapos

Elkšņu pagastā
13. oktobrī
•
•
•
•
•

14.00 Kundzānu kapos
15.00 Ūzānu kapos
16.00 Kristūžu kapos
17.00 Klauces kapos
18.00 Svaru kapos

Saukas pagastā
20. oktobrī

• 15.00 Smiltaines kapos
• 16.00 Galvānu kapos. Vada
mācītājs A. Ivanovs.

Aicinām jaunus dalībniekus uz Hip - Hop deju nodarbībām
Lones Tautas namā jau no 23. septembra plkst. 12.00,
kā arī turpmāk – katru svētdienu!
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KULTŪRAS AFIŠA oktobrī

Viesītes Kultūras pilī

4. oktobrī plkst. 19:00 Zaļo un Zemnieku Savienība aicina uz koncertu
„ES GRIBU DZĪVOT UN DZIEDĀT LATVIJĀ!”
ar Gunti Skrastiņu un draugiem: Ievu Sutugovu, Inetu Rudzīti, Aināru
Bumbieri, Daini Skuteli, Modri Laizānu, Zinti Žvartu, Ivaru Kalniņu, Juri
Kristonu, Ivaru Jercumu.
IEEJA – BEZ MAKSAS
20. oktobrī plkst. 18:00 muzikālā apvienība „Paldies Tev, draugs” piedāvā
koncertizrādi „Ceļojošais Vijolnieks”. Piedalās: Andris Daņiļenko, Jānis Krūmiņš
(Apvedceļš), Kaspars Pudniks (Riči), Antra Ozola (Menuets/Tip Top),
Māris Trankalis, Ravita Kreicberga, Margarita Konošonoka, eksotisko deju
teātris. Biļetes iepriekšpārdošanā Kultūras pilī.
Biļešu cenas: 8,00; 9,00; 10,00 EUR

Elkšņu kultūras namā

31. oktobrī plkst. 13:00 radošā darbnīca bērniem „Rudens burvība”

Rites Tautas namā

20. oktobrī plkst. 19:00 APAĻO KĀZU JUBILEJU pasākums
Plkst. 22:00 balle „AR MĪLESTĪBU SIRDĪ”
Ieeja: kāzu jubilāriem un aicinātiem viesiem – BRĪVA,
pārējiem – EUR 4,00

Bibliotēkā skatāma izstāde „Manai pilsētai 90”
Viesītes bibliotēkā gan septembrī, gan oktobrī skatāma izstāde

„Manai pilsētai 90” –

Viesītes pilsēta, notikumi un cilvēki viesītieša A. Goldberga fotogrāfijās.
Tas ir veltījums mūsu pilsētai tās skaistajā jubilejā.
Aicinām ikvienu aplūkot izstādi!
Es caur tevi uzzināju,
kādu sirdi sevī nesu,
kāda tajā ir priekš tevis
baltas saules pilna vieta.
Es caur tevi uzzināju,
kādi dvēselē ir zvani
un kā tie par tevi zvanīt
(O. Vācietis)
var ar lakstīgalas balsi.
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa
sirsnīgi sveic

Viesītes novada
Dzimtsarakstu
nodaļas dati
Septembra mēnesī Viesītes
novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 3 jaundzimušie –
2 zēni un 1 meitene.
Sveicam vecākus!

Pieminam
aizsaulē
aizgājušos…

Vanda Liepiņa

1931. – 05.09.2018.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

5. oktobrī plkst. 16:00
Deju zālē

SVINĪGS
SARĪKOJUMS,
VELTĪTS SKOLOTĀJU
DIENAI
Plkst. 17:00 Koncertzālē
MĀRCIS AUZIŅŠ un
AIJA VĪTOLIŅA koncertā
„Krustojumi”

Muzikāls ceļojums dažādu valstu,
valodu un žanru pasaulē, ietērpts
talantīgā ģitārista Mārča Auziņa
aranžijās un šarmantās dziedātājas
Aijas Vītoliņas brīnišķīgajā balsī.

Laipni aicināti visi interesenti!
IEEJA – BEZ MAKSAS

Dimanta kāzās

Elkšņu pagasta iedzīvotājus Emīliju un Jāni

Vanaģeļus (laulība reģistrēta 1958. gada 12. jūlijā),
Zelta kāzās
Viesītes pilsētas iedzīvotājus Gentu un Edgaru
Vecumniekus (laulība reģistrēta 1968. gada 15. jūnijā),
Elkšņu pagasta iedzīvotājus Zelmu un Andri
Osmas (laulība reģistrēta 1968. gada 30. augustā),
Viesītes pilsētas iedzīvotājus Valentīnu un Jāni
Šupiņus (laulība reģistrēta 1968. gada 21. septembrī).
Vēlam veselību un saticību arī turpmākajos
kopdzīves gados!

6. oktobrī plkst. 9:00 – 13:00

Viesītē, „Zaļā tirgus” teritorijā un laukumā pie Kultūras pils,

RUDENS TIRGUS
Aicināti pirkt un pārdot gribētāji!
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