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Ar darbu tev ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem - pilna sirds.
Ik zars no tava dzīves koka
Tik brīnum jaukos ziedos mirdz.
M. Jansone

Viestītes novada pašvaldības vārdā,
domes priekšsēdētājs Alfons Žuks

PAZIŅOJUMS!
Sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības
101. 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, •
Gada labākais un apzinīgākais darbinieks par iepriekšējā gada sasniegumiem un devumu
novadam.
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Izdevuma „Viesītes Novada Vēstis”
redkolēģija

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 25. oktobrim.

Plānotas iedzīvotāju
tikšanās
ar Viesītes novada
pašvaldības vadību un
speciālistiem
Šī gada 21. oktobrī visi laipni aicināti uz
tikšanos ar Viesītes novada domes priekšsēdētāju A. Žuku, izpilddirektori S. Lūsi,
SIA “Viesītes Komunālā pārvalde” vadītāju
M. Blitsonu un pašvaldības policistu Jāni
Pučinski:
9:00 – Saukas pagasta pārvaldē,
10:00 – Saukas bibliotēkā,
11:00 – Rites pagasta pārvaldē,
12:00 – Elkšņu pagasta pārvaldē,
17:30 – Viesītes Kultūras pils kinozālē.

Klāt atkal
Ziemassvētku laiks…

Tālrunis uzziņām 65245179
vai 28680097.
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Septembris – dzejas dienu laiks!

Uz Dzejas dienām Riebiņos!

Šī gada 20. septembrī Viesītes novada bibliotēku darbinieki kopā ar mūsu puses dzejniekiem un atsaucīgajiem bibliotēkas atbalstītājiem devās braucienā uz Riebiņu novadu.
Ideja par šo mazo ceļojumu jeb pretvizīti
dzima jau jūnijā, kad Viesītē ciemojās dzejnieces no Riebiņu novada un Marta Binduka,
novadnieka - dzejnieka un filozofa - Roberta
Mūka muzeja vadītāja, tik interesanti un aizraujoši stāstīja par R. Mūka personību, viņa
aizsākto “Elles ķēķi” Ņujorkā un pašu Riebiņu
novada dzejnieku dzejas tradīcijām.
Mūsu ceļojuma pirmais mērķis – Galēnu
pagasts, kur Roberta Mūka muzejā mūs laipni uzņēma muzeja vadītāja Marta Binduka un
krājuma glabātāja Mārīte Upeniece – Skutele.
Martas rokās bija mūsu tālākā iepazīšanās ar
Galēnu pagastu. Pēc R. Mūka muzeja apmeklējuma devāmies uz māju, kur R. Mūks piedzimis, kā arī apmeklējām viņa kapa vietu. Iegriezāmies arī Vidsmuižas Svētā Gara Romas
katoļu baznīcā, kas atrodas Galēnos.
Sirsnīgi mūs uzņēma zemnieku saimniecību “Liepas” un “Gribolva” īpašnieki. Viņu
saimniecībās redzētais un dzirdētais tikai
vēlreiz apliecina Latgales saimnieku sīkstumu
un izturību, gaišumu un dzīves gudrību.
Mūsu šīs dienas galvenais pasākums notika Galēnu pagasta kultūras namā, kur Marta
uz kopīgu dzejas stundu kopā bija pulcējusi
savas puses dzejnieces – Margaritu Kroli, Eve-

līnu Visocku, Irēnu Krastiņu - un burvīgus
mūziķus – Arni un Stasiku no Galēniem. Ar
saviem dzejoļiem klātesošos iepazīstināja arī
mūsu dzejnieces: Anita Orbidāne, Elita Jansone, Daina Vanaga, Anita Maļinauska, Anita
Mutule un Baiba Masuleviča. Dzejas stunda
noslēdzās ar skaistām emocijām – smaidiem,
pacilātību, prieku par kopīgo pasākumu, kā
arī ar ziediem no klausītājiem, kas novērtēja
dzejnieku sniegumu. Protams, noslēgumā arī
kopīga fotografēšanās, lai iemūžināto skaisto
mirkli.
Mūsu ceļojums gan vēl nebija beidzies,
jo to turpinājām, apmeklējot vēl trīs Riebiņu
novada bibliotēkas. Pabijām Galēnu pagasta
bibliotēkā, Stabulnieku pagastā paguvām apjūsmot unikālās Stabulnieku koka dzirnavas,
bet bibliotēkā tikāmies ar bibliotekāri un dzej-

nieci Anitu Betleri, dzejnieci Līgu Malnaci,
ieklausījāmies viņu sacerētajās dzejas rindās.
Anita ciemakukulim mums katram bija sagatavojusi skaisti noformētus savus dzejoļus,
kā arī sarūpējusi gardos rudens vēstnešus –
ābolus - no sava dārza. Brauciena noslēgumā,
pavisam noguruši, vēl apmeklējām plašo un
skaisto Riebiņu novada bibliotēku.
Paldies par skaistajām emocijām Riebiņu puses ļaudīm! Īpaši silts Paldies par silto
un sirsnīgo uzņemšanu, par viesmīlību un
patiešām prasmīgi organizēto kopīgo dzejas
pasākumu un mūsu ekskursiju pa Riebiņiem
Martai Bindukai! Tā bija ļoti saturīga, piepildīta un interesanta diena Riebiņos!
Viesītes bibliotēkas vadītāja
L. Griškena

Klāt septembris - dabas krāšņuma un dzejas mēnesis

Septembris ir jauna mācību gada un arī
rudens sākums. Reizē ar septembra zeltītajiem
saules stariem, koku krāsaino lapu rotu un
bagāto ābolu ražu, kā katru gadu, Viesītes vidusskolā ienāk Dzejas dienas. Šoreiz tās popularizējām ar Viesītes bibliotēku kopīgi veidotā
prezentācijā par Dzejas dienām – to vēsturi un
šodienas aktualitātēm. Šī prezentācija Dzejas
dienu laikā bija skatāma skolas vestibilā uz lielā
ekrāna, kā arī Viesītes bibliotēkā. Tajā centāmies fotogrāfijās atspoguļot arī mūsu novada

dzejnieku aktivitātes, kā arī mirkļus no kopīgajiem skolas un bibliotēku pasākumiem.
Vasariņa jaukā
Lēnām atvadās.
Pati saule viņu
Projām vizinās.

/D. Rinkule – Zemzare/
Šogad Dzejas dienām veltītajā pasākumā piedalījās 1. – 4. klašu skolēni, un šī gada
tēma bija aizgājusī vasara ar tās priekiem un
2

bēdām, padarītajiem darbiem un varbūt arī
kādu nedarbu. Skolēnu uzdevums, gatavojoties pasākumam, bija vai nu uzrakstīt pašiem
savu dzejoli par aizgājušo vasaru, vai arī lasīt
latviešu dzejnieku dzejoļu grāmatas un atrast
sev tīkamāko dzejoli. Katra klase saņēma arī
zīmētas dažādu koku lapas, kuras vajadzēja
izgriezt, glīti un rūpīgi izkrāsot un uz tām uzrakstīt dzejoli.
Pasākuma noslēgums notika 13. septembrī
Viesītes vidusskolā (žēl, ka laika apstākļi neļāva
tam notikt brīvā dabā, jo ar saviem paveiktajiem darbiņiem gribējām izrotāt skolas apkārtni). Pasākuma ieskaņā bērniem tika pastāstīts
par Dzejas dienu rašanās vēsturi un tradīcijām,
kas veidojušās 54 gadu garumā. Tad vārds tika
dots pašiem skolēniem. Ar lielu un patiesu
prieku viņi rādīja savu veikumu, skaitīja savus un citu latviešu dzejnieku darbus, dziedāja
dziesmas.
Pasākumam noslēdzoties, skolēnu veidotie
darbi palika skolā, kur rotāja skolas telpas, tās
padarot krāsainākas un reizē atgādinot, ka septembris jau daudzus gadus tiek dēvēts par Dzejas dienu mēnesi, kad vairāk lasām un klausāmies dzeju dažādu cilvēku izpildījumā.
Paldies par atsaucību skolēniem un viņu
audzinātājām!
Viesītes vidusskolas bibliotekāre
G. Plēsuma
S. Milaknes foto
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Novadnieces Ligitas Ābolnieces dzejoļu krājuma “Gulbja dziesma”
atvēršanas pēcpusdienā Salā

Notveru mirkli,
paņemu rokās,
gribu aplūkot.
Acis pažilbst
no tāda spožuma! 

/L. Ābolniece/

12. septembrī plkst. 13:00 Salas kultūras
nama Mazajā zālē notika dzejnieces Ligitas
Ābolnieces dzejoļa krājuma “Gulbja dziesma”
atklāšanas pasākums.
Ligitas Ābolnieces dzejas krājumā vēstīts
par dzīves un vitalitātes sadursmi ar neizbē-

gamo un neparedzamo destrukciju. Dzejoļus
caurvij jūtīgums, kas atbalsojas dabas tēlos,
tostarp putna, kā arī upes, jo īpaši dzejniecei
tuvās Ziemeļsusējas tēlos, kas palīdz rast mierinājumu.
Atklāšanas pasākumā dzejniece visiem
klātesošajiem pastāstīja par savu dzejoļu krājumu, lasīja dzejoļus, kā arī izteica pateicības
vārdus grāmatas atbalstītājiem, tajā skaitā arī
Viesītes novada pašvaldībai, par finansiālo atbalstu.
No Viesītes novada dzejnieci sveikt devās Saukas pagasta bibliotēkas vadītāja Velta
Lāce, Viesītes bibliotēkas vadītāja Līga Griškena un Viesītes novada pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse.
Novēlam iedvesmu arī turpmāk!
Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Mažeika
V. Lāces foto

Guntara Rača autorvakars “Mīlestība ir” Viesītē!

Laikā, kad visā Latvijā svinam svētkus
dzejai, 12. septembra vakarā Viesītes Kultūras
pils Tradīciju zāle tika piepildīta ar mīlestību,
dziesmām un dzeju Guntara Rača un viņa
draugu izpildījumā autorvakarā “Mīlestība ir”.
Koncertā tā apmeklētājus - Viesītes ie-

dzīvotājus un viesus - priecēja grupas “Saldās
sejas” un “Bet Bet” dalībnieki Uģis Tirzītis
(ģitāra), Andris Alviķis (bass), kā arī dziedātāja Katrīna Bindere. Pasākumā izskanēja
dziesmas no jaunajai grāmatai “Mīlestība ir”
pievienotā akustiskā albuma, kā arī G. Rača

Sveiciens zelta rudenī!
Darbīgi esam pavadījuši pavasari un vasaru. Viesītes novadā realizēti projekti un veikti
darbi, kuru rezultāts - sakārtota vide un infrastruktūra, jaunas atpūtas vietas un iespējas
novada iedzīvotājiem un viesiem.
Pavasara un vasaras periodā daudz darba
tiek ieguldīts, lai pagastu un pilsētas teritorijā tiktu uzturēta pievilcīga un sakopta vide.
Tiek pļauti zālāji, stādītas ziedu kompozīcijas.
Visas sezonas laikā ziedu stādījumi priecē ar
košumu un krāsu bagātību.
Kā lielākais un gaidītākais projekts – jaunais Viesītes aprūpes centrs, kura būvniecība
ir noslēgusies, tiek pārbaudīta būvniecības

dokumentācija, un, iespējams, novada informatīvā izdevuma saņemšanas brīdī objekts
būs oficiāli pieņemts.
Liels un nozīmīgs darbs - veikti remonta
darbi bijušās arodskolas kopmītņu jumtam.
Viesītes novadā veikti infrastruktūras uzlabojumi - izveidots ielu apgaismojums Rites
pagastā, nomainīti apgaismes ķermeņi Viesītes pilsētā. Apgaismojuma pilnveidošana un
nomaiņa turpināsies arī nākamajā gadā. Tāpat
arī turpināsies divu pašvaldības ceļu posmu
atjaunošana Viesītes novada Elkšņu un Saukas pagastos.
Viesītes novada pašvaldība īsteno pro3

lasījumi no grāmatām “Mīlestība ir” un “365”.
Tāpat arī autorvakara apmeklētāji tika
iesaistīti gan dzejas lasījumos, gan dziesmu
dziedāšanā.
Mūziķa un dzejnieka Guntara Rača jaunākā dzejoļu grāmata “Mīlestība ir” klajā nāca
šī gada 22. augustā. Tā ir pieejama komplektā
ar ekskluzīvu CD albumu, kurā dziesmas ar
Rača vārdiem akustiskās versijās izpilda Ivo
Fomins, Zigfrīds Muktupāvels, Intars Busulis,
Tomass Kleins, Katrīna Bindere, grupas “Saldās sejas” solists Jānis Narkevics Jr., dziesminieks un novadnieks Renārs Veličko un jaunā
dziedātāja Kristena Cīrule.
Ikviens apmeklētājs varēja iegādāties grāmatas un saņemt autora autogrāfu, kā arī kopīgi nofotografēties.
Mīlestība ir, bija un būs.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Mažeika
R. Vasiļjevas foto
jektus, kas uzlabo un bagātina iedzīvotāju un
novada viesu atpūtas iespējas. Labiekārtota
atpūtas vieta pie Viesītes ezera, iekārtots atpūtas un rotaļu laukums Zaļā Tirgus teritorijā.
Inovatīva un aktivitātēm bagāta atpūtas vieta
izveidota Saukas pagasta Lonē - Bānīša stacija. Visi realizētie projekti (gan norādītie, gan
nepieminētie) sniedz ievērojamu ieguldījumu
Viesītes novada teritorijas attīstībā un labiekārtošanā.
Turpināsim iesāktos darbus, lai ikdienā ap
mums ir sakopta, droša un ērta vide. Paldies
par sapratni un pacietību! Mūsu darba rezultāti nav sasniedzami īstermiņā, tie prasa laiku,
cilvēku un finanšu resursus un ieguldījumus.
Viesītes novada izpilddirektore S. Lūse
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SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē
Par apkuri
Tarifs Viesītē par siltuma piegādi
2019./2020. gadā paliek nemainīgs – 40,72
EUR/Mwh. Tas ir viens no zemākajiem
tarifiem Latvijā.
Maksa par apkuri katram dzīvoklim ir
atšķirīga, tā tiek aprēķināta individuāli pēc
katrā mājas ievadā uzstādītā siltuma skaitītāja
rādījumiem un dzīvokļa platības.
Pieejamā informācija par apkures maksu
tuvākajās pilsētās: Aizkraukle – 45,16 EUR/
MWh; Koknese – 47,92 EUR/MWh; Pļaviņas 50,20 EUR/MWh; Līvāni - 53,93 EUR/MWh;
Jēkabpils - 54,22 EUR/MWh; Aknīste 64,03 EUR/MWh; Nereta - 1,10 - 2,06 EUR/
m2/mēnesī.
Katlu māja sagatavota apkures sezonai.
Noslēgti līgumi par šķeldas piegādi ar SIA
WARMY.
Par atkritumu apsaimniekošanu
Sadzīves atkritumus individuālo māju
un saimniecību īpašniekiem jānodod no
sava īpašuma atbilstoši līgumam. Atkritumu
izmešana jebkurā citā vietā, jebkurā citā
konteinerā ir sodāma atbilstoši likumdošanai
ar naudas sodu no 70 EUR.
Šķirot atkritumus ir viegli. Dalīti vākto
atkritumu punktos jebkurš novada iedzīvotājs
var izmest:
- zaļajos zvanveida konteineros - tikai
stikla pudeles un burkas. Joprojām daudzi
nesaprot, ka šajos konteineros kategoriski
nedrīkst mest logu stiklu, auto stiklu un

keramikas izstrādājumus;
- dzeltenajos un zilajos konteineros ar
speciālajām atverēm - var mest papīru,
kartonu, plēves, PET pudeles, plastmasas
kanniņas, metāla izstrādājumus, skārdenes.
Nedrīkst mest vienreizējās lietošanas
traukus, netīru iepakojumu, slapju papīru
un sadzīves atkritumus.
Nemetiet konteineros kompostējamos
materiālus (lapas, augu atliekas, zemi),
kā arī smiltis. Pirms mešanas apskatieties
informāciju uz konteinera.
No 2020. gada 1. janvāra pieaug dabas
resursu nodoklis no 35 EUR/t uz 50 EUR/t.
Samazinās sadzīves atkritumu apglabāšanas
tarifs poligonā “Dziļā vāda” no 75,16 EUR/t
uz 69,16 EUR/t.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksa Viesītes novadā paliek nemainīga 19,61 EUR/m3 vai 2,97 EUR/cilvēku/mēnesī
daudzdzīvokļu mājās.
Ja tiek slēgts līgums par sadzīves
atkritumu izvešanu vismaz vienu reizi
mēnesī, konteiners sadzīves atkritumiem
(140 litri vai 240 litri) tiek nodots bezmaksas
lietošanā. Var iegādāties marķētos atkritumu
maisus ar mazāku tilpumu.
Oktobra sākumā Viesītē būs novietots
konteiners lielgabarīta atkritumu izmešanai.
Sekojiet informācijai!
Par māju apsaimniekošanu un dzīvokļu īri
Ja dzīvoklim mainās īpašnieki, vecajam
īpašniekam jāinformē apsaimniekotājs, ka

īpašums pārdots, bet jaunajam īpašniekam
viena mēneša laikā jānoslēdz līgums par
apsaimniekošanu uz sava vārda.
No 2019. gada 15. oktobra SIA “Viesītes
komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē,
dzīvokļu īpašniekiem būs pieejamas
apsaimniekošanas tāmes 2020. gadam. Ja
dzīvokļu īpašnieki vēlas izmaiņas tāmēs, tās
var izdarīt atbilstoši likumdošanai ar dzīvokļu
īpašnieku kopības lēmumu - iesniedzot
apsaimniekotājam kopsapulces protokolu
par papildus darba veidiem vai izmaiņām un
finansējuma nodrošināšanu papildus darbu
veikšanai.
Īres dzīvokļiem no augusta mēneša tiek
piemērota jaunā īres maksa (īrnieki rakstiski
tika brīdināti 2019. gada februāra rēķinos un
informatīvajā izdevumā “Viesītes Novada
Vēstis”). Tagad īre sastāv no divām daļām
(īres daļa par mājas apsaimniekošanu un īres
daļa par dzīvokļa lietošanu).
No 2020. gada 1. janvāra dzīvokļa
īpašniekiem jānodrošina vismaz viena
dūmu detektora uzstādīšana dzīvoklī. Īres
dzīvokļiem dūmu detektora uzstādīšanu
nodrošināsim no īres maksas.
Informācija par jautājumiem saistībā ar
komunālo pakalpojumu sniegšanu pa tālr.
65234775, 25440203.
SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
valdes priekšsēdētājs M. Blitsons

Oficiālās ziņas

Kārtējā novada domes sēdē 2019. gada 19. septembrī izskatītie
jautājumi un pieņemtie lēmumi
1.

Par Viesītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu - 2019. gada 1. oktobrī izbeidzās Viesītes novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas Sandras Grigorjevas un bāriņtiesas locekļu Alitas
Kuzņecovas, Sandras Tučas un Litas Šteinartes pilnvaru laiks.
Iepriekšējā ievēlēšanas periodā Viesītes novada bāriņtiesa strādājusi labi, pārkāpumi tās darbībā nav konstatēti, pretenzijas vai sūdzības no saistīto iestāžu puses nav saņemtas. Bāriņtiesas darbinieces
atbilst Bāriņtiesu likuma 10. pantā noteiktajām prasībām un uz viņām
neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktie aprobežojumi. Sandra
Grigorjeva, Alita Kuzņecova, Sandra Tuča un Lita Šteinarte ar saviem
iesniegumiem ir apstiprinājušas, ka ir gatavas darbu turpināt.
Bāriņtiesu likuma 9. panta otrā daļa nosaka, ka “uz bāriņtiesas
priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amatu attiecīgā pašvaldība var izsludināt atklātu pretendentu konkursu”, līdz ar to paredzot, ka tas nav obligāti jādara.
Ņemot vērā to, ka Viesītes novada domei nav pretenziju pret augstāk minēto personu darbu Viesītes novada bāriņtiesas sastāvā, domes
Finanšu komitejas sēdē 2019. gada 7. augustā tika nolemts neizsludināt atklātu pretendentu konkursu uz bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu amatiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21. panta 26. punktu un Bāriņtiesu likuma 9., 10. un 11. pantiem, Viesītes novada dome nolēma par Viesītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju amatā uz 5 gadiem (līdz 2024. gada 1. oktobrim) atkārtoti ievēlēt

Sandru Grigorjevu, par Viesītes novada bāriņtiesas locekļiem amatā
uz 5 gadiem (līdz 2024. gada 1. oktobrim) atkārtoti ievēlēt: Alitu Kuzņecovu - bāriņtiesas loceklis Elkšņu pagastā; Sandru Tuču – bāriņtiesas loceklis Rites pagastā; Litu Šteinarti – bāriņtiesas loceklis Saukas
pagastā.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
4

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada Viesīte, Brīvības iela 6-3, izsoles protokola apstiprināšanu.
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ausmas”, Elkšņu pagasts, Viesītes novads, izsoles pārtraukšanu.
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta “Jaunbeteļi”, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli un noteikumu Nr. 2019/25 apstiprināšanu.
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta “Ošukalni”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr. 2019/26 apstiprināšanu.
Par Viesītes novada pašvaldības 2019. gada 19. septembra saistošo noteikumu Nr. 2019/6 “Par grozījumu un papildinājumu
Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 2017/9 “Viesītes novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu.
Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu - atļāva norakstīt pa-
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8.

9.

matlīdzekļus (projektoru, faksu, alkometru, motorzāģi, Viesītes bibliotēkas
nolietotos iespieddarbus - grāmatas un
brošūras par 558,22 EUR).
Par nekustamo īpašumu - 5 malkas šķūņu, kas atrodas pašvaldības īpašumā uz
pašvaldībai piederošās zemes vienības:
Brīvības iela 12,Viesīte; Brīvības iela
13, Viesīte; A. Brodeles iela 18, Viesīte; “Elkšņu pagastmāja”, Elkšņi; “Rites
pagastmāja”, Rite, uzņemšanu pamatlīdzekļu konta – Nedzīvojamās ēkas - uzskaitē.
Par telpu nomu - Viesītes novads, Viesīte, Smilšu iela 41 - pagarināja 24.08.2015.
nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA
“SD Būvniecība”, jurid. adrese: “Kaktiņi”,
Viesītes pag., Viesītes nov., par telpām
(garāža Nr. 5) būvē ar kadastra apzīmējumu 56150010314005, Smilšu ielā 41
(agrāk 39), līdz 2029. gada 30. septembrim.

10. Par izmaiņām telpu nomas maksā pašvaldības īpašumam - Bērzu iela 3, Viesītē. Viesītes novada pašvaldībai piederošajām telpām (nojume un katlu māja)
Bērzu ielā 3, Viesītē, no 2019. gada 1.
oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim
nomas maksa tika noteikta 169,41 EUR
bez PVN.
11. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Ritten” - jautājums tika
atlikts uz nākošo domes sēdi.
12. Saskaņā ar 2019. gada 18. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 270 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5.
jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi”” tika mainīta pirmsskolas izglītības pedagogu
mēneša darba algas likme 2019./2020.
mācību gadam no 710,00 EUR uz 750,00
EUR.
13. Apstiprināja Viesītes novada pašvaldības
mācību iestāžu direktoru mēneša darba
algas likmi 2019./2020. mācību gadam:

Viesītes vidusskolas direktors – 1300
EUR (329 audzēkņi); Viesītes Mūzikas un
Mākslas skolas direktore – 1050 EUR –
pašvaldības finansējums (112 Mūzikas
un Mākslas skolas audzēkņi, 84 interešu izglītības audzēkņi, kopā 196); Sēlijas
Sporta skolas direktors – 1100 EUR –
pašvaldības finansējums (360 audzēkņi);
pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte”
vadītāja – 1000 EUR – pašvaldības finansējums (111 audzēkņi), vietniekam
80% no vadītāja algas likmes – 800 EUR.
14. Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas
sarakstā sadaļā “Viesītes vidusskola”:
14.1 ar 2019. gada 1. septembri amata
vienībai sociālais pedagogs tiek mainīta
amata alga no 710,00 EUR uz 750,00
EUR; amata vienībai – interešu izglītības skolotājs (orientēšanās, tūrisms),
0,067 slodze (2 stundas), mainīta amata alga no 710,00 EUR uz 750,00 EUR;
Viesītes vidusskolas direktora vietniecei
izglītības jautājumos Ivetai Maševskai
2019./2020. mācību gadā noteikta piemaksa pie darba algas 130,00 EUR par
pirmsskolas bērnu grupas vadīšanu (uz
01.09.2019. - 13 bērni) Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas
vietā “Rites pamatskola”;
14.2. ar 2019. gada 1. oktobri nolemts
samazināt 1. - 2. klašu telpu apkopējas
slodzi no 1,0 uz 0,5, izslēgt no saraksta amata vienību - remontstrādnieks, 1
slodze; Viesītes vidusskolas māsas darbu
organizēt no tekošā gada 15. augusta līdz
nākošā gada 15. jūnijam.
15. Apstiprināja izmaksas par viena skolēna
(audzēkņa) uzturēšanu Viesītes novada
pašvaldības izglītības iestādēs: Viesītes
vidusskolā, Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietā “Rites
pamatskola” un pirmsskolas izglītības
iestādē “Zīlīte” uz 2019. gada 1. septembri, veicot pašvaldību savstarpējos norē-

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

ķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem (aprēķins pielikumā).
Nolēma atbalstīt Viesītes novada stenda
šaušanas sportistu (2 personu) dalību
Eiropas čempionātā stenda šaušanā Itālijā un no pašvaldības budžeta šim mērķim piešķīra 400 EUR, nolēma finansiāli
atbalstīt viesītieti - Latvijas Jauniešu izlases dalībnieku kamaniņu sportā, sporta
inventāra sagatavošanai (kamanu krāsošanai) piešķirot 300 EUR.
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, par īres līgumu pagarināšanu 58 personām līdz 31.01.2020.,
par atļauju slēgt beztermiņa īres līgumu
18 personām, par deklarētās dzīves vietas anulēšanu 3 personām.
Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Inas”, Elkšņu pagasts, par
zemes vienības atdalīšanu no nekustamā
īpašuma “Saulgrieži”, Elkšņu pagasts, par
zemes vienības atdalīšanu no nekustamā
īpašuma “Līvas”, Elkšņu pagasts.
Par nekustamā īpašuma - Sporta iela
15, Viesīte, sadalīšanu, par nekustamā
īpašuma - “Silmalieši”, Viesītes pagasts,
sadalīšanu.
Par nekustamā īpašuma - Smilšu iela 38,
Viesīte, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma
kārtībā procesa uzsākšanu.
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 2 personām (privatizētie dzīvokļi).
Par zemes nomas līgumu slēgšanu (1
personai) un pagarināšanu (1 personai).
Par adreses maiņu būvēm Elkšņu pagastā no “Jurāni 1” uz “Strazdiņi”.
Informāciju sagatavoja pašvaldības
kancelejas vadītāja D. Vītola.
Domes sēžu protokolu pilns teksts
un audioieraksti publicēti pašvaldības
mājaslapas: www.viesite.lv sadaļā
Pašvaldība - Protokoli

Izsoles
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes novada Elkšņu pagasta “Jaunbeteļi”, ar
kadastra numuru 56580060171 atkārtotu,
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas)
zemes vienības 1,2263 ha platībā; sākotnējā
cena EUR 1784.00. Izsoles solis - EUR 100.00
(viens simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Daļai no īpašuma ir nomnieks. Jāpārņem
saistības.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019. gada 31. oktobrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2019. gada 1. novembrī

plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālr.: 65245492 vai mob. t.
29152113.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Viesītes pagasta “Ošukalni”, ar kadastra numuru 56350110187 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības
2,73 ha platībā; sākotnējā cena EUR 5520.00.
Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro
un 00 centi).
5

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Uz zemes vienības atrodas citai juridiskai
personai valdījumā esošas, zemesgrāmatā nereģistrētas būves un būvju drupas. Par zemes
vienību nav noslēgts nomas līgums.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019. gada 31. oktobrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2019. gada 1. novembrī
plkst. 9.30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālr.: 65245492 vai mob. t.
29152113.
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Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros
ikviens var apgūt finanšu pratības pamatus
Lai apgūtu finanšu pratības pamatus, nav
nepieciešams meklēt speciālus kursus mācību iestādēs – Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) ir izstrādājusi e-apmācības moduli
“Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”,
kuru ikviens var apgūt attālināti. Padomu, kā
lietot mācību materiālus, var saņemt Valsts
un pašvaldību klientu apkalpošanas centros
(VPVKAC) visā Latvijā.
E-apmācības materiāla apguve veicinās
izpratni un atbildību par ģimenes budžeta
veidošanu un personisko finanšu pārvaldīšanu, nodokļu nozīmi un to ietekmi uz sociālo
garantiju saņemšanas iespējām. Mācību materiāli izstrādāti ESF projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”.
Mācību modulis sastāv no četrām daļām.
Viena no tām, proti, “Privāto finanšu plānošana”, palīdzēs izprast, kā racionāli izmantot
pieejamos līdzekļus un samērot izdevumus ar

ienākumiem. E–apmācību modulis piedāvā
interaktīvu budžeta plānotāju, kurā iespējams
norādīt dažādas izdevumu pozīcijas un izvērtēt tās attiecībā pret kopējiem mēneša ienākumiem. Arī šajā sadaļā ir praktiski ieteikumi ikdienai, piemēram, metodika, kas palīdz
izvairīties no spontāniem pirkumiem, kredītu
veidu apraksti, riski u.c.
Mācību daļā “Finanšu un ekonomiskā
vide. Nodokļi” tiek skaidrota finanšu sektora
loma ekonomikā un sniegta informācija par
finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Praktiski
tiek izskaidrots, kā pārliecināties, vai darba
devējs maksā nodokļus. Šeit ir aprakstīti nodokļu nomaksas ieguvumi un zaudējumi, ja
netiek maksāti nodokļi, kā arī patērētāja tiesību aizsardzība. “Nauda un darījumi” pieejami
dažādi padomi, piemēram, kā atpazīt viltotas
naudas zīmes, kā rīkoties, ja naudas zīme ir
bojāta, skaidrots, kā veidojas preču cenas vei-

kalos, un sniegti praktiski padomi par iepirkšanos.
Savukārt sadaļā “Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbība valstī” tiek skaidrota pabalstu pieprasīšanas
kārtība un valsts pensiju sistēma.
Mācību saturā iekļauts gan teorētiskais
skaidrojums, gan audio un video materiāli,
gan dialoga simulācijas, gan pašpārbaudes
testi. E-apmācības modulis ir pieejams vietnē:
http://e-apmaciba.nva.gov.lv, autorizējoties
ar portāla Latvija.lv starpniecību. VPVKAC
darbinieki palīdzēs autorizēties portālā, izmantojot kādu no autentifikācijas veidiem
– internetbanku, eID karti, eParaksts mobile. Mācību kursu ikviens var turpināt apgūt
arī mājās, bet, ja rodas jautājumi – vērsties
VPVKAC.

Projekta ietvaros izstrādāts sociālās
iekļaušanās algoritms
Projekta “Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” ietvaros
10. septembrī Viesītē notika apmācības, lai
apgūtu sociālās iekļaušanās algoritma lietošanu. Algoritmu projekta ietvaros izstrādāja
biedrība “Ūdenszīmes”.
Augusta domes sēdē apstiprinātais plānošanas dokuments – Sociālās iekļaušanās algoritms - ir viegli uztverams, savukārt algoritma
tabulas dod iespēju modelēt situāciju iedzīvotāju iesaistei svarīgos procesos un aktivitātēs.
Apmācībās pašvaldības iestāžu speciālisti tika
apmācīti, kā strādāt ar algoritmu.
Sociālās iekļaušanās algoritms ir speciāla
excel tabulas formā izveidota programma,
interaktīvs rīks, ar kura palīdzību, ievadot
noteiktus parametrus, var izmērīt konkrētas
apdzīvotās teritorijas pašreizējo situāciju un
nākotnes attīstības potenciālu. Jāpiebilst, ka
algoritmu varēs lietot arī pēc plānotās administratīvi teritoriālās reformas, jo tas ir gana
universāls. Algoritmā jāievada četras komponentes (darba iespējas konkrētajā apdzīvotajā
vietā; dzīve ciematā, pilsētā; vietējo cilvēku
sociālā aktivitāte; pašas šīs vietas prestižs), pēc
kurām tiek analizēts konkrētās apdzīvotās vietas līmenis. Katrai šai komponentei ir desmit
indikatori, kam savukārt atbilst noteikts punktu skaits. Tā visa rezultātā pēc datu ievadīšanas tabulā veidojas piramīda, pēc kuras var
veikt situācijas analīzi.

Sociālās iekļaušanās algoritms ir inovatīvs
produkts, un tam kā bonuss pievienota arī
spēle “Dialoga domino”, kura ļauj simulāciju
veidā izspēlēt dažādas situācijas. Piemēram,
analizējot ēdināšanas servisa problēmas pilsētā, viena komanda risina jautājumu no pašvaldības, otra - no sabiedrības skatu punkta.
Gatavo produktu – algoritmu un spēli
“Dialoga domino”, saskaņojot ar Viesītes novada pašvaldību - var lietot ne tikai pašvaldību
darbinieki, bet arī organizācijas, tai skaitā nevalstiskās, kā arī iestādes, skolas u.c.
Šis dokuments tika prezentēts arī kaimiņu novados un Lietuvas pašvaldībās. Projek6

ta kopējais finansējums: EUR 199650.36, tai
skaitā ERAF finansējums EUR 169702.80.
Viesītes novada pašvaldības finansējums EUR
101143.57, tai skaitā ERAF finansējums EUR
85972.03.
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.
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja L. Zvirbule
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Notiek projekta OPEN LANDSCAPE ieviešanas aktivitātes

Turpinās projekta LLI-306 “Dabas
daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN
LANDSCAPE) īstenošana. Projekta ietvaros
2019. gada 20. septembrī Elkšņos notika mācību seminārs vietējai sabiedrībai un zemju
īpašniekiem, kas dzīvo Aizdumbles purva
tuvumā. Semināru vadīja Jolanta Bāra, Daugavpils novada domes Dabas resursu nodaļas
vadītāja.
Ievadā semināra dalībnieki tika informēti par pašu projektu, kam sekoja prezentācija
par dabas vērtībām Latvijas purvos un konkrēti Aizdumbles purvā, apsaimniekošanu
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Pēc
teorētiskās daļas sekoja izbraukums uz Aizdumbles purvu, kur dabā tika skatītas minētās
dabas vērtības, purva teritorijas īpatnības un
citi ar apsaimniekošanu saistītie jautājumi.
Tāpat septembra mēnesī, no 23. līdz 25.
septembrim, notika 3 dienu mācību brauciens
uz Latvijas un Lietuvas dabas parkiem un mitrājiem. Viesītes novada pašvaldību braucienā
pārstāvēja izpilddirektore Sanita Lūse, Rites
pagasta pārvaldniece Lilita Bārdule, Rites
Tautas nama vadītāja Aina Guoģe un Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists Jānis Dzimtais.
Kopā ar partneriem no Latvijas un Lie-

tuvas īstenojam kopīgu projektu “Dabas
daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu
reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus
apsaimniekošanas pasākumus”, saīsinātais
nosaukums – Atvērtā ainava, Nr. LLI-306.
Trīs partneri no Latvijas un trīs no Lietuvas
pārstāv dažādus partnerības līmeņus, ietverot
vietējās un valsts līmeņa pārvaldības iestādes,
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas. Vadošais partneris ir Sartu un Gražutes reģionālā parka administrācija, partneri Biržu reģionālā parka direkcija, Dabas mantojuma fonds Viļņā, Preiļu novada pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales
reģionālās administrācijas Rēzeknes birojs,
Viesītes novada pašvaldība. Projekts “Dabas
daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobe-

žu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN
LANDSCAPE), Nr. LLI-306, tiek īstenots ar
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas
2014. – 2020. gadam atbalstu no 2018. gada
3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim. Kopējās
projekta izmaksas ir 374367,84 eiro, Eiropas
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 318212,63 eiro.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas
saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms
par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja L. Zvirbule

Sākta divu pašvaldības grants ceļu pārbūves projektu ieviešana

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis
Viesītes novada pašvaldības projektus - Pašvaldības ceļu E17 “Dzeņi - Elkšņi”, Nr. 19-05A00702-000035, un S6 “Bajāri - Grabažāni”,
Nr. 19-05-A00702-000031, posmu pārbūves.
2019. gada 10. septembrī noslēgts līgums

ar SIA “PMCI” par pašvaldības ceļu pārbūvi
un ar IK “Aleksejevs Ivanovs” par ceļa posmu
pārbūves darbu būvuzraudzību. Līgums paredz, ka objekti ekspluatācijā jānodod 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Ceļa
posmam E17 “Dzeņi - Elkšņi” būvdarbi jāveic
saskaņā ar SIA “Myzone” izstrādāto un Krustpils novada būvvaldē akceptēto būvprojektu,
ceļu posma garums 0.895 km, un ceļa posmam
S6 “Bajāri - Grabažāni” - saskaņā ar SIA “SKA
projekts” izstrādāto un Krustpils novada būvvaldē akceptēto būvprojektu, ceļu posma garums 1.376 km.
2019. gada 24. septembrī Viesītes novada
pašvaldībā tika aizvadīta pirmā projektu būvsapulce, kurā piedalījās visu ieskaitīto pušu
pārstāvji. Būvsapulces dalībnieki iepazinās ar
projekta dokumentāciju, vienojās par darba
uzsākšanu un izpildes termiņiem, kā arī sanāksmes noslēgumā tika apskatīti ceļu posmi
dabā.
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
7

attīstības programmas 2014. - 2020. gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Ceļa posmam E17 “Dzeņi - Elkšņi”, Nr. 1905-A00702-000035, projekta kopējais budžets
EUR 135360.67. Projekta attiecināmie izdevumi EUR 114304.72. Publiskais finansējums
EUR 102874.25, pašvaldības līdzfinansējums
EUR 11430.47.
Ceļa posmam S6 “Bajāri - Grabažāni”, Nr.
19-05-A00702-000031, projekta kopējais budžets EUR 122602.95. Projekta attiecināmie
izdevumi EUR 122602.95. Publiskais finansējums EUR 110342.65, pašvaldības līdzfinansējums EUR 12260.30.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.
eu/agriculture/rural-development-2014-2020/
index_lv.htm.
Projekta administratore L. Maisaka
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Viesītes ezerā ielaiž līdaku mazuļus

2019. gada septembrī Viesītes ezerā tika ielaisti
5000 vienvasaras līdaku mazuļu. Šī aktivitāte notika,
pateicoties projektam Nr. 2.62. “Līdakas mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā 2019. gadā”, kuru
finansē Zivju fonds un Viesītes novada pašvaldība.
Zivju mazuļus piegādāja zivju audzētava SIA “Rūjas
zivju audzētava”. Pamatojoties uz MK noteikumiem
Nr. 150 “Kārtība, kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai
paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasības attiecībā uz
mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu”, zivju mazuļu ielaišana dabiskajā
ūdenstilpē notiek komisijas klātbūtnē, kuras sastāvā
bija arī Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes pārstāvis E. Gasperovičs un PVD Austrumzemgales pārvaldes inspektore L. Jērāne.
Projekta “Līdakas mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā 2019. gadā” mērķis ir nodrošināt
ilgtspējīgu un daudzveidīgu ezera apsaimniekošanu,
piegādājot un ielaižot Viesītes ezerā līdakas mazuļus.
Projekta kopējais budžets EUR 2238.50, pašvaldības
līdzfinansējums – EUR 671.55.
Projektu vadītāja L. Maisaka

Sabiedriskā apspriede “Saukas ezera apsaimniekošanas
plāna izstrāde” ietvaros

Projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas
plāna izstrāde” ietvaros sagatavots pārskats

“Saukas ezera esošā vides stāvokļa raksturojums, ekspluatācijas kārtība, attīstība un aizsardzība”, kā arī priekšlikumi “Saukas ezera
apsaimniekošanas (ekspluatācijas) noteikumi”.
Sagatavoto dokumentu sabiedriskā
apspriešana notiks 2019. gada 4. oktobrī
plkst. 10:30 “Pagastmājā” Lonē, Saukas pagasts, Viesītes novads. Tiek aicināts ikviens

iedzīvotājs, bet īpaši tie, kuru darbība vai
īpašums saistīts ar Saukas ezeru.
Ar dokumentiem var iepazīties šeit:
http://www.enviro.lv/index.php/2019/09/24/
viesite2-saukas-ezers/
Projektu administratore L. Maisaka,
tel. 26691248
Apsaimniekošanas plāna izstrādātāja SIA
“Enviroprojekts” pārstāvis, tel. 29262684

ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/016) semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2019. gada oktobra mēnesim
Nr.p.k.

1

2

3

Sākuma datums
(dd.mm.gggg.)

01.10.2019.

01.10.2019.

01.10.2019.

Beigu datums
(dd.mm.gggg.)

31.10.2019.

31.10.2019.

31.10.2019.

Ilgums
(st.)

Norises laiks
(plkst.no-līdz)

30
minūtes

09:00–09:30
09:45–10:15
09:55-10:25
10:30-11:00
11:00-11:30

20
minūtes

60
minūtes

Īstenošanas vieta
(adrese)

Pavasara iela 6a,
Viesīte, Viesītes
novads

09:15-09:35
09:40-10:10
12:00-12:45

Rites pamatskola,
Cīruļi, Rites pagasts,
Rites novads

18:00-19:00

Citrus SPA,
Kurzemes iela 8,
Jēkabpils
8

Nosaukums

Vingrošanas nodarbības
pirmsskolas izglītības
iestādē “Zīlīte”
Vingrošanas nodarbības
Viesītes vidusskolas
skolēniem izglītības
programmas īstenošanas
vietā “Rites pamatskola”,
Cīruļi, Rites pagasts, Rites
novads
Peldēšanas nodarbības
pieaugušajiem

Piezīmes

01.10.2019.
03.10.2019.
15.10.2019.
17.10.2019.
29.10.2019.
31.10.2019.
01.10.2019.
08.10.2019.
09.10.2019.
15.10.2019.
17.10.2019.
22.10.2019.
29.10.2019.
31.10.2019.
03.10.2019.
10.10.2019.
17.10.2019.
24.10.2019.
31.10.2019.
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4

5

6

01.10.2019.

01.10.2019.

01.10.2019.

31.10.2019.

31.10.2019.

31.10.2019.

Projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējās izmaksas ir 47515,00 EUR, no
kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums
40387,75 EUR un valsts budžeta finansējums

2 akad.
stundas

2 akad.
stundas

60
minūtes

17:30-18:30

Viesītes Kultūras
pils, Smilšu 2,
Viesīte, Viesītes
novads

18:00-19:00

Lones Pagastmāja,
Lone, Viesītes
novads

Citrus SPA,
Kurzemes iela 8,
Jēkabpils

16:00-17:00

7127,25 EUR. Projektu plānots īstenot līdz
12.2019.
Attīstības un plānošanas nodaļa aicina
iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm, plānota-

Vingrošanas nodarbības
pieaugušajiem VIESĪTĒ,
Smilšu 2, Viesītes novads
Vingrošanas nodarbības
pieaugušajiem LONES
PAGASTĀ, Pagastmāja,
Viesītes novads
Peldēšanas apmācības
Viesītes vidusskolas
skolēniem izglītības
programmas īstenošanas
vietā “Rites pamatskola”,
Cīruļi, Rites pagasts, Rites
novads

01.10.2019.
08.10.2019.
15.10.2019.
22.10.2019.
29.10.2019.
02.10.2019.
09.10.2019.
16.10.2019.
23.10.2019.
30.10.2019.
02.10.2019.
09.10.2019.
16.10.2019.

jiem pasākumiem vai izmaiņām – informācija par to tiks publicēta pašvaldības mājaslapā:
www.viesite.lv un informatīvajā izdevumā
“Viesītes Novada Vēstis”, vai arī interesēties,
zvanot (lūgums to darīt darba laikā) projektu
koordinatorei Sandrai, tel +371 29774759.
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

Noslēguma aktivitātes projektā V-R Communities

Septembra mēnesī projekta “Ilgtspējīgas,
sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu
kopienas” ietvaros notika divi pasākumi. 4.
septembrī tika aizvadītas fiziskās nodarbības un lekcija “Veselīga novecošana”, kas
bija domātas Rokišķu un Viesītes senioru
izglītošanai. Pasākuma laikā notika lekcijas
un praktiskās nodarbības par fiziskām aktivitātēm un veselības iespējām ikvienā vecumā.
Seminārā Viesītē piedalījās 30 seniori no
Latvijas un Lietuvas. Dienas aktivitātes bija
sadalītas divās daļās. Pirmajā dienas daļā dalībnieki iepazinās un kājām devās uz Viesītes
ezeru, kur notika elpošanas vingrinājumi un
diskusijas, kā arī pikniks. Semināra otrā daļa
notika Viesītes Kultūras pils telpās, kur abu
valstu dalībnieki klausījās lekcijas un piedalījās praktiskās nodarbībās par šādām tēmām:
veselīga ēšana, garīgā un psihiskā veselība,
ievainojumi un negadījumu novēršana, stress
un tā ietekme, kā arī slimību novēršana un
kontrole, t.sk. zāļu lietošana, ko lasīja mediķe
Inga Martinova. Pēc semināra seniori dienas
aktivitātes novērtēja atzinīgi un labprāt šādus
izglītojošus pasākumus apmeklētu Viesītē arī
turpmāk.
21. septembrī projekta ietvaros Rokišķu
pilsētā notika dalībnieku noslēguma pasā-

kums. Viesītes novadu pārstāvēja 15 dalībnieki no Viesītes pilsētas, Lones un Rites pagastiem. Rokišķu pilsētas muzejā pasākuma
dalībniekiem tika prezentēts projektā paveiktais. Prezentācijai sekoja “prāta vētra”, kuras
laikā abu valstu pārstāvji grupās ģenerēja
idejas turpmākai attīstībai Rokišķu pilsētā un
Viesītes novadā. Priekšlikumi tika prezentēti
visiem dalībniekiem un tiks ņemti vērā turpmākajā sadarbībā. Pasākuma otrajā daļā abu
valstu delegācijas devās dabā apskatīt Rokišķu pilsētā realizētos objektus un atraktīvās
aktivitātēs iepazinās ar iepirkto inventāru.
Dienas izskaņā abu valstu pārstāvji secināja,
ka sadarbība starp pašvaldībām noteikti ir jāturpina arī ārpus konkrētā projekta.
Viesītes novada pašvaldība kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību īstenoja Eiropas Savienības INTERREG Latvija - Lietuva pārrobežu
sadarbības programmas 2014 - 2020 atbalstīt0
projektu “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un
Viesītes pašvaldības”, Nr. LLI-295/V-R communities/. Projekta mērķis bija radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes
Viesītē un Rokišķos. Abās apdzīvotajās vietās
cilvēku dzīves stils nav pietiekami aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme tika pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties un
pavadīt laiku aktīvi. Projekta moto ir “VESELS
UN LAIMĪGS”. Projekta laikā abās apdzīvotajās vietās tika organizēti vairāki pasākumi
ģimenēm, jauniešiem un senioriem, tika iegā9

dāti piederumi (liekā svara veste, izpletnis kā
nodarbību vieta, mēģeņu komplekts par ātrās
ēšanas produktu sastāvu, bumbas vingrošanai, spēles bērniem, 3D stends ar piemēriem
par pasīva dzīvesveida sekām). Projekts noslēdzās 2019. gada 30. septembrī.
Projekta kopējais finansējums: EUR
199650.36, tai skaitā ERAF finansējums EUR
169702.80. Viesītes novada pašvaldības finansējums EUR 101143.57, tai skaitā ERAF
finansējums EUR 85972.03.
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.
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja L. Zvirbule
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Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība saņem Goda rakstu
par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā

19. septembrī svinīgā ceremonijā Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV
vēstniecību Latvijā un Amerikas Tirdzniecības Palātu Latvijā pasniedza četras “Balvas
cilvēka izaugsmei”, godinot cilvēkus, organizācijas un uzņēmējus, kas nesavtīgi iegulda
resursus sabiedrības attīstībā un cilvēka izaugsmē.
Balvai ir četras kategorijas, kas akcentē

ieguldījumu sociālās atbildības, izglītības, veselības un bērnu labklājības jomās.
Papildus balvām ministri vai to pārstāvji
no Kultūras, Izglītības un zinātnes, Labklājības un Veselības ministrijām pasniedza Goda
rakstus katrā kategorijā. Goda rakstu par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā saņēma
Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība.
Latvijas izaugsme un labklājība ir atkarīga

no aktīviem iedzīvotājiem, kuri pašaizliedzīgi spēj palīdzēt citiem, iedvesmot kolēģus un
darboties citu cilvēku labā.
Pasākumu atbalstīja sadarbības partneri,
sponsori un atbalstītāji: Abbvie, Hamid Ladjevardi ar ģimeni, SEB Latvia un Maxima. Informatīvi atbalstīja LV portāls.
Foto no biedrības arhīva

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība īstenojusi projektu
“Izzini Viesīti un tās dabu”
Pirms skolas mācību gada Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība īstenoja projektu “Izzini
Viesīti un tās dabu”, kas tika realizēts šī gada
26. un 28. augustā Viesītē. Projektu finansiāli
atbalstīja Jēkabpils pilsētas pašvaldība, jo pasākumā piedalījās Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas bērni no sociāli mazaizsargātām grupām vecumā no 7 līdz 14 gadiem.
Projekta mērķis bija dot iespēju bērniem
nodrošināt kvalitatīvu un aktīvu brīvā laika
pavadīšanu, uzburt divas krāsainas, notikumiem un aktivitātēm bagātas dienas, kuru
laikā tika daudz piedzīvots, sajusts, redzēts,
izgatavots, izzināts un iegūts.
Bērniem tika nodrošināts transports nokļūšanai uz brīvā laika pavadīšanas vietu Viesītē un atgriešanos mājās pēc tās. Par gardiem
ēdieniem parūpējās kafejnīcas “Zaļā varde”
darbinieki, kas nodrošināja bērnu ēdināšanu.
Laiks bija fantastisks, un tās bija siltas un
saulainas dienas! Pirmā diena bija izzinošā un
praktiskā diena, kura tika pavadīta mednieku
kluba “Gambija” mājā un tam piederošajā teritorijā “Jaunrostnieki” Viesītes pagastā.
Liels paldies Mednieku kluba “Gambija”
komandai, kura darbojās kopā ar pedagogiem
un palīdzēja organizēt praktiskās un izzinošās
apmācības bērniem par meža dzīvniekiem,
koku sugām un to vecumu, meža kopšanu un
tā aizsardzību! Visas dienas garumā mednieki
darbojās kopā ar bērniem pie ugunskura, palīdzēja zupas pagatavošanā un desiņu cepšanā,

organizēja dažādas aktivitātes: orientēšanos,
telts salikšanu u.c., kā arī kontrolēja drošību.
Otrā bija radošā un izklaidējošā diena,
kura tika pavadīta Viesītē, Latvijas Cistiskās
fibrozes biedrībai piederošajā teritorijā. Bērni
apmeklēja muzeju “Sēlija”, devās ceļojumā ar
specializēto tūrisma transportlīdzekli apkārt
Viesītei. Tika apmeklēts Viesītes mazais ezeriņš, Viesītes stadions un Draudzības kalniņš,
kur bērni varēja sportot un spēlēt spēles svaigā
gaisā. Radošajās nodarbībās bērni iepazinās ar
koka virsmu apgleznošanas tehniku, katram
bērnam bija dota iespēja radoši izpausties un
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izveidot savu bildi. Liels paldies pedagogiem Inai Geleckai un Gaidai Plušai - par darbu,
kuru viņas ieguldīja, lai bērniem šīs dienas
Viesītē būtu radošas!
Divas dienas aizlidoja vēja spārniem. No
sirds vēlējāmies, lai bērni mājās dotos pozitīvi
uzlādēti pēc saturīgi un interesanti pavadītām
dienām Viesītē. Domāju - mums tas izdevās!
Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības
priekšsēdētāja
un projekta vadītāja A. Beļinska
Foto no biedrības arhīva

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2019. gada septembris, Nr. 9, (194)

Viesītē notikuši otrie pagalma svētki

2019. gada 7. septembrī Viesītē, Sporta ielas iekšpagalmā, notika otrie pagalma
svētki ģimenēm ar bērniem. Pagalmā svētki
kopā pulcēja vairāk nekā 25 bērnus un viņu
vecākus.
Pasākuma programmā ģimenēm bija
sportiskas un intelektuālas aktivitātes, kuras
nodrošināja biedrība “Selonia”. Biedrības pārstāve Evita Bauska bērniem bija sarūpējusi gan
kopīgas rotaļas, gan komandu un individuālās
stafetes. Prāta asināšanai ģimeņu svētku dalībnieki mēģināja atminēt dažādu multfilmu
tēlus un salikt vārdus, makšķerējot zivis, īpaši
pasākumam pagatavotā spēlē.
Pagalma svētku apmeklētājiem bija iespēja
cienāties pie kopgalda ar līdzpaņemtajiem našķiem, par ko liels paldies visiem, kas atbalstīja
šo ideju. Pasākums guva lielu vietējo ģimeņu
atsaucību, kas liecina par šādu kopīgu pasākumu nepieciešamību. Kā pēc pasākuma teica tā
apmeklētāji, tad šādi svētki ir skaists vasaras
noslēgums gan bērniem, gan vecākiem.

Pagalmā svētku pasākums tika realizēts
Viesītes novada pašvaldības rīkotā NVO projektu konkursa ietvaros. Aizvadītajos gados
NVO projektu konkursa ietvaros Sporta ielas
iekšpagalmā tika uzstādīts rotaļlaukums un

aizsākta pagalma svētku tradīcija.
Paldies ikvienam, kas atbalstīja pasākuma
ideju un to apmeklēja!
Pasākuma organizatori: L. Zvirbule
un L. Maisaka

Novada skolās

Zinību diena Viesītes novada izglītības iestādēs

Jau atkal pīlādži sārto un dzērves aizbēg no
salnām... Un katru gadu septembra sākumā,
Zinību dienā, skolēni atgriežas savās skolās.
Arī Viesītes novada izglītības iestādēs ar svinīgiem pasākumiem sākts jaunais mācību gads.
Jau no paša rīta Viesītes ielās bija jūtama
rosība – bērni un viņu vecāki, jaunieši ar ziediem rokās devās uzsākt mācību gaitas. Kā
katru gadu, arī šogad visās Viesītes novada izglītības iestādēs notika svinīgā līnija, kurā visus
klātesošos sveica un uzrunāja izglītības iestāžu
vadītāji. Arī Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks un izpilddirektore Sanita Lūse
visiem vēlēja veiksmi, izdošanos un pacietību,
jauno mācību gadu uzsākot.

Mācības Viesītes vidusskolā šogad uzsāk
329 skolēni – šis skaitlis ietver arī Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas
vietas “Rites pamatskola” skolēnus. “Rites
pamatskolā” šogad jauno mācību gadu uzsāk
40 skolēni. Viesītes vidusskolā pirmajā klasē
mācīsies 14 skolēni, desmitajā klasē - 17 skolēni. Direktora vietniece audzināšanas darbā
S. Milakne saka: “Kad bērzos iemirdzas pirmās dzeltenās lapu virtenes, uz skolu gluži kā
dzērvju rindas rudenī kārtojas skolēni. Mūsu
Zinību dienas svinīgais pasākums jau tradicionāli notiek skolas pagalmā. Kādam šis mācību
gads būs pirmais, bet 12 skolēniem no divpadsmitās klases - pēdējais Viesītes vidusskolā.
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Pēc daudziem laba vēlējumiem īpašā godā tiek
celti mūsu mazie pirmklasnieki. Jaunajā mācību gadā gribu vēlēt skolotājiem, skolēniem un
viņu vecākiem - lai izdodas viss iecerētais!”
Viesītes pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” mācīsies 113 mazie novadnieki. Zinību
dienas svinības aizvadītas arī Viesītes Mūzikas
un mākslas skolā.
Ik reizi, uzsākot jauno mācību gadu, tiek
uzsākts jauns dzīves posms, kuru pavada jaunas apņemšanās un cerības, tāpēc novēlam
veiksmīgu, interesantu un darbošanās prieka
pilnu jauno mācību gadu!
Jaunatnes un Sabiedrisko lietu
speciāliste D. Mažeika
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Dienās, kad vasaras siltumu nomainīja
rudens dzestrums, Viesītes vidusskolas pagalmā tapa ziedu paklājs, kuru ar mīlestību un
rūpīgu darbu darināja skolēni un skolotāji.
Ziedu paklāja veidošana pie Viesītes vidusskolas jau izveidojusies par tradīciju, un šī
gada tēma bija “Ceļš uz Latvijas jaunatnes XII
dziesmu un deju svētkiem”, kuri notiks 2020.
gadā.

Ziedu paklājs

Rudens priecē ne tikai ar bagāto ražu, bet
arī ar burvīgu krāšņumu un ziedu daudzveidību, kura krāsainās notiņās uzziedēja pie
Viesītes vidusskolas un pirmsskolas iestādes
“Zīlīte”.
Direktora vietniece audzināšanas
darbā S. Milakne
R. Orupa foto

“Olimpiskā diena 2019” Rites skolā
“Olimpiskā diena” Rites skolas jauniešiem nav jaunums. Katru gadu septembra vidū sākas vingrošanas
kompleksa mācīšanās, lai “īstajā dienā, viss būtu skaisti”!
Šogad 20. septembrī visā Latvijā 150 tūkstoši dalībnieku
no 101 pašvaldības piedalījās “Olimpiskajā dienā 2019”.
Šogad pirmo reizi kopā ar visu skolu vingroja arī pirmsskolas izglītības iestādes bērni. Viņi godam bija iemācījušies mazajiem paredzēto vingrojumu kompleksu un
godam izturēja arī vingrošanas tempu. Rīta vingrošana –
tās mērķis ir dalībniekus pamodināt uz sportošanu un
atgādināt par to kā svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Pēc rīta
rosmes pirmsskolas bērni varēja turpināt sportot un nodarbināt sevi dažādās sportiskās aktivitātēs.
Tā kā esam piedalījušies Olimpiskās dienas rīta vingrošanā ilgus gadus, esam iekrājuši lielu pieredzi muzikālajā vingrošanā. Ikviens no šiem piedāvājumiem ir
izmantojams ikdienā. Lielu paldies gribētu teikt 9. klases
puišiem Elvijam, Kristiānam un Arnim par fizisko aktivitāšu tehnisko nodrošinājumu! Paldies drosmīgajiem –
Lindai, Kristīnei, Rodrigo un Aigaram, kuri spēja būt
vingrojumu izpildītāji visai skolas saimei! Paldies arī
skolotājām, kuras pievienojās kopīgajā un vienojošajā
aktivitātē!
Skolotāja. V. Liepiņa

Adriānai atzinība jauno gleznotāju konkursā
14. septembrī Preiļu kultūras namā norisinājās Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas
ainavu glezniecībā pasniegšanas ceremonija, kuru vadīja kinorežisors un gleznotājs J.
Streičs. Šogad šī balva tika pasniegta jau piekto reizi.
Prieks, ka mūsu skolas audzēkne, nu jau
absolvente, Adriāna Juškeviča (ped. I. Kovaļevska) saņēma Atzinību jauniešu grupā! Adriāna konkursam iesniedza darbu “Pavasaris
Sēlijā”. Apsveicam!
VMMS mākslas skolotāja I. Kovaļevska
Autores foto
Adriāna Juškeviča kopā ar J. Pīgožņa balvas 2019 ieguvēju Nugzaru Paksadzi.
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Sēlijas Sporta skolas ziņas

Futbols
Ir noslēdzies Latvijas Jaunatnes čempionāts futbolā U-14, U-13 audzēkņu grupai.
U-14 Attīstības audzēkņu grupa ierindojusies 3. vietā A apakšgrupā, nospēlētas 10
spēles, no tām 5 uzvaras, 3 spēlēs neizšķirts,
2 zaudētas spēles.
U-13 Attīstības audzēkņu grupa ierindojusies 4. vietā A apakšgrupā, nospēlētas 14
spēles, no tām 6 uzvaras, 4 spēlēs neizšķirts,
4 zaudētas spēles.
U-15 Attīstības grupa cīnās par 7. - 12.
vietu Austrumu apakšgrupā, pēdējā spēle
notiks 05.10. pret FS Metta komandu Viesītes
stadionā plkst. 14.00, tad būs zināma izcīnītā
vieta.
Noslēdzies Latvijas kausa izcīņas čempionāts futbolā Latgales reģionā U-12, U-11,
U-10 audzēkņu grupām.
U-12 audzēkņu grupa ierindojusies 6.
vietā B grupā.
U-11 audzēkņu grupa ierindojusies 6.
vietā B grupā.
U-10 B grupā piedalījās divas komandas,
Sēlijas SS-1 ierindojās 3. vietā, Sēlijas SS-2 ierindojās 5. vietā.
No 9. līdz 11. augustam Priekuļos norisinājās 2019. Gada LFF festivāls “Futbols
Priekam”, kurā piedalījās U-10, U-11 audzēk-

ņu grupas ar mērķi paaugstināt Latvijas bērnu
komandu un spēlētāju individuālo meistarību, uzlabot spēļu kvalitāti un veicināt Latvijas
jaunatnes futbola attīstību Latvijas reģionos,
kā arī radīt tādus apstākļus, lai bērni varētu
spēlēt futbolu drošā un nepiespiestā vidē.
U-10 puiši spēlēja pret 6 komandām - Rīgas,
Ogres, Ilūkstes, Smiltenes, Cēsu, Dobeles,
U-11 puiši spēlēja pret 7 komandām - Dobeles, Gulbenes, Limbaži/Salacgrīva, Priekuļi,
Ogres, Preiļi, Ķegums. Puišiem ļoti patika
festivāls, kā arī bija iespēja vērot meistarības
grupas - kā spēlē klubos un akadēmijās. Festivāls norisinājās bez rezultātiem, vietām. Kā
labākais spēlētājs U-10 grupā tika apbalvots
Kristers Mūrnieks no Salas, U-11 grupā Raivo Lauva no Pļaviņām, piemiņas balvas saņēma visi spēlētāji.
No 13. līdz 15. augustam Rojā norisinājās Starptautiskais bērnu futbola turnīrs
“Baltic SEA CUP 2019”, kurā piedalījās U-15
audzēkņu grupa. Spēlē pret RFS zaudējums
4:1, pret AFA Olaine zaudējums 5:2, SK Super
Novai piekāpās ar rezultātu 1:0, pret RFS zaudējums ar rezultātu 4:0. Puiši cīnījās pret SK
Super Novu par trešo vietu, ar rezultātu 5:0
vinnēja SK Super Novu un izcīnīja 3. vietu.
Labākā spēlētāja balvu saņēma Mikus Briežkalns no Pļaviņām.

6. septembrī Maltā U-15 audzēkņu grupa
piedalījās 2019. gada Latgales reģiona “Ādas
bumbas” sacensībās futbolā. Puiši izcīnīja 3.
vietu. Spēlē pret Rēzeknes NBJSS komandu
rezultāts 0:0, Jēkabpils SS komanda vinnēta
ar rezultātu 1:0, Ilūkstes NSS komandu puiši
vinnēja ar rezultātu 1:0, bet pret Daugavpils
FS komandu nospēlēja ar rezultātu 0:0.
Vieglatlētika
3. augustā notika Ilūkstes novada atklātās sacensības vieglatlētikā.
U-18 vecuma grupā piedalījās audzēknis
Alvis Aizupietis, kurš izcīnīja 1. vietu lodes
grūšanā (10.96 m – I jaunatnes sporta klase),
2. vietu šķēpa mešanā ar rezultātu (39.63 m –
II j. kl.)
31. augustā notika Preiļu novada čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un jaunatnei. Alvis Aizupietis startēja četrās disciplīnās, tāllēkšanā rezultāts (5.23 m – I j. kl.),
100 m skriešanā (12.57 s – III sporta klase),
(12.91 – I j. kl.),ierindojās 4. vietā, šķēpa mešanā izcīnīja 3. vietu ar rezultātu (39.85 m – II
j. kl.).
Rezultātus apkopoja
Sēlijas Sporta skolas lietvede
S. Prodniece.

Notikušas apmācības “Sirdsdarbs” Sēlijas novadu
jauniešiem Jēkabpils novadā

No 24. līdz 25. augustam Jēkabpils novadā biedrībā “Ūsiņš” notika neformālās izglītības apmācības “Sirdsdarbs”, kur galvenā sarunu tēma bija darbs, uz kuru ne tikai doties, lai
saņemtu algu, bet kurš iedvesmotu arī pašu
un būtu tāds, ko var saukt par sirdsdarbu.
Viesītes novadu šajās apmācībās pārstāvēja
6 jaunietes – Evelīna Bantauska, Zanda Zaļakmene, Adriāna Juškeviča, Linda Luksteniece, Anta Narkevičina un Klinta Narkevičina.
Kopā ar jaunietēm uz apmācībām devās arī
jaunatnes darbiniece Līva Liepiņa.
Apmācības sākās jau agri no rīta, pulcējot Sēlijas novada jauniešus skaistajā apmācību norises vietā Jēkabpils novadā. Biedrības
“Ūsiņš” dibinātāja Ieva Jase ar iedvesmojošu
stāstu par savu sirdsdarbu svinīgi atklāja
apmācības. Pēc tam Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciālists Jānis Ozols turpināja
sarunu par savu ceļu uz sirdsdarbu. Nākamais par savu sirdsdarbu pastāstīja zobārsts
Rendijs Dronks, pēc tam grafiskā dizainere
Solvita Kukle. Pēcpusdienā apmācībās viesojās Youtube blogeris Edgars Feščenko, kas
šajā platformā pazīstams kā Edgar Fresh, un
youtubere Amanda Razma, kas pazīstama kā
Dorothea. Abi blogeri dalījās pieredzē ideju
radīšanā, video veidošanā, kā arī pastāstīja,
kā ir būt youtuberim Latvijā.
Pēc iedvesmas saņemšanas jaunieši devās
arī ekskursijā iepazīt zirgu stalli “Ūsiņš”, bet

vakarā sadarbībā ar laivu nomu atpūtas vietā “Daugmales” daļa dalībnieku devās laivu
braucienā pa Daugavu, baudot saulrietu.
Otrās dienas rīts otrajai grupai iesākās ar
rīta laivu braucienu un izjādi zirga mugurā.
Vēlāk sekoja Jura Medenieka lekcija, pastāstot
par savu darbu un daloties pieredzē. Savukārt
apmācību noslēgumā par savu darbu stāstīja
atpūtas vietas “Daugmales” laivu nomas turētāja Inese Irbīte, pastāstot par to, kā viņas
ģimene nonākusi līdz idejai par iespēju tūristiem piedāvāt laivu nomas pakalpojumus, un
par nākotnes plāniem tūrisma jomā.
Jaunietes pēc apmācībām jūtas iedvesmotas un ieteiktu uzdrošināties piedalīties
apmācībās arī citus jauniešus. Stāsta Evelīna:
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“Apmācības man kopumā patika. Likās vērtīgi iedvesmojošie stāsti no cilvēkiem, kuri dara
savu “sirdsdarbu”. Ne vienmēr tas ir viegli,
taču, darot to, kas patiešām ir tuvs, ir tā vērts
pacensties. Patika arī vieta, kur viss notika.
Ļoti jauka uzņemšana, patīkama vietas izvēle,
kā arī bija ļoti garšīgs ēdiens.” Zanda pievienojas Evelīnas teiktajam: “Man patika lielākā
daļa lektoru, kuru lekcijas noteikti var būt noderīgas dzīvē arī tad, ja par savu sirdsdarbu
jau ir pārliecība. Vide, kurā atradāmies, bija
ļoti skaista un mierpilna – zirgi un daba.”
Paldies Jēkabpils novadam par apmācību
organizēšanu un Sēlijas novadu apvienības
pašvaldībām par finansiālu atbalstu!
Jaunatnes lietu speciāliste D. Mažeika
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Pagastu ziņas

Aizejot ziedošā bērnības pļavā

Rozālija Galvanovska 2011. g. pēc Ogres
Goda pilsoņa titula saņemšanas. Publicitātes foto.
Mūžības ceļā aizgājusi ievērojama kultūras darbiniece, Ogres pilsētas Goda pilsone Rozālija Galvanovska (28.01.1941. –
02.09.2019.).
Viņa dzimusi Jēkabpils apriņķa Elkšņu
pagastā tirgotāju ģimenē, mācījusies Elkšņu
septiņgadīgajā skolā, beigusi Aknīstes vidusskolu. Tad iestājusies Tirdzniecības tehnikumā Rīgā. Kādu laiku palīdzējusi vecākiem
tirdzniecībā un līdztekus aktīvi iesaistījusies
pašdarbībā – vietējā klubā, bibliotēkā.
“Laikam tās gaismiņas kluba logos spīdēja gaišāk nekā veikalā,” tā viņa pamato savu
turpmākās profesijas izvēli. Ievirzi kultūras
laukā guvusi jau pamatskolā. Skolotājs Pēteris Lāčplēsis starpbrīžos spēlēja klavieres, un
skolēni dejoja. Bet pirmās lomas un teātra
mākslas mācības saņemtas no daktera Teodora Puriņa, kura vadībā 20. gadsimta otrajā
pusē Elkšņos tika iestudētas daudzas vērienīgas pašdarbnieku izrādes.
Rozālija Galvanovska turpināja izglītību
un 1975. gadā ieguva kultūrizglītības darba
specialitāti J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātē. Pirmā darbavieta –
Elkšņu pagasta tautas nams, tad Ogres rajona Tīnūžu tautas nams, 1978. gadā iecelta
par Ogres rajona kultūras nodaļas vadītāju.
Viņas vadībā organizēti rajona un starprajonu Dziesmu svētki, Baltijas valstu studentu
Dziesmu svētki, Estrādes svētki un dažādi
plaši pasākumi Ogres estrādē. 1986. gadā Rozāliju uzaicināja darbā E. Melngaiļa Republikas Tautas mākslas un kultūrizglītības darba
zinātniski metodiskā centra direktora vietnieces amatā, lai organizētu informatīvi metodisko darbu vairāk nekā 500 Latvijas kultūras
namu un tautas namu darbiniekiem, piedalītos XX Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku un
X Latviešu Deju svētku (1990.), Starptautiskā
folkloras festivāla Baltica (1988., 1991.) sagatavošanā un norisē.
1992. gadā R. Galvanovska atgriezās Ogrē
un vadīja Ogres tautas namu – dibināja jau-

nus tautas mākslas kolektīvus (jauktais koris
“Grīva”, sieviešu koris “Rasa”, deju kolektīvs
“Raksti”). Iedzīvotāji atzinīgi vērtēja viņas organizētos sarīkojumus, saimnieciskos darbus,
vecā tautas nama ēkas remontu. Kad pilsētas
kultūras darbs koncentrējās Ogres novada
pašvaldības aģentūrā “Ogres novada kultūras
centrs”, Rozālija tur sāka strādāt par kultūras
pasākumu organizatori, vadot un organizējot
vairāk nekā 1000 Ogres pašdarbnieku saimes
radošo darbu. Kopš 1988. gada viņa piedalījusies visu Vispārējo latviešu Dziesmu un deju
svētku sagatavošanas procesā.
Rozālija Ogri nešaubīgi sauc par savu pilsētu: “Mani pirmie dziesmu svētki bija tieši
Ogrē. Es ļoti vēlētos, lai pilsētā būtu liels rožu
dārzs. Tas būtu ļoti skaisti!”
Par paveikto darbu Rozālija saņēmusi
daudzus apbalvojumus. Možā un vienmēr radošā R. Galvanovska, 33 gadus strādājot vadošos amatos Ogrē, iemantojusi cieņu, uzticību
un atzinību kultūras darbinieku un Ogres iedzīvotāju vidū, tāpēc viņai 2011. gada februārī
piešķirts Ogres Goda pilsoņa tituls par mūža
ieguldījumu kultūras darbā Latvijas Republikā un Ogres novadā.
“Visu mūžu viņa bijusi kultūras darbinieka paraugs,” tā saka Ogres pilsētas pašvaldības
vadītājs.
Pēc aiziešanas pensijā Rozālijas dzīves
ritms nekļuva rāmāks. Viņa aktīvi apmeklēja
dažādus kultūras pasākumus, biežāk bija kopā
ar meitu, satikās ar seniem draugiem, ceļoja, apciemoja dzimto pusi, pabija tēva mājās
“Tiltiņos”, uzkāpa mūspuses varenajā Kņāvu
pilskalnā, atstāja Elkšņu pagasta Atmiņu istabai plašu aprakstu par Latvijas brīvības cīnītāja, sava vectēva Friča Galvanovska celtajām
mājām, par dzimtu un senču pēdām Elkšņu
pagastā, par brāļiem – ievērojamiem zinātniekiem, mudināja visus rakstīt atmiņas.
Rozālijas mātes dzimtās mājas “Pontāgi”
savā laikā bija vienas no lielākajām Elkšņu pagastā. Tagad viss zudis, iekoptos laukus pārņēmis mežs. Māmiņa mirusi, dodot dzīvību savai meitiņai. Pirmie seši gadi Rozītei pagājuši
tēva mātes Sofijas Galvanovskas audzināšanā
“Tiltiņos”.
“Tikai tagad esmu sapratusi, ka mana
bērnība bija tik skaista, krāsaina un piepildīta
tieši ar to, ka man bija jādara daudz interesantu lauku darbu un nebija sajūtas, ka man
nepatiktu. Acīmredzot mana vecmāmiņa un
vectēvs to patikšanu prata ielikt. Vasarās ganīju gotiņas, plūcu biešu lapas un kapāju sivēniem, ravēju dārzu, lasīju ogas, grābu sienu,
bet pēc padarītā darba skriešus uz kaimiņiem
pie draudzenēm! Bijām desmit meitenes, un
mūsu spēles bija kokos kāpšana, stāvēšana uz
galvas, paslēpes, akmentiņu spēles... Un kādas
bija pļavas, kā ziedēja pļavu puķes! Vēl tagad,
ieejot īstā, ziedošā pļavā, jūtos kā bērnībā, jūtos ļoti labi,” vēl pavisam nesen rakstīja Rozālija Galvanovska.
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Rozālija ar brāli Juri (labajā pusē) un
bērnības draugu Zigmundu, apciemojot tēva
mājas “Tiltiņus” Elkšņu pagastā 2018. g. vasarā.

Elkšņu ciema kultūras dzīves organizētāji 20. gs. vidū. Rozālija Galvanovska 2. rindā
1. no kreisās.

Elkšņu pašdarbnieki 1962. g. 1. rindā
sēž: diriģents Bruners, teātra izrāžu režisors
Teodors Puriņš, kultūras darba organizatore
Natālija Bārdule. Rozālija Galvanovska stāv
2. rindā 6. no kreisās. Fotogrāfijas no Atmiņu istabas krājuma.
Viņa ir viena no autorēm šovasar izdotajai
grāmatai “Tēva skola - II”. Tikai likteņa lēmējs
vairs neatļāva mūsu Rozītei atbraukt uz grāmatas atvēršanu Elkšņu skolas 140 gadu jubilejas salidojumā.
Dienā, kad aizejošās vasaras rāmais vējš
kaisa zeltainas bērzu lapas, mēs esam klusā,
saulainā Seces pagasta kapsētā, atvadoties no
Rozālijas Galvanovskas. Smiltīs grimst pēdējie
viņas mīļāko puķu pušķi no bērnības vietām...
Draugi Elkšņos
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Kūkošana ar Alīdas kafeju

Elkšņi – Kafejas labsajūtas sala, īsteno
projektu “Sēlijas Salas” – tematiskais tūrisms
mazajās lauku apdzīvotās vietās kā ekonomikas un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā.
Projekts vērsts uz mazo ciematiņu tūrisma potenciāla apzināšanu un parādīšanu.
31. augustā arī Elkšņi kļuva par salu,
kura pulcēja daudzus apmeklētājus, vilinot ar
smaržu, garšu, dzirdi. Tiem, kas bija kartupeļu talkās, atliek tikai skatīt bildes un klausīties
mūsu stāstos.
Sākumā visiem bija jāpulcējas pie Elkšņu skolas. Rudīte Urbacāne ar palīgiem bija
sagatavojusi uzdevumus, pārsteigumus un
izsmeļošu stāstījumu par Elkšņu skolas vēsturi, senvēstures un dabas apskates objektiem,
jaunākajiem VIG projektiem. Tika apmeklēti
10 kontrolpunkti, veikts 1 km kājām, ilgums
1,5 st. Dalībnieki – lielākā daļa vietējo, kam
interese vairāk uzzināt par savu ciematu, bet
bija arī vairāki desmiti no citurienes: Viesītes,
Saukas, Lones, Aknīstes, Kūkām, Kokneses,
Aizputes. No ierakstiem viesu grāmatā: Esmu
pirmo reizi Viesītes novadā/ Esmu pirmo reizi skolā, kur mācījušies mana mamma, vecmamma, vectēvs/ Dzīvojam tepat, Aknīstē, bet
Elkšņos esam pirmoreiz!
Pārsteigums bija, ka no skolas 2. stāva
loga var redzēt Kņāvu pilskalnu – ainaviski skaistāko un enerģētiski spēcīgāko Sēlijas
vaļņa pilskalnu, kas iekļauts Eiropas kultūras
mantojuma sarakstā, 2016. g. VIG uzstāda
akmeni ar iekaltu pilskalna vārdu. Akmens,
kas sasaucas pāri gadsimtiem – šādu vērtējumu devis arheologs Juris Urtāns Elkšņu
graudberzim, kas tagad novietots izvesto
elksniešu piemiņas vietā un glabā atmiņas par
iekarotāju izpostītajiem mājokļiem.
Skolas veranda, kas ikdienā netiek izmantota, šajā pasākumā atvēra durvis uz gleznaino skolas dārzu un atklājās kā lieliska sajūtu
treniņa un pozitīvo emociju vieta. Absolventa
A. Eglīša mantojums – latviešu trimdas gleznotāju gleznu galerija skolas zālē - ir emocionāli uzrunājoša un mākslinieciski vērtīga.

Pēc pārgājiena visi pulcējās Elkšņu kultūras nama estrādē, kur tika atklāta nākamā
pēcpusdienas daļa. Visiem bija pieejams Elkšņu labumu galds – 5 veidu kafejas no ALĪDAS
kafejas, ķiploku grauzdiņi no pašceptas maizes, Bārduļu ģimenes supergardie marinētie
gurķi un īpaši bērnu priekam atčāpojis cukurgaiļu nesējs ezis.
Kūku konkursam pieteicās 10 cepējas, un
visu apskatei tika izliktas kūkas – viena par
otru skaistāka un kārdinošāka. Konkursam
bija nosacījums - kūkās ielikt kafeju ALĪDA.
Mūsu ausis un kājas iepriecināja Zaļā Galma kapela. Bija arī galds ar mājās vedamiem
Elkšņu ražojumiem – kafeju, medu, auduma
iepirkuma somām, pērļotām smukumlietām.
Kultūras namā varēja apskatīt nelielu
daļu no rokdarbu pulciņa “Savam priekam”
skaistumlietām. Interesanti bija, ka zālē tika
demonstrētas prezentācijas par Elkšņu tūrismu un ļaudīm, Kafejas Fabriku un “svaigās”
pasākuma bildes. Fotogrāfe centās noķertos
kadrus nodot tehniskajiem puišiem, kuri
operatīvi visu salika skatāmā veidā.
Pie reģistrācijas katram tika izsniegtas
3 zelta ozolzīles, ar kurām varēja balsot par
sev tīkamāko kūku. Kūku degustācija bija
pasākuma kulminācija, jo tik daudz aizrautīgu un apmierinātu cilvēku vienuviet reti
nākas redzēt. Kūku cepējas sārtiem vaigiem
centās mazos gabaliņus salikt uz šķīvjiem.
Viņas dzirdēja komplimentus, patiesu sajūsmu un atzinību. Kāds bija gatavs katru dienu ēst tādas kūkas, kāds beidzot bija atradis
savu ideālo Dzimšanas dienas kūku, kāds
smēlās iedvesmu pats izmēģināt nogaršoto
recepti. Visas receptes var atrast mājaslapā:
www.kafejaalida.lv
Žūrijai nācās krietni padomāt, kā novērtēt katru kūku, iedodot savu nomināciju.
Pēc balsojuma rezultātiem labākā bija kūka –
klasika, Ingrīdas Levinskas ceptā Ozolu iecienītā, bet pirmās trīs vietas šķīra tikai viens
punkts. Visas kūku cepējas saņēma balvas,
puķes, bet galvenā balva: dārza dekors - gāz15

betona ozolzīle, tika Ingrīdai Levinskai. Ļoti
ceram, ka pasākums būs laba reklāma kūku
cepējām.
Apmeklētājiem bija iespēja piedalīties
konkursā par Elkšņiem, kurā uzmanīgākie
tika pie labām balvām. Tāpat arī apskatei tika
izlikts vides objekts – metāla ozolzīle ar galda
piederumiem vēja zvanu izskatā. Vieta, kur
nofotografēties.
Pasākuma dalībnieku un organizatoru
iespaidi
Rudīte Urbacāne: “Pozitīvām emocijām
piepildīts pasākums visas dienas garumā.
Labi izplānots, pārdomāts, lieliski izmantots
viss labais, kas Elkšņu centrā ir. Labs komandas darbs. Man pašai vislabāk patika: 1)
pasēdēšana verandā saulrietā, kad cilvēki jau
bija projām, 2) video prezentācijas skatīšanās
Kultūras namā, 3)jaunais vides objekts – ozolzīle! SECINĀJUMI: ir svarīgi 1) dot iespēju
cilvēkiem satikties, dalīties ar paveikto, saturīgi pavadīt sestdienas pēcpusdienu kustībā,
brīvā dabā, sakoptā apkārtnē, iespēju robežās
saglabātā kultūrvidē; 2) saglabāt novadpētniecības materiālus, padarīt tos vairāk pieejamus
apmeklētājiem, turēt skolu un Atmiņu istabu
atvērtas, veidot kvalitatīvāku ekspozīciju.”
Indra Saturiņa: “Noteikti jādomā, lai nākamgad būtu līdzīgs pasākums. Cilvēkiem patika.”
Dainis Černauskis: “Lieliska iespēja satikt
cilvēkus un labā atmosfērā parunāties.”
Jolanta Kovnacka: “Esam ieraudzījuši, ka
kopā varam paveikt lielas lietas. Elkšņi bagāti
ar cilvēku labvēlību un vēlmi būt atbalstošiem.
Paldies visiem, kuri rūpējās par apkārtnes sakopšanu, pasākuma gaitas noorganizēšanu un
tehnisko jautājumu risināšanu! Varam lepoties
un būt gandarīti, ka mums ir iznākuši nepiespiestas gaisotnes, laba noskaņojuma un labu
laika apstākļu lutināti Kafejas un Kūku svētki.”
Tiekamies jau nākamajos pasākumos!
J. Kovnacka
L. Lukstenieces foto
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Gleznošanas nodarbībās Rites pagastā
Pavasarī biedrība “Ritten” startēja Lauku Partnerības “Sēlija” piedāvātajā iniciatīvu
konkursā un ieguva finansējumu “Gleznošanas nodarbībām plenērā uz audekla ar akrila
krāsām”.
Augusta nogalē Rites Tautas nama mazajā zālē pulcējās necerēti liels gleznošanas
nodarbību dalībnieku skaits. Nodarbību vadītāja – skolotāja Irina - dalībniekus iepazīstināja ar gleznošanas pamatiem, un pēc tam
katrs izvēlējās savu gleznošanas tematiku. Ja
pašā sākumā bija jaušamas bailes, ka varētu
netikt galā ar izvēlēto darbu, tad jau pēc pārdesmit minūtēm visi gleznoja ar lielu aizrautību. Gandarījums par padarīto pēc vairākām
stundām bija liels gan nodarbību dalībniekiem, gan skolotājai.
Kad pēdējie otas triepieni uzvilkti un
gleznas novietotas “žūšanai”, jaunie gleznotāji varēja doties sportiskās aktivitātēs. Pēc
sportiskās atpūtas visi kopīgi nolēma doties
nelielā ekskursijā pie mūsu pagasta superomes Valentīnas, kas izrādīja un pastāstīja par
Ilzu baznīcu. Bērniem bija iespēja pastaigāt
pa “burvestību” mežu un paskraidīt pa pļavu.

Kad jau visas takas izstaigātas, varēja doties
vakariņās. Bibliotekāre Kristīne nodarbību
dalībniekus sagaidīja pie ugunskura, kurā tika
cepti kartupeļi un grilā cepts vistas šašliks.
Emociju pārpildīti, izsportojušies un paēduši, dalībnieki iekārtojās Rites Tautas nama
lielajā zālē, lai pirms nakšņošanas visi kopā
noskatītos filmu.
Otrajā rītā pēc brokastīm bērni vēroja
savus mākslas darbus un viņu acīs mirdzēja gandarījums par to, ka viņi ir radījuši tik
skaistus darbus. Vēl priecīgāki tie kļuva, uzzinot, ka viņu darbi tiks izstādīti divās izstādēs. 1. izstāde “Rites pamatskolā” – 02.09. 07.09.2019. Pēc tam tā uz 3 nedēļām ceļos uz
Neretas valsts sociālās aprūpes centru.
Mēs, nodarbību organizētāji, sakām lielu paldies skolotājai Irinai, kas iedrošināja
bērnus gleznot viņiem “jaunā” tehnikā, kas
nebūt nav viegla! Paldies arī nodarbību dalībniekiem, kam pietika spēka, enerģijas un
izturības!
Pasākuma organizatori - biedrība “Ritten”

“Esiet viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to
kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi.”

(1. Pētera 4: 9-10)

Šā gada 27. jūlijā Saukas ev. lut. baznīcā
notika Sēlpils iecirkņa draudžu diena, kurā
mums bija iespēja piepildīt šos apustuļa Pētera teiktos vārdus, viesmīlīgi uzņemot ticības
brāļus un māsas no daudzām mūsu iecirkņa
draudzēm. Pasākums iesākās ar nelielu svētbrīdi un iecirkņa prāvesta Alda Pavloviča informāciju par Sēlpils iecirkņa draudžu dzīvi
un aktivitātēm, pēc kura klātesošajiem bija
lieliska iespēja noskatīties dokumentālo filmu
“Kalps” par mūsu arhibīskapu Jāni Vanagu,
viņa dzīvi, ģimeni un ticības ceļu, kurā ļoti
labi ir saskatāma un jūtama Dieva vadība un
žēlastība viņa dzīvē. Filmu mums piedāvāja
noskatīties arhibīskapa bijušais skolas audzēknis un režisors Uģis Bērziņš. Pēc filmas
noskatīšanās un nelielas pauzes mums bija
lieliska iespēja tikties ar Andri Grīnbergu,
grāmatas autoru par Sēliju. Viņš pastāstīja
par notikumiem un cilvēkiem, kuri ir aprakstīti šajā grāmatā, modinot klausītājos interesi
uzzināt par to vairāk, izlasot pašiem šo darbu.
Pēc pusdienām, kurās baudījām Saukas
ezerā noķertā zandartu zupu, kas bija pagatavota baznīcas pagalmā uz ugunskura, visi
klātesošie piedalījās draudžu dienām veltī-

SVECĪŠU VAKARI

5. oktobrī Rites pagastā
Pormaļu kapos plkst. 14:00
Tiltiņu kapos plkst. 15:00
Ilzu kapos plkst. 16:00
Melderišķu kapos plkst. 17:00

tajā dievkalpojumā, kuru vadīja Daugavpils
diecēzes bīskaps Einārs Alpe ar klātesošajiem
mācītājiem un prāvestu. Kad bijām Dieva vārda un Sakramenta stiprināti, diena turpinājās
ar atbraukušo ticības brāļu un māsu iepazīšanos un sirsnīgām sarunām, kuras ik mirkli
varēja stiprināt ar pašu sarūpētajiem gardumiem – augļiem, kliņģeri, cepumiem, tēju,
kafiju un daudziem citiem našķiem, kurus
visus būtu grūti uzskaitīt. Dienas noslēgumā
mums bija lieliska iespēja noklausīties LELB
Teoloģijas nozares vadītāja un Valmieras iecirkņa prāvesta Romāna Kurpnieka – Logina
lekciju “Draudze kā slimnīca”, kura mums
deva iespēju vēl un vēl pārliecināties par Dieva vārda nepieciešamību mūsu garīgās veselības stiprināšanā un dziedināšanā. Šī diena
mums visiem pagāja patīkamā, garīgi pacilātā
noskaņojumā, jo tā ļāva mums ne tika uzzināt kaut ko jaunu, bet arī satikt senus draugus un paziņas, kopā sadziedāt un klausīties
brīnišķīgo ērģeļu koncertu Ilonas Birģeles izpildījumā. Šo draudžu dienu sagatavotāji bija
parūpējušies ne tikai par aktīvajiem draudzes
locekļiem, bet arī par tiem, kuri bija nākuši
intereses vadīti, un arī par pašiem mazāka19. oktobrī Saukas pagastā
Smiltaines kapos plkst. 15:00
Galvānu kapos plkst. 16:00
Saukas pagastā vakaru vadīs
mācītājs A. Ivanovs
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jiem, kuriem bija sagatavota īpaša programma, lai piesaistītu bērnu uzmanību un padarītu arī viņu dienu piepildītu un interesantu.
Tāpēc draudzes vārdā man gribētos pateikties
visiem, kuri deva savu ieguldījumu, lai šie
svētki varētu notikt. Paldies visiem tiem, kuri
mūs atbalstīja! Protams, vislielāko pateicību
mēs gribētu teikt tiem cilvēkiem, kuri atrada
laiku un bija ar mums kopā šajā brīnišķīgajā
dienā.
Draudžu dienas mūsu baznīcā notiek katru gadu jūlija pēdējā sestdienā. Gribu atgādināt, ka dievkalpojumi Saukas ev. lut. baznīcā
notiek katru otro un ceturto svētdienu plkst.
14:00, bet, sākot ar oktobra mēnesi - katru
trešo sestdienu Lones pagasta mājā no plkst.
13:00 līdz 17:00 notiek lūgšanas svētbrīdis,
Bībeles stunda un mācītāja pieņemšana. Tāpēc visi, kuri vēlas, esiet laipni aicināti piedalīties ne tikai baznīcas lielajos pasākumos, bet
arī baznīcas ikdienas dzīvē, jo Dieva žēlastība
un vadība mūsu dzīvēs ir nepieciešama mums
katram.
Saukas ev. lut. draudzes mācītājs
A. Ivanovs
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KULTŪRAS AFIŠA
OKTOBRĪ

VIESĪTES KULTŪRAS PILĪ
4. oktobrī plkst. 17:00 Viesītes Kultūras pils Tradīciju zālē
SVINĪGS SARĪKOJUMS, VELTĪTS
SKOLOTĀJU DIENAI
Programmā:
darba jubilāru sveikšana;
SVĒTKU KONCERTS. Dziedātāja SANTA SĀRE – GERŽA muzikāli izstāstīs Imanta Ziedoņa “DZINTARAINO PASAKU”. Piedalās pianists ĢIRTS RIPA un perkusionists MĀRCIS
KALNIŅŠ. Programmā iekļautas skaistākās latviešu dziesmas ar
IMANTA ZIEDOŅA vārdiem.
14. oktobrī - LATVIJAS NEATKARĪBAS KARA SIMTGADEI
VELTĪTA
NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU DIENA VIESĪTĒ
1919. gada 14. oktobrī norisinājās kauja pie Ēķengrāves, kurā iesaistījās vietējie iedzīvotāji/aizsargi, neļaujot Bermonta karaspēkam
sasniegt un šķērsot Daugavu Jēkabpils/Krustpils rajonā.
NBS dienas norises plāns:
plkst. 13:00 svinīgs brīdis un ziedu nolikšana pie Viesītes Brīvības pieminekļa;
plkst. 12:00 – 15:00 militārā ekipējuma ieroču un tehnikas izstāde pie Viesītes vidusskolas:
• Zemessardzes 3. Latgales brigāde ar ekipējuma un bruņojuma paraugdemonstrējumiem;
• NBS Rekrutēšanas un atlases centra aktivitātes;
• Jaunsardzes centrs ar ekipējuma demonstrējumu, maskēšanās treniņu jauniešiem u.c.
Programma tiks precizēta un papildināta. Lūdzam sekot informācijai: www.viesite.lv
19. oktobrī plkst. 19:00 Viesītes Kultūras pils Koncertzālē
KONCERTS “STARP SAPŅU
MILJONIEM”
Biļetes: EUR 10,00; 12,00; 15,00; www.bilesuparadize.lv un Viesītes
Kultūras pilī. (Plašāk par pasākumu - 18.lpp.!)
20. oktobrī plkst. 18:00 Viesītes Kultūras pils Koncertzālē
LILIPUTU CIRKS no Ukrainas
Izrādē ir iekļauta spēle ar apļiem, priekšnesums ar ķīniešu bļodiņām, muzikālā ekscentrika, ekvilibra priekšnesums, numuri ar dresētiem dzīvniekiem, tajā skaitā ar suni – matemātiķi, un, protams, jautrie
klauni!
Programmas īpašie dalībnieki ir mazākais teātra un kino aktieris
slavenais Ivo Čapovskijs un neatkārtojamā Ludmila Nikolajevna!
Neparasti dinamiska, jautra, sirsnīga un bezgalīgi labsirdīga programma, kas nevienu neatstās vienaldzīgu! Bet košas atmiņas paliks ar
Jums un Jūsu bērniem uz visu mūžu! To mēs varam apsolīt!
Biļetes: EUR 3,00; 5,00; 7,00; www.bilesuparadize.lv un Viesītes
Kultūras pilī
KINO ZĀLĒ
22. un 23. oktobrī plkst. 18:00
dokumentālā filma
“SPIEGS, KURŠ MANS TĒVS” /2019/
Režisori: Jaaks Kilmi, Gints Grūbe
Filma “Spiegs, kurš mans tēvs” ir personisks stāsts par to, ko nozīmē piedzimt spiega ģimenē un atrasties aukstā kara aizskatuvē. Filma
vēsta par tulkotājas un atdzejotājas Ievas Lešinskas-Geiberes dzīvesstāstu un notikumiem, kas risinājās pirms 40 gadiem. 1978. gadā Ieva
kā studente viesojās ASV pie tēva Imanta Lešinska, kurš tobrīd strādāja PSRS diplomātiskajā misijā ANO, nolēma pārbēgt ASV pusē un
šo piedāvājumu izteica arī savai meitai. Ģimenei tika piešķirtas jaunas
personu identitātes un piedāvāts sākt dzīvi kā citiem cilvēkiem. 80to gadu vidū, pēc tam, kad Imants Lešinskis bija publiski nācis klajā
ar VDK darbību Latvijā izgaismojošiem faktiem, viņš nenoskaidrotos
apstākļos nomira.
IEEJA: EUR 3,00
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Cien. Viesītes novada pensionāri, seniori
un vecākās paaudzes cilvēki!
Viesītes Kultūras pils un Viesītes novada
Sociālais dienests Jūs visus mīļi aicina uz

ATPŪTAS VAKARU SENIORIEM

š. g. 11. oktobrī plkst. 16:00

Viesītes kultūras pils Deju zālē.
Jums spēlēs Pēteris Draņevičs un
Aleksandrs Gors.
Līdzi ņemsim nelielus “groziņus”, saulainu un priecīgu noskaņojumu! Aicinām
būt atsaucīgiem!
IEEJA – BRĪVA

Rites Tautas namā

19. oktobrī plkst. 19:00 Viesītes kultūras pilī - koncertprogramma

“Starp Sapņu Miljoniem”!

Vai zini, kur piepildās sapņi? Sākot ar oktobri, klausītājiem visā Latvijā tiek
piedāvāta jauna, melodiska un krāsaina koncertprogramma ar nosaukumu
“Starp Sapņu Miljoniem”. Šajā koncertā uzstāsies latviešu estrādes jaunākās
paaudzes dziedātāji un priecēs klausītājus ar skaistākajām un populārākajām
komponista Gaita Lazdāna dziesmām. Koncertprogrammā komponista Gaita Lazdāna daiļradē ikvienu ievedīs jaunie dziedātāji - Kaspars Markševics,
Kristīne Šomase, Ainārs Bumbieris, Sabīne Berezina - un dziedošais aktieris
Gundars Silakaktiņš. Pavisam jaunās skaņās varēsim dzirdēt tādas dziesmas
kā Harija Spanovska “Neatstāj mani rudenī”, Jāņa Paukštello “Ielūgums”. Skanēs Kaspara Markševica šī brīža hits “Mana Mīļā” un daudzas citas dziesmas!
Koncerta pavadošais sastāvs: Gaitis Lazdāns - taustiņinstrumenti, Āris
Ozols - ģitāra, Oskars Deko - perkusijas un sitamie instrumenti, Kristaps
Ezeriņš - basģitāra. Aicinām kopā piepildīt sapņus romantiski aizraujošā melodiju virpulī - koncertprogrammā “Starp Sapņu Miljoniem”!
Uz tikšanos 19. oktobrī Viesītē!
Biļetes un informācija www.bilesuparadize.lv un Viesītes Kultūras pilī.

Svētdien, 6. oktobrī,
plkst. 9:00 – 13:00
Viesītē, “Zaļā tirgus” teritorijā un
laukumā pie Kultūras pils,
RUDENS TIRGUS
Aicināti pirkt un pārdot gribētāji!
Jūlijā un augustā Viesītes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 2 jaundzimušie –
zēns un meitene.
Sveicam vecākus!
Pieminam aizsaulē aizgājušos…
Aleksejs Kovaļevs 1953. - 24.08.2019.
Elkšņu pagasts
Anna Medvecka 1933. - 09.09.2019.
Rites pagasts
Imants Lapiņš 1932. - 10.09.2019.
Viesītes pagasts
Jānis Babahins 1950. - 11.09.2019.
Rites pagasts
Ilmārs Grišāns 1944. - 26.09.2019.
Rites pagasts
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā, Smilšu ielā 2. Tirāža 1300 eks.
Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums informāciju, kuru vēlētos publicēt,
zvaniet pa tālr. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e-pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv;
avīze lasāma arī www.viesite.lv Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Par publicēto rakstu saturu, pievienotajiem foto atbild rakstu autori. Iespiests: SIA „Latgales Druka”
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