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Viesītes novada pašvaldības informatīvais izdevums
Iznāk reizi mēnesī

Sēlijai

I. Dreijera foto

Gluži kā rīta zvaigzne Latvijas debesīs
Sēlija Latvijas kartē vakar, šodien un rīt.
Plati un gaiši kaist ceļi, aicinot doties līdzi,
Aicina, pasaulē aizejot, Sēliju neaizmirst,
Paņemt cīruļu mīlestību, vālodzes slāpes pēc lietus,
Ievziedu rūgtumu balto tālajos ceļos līdzi.
A. Orbidāne

DAUDZ LAIMES, LATVIJA!
15. novembrī plkst. 17:00 Lones Tautas namā
Valsts svētku pasākums “Zem saules ir tautai dziesma
par sauli”
Muzicēs Beļinsku ģimene.

Viesītē
11. novembrī - LĀČPLĒŠA DIENĀ 		
“SĒLIJAS GAISMA LATVIJAI”
 plkst. 17:00 lāpu gājiens - pulcēšanās pie Simtgades ozoliem (pie Viesītes katoļu baznīcas).
 piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie Viesītes Brīvības pieminekļa
Godinot Brīvības cīņu varoņus, plkst. 17:00 pulcēsimies Viesītē pie Simtgades ozoliem, iededzināsim gaismas
simbolus – lāpas un svecītes, dosimies pie Viesītes Brīvības
pieminekļa, lai kopīgi atzīmētu Lāčplēša dienu!

Elkšņu pagastā
11. novembrī plkst. 16:00 visi laipni aicināti pie pagasta
pārvaldes aizdegt gaismas simbolu - sveci, godinot Brīvības cīņu varoņus, lai kopīgi atzīmētu Lāčplēša dienu.
15. novembrī plkst. 19:00 Elkšņu kultūras namā
Latvijas Republikas Neatkarības 101. gadadienai
veltīts pasākums
“Mēs savai Latvijai”.
Koncertu sniegs Skuju ģimene (Koknese), Elkšņu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Tik un tā”. Pasākumā teiksim paldies pagasta aktīvākajiem cilvēkiem.
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Klāt atkal
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Lai mierīgs, apcerīgs un balts
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svētki ir Dzīvā Dieva Dēla dzimšanas diena!
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Saukas ev. lut. draudzes mācītājs
Aleksandrs
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Viesītē aizvadīta Nacionālo bruņoto spēku diena

Pirms 100 gadiem, 1919. gada 14. oktobrī, Viesītē, kaujā pie Ēķengrāves, Latvijas
armija uzvarēja kauju pār bermontiešiem, apturot ienaidnieku virzīšanos Augškurzemes
un Latgales virzienā. Savukārt 2019. gada 14.
oktobrī Viesītē notika Latvijas Neatkarības
kara simtgadei veltīti Nacionālo bruņoto spēku dienas pasākumi, godinot cīņās kritušos.
Laikā no plkst. 12:00 līdz 15:00 ikviens varēja
uzdot viņu interesējošos jautājumus jaunsargiem un zemessargiem, kā arī apskatīt un
izmēģināt Nacionālo bruņoto spēku ekipējumu, tostarp arī ieročus.
Pasākumā piedalījās Aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Zemessardzes 3. Latgales
brigādes 55. kājnieku bataljona komandieris
majors Aleksandrs Sotņikovs, Vācijas militārais atašejs, Patruļkuģa P-07 “Viesīte” komanda, Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs Alfons Žuks un citi.
Pirms ziedu nolikšanas pie Viesītes Brīvības pieminekļa Viesītes Kultūras pilī tika
organizēta tikšanās ar Aizsardzības ministru
Arti Pabriku, Viesītes novada priekšsēdētāju
Alfonu Žuku un blakus esošo Sēlijas novadu priekšsēdētājiem, lai pārrunātu reformas
jautājumus. Tikšanās laikā Sēlijas apvienības
priekšsēdētāji izteica kopīgo viedokli par
reformu, kā arī sniedza nelielu ieskatu par
pašreizējo situāciju novados. Aizsardzības
ministrs tikšanās vizītē uzdeva jautājumu
pašvaldību priekšsēdētājiem par to, kādu
viņi saredz šo reformu un ko gribētu citādāk.
Visi Sēlijas novadu priekšsēdētāji bija vienoti,

uzsverot, ka piedāvātais administratīvi teritoriālās reformas modelis graus Sēlijas identitāti un veicinās Sēlijas novadu iztukšošanos.
Priekšsēdētāji rosina pabeigt līdzšinējo reformu ar otrā līmeņa pašvaldību izveidošanu,
kas reāli veicinātu novadu ekonomisko attīstību.
Pēc Aizsardzības ministra tikšanās vizītes ar priekšsēdētājiem plkst. 13:00 visi devās
pie Viesītes Brīvības pieminekļa, lai noliktu
ziedus un pieminētu šo svarīgo uzvaru. Pie-

mineklis par godu varonīgajām cīņām atklāts
1935. gada 11. augustā.
Kā norāda aizsardzības ministrs Artis
Pabriks, tādas kaujas kā šī ir jāatceras katru
gadu. Tomēr šis gads ir īpašs, jo šogad tiek
svinēta Latvijas armijas un Latvijas Neatkarības kara 100. gadadiena.
Sabiedrisko attiecību
speciāliste D. Mažeika
I. Dreijera foto

Jaunais Viesītes Veselības un sociālās aprūpes centrs
nodots ekspluatācijā

2017. gada 30. novembrī Viesītes novada
pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “LC būve”
par SIA “Firma L4” izstrādātā būvprojekta
“Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkciju maiņu
Sporta skolas un Veselības un sociālās aprū-

pes centra vajadzībām” II kārtas būvdarbiem.
Nepilnu divu gadu laikā bijusī Viesītes arodvidusskolas ēka ir pārtapusi par mūsdienīgu
Veselības un sociālās aprūpes centru ar pieejamām 75 gultasvietām. Būvniecības process ir
2

pabeigts, un 1. oktobrī ēka ir nodota ekspluatācijā.
Par paveikto stāsta būvinženieris Gatis
Puzāns: “Ēka ir ieguvusi jaunu, siltinātu fasādi
un jumtu, ir nomainīti visi logi un durvis. Ēkas
pagalms ir labiekārtots – ir izbūvēti bruģa un
asfalta segumi un ārējie inženiertīkli. Tāpat arī
ir uzstādīts žogs ap teritoriju. Ēkas iekšienē izveidots jauns telpu plānojums, ir ievilkti jauni
iekšēji inženiertīkli un veikti iekšējie apdares
darbi. Pašlaik notiek telpu iekārtošana ar mēbelēm, lai jau pavisam drīz tas varētu vērties vaļā
un uzņemt jaunos iemītniekus.”
17. oktobrī pirms kārtējās domes sēdes
vizītē uz jauno Veselības un sociālās aprūpes
centru devās Viesītes novada deputāti un vadība, lai iepazītos ar jaunā aprūpes centra telpām,
redzētu izdarītos darbus un uzdotu viņus interesējošos jautājumus.
Veselības un sociālās aprūpes centra kopējā telpu dzīvojamā platība ir 1873,6 m2, istabiņu skaits sociālās aprūpes centrā ir 26, sanitāro
mezglu skaits – 31. Būvdarbu kopējās izmaksas
ir EUR 1647345,52 ar PVN.
Sabiedrisko attiecību
speciāliste D. Mažeika
Autores foto
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Novada vadība un speciālisti tiekas ar iedzīvotājiem

Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar aktualitātēm Viesītes novadā, atskatītos uz paveikto
un informētu par nākotnes iecerēm, Viesītes
novada pašvaldības vadība un speciālisti 2019.
gada 21. oktobrī tikās ar novada iedzīvotājiem.
Tikšanās notika Saukas, Rites, Elkšņu pagastos, kā arī Viesītes pilsētā. Ar iedzīvotājiem
tikās Viesītes novada domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks, izpilddirektore Sanita Lūse, SIA
“Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris Blitsons un Viesītes novada pašvaldības policists Jānis Pučinskis.
Domes priekšsēdētājs A. Žuks sanāksmi
Lonē iesāka ar iedzīvotāju informēšanu par
vienu no šī brīža aktuālajām tēmām visā valstī –
administratīvi teritoriālo reformu. Viņš pastāstīja, ka pašlaik ir novērojams informācijas
trūkums un neskaidrības par reformas procesiem un tālākajām iecerēm. Uzreiz pēc tikšanās Lonē priekšsēdētājs devās uz Jēkabpili, kur
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars
Kraps bija uzaicinājis uz tikšanos apkārtējo
novadu pašvaldību vadītājus, lai pārrunātu
jaunākās aktualitātes par plānoto administratīvi teritoriālo reformu.
Tālāk sarunas ar novada iedzīvotājiem
turpināja Viesītes novada pašvaldības izpilddirektore S. Lūse, kura informēja iedzīvotājus
par aktualitātēm novadā. Tika informēts, ka
jaunā Veselības un sociālās aprūpes centra
būvniecības process ir pabeigts un 1.oktobrī ēka ir nodota ekspluatācijā. Pašlaik notiek
iekārtošanas darbi. Tāpat arī tika papildināts,
ka jaunajā Veselības un aprūpes centrā būs
pieejamas 75 gultasvietas, kas ir par 33 vietām
vairāk nekā esošajā aprūpes centrā. S. Lūse informēja, ka Viesītes novada pašvaldība ir izstājusies no KS “Ritenis”. Tāpat arī ir saņemts iesniegums no Saukas dabas parka biedrības par
atpūtas bāzes “Bincāni” iegādi. Tika ziņots, ka
Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis divus
Viesītes novada pašvaldības ceļu projektus pašvaldības ceļu E17 “Dzeņi – Elkšņi” un “Bajāri – Grabažāni” posmu pārbūves. Tāpat arī ir
ņemta vērā sūdzība no pagājušās tikšanās par
putekļainajiem ceļiem Lonē un Elkšņos. Ceļu
posmi – apdzīvota vieta “Klauce” un Lones
Tautas nams līdz Ezera ielai (mājas “Bāliņi”) tiks apstrādāti ar pretputekļu materiālu.
SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes
priekšsēdētājs Māris Blitsons klātesošos iedzīvotājus informēja par aktualitātēm komunālo
pakalpojumu jomā. M. Blitsons iepazīstināja
klātesošos ar jaunumiem, kas saistīti ar atkritumu šķirošanu. Tagad šķirot atkritumus var 3
daļās: 1) sadzīves atkritumi; 2) stikls; 3) plastmasa, PET pudeles, papīrs, skārdenes. Māris
atgādināja, ka stikla konteinerā nedrīkst mest
logu stiklu, jo tas ir celtniecības atkritums.
Turpinot atkritumu šķirošanas tēmu, tika pastāstīts par notikušo akciju “Stikla šķiratlons”,
kurā no Viesītes novada piedalījās aptuveni 27
dalībnieki. Dalība šādā akcijā ir pozitīvi vērtējama, kā arī piedaloties ikvienam ir iespēja

laimēt vērtīgas balvas. Tāpat arī tika informēts
par to, ka dabas resursa nodokļa cena pieaugs
(no 35 EUR/t uz 50 EUR/t), bet tiks samazināta apglabāšanas maksa poligonā, līdz ar to
nākošgad atkritumu tarifs netiks paaugstināts.
Tāpat arī tika atkārtoti atgādināts, ka, mainoties dzīvokļa īpašniekiem, ir obligāti jāpārslēdz
līgums, kā arī paskaidrots, ka privātmājām ir
jābūt līgumam par atkritumu apsaimniekošanu. M. Blitsons aicināja iedzīvotājus ziņot
komunālajai pārvaldei vai pašvaldības policijai par gadījumiem, kad privātmāju īpašnieki
atkritumus izmet atkritumu laukumos pie
daudzdzīvokļu namiem. M. Blitsons atgādināja, ka no 1. janvāra dzīvokļos jābūt uzstādītiem
dūmu detektoriem.
Pašvaldības policists Jānis Pučinskis iedzīvotājus informēja par nesenajām zādzībām,
kas notikušas Viesītes novadā. Pašvaldības
policists iesaka iedzīvotājiem būt modriem un
pastiprināti pieskatīt savus īpašumus. Tāpat
arī pagastu iedzīvotājiem un pārvaldniekiem
J. Pučinskis atgādināja, ka jāpievērš uzmanība
ceļu stāvoklim un jāziņo, ja ir nepieciešams
uzlikt zīmes ar transportlīdzekļa smaguma ierobežojumiem.
Iedzīvotāji Lonē izteica sūdzības par māju
“Aronijas – 5”, kur notiek skaļa trokšņošana
un huligānisms. Kā viens no ieteikumiem izskanēja durvju atslēgas ielikšana mājas kāpņu
telpā. Pašvaldības policists apsolīja pievērst
pastiprinātu uzmanību sūdzībai un risināt
nekārtību jautājumus savās iespēju robežās.
Pavasara tikšanās reizē ar iedzīvotājiem tika
pausts viedoklis par kapličas nepieciešamību
Lonē. Šajā reizē Viesītes novada pašvaldības
vadība ziņoja, ka par KS “Ritenis” pārdotajām kapitāldaļām iegūtos finansiālos līdzekļus
ieguldīs kapličas izbūvei. Tāpat arī tika aktualizēts jautājums par atkritumu izmešanu tam
neparedzētās vietās un ieteikums novietot kameras, lai varētu sekot līdzi atkritumu izmešanai tam paredzētajās un neparedzētajās vietās.
Tuvākajā laikā kamera tiks uzstādīta.
Arī iedzīvotāji Saukas pagasta Saukas
ciematā uzsvēra problēmu par atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās. M. Blitsons
atkārtoti aicināja ikvienu veikt fotofiksāciju
vai ziņot komunālajai pārvaldei par pārkā3

pumiem, kas saistīti ar atkritumu izmešanu.
Tāpat arī klātesošie aktualizēja problēmu, kas
saistīta ar jumta tecēšanu un ūdens krāšanos
pagrabos. Pēc tikšanās komunālās pārvaldes vadītājs kopā ar iedzīvotājiem apsekoja
šīs daudzīvokļu mājas, lai saprastu situāciju
un tuvākajā laikā varētu problēmas novērst.
Savukārt Saukas ciemata bibliotēkas vadītāja
Velta Lāce aicināja ikvienu iesaistīties akcijā
un nodot bibliotēkā jebkāda veida makulatūru
– žurnālus, grāmatas, avīzes utml.
Rites pagasta iedzīvotāji tika informēti par
aktualitātēm novadā un Rites pagastā. Tāpat
arī Rites pagasta iedzīvotāji izteica ierosinājumu par kameras uzstādīšanu, lai varētu izsekot atkritumu novietošanai tam neparedzētās
vietās. Savukārt Elkšņu pagasta iedzīvotāji tika
informēti, ka ir apstiprināts LAD projekts par
ceļa posma “Dzeņi - Elkšņi” sakārtošanu, kā
arī Klauces grants ceļa apstrādi ar pretputekļu
maisījumu.
Sanāksmē Viesītē A. Žuks iedzīvotājus
informēja par aktualitātēm un paveiktajiem
darbiem Viesītes teritorijā. Tika ziņots, ka ikvienam ir iespējams apskatīt jauno Veselības
un aprūpes centru, vispirms to saskaņojot ar
pašvaldības priekšsēdētāju vai izpilddirektoru.
Sanāksmē iedzīvotāji aktualizēja jautājumus,
kas saistīti ar komunālajiem pakalpojumiem.
Klātesošie izteica neapmierinātību ar ūdens
kvalitāti. M. Blitsons paskaidroja, ka šajā sakarā var minēt divus faktorus: 1) dzelzs piejaukumu ūdenī; 2) ūdens saduļķošanos no vecajām
caurulēm, veidojoties nogulsnēm. M. Blitsons
piebilda, ka Viesītes daudzīvokļu mājās ir veiktas ūdens analīzes, kurās konstatēts, ka ūdens
kvalitāte ir atbilstoša un dzeramo ūdeni drīkst
izmantot un lietot uzturā nevārītā veidā.
Tika jautāts, vai pie daudzīvokļu mājām
tiek mazgātas atkritumu tvertnes. Uz to tika
atbildēts, ka šāda atkritumu tvertņu mazgāšana līdz šim netiek īstenota, bet Komunālā pārvalde turpmāk paredzēs atkritumu
tvertņu mazgāšanu vismaz vienu reizi gadā.
Tā kā rudens ir nokritušo lapu savākšanas
laiks, tad iedzīvotāji aktualizēja jautājumu
par to, vai lapu savākšana pie daudzīvokļu
mājām ir iekļauta apsaimniekošanas maksā.

Turpinājums 4.lpp.
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Novada vadība un speciālisti tiekas ar iedzīvotājiem
Sākums 3.lpp. M. Blitsons atbildēja, ka līdz šim apsaimniekošanas maksā ir bijusi iekļauta tikai zāles pļaušana. Izpilddirektore
S. Lūse dalījās ar savu pieredzi par to, ka mājas pašas var organizēt talku, lai kopīgiem spēkiem sakoptu vietu, kur dzīvo. Tāpat
arī tika aktualizēts jautājums par Dārza ielas pieturas iekļaušanu
maršrutā: Rīga – Viesīte. Tika izteikta neapmierinātība, ka pašreiz, lai izkāptu iepriekš minētajā pieturā, kas atrodas Viesītes
pilsētas teritorijā, ir jāpērk biļete līdz pieturai Silakrogs. Viesītes
novada priekšsēdētājs A. Žuks apsolīja risināt šo problēmu un
sazināties ar Autotransporta direkciju, lai maršrutā tiktu iekļauta šī pietura. Tāpat arī tika izteikti vairāki sadzīviski jautājumi.
Pašvaldība uzklausīja ikvienu klātesošo un savu iespēju robežās
centīsies risināt sanāksmē izskanējušās problēmas.
Novada vadība pateicas iedzīvotājiem par aktīvu līdzdalību
novada dzīvē. Paldies novada iedzīvotājiem, ka neatstāj bez ievērības notikumus, darbības un aktivitātes!
Sabiedrisko attiecību
speciāliste D. Mažeika

Oficiālās ziņas

Viesītes novada domes kārtējā sēdē šī gada 17. oktobrī
izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

1. Ņemot vērā deputātes Lauras Zvirbules personīgo iesniegumu par
deputāta pilnvaru nolikšanu pirms termiņa sakarā ar to, ka, atgriežoties no bērna kopšanas atvaļinājuma, tika apstiprināta amatā par Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju un
likumdošanā noteiktie amatu savienošanas ierobežojumi neļauj apvienot abus amatus, domes deputāta pienākumus turpina pildīt vēlētāju
apvienības “Nacionālā apvienība Viesītes novadam un Sēlijai” deputāts Māris Lācis, domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus - vēlētāju
apvienības “Viesītes novads - mūsu mājas” deputāte Iveta Līce.

7. No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta
līdzekļiem apmaksās SIA “Virides” rēķinu par 889,50 EUR par trīs rekultivēto izgāztuvju monitoringu.
8. Apstiprināja interešu izglītības mācību stundu sadalījumu 2019.
gada septembrim, oktobrim, novembrim, decembrim (61 st.) šādām
izglītības programmām:
8.1. Viesītes vidusskola – 29 stundas (t. sk. mācību programmu
īstenošanas vietā “Rites pamatskola” 8,0 stundas): Tautas dejas
“Augšzemīte I” (10. - 12. klase) – 6,0 st., Tautas dejas “Augšzemīte
II” (5. - 9. klase) – 6,0 st., 5. - 12. klašu koris – 5,0 st., sākumskolas
klašu ansamblis – 1,0 st., pulciņš “Ideju tīmeklis” - 3,0 st., Viesītes
vidusskolas mācību programmu īstenošanas vieta “Rites pamatskola” – 8,0 stundas: 1. - 6. klašu tautisko deju kolektīvs – 4,0 st.,
vokālais ansamblis – 2,0 st., sporta pulciņš – 2,0 st.;

2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Viesītes pagasta “Mazceļmalieši” un Rites pagasta “Mazvirši”, izsoles
protokolu apstiprināšanu.
3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Izsoles notiks 2019. gada 6. decembrī, izsolīti
tiks šādi nekustamie īpašumi: Saukas pagasta “Mazbērīši”, Viesītes
pagasta “Ceļmalieši”, Viesītes pagasta “Mežvidiņi”, Viesītes pagasta
“Purvmeži”, Rites pagasta “Aizvēji”, Elkšņu pagasta “Laukkārkļi”, Saukas pagasta Lone, “Aronijas 3” - 17, Saukas pagasta “Skosu Pilskalns”.

8.2. Viesītes Mūzikas un mākslas skola – 32 stundas: tautisko deju
kolektīvi “Danceri” – 9,0 st., Viesītes 36. mazpulks – 7,0 st., foto
pulciņš “Fotomixlis” – 2,0 st., vokālie ansambļi – 6,0 st., modernās
mūzikas studija – 5,0 st., mākslas studija “Otiņas” – 3,0 st.;
8.3. Izglītības metodiķim 0,10 slodzes.

4. Nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) uz 10 gadiem
biedrībai “Ritten”, reģ. Nr. 40008159300, juridiskā adrese: “Cīruļi”, Rites pag., Viesītes nov., LV 5228, telpu Nr. 1 “Pagastmājā”, Rites pagastā,
Viesītes novadā. Telpas platība ir 30,2 kvadrātmetri, un tā atrodas “0”
stāvā.

9. Apstiprināja mērķdotāciju sadali vispārējai izglītībai EUR 204764
(no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim), tai skaitā
algu fonds - EUR 165012:Viesītes vidusskola, kopā EUR 165012; mēnesim EUR 41253. Apstiprināja mērķdotāciju sadali apmācībai bērniem no piecu gadu vecuma - EUR 26872 (no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim), tai skaitā algu fonds EUR 21655:
pirmskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, kopā EUR 18100; mēnesim EUR
4525, Viesītes vidusskola, kopā EUR 3556; mēnesim EUR 889. Apstiprināja mērķdotāciju sadali interešu izglītības programmu īstenošanai EUR 8272 (no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim), tai skaitā algu fonds EUR 6666: Viesītes vidusskola, kopā EUR
3334; mēnesim EUR 833, Mūzikas un mākslas skola, kopā EUR 3332;
mēnesim EUR 833.

5. Nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) uz laiku līdz
2020. gada 31. decembrim Viesītes novada pašvaldībai piederošajai
SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” labiekārtotas telpas
ar platību 1715,7 kvadrātmetri un tām pieguļošo teritoriju, ieskaitot
zemi zem būves, Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes nov., veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām personu īslaicīgās un ilgstošās aprūpes nodrošināšanai, dienas stacionāra un mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai
īpašuma tiesības nostiprinātas Viesītes pilsētas zemesgrāmatā. Telpas
ir renovētas, to bilances vērtība ir 1016694,31 EUR. SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” segt visus telpu apsaimniekošanas
izdevumus.

10. Apstiprināja Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu – Viesītes Mūzikas un mākslas skolas un Sēlijas Sporta skolas - audzēkņu
izmaksas, veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus.
11. Noteica vienas Ziemassvētku paciņas iegādes cenu - EUR 4,50. Arī
šogad tās tiks dāvinātas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” audzēkņiem, Viesītes vidusskolas 1. - 12. klašu audzēkņiem un pirmsskolas

6. Atļāva norakstīt nolietotos pamatlīdzekļus (sūkni, datoru, monitoru, 2001. gadā nozagto automašīnu VW Transporter - sakarā ar kriminālprocesa izbeigšanu noilguma dēļ).
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izglītības programmas audzēkņiem (Rites
pamatskola), novadā deklarētajiem vai faktiski dzīvojošajiem bērniem, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādes.
12. Par finansējuma EUR 1200 piešķiršanu
Viesītes novada stenda šaušanas komandai
patronu iegādei sakarā ar gatavošanos Latvijas olimpiādei.
13. Neapstiprināja saistošos noteikumus Nr.
2019/7 “Par grozījumiem Viesītes novada
pašvaldības 2019. gada budžetā”.
14. Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 2019/8
“Par grozījumiem 2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2017/11 “Par pabalstiem Viesītes novadā””. Saistošie noteikumi
nosūtīti atzinuma saņemšanai no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.
Tajos paredzēts ar 2020. gada 1. janvāri palielināt apbedīšanas pabalstu no EUR 145 uz
EUR 200. Gadījumos, kad mirušai personai
nav piederīgo vai personas, kura uzņemas apbedīšanu, novada pašvaldība slēdz līgumu ar
apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju par pakalpojuma sniegšanu un sedz ar apbedīšanu
saistītos izdevumus, nepārsniedzot EUR 400.
15. Apstiprināja Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.
16. Par pašvaldības palīdzību komunālo jau-

tājumu risināšanā 6 personām.
17. Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 2019/9
“Par Viesītes novada pašvaldības 2019. gada
20. jūnija saistošo noteikumu Nr. 2019/3
“Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”.
18. Apstiprināja Saukas ezera ekspluatācijas
(apsaimniekošanas) noteikumu 1. redakciju.
19. Sakarā ar iesniegumiem pieņēma lēmumus par dzīvokļu atsavināšanas pirmpirkuma
kārtībā procesa uzsākšanu 4 dzīvokļiem.
20. Pieņēma lēmumus zemes jautājumos: par
zemes nomas līgumu slēgšanu, pagarināšanu, īpašuma sagatavošanu atsavināšanai, par
zemes nomas platības samazināšanu, par izmaiņām Valsts Kadastra reģistrā un adrešu
piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, starpgabala
statusa piešķiršanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu, par zemes nodošanu
īpašumā bez atlīdzības privatizētajam dzīvoklim.
21. Atteica biedrībai “Motoru sporta klubs”
nodot lietošanā zemes gabalu 1,36 ha platībā
Saukas pagasta Lonē, “Mazdūņas”.

22. Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem - “Mazdzeņi”, Viesītes pag., Viesītes nov., un “Jaunsētas”, Viesītes
pag., Viesītes nov.
23. Sakarā ar personas iesniegumu nolēma
uzsākt garāžas Nr. 4, Smilšu ielā 41, Viesītē,
nomas izsoles procesu.
24. Apstiprināja koriģētās Viesītes novada
pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klases Viesītes novadā ziemas (no 1. novembra
līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1.
aprīļa līdz 31. oktobrim).
25. Apstiprināja grozījumus Viesītes vidusskolas nolikumā.
26. Nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā
(patapinājumā) pašvaldības SIA “Viesītes komunālā pārvalde” apkures katlu, kas ierīkots
ar mērķi apgādāt ar silto ūdeni SIA “Viesītes
veselības un sociālās aprūpes centrs” un Sēlijas Sporta skolu.
Domes sēžu protokolu pilns teksts – pašvaldības mājaslapā: www.viesite.lv, sadaļā Pašvaldība – Protokoli.
Informāciju sagatavoja pašvaldības
kancelejas vadītāja D. Vītola.

Izsoles
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Rites pagasta “Aizvēji”, ar kadastra
numuru 56800040147, atkārtotu, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības 3,61 ha platībā; izsoles sākumcena EUR 5299.00. Izsoles solis - EUR 100.00
(viens simts euro un 00 centi).
Īpašumam ir starpgabala statuss. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2019. gada 5. decembrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2019. gada 6. decembrī
plkst. 11:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes novada Elkšņu pagasta “Laukkārkļi”, ar
kadastra numuru 56580060142, atkārtotu,
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 3,7 ha platībā; izsoles sākumcena - EUR 4133.00. Izsoles solis - EUR 100.00

(viens simts euro un 00 centi).
Īpašums ir starpgabals. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2019. gada 5. decembrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2019. gada 6. decembrī
plkst. 11:30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Viesītes pagasta “Mežvidiņi”, ar kadastra numuru 56350150027, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības 6,49 ha platībā; izsoles sākumcena EUR 4413.00. Izsoles solis - EUR 100.00
(viens simts euro un 00 centi).
Īpašumam ir starpgabala statuss. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2019. gada 5. decembrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
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Izsole sāksies 2019. gada 6. decembrī
plkst. 10:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes novada Viesītes pagasta “Purvmeži”,
ar kadastra numuru 56350120079, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu
soli; nekustamais īpašums sastāv no 2 (divām) zemes vienībām (kadastra apzīmējumi:
56350120014 un 56350150111) 5,79 ha kopplatībā; izsoles sākumcena - EUR 17972.00.
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 2019. gada 5. decembrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2019. gada 6. decembrī
plkst. 10:30 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.
Turpinājums 6.lpp.
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Izsoles
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Saukas pagasta “Skosu Pilskalns”,
ar kadastra numuru 56880040194, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
nekustamais īpašums sastāv no 2 (divām)
zemes vienībām (ar kadastra apzīmējumiem:
56880040194 un 56880040195) 20,7 ha kopplatībā; izsoles sākumcena - EUR 26017.00.
Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro
un 00 centi).
Par daļu zemes 6 ha platībā ir noslēgts nomas līgums līdz 31.12.2020.
Objektā atrodas valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis “Skosu pilskalns”. Pie nosolīšanas jāpiedāvā pirmpirkuma tiesības valstij.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2019. gada 5. decembrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2019. gada 6. decembrī
plkst. 13:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Viesītes pagasta “Ceļmalieši”, ar
kadastra numuru 56350060035, atkārtotu,

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 3,7 ha platībā; izsoles sākumcena - EUR 4779.00. 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 2019. gada 5. decembrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2019. gada 6. decembrī
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 tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Saukas pagasta “Mazbērīši”, ar kadastra numuru 56880070110, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības 3,74 ha platībā; izsoles sākumcena EUR 8271.00. Izsoles solis - EUR 100.00
(viens simts euro un 00 centi).
Par daļu zemes 3,5 ha platībā ir noslēgts
nomas līgums līdz 31.12.2020. Jāpārņem saistības.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2019. gada 5. decembrim (ie-

skaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2019. gada 6. decembrī
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 tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – “Aronijas
3” - 17, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., ar
kadastra numuru 56889000007, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; dzīvokļa īpašums sastāv no 3 dzīvojamām istabām
un palīgtelpām ar kopējo platību 76,7 kv. mtr.
un 739/11946 domājamām daļām no būves
un funkcionāli saistītā zemes gabala; izsoles
sākumcena - EUR 1160.00. 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 2019. gada 5. decembrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2019. gada 6. decembrī
plkst. 12:30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.

Paldies visiem par iesaistīšanos akcijā
“Dienas bez rindām 2019”!

Šogad esam sasnieguši dalībnieku (iestāžu u.c.) skaita absolūto rekordu – 340
(2. oktobrī arī Viesītes novada pagastu bibliotēkās akcijas “Dienas bez rindām” ietvaros ikviens interesents varēja apmeklēt konsultācijas
par e-pakalpojumiem, e-adresi, portāla latvija.
lv lietošanu – red. piez.)
Paldies tiem, kuri aizpildīja aptaujas anketu, sniedzot ziņas par apmeklētāju un sniegto
konsultāciju skaitu, kā arī par biežāk uzdotajiem jautājumiem! Rezultāti rāda, ka akcijas
laikā konsultācijas sniegtas vairāk nekā 5500
reižu, no tām lielākā daļa – 3300 notikušas
klātienē. Tāpat konsultācijas sniegtas telefoniski un e-pastu sarakstē. 67% konsultāciju
sniegtas par e-pakalpojumu lietošanu.

Kā galvenie iemesli, kādēļ apmeklētāji atsakās no e-pakalpojumu lietošanas, tiek minētas nepietiekamas prasmes rīkoties ar datoru
un internetu. Pastāv uzskats, ka pakalpojumu
saņemšana klātienē samazina pārpratumus,
kā arī izveidojies ieradums visus jautājumus
kārtot, ierodoties iestādē klātienē.
Savukārt populārākās konsultāciju tēmas
akcijas laikā bija Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) Elektroniskā deklarēšanas sistēmas lietošana, piekļuve internetbankai un kodu kalkulatoru lietošana, dzīvesvietas deklarēšana,
dažādos reģistros pieejamā informācija par
personas veselību, pieteikšanās slimības pabalstam, dažādi pabalsti un sociālā palīdzība,
e-paraksta lietošana.

Šogad piedāvājām īpašu, vēl nebijušu
aktivitāti – tiešsaistes viktorīnu par e-pakalpojumiem ar mērķi noskaidrot zinošākos
Latvijas novadus (iestādes, bibliotēkas u.c.),
kā arī izglītot dalībniekus par dažādiem, ar
e-pakalpojumiem saistītiem jautājumiem.
Esam patīkami iepriecināti par dalībnieku
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Akcija “Dienas bez rindām” Saukas bibliotēkā.
interesi – viktorīna izpildīta kopumā 1148 reizes! Esam pateicīgi visiem dalībniekiem, īpaši
bibliotēkām, kuru prasme iesaistīt apmeklētājus viktorīnā ir apbrīnojama!
Apkopojot rezultātus, par viktorīnas uzvarētāju tiek pasludināts Brocēnu novada Blīdenes pagasts, kur viktorīnā aktīvi iesaistījās
bibliotēka, pamatskola un pagasta pārvalde,
u.c.
Priecāsimies sadarboties arī nākamgad!
“Mana Latvija.lv. Dari digitāli” komanda
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Mežaparkā iestādīts Viesītes novada rododendrs
“Babītes Antons”

18. oktobrī plkst. 10:00 Rīgā, Mežaparka Lielās estrādes teritorijā, pulcējās Latvijas
pašvaldību pārstāvji, lai kopīgi veidotu rododendru dārzu pasākumā “Rododendru krāšņums dziesmu priekam!”. Viesītes novadu
pasākumā pārstāvēja izpilddirektore Sanita
Lūse, galvenā grāmatvede Anita Maļinovska
un darba aizsardzības, civilās aizsardzības un
ugunsdrošības speciālists Zigmunds Avens.
Viesītes novada pārstāvji iestādīja vienu simbolisku rododendra stādu ar nosaukumu “Babītes Antons”.
Pašvaldības katra savu rododendru iestādīja atbilstoši novada vai pilsētas atrašanās
vietai kultūrvēsturiskajos novados – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Rīgā. Viesītes novada rododendrs meklējams Zemgales
reģionam atvēlētajā laukumā. Tāpat arī katra
pašvaldība par iestādīto košumkrūmu saņēma
sertifikātu, un pie katra no tiem tiks izvietota
attiecīga informatīva plāksne. Pasākuma laikā
notika ekskursija pa Mežaparka Lielās estrādes teritoriju, lai novērtētu līdz šim paveikto
jaunās estrādes būvniecībā.
Sabiedrisko attiecību
speciāliste D. Mažeika

Projekta Open Landscape ietvaros notika seminārs ieinteresētajām
pusēm un vadības grupas sanāksme

8. oktobrī Viesītes Kultūras pilī notika
projekta “Dabas daudzveidības saglabāšana
LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot
daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”,
Nr. LLI-306, vadības grupas sanāksme. Viesītes novada pašvaldību sanāksmē pārstāvēja
Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti.
Sanāksmes darba plānā bija paredzēts izrunāt
projektā paveikto un saplānot aktivitātes, kuras
jāievieš līdz projekta noslēgumam – 2020. gada
2. aprīlim.
Viesītes novada pašvaldība projekta laikā ir
iegādājusies dronu, foto kameru, noorganizēti
divi izglītojoši semināri par mitrājiem, izveidots “Zaļais kabinets” pašvaldības ēkā. Projekta
noslēdzošajā periodā tiks izveidota interaktīva
tematiskā karte un brošūras par mitrājiem novada teritorijā. Tāpat tuvākajā laikā tiks veikts
iepirkums apauguma noņemšanai Aizdumbles
un Supes purvā.
10. oktobrī Viesītes novada pašvaldībā
notika ieinteresēto personu seminārs. To vadīja Daugavpils Universitātes Dabas izpētes
un vides izglītības centra pārstāvji: Uldis Valainis, Dana Krasnopoļska un Inita Svilāne.
Klātesošie tika informēti par purvu biotopiem,
to atjaunošanas un apsaimniekošanas pieredzi
Latvijā un Eiropā, par dabas liegumu “Supes

purvs” – tajā sastopamajām dabas vērtībām,
apdraudošajiem faktoriem un plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem. Semināra otrajā
daļā dalībnieki devās dabā apskatīties Supes
purvu un vietu, kur tiks veikti apsaimniekošanas pasākumi projekta ietvaros.
Kopā ar partneriem no Latvijas un Lietuvas 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
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pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas
Rēzeknes birojs, Viesītes novada pašvaldība.
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.
Kopējās projekta izmaksas ir EUR 374367.84,
Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – EUR 318212.63.
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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Septembrī notika projekta V-R Communities
vadības grupas noslēguma sanāksme
Viesītes novada pašvaldībā 26. septembrī
aizvadīta projekta V-R Communities/ “Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un
Rokišķu kopienas” vadības grupas noslēguma
sanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no Viesītes un Rokišķu pašvaldībām.
Viesītes novada pašvaldību sanāksmē
pārstāvēja izpilddirektore Sanita Lūse, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laura
Zvirbule, projektu administratore Liene Maisaka, finansiste Lidija Medvecka, nekustamo
īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne un Jaunatnes lietu speciāliste Dita Mažeika. Sanāksmes pirmajā daļā projekta vadošais partneris,
kas ir Viesītes novada pašvaldība, prezentēja
projektā paveikto gan Latvijā, gan Lietuvā.
Tika izrunāti jautājumi, kas saistīti ar atskaišu
iesniegšanu un projekta budžeta izpildi. Tam
sekoja novērtējuma sniegšana, sanāksmes dalībniekiem aizpildot anketu par projekta aktivitāšu ieviešanu.
Projekta noslēguma pasākumā, kas 21.
septembrī notika Rokišķu pilsētā, dalībnieki
no Viesītes un Rokišķiem piedalījās “prāta
vētras” aktivitātēs, kurās rakstīja, ko vēl būtu
nepieciešams realizēt katrā no vietām. Tāpēc
vadības grupas sanāksmē tika izdiskutēti iedzīvotāju viedokļi; katrs projekta partneris
izdalīja top 3 aktivitātes, kuras būtu vēlams

ieviest gan Viesītes novadā, gan Rokišķos.
Sanāksmes otrajā daļā notika Viesītes
novada pašvaldības realizēto objektu – žoga
apkārt stadionam, bērnu rotaļlaukuma pilsētas centrā pie āža un aktīvās atpūtas vietas pie
Viesītes ezera - apskate dabā. Rokišķu partneri pauda pozitīvu vērtējumu par projektā
paveikto un izteica vēlmi arī turpmāk sadarboties projektu realizācijā.
Viesītes novada pašvaldība kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību īstenoja Eiropas Savienības INTERREG Latvija - Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014 - 2020
atbalstīto projektu “Ilgtspējīgas un aktīvas
Rokišķu un Viesītes pašvaldības”, Nr. LLI295, /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 iegādāti 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

Notikusi projekta “Atvērtā ainava” koordinācijas komitejas sanāksme

2019. gada 23. oktobrī Siguldas Dabas
aizsardzības pārvaldē notika projekta “Dabas
daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu
reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN
LANDSCAPE), Nr. LLI-306, koordinācijas
komitejas sanāksme (Steering Commitee
meeting), kas paralēli notika abās partneru
valstīs (Latvijā un Lietuvā). Sanāksmē Latvijā
piedalījās Viesītes novada pašvaldības un attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laura
Zvirbule, projektu administratore Liene Maisaka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Dagnija Daudzvārde
un Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā, ģenerāldirektora p. i. Gunta Gabrāne.
Laura Zvirbule prezentācijā klātesošos informēja, kas ir projekts “Open landscape”, ko

plānots projekta ietvaros paveikt un kas jau ir
izdarīts. Viesītes novada pašvaldība šī projekta ietvaros ir iegādājusies dronu un digitālo
kameru, izveidojusi Zaļo kabinetu Viesītes
pašvaldības ēkā un aprīkojusi to ar nepieciešamajām mēbelēm un aprīkojumu, kā arī
kabinetā atrodas piekares sistēma ar mitrāju
foto. Tāpat tika noorganizēti divi apmācību
semināri vietējai sabiedrībai un zemju īpašniekiem, un ieinteresētām personām, kā arī
ir izstrādāts Dabas aizsardzības plāns dabas
liegumam “Supes purvs”. Šobrīd tiek strādāts
pie iepirkuma sagatavošanas apauguma noņemšanai Aizdumbles un Supes purvam.
Sanāksmes laikā tika diskutēts par ieviešamajām aktivitātēm – bukletu un interaktīvās kartes izveidi. Izvēršoties sarunām par to,
ko iekļaut izglītojošā brošūrā par mitrājiem
un interaktīvajā kartē, tika pieaicinātas Siguldas biroja Mediju attiecību eksperte Maija
Rēna un Nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa. Sarunas rezultātā pašvaldības speciālisti ieguva
vērtīgus ieteikumus, kā arī kontaktus, lai arī
turpmāk varētu sadarboties. Pateicoties Da8

bas aizsardzības pārvaldes speciālistiem, Zaļais kabinets tiks papildināts arī ar informatīviem materiāliem un grāmatām par purviem
un dabas vērtībām.
Liels paldies dabas aizsardzības pārvaldes
speciālistiem par atsaucību un vērtīgiem ieteikumiem!
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. Kopējās projekta izmaksas ir EUR
374367,84, Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansējums – EUR 318212,63.
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
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Novembrī noslēdzas aktivitātes
Veselības projekta ietvaros

2019. gada novembris ir projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un
slimību profilakse Viesītes novadā” (Nr.
9.2.4.2/16/I/016) pēdējais mēnesis, kad notiek aktivitātes iedzīvotājiem. Viesītes novada
pašvaldība saka lielu paldies visiem dalībnie-

kiem, kas apmeklēja un atbalstīja projekta
aktivitātes, tādejādi nodrošinot projekta īstenošanu!
Turpmākos mēnešus attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti strādās pie projekta noslēguma – atskaišu sagatavošanas un

iesniegšanas Centrālajai finanšu un līgumu
aģentūrai.
Projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 47515.00, no
kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums
EUR 40387.75 un valsts budžeta finansējums
EUR 7127.25. Projektu plānots īstenot līdz
12.2019.
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

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 novembra mēnesim
Nr.
p.k.

Sākuma
datums

1

01.11.2019.

2

01.11.2019.

Beigu
datums

Norises laiks

Īstenošanas
vieta

Nosaukums

Piezīmes

30.11.2019. 30 minūtes

09:55-10:25

Pavasara iela
6a, Viesīte,
Viesītes novads

Vingrošanas nodarbības pirmsskolas
izglītības iestādē “Zīlīte”

12.11.2019.
19.11.2019.

30.11.2019. 30 minūtes

10:30-11:00

Pavasara iela
6a, Viesīte,
Viesītes novads

Vingrošanas nodarbības pirmsskolas
izglītības iestādē “Zīlīte”

Vingrošanas nodarbības pirmsskolas
izglītības iestādē “Zīlīte”

12.11.2019.
14.11.2019.
19.11.2019.
21.11.2019.

Ilgums

12.11.2019.
19.11.2019.

3

01.11.2019.

30.11.2019. 30 minūtes

11:00-11:30

Pavasara iela
6a, Viesīte,
Viesītes novads

4

01.11.2019.

30.11.2019. 30 minūtes

09:00-09:30

Pavasara iela
6a, Viesīte,
Viesītes novads

Vingrošanas nodarbības pirmsskolas
izglītības iestādē “Zīlīte”

14.11.2019.
21.11.2019.

5

01.11.2019.

30.11.2019. 30 minūtes

09:45-10:15

Pavasara iela
6a, Viesīte,
Viesītes novads

Vingrošanas nodarbības pirmsskolas
izglītības iestādē “Zīlīte”

14.11.2019.
21.11.2019.

12:00-12:45

Rites
pamatskola,
Cīruļi, Rites
pagasts, Rites
novads

Vingrošanas nodarbības Viesītes
vidusskolas skolēniem izglītības
programmas īstenošanas vietā “Rites
pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts, Rites
novads

07.11.2019.

Vingrošanas nodarbības pieaugušajiem
Viesītē, Smilšu 2, Viesītes novads

05.11.2019.
12.11.2019.
19.11.2019.
26.11.2019.

Vingrošanas nodarbības pieaugušajiem
Lones pagastā, Pagastmāja, Viesītes
novads

06.11.2019.
13.11.2019.
20.11.2019.

6

01.11.2019.

30.11.2019. 40 minūtes

7

01.11.2019.

30.11.2019.

2 akad.
stundas

17:30-18:30

Viesītes
Kultūras pils,
Smilšu 2,
Viesīte, Viesītes
novads

8

01.11.2019.

30.11.2019.

2 akad.
stundas

18:00-19:00

Lones
Pagastmāja,
Lone, Viesītes
novads

Projektu administratore L. Maisaka
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Viesītes novada pašvaldībai apstiprināti divi
LEADER projekti

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
2019. gada septembrī Viesītes novada pašvaldība saņēma lēmumus par divu LEADER
projektu iesniegumu apstiprināšanu: “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai
Viesītes multifunkcionālajā stadionā” un “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības
uzlabošanai”.
Projekta “Skatītāju soliņu uzstādīšana
drošības
uzlabošanai
Viesītes multifunkcionālajā stadionā”, Nr.
19-05-AL24-A019.2201-000003, vispārējais
mērķis ir sakārtot publisko ārtelpu, lai uzlabotu iedzīvotāju un novada viesu drošību
Viesītes novadā un līdz ar to partnerības teritorijā. Projekta konkrētais mērķis ir uzstādīt
skatītāju soliņu komplektus un atkritumu urnas. Projekta ieviešanas termiņš: 01.10.2019. -

31.10.2020. Labiekārtošanas darbi paredzēti:
01.06.2020. - 31.08.2020. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 12987.82, no tām EUR
11689.03 ir publiskais finansējums un EUR
1298.78 ir pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošanai”, Nr.
19-05-AL24-A019.2207-000001, vispārējais
mērķis ir atbalstīt sociālā atbalsta un integrācijas pasākumus dažādām sabiedrības grupām.
Projekta konkrētais mērķis ir piemērotu apstākļu radīšana jauniešiem, izveidojot Ideju kasti (Idea box), kā arī veikt telpas vienkāršotu atjaunošanu (grīdas segumu nomaiņu 115,20 m2,
sienu krāsošanu 132 m2), lai uzlabotu koptēlu. Projekta ieviešanas termiņš: 01.10.2019. 31.10.2020. Būvdarbi paredzēti: 01.06.2020. -

31.08.2020. Projekta attiecināmās izmaksas ir
EUR 15982.50, no tām EUR 14384.25 ir publiskais finansējums un EUR 1598.25 - pašvaldības līdzfinansējums.
Projekti tiks īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. 2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku
atbalsta dienests. 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
Projektu administratore L. Maisaka

Satiksmes organizācijas shēma pašvaldības ceļu
remontdarbu laikā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Viesītes novada pašvaldība ir uzsākusi
projektu pašvaldības ceļu posmu E17 “Dzeņi Elkšņi” un S6 “Bajāri - Grabažāni” pārbūvi
Viesītes novadā. Ceļas pārbūves darbus veic
SIA “PMCI”. Projektā paredzētie būvdarbi veicami, neslēdzot satiksmes kustību būvdarbu
zonā, brīdinot satiksmes dalībniekus par būvdarbiem norādītajā ceļa posmā un samazinot
transportlīdzekļu kustības ātrumu. Būvdarbu
laikā tiek nodrošināta privāto zemju īpašnieku
piekļuve saviem īpašumiem.
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.
Ceļa posmam E17 “Dzeņi – Elkšņi”, Nr.
19-05-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.
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu at10

jaunošana lauku apvidos” ietvaros.
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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Interreg Latvija - Lietuva projekta “Sociālo pakalpojumu
sniedzēju pašnovērtējuma metodikas” ieviešana

Ikviens vadītājs noteikti kādā brīdi ir meklējis atbildes uz jautājumiem: kāds ir mūsu
organizācijas mērķis, vai mēs virzāmies īstajā
veidā uz izvirzīto mērķi, vai mūsu padarītais
ir vērtējams kā labi padarīts darbs, vai mūsu
pakalpojumu kvalitāte ir atbilstošā līmenī, vai
darbinieku spējas un talanti ir izmantoti pilnībā u.tml. Projekta LLI-317 “SocQuality” ietvaros ir izstrādāta pašnovērtējuma metodika
ar nolūku dot/piedāvāt vadītājam instrumentu,
kas palīdzētu saņemt atbildes uz uzdotajiem
jautājumiem un veicinātu organizācijas attīstību. Šī metodika palīdz sociālo pakalpojumu
sniedzējiem veikt darbības pašnovērtējumu –
objektīvi paskatīties uz esošo situāciju, ieraudzīt organizācijas stiprās puses un pilnveidojamos aspektus.
Lai veiktu savas iestādes pašnovērtējumu,
projektā ir iesaistījies Viesītes novada Sociālais
dienests. Novērtēšanas procesā ir iesaistījušies

pieci sociālā dienesta darbinieki (vadītāja un
sociālie darbinieki), kura sākumā visi darbinieki apguva apmācību kursu “Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana sociālo pakalpojumu
sniedzēju institūcijās Latvijā un Lietuvā”. Ņemot vērā lielo kvalitātes novērtēšanas apjomu,
kā eksperti projekta ietvaros tika piesaistīti
eksperti - praktiķi. Viesītes novada Sociālajam dienestam kā eksperts strādā Jānis Roze,
kurš ir Sociālā aprūpes centra “Rūjienas senioru māja” direktors. “Rūjienas senioru māja”
2011. gadā bija viena no projekta pilotorganizācijām pašvērtējuma metodikas aprobācijā
un izmanto šo pašnovērtējuma metodiku. Ar
ekspertu jau ir notikušas trīs tikšanās (viena
Jaunjelgavas novadā un divas Viesītes novadā), un šobrīd Viesītes novada Sociālā dienesta
pašnovērtējums tuvojas noslēguma fāzei. Visi
ieplānotie darbi jāpabeidz līdz oktobra beigām.
Eiropas Savienības Interreg Latvija - Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014 2020 atbalstītā projekta Nr. 317 “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana
Vidusbaltijas reģionā”/ “SocQuality” mērķis ir
veicināt personu ar invaliditāti, bērnu, jauniešu

un veco ļaužu integrāciju sabiedrībā, īstenojot
sociālās iekļaušanas pasākumus un uzlabojot
sociālo pakalpojumu kvalitāti. Projekta ietvaros tiek organizētas starptautiskas vasaras
nometnes bērniem un jauniešiem, apmācības
speciālistiem, kā arī būs iekārtots Dienas centrs
Viesītē.
Īstenošanas laiks - 24 mēneši: no
01.02.2017. līdz 29.02.2020. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets
EUR 791256.20, tai skaitā ERAF finansējums
EUR 674567.74. Viesītes pašvaldības budžets
projektā ir EUR 109732.96, tai skaitā ERAF finansējums EUR 93273.05.
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
2014. - 2020. gadam, www.latlit.eu / www.europa.eu.
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā
atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Sociālā dienesta vadītāja S. Matačina

Projekta “SocQuality” ietvaros notikusi divu dienu pieredzes
apmaiņa Jaunjelgavā un Viesītē

2019. gada 2. un 3. oktobrī projekta
“SocQuality” (LLI – 317) ietvaros Jaunjelgavas,
Viesītes, Auces, Dobeles novadu pašvaldību
sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba
speciālisti kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem apguva pieredzi sociālo pakalpojumu, jaunatnes darba un
iekļaušanas pasākumu sniegšanā Viesītes un
Jaunjelgavas novados.
Pieredzes apmaiņas pasākums notika divas dienas. Pirmajā dienā, 2. oktobrī, projekta partneri devās uz Jaunjelgavas novadu, kur
sociālā dienesta darbinieki un jaunatnes darba
speciālisti iepazīstināja ar savu pieredzi un darbību.
Pasākuma dalībnieki apmeklēja Jaunjelgavas Jaunatnes iniciatīvu centru, kā arī sociālā
dienesta telpas. Atbildīgie darbinieki pastāstīja par ikdienas darbu iestādēs, kā arī viņu
pieredzi darbā ar jauniešiem un cilvēkiem ar
invaliditāti. Pieredzes apmaiņas dalībnieki tika
iepazīstināti ar pārbūvētā Jaunjelgavas Sociālā
aprūpes un krīzes centra “Vīgante” 2. stāvu,
iegādāto inventāru, kā arī tika pastāstīts par
organizētajām nometnēm un veiktajām sociālo
darbinieku apmācībām.
3. oktobrī, otrajā pieredzes apmaiņas dienā, pasākuma dalībnieki devās uz Viesīti, lai iepazītos ar Viesītes novada sociālo un jaunatnes
darbu. Viesītes Kultūras pilī Latvijas Cistiskās
fibrozes biedrības priekšsēdētāja Alla Beļinska
dalījās ar savu pieredzes stāstu darbā ar cilvē-

kiem ar invaliditāti, kā arī par savstarpēju sadarbību ar citām organizācijām un pašvaldību.
Dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības atbalsta centra “Viesītei”
telpām un piedāvātajiem pakalpojumiem. Savukārt savā pieredzē par jaunatnes darbu Viesītē dalījās Jaunatnes lietu speciāliste Dita Mažeika, pastāstot un parādot Viesītes Jaunatnes
iniciatīva centra telpas un pieejamo inventāru.
Pirms dienas noslēguma daļas tika organizēta aktivitāte, demonstrējot Eiropas Savienības Interreg Latvija - Lietuva pārrobežu
sadarbības programmas 2014 - 2020 atbalstītā
projekta Nr. LLI-295 “Ilgtspējīgas, sociālas un
aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas”, /V-R
communities/, ietvaros iegādātā veselības
komplekta vienu no aprīkojumiem – izpletņa
spēli.
Dienas noslēgumā pieredzes apmaiņas dalībnieki apmeklēja Viesītes Dienas centru, kas
ir izveidots šī projekta ietvaros. Dienas centrā
ir pabeigti būvniecības darbi, un objekts ir
11

nodots ekspluatācijā. Šobrīd norit darbi pie
Dienas centra iekārtošanas, lai tuvāko mēnešu
laikā varētu uzsākt darbu. Tāpat arī Viesītes Veselības un sociālās aprūpes centra vadītāja Ilga
Laizāne iepazīstināja dalībniekus ar Veselības
un sociālās aprūpes centra jaunajām telpām,
kas izbūvētas bijušās arodvidusskolas ēkā.
Projekta īstenošanas laiks - 24 mēneši: no
01.02.2017. līdz 29.02.2020. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets
EUR 791256.20, tai skaitā ERAF finansējums
EUR 674567.74. Viesītes pašvaldības budžets
projektā ir EUR 109732.96, tai skaitā ERAF finansējums EUR 93273.05.
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā
atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Projektu administratore L. Maisaka
D. Mažeikas foto
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Notikusi sabiedriskā apspriede projekta “Saukas
ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros

2019. gada 4. oktobrī Lonē notika projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna
izstrāde”, reģ. Nr. 1-08/388/2018, ietvaros sagatavotā pārskata “Saukas ezera esošā vides
stāvokļa raksturojums, ekspluatācijas kārtība,
attīstība un aizsardzība” sabiedriskā apspriešana. Pirms dokumenta gala izstrādes ikviens
apmeklētājs tika aicināts izteikt savu viedokli,
priekšlikumus un ieteikumus par to, kas vēl
būtu dokumentos papildināms.
Sanāksmi vadīja dabas aizsardzības plāna
izstrādātāju SIA “Enviroprojekts” pārstāvji L.
Blanka un M. Grosbahs, kuri iepazīstināja
klātesošos ar Saukas ezera apsaimniekošanas
plāna izstrādes kārtību, Saukas ezera un tā
apkārtnes vispārējo raksturojumu – galvenajām dabas vērtībām, ezera ūdens un gultnes
sedimentu kvalitāti, īpaši aizsargājamajām
sugām, biotopiem, zivsaimniecisko (ihtioloģisko) novērtējumu, kā arī informēja par
ekspertu ieteikumiem un rekomendācijām
sakarā ar apsaimniekošanas pasākumu principiem un apsaimniekošanas pasākumiem
Saukas ezerā un tam piegulošajā teritorijā.
Sanāksmē klātesošie uzdeva jautājumu
par situāciju saistībā ar būvniecības noteikumu izmaiņām. L. Blanka uz to atbildēja, ka,
veicot būvniecības darbus, vēl joprojām ir
jāvadās pēc Saukas daba parka dabas aizsardzības plāna un individuālajiem aizsardzības
un izmantošanas noteikumiem. Tāpat arī

izskanēja priekšlikums par to, ka būtu nepieciešams piesārņojuma ieplūdes ierobežošanas
kontekstā ņemt vērā arī Saukas ezera sateces
baseinu un tajā esošos trīs ezerus. Eksperti
apstiprināja, ka šis ir nozīmīgs faktors un, lai
sekmīgi samazinātu ieplūstošā piesārņojuma
daudzumu, būtu jāinformē un jāstrādā ar iedzīvotājiem, kuri dzīvo Saukas ezera apkārtnē.
2019. gada 17. oktobra domes sēdē tika
apstiprināta Saukas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu 1. redakcija. Iepazīties ar dokumentu iespējams šeit: http://
www.enviro.lv/index.php/2019/09/24/viesite2-saukas-ezers/.
Projekta rezultātā būs izstrādāts jauns

vietējā mēroja plānošanas dokuments Viesītes novada pašvaldībā – Saukas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) plāns. Projekta īstenošanas laiks: no 01.03.2019. līdz
31.03.2020. Noteikumus izstrādā SIA “Envioprojekts”. Projekta attiecināmās izmaksas
ir EUR 7260.00. Projektu finansē no valsts
budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās
organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00
“Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “ūdeņu aizsardzības aktivitātē” “Publisko ūdeņu
pārvaldība” ietvaros.
Informāciju sagatavoja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Mažeika.

Viesītē aizvadīts Rudens tirgus
Svētdien, 6. oktobrī, Viesītē bija jūtama
liela rosība. Zaļā tirgus teritorijā un laukumā
pie Kultūras pils pulcējās tirgotāji, kuri piedāvāja iegādāties visdažādākās rudens veltes, kā
arī pircēji, kuri varēja papildināt savus ziemas
krājumus ar visdažādākajiem produktiem
tradicionālajā Rudens tirgū.
Kā citus gadus, arī šogad tirdziņā varēja
iegādāties rūpniecības preces, mājražojumus
un amatniecības preces. Tāpat tirdziņā bija
liels gardumu klāsts – varēja nopirkt gaļu, zivis, medu, sīrupu, saldumus un dažādus citus
kārumus.
Mazākajiem tirgus apmeklētājiem bija
iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, kur
katrs varēja uztaisīt savas rudens kompozīcijas.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Mažeika
E. Bantauskas foto
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Sēlijas diena Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

28. septembrī no rīta līdz vēlam vakaram
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar daudzveidīgu sarunu un aktivitāšu programmu norisinājās Sēlijas novadu apvienības rīkotais pasākums “Sēlijai Būt” jeb Sēlijas diena Gaismas
pilī.
Pasākumā tika aktualizēts jautājums par
Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, kā arī
klātesošie tika iepazīstināti ar sēļu saknēm un
Sēlijas identitāti, vēstures sabiedriskās dzīves
izpausmēm, vērtībām un personībām, kā arī
tika runāts par Sēlijas nākotnes perspektīvām.
“Novada kultūrvēsturiskā dzimšana nav
šķirama no novada ekonomiskās attīstības.
Nav šaubu, ka administratīvi teritoriālais iedalījums jāsaista ne tikai ar saimniecību pašreizējām realitātēm un nākotnes vīzijām, bet
arī ar vēsturisko ģeogrāfiju un kultūrvēsturiskajām tradīcijām. Šajā ziņā apstrīdams ir nodoms Sēliju iekļaut Latgales apgabala sastāvā –
tas šo novadu darītu tikai atpalikušāku un
trūcīgāku. No kultūrvēsturiskā un zinātniskā
viedokļa pievienot vēsturisko Sēliju citas vēsturiskas mentalitātes un attīstības novadam –
Latgalei – šķiet nepamatoti. Reformai jāveidojas dialogā starp varas orgāniem un tautu.
Un tai jānotiek harmoniskas Latvijas nākotnes
vārdā.” To, ka šie vārdi, kas rakstīti pirms 20
gadiem (autors akadēmiķis Jānis Stradiņš), ir
mūsdienīgi un aktuāli joprojām, pasākuma
uzrunā uzsvēra LNB direktors Andris Vilks,
atzīmējot, ka tieši tādēļ Sēlijai veltītajai dienai
Gaismas pilī ir svarīgs akcents visas Latvijas
kontekstā. “Šodien esam satikušies, lai runātu
par aktuālām problēmām un jautājumiem, kas
skar arī Administratīvi teritoriālo reformu. Runāsim par tēmām, kas iedalītas divos būtiskos
virzienos – saknes un identitāte, un otrs – mobilitāte un nākotne. Atgriezīs savējie savējos! –
tādēļ ir svarīgi runāt par šim tēmām,” uzsvēra
A. Vilks, “ja mēs noliedzam šodien novadus, ja
noliedzam novada patību, tad mēs sāksim no-

liegt arī izloksnes, dialektus, noliegt valodu, beigu beigās noliegt arī visu valsti, un tas nedrīkst
notikt! Sēlijai būt!”
Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāja
vietnieks, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna savā uzrunā atsaucās gan uz
Sēlijā dzimušo Jāni Raini, gan akadēmiķa Jāņa
Stradiņa ieguldījumu Sēlijas vārda popularizēšanā. “Mēs lūgsim mūsu māti Latviju, lai viņa
saņem drosmi un atzīst savu pameitu Sēliju,
kas reiz bija zudusi, bet nu viņa ir atnākusi un
ir dzīva, uzņemties rūpes un nolikt blakus, un
dot mīlestību tāpat kā savām citām meitām –
Zemgalei, Kurzemei, Vidzemei, Latgalei. Mīļie
sēļi, neticēsim meliem, maldugunīm, kas tiek
liktas uz mūsu ceļa, uz šī reformu ceļa, kas mūs
sola vest pa platu, līdzenu, taisnu ceļu laimīgā
nākotnē. Iesim pa savu ceļu, lai tas ir šaurs, līkumains, grumbuļains, bet iesim, sēļi, stipri pie
sava mērķa. Un lai mēs skaļā un uzstājīgā balsī
varētu teikt: Sēlijai būt!” tā S. Rāzna.
Sarunās un diskusijās par reģionu attīstībai būtiskiem jautājumiem piedalījās Zbigņevs Stankevičs, Rūta Muktupāvela, Alberts
Sarkanis, Laura Dimitrijeva, Ineta Timšāne,
Iveta Zībārte, Kaspars Ādams, Raita Karnīte,
Juris Vectirāns. Sarunu moderators – Latvijas
Universitātes Juridiskās fakultātes docents un
Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītājs,
kā arī Valsts prezidenta Egila Levita konstitucionālo tiesību padomnieks Jānis Pleps. Sarunas noslēdza Velta Čebotarenoka. Pasākumu
vadīja mūsu novadnieks, Latvijas Nacionālā
teātra aktieris Jēkabs Reinis.
Iepazīt Sēliju bija iespējams ne tikai ar
sarunu un diskusiju palīdzību, bet arī baudot
daudzveidīgo kultūras programmu, kurā uzstājās arī Viesītes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Augšzeme”. Tāpat arī kultūras programmā
ikvienam bija lieliska iespēja dzirdēt un redzēt
Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās
dziedāšanas grupu “Saucējas”, folkloras kopas
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“Ritam”, “Kāre”, “Dignojīši” un “Lauce”, kapelu “Digna”, VPDK “Deldze”, VPDK “Solis” un
JDK “Landi”, VPDK “Ieleja”, VPDK “Atvars”,
VPDK “Sēļi” un JDK “Ance”, kā arī māksliniekus ar sēļu saknēm – Elīnu Šimkus, Armandu
Siliņu un Ievu Akurateri.
Visas dienas garumā Gaismas pilī skanēja
sēļu valoda un dziesmas, darbojās mājražotāju
un amatnieku tirdziņš. Viesītes novadu mājražotāju tirgū pārstāvēja Maija Malnača ar gardo
medu, Gita Kļaviņa ar veselīgo melnā plūškoka produkciju, kā arī biedrības “Zīle” rokdarbnieces ar skaistajiem, latviskajiem darbiem.
LNB oranžērijā jebkuram interesentam
bija iespēja doties virtuālā ceļojumā pa Sēliju un apmeklēt izvietoto Sēlijas novadu apvienības veidoto izstādi “Sēlijai būt!” Izstāde
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bija skatāma
vēl divas nedēļas – līdz 13. oktobrim. Sajust
Sēliju tika aicināti arī mazākie bibliotēkas apmeklētāji un viņu vecāki – LNB Bērnu literatūras centrā bija piedāvāta īpaša programma
bērniem. Sēliju izdziedāt dziesmās un izdejot
rotaļās aicināja Viesītes mūzikas studija.
Savās pārdomās par Sēlijā piedzīvoto un
sajusto un asprātīgās piezīmēs par sēļiem dalījās arī mūziķis Kārlis Kazāks, kurš vairākkārt
ir ceļojis pa Sēliju un iepazinis sēlisko izloksni.
Pasākuma apmeklētāji saņēma arī video sveicienu no režisora Sandija Semjonova, kurš šovasar uzņēma dokumentālo filmu “Neatklātā
Sēlija”, kas četrās sērijās nonāks uz televīzijas
skatītāju ekrāniem šī gada nogalē.
Paldies Latvijas Nacionālajai bibliotēkai
par viesmīlīgo uzņemšanu, kā arī visām Sēlijas
novadu apvienības pašvaldībām par ieguldīto
darbu pasākuma organizēšanā!
Informāciju apkopoja
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību
speciāliste D. Mažeika.
Autores foto
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Viesītē notikusi otrā Latvijas pagastu Vietvārdu diena

Lai senču dotie nosaukumi neizzustu,
lielu darbu veic Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts un Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra, kas nodarbojas ar
vietvārdu vākšanu un pētīšanu. Vietvārdu
nozīme katru gadu tiek akcentēta Vietvārdu
dienā, un šogad tā 18. oktobrī norisinājās Sēlijas sirdī - Viesītē.
Muzejā “Sēlija” pulcējās Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta un Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvji, kā arī citi, kam interesē vietvārdi. Latvieši
allaž bijuši naski vietvārdu došanā dažādiem
ģeogrāfiskiem objektiem. Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta kartotēkā šobrīd
ir vairāk nekā 2000 šādu vārdu no Viesītes
novada. Piemēram, Ubadziņa – tā nodēvēta
kāda pļava.
Lai apzinātu Viesītes apkārtnes vietvārdus un kartotēku varētu papildināt ar jauniem atradumiem, Vietvārdu dienā tika
organizēta ekspedīcija uz Viesītes novada pagastiem. Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētniece un direktores vietniece
Sanda Rapa pastāstīja: “Mēs viesojāmies četrās vietās – divās vietās Saukas pagastā, mēs
ar komandu braucām uz Elkšņiem, savukārt
ceturtā komanda devās uz Vārnavas pagastu.
Mūsu komanda viesojās “Sīpolu” mājās pie
laba, gudra un vērtīga cilvēka, kurš stundas
laikā atcerējās 74 vietvārdus, un tie vietvārdi
bija tikai ap viņa vecajām mājām, kur viņš bija
agrāk dzīvojis. Man patika vietvārds, kura nav
nevienā kartē, bet kas ticis lietots viņa laikā,
ko zinājuši visi apkārtējie, tā ir vieta ap viņa
mājām. Viņa mājas sauca “Kūdras”, un apkārt
vēl bija trīs mājas, kuru arī vairs nav kartē, un
to visu vietu sauca par Kokta stūri.”
Valodnieki uzsver, ka dažādu mazo ģeogrāfisko objektu vietvārdu mūžs nav ilgs –
parasti tie ir aptuveni 50 gadi, jo vietvārdi
mēdz mainīties – vieni izzūd, vietā nāk citi.

Arī šajā ekspedīcijā ir vairāki atklājumi. LU
Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedras profesore Lidija Leikuma
stāsta: “Viņiem bija viens interesants nosaukums – “Sūdāju kapi”, bet tagad šī nosaukuma
vietā ir “Svaru kapi”. Nevar noskaidrot, kuram
nosaukumam ir pamatīgāks vēsturiskais pamatojums, bet katra tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem nes kaut ko jaunu. Ir prieks par
to, cik stingri viņi turas pie zemes, cik viņiem
svarīgi, kas te ir bijis agrāk, kas ir pašlaik.”
Viesītieši pozitīvi vērtē Vietvārdu dienu,
jo tās laikā var atsaukt atmiņā dažādus vēstures notikumus. Vairāki iedzīvotāji pamanījuši
sakritību, ka daudzi objekti tikuši saukti tuvumā esošo māju vārdā. “Piemēram, Viesītes
upīti ceļā uz Vārnavu sauc par Ikšķiļupīti, jo
tur ir mājas “Ikšķiles”,” atceras viesītiete Rasma Lisecka. “Nosaukumi tika doti vai nu pēc
uzvārda, vai māju vārda. Domāju, ka tā tas
veidojās visur.”

“Ar šodien atrastajiem vietvārdiem un
precizētajiem vietvārdiem tiks papildināta
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
uzturētā Latvijas vietvārdu datubāze, kura
brīvi pieejama arī internetā. Protams, šie
vietvārdi neparādīsies uzreiz, vajadzīgs laiks,
lai tos apstrādātu un ievietotu, bet noteikti
tie papildinās datubāzi. Un tāpat šīs ziņas par
vietvārdiem mums palīdzēs precīzāk atveidot
vietvārdus Latvijas kartēs, ko arī sagatavo Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Varbūt kāds nosaukums būs jāpielabo,” skaidro
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas vadītāja Vita Strautniece.
Vietvārdu diena kādā no Latvijas novadiem tiek organizēta jau otro gadu pēc kārtas.
Pērn Vietvārdu diena notika Valkas novada
Turnā.
S. Paegļkalne
I. Dreijera foto

Vietvārdu dienas aktivitātes Saukā
18. oktobrī Viesītē ar Viesītes muzeja “Sēlija”, LU Latviešu valodas institūta un Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras gādību
tika svinēta Vietvārdu diena. Par Saukas pagasta vietvārdiem Saukas bibliotēkā informāciju vāca Latvijas Universitātes Humanitāro
zinātņu fakultātes profesore Lidija Leikuma,
Laura Mozga no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un Viesītes vidusskolas audzēkņi no Saukas pagasta: Valdemārs Hardijs
Brūveris, Elvis Čakstiņš. Kopā darbojoties,
atvēlētais laiks aizritēja nemanot. Bibliotēkas
lasītāja sauciete Biruta Beķere varēja sniegt
vērtīgu informāciju. Paldies viņai! Paldies
viesiem par dāvāto grāmatu! Paldies muzeja
“Sēlija” darbiniekiem par sadarbību!
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
Autores foto
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Aicinām apmeklēt Krista un Samantas Murānu radošo
darbu izstādi “Satikšanās” Viesītes bibliotēkā!
Viesītes bibliotēkā jau no 2. oktobra apskatāma Krista un Samantas Murānu radošo
darbu izstāde “Satikšanās”. Samanta un Krists
Murāni ir brālis un māsa. Viņu mamma stāsta,
ka bērni ar zīmuļiem un krāsām draudzējas jau
kopš mazotnes. Abi apmeklē Viesītes Mūzikas
un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas
programmu, kur Samanta šogad mācās 3. klasē, bet Krists — izlaiduma klasē. Samantai šī ir
jau otrā izstāde (pirmā izstāde bibliotēkā viņai
bija 2018. gada pavasarī), bet Krista darbus varam skatīt pirmo reizi. Aicinām apmeklēt!
Izstādi Viesītes bibliotēkā iespējams aplūkot vēl līdz 19. novembrim.
Bibliotēkas vadītāja L. Griškena
I. Dreijera foto

Pasaku rīts Viesītes bibliotēkā

Latviešu tautas neatsveram bagātība ir tās
folklora – tautasdziesmas, pasakas, teikas, mīklas, sakāmvārdi un parunas.
Divi izcilākie pasaku vācēji šogad svin
apaļas jubilejas – rakstniekam, latviešu tautas
pasaku un teiku krājējam Ansim Lerhim –
Puškaitim šogad aprit 160, bet viņa darba turpinātājam, valodniekam, etnogrāfam un folkloristam Pēterim Šmitam – 150. Abu “pasaku
tēvu” devums latviešu kultūrai ir ļoti nozīmīgs,
viņi pasargāja no aizmirstības daudzus jo daudzus tūkstošus tautas pasaku un teiku. Tāpēc
2019. gads izsludināts par pasaku gadu, aicinot
ikvienu pievērsties latviešu tautas pasaku lasīšanai, stāstīšanai, pētīšanai un popularizēšanai.
Atsaucoties šim aicinājumam, 17. oktobrī
Viesītes bibliotēka aicināja uz Pasaku rītu Viesītes vidusskolas 5. b klases skolēnus un latviešu
valodas un literatūras skolotāju Maldu Lejiņu.
Pārrunājām, kā senās teiksmas un pasakas ir
nonākušas līdz mums, cik nozīmīgi ir tās lasīt,
zināt, stāstīt, nodot tālāk. Nākušas no seniem
gadsimtiem, no mutes mutē, tad piedzīvojušas
arī godu būt pierakstītām, izdotām grāmatās…
Vai mēs drīkstam šo ķēdīti pārraukt? Norunājām čakli pievērsties latviešu tautas pasaku un
teiku lasīšanai un stāstīšanai.
Tas nav paveicams vienā dienā, tāpēc mūsu
Pasaku rīti vēl turpināsies.
Bibliotekāre I. Jančevska
I. Jodgudes foto

Makulatūras vākšanas akcija Saukas bibliotēkā
Saukas bibliotēka, piedaloties makulatūras
vākšanas konkursā, 24. septembrī nodeva vienu tonnu 100 kg makulatūras. Paldies visiem,
kas piedalījās!
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
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Svinam Miķeļdienu!
Trīs Miķeļi bungas sita
Vārtu staba galiņā:
Ejat, bērni, skatīties,
Kā sitās maizes tēvi.


/L. t. dz./

Klāt atkal rudens un viena no nozīmīgākajām tradīciju dienām – Miķeļdiena. Miķeļi
ir ražas svētki, tāpēc šajā dienā tāpat kā citos
saulgriežos tika rīkotas svinības. Miķeļos godina auglības un pārpilnības simbolu Jumi.
Jumis ir cilvēkots teiksmu tēls. Latviešiem Jumis ir Dieva dotās ražas un auglības daudzinājums, kura redzamā zīme visbiežāk izteikta kā
divas vārpas viena stiebra galā.
Līdz Miķeļiem ražai ir jābūt zem jumta,
vien kāposti varot palikt dārzā. Ja kaut kas
vēl nav novākts, tas veikli jāizdara, jo Miķelis
var sarūpēt sniegu un salu. Līdz ar Miķeļiem
beidzas saimniecības un dārza darbu gads, kas
aizsākās Jāņos ar siena pļaušanu.
Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens
saulgrieži, kas, balstoties uz senču kalendāru,
tika svinēti laikā ap 21. – 23. septembri, proti, laikā, kad dienas ilgums bija astronomiski
vienāds ar nakts ilgumu. Senatnē Miķeļi tika
svinēti trīs dienu garumā, katrā dienā veicot
noteiktas, rituālas darbības. Mūsdienās Miķeļi
nemainīgi tiek svinēti tikai vienu dienu – 29.
septembrī.
Līdz ar Miķeļiem sākas arī Veļu laiks, jo
rudens saulgriežos tumsa gūst virsroku pār
gaismu un sākas gada tumšais un klusais laiks,
kad veļi jeb senču gari nāk ciemoties pie dzīvajiem, lai satiktos ar savas dzimtas dzīvajiem
pārstāvjiem. Veļu laiks ilgst līdz Mārtiņiem.
Viesītes vidusskolas 3. – 4. klašu skolēni
Miķeļdienu šogad atzīmēja 27. septembrī. Tai

viņi gatavojās visu nedēļu, veidojot kompozīcijas un tēlus no dažādiem dārzeņiem. Bērnu
darbus varēja aplūkot skolā izveidotajā izstādē.
Savukārt Miķeļdienas pasākums sākās ar
bibliotekāres stāstījumu par Latviešu gadu un
ar to saistītajām ieražu dienām, kuras atzīmējam katru gadu. Pasākuma turpinājumā skolēni saņēma īpašu uzdevumu –pašiem sagatavot
stāstījumu par šīs dienas svinēšanas tradīcijām. Katra klase saņēma aploksni ar materiāliem un lielu lapu uz kuras veidot prezentācijas
darbu. Tas bija visas klases kopīgs darbs, kuru
vajadzēja veikt noteiktā laikā. Katrā aploksnē
bija atšķirīgi materiāli par dažādām, ar Miķeļdienu saistītām tēmām – tos vajadzēja sakārtot
uz lielās lapas tā, lai veidotos ne tikai skatāms,

Novada skolās

bet arī stāstāms materiāls. Noslēgumā katra klašu grupa prezentēja savu veikumu, bet
kopā mums iznāca daudzpusīgs stāstījums par
Miķeļdienas svinēšanas tradīcijām, ēdieniem,
tika skaitītas tautasdziesmas, minētas mīklas
un pareģoti laika apstākļi.
Domāju, ka pasākums izdevās un skolēni
bija priecīgi par savu veikumu. Svarīgākais,
ka bērni paši aktīvi darbojās un savu veikumu
prezentēja pārējiem. Klašu veidotie plakāti papildināja skolā esošo rudens darbu izstādi, un
ar tiem varēja iepazīties arī citu klašu skolēni.
Paldies 3. – 4. klašu skolēniem un to audzinātājām par dalību pasākumā!
Viesītes vidusskolas bibliotekāre
G. Plēsuma. R. Orupa foto

Skolotāju dienas svinības Viesītē

Kā katru gadu, arī šogad oktobra pirmās
nedēļas piektdienā, 4. oktobra pēcpusdienā,
Viesītes Kultūras pilī pulcējās Viesītes novada pedagogi, lai atzīmētu savus profesionālos
svētkus un godinātu apaļo darba gadu jubilārus. Ar muzikālu sveicienu pedagogus priecēja
dziedātāja Santa Sāre – Gerža, pianists Ģirts
Ripa un perkusionists Mārcis Kalniņš, muzikāli izstāstot Imanta Ziedoņa “Dzintaraino
pasaku”.
Viesītes novada pedagogi, paldies par Jūsu
ieguldīto darbu mācību procesā! Novēlam iedvesmu arvien jauniem sasniegumiem!
Jaunatnes lietu un sabiedrisko att.
speciāliste D. Mažeika
A. Rancovas foto
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Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!
Akcija LABO DARBU NEDĒĻA 2019 norisinājās no 7. līdz 13. oktobrim.
Mēs, Viesītes vidusskolas 3. b klase, LABO
DARBU NEDĒĻĀ devāmies apkopt piemiņas
vietu pie Viesītes Brīvības pieminekļa - brīvības, neatkarības un piemiņas simbola 1919.
gada 14. oktobra Viesītes aizstāvju cīņai pret
bermontiešiem. Arī mums iznāca sava veida
cīņa gan ar rudenīgo vēju, kas dzenāja lapas
uz visām pusēm, gan dzestro rudens elpu, kas
saldēja pirkstus. Bijām čakli, veikli, un par paveikto visiem prieks. 14. oktobrī ar lepnumu
varējām piedalīties NBS dienas pasākumā savā
pilsētā.
Klases audzinātāja E. Kalnieša
Autores foto

Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem
un skolēniem” apakšaktivitāte “Lauksaimniecības un
mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās”
žot mājas apstākļos, ja dzīvotu laukos.
Kā izrādās, Latvijā ir gana daudz izglītības iestāžu, kur var iegūt
profesijas, kas saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību. Tās varējām apskatīties prezentācijā uz Latvijas kartes.
Pēc informatīvās daļas devāmies nelielā ekskursijā uz divām dažādām saimniecībām. Pirmā saimniecība atrodas Krustpils pagasta “Līčos”, kur bioloģiskā saimniecība nodarbojas ar aitkopību, kā arī ar šķirnes zirgu un poniju audzēšanu. Ierodoties saimniecībā, mūs sagaidīja
īpašniece Zanda Bojere ar asistenti. Mēs varējām iepazīties ar saimniecību. Saimniece pastāstīja par notiekošajām aktivitātēm, kuras aptver
daudzus interesentus. Šeit saimniecībā ierodas ģimenes ar bērniem, lai
pavadītu brīvo laiku. Jau par tradīciju kļuvis pasākums – “Svētki kopā ar
zirgiem”, kura ietvaros notiek tematiskas izstādes par zirgiem, jātnieku
sacensības, tematiska zirgu parāde, koncerti, atrakcijas bērniem, amatnieku tirgus. Skolēniem bija iespēja uzkāpt seglos un jāt ar zirgu. Šķiet,
ka visiem šī bija pirmā reize zirga mugurā. Tāpat neviltotu prieku radīja
iepazīšanās ar mazo poniju, kura pienākums pasākumu laikā ir vizināt
mazos bērnus.
Tālāk devāmies uz Vietalvas pagasta saimniecību “Karlīnas”, kur
saimnieko Silvars Dumpis ar ģimeni. Saimniecībai ir netradicionāls
novirziens. Te audzē dažādus dzīvniekus un putnus. Ekskluzīvie putni
dzīvojas lielos būros, kur tos var ērti apskatīt. Šeit var ieraudzīt, piemēram, lavandas tītarus, zelta kohinus, sudraba viandotes, zīda vistas
u.c. Pārējie putni - dažādu interesantu šķirņu zosis, pīles un vistas - pastaigājas lielā aplokā. Tāpat aplokā draiskojas īpašu šķirņu aitiņas un
kaziņas, kas labprāt ļauj sevi paglaudīt un komunicē ar bērniem. Lielu
interesi un prieku skolēnos izraisīja jaunie trusēni. Tos varēja ņemt rokās un samīļot. Tāpat bija iespēja aplūkot Austrālijas ķenguru. Saimnieks nodemonstrēja, cik žiperīgi izskatās dienu veci nutrijas mazuļi.
“Karlīnu” īpašnieka Silvara aizrautīgais un interesantais stāsts ieinteresēja. Skolēniem bija iespēja rast atbildes uz jautājumiem. Kaut gan laika
apstākļi mūs ne pārāk lutināja, manuprāt, diena bija iespaidiem pilna
un piepildīta.
Pasākumu atbalstīja Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Paldies Viesītes vidusskolas karjeras konsultantei Sarmītei Ratiņai
par sadarbību! Liels paldies 9. klašu audzinātājām par atbalstu ekskursijā!

17. septembrī Viesītes vidusskolas 9. klasēm notika informatīvs pasākums: “Lauksaimniecības un mežsaimniecības popularizēšana vispārizglītojošajās skolās”.
Iepazīstoties tika sniegta informācija par to, kādu funkciju veic
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs. Stāstot par uzņēmējdarbību laukos, tika izmantota prezentācija, kurā skolēni varēja atpazīt
attēlus no Viesītes novada dažādām saimniecībām. Pārrunājām, kādas
ir ražošanas nozares laukos – augkopība, lopkopība, zivkopība un mežsaimniecība Prezentācijas laikā skolēniem bija dota iespēja atbildēt uz
dažādiem jautājumiem, un pareizo atbilžu autori saņēma balviņas. Piemēram, pēc attēla vajadzēja atpazīt aitu, cūku vai uzminēt, kas tas par
aprīkojumu - slaukšanas robots. Tāpat mēģinājām izdomāt netradicionālās saimniekošanas nozares.
Skolēniem bija iespēja pafantazēt, kādus produktus viņi varētu ra-

Lauku attīstības konsultante Viesītes
un Aknīstes novados I. Butkus
17
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Karjeras nedēļā Viesītes novada jaunieši diskutēja par
nākotnes profesijām

Šogad visi Viesītes vidusskolas izglītojamie Viesītes novadā piedalījās ikgadējās
Karjeras nedēļas pasākumos, kuri šogad veltīti nākotnes profesijām un prasmēm, kas būs
nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras
nedēļu jau septīto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā
ar pašvaldībām.
Jauniešiem bija iespēja piedalīties Latvijas
Neatkarības kara simtgadei veltītajos Nacionālo bruņoto spēku pasākumos – piemiņas
pasākumā, diskusijās ar vidusskolēniem, militārās tehnikas izstādē, paraugdemonstrējumos un ekipējuma demonstrējumos, maskēšanās treniņos, NBS Rekrutēšanas un atlases
centra aktivitātes teltīs.
Karjeras pasākumā “Sporta virziens manā
dzīvē” 10. - 12. klašu jaunieši piedalījās diskusijā un uzklausīja veiksmes stāstus. Vieslektori - Jēkabpils Lūši komanda, treneris, fizioterapeite. Aktivitātē “Ideju siena” un profesiju
plakātu izstrādē, diskusijā pie sulas galda piedalījās 10. - 11. klašu jaunieši. To koordinēja
skolas pedagogs - karjeras konsultants S. Ratiņa un Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes
lietu speciāliste D. Mažeika. Kopā visos pasākumos piedalījās 306 izglītojamie.
Karjeras nedēļas koordinators/pedagogs -

“Ideju sienas” veidošana un diskusija.
karjeras konsultants Sarmīte skaidro, ka
straujā tehnoloģiskā attīstība un pārmaiņu
procesi mūsu ikdienā jauniešiem par gudru
savas karjeras izvēli un plānošanu liek domāt
jau tagad. Ir svarīgi jau šobrīd attīstīt specifiskas prasmes, kas palīdzēs piemēroties darba
tirgus mainībai nākotnē. Paši jaunieši norādīja, ka Karjeras nedēļai veltītās aktivitātes skolā un novadā palīdzēja gūt labāku priekšstatu

gan par šī brīža darba tirgu un dažādām nozarēm, gan profesiju attīstību nākotnē.
Viesītes novada un Viesītes vidusskolas
Karjeras nedēļas foto galerija pieejama pašvaldības un skolas mājaslapās: www.viesite.
lv, www.viesite.edu.lv, laikrakstā “Brīvā Daugava”.
Informāciju sagatavoja pedagogs karjeras konsultants S. Ratiņa.

Labais darbs Rites skolā

Jau vienpadsmito gadu labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv” organizē akciju “Labo
darbu nedēļa”. Jau vairākus gadus tajā piedalās arī Rites skolas bērni un skolotāji. Nenoliedzami, ka rudenī vislielākā palīdzība ir tieši
kritušo lapu savākšanā un transportēšanā.
Vislielākā motivācija darba veikšanai ir uzreiz
redzamais rezultāts. Ik joslā, kuru ir skāris
grābeklis, redzama zaļā zāle. Tās zaļajos stiebros rīta rotaļas lēnām uzsākusi saule. Skolēni
ar lielu entuziasmu viens otru nomainīja un
sadalīja darbus – vieni grāba lapas, otri lapu
kaudzes krāva ķerrās, citi transportēja prom.
Bērnu secinājums: lapu grābšanā pavadītais
laiks ir daudz mazāks nekā to transportēšanai. Lai arī diena jaušami vērsās jauka un
bez nokrišņiem, pirmajiem darba rūķiem
bija jārēķinās, ka agrā rīta stundā koku lapas
ir slapjas un smagas. Prieks, ka tas nevienu
nenobiedēja un darba sparu nemazināja. Kā
vienmēr, darba procesā bija joki, vizināšanās
ķerrā un mudinājumi uzreiz kārtīgi padarīt
savu darbu.
Īpašs prieks, ka labos darbus mēs varam
darīt kopā ar savu skolēnu vecākiem. Jau pirmajā lapu vākšanas stundā ar savu padomu
un priekšzīmi neskopojās Samantas mamma.
Katrs ieklausījās ieteikumos, kā efektīvāk izmantot savu spēku lielā mērķa sasniegšanā.
Kārtīgi tika strādāts visu dienu, un rudens
vēju izsvaidītās lapas tika savāktas. Tomēr arī

rudens turpināja savas spēlītes koku lapās un
pa vienai atkal tās meta lejā.
Vislielākais prieks ir tāda kopā būšana tieši
darbībā. Liels paldies ikvienam bērnam, kurš
nežēlojās par samirkušajiem apaviem, sastrādātajām rokām un lielo vēlmi īsajā laika periodā censties padarīt pēc iespējas vairāk! Arī
labie darbi prasa papildus piepūli. Apziņu, ka
esam viena daļa no labā, varēja iegūt ikviens.
18

Kurš šo iespēju izmantoja pilnā mērā, kurš
tikai bija klāt un noraudzījās šajā procesā –
tā ir ikviena personiska izvēle. Izvēle mums
tiek dota ik dienu! Lēmumus pieņemam katru dienu! Tāpēc aicinu – ik dienu, ne tikai akciju laikā, darīsim labos darbus!
Skolotāja V. Liepiņa
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Rites bērnu plecos “Latvijas skolas soma”

Īsi pirms skolēnu rudens brīvdienām
Rites skolas 2. - 5. klašu skolēni devās programmas “Latvijas skolas soma” izziņas braucienā. Pirmā pietura – Jēkabpils mākslas
skolas teritorijā esošā “ButaFORIJA”. Tā ir pasaku karaļvalsts, kurā tās galvenais varonis mākslinieks Juris Abramenko, ar īpašu ieinteresētību ieved gan bērnus, gan pieaugušos.
Skolotājiem gandarījums, ka bērni bez liekas
kavēšanās spēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Tas ir apliecinājums, ka bērni lasa
grāmatas – pasaku grāmatas! Būt tuvu pasaku
varoņiem, pieskarties tiem un tapt par tiem
bija ļoti aizraujoši. Kad bija skriets un trokšņots, tad savus jautājumus uzdeva bērni, un
leļļu meistaram nācās gana “pasvīst”, lai uz
tiem visiem atbildētu. Visgrūtākais tajā visā
ir novaldīt lelles – marionetes. Labi, ja tām ir
tikai dažas aukliņas un kociņi, bet, kā lai savalda lelli, kurai to ir daudz vairāk? Cilvēks
taču nav astoņkājis!
Guvuši pozitīvo lādiņu, visi devāmies
uz Jēkabpils mākslas skolu – savu otro izglītojošo pieturas vietu. Tās direktors Ziedonis
Bārbals ieveda nopietnākas mākslas pasaulē.
Skolēni tika iepazīstināti ar ēkas vēsturi – un
tagad katrs zina, ka tā ir muižnieka Kena
muiža, kurā savu talantu attīsta daudzi jaunie
mākslinieki. Īpaši saistoši tas bija mūsu bērniem, kuri apmeklē mākslas skolu Viesītē. Ikviens skolēns ļoti daudz uzzināja par mākslas
veidiem, to tehniku. Aplūkojot pabeigtos
mākslas darbus, varēja “aizņemties” idejas
saviem darbiem, vizuālās mākslas stundām.
Katru dienu starp mācību stundām ir bērnu
gaidītais starpbrīdis. Arī mēs devāmies “iztrakoties” Kena parkā. Bērniem un pieaugušajiem jaunums bija tas, ka parka veidošanā
tika izmantots “3E” princips – ekonomisks,
ekoloģisks un estētisks. Interesanti šķita, ka,

to veidojot, no 1004 kokiem tikai 6 bija skuju koki. Bērnu laukumiņā varēja rāpties, lēkt,
skriet, pārvarēt dažādus šķēršļus, ko bērni
labprāt arī darīja, viens otru izaicinādami uz
sacīkstēm.
Nākamās stundas galamērķis – Latgales
mākslas un amatniecības centrs. Līvānu stikla muzeja ekspozīcijas apskatē un nodarbībā
“Stikls tavās delnās” bērni uzzināja, kā vēsturiski veidojās stikls, kā arī to, kā stiklu iegūst
tagad. Jautājumi mijās ar atbildēm, un izzinošais process bija gana interesants. Visa rezultātā uzzinājām par stikla pūtēju profesiju,
ķīmijas zināšanu vajadzību un mākslinieku
talanta pielietojumu skaisto stikla priekšmetu
izgatavošanā. Beigās katrs, pareizi atbildot uz
5 uzdevuma jautājumiem, savā īpašumā ieguva brīnišķīgu stikla gabaliņu un stikla ķīmisko formulu. Skolēni apsolīja to iemācīties un
pēc skolēnu rudens brīvdienām pārsteigt dabas zinību skolotāju ar savām jauniegūtajām
zināšanām. Ekspozīcijā “Amatnieki Latgalē
19. - 20. gadsimtā” varēja aplūkot darbarīkus
un priekšmetus, kuri piederējuši amatniekiem. Tik daudz profesiju slēpās zem viena
vārda - amatnieki! Skolēnu uzmanību saistīja
arī Latvijas garākā tautiskā josta. Tās garums 94 metri! Iesākumā bija vēlme uzaust 80 metru garu tautisko jostu – Līvānu pilsētas 80
gadu jubilejā. Tomēr audēji “pārcentušies” rezultātā tapusi rekordjosta 94 metru garumā. Īstu jautrību radīja mākslas zinātnieka
J. Pujāta citāts: “Ja Dieviņš tev kaut ko ielicis
šūpulī, tad to visu realizēt ir tavs pienākums.
Tā nav nekāda privilēģija pret pārējiem, bet
tavs pienākums pašam pret sevi, jo tu ietilpsti
Dieva plānos. Ja tu to nerealizē, tu izjauc Dieva plānus, un par to tu dabūsi pa šnobeli.” Tas
liecina, ka par nopietnām lietām aizdomāties
var arī ar humoru.
Pēdējais pieturas punkts braucienā - Jē19

kabpils meža parks. Izrādās, ka tas tika stādīts, lai pasargātu pilsētu no dolomītu karjera
izstrādes putekļiem. Šodien tā ir brīnišķīga
vieta, kur ikvienam rast vietu nodarboties ar
viņam vēlamo aktīvās atpūtas un sporta veidu. Šoreiz mūsu mērķis bija 80 metrus garā
kameršļūkšanas trase. Nepacietīgākie un
kustīgākie nespēja mierīgi nostāvēt uz slīdošas lentas, kas braucēju ved augšup, bet, apsteidzot tās ātrumu, skrēja kalnā. Smiekli un
spiegšana, sajūsma un ovācijas piepildīja trases apkārtni veselas stundas garumā. Paldies
Emīlam un ikvienam, kas no savas naudiņas
ziedoja mazumiņu, lai iegādātos baltmaizes
klaipiņus slavenajiem ūdenskrātuves gulbjiem! Tā kā mēs ieradāmies pēcpusdienā,
gulbju ģimene bija devusies atpūtā, un goda
maltītē varēja mieloties lielais pīļu bars. Pa
kādam gardajam kumosam tika arī drosmīgajām pilsētas vārnām.
Piepildīti ar dažādām jaunām zināšanām
un atpūtušies, kopīgi devāmies mājup, autobusā pārrunājot dienas iespaidus. Sanija:
“Leļļu butaforijā patika, ka varēju atbildēt uz
visiem uzdotajiem jautājumiem!” Daniela:
“Ļoti patika Jēkabpils mākslas skolā. Telpas,
darbi. Interesanti bija salīdzināt mūsu Viesītes mākslas skolas un Jēkabpils mākslas skolas
skolēnu darbus.” Nikija: “Ļoti patika Līvānu
stikla muzejā. Es ļoti daudz uzzināju par stiklu.” Emīls no 2. klases: “Man patika mākslas
darbi mākslas skolā. Tie bija tik forši.”
Kaspars: “Viss patika! Es tik daudz par visu
varēju uzzināt. Un pirmo reizi mūžā braucu
ar kamerām!” Dienas novērtējums - visiem
bērniem īkšķi uz augšu! Vēlreiz gūstam apliecinājumu, ka izzinošajam procesam var un
pat vajag pievienot kādu izklaidīti!
Skolotājas: V. Liepiņa un I. Vavere
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NBS dienas pasākumā piedalās arī Rites pamatskolas skolēni

14. oktobrī Karjeras nedēļas
ietvaros “Rites pamatskolas” 4. 8. klašu skolēni piedalījās Latvijas
Neatkarības kara simtgadei veltītajos Nacionālo bruņoto spēku
pasākumos Viesītē. Skolēni varēja
aplūkot Zemessardzes 3. Latgales
brigādes un Jaunsardzes centra
ekipējuma izstādi, vērot militāros
paraugdemonstrējumus, kā arī piedalīties Nacionālo bruņoto spēku
Rekrutēšanas un atlases centra rīkotajās aktivitātēs.
Skolēnu gūtie iespaidi, atziņas
par pasākumu
• Interesants pasākums, jo daudz
ko varēja uzzināt par apbruņojumu, ieročiem.
• Varēja uzzināt, kā pārlādēt ieroci.
• Uzzināju par ieroci Kalašņikovu jeb AK 47, tā ir triecienšautene. Šādus ieročus izmanto visi
karavīri Latvijā.
• Ir priekšstats par Jaunsardzi, ko
tur dara, kā izskatās apģērbs,
inventārs.
• Pasākums bija labs, jo bija ieroči
un tos varēja turēt rokās.
• Guva atziņu par to, ka neko
nevar iegūt par velti, bet ir jāstrādā.

• Nav vieglu darbu, daudz jāstrādā. Būsim droši.
• Patika viss, jo tas bija saistīts ar
ieročiem, ekipējumu.
• Uzzināju, ka tērpi var būt biezi, pildīti ar smiltīm, un soma,
kura piepildīta vairākām dienām ar visu nepieciešamo, var
svērt līdz 40 kilogramiem.
• Nekas nepatika, bija garlaicīgi, neko neuzzināju jaunu, jo
visu zināju. Gribēju redzēt kara
mašīnu no iekšpuses vai tanka
iekšpusi.
• Bija jautri, jo es dabūju lineālu,
magnētu, blociņu pumpējoties.
• Jaunsargam jābūt nopietnam,
stipram un gudram.
• Uzzināju, kā uzklāj maskēšanās
krēmu.
• Uzzināju, ka jaunsargu lietus
pončo vēlāk var pārtaisīt par
telti, kura pasargā no lietus un
ko izmanto gulēšanai naktī.
• Sapratu, ka šādos pasākumos
ir jābūt drošākai, nav jābaidās
jautāt, atbildēt, lai iegūtu kādu
balvu.
Pārdomas apkopoja
skolotāja N. Dirda.

Sēlijas Sporta skolas ziņas
0:0 pret Rēzeknes BJSS/FA-1 komandu, pret
Ludzas NSS/SK Kuorsova-1 komandu rezultāts 1:1, pēcspēles sitienu sērijā tika izcīnīta
uzvara ar rezultātu (5:4), puiši cīnījās ar Jēkabpils SS komandu par 1. vietu, piekāpās
ar rezultātu 0:1 un ieguva 2. vietu. Balvu kā
labākais uzbrucējs turnīrā saņēma Markuss
Marcinkevičs no Pļaviņām, kā labākie spēlētāji balvu saņēma Mārcis Adrians Prodnieks
no Viesītes, Rinalds Zīle no Pļaviņām.

VIEGLATLĒTIKA

Sporta
klase

Rezultāts

Vieta

Disciplīna

27. septembrī Neretā notika Aizkraukles
novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā
“Sprinta diena 2019”.
Sēlijas Sporta skolas audzēkņu rezultāti:
Sportista
vārds,
uzvārds

FUTBOLS

Ir noslēdzies Latvijas Jaunatnes čempionāts futbolā U-15 audzēkņu grupai.
Nospēlētas 10 spēles, no tām 1 uzvara, 2
spēlēs neizšķirts, 7 zaudētas spēles. Puiši ierindojās 11. vietā Austrumu apakšgrupā.
22. septembrī Iecavā norisinājās FK Iecavas kauss - 2019 U-13 audzēkņu grupai. Spēlē pret FS Jelgavas komandu zaudējums 0:7,
Rīgas FC/SK Kengaroos komanda vinnēta ar
rezultātu 2:0, FK Iecavas komanda - ar rezultātu 3:0.
Sēlijas Sporta skolas komanda izcīnīja 3.
vietu.
12. oktobrī Kārsavā norisinājās Kārsavas novada jauniešu minifutbola turnīrs
“KUORSYVS Rudens kauss - 2019” U-15
audzēkņu grupai. Puiši izcīnīja 1. vietu, visās 4 spēlēs guva uzvaras, pret SK Kuorsova/
Ludzas NSS-1 komandu rezultāts 2:0, pret SK
Kuorsova/Ludzas NSS-2 komandu rezultāts
5:0, pret Alūksnes BJSS komandu rezultāts
7:0 un pēdējā spēle pret Viļakas komandu ar
rezultātu 5:0. Labākā spēlētāja balvu saņēma
Adrians Hnikins no Pļaviņām.
19. oktobrī Kārsavā norisinājās Kārsavas novada jauniešu minifutbola turnīrs
“KUORSYVS Rudens kauss - 2019” U-13
audzēkņu grupai. Spēli pret Ludzas NSS/SK
Kuorsova-2 komandu viņi vinnēja ar rezultātu 2:0, Rēzeknes nov. BJSS (Malta) komandu
vinnēja ar rezultātu 1:0, neizšķirts rezultāts
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Rezultātus apkopoja
Sēlijas Sporta skolas lietvede S. Prodniece.
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Atlēti no Viesītes piedalās svaru
stieņa spiešanā guļus Alūksnē

Velokluba Selonia sezonas
noslēgums

12. oktobrī Alūksnē norisinājās 15. kausa posms svaru stieņa spiešanā guļus. Šajā lietainajā rudens dienā te bija sapulcējušies atlēti no
daudzām Latvijas pilsētām, tajā skaitā arī no Viesītes, lai cīnītos par
medaļām un kausiem.
Sacensībās Viesītes atlēti ieguva godalgotas vietas. Sieviešu konkurencē Svetlana Liepiņa izcīnīja 3. vietu un absolūtajā vērtējumā arī ieguva 3. vietu. Jauniešu vidū, kategorijā 66 kg, Emīls Orlovs pārliecinoši
izcīnīja 1. vietu, uzstādot jaunu personīgo rekordu, uzspiežot 112,5 kg.
Absolūtajā vērtējumā jauniešu vidū Emīlam arī 1. vieta. Māris Orlovs
kategorijā veterāni, 1. grupa, ieguva 1. vietu. Arī Elīna cīnījās godam,
bet šoreiz mazliet pietrūka, lai tiktu uz goda pjedestāla.
Paldies visiem atlētiem par smago cīņu svarcelšanas zālē un, protams, par piedalīšanos sacensībās! Paldies Viesītes novada pašvaldībai
par finansiālo atbalstu!

Esam gandrīz noslēguši 2019. gada velo sezonu, vēl tikai daži dalībnieki piedalās Jēkabpils ikgadējā rudens pusstundas velobraucienā.
Selonia dalībnieki var mazliet atvilkt elpu un tad sākt gatavoties jaunai
sezonai.
Šajā sezonā ir aizvadīti 28 starti, kopumā dalībnieki izcīnījuši 17
zelta medaļas, 21 sudraba medaļu un 12 bronzas medaļas, kā arī izcīnītas vairākas uzvaras komandu sastāvā. Esam piedalījušies divas reizes
arī tautas triatlonā, vienu reizi komandu cīņā izcīnot 1. vietu attiecīgajā vecuma grupā. Esam piedalījušies MTB pie kaimiņiem Lietuvā, daži
dalībnieki paspēja arī aizbraukt ar velo līdz Minskai un atpakaļ - tie
bija kopumā 750 km četrās dienās.
Paldies sakām Viesītes novada pašvaldībai par sniegto finansiālo
atbalstu vietējām novada MTB sacensībām “Viesītes Mazbānīša kauss
2019”! Paldies Aknīstes novada pašvaldībai par transportu!
Tiekamies nākamajā - 2020. gada - sezonā ar jauniem spēkiem, lai
cīnītos ar jauniem izaicinājumiem!

M. Orlovs

“Selonia” valdes locekle E. Bauska

Viesītē notikušas aktivitātes kampaņas “Par Cilvēcību” ietvaros

Šī gada 3. oktobrī biedrība “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) sadarbībā ar virkni sadarbības partneru visā Latvijā
organizēja kampaņu par migrāciju “Par Cilvēcību”. 9. oktobrī kampaņas aktivitātes norisinājās arī Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā.
Kampaņa aicināja pievērst uzmanību
migrācijas un cilvēcības aspektiem, sekmējot
sabiedrības padziļinātu izpratni par globālo
migrāciju caur lokālo, vēsturisko un personīgi
pieredzēto. Par šo tēmu tika īstenotas aktivitātes Viesītes vidusskolas 11. – 12. klašu skolē-

niem Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā.
Viens no kampaņas sadarbības partneriem – patvērums “Droša māja” - 9. oktobrī
bija ieradies Viesītē, lai diskutētu ar jauniešiem par tik nozīmīgo tēmu – migrācija un
cilvēcība. Galvenā tikšanās aktivitāte bija simulācijas spēle “Derdieši”, kas interaktīvā un
radošā veidā ļāva ieraudzīt kultūru dažādības
ietekmi uz ikdienas komunikāciju. Spēle palīdzēja jauniešiem diskutēt par kultūru saskarsmi migrācijas procesā un raisīja jautājumus
par migrantiem Latvijā.
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Kampaņas ietvaros Viesītes vidusskolas
skolēni bija noskatījušies dokumentālo filmu “Falling Forward” (Kritiens uz priekšu),
kas tika demonstrēta Viesītes vidusskolā. Tā
stāsta par 20 gadus vecu sīriešu bēgli Maheru,
kurš ir radis sev jaunas mājas Norvēģijas mazpilsētā Lokenā (Løkken), kas ir tālu no viņa
dzimtās, kara skartās valsts. Cilvēkiem viņš
patīk. Bet Mahers sapņo par brīvību lidot pāri
robežām un nebūt bēglim – viņa mērķis ir izmācīties par pilotu un kādu dienu atgriezties
mājās Sīrijā. Kampaņas ietvaros jaunieši dalījās savā migrācijas pieredzē un viedokļos par
dokumentālajā filmā redzēto.
Paldies biedrībai “LAPAS”, patvērumam
“Droša māja” par šāda pasākuma organizēšanu un jauniešu informēšanu par dažādajām
problēmām un jautājumiem, kas saistīti ar
migrāciju! Tāpat arī paldies Viesītes vidusskolai par sadarbību un Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centram par uzņemšanu!
Jaunatnes lietu speciāliste D. Mažeika
L. Liepiņas foto
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Aizvadīts atpūtas pasākums Viesītes novada
pensionāriem un senioriem

Sadarbojoties Viesītes kultūras pilij un Viesītes novada Sociālajam dienestam, 11. oktobrī
notika Viesītes novada pensionāru, senioru un

vecākās paaudzes atpūtas pasākums, kas tika
organizēts mēnesī, kad tiek atzīmēta Vispasaules Veco ļaužu diena. Pasākumu aktīvi apmek-

lēja Viesītes pilsētas un pagasta, kā arī Elkšņu
un Saukas pagastu iedzīvotāji.
Uz pasākumu sanākušos ar saviem priekšnesumiem priecēja Viesītes mūzikas skolas audzēkņi. Par raitu dejas soli un jautru noskaņojumu rūpējās visu mīlētie mākslinieki Pēteris
Draņevičs un Aleksandrs Gors.
Novēlējums Viesītes vecākajiem ļaudīm:
Esiet priecīgi! No rīta, atverot acis, ieraugāt
spoži spīdam Sauli. Esiet priecīgi – cik gaiša ir
pasaule! No rīta, atverot acis, redzat – līst lietus. Esiet priecīgi – reiz kuplos zāle un kādreiz
krāšņi ziedēs puķes. Atcerieties – jūs nevarēs
iepriecināt neviens un nekas, ja prieks nesāksies sevī.
Sociālā dienesta vadītāja S. Matačina
Autores foto

Pagastu ziņas

Nosvinēta Starptautiskā senioru diena Saukas pagastā

1. oktobrī, starptautiskajā senioru dienā,
Saukas pagasta iedzīvotāji sarosījās svētkiem.
Rīts sākās pagasta zālē ar Ingrīdas un Daiņa
Klevu kolekciju “Mārtiņrožu krāsu sveicienā”.
Ap plkst. 9:00 uz kopsapulci sāka pulcēties
KS “Ritenis” biedri, kuri arī ieņem šo statusu –
seniors. Sveicām visus pēc sapulces ar mazu,
bet mīļu un saldu sveicienu – gotiņu!
Šajā dienā iemirdzējās saule par godu senioriem, jo viņu Latvijā visvairāk!
Ap plkst. 13:00 nācām kopā, lai sagādātu
sev svētkus un pabūtu kopā: kavējāmies sarunās pie tējas tases, uzdzirkstīja smiekli, kā arī
ļāvāmies liriskajai noskaņai, kurā mūs ieveda
novadnieces Baibas Masulevičas dzejas rindas,
ieklausījāmies viņas dzīves gudrībā un pieredzē. Ne velti saka: “Daļa laimes sajūtu slēpjoties
kopā būšanā un kopīgās aktivitātēs.”
Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece

Rudens labumu degustācija pēcpusdiena Elkšņos

Kad lielākie rudens darbi padarīti un raža ir pagrabos
un apcirkņos, Elkšņu ļaudis tika aicināti uz rudens labumu
degustācijas pēcpusdienu “Rudens Tavā burciņā”.
Šī pasākuma ietvaros ikviens saimnieks un saimniece
bija aicināti ierasties ar saviem ziemai sagatavotajiem krājumiem, kas noglabāti burciņās. Vietējie iedzīvotāji bija ļoti
radoši un atsaucīgi. Visatsaucīgākie no visiem bija Bārduļu ģimene - viņi degustācijai piedāvāja 19 dažādu konservu veidus. Interesantāko recepšu ziņā neatpalika arī citas
saimnieces: Ingrīda Levinska, Ilze Liepiņa, Inese Venclava,
Ingrīda Černauska, Indra Cepurīte u.c.
Daži no konservu nosaukumiem bija interesanti un
izraisīja smaidu, piemēram, “Sievas mātes mēlīte”, “Daces
jaburda”, “Vīriešu zapte vīram”.
Rudens labumu degustācijas pēcpusdiena izvērtās jautrā un garšīgā pasākumā, kur katrs varēja atklāt sev kādu
jaunu recepti un nogaršot kaimiņa veikumu.
Paldies visiem, kas dalījās ar saviem krājumiem un apmeklēja šo pasākumu!
Indra, Ingrīda
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Elkšņu dižozols

Valsts nozīmes dižkoka atpazīstamības
zīme pie Elkšņu dižozola.

Elkšņu skolas skolēni 1999. g. pavasarī ik
dienas strādāja, aizpildot dižozola milzīgo iztrupējušo dobumu ar akmeņiem un māliem, ko
palīdzēja sagādāt un ar traktoru atveda tēvi un
vectēvi. Pusaudžu darbs – to visu ar rokām pacelt un iemest dobumā. Tas prasīja laiku, spēku
un neatlaidību.
“Dižozols” bija Elkšņu pamatskolas skautu
un gaidu (starptautiska jauniešu organizācija)
pirmais projekts. 1999. gadā tā īstenošanai tika
iegūts finansējums (180 lati) Valsts Jaunatnes
iniciatīvu centra izsludinātajā jaunatnes nevalstisko organizāciju konkursā.
Par projekta objektu izvēlējāmies dižozolu Elkšņu centrā, kas ir resnākais un vecākais
ozols mūsu pagastā. Tā apkārtmērs 1999. gadā
bija 6,1 m. Ievērojām, ka tajā laikā ozols sāka
strauji kalst, jo tam bija iztrupējusi serde un
izveidojies milzīgs tukšs dobums. Jutām, ka
ozolam jāpalīdz, jāmēģina dobumu aiztaisīt
ciet, gluži tāpat kā to darām ar cauru zobu. Vēl
pirms tam ap ozolu bija krūmiem aizaugusi
graviņa, kas centra iedzīvotājiem kalpoja par
atkritumu izgāztuvi. Skautu nodarbībās sākām
kopt šo vietu – cirtām krūmus, sadedzinājām
un aprakām atkritumus. Kad caur brikšņiem
atklājās tālumā esošo mežu galotnes un mūsu
puses mīlīgo pauguru muguras, pat lielākie
skeptiķi atzina, ka izskatās labāk!
Kad ķērāmies pie ozola caurā dobuma aizpildīšanas, talkas jau notika katru dienu pēc
stundām līdz pat vēlam vakaram. Bija daudz
smaga un netīra darba – akmeņi, māli, ko vajadzēja pacelt un mest dobumā. Bērni piekusa, gadījās darba traumas, brīžiem atskanēja
bēdīgs jautājums: “Vai tad šodien atkal jāiet?”
Dažs labs neteica neko, vienkārši negāja. Bet
auga arī gandarījuma apziņa, ka iecerētais virzās uz priekšu, auga pašapziņa. Bija darbi, ko
nevarēja paveikt tikai ar pusaudžu rokām, dažiem cirvjiem un lāpstām. Tad notika pats pārsteidzošākais – talkā nāca tēvi un vectēvi! Ar
spēku, padomu un tehniku. Projekts kļuva par
visu kopējo lietu. Darbos piedalījās skolas kolektīvs un daudzi pagasta iedzīvotāji. Visu vār-

Elkšņu dižozols 1999. g., kad tā apkārtnē
izcirsti krūmi, dienvidu puses graviņā iztīrīti atkritumi, ap ozolu izveidota norobežojoša sētiņa.
di, kas strādājuši šajā projektā, sarakstīti, ielikti
aizzīmogotā pudelē, kas noslēguma pasākumā
iemūrēta dobumā glabāšanai nākamajām paaudzēm. Daudz spriedām, kuram no skolēniem uzticēt godpilno uzdevumu – vēstījuma
nodošanu ozolam un pēdējā akmens iemūrēšanu aizpildītajā dobumā? Tika veikta visu
dalībnieku aptauja. Izskatot anketas, izrādījās,
ka visvairāk balsu saņēmis Jānis Kucenčeirs.
Noslēguma pasākumā ar vētrainiem aplausiem
suminājām Jāni, kamēr viņš uzkāpa līdz dobumam un drošu roku paveica pēdējo uzdevumu.
Pagājuši divdesmit gadi. Jānis pēc skolas
beigšanas darbu atradis tepat savā dzimtajā
Elkšņu pagastā, ir strādnieks zemnieku saimniecībā “Ošāni”. Darbīgs un atsaucīgs, prot visus lauku darbus, prasmīgi rīkojas ar tehniku.
Bet pie ozola izveidojies jauks atpūtas stū-

rītis, kur satikties un pasēdēt, iekurināt ugunskuru. Šogad pie ozola stumbra parādījusies
dižkoka atpazīstamības zīme – plāksnīte ar
zaļu ozollapu. Ozola apkārtmērs sasniedzis 6,6
m. Tātad 20 gadus pēc dobuma aizmūrēšanas
tas turpinājis augt un apkārtmērs palielinājies
par pusmetru. Vairāki lielie sānzari gan nokrituši, bet speciālisti saka, ka tas ir dabīgs process: koks atmet lieko, kas tam nav vajadzīgs.
Taču galotne slejas debesīs un turpina zaļot.
Mūsu ozola vecums varētu būt 500 - 600 gadi.
Tas daudz ko pieredzējis savā dižajā mūžā. Sens
nostāsts vēsta, ka reiz zem tā piesēdis atpūsties
franču karavadonis Napoleons un aizmirsis
savu ozola zarā pakārto cepuri.
Ekskursanti, nometņu dalībnieki un citi
viesi bieži dodas apskatīt dižozolu, jo tas atrodas tuvu lielceļam, ir labi redzams un ērti pieejams. Šovasar “Sēlijas salu” projekta pasākumā
dižozols bija iekļauts Elkšņu izziņas programmā. Nodarbību par kokiem pie tā vadīja Iveta
Dābola un Aija Bērziņa – Viesītes vidusskolas
skolotājas, kurām senču saknes Elkšņu pagastā.
R. Urbacāne
Fotogrāfijas no Elkšņu pagasta
Atmiņu istabas krājuma.

“Sēlijas salu” projekta Elkšņu dienas dalībnieki izzinošā nodarbībā par kokiem pie dižozola
2019. g. 31. augustā.
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Pļaujas svētki Saukas ev. lut. draudzē
Oktobris - lapkritis, oktobris - ražas mēnesis, oktobris - krāsu mēnesis, oktobris baznīcas dzīvē ienāk ar Pļaujas svētkiem. Īstie
svētki ir oktobra pirmajā svētdienā, bet mūsu
Saukas ev. lut. draudzē dievkalpojumi notiek
katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā,
tādēļ 13. oktobrī bijām kopā un pie mums
viesojās Viesītes kultūras pils jauktais koris
ar brīnišķīgajiem vadītājiem Lieni un Reini
Grīnhofiem.
Paldies par sirsnīgo koncertu, par Jēzus
slavināšanu! Par mūsu, ticīgo cilvēku, stiprināšanu, vienkāršu lietu ievērošanu, par kopā
būšanu, par sirds dāsnumu, par to bagātību,
ko caur lūgšanām un Ticību iemantojam, par
šīm dzīves vērtībām - Paldies!
Pēc priekšnesumiem sākās dievkalpojums, kuru šoreiz vadīja Sēlpils iecirkņa prāvests Aldis Pavlovičs, kurš sprediķa laikā lika
ikvienam klātesošajam saausīties un pārdomāt - ko un kā?
Pļaujas svētki ir ziedojums no Dieva dāvātā un sava darba iznākuma devums citiem
ar Jēzus Kristus Svētību un Žēlastību!
Arī mēs, draudzes locekļi, klājām svētku
galdu ar rudens veltēm, kas atkal tika svētītas
un teikta pateicība Kungam, kā arī nesējiem
un ēdājiem.
Ziniet, vislabāk ir, ja pats esi klāt un pie-

dalies. Atnākot uz mūsu Saukas baznīcu, Jūs
sajutīsiet Svētā Gara pieskārienu, lai cik mēs
noguruši, naidīgi, neapmierināti, piekusuši
būtu, mūs apmīļos, ja ne pats Jēzus, tad draudzes vecākais Valdis Piekuss gan.
Valdi, paldies par Tavu viedumu; ja nebūs
Valdis, tad būs mazliet kautrīgais Gatis Maizītis - mūsu draudzes dvēsele, darba rūķis.
Jā, tādi mēs esam Saukas draudzē - sirsnī-

gi, smaidīgi, saviesīgi.
Aicinu visus draudzes locekļus kaut reizi
gadā apciemot mūs, māsas un brāļus Kristū daliet savus priekus un niekus arī ar mums!
Mūsu baznīcā kalpo dievbijīgi, gudrības un
pieredzes bagāti, zinoši Dieva iecelti kalpi –
mācītāji. Iepazīstiet viņus!
I. Malceniece

Karazēna no Viesītes atmiņu stāsti
Šogad 10. jūlijā Latvijas armija svinēja
savu 100. dzimšanas dienu. Tuvojas 11. novembris – Lāčplēša diena, kad godinām un
pieminam tos varoņus, kuri krituši un cīnījušies par Latvijas brīvību. Šādā gaisotnē ir
apsveicamas viesītieša Kārļa Skrastiņa k-ga
aktivitātes, kas vērstas uz to, lai atgādinātu
par tiem latviešu zēniem, kurus kā karavīrus
savā virpulī ierāva Otrais pasaules karš. Turklāt šiem puišiem bija jācīnās citu valstu karaspēkos, lai gan viņi cerēja, ka pēc kara beigām
izdosies atjaunot Latvijas valsti.
Pateicoties T. Blumbergas un Ģ. Godiņas
k-dzēm, Kārlis ir savācis un apkopojis karalaika atmiņu stāstus, ko bija rakstījis tā laika
viesītietis Bruno Naumanis. Bruno Naumanis ir ne tikai uzrakstījis stāstus: “Cīruļu ielas
kazarmes un ardievu, dzimtene”, “Marusja”,
“Bēres”, “Pie Babītes” u.c., bet arī rakstījis dzejoļus par Viesīti.
Bruno Naumanis piedzima 1927. gada
18. aprīlī Aizputē un bija trešais bērns ģimenē. Bruno tika kristīts kā Bronards Zigrids
Naumans. Tēvs Andrējs Naumans strādāja
par lokomotīves mašīnistu Aizputes – Saldus
dzelzceļā. Māte Lizete Naumans (dzim. Eidemans) bija mājsaimniece. Pirmās Latvijas Republikas laikā bija tendence latviskot vārdus
un uzvārdus. Tā Bronards Zigrids kļuva par
Bruno Naumani līdz mūža beigām. 30. gadu
vidū (nav precīzu ziņu) Naumaņu ģimene
pārceļas uz Viesīti. Tēvs turpina strādāt Vie-

sītes lauku dzelzceļā par lokomotīves mašīnistu, bet māte saimnieko mājās. Bruno sāk
mācīties Viesītes pilsētas pamatskolā. 1940.
gada 17. jūnijā PSRS karaspēks ienāk Latvijā.
Tā paša gada 5. augustā Latvijas PSR tika uzņemta PSRS sastāvā, un Latvija kā valsts beidza pastāvēt. Rudenī Bruno pabeidz 7. klasi
pamatskolā. Gadu pēc Latvijas okupācijas
un aneksijas nacistiskā Vācija 1941. gada 22.
jūnijā iebrūk PSRS, un ar pirmo kara dienu
karš skar arī Latviju. Ļoti ātri, 8. jūlijā, vācu
armija jau bija okupējusi visu Latvijas teritoriju. 1942. gadā no Rīgas uz Krustpili pārceļ Rīgas arodskolu, ar 1. oktobri izveido trīsgadīgo
Krustpils valsts arodskolu Celtuves ielā 5 (direktors K. Bērziņš). Bruno sāk mācīties jaunajā arodskolā mehānikas specialitātē. Šajā
laikā viņš sāk rakstīt savus pirmos stāstus. Šo
savu dzīves posmu Krustpilī B. Naumanis interesantā veidā attēlo stāstā “Marusja”.
Diemžēl Bruno arodskolu nebeidz. 1944.
gada maija beigās Latvijas Zemes pašpārvaldes pirmais ģenerāldirektors O. Dankers aicina Latvijas jauniešus, kuri dzimuši 1927. un
1928. gadā, pieteikties gaisa spēku izpalīgos
(Luftwaffenhelfer, Flakhelfer), taču jau 17.
jūlijā tika izsludināta totāla mobilizācija. Tika
iesaukti 4139 zēni. Bruno Naumanis nonāk
43. zenītartilērijas pulkā. Starp izpalīgiem bija
arī jaunieši, kam vēl nebija pat 15 gadi. Septembra beigās viņš piedalās gaisa telpas aizsargāšanā virs Rīgas, ko apraksta stāstā “Pie
24

Babītes”. 1945. gada 12. janvārī Bruno pēdējo
reizi soļo pa Latvijas zemi. Ar kuģi no Liepājas viņš kopā ar citiem latviešu gaisa spēku
izpalīgiem tiek pārvests uz Vāciju, Egeru Sudetijas apgabalu. Kopskaitā uz Vāciju pārveda
2500 gaisa spēku izpalīgu. No šī brīža Bruno
Naumanis ir pateicis ardievas dzimtenei uz
visu mūžu.
Pēc kara beigām Bruno Naumanis nonāk
bēgļu nometnēs, pēc tam izceļošanas nometnē un izbrauc uz Kanādu. Jaunības gadus
viņš pavada Kanādā, mācās Ontario mūzikas
konservatorijā, labi spēlē akordeonu. Kā raksta pats Bruno, tad “man bija liela piekrišana
visādās svinībās”.
1956. gadā Bruno Naumanis apprecas
ar amerikānieti Džoisu Veidu (Joyce Wade).
Bruno pārceļas uz dzīvi ASV Viskonsinas štatā. Piedzimst dēls Rūdis (Rudi). Pēdējos dzīves gadus viņš dzīvo Grīnfīldā (Greenfield).
2003. gadā Bruno raksta uz Latviju, ka nav
labi ar veselību, ir stipri sirds darbības traucējumi. B. Naumanis mirst 2009. gada 7. jūnijā
un tiek apglabāts Brukfīldā (Brookfield), Viskonsinas Memoriālajā Parkā.
Ar šīs avīzītes veidotāju atbalstu “Viesītes
Novada Vēstīs” iesākam B. Naumaņa stāstu
“Cīruļu ielas kazarmes un ardievu, dzimtene”.
Turpinājums – nākamajos izdevuma numuros.
Viesītes novada vēstures apzinātājs
J. Miezeris
2019. gada 15. oktobrī
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Cīruļu ielas kazarmes un ardievu, dzimtene*

Ir vēla janvāra nakts, kad sasniedzam tā
dēvētās Cīruļu ielas kazarmes. No garā pārgājiena esam ļoti noguruši. Savāda liekas lielā
rosība, kas šeit valda visapkārt, neskatoties uz
vēlo vakara stundu. Pie kādas barakas ir redzams – stāv piebraukts kāds smagais trosa
zirgu vezums, no kura ārā ir redzams – tiek
izkrauta mums tik kārdinošā armijas maize.
Te pēkšņi kāds mazs saliecies stāvs iznirst no
kādas barakas gala ēnas un, piesteidzies pie
maizes ratiem, paķer vairākus klaipus maizi,
un, pabāzis tos zem mēteļa, tikpat ātri atkal
pazūd. Zagļa ātrums un izveicība ir tik meistarīga, ka to neievēro pat vācu karavīri, kas atrodas vezumā pie maizes izkraušanas. Dažas
stundas vēlāk uzzinām, kas tas veiklais zaglis
tāds ir. Viņš ir viens no Irlavas mazgadīgo
noziedznieku nama iesauktajiem izpalīgiem,
kādi vēlāk izrādās mūsu transportā ir vairāki.
Viņam vārds ir Striķis, un liktenis man vēlāk bija lēmis būt viņa un viņa Irlavas biedru kompānijā jo daudzas traģiskas dienas un
naktis.
No barakām atskan skaļas balsis un trokšņošana. Ārpusē valda liela rosība, dažviet zēni
stāv bariņos un skaļi sarunājas. Citi staigā
baraku gaiteņos un dauza pa roku galam palaistas durvis. Šeit jebkāda nākotnes zīlēšana
izbeidzas. Šeit esošajiem visiem ir zināms, ka
ceļš no šejienes ved uz ostu, kuģiem un Vāciju.
Mūsu pienākušā kolona ir diezgan liela,
kādēļ nākas ilgi gaidīt, līdz visi tiek izvietoti
pa barakām. Beidzot, izvietoti pa barakām,
pazaudējam savus vecos vienības zēnus, un
jūtami pietrūkst viņu ierasto seju tuvuma. Kā
vienmēr ar Sietiņu paliekam kopā un savā lietošanā iegūstam divstāvu gultu. Starp jaunajām un svešajām sejām ir patīkami, ka Sietiņš
un vēl daži “vecie kara kalpi” esam vēl kopā.
Uzklājuši guļas vietas, ieturam vēlas vakariņas. Pārgājienam izdotā pārtika tik ļoti kārdina mūsu vienmēr pustukšos vēderus. Visapkārt valda liels troksnis. Daži staigā riņķī,
citi skaļi sarunājas, un visa baraka liekas it kā
atdzīvojies bišu strops. Varbūt tā ir neziņa un
nemiers par mūsu tālāk sagaidāmām gaitām
Vācijā. Pēkšņi vaļā atsprāgst durvis, un iekšā
tiek lieta ūdens šalts no kādas ūdens šļūtenes. Lējējs ir kāds maza auguma “utubunga”
ar netīru, it kā cūkai līdzīgu seju. Zēni kliedz
un lec no gultām ārā. Kas dabūjis pamatīgu
ūdens šalti uz gultas vai sejā, sāk lamāt mazo
“utubungu” ar nekrietniem vārdiem. Par laimi mūsu gulta ir mazliet tālāk no durvīm un
raidītā ūdens šalts mūs neaizsniedz. Šāda izrīcība tiešām ir cūcība, jo mums uz šīm gultām
šonakt ir jāguļ.
Pamatīgi aplaistījis dažas gultas un zēnus
ar ūdeni, mazais ūdens lējējs tikpat pēkšņi, kā
nācis, atkal pazūd. Apjukums ir liels, un nevienam neienāk prātā mazajam pakaļ dzīties.
Daži šķendējas, citi, kas tikuši cauri sveikā,
smejas, un drīzi incidents ir aizmirsts.

Nekādas uguns izdzēšanas pavēles netiek
dotas, kādēļ telpā troksnis turpinās it kā kādā
gadus tirgū. Pēc laba brīža ierodas mazais
ūdens lējējs, bet šoreiz to pavada gara auguma miesās dūšīgs gaisa izpalīgs. Mazais kāpj
lieliem, platiem soļiem, rokas bikšu kabatās
lielīgi sabāzis, un ņirdzīgi smaida, dzeltenus, netīrus zobus rādīdams. Aplūkojot lielo
tuvāk, rodas šaubas, vai viņa vieta ir šeit, izpalīgos. Pēc auguma un vecuma sejā šķiet viņam vietai vajadzētu būt latviešu leģionā.
Lai nu kā, abi kāpj, vienādi lielīgi izgāzuši
krūti, un brīnums, vai mazais atdarina lielo
jeb lielais mazo.
Kāds zēns stūrī, kas apliets visvairāk, ieraudzījis mazo, rāda uz tā ar pirkstu un skaļi
pārējiem sauc: “Ei, zēni, tas ir tas ute, kas mūs
aplēja ar ūdeni.” Mazajam pēkšņi seja pārvēršas, un, dzeltenos zobus aiz divām biezām
lūpām paslēpis, viņš rāda dusmīgu seju.
Acis tam izspiežas baltas un šķiež naida
uguni. Tas, brīdi ne vārda nebildis, skatās
aplietajā zēnā un tad, it kā tēvs dēlam aizrādīdams, saka: “Labāk aiztaisi muti, ja negribi
dabūt pa pieri.” Lielais ar pārākuma smīnu
sejā nicinoši aplūko zēnu, kas bija uzdrīkstējies uzrādīt mazo “uti”. Lielā miesas apmēri ir
respektējami, kādēļ neviens tālāk nemin ne
vārda. Beidzot, kad šīs nakts “varoņi” ir aizgājuši tālāk, mūsu gultas kaimiņš pastāsta, ka ar
šiem vīriem neesot joki - viņi esot no Irlavas,
mazgadīgo noziedznieku iestādes. Mazam
esot vārds Striķis un lielajam Bunga. Labi, ka
svešais zēns to pastāsta, jo ir labi tādā barā zināt, no kā ir jāuzmanās. Caur gultu atstarpām
varam redzēt, kā tālāk Striķis un Bunga stāv,
rokas bikšu kabatās sabāzuši, un triec ar kādu
sarkanmatainu, diezgan atbaidošu tipu. Sevī
domāju un brīnos, kas gan ir varējis šīs jaunās
dvēseles saindēt ar tādu ļaunumu.
Troksnis nerimstas, visam pāri valda it
kā mākslota jautrība. Apmēram tāpat, kad
no kazarmēm Karostā uz fronti tika sūtītas
rezerves, atskaitītas no lielgabalu apkalpēm.
Tie bija vācu karavīri rezerves vācu gaisa spēku divīzijai, kas atradās Kurzemes frontē. Tur
jautrība sita augstu vilni. Citi piedzērušies
vārtījās pat pagaldē. Starpība ir tā, ka frontes
vietā mums ir jādodas uz Vāciju un nekādas
alkohola devas mums nav izsniegtas.
Gaišas spuldzes telpā nežēlīgi šķiež gaismu acīs. Skaļas balsis cita jaucas ar citu. Durvis klaudz vienā klaudzēšanā, kurām ir piemontētas smagas atsperes, lai tās stāvētu ciet.
Staigātāju pa roku galam palaistas, tās tagad
veras ciet ar lielu troksni. Pēc veltīgām pūlēm
iemigt ceļamies ar Sietiņu augšā un, gara laika
mākti, sākam tīrīt savus apavus, un savedam
pat kārtībā mūsu mugursomu saturu. Pēc ilga
laika, kad viss ir sakārtots un savests kārtībā,
mēģinām iemigt vēlreiz. Tas arī izdodas, jo,
kad nakts dežurants, telpā iebāzis galvu, nokliedz: “Celties!”, acis līp no miega ciet un ir
iespaids, it kā kaulos būtu iesēdies svins. Gul25

tas maiss it kā magnēts velk smagos, nogurušos kaulus atpakaļ miegā. Liela daļa zēnu nav
gulējuši visu nakti. Tie tāpat kā tad, kad ienāca, sēž un spēlē kārtis. Arī divi šaha spēlmaņi,
kurus ievērojam, šeit ienākot, vēl tāpat sēd un
raugās šaha galdiņā, it kā kādā transā iegrimuši. Dežuranta skarbā balss liek pārtraukt
visas nodarbības un sagatavoties pārgājienam. Tas nozīmē, ka būs arī jāstājas rindā
pēc pārtikas. Veicīgi ar Sietiņu salocam savas
segas, piestiprinām tās pie mugursomām un
steidzam ārā. Mēs ar Sietiņu šajā lietā neesam
divreiz skubināmi. Mēs zinām, ap ko lieta
grozās - jo ātrāk pie pārtikas izdales lodziņa,
jo labāk. Pārtikas izdevēji gan lakoniski piebilst, ka ēšana vairs nekāda šeit nebūs. Pēc
pārtikas saņemšanas visiem rindā stāties un
tad uz ostu. Kā par lielu brīnumu šorīt viss
veicas diezgan ātri, un vēl pēc īsas garlaikošanās esam sastādīti glītā ierindā iziešanai uz
ostu. Seko mūsu virsnieku īsas uzrunas, norādījumi, un tad garā kolonna pagriežas, un
mēs esam ceļā.
Auksts un drēgns aust 12. janvāra rīts.
Šie ir mūsu pēdējie soļi Dzimtenē, kas vienmuļi aizklaudz pa sasalušu ceļu agrīnajā rīta
stundā. Lēnām dziļi dvēselē sāk iezagties šķiršanās sāpes. Soļojot domas aizsteidz atkal uz
mājām. Dievs vairs tikai to zin, kur ir māte
un tēvs. Vai viņi vēl dzīvi? Atmiņas steidzas
pagātnē. Tās vēl brīdi tver gaisušos mirkļus.
Vasaru, brīnišķīgi skaisto vasaru, kas tik krāšņa un mīļa palikusi atmiņā no manām lauku
izpalīgu gaitām pie Neretas - aust rīts, gaišs
vasaras rīts. Susējas līčos, kas grimuši ievziedu tvanā, pogo lakstīgalas. Skaistā Dzimtene
medus saldumā pielej dvēseli ar savu brīnišķīgo krāšņumu.
Atmiņas steidz tālāk – ir pavasaris, bet
lauki un meži vēl ir klāti ar sniegu. Dienās
saules iespaidā sniegs ir sācis jau kust, bet pa
nakti tas atkal ir piesalis. Zeltaina saule mirdz
koši zilajās marta debesīs. Slēpes brīžiem
slīd it kā slidas, kad traucamies aizvienu tālāk uz priekšu pāri apsaluša sniega klātajiem
uzkalniem. Mūsu ceļa mērķis šoreiz ir Saukas Ormaņu kalns. Kāds neizsakāms prieks,
kāda bauda būt brīvam savā dzimtenē un tā
traukties pāri balta sniega klātajiem dzimtenes klajumiem.
Sniega pārslas un vižņi kūst uz mūsu sejām, un saulē un vējā tās kļūst brūnganas. Tad
skatam atveras Ormanis ar savu majestātisko
torni – Ormanis, Zemgales augstiene. Piebraukuši kāpjam tornī. Kas par ainu, skatam
visapkārt paveras meži un lauki, zilganā dūmakā tīti. Un kas ir tas lielais, baltais milzis,
kas guļ ziemas miegā garš un izstiepies? Tas ir
Saukas lielais ezers. Tālāk pāri tam ir Rite. Ak,
jā, un mūsu lielā rakstu meistara Jāņa Jaunsudrabiņa aprakstītā Rites mežu burvība.
* Tekstā saglabātas autora valodas stila
īpatnības.
Turp. nāk. izdevuma nr.
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Bruno Naumanis – piemirstais rakstnieks
deles ielā Nr. 22. Ģ. Godiņa atceras Bruno kā
klusu, blondu zēnu, kurš mīlējis dabu, interesējies par putniem. Visa ģimene Otrā pasaules kara beigās izbraukusi uz Vāciju.

Šovasar sarunā ar savu bērnības laika paziņu Tamāru Blumbergas k-dzi uzzināju, ka
pie viņas atrodas kādreizējā viesītieša Bruno
Naumaņa atmiņu stāsti par saviem piedzīvojumiem gan skolas laikā Viesītē, gan arodskolā Krustpilī, gan pieredzēto latviešu gaisa spēku izpalīgos vācu armijā Otrā pasaules kara
laikā. Tamāra šos materiālus – stāstus un vēstules - ir devusi lasīt vairākiem viesītiešiem,
taču nav bijis ne atsaucības, ne iespēju kaut
ko publicēt no B. Naumaņa darbiem. Laikam
ritot, vairāki stāsti ir pazuduši. Tamāra iedeva
arī man izlasīt palikušos B. Naumaņa stāstus
un vēstules. Vienīgi avīze “Viesītes Novada
Vēstis” 2015. gada augustā ir publicējusi vienu Bruno Naumaņa dzejoli, bet diemžēl kā
autors minēts cits cilvēks - Arnolds Baumanis. Iespējams, ka cilvēks, kas atnesa dzejoli
uz redakciju, atcerējās Bruno brāli Arnoldu,
bet uzvārdus sajauca.
Izlasot B. Naumaņa darbus, es biju patīkami pārsteigts par šo stāstu bagāto un tēlaino valodu, par seno un traģisko notikumu
emocionālo aprakstu. Vēlējos kaut ko vairāk
uzzināt par stāstu autoru. Mēģināju atrast informāciju internetā, taču vairāk par vienu nelielu rakstiņu, respektīvi, nekrologu žurnālā
“Milwaukee Journal Sentinel”, man neizdevās
atrast. Nekrologā tika darīts zināms, ka Bruno Naumanis ir dzimis 1927. gadā 18. aprīlī
Latvijā, dzīvojis Kanādā un ASV, miris 2009.
gada 7. jūnijā 82 gadu vecumā un tiek apbedīts Viskonsinas Memoriālajā Parkā. Par viņu
sēro sieva, kura kopā ar Bruno laulībā nodzīvojusi 53 gadus, dēls, radinieki un daudzie
draugi. Man vēl izdevās sameklēt divas Bruno
Naumaņa fotogrāfijas. Vienā no fotogrāfijām
viņš ir uzņemts jaunības dienās Kanādā, kur
bija nonācis pēc izceļošanas no Vācijas, otrajā
fotogrāfijā - B. Naumanis ir brieduma gados
ASV.
Atrast Viesītē kādu Bruno Naumaņa laikabiedru, kas viņu pazītu, likās diezgan bezcerīgi. Tad atcerējos savu skolotāju Ģertrūdi
Godiņu, kura arī dzimusi 1927. gadā un kara

Pēc Latvijas Republikas valstiskā statusa atjaunošanas B. Naumanis un Ģ. Godiņa
apmainījās vēstulēm, skolotājai tika atsūtīti
arī daži stāsti. Taču neskaidru iemeslu dēļ šie
kontakti pārtrūkuši. No B. Naumaņa saņemtā
korespondence nav saglabājusies.

Bruno Naumanis pie savas automašīnas
Kanādā.
laikā mācījās Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Tiekoties ar skolotāju Ģ. Godiņu, uzzināju, ka
viņa labi zina Bruno un Viesītes pilsētas pamatskolā viņi bijuši pat klasesbiedri. Skolotāja zināja stāstīt, ka Naumaņu ģimene bija
ieradusies Viesītē no Kurzemes. Bruno tēvs
strādājis Viesītes “mazā bānīša” dzelzceļa tīklā
par mašīnistu. Naumaņiem esot bijusi meita
Emīlija, kura dzimusi 1921. gadā (nav precīzi) un strādājusi par skolotāju Viesītē, un dēls
Arnolds, kurš dzimis 1923. gadā. Naumaņi
dzīvoja mājā Dzirnavu ielā, tagadējā A. Bro-

Var rasties jautājums: kāpēc meklēju iespēju publicēt kādu daļu no Bruno Naumaņa
atstātajiem atmiņu stāstiem? Mēs tik maz zinām par tām elles dzirnavām, kurās tika iesviesti Otrā pasaules karā Latvijas iedzīvotāji.
Bruno Naumaņa stāstos tiek labi parādīts,
kādos apstākļos nonāca 15 un 16 gadus veci
puiši, kuri tikai nesen bija pabeiguši pamatskolu un tika iesaukti vācu armijā. Ar kādām
domām viņi vērtē kara gaitu un notikumus,
kādas ir šo jauniešu savstarpējās attiecības un
vācu karavīru attieksme pret viņiem. Kāda
ir jauno zēnu uzvedība un rīcība bīstamajās
kara situācijās, viņu domas, pametot Latviju,
kā arī dzīves ideju un principu sabrukums
1945. gadā Vācijā. Tomēr vienmēr šo jauniešu sarunās un atmiņās parādās mīlestība uz
dzimteni Latviju, tās dabu un cilvēkiem, kuru
viņi turpināja nest visu mūžu - gan bēgļu nometnēs Vācijā, gan tālāk emigrācijā.
Gribētu savu nelielo ieskatu par Bruno
Naumani pabeigt ar viņa paša rakstītām rindām:
Ir tik daudz iets pa šķērsiem ceļiem,
Ir tik daudz sapņu kalniem pāri kāpts,
Sauc kāda balss un lēni māj ar roku:
“Draugs neej projām - nāci atpakaļ.
Tur tevi gaida siltie vasar’s rīti,
Tur tava stīpa, ar ko tik daudz skriets,
Tur Valeskalna priedēs skan vēl bērnīb’s smiekli,
Un takās pēdas vēl, kur tik daudz skriets.”


K. Skrastiņš
Viesītē, 2019. gada 9. oktobrī

Viesītes Brīvības baznīcas 80 gadu jubileja
Vales kalniņā stalti stāvošā dievnama vecums ir salīdzināms ar cilvēka bagāta mūža
gadiem. Tie ir cilvēki, kas vēl dzimuši tālajos
“Latvijas laikos”. Baznīcai tas nav sirms vecums, drīzāk tādi pusaudžu gadi.
Dievkalpojumi Viesītē kopš 1874. g. notika pagasta skolā. Pēc pilsētas statusa iegūšanas 1928. g. Viesītē strauji pieauga iedzīvotāju
skaits, līdz ar to radās nepieciešamība pēc
baznīcas. 1932. g. Sunākstes draudzes Viesītes
novada sieviešu komiteja Ievas Luces vadībā
sāka vākt līdzekļus dievnama celtniecībai.

Desmit hektāru zemes dāvināja Viesītes pagasts un Kobuču saimnieks P. Silenieks vienā
no pilsētas augstākajām vietām – Vales kalniņā. Arhitekta P. Kundziņa izstrādāto baznīcas projektu apmaksāja profesors P. Stradiņš.
1937. g. 15. augustā, Brīvības cīnītāju piemiņas dienā, lika jaunās celtnes pamatakmeni.
1939. g. 3. decembrī, Pirmajā Adventā, kaut
arī vēl trūka altārgleznas, īsto draudzes telpas
solu, ērģeļu un zvana, celtni iesvētīja. 17. decembrī iesvētīja Liepājā lieto zvanu ar uzrakstu: Dievs, stiprini, ka stāvam droši par dzimto zemi, tautas brīvību. Kopumā baznīcas
26

būvdarbi izmaksāja Ls 35 000. Dievnamam
deva Brīvības baznīcas nosaukumu. Baznīcas
iekārtošanu pārtrauca Padomju Savienības
okupācija. Pēc Otrā pasaules kara vietējā vara
dievnamā paredzēja ierīkot sporta skolu, taču
tas netika realizēts. 1964. g. dievnams izdemolēts. Ar 1988. g. 18. novembra dievkalpojumu sākās baznīcas atdzimšana. Pateicoties
vietējiem un ārzemju ziedotājiem, tika veikta
celtnes rekonstrukcija. 1994. g. izgatavoja jaunus solus, altāra sētiņu un altārgleznu. 1994.
g. 3. decembrī draudze atjaunotajā dievnamā
atsāka savu darbību.  Turpinājums 27.lpp.
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Sākums 26.lpp.
Mums kopā būt,
Lai dvēsele gavilēt spētu,
Mums kopā būt,
Lai skumjām un bailēm nav varas,
Mums kopā būt,
Lai spētu, ko gribam un varam,
Mums kopā būt,
Lai redzētu, sarma kad zaros!

/M. Krole/

Viesītes luterāņu baznīcas būvē izmantoti
etnogrāfiskās celtniecības principi un elementi. Tā ir ķieģeļu mūra garenbūve ar draudzes
telpas ziemeļdaļā asimetriski iekļautu piecstāvu torni, ko noslēdz augsta astoņstūra smaile. Draudzes telpu sedz stāvs divslīpju jumts.
Vienjoma draudzes telpas sienas sadala pīlāri,
kuru augšdaļā – palmu lapām greznoti modiljoni. 1940. g. gleznas vietā altāra retablā ievietoja krustu. Tagad tur atrodas interjeristes
Ligitas Caunes glezna “Madonna ar bērnu”.

VIESĪTES NOVADA
DZIMTSARAKSTU
NODAĻA SIRSNĪGI SVEIC

Šogad 1. decembrī plkst. 12.00 svinēsim
80 gadu jubileju. Svētku dievkalpojumu
vadīs Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs
Alpe. Koncertā dziedās Viesītes kultūras
nama koris. Mīļi aicināti visi, gan tuvi, gan
tāli ciemiņi!
Mācītājs A. Āboliņš
Izmantots teksts no: Vitolds Mašnovskis,
Latvijas luterāņu baznīcas.

Zelta (50 gadu) kāzu jubilejā
Saukas pagasta iedzīvotājus
Adeli un Jāni Mazurus
(laulība reģistrēta 1969. gada 3. oktobrī).
Vēlam veselību, izturību un dzīvessparu
arī turpmākajos kopdzīves gados!

Septembrī Viesītes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti trīs jaundzimušie –
meitene un divi zēni.
Sveicam vecākus!

UZZINI
MEŽU!

VIESīTES KULTŪRAS PILS

13. NOVEMBRIS - 17:00
PASĀKUMS BEZ MAKSAS

Aicinājums!

Lones Tautas namā
katru svētdienu no plkst. 12:10
gaidām dejotājus
Hip - Hop nodarbībās!

Nāc un uzzini vairāk par sava meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu,
FSC sertifikātu vai vienkārši atvelc elpu pirms ziemas darbiem,
baudot koncertu!

Pieminam aizsaulē aizgājušos…
Par mežu apsaimniekošanu
stāstīs neatkarīgs eksperts

Imants Krūze

Mierīgu noskaņu un laiku apdomāt
dzirdēto sarūpēs dziesminieks

Kārlis Kazāks

NĀC PATS UN ŅEM LīDZI SAVĒJOS!
Pasākuma ilgums 2h.

Zoja Carjova
1950. – 30.09.2019. Viesīte
Vera Maslobojeva
1928. – 01.10.2019. Rites pagasts
Herta Zeltiņa
1935. – 05.10.2019. Viesīte
Nikolajs Poluškins
1950. – 17.10.2019. Saukas pagasts
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

27

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2019. gada oktobris, Nr. 10, (195)

Koncertprogramma “Teic, kur zeme skaistākā”
Latviju veido mūsu darbi un domas. Katrs mēs esam
18. novembrī Viesītē!
maza daļiņa no Latvijas. Lai kurā pasaules malā mēs nonāktu,
domas par tēvzemi liek justies lepniem par savu valsti, par to,
ka esam tai piederīgi. Lai sarkanbalti sarkanie karogi uzpland
rudens vējos, lai dziesmas par Latviju ieskanas pakalnos, lejās, lai tās sadzird lieli un mazi, dzimtenē un svešumā! Tie,
kas esam tagad, un tie, ko glabājam atmiņās. Latvija, tu biji,
esi un būsi!
Patriotiskas un populāras latviešu komponistu - Raimonda Paula, Zigmara Liepiņa, Mārtiņa Brauna, Jāņa Lūsēna,
Jāņa Strazda - dziesmas kopā ar izcilāko latviešu dzejnieku Ojāra Vācieša, Jāņa Petera, Leona Brieža – dzeju ieskanēsies
režisora Valda Pavlovska veidotajā koncertprogrammā “Teic,
kur zeme skaistākā”. Tās producents – Jānis Kļaviņš. Piedalās: dziedātāji Dainis Skutelis, Ieva Sutugova, Laima Miltiņa
un Elīna Čampere. Koncertu vada un dziesmas izpilda Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks. Muzikālā apvienība Jura
Kristona vadībā.
Šo koncertprogrammu varēsim izbaudīt arī Viesītes kultūras pilī Latvijas Republikas Neatkarības 101. gadadienai
veltītā svinīgā pasākuma laikā 18. novembrī. Ieeja – brīva!

KULTŪRAS AFIŠA NOVEMBRĪ

VIESĪTES KULTŪRAS PILĪ

ar draugiem cīnās par brīvību – pat tad, kad neviens
nezina, kurā pusē tā meklējama. Saviļņojošais stāsts
ļauj skatītājam pieaugt kopā ar Artūru un jaundibināto
Latvijas valsti, vērojot dzīvi ierakumos zēna acīm,
pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, meklējot īstu
mīlestību un mācoties novērtēt brīvības cenu. Režisors:
Dzintars Dreibergs. Lomās: Oto Brantevics, Mārtiņš
Vilsons, Rēzija Kalniņa, Raimonds Celms, Jēkabs
Reinis, Renārs Zeltiņš, Vilis Daudziņš, Ieva Florence,
Gatis Gāga, Grēta Trušiņa.
Biļetes cena: EUR 3,00

13. novembrī plkst. 17:00 Tradīciju zālē
IZGLĪTOJOŠS SEMINĀRS UN KONCERTS
“UZZINI MEŽU!”
 Par mežu apsaimniekošanu stāstīs neatkarīgs
eksperts IMANTS KRŪZE
 Mierīgu noskaņu un laiku apdomāt sarūpēs
dziesminieks KĀRLIS KAZĀKS
IEEJA - bez maksas
28. novembrī plkst. 9:30 Koncertzālē
RIKKO LELLES piedāvā - patriotisks leļļu koncerts
“Latvija - manas mājas”
Biļetes cena: EUR 2,00

ELKŠŅU KULTŪRAS NAMĀ
6. decembrī plkst. 20:00 Novada zemnieku un
uzņēmēju balle. Par patīkamu atpūtu gādās Kristaps
Rasims, bet par raitu dejas soli rūpēsies Ainārs
Lipskis. Dalības maksa (vienai personai) - 10
EUR. Pieteikties pie lauku konsultantes vai pagastu
pārvaldēs līdz 2. decembrim.

30. novembrī no plkst. 9:00 Jēkabpils apriņķa
AMATIERTEĀTRU SKATE
Piedalās: Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un
Viesītes novadu amatierteātri. IEEJA - bez maksas

KINO ZĀLĒ

LONES TAUTAS NAMĀ

20., 21. novembrī plkst. 18:00 šī gada grandiozākā
filma – vēsturiskā drāma “DVĒSEĻU PUTENIS”
(2019)
Vēsturiska kara drāma pēc strēlnieka Aleksandra
Grīna romāna motīviem ved 100 gadus senā pagātnē.
Sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos un kopā

23. novembrī plkst. 19:00 Ābolu balle “Sārtvaidzītis
ballējas”
Muzicēs Artūrs no Ilūkstes. Pieteikties līdz 20.
novembrim pie Intas, tālr. 29356839 vai 26313739.

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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