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Neskriet taisni jūrā, nebrist ziedā, nekāpt cita dvēselē, bet iet tuvu līdzās, apiet apkārt, palikt tuvu... I. Ziedonis

Jau pavisam drīz – 
1. augustā – Viesītes pilsētas svētki!

Cienījamie viesītieši!
Jau pavisam drīz – 1. augustā – svinēsim 

Viesītes pilsētas svētkus. Šogad februārī bija 
mūsu pilsētas 92. dzimšanas diena! Sakarā 
ar valstī esošo situāciju svinības izpalika, 
tāpēc tagad, pilsētas svētkos, varam vēlreiz 
atskatīties uz šo nozīmīgo gadskārtu un ar 
lepnumu sirdī teikt: “Daudz laimes, Viesīte!”

Ir daudz lietu Viesītē, par kurām varam 
teikt: “TAS IR LABI!” Šajās dienās mēs kļūs-
tam vienotāki, atvērtāki, mēs lepojamies ar 
sasniegumiem un nekautrējamies savai pil-
sētai atzīties mīlestībā.

Šajā svētku laikā atcerēsimies to labo, ko 

esam izdarījuši. Bieži dzīvē labais šķiet pats 
par sevi saprotams, tas ātri aizmirstas, rei-
zēm ikdienā, meklējot taisnību, ķildojamies, 
pārmetam cits citam, aizmirstam pateikt 
viens otram ko labu.

Vēlu Viesītes pilsētas iedzīvotājiem labu 
veselību, laimi ģimenes dzīvē un panāku-
mus visos darbos!

Viesīte ir pilsēta krustcelēs. Viesīte ir Sē-
lijas sirds! Lai saules mūžs Viesītei!

Viesītes novada domes
priekšsēdētājs A. Žuks

Vai klusa tu esi, pilsēta mana,
Vai tikai atturīga un nerunīga?
Gribētu tevi par ceriņu pilsētu saukt,
Jo tev to ir vairāk kā Rīgai.

Nedzird vairs dzimstošo kliedzienus tevī,
Tādēļ laikam ir klusu, klusu…
Pa galveno ielu lēni un sērīgi
Nereti kādu aizved uz dusu.

Dzīve tomēr ir kontrastu pilna,
Zāļu vakarā Siņķelkalns tvīkst.
Līdz rītam te spēlē, danco un līgo,
Papardes ziedu meklēt tad drīkst.

Vales kalniņš vien raksturīgs tev
Ar lepnām priedēm uz skausta.
Liekas, ka viņpusē baltas guļ kāpas
Un zila jūra neapjausta.

Nepaej garām varoņu kapiem,
Dažādu ideju simbolu vietai.
Cienīsim kritušos, noņemot cepures,
Neļausim sirdij kļūt cietai.

Brūce sen cirstā latviešu tautai
Asiņos, sāpēs un neaizdzīs.
Tos, kuri palika Krievijas laukos,
Pa galveno ielu šeit nenesīs.

Guļ ezeriņš ieplakā, ietinies miglā,
Greizsirdīgs raugās uz malu;
Reiz viņa mīļotā izkāpa krastā
Un kļuva par Mīlestības salu.

No Stampānu kalniem kad lūkojos -
Nav tev ne bulvāru, nedz arī arku.
Bet, kaut kur centrā, aiz vecajiem kapiem,
Nākotnē skatu Arkādija parku.

Trokšņoja kādreiz te bānītis mazais,
Māva govis un svilpoja gani…
Tikai baznīcas zvans bija kluss:
Nu tagad zvani, uzticību zvani.

J. Misiņš, 9.12.1991.
A. Goldberga foto

Eju pa Viesīti 
un apkārt tai

Pilsēta – tie esam mēs

Pilsēta nav tikai koka būves, ielas, bruģis, 
baznīcas, pieminekļi, veikali, parki… Pilsēta – 
tie esam mēs, kas atstājam savas pēdas vēsturē. 
Lai kādas pārmaiņas mums nestu nākotne, 
tomēr mums būs sava pilsēta ar raksturu un 
mums būs viesītieši kā ozola zīles mūsu ģerbonī 
– gudri, stipri, vareni, drosmīgi un mērķtiecīgi. 
Pasaules kartē mēs esam vien neliels punkts un 
mēs ielejam notikumus vēstures kausā kā ma-
zus pilienus, bet Viesīte – Sēlijas mazpilsēta – ir 
bagāta un mirdz šodienā. Viesīte mirdzēs arī 

nākotnē, kad jaunākā paaudze nesīs kā lāpu ro-
kās savas pilsētas vārdu. Pilsētas svētki augustā 
ir ne tikai izklaides, kultūras, sporta iespēja, tā 
ir atgriešanās no tuvākām un tālākām vietām 
mājās – punktā, kur cilvēks atsperas tālākai 
dzīvei. Svētki ir atpūtas mirkļi ikdienas skrējie-
nā, atskaites punkts, kurā paskatīties pašiem uz 
sevi, reizē godinot vietu, kurā dzīvojam, mācā-
mies, strādājam, gūstam spēkus, rodam mieru 
un harmoniju.

L. Levinska-Drozdova

I. Dreijera foto
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Oficiālās ziņas

1. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma - Saukas pagasta 
“Slampi”, atklātas, mutiskas izsoles ar aug-
šupejošu soli izsoles protokola apstiprināša-
nu.

2. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma - Elkšņu pagasta 
“Pļavas”, atkārtotas, atklātas, mutiskas izso-
les ar augšupejošu soli izsoles protokola ap-
stiprināšanu.

3. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma - Viesītes pagasta 
“Meža Dambrāni”, atklātu, mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 
2020/30 apstiprināšanu.

4. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma - Elkšņu pagas-
ta “Mežkārkļi”, atklātu, mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 
2020/31 apstiprināšanu.

5. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma - Viesītes pagasta 
“Baloži”, atklātu, mutisku izsoli ar augšup-
ejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 2020/32 
apstiprināšanu.

6. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma - Rites pagasta 
“Irbes”, atklātu, mutisku izsoli ar augšup-
ejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 2020/33 
apstiprināšanu.

7. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma - Viesītes pagasta 
“Elkšņi”, atklātu, mutisku izsoli ar augšup-
ejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 2020/34 
apstiprināšanu.

8. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma - Rites pagasta 
“Ilzu baznīca”, atklātu, mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 
2020/35 apstiprināšanu.

9. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma - Elkšņu pagasta 
“Mazvītoli”, atkārtotu, atklātu, mutisku iz-
soli ar augšupejošu soli un izsoles noteiku-
mu Nr. 2020/36 apstiprināšanu.

10. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma - Raiņa iela 34A, 
Viesīte, Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 
2020/37 apstiprināšanu.

11. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā dzīvokļa īpašuma - Sporta iela 27-2, 
Viesīte, Viesītes nov., trešo atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteiku-
mu Nr. 2020/38 apstiprināšanu.

12. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma - Sporta iela 
13A-17, Viesīte, Viesītes nov., trešo atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles 
noteikumu Nr. 2020/39 apstiprināšanu.

13. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā dzīvokļa īpašuma - Brīvības iela 6-4, 

Viesīte, Viesītes nov., atkārtotu, atklātu, mu-
tisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles no-
teikumu Nr. 2020/40 apstiprināšanu.

14. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā dzīvokļa īpašuma - “Māja Nr. 1”-17, 
Sauka, Saukas pagasts, atsavināšanas proce-
sa pārtraukšanu.

15. Izvērtējot Viesītes vidusskolas direk-
tora iesniegumu, kurā lūgts atcelt Viesītes 
novada domes 2020. gada 18. jūnija sēdes 
lēmuma Nr. 18 1. punktu par Viesītes vidus-
skolas 1. - 2. klašu pārcelšanu no pirmssko-
las izglītības iestādes “Zīlīte” ēkas Pavasara 
ielā 6A, Viesītē, uz Viesītes vidusskolas ēku 
Vaļņu ielā 7, Viesītē, ņemot vērā šī brīža si-
tuāciju ar atbilstošu 1. - 2. klašu telpu nepie-
tiekamību Viesītes vidusskolas ēkā Vaļņu 
ielā 7, ņemot vērā domes Finanšu komite-
jas 2020. gada 8. jūlija sēdes ierosinājumus, 
dome nolēma veikt grozījumu Viesītes no-
vada domes 2020. gada 18. jūnija lēmuma 
Nr. 18 “Par Viesītes vidusskolu” 1. punktā 
un atlikt uz vienu gadu lēmuma 1. punkta 
izpildi par Viesītes vidusskolas 1. - 2. klašu 
pārcelšanu no pirmsskolas izglītības iestā-
des “Zīlīte” ēkas Pavasara ielā 6A, Viesītē, uz 
Viesītes vidusskolas ēku Vaļņu ielā 7, Viesītē.

16. Saskaņā ar veikto iepirkumu no Vie-
sītes novada pašvaldības budžeta piešķīra 
54908,19 EUR Viesītes novada pašvaldībai 
piederošo telpu Smilšu ielā 39, Viesītē, re-
montam - pielāgošanai Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienesta Viesītes posteņa 
vajadzībām.

17. Nolēma pirkt par 2500,00 EUR no 
privātpersonas nekustamo īpašumu - Sporta 
iela 23, Viesīte, Viesītes nov. (platība 2154 kv. 
m), uz kura atrodas pašvaldībai piederošā 18 
dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi: Sporta 
iela 23, Viesīte, Viesītes nov.

18. Atļāva biedrībai “Latvijas Cistiskās 
fibrozes biedrība” slēgt nedzīvojamo telpu 
apakšnomas līgumu ar privātpersonu.

19. Piešķīra 1029,38 EUR no vides aiz-
sardzības speciālā budžeta lielgabarīta atkri-
tumu izvešanai.

20. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā 6 personām.

21. Par īres līgumu pagarināšanu līdz 
31.08.2020. 8 personām, līdz 31.10.2020. - 52 
personām.

22. Nolēma uzsākt Viesītes novada At-
tīstības programmas 2014. - 2020. gadam 
pašreizējās situācijas analīzes, rīcības plāna 
un investīciju plāna aktualizāciju.

23. Par privātpersonām piederošā ne-
kustamā īpašuma Viesītes pagastā sadalīša-
nu.

24. Par zemes dzīļu izmantošanas at-
ļauju SIA “Brežģi” - smilts-grants un smilts 
atradnē “Cintiņkalni” Viesītes pagastā un 
“Brežģi” Viesītes pagastā.

25. Par zemes lietošanas mērķa noteik-
šanu zemes vienībai Elkšņu pagastā.

26. Par nekustamā īpašuma Viesītē, 
Amatnieku iela 13A, atsavināšanas piedāvā-
jumu.

27. Uzdeva Iepirkumu komisijai veikt 
iepirkumu par jaunas automašīnas iegādi 
pašvaldības policijas darba nodrošināšanai.

28. Par apbalvojuma “Viesītes Goda pil-
sonis” un “Viesītes novada Goda pilsonis” 
piešķiršanu.

Izskatot saņemtos ierosinājumus par 
Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukuma 
piešķiršanu un Viesītes Goda pilsoņa no-
saukuma piešķiršanu, izvērtējot pievienotās 
motivācijas vēstules, kandidatūru atbilstību 
goda nosaukuma piešķiršanai, pamatojoties 
uz Viesītes novada domes nolikumu “Ap-
balvojumu, Goda rakstu un dāvinājumu 
piešķiršanas kārtība Viesītes novadā”, dome 
nolēma:

 par ilggadēju un sekmīgu uzņē-
mējdarbību Viesītes novada Saukas pagastā, 
attīstot lauksaimniecības nozari, veicinot 
tās izaugsmi Saukas pagastā, par nesavtīgu 
atbalstu Saukas pagasta pārvaldei, Saukas 
ev. luteriskajai baznīcai un Saukas pagasta 
iedzīvotājiem Viesītes novada Goda pilsoņa 
nosaukumu piešķirt Saukas pagasta uzņē-
mējam, kooperatīvās sabiedrības “Ritenis” 
valdes priekšsēdētājam Valdim Banderam;

 par ilggadēju un godprātīgu dar-
bu, par Viesītes novada Elkšņu pagasta tēla 
popularizēšanu, pagasta interešu aizstā-
vēšanu, pasākumu materiālu atbalstīšanu, 
nesavtīgu sociālās palīdzības sniegšanu pa-
gasta iedzīvotājiem, neizsīkstošu darba spa-
ru un pagasta atpazīstamības veicināšanu, 
par aktīvu iekļaušanos pagasta sabiedriskajā 
dzīvē Viesītes novada Goda pilsoņa nosau-
kumu piešķirt Elkšņu pagasta deputātei Vi-
tai Elksnei;

 par ilggadēju darbu un nozīmīgu 
ieguldījumu Rites pagasta novadpētniecī-
bā, apkopojot informāciju par Rites pagastu 
un tā iedzīvotājiem gan grāmatās, gan foto 
un video materiālos, Viesītes novada Goda 
pilsoņa nosaukumu piešķirt Rites pagasta 
iedzīvotājam Jānim Kolpakam;

 par ilggadēju un sekmīgu uzņē-
mējdarbības attīstību Viesītes novada Vie-
sītes pagastā, attīstot kokapstrādes nozari, 
veicinot tās izaugsmi, par nesavtīgu mate-
riālo atbalstu Viesītes veselības un sociālās 
aprūpes centram un Viesītes ev. luteriskajai 
baznīcai Viesītes novada Goda pilsoņa no-
saukumu piešķirt SIA “Āres J&T” īpašnie-
kam, uzņēmējam Jurijam Turļukam;

 par ilggadēju un godprātīgu dar-
bu, pildot Viesītes novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājas un pašvaldības kancelejas 
vadītājas pienākumus, par ilggadēju dalību 

Viesītes novada domes kārtējā sēdē šī gada 16. jūlijā izskatītie 
jautājumi un pieņemtie lēmumi
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izsOlEs

Viesītes kultūras pils deju kolektīvā “Augš-
zeme”, par savas dzimtās pilsētas Viesītes 
vārda atpazīstamības veicināšanu kā Lat-
vijas Jūras spēku patruļkuģa P-07 “Viesīte” 
krustmātei, par aktīvu iekļaušanos pilsētas 
sabiedriskajā dzīvē Viesītes Goda pilsoņa 
nosaukumu piešķirt Viesītes novada Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītājai un pašvaldības 
kancelejas vadītājai Dainai Vītolai.

29. Par Viesītes novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr. 2020/4 “Grozījumi 
Viesītes novada pašvaldības 2018. gada 18. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2018/9 
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniegšanas un lietošanas kārtība Viesītes 
novadā”” apstiprināšanu.

30. Par Viesītes novada pašvaldības sais-

tošo noteikumu Nr. 2020/5 “Grozījumi Vie-
sītes novada pašvaldības 2019. gada 19. de-
cembra saistošajos noteikumos Nr. 2019/10 
“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtība”” apstipri-
nāšanu.

31. Par nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rāda piedziņu no 1 personas.

32. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas 
sastāvā - komisijas sastāvā iekļāva pašvaldī-
bas finansistes p. i. Karīnu Frolovu.

33. Saskaņā ar veikto iepirkumu no Vie-
sītes novada pašvaldības budžeta piešķirt 
105831,25 EUR Viesītes novada pašvaldības 
dibinātās iestādes Sēlijas Sporta skola sporta 
zāles remontam Smilšu ielā 39, Viesītē, Vie-
sītes nov.

34. Domes deputāti vienojās arī šogad 
rīkot sakoptības konkursu “Skaista mana 
sēļu zeme” ar mērķi - veicināt Viesītes no-
vada pašvaldības teritoriju (Viesītes pilsētas, 
Viesītes, Saukas, Rites un Elkšņu pagastu) 
sakoptību un attīstību. Konkursa rīkošanas 
komisija: komisijas priekšsēdētāja - Svetlana 
Puzāne, komisijas priekšsēdētāja vietnieks - 
Pēteris Līcis, komisijas locekļi: Sanita Lūse, 
Dainis Černauskis, Lilita Bārdule, Rudīte 
Feldmane, Irēna Butkus, Vita Elksne, Ro-
berts Orups.

Domes sēžu protokoli publicēti pašvaldī-
bas mājaslapā: www.viesite.lv

Informāciju sagatavoja pašvaldības 
kancelejas vadītāja D. Vītola.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā nekustamā īpašuma - Vie-
sītes novada Viesītes pagasta “Meža Dam-
brāni”, ar kadastra numuru 56350070061, 
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; 
īpašums sastāv no 2 (divām) zemes vienībām: 
ar kadastra apzīmējumiem 56350070061 un 
56350110205 ar kopējo platību 15,48 ha; sā-
kotnējā izsoles cena - EUR 24200.00. Izsoles 
solis - EUR 100.00 (viens simts euro un 00 
centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tie-

sības uz īpašumu.
Īpašums ir meža zeme.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2020. gada 27. augustam 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada paš-
valdībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Izsole sāksies 2020. gada 28. augustā 
plkst. 9:00 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. 
t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā nekustamā īpašuma - Vie-
sītes novada Elkšņu pagasta “Mežkārkļi”, 
ar kadastra numuru 56580060141, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums 
sastāv no 2 (divām) zemes vienībām: ar 
kadastra apzīmējumiem 56580060138 un 
56580060140 ar kopējo platību 6,4 ha; sā-
kotnējā izsoles cena - EUR 11900.00. Izsoles 
solis - EUR 100.00 (viens simts euro un 00 
centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tie-

sības uz īpašumu.
Īpašums ir meža zeme.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2020. gada 27. augustam 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada paš-
valdībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Izsole sāksies 2020. gada 28. augustā 
plkst. 9:30 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. 
t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā nekustamā īpašuma - Vie-
sītes novada Viesītes pagasta “Baloži”, ar 
kadastra numuru 56350110144, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums 
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 56350110165 ar kopējo 
platību 2,12 ha; sākotnējā izsoles cena - EUR 
5400.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tie-

sības uz īpašumu.
Īpašums ir lauksaimniecības zeme. No-

slēgts nomas līgums līdz 2024. gada 31. de-
cembrim. Pircējam jāpārņem saistības.

Zemi drīkst iegādāties persona, kura tie-
sīga pirkt zemi saskaņā ar likuma “Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos” noteikumiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-
šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2020. gada 27. augustam 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada paš-
valdībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Izsole sāksies 2020. gada 28. augustā 
plkst. 10:00 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. 
t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesī-
tes novada Rites pagasta “Irbes”, ar kadas-
tra numuru 56800010140, atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli; īpašums sastāv no 
1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 56800010088 ar kopējo platību 4,32 
ha; sākotnējā izsoles cena - EUR 9600.00. Iz-
soles solis - EUR 100.00 (viens simts euro un 
00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tie-

sības uz īpašumu.
Īpašums ir lauksaimniecības zeme. No-

slēgts nomas līgums līdz 2020. gada 31. de-
cembrim. Pircējam jāpārņem saistības.

Zemi drīkst iegādāties persona, kura tie-
sīga pirkt zemi saskaņā ar likuma “Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos” noteikumiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-
šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2020. gada 27. augustam 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada paš-
valdībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Izsole sāksies 2020. gada 28. augustā 
plkst. 10:30 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. 
t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā nekustamā īpašuma - Vie-
sītes novada Viesītes pagasta “Elkšņi”, ar 
kadastra numuru 56350110042, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums 
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 56350110042 ar kopējo 
platību 1,24 ha; sākotnējā izsoles cena - EUR 
1600.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tie-
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sības uz īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2020. gada 27. augustam 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada paš-
valdībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Izsole sāksies 2020. gada 28. augustā 
plkst. 11:00 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. 
t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā nekustamā īpašuma - Vie-
sītes novada Rites pagasta “Ilzu baznīca”, 
ar kadastra numuru 56800060027, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums 
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 56800060087 ar kopējo 
platību 0,8 ha un vienas būves ar kadastra 
apzīmējumu 56800060087001; sākotnējā iz-
soles cena - EUR 6000.00. Izsoles solis - EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tie-

sības uz īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2020. gada 27. augustam 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada paš-
valdībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Izsole sāksies 2020. gada 28. augustā 
plkst. 11:30 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. 
t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesī-
tes novada Elkšņu pagasta “Mazvītoli”, ar 
kadastra numuru 56580020075, atkārtotu, 
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; 
īpašums sastāv no 2 (divām) zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumiem: 56580020150 un 
56580020151 ar kopējo platību 1,33 ha; sā-
kotnējā izsoles cena - EUR 2800.00. Izsoles 
solis - EUR 100.00 (viens simts euro un 00 
centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tie-

sības uz īpašumu.
Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Zemi 

drīkst iegādāties persona, kura tiesīga pirkt 
zemi saskaņā ar likuma “Par zemes privati-
zāciju lauku apvidos” noteikumiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-
šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2020. gada 27. augustam 

(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada paš-
valdībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Izsole sāksies 2020. gada 28. augustā 
plkst. 13:00 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. 
t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā nekustamā īpašuma - Vie-
sītes novada Viesīte, Raiņa iela 34A, ar 
kadastra numuru 56150010183, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums 
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 56150010182 ar kopējo 
platību 0,099 ha; sākotnējā izsoles un nosa-
cītā cena - EUR 1300.00. Izsoles solis - EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Īpašums ir starpgabals. Ir personas, ku-

rām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2020. gada 27. augustam 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada paš-
valdībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Ja neviena uz pirmpirkumu tiesīgā per-
sona uz īpašuma pirkumu nepieteiksies, 
izsole sāksies 2020. gada 28. augustā plkst. 
13:30 Viesītes novada pašvaldības adminis-
trācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. 
t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā dzīvokļa īpašuma - Viesītes 
novada Viesīte, Brīvības iela 6-4, ar ka-
dastra numuru 56159009206, atkārtotu, 
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; 
dzīvokļa īpašums Nr. 4 sastāv no 2 (divām) 
dzīvojamajām istabām un palīgtelpām ar 
platību 28,2 kv. mtr. un 282/2421 domāja-
mām daļām no 2 (divām) būvēm un funkcio-
nāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesī-
tes novada Viesītē, Brīvības ielā 6; sākotnējā 
izsoles cena - EUR 350.00. Izsoles solis - EUR 
50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tie-

sības uz dzīvokļa īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2020. gada 3. septembrim (ie-
skaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldī-
bā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 4. septembrī 
plkst. 10:00 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 

Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-

smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. 

t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā dzīvokļa īpašuma - Viesītes 
novada Viesīte, Sporta iela 13A-17, ar ka-
dastra numuru 56159000023, trešo atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; dzīvokļa 
īpašums Nr. 17 sastāv no 3 (trim) dzīvoja-
majām istabām un palīgtelpām ar platību 
76,0 kv. mtr. un 760/12322 domājamām da-
ļām no daudzdzīvokļu mājas un funkcionāli 
saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes 
novada Viesītē, Sporta iela 13A; sākotnējā iz-
soles cena - EUR 1180.00. Izsoles solis - EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tie-

sības uz dzīvokļa īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2020. gada 3. septembrim (ie-
skaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldī-
bā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 4. septembrī 
plkst. 9:30. Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. 
t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā dzīvokļa īpašuma - Viesītes 
novada Viesīte, Sporta iela 27-2, ar kadas-
tra numuru 56159009201, trešo atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; dzīvokļa 
īpašums Nr. 2 sastāv no 3 (trim) dzīvoja-
mām istabām un palīgtelpām ar platību 72,7 
kv. mtr. un 727/11772 domājamajām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un funkcionāli saistītā 
zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada Vie-
sītē, Sporta iela 27; sākotnējā izsoles cena - EUR 
1190.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tie-

sības uz dzīvokļa īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2020. gada 3. septembrim (ie-
skaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldī-
bā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 4. septembrī 
plkst. 9:00 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. 
t. 26424109.
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1. augustā - Viesītes pilsētas svētki!
Svētku programma

9:00 Rīta ieskandināšana ar Viesītes pūtējiem.

Viesītes “Zaļajā tirdziņā”
9:00 – 15:00 TIRDZIŅŠ “Radītprieks”

Aicināti amatnieki un mājražotāji ar saviem izstrādājumiem.

Švēriņu šautuvē
9:00 LMS Švēriņu kauss:

sportings 2×25=50;
šaušana pa kustošu mērķi 2×10=20;

dueļu šaušana;
šaušana pa kustošu mērķi ar mazkalibra ieroci 

10 m distancē (ierocis rīkotāju).
Pēc sacensībām – aptuveni 18:00 - apbalvošana. 

Sīkāka informācija: 29334714 (Guntis).

Viesītes evaņģēliski luteriskā baznīcā
10:00 – 17:00 Iespēja brīdi pabūt privātās lūgšanās, ielūkoties baznī-

cas vēsturē un apskatīt eņģeļu izstādi no privātkolekcijām.

12:00 – 16:00 biedrība “Sēlijas laivas” aicina uz vides sakopšanas 
talku Viesītes Mazajā ezerā:

laivošanas inventārs tiks nodrošināts;
12:00 vides lekcija par saudzīgu būšanu dabā. 

Tālr. uzziņām: 28616357 (Santa).

Mazā Bānīša parkā /Muzejs “Sēlija”/
10:00 – 14:00 BĒRNU RĪTS

12:00 muzikāla rotaļizrāde “Troļļu neiespējamā misija” 
/radošā apvienība “Pasaku nams”/;

11:00 – 13:00 Viesītes Baptistu draudzes akcija “Skolas soma”;
10:00 – 14:00 darbošanās kopā ar “Pasaku nams” tēliem, braucieni ar 

elektromobili pa Viesīti, izbraukuma piepūšamās atrakcijas u.c.

Kultūras pilī
11:00 Tradīciju zālē

SUDRABA KAROTĪŠU SVĒTKI
Sudraba karotīti aicināti saņemt 2019. gadā dzimušie bērniņi kopā 
ar saviem vecākiem (bērnam un vismaz vienam no vecākiem jābūt 

deklarētiem Viesītes novada teritorijā).
14:00 Koncertzālē

IZRĀDE – Rūdolfa Blaumaņa joku luga “No saldenās pudeles”
/izrāžu apvienība “Pannas Teātris”/. 

Uz izrādi vietu skaits ierobežots.

Centrālajā laukumā pie Kultūras pils
17:00 – 24:00 SVĒTKU LIELKONCERTS

17:00 koncertprogramma “Mikrofona aptaujas Zelta dziesmas”
Piedalās: Viktors Lapčenoks, Adrians Kukuvass, Uģis Roze, Jānis 
Paukštello, Dainis Skutelis, Mārtiņš Ruskis, Andris Ābelīte, Aija 
Vītoliņa, Kristīna Zaharova, Olga Stupiņa, Inta Gudovska, Mārcis 

Auziņš, Juris Kristons, Modris Laizāns, Ivars Kalniņš.
Koncerta vadītāji: leģendārie “Mikrofona aptaujas” veidotāji Lia 

Guļevska un Gunārs Jākobsons.
18:30 Svētku uzrunas un apsveikumi, pašvaldības apbalvojumu 

pasniegšana.
19:00 koncertprogramma “Mums paveiksies”

Piedalās: Jānis Stībelis, Atis Ieviņš, Aija Vītoliņa, 
Normunds Pauniņš.

Muzikālā grupa Jura Kristona vadībā.
20:30 grupa “GALAKTIKA”

22:00 grupa “PĒRKONS”
Svētku lielkoncerta vadītājs Mārtiņš Ruskis.

23:50 SVĒTKU SALŪTS
Programmā iespējamas izmaiņas, 

lūdzam sekot informācijai: www.viesite.lv
Ievērosim valstī noteiktos ierobežojumus 

par sociālo distancēšanos!
Rūpēsimies viens par otru un būsim atbildīgi!
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1. augustā – Viesītes Mazā ezera sakopšanas 
talka un vides lekcija!

Biedrība “Sēlijas laivas” turpina Sabiedrības integrācijas fonda at-
balstītā projekta “Domā globāli, rīkojies lokāli!” īstenošanu, kura 
ietvaros notiek dabas objektu sakopšanas talkas un vides lekcijas 
Aknīstes, Viesītes, Jēkabpils un Neretas novadā. Rūpējoties par vi-
des tīrību un vietējo iedzīvotāju izglītošanu vides vaicājumos, kā arī 
pilsonisko līdzdalību, biedrība “Sēlijas laivas” šogad īsteno vērienīgu 

vides sakopšanas projektu četros Sēlijas novados.

Viena no projekta aktivitātēm - jau Viesītes pilsētas svētkos 1. 
augustā no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00 Mazajā ezerā, atbrīvojot 
to no atkritumiem. Par šīs vietas nozīmi pilsētvidē un citiem vides 

izglītības jautājumiem talciniekus informēs vides gids.
Tā kā visas aktivitātes plānotas brīvā dabā, ievērot distanci citam no 
cita nebūs problēmu. Projektu īstenošanas vietā talcinieki tiks no-
drošināti ar nepieciešamo darba inventāru – atkritumu maisiem un 

cimdiem.
Projekts “Domā globāli, rīkojies lokāli!” tiek īstenots Latvijas valsts 
budžeta finansētās programmas “NVO fonds 2020” ietvaros, ko or-

ganizē Sabiedrības integrācijas fonds. Uz tikšanos!
Biedrība “Sēlijas laivas”

Tālr. uzziņām: 28616357 (Santa).

Radošā apvienība “PASAKU NAMS” piedāvā
MUZIKĀLO ROTAĻIZRĀDI 

“TROĻĻU NEIESPĒJAMĀ MISIJA”

Izrādē piedalās: troļļu meitene Poppija, troļļu puisis Zārs, negantā 
Šefa un Meža burvis. Izrādes ilgums: viena stunda.

Reiz sensenos laikos kādā laimīgā mežā dzīvoja laimīgākās radībiņas 
pasaulē, un tie bija troļļi. Par visu vairāk viņi mīlēja dziedāt, dejot, 
apskauties… Troļļi rūpējās par kārtību mežā, priecājās par gadalaiku 
maiņu, bet vienā dienā viss izmainījās. Mežs bija piemēslots, dzīvības 

upē bija palikuši vien pāris pilieni ūdens. Gadalaiki bija sajukuši vie-
tām, un nekas vairs nebija kā agrāk.

Vai troļļiem izdosies atrast vainīgo un vērst visu par labu, uzzināsiet 
noskatoties šo muzikālo izrādi visai ģimenei!

Pēc izrādes būs iespēja pašiem pārvērsties par troļļiem, pagatavojot 
troļļu maskas, atstarotājus un citas interesantas lietas. Laist gaisā lie-
los ziepju burbuļus un priecāties par tiem. Piedalīties dažādās troļļu 
sarūpētajās aktivitātēs. Šogad esam sarūpējuši aktivitātes arī omī-

tēm un opīšiem. Svinēsim svētkus kopā!

“No saldenās pudeles” – 
Viesītes kultūras pilī plkst. 14.00!

R. Blaumaņa īsti latviskās joku lugas izrādīšanai “Pannas Teātris” 
sapulcējis arī brangu aktieru sastāvu: Daiga Gaismiņa kā Ezerlau-
ku saimniece Ieva gribēs izprecināt meitu vai pati vēlreiz precēties. 
Zane Daudziņa kā Lavīze saimniecības glābšanas vārdā būs gata-
va mīt gredzenus kaut ar kalpa puisi. Madara Melne-Tomsone kā 
Marija mēģinās savaldzināt Ivaru Kļavinski vai Madaru Zvaguli, 
Mārtiņa lomas atveidotājus. Rindēnu saimnieks Juris Lisners neva-
rēs izšķirties starp Daigu Gaismiņu un Madaru Melni-Tomsoni, 
bet Līga Zeļģe kā Auce kritīs Mārtiņa Poča kā Pičuka apskāvienos. 
Māris Bezmers - Taukšķis būs izmisīga lēmuma priekšā: zaudēt 
nevainību vai nomirt puisī, kamēr Krišs - Ainārs Ančevskis asinās 

māku iekvēlināt brīvības alkas visā pagastā.
Tuvojas Jāņu nakts. Skaņas un smaržas tracina puišu un meitu asinis. 
Rodas vēlēšanās ļaut jūtām vaļu, lai tās nesaskābst kā vecs vīns un, 
iemalkojot no saldenās pudeles, saplūst ar reibumu, kas virmo dabā. 
Tādos jūtu juku laikos, kad kūsā piens un asinis, Ezerlauku mājās 

nākas meklēt meitai vīru un saimniecībai galvu.
Luga “No saldenās pudeles” ir visstraujākā un karstasinīgākā Blau-
maņa komēdija, jo, “kur dziņas briest un rūgst, tur kaislības puto un 

kāpj prāta toverim pāri”.
Izrādes veidotāju radošajā sastāvā: režisors Juris Rijnieks, kostī-
mu māksliniece Una Bērziņa, scenogrāfs Ivars Noviks, dziesmas 
un mūzika - Artūrs Palkevičs, Artūrs Uškāns, Gaitis Lazdāns un 
“Laimas muzykanti”, dziesmu teksti - Jānis Peters. Izrāde ir divās 

daļās ar starpbrīdi.
Ieeja uz izrādi - brīva. Vietu skaits ierobežots. Informācijas tele-

fons: 26513349

Informācija:www.pannasteatris.lv; www.draugiem.lv/panna; www.
facebook.com/PANNASTEATRIS
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Valsts prezidents apmeklē sēliju

Piektdien, 10. jūlijā, Valsts prezidents 
Egils Levits Sēlijā uzsāka Latvijas kultūr-
vēsturisko zemju apmeklējumu pirms li-
kuma iniciatīvas iesniegšanas Saeimā. 

Pirms Sēlijas apmeklējuma, atzīmējot 
Kokneses fonda biedrības, kas aizsāka ideju 
par Likteņdārza veidošanu, 15. gadadienas 
nedēļu, Valsts prezidents Egils Levits un bi-
jusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
apmeklēja Likteņdārzu, kur iestādīja veltī-
juma ozolus.

Pēc tam Valsts prezidents viesojās Sten-
dera parkā, apmeklējot Stendera dzimtas ka-
pus un iepazīstot “Abeces taku” (arī - “Abi-
ces taka”), kas izveidota 2014. gadā. Vizītes 
laikā prezidents tikās gan ar Stendera biedrī-
bas aktīvistiem, gan vietējiem iedzīvotājiem 
no Jaunjelgavas un Viesītes novadiem. Prezi-
dents Egils Levits ir otrais prezidents Latvi-

jas vēsturē, kurš viesojies šajā vietā.
Ar Sēlijas apmeklējumu Valsts prezi-

dents Egils Levits uzsāka diskusiju ciklu 
par latviešu vēsturiskajām zemēm pirms li-
kuma iniciatīvas iesniegšanas Saeimā, tādēļ 
Ilūkstes kultūras namā viņš piedalījās saru-
nā “Sēlijas identitāte un attīstība”.

Pēc pasākuma prezidents apmeklēja 
Raiņa muzeju “Tadenava” Jēkabpils novada 
Dunavas pagastā un bioloģisko zemnieku 
saimniecību “Liepas” Aknīstes novadā.

Informācija sagatavota, 
izmantojot Stendera 

biedrības publicētos materiālus vietnē: 
facebook.com - https://www.facebook.

com/stenderabiedriba
I. Kaziļūna foto 

aizvadīti piecpadsmitie saukas pagasta svētki
Sestdien 4. jūlija vakarā Saukas pagasta 

iedzīvotāji un viesi pulcējās Lones estrādē, 
lai kopīgi svinētu piecpadsmitos Saukas pa-
gasta svētkus. Lai arī šogad svētku program-
ma bija nedaudz īsāka, ievērojot visus valstī 
noteiktos ierobežojumus, tas nemazināja 
svētku sajūtu.

Ar sveicieniem svētkos pasākumu at-
klāja Lones Tautas nama vadītāja Inta Mal-
ceniece, Saukas pagasta pārvaldes vadītāja 
Sanita Lūse un Saukas pagasta iedzīvotāja, 
plūškoku audzes īpašniece Gita Kļaviņa. Pēc 
skaistām svētku uzrunām uz skatuves tika 
aicināti Daugavpils teātra aktieri, kuri ļāva 
apmeklētājiem pasmieties un iesākt svēt-
ku vakaru jautrā noskaņojumā, izspēlējot 
smieklīgu, komiskiem notikumiem bagātu 
izrādi – komēdiju “Notikumi Latgalē”.

Kā katros svētkos, arī šajos tika teik-
ti neskaitāmi paldies vārdi gan sadarbības 
partneriem, gan esošajai pagasta pārvaldes 
vadītājai Sanitai Lūsei, gan bijušajiem Sau-
kas pagasta pārvaldes vadītājiem. Tāpat arī 
paldies vārdi tika veltīti aktīvajiem pagasta 
iedzīvotājiem. Tālāk ar atraktīvu, muzikālu 
sveicienu apmeklētājus priecēja Daugavpils 
teātra dziedošie aktieri, izdziedot zināmas 
latviešu dziesmas un iesaistot skatītājus iz-
kustēties mūzikas ritmā. Līdz pat gandrīz 
pusnaktij Lones estrādi pieskandināja gru-
pa “Bruģis”, ļaujot ikvienam griezties dejas 
ritmā. Savukārt pusnaktī ar krāšņu svētku 

salūtu noslēdzās pagasta svētku svinības!
Saukas pagasta svētki bija skaists “starts” 

pagastu svētku maratonam. 18. jūlijā ikviens 
tika aicināts uz skaistajiem Elkšņu pagasta 
svētkiem. Savukārt jau 1. augustā gaidīsim 
gan novada iedzīvotājus, gan viesus uz Vie-
sītes pilsētas svētku svinībām (programma 
un sīkāka informācija meklējama mājaslapā, 
afišās un šajā avīzes “Viesītes Novada Vēs-

tis” numurā).
Liels paldies ikvienam par skaisti aiz-

vadītajiem Saukas pagasta svētkiem! Tieka-
mies jau nākamajos svētkos!

Jaunatnes lietu un 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

D. Mažeika
Autores foto

Jaunumi 
ziedu veikalā

Jūnija beigās IK “Viesītes Efejas” 
ziedu veikalā tika uzstādītas jaunas zie-
du vitrīnas - leduskapji. Startējot Viesī-
tes novada pašvaldības Grantu konkur-
sā, mums tika piešķirts līdzfinansējums 
ziedu aukstuma kameru iegādei. Neska-
toties uz sarežģīto situāciju valstī, visu 
izdevās veiksmīgi nokārtot un ziedu vit-
rīnas jau kādu laiku atrodas pie mums.

Paldies Viesītes novada pašvaldī-
bai par doto iespēju piedalīties Grantu 
konkursā! Paldies Attīstības nodaļai par 
pretimnākšanu un sapratni! Tāpat kā 10 
gadus atpakaļ mūsu darba laiks nemai-
nīgs. Visi laipni gaidīti veikalā Raiņa 
ielā 5.

IK “Viesītes Efejas”
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labiekārtots Viesītes multifunkcionālais stadions

Jūlija sākumā, pašvaldībai 
īstenojot LEADER program-
mas projektu “Skatītāju soliņu 
uzstādīšana drošības uzlabo-
šanai Viesītes multifunkcionā-
lajā stadionā”, Nr. 19-05-AL24-
A019.2201-000003, stadions 
papildināts ar 18 skatītāju so-
liņu komplektiem (katrā kom-
plektā 5 sēdvietas, kas kopā 
nodrošina sēdvietas 90 cilvē-
kiem) un 7 atkritumu urnām.

Būvdarbus veica SIA “Le-
gāts” un būvuzraudzību – SIA 
“La Konsultants”. Projekta 
kopējās izmaksas ir 11466,31 
EUR, attiecināmās izmaksas ir 
11075,90 EUR, no tām 9968,31 
EUR ir publiskais finansē-
jums.

Projekts īstenots Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansētās Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014. - 2020. gadam apakšpa-
sākumā “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros.

Atbalsta Zemkopības mi-
nistrija un Lauku atbalsta 
dienests. Vairāk informācijas 
par Eiropas Lauksaimnie-
cības fondu lauku attīstībai 
pieejams Eiropas Komisijas tī-
mekļa vietnē: http://ec.europa.
eu /ag r icu lt u re/r u ra l-deve-
lopment-2014 -2020/i ndex _
lv.htm.

Projektu administratore 
L. Maisaka

Autores foto

aizvadīts otrais pārgājiens dabā no cikla
“iEPazĪsTi saVU RiTEs PaGasTU”

Neskatoties uz drēgno laiku, 
2. jūlija pusdienlaikā nolēmām 
doties otrajā pārgājienā no cikla 
“Iepazīsti savu Rites pagastu”. 
Plānotais maršruts: “Pagast-
māja” - Stupeļu pilskalns – Ilzu 
baznīca – “Pagastmāja”. Sanā-
kušos pārgājiena dalībniekus 
informējām par to, ka lietus 
gadījumā plānotā nakšņošana 
pie Ilzu baznīcas izpaliks. Mūsu 
pirmā pieturvieta - Stupeļu 
pilskalns. Ejot pētījām vietējo 
zemnieku laukus, iepazinām 
meža zvēru pēdu nospiedumus, 
daži pat paspēja uzpīt sev pļavu 

ziedu vainadziņus. Raitā solī bi-
jām nonākuši līdz mūsu pilskal-
nam. Lai iepazītu tā varenumu, 
kāpām pilskalnā un pētījām tā 
apkārtni. Pusdienojām uz lielā 
Stupeļu akmens un smēlāmies 
no tā arī enerģiju. Pārgājiena da-
lībnieki baudīja gardās meža ze-
menes, kas aug pilskalna pakājē. 
Mazliet atpūtušies un uzņēmuši 
Stupeļu akmens enerģiju, devā-
mies tālāk uz Ilzu baznīcu.

Laika apstākļi mūs lutināja, 
tāpēc nolēmām nakšņot pie baz-
nīcas. Bērni un jaunieši bija par 
to ļoti priecīgi. Tika sarunāts šo-

ferītis, kas atveda teltis, guļam-
maisus u.c. mantas, kas nepie-
ciešamas nakšņošanai. Varēja 
sākties mūsu vakara izklaides. 
Bērni laiku pavadīja, spēlējot 
dvieļu volejbolu, dažādas citas 
spēles. Vakariņās Valentīna mūs 
cienāja ar gardajām pankūkām. 
Kopīgi vakaru pavadījām pie 
ugunskura, pārrunājot dažā-
dus notikumus. Liels bija pār-
steigums, kad bērni piekrita 
arī otrajā dienā mājup doties ar 
kājām. Kopīgi bijām sasmēlušies 

jaunus iespaidus, pozitīvas emo-
cijas un arī pa kādai patstāvības 
iemaņai.

Lielu Paldies saku Sarkaņu 
ģimenei par viesmīlīgumu un 
mūsu uzņemšanu!

Paldies visiem, kas devās 
pārgājienā! Paldies Ainai par 
sadarbību! Tiekamies augusta 
vidū, lai dotos trešajā pārgājie-
nā! Protams, datumi tiks preci-
zēti.

Rites pagasta bibliotēkas 
vadītāja K. Verečinska
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aknīstes un Viesītes vēsturnieces iepazīstina ar 
unikāliem eksponātiem Elkšņu pagasta svētkos

Brīvības cīņu simtgades saka-
rā Aknīstes vidusskolas vēstures 
skolotāja Mārīte Pērkone izveido-
jusi plašu vēsturisku fotogrāfiju 
ekspozīciju par Augškurzemes 
partizānu pulka kauju gaitām 
mūsu pusē. Pēc izstādes Aknīstē 
nolemts to parādīt Elkšņos, jo te, 
slēgtajā skolā, ir brīvas un piemē-
rotas telpas šādiem pasākumiem. 
Te arī dzīvo Laura Bārdule, kas 

mācās Aknīstes vidusskolā. Viņa 
sagatavoja prezentāciju un ar to 
uzstājās Elkšņu pagasta svētkos.

Otru ekspozīciju sagatavojusi 
Viesītes vidusskolas vēstures skolo-
tāja Līvija Levinska. Tā ir par kādu 
unikālu eksponātu, kas piederējis 
Rihteru dzimtas sievietēm no se-
najām Saukas muižas Kristūžu 
mājām (tagad Elkšņu pagastā) - 
Emīlijas Rihteres (1881-...) pašro-

cīgi veidotu rokdarbu paraugu 
albumu. Tos viņa darinājusi rok-
darbu kursos, kas apkārtnes lauku 
sievietēm organizēti Elkšņu skolā 
1934. gadā. Paraudziņi piestipri-
nāti pie izmantotu skolas burtnīcu 
vāciņiem, kuru uzraksti liecina, 
ka tās savulaik piederējušas Emī-
lijas krustmātei Jūlijai Rihterei. 
Laika gaitā jau piemirsts fakts, ka 
Emīlijas māsa Berta Rihtere (1883-

1949) ir pirmā latviešu sieviete, kas 
cariskās Krievijas laikā ieguvusi 
augstāko lauksaimniecisko izglī-
tību. Kā izglītotai agronomei viņai 
tika uzticēts nepateicīgais un sma-
gais, bet cēlais darbs pēc brīvības 
cīņām - agrārās reformas jeb mui-
žu zemju sadalīšanas bezzemnie-
kiem organizēšana. Viņa strādāja 
Ventspils un Jēkabpils apriņķos.

Unikālo rokdarbu albumu 
atradusi un no iznīcības paglābu-
si bijusī Elkšņu skolas darbiniece 
Dzintra Kucenčeire, kas arī kādu 
laiku dzīvojusi Kristūžos. Tagad 
rokdarbu paraugi, Līvijas Levins-
kas digitāli apstrādāti, pārtapuši 
saistošā prezentācijā. Bet pirms tās 
Dzintru Kucenčeiri ar pateicības 
vārdiem un klusuma brīdi piemi-
nēja viņas aprūpētie un audzinātie 
bijušie skolēni un daudzi jo dau-
dzi Elkšņu un Saukas iedzīvotāji, 
Dzintru aizvadot uz mūžības mā-
jām Kristūžu kapsētā. Tā vēlreiz 
atgādinot, ka bez vecmāmiņām 
jau brīvības nebūtu.

L. Levinska-Drozdova 
R. Urbacāne

L. Levinskas foto

 Novadpētniecības izstādes apmeklētāji Elkšņu skolā. No labās 1. rindā 4. - Laura Bārdule. 
No kreisās 1. rindā 3. - Mārīte Pērkone.

Katra bibliotēka ir maza pasaule
• Sākoties vasarai, lasīšanas veicināša-

nas projekts “Bibliotēka” uzrunāja Latvijas 
bibliotekārus un citus bibliotēku darbinie-
kus pastāstīt īsā video par savu “grāmatu 
pasauli” un ieteikt lasāmvielu dažādām pa-
audzēm. Šajā konkursā piedalījās 29 biblio-
tēkas no visas Latvijas, arī Saukas bibliotēka. 
Uzvarētājas: Tukuma, Pārventas, Jauna-
lūksnes bibliotēkas.

Saukas bibliotēkas ieteiktās grāmatas: 
bērniem - Hollija Veba “Slepenais draugs”, 
jauniešiem - Nora Ikstena “Mīlestība”, pie-
augušajiem - Pols Kolmens “Vecāki un bēr-
ni. Kā runāt ar bērnu problēmu situācijās”, 
senioriem - Andris Grīnbergs “Katru dienu 
ar piesitienu”.

• 3. jūlijā bibliotekāre piedalījās žurnā-
lista, rakstnieka, dzejnieka Andra Grīn-
berga grāmatas “Katru dienu ar piesitienu” 
atvēršanas svētkos Jēkabpils Tautas namā. 
Pasākumu vadīja pats autors un Nacionālā 
teātra aktieris Zigurds Neimanis. Grāmatu 
jau paspējuši izlasīt daudzi bibliotēkas la-
sītāji. “Šī grāmata ir atziņu grāmata,” teic 
Anda Līce un arī bibliotēkas lasītāji.

• 20. jūlijā skaistu dzīves jubileju svinēja 
lasītāju iemīļota rakstniece Anna Skaidrīte 
Gailīte. Sveicam! 

Viņa ir autore 20 grāmatām. Jūlija mē-
nesī ikviens bibliotēkas apmeklētājs biblio-
tēkā varēja iepazīties ar rakstnieces grāma-
tām, pārlasīt tās.

• Satikšanās vieta - bibliotēka. Mīlestība 
pret grāmatām un lasīšanas prieks veidojas 
bērnībā. Desmit gadus bibliotēkā vasarās 
bērniem bija “Vasaras skoliņa”. Bērni izau-
guši, paliek tikai satikšanās mirkļi…

No labās A. Grīnbergs un Z. Neimanis.
Čakla grāmatu lasītāja ilgus gadus Saukas 

bibliotēkā Dzintra Kazāka iepazīstas ar 
izstādi.

aicinām uz 
“sudraba karotīšu 

svētkiem”!
Viesītes novada pašvaldība jau sesto 

gadu pēc kārtas organizē novada jaun-
dzimušo bērniņu un viņu vecāku sveik-
šanu, pasniedzot tiem novada piemiņas 
zīmes – sudraba karotītes ar novada sim-
boliku.

2019. gadā dzimušo mazuļu godinā-
šanas pasākums notiks š. g. 1. augustā 
plkst. 11:00 Viesītes kultūras pils Tra-
dīciju zālē. Uz pasākumu laipni aicināti 
mazuļi kopā ar saviem vecākiem (bēr-
nam un vismaz vienam no vecākiem 
jābūt deklarētiem Viesītes novada teri-
torijā). Tālruņi informācijai: 65245179; 
28680097.
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Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem!

Pieminam 
aizsaulē  
aizgājušos…

Anatolijs Šaņins 
1955. - 04.07.2020. 
Viesīte

Dimitrijs Grigorjevs 
1960. - 04.07.2020. 
Viesīte

Rita Kļaviņa 
1932. - 11.07.2020. 
Viesīte

Kensija Dāboliņa 
1936. - 15.07.2020. 
Elkšņu pagasts

Dzintra Kucenčeire 
1954. - 16.07.2020. 
Elkšņu pagasts

Jurijs Žilins 
1949. – 22.07.2020. 
Viesītes pagasts

Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums informāciju, 

kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa t. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e – pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv; avīze lasāma arī www.viesite.lv
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par publicēto rakstu saturu, pievienotajiem foto atbild rakstu autori. Iespiests: SIA "Erante", www.erante.lv

… var tā mīlēt –
Atdevīgi, līdz pasaules galam.

… var tā ilgoties –
Alkstot viena tava pieskāriena.

… var tā just –
Neprātīgi sāpot ik sirdspukstu.

Tavs pieskāriens
Katrā sirdspukstā

Līdz pasaules galam.
/D. Judina/

VIESĪTES NOVADA DZIMTSARAKSTU 
NODAĻA SIRSNĪGI SVEIC

Zelta kāzās
Saukas pagasta iedzīvotājus 
RUTU REGĪNU un JĀNI 

PUŠMUCĀNUS
(laulība reģistrēta 1970. gada 11. jūlijā);

viesītiešus 
SVETLANU un NIKOLAJU 

AUZIŅUS
(laulība reģistrēta 1970. gada 20. jūlijā).

Novēlam saticību un veselību arī turpmākajos 
kopdzīves gados!

Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie – 
3 zēni (tai skaitā - dvīņi) 
un 1 meitene. 
Sveicam vecākus!

izsTāDEs ViEsĪTEs 
KUlTŪRas PilĪ

No 1. augusta Viesītes 
kultūras pilī skatāmas 

izstādes:
gleznotāja Jāņa Jēkabsona 
gleznu izstāde “Klusums” 

Tradīciju zālē;
novadnieka 

Edvīna Vecumnieka 
darbu izstāde “Akvareļi” 

Izstāžu zālē.
Izstādes aicinām apmeklēt 

darba dienās no 
plkst. 10:00 – 17:00.

Saukas ev. lut. draudzē
1. augustā
11:00 Pormaļu kapos
13:00 Melderišķu kapos
14:30 Ilzu kapos
16:00 Tiltiņu kapos

Viesītes ev. lut. draudzē
8. augustā
10:00 Šūšānu kapos
11:00 Būbenānu kapos
12:30 Ozoliņu kapos
13:30 Ausulāres kapos

29. augustā
10:30 Stauģu kapos
11:30 Vēžinieku kapos
13:00 Ziedānu kapos
15:00 Viesītes Jaunajos 
kapos

Kapu svētkus Saukas, Viesītes ev. 

lut. draudžu kapos vadīs mācītājs 

Aleksandrs Ivanovs.

Kapusvētki
Gleznotājus augustā 

pulcēs glezniecības 

plenērs 

“sēlijas palete”

No 10. līdz 15. augustam 

Viesītē norisināsies 

tradicionālais glezniecības 

plenērs 

“Sēlijas palete”.

10. augustā plkst. 18:00 

Kultūras pils Tradīciju zālē 

PLENĒRA ATKLĀŠANA 

un TIKŠANĀS AR 

MĀKSLINIEKIEM!

Aicināti visi interesenti!

Pateicos maniem darba 
kolēģiem un sadarbības 

partneriem par kopā 
nostrādātajiem darba 

gadiem Viesītes novada 
pašvaldībā.

A. Maļinovska


