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Kas mirkli padara
skaistu?
Tas, ko nevar vairs
atkārtot,
tas, ka tu esi un redzi –
vējš nopūš kastaņu
sveci,
izskan kliedziens un
norimst vaids,
skatienā uzdzirkstot,
pazib smaids,
ko otrreiz nevar vairs
atkārtot.
Kas gadu gadā krāj
mūžu skaistu?
Darbdienas, kuras
nekas nespēj aizstāt.
Mūsu vismīļo dvēseļu
tuvums
arī no tālumu krasta,
ilgu puķe – vēl
neatrastā,
zvaigzne, kas tīra pie
debesīm laistās,
viss, ko tu sargā, lai
neizgaistu…
/L. Brīdaka/

I. Dreijera foto

Kas izdarīts, ko darām, ko darīsim…
Esiet sveicināti, Viesītes novada ļaudis!
Gribētos atskatīties uz šogad
jau paveikto, kā arī pastāstīt par
to, ko darām tagad, kādi plāni
nākotnē. Kā vienmēr, liela uzmanība tiek pievērsta izglītības
iestādēm. Viesītes vidusskolas
ēkai par pašvaldības līdzekļiem
156235,89 eiro vērtībā ir uzlikts
jauns jumts. Domājot par skolēnu drošību skolā, iekšpagalms
tiks nožogots un nobruģēts. Skolas ārdurvīm tiks uzlikts drošības kods. Tagad tiek remontēta
Sēlijas sporta skolas sporta zāle
105831,25 eiro vērtībā. Mūzikas
un mākslas skolas katlu mājai
tiek nomanīts skurstenis.
Tika veikta asfalta seguma
virskārtas atjaunošana Meža
ielas posmā no Smilšu ielas
līdz aplim Raiņa ielā Viesītē
(58595,00 eiro), Dūņupes ielā

Saukas pagasta Lonē (28510,06
eiro). Sakarā ar to, ka līdzšinējās telpas Āžu krogā neatbilst
ugunsdzēsēju vajadzībām, par
pašvaldības naudu (54908,19
eiro) notiek telpu remonts ēkā
Smilšu ielā 39T, Viesītē, VUGD
vajadzībām. Kauns par tām
valsts iestādēm, kurām nerūp
cilvēku drošība. Top projekts
Smilšu ielas pārbūvei Viesītē.
Ceram, ka darbus varēsim uzsākt 2021. gada pavasarī.
Un mazliet par Sēliju. Sēlijas
novadu apvienība nosūtīja vēstuli Valsts prezidentam ar konkrētām prasībām:
1. Latvijas kultūrvēsturiskajās zemēs tās iedzīvotāji paši
savā teritorijā veido kopienas nedalāmās vienībās un veido savu
kultūrvēsturisko telpu. Kopiena
traktējama kā ciems, pagasts,
pilsēta, novads;

2. atzīt Sēliju kā vienu no
kultūrvēsturiskām teritorijām;
3. Valsts Nacionālā attīstības
plāna īstenošanā radīt piemērotus apstākļus un programmas,
kas veicinātu Sēlijas kultūrvides un identitātes saglabāšanu.
Valsts kopējos un nozaru attīstības dokumentos paredzēt kultūrvēsturisko teritoriju ekonomiskās attīstības instrumentus;
4. katrai kultūrvēsturiskajai zemei tiek paredzēta valsts
programma un finanšu resursi,
kas tiek plānoti un izlietoti saskaņā ar teritorijas deleģēto pārstāvju apstiprināto kārtību.
Mēs esam pelnījuši būt
saimnieki savā zemē Sēlijā.
Viesītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Žuks
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Viesītes novada domes kārtējā sēdē šī gada 20. augustā
izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi
1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Elkšņu pagasta “Pie Silakroga”, atklātas, mutiskas
izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma
slēgšanu. Īpašums nosolīts par 30200,00
EUR. Atsavināšanas mērķis - Sēlijas Sporta skolas sporta zāles grīdas seguma nomaiņa.
2. Par Viesītes novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
pagasta “Mazskujaiņi”, atklātas, mutiskas
izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma
slēgšanu. Īpašums nosolīts par 13823,00
EUR. Atsavināšanas mērķis - Sēlijas Sporta skolas sporta zāles grīdas seguma nomaiņa.
3. Par Viesītes novada pašvaldībai
piederošās automašīnas - kravas furgona FORD TRANSIT atklātas, mutiskas
izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma
slēgšanu. Automašīna nosolīta par 750,00
EUR.
4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Smilšu iela
39, Viesīte, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56350120042 1. kvartāla 6.
nogabala kailcirtes 1,16 ha platībā izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma
līguma slēgšanu. Kailcirte nosolīta par
3600,00 EUR.
5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas FORD MONDEO
atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.
2020/41 apstiprināšanu.
6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Kalna iela
13A, Viesīte, Viesītes nov., atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli
un izsoles noteikumu Nr. 2020/42 apstiprināšanu.
7. Par grozījumiem Viesītes novada
pašvaldības pastāvīgo komisiju sastāvā.
No Bilanču un revīzijas komisijas sastāva
izslēdza A. Maļinovsku un L. Medvecku,
komisijas sastāvā iekļāva I. Stradi un K.
Frolovu. No Ceļu fonda komisijas sastāva
izslēdza A. Maļinovsku un komisijas sastāvā iekļāva I. Stradi.
8. Par Viesītes novada pašvaldības Ētikas kodeksa un Ētikas komisijas apstiprināšanu. Ētikas kodekss nosaka Viesītes
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja,
domes priekšsēdētāja vietnieka, domes
deputātu, pašvaldības izpilddirektora
un pašvaldības administrācijas, iestāžu,
institūciju, struktūrvienību, kā arī citu
subjektu, kas pilda pašvaldības funkcijas,

darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības standartus, kas
jāievēro attieksmē pret darbu, savstarpējā
saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību.
Apstiprināja Ētikas komisijas nolikumu un komisijas sastāvu. Ētikas komisijas
priekšsēdētājs: deputāts J. Līcis, komisijas
locekļi: deputāte V. Elksne, deputāte I.
Līce, bāriņtiesas locekle L. Šteinarte, kancelejas vadītāja D. Vītola.
9. Par saistošo noteikumu Nr. 2020/6
“Par papildinājumu Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 2017/9 “Viesītes novada
pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
Viesītes novada pašvaldības nolikumā
tika papildināts pastāvīgo komisiju saraksts - sarakstā tika iekļauta Ētikas komisija.
10. Nolēma piešķirt finansējumu mācību piederumu iegādei skolēniem, kuri
šogad uzsāks mācības Viesītes vidusskolas pirmajās klasēs (40 EUR katram skolēnam). Par finansējuma izlietojumu atbildīgais – Viesītes vidusskolas direktors.
11. Par pirmsskolas izglītības pedagogu un sociālā pedagoga mēneša darba
algas likmes palielināšanu no 2020. gada
1. septembra. Amata vienībai pirmsskolas
izglītības pedagogs mēneša darba algas
likme tiek palielināta no 750 EUR uz 790
EUR, sociālā pedagoga amata vienībai
mēneša darba algas likme tiek palielināta
no 750 EUR uz 790 EUR.
12. Nolēma apstiprināt šādas pusdienu, launaga un brokastu porciju cenas
pašvaldības izglītības iestādēs:
1. Viesītes vidusskola - līdz 2020. gada
18. decembrim:
1.1. komplekso pusdienu porcijas cena
1. - 4. klašu skolēniem – 1,42 EUR,
1.2. komplekso pusdienu porcijas cena
5. - 9. klašu skolēniem – 1,50 EUR;
2. Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vieta “Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts – 2020./2021.
mācību gadam:
2.1. komplekso pusdienu porcijas cena
1. - 4. klašu skolēniem – 1,42 EUR,
2.2. komplekso pusdienu porcijas cena
5. - 9. klašu skolēniem – 1,05 EUR,
2.3. komplekso pusdienu porcijas cena
pirmsskolas grupu bērniem – 1,10 EUR,
2.4. launaga porcijas cena pirmsskolas
grupu bērniem - 0,40 EUR,
2.5. komplekso pusdienu porcijas cena
darbiniekiem - 1,50 EUR;
3. pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” - līdz 2020. gada 18. decembrim:
3.1. komplekso pusdienu porcijas cena
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audzēkņiem - 1,42 EUR,
3.2. launaga porcijas cena audzēkņiem 0,44 EUR,
3.3. brokastu porcijas cena audzēkņiem - 0,44 EUR.
13. Atbalstīja biedrības “Sēlijas kultūras projekti” iesniegumu par finansiālo
atbalstu projekta “600 mm dzelzceļa tīkls
Augšzemes novadā I Pasaules kara laikā celtniecība, mērķi, ietekme” pirmās kārtas realizācijai un šim mērķim piešķīra
1300 EUR.
14. Uzdeva Iepirkumu komisijai veikt
iepirkumu par Viesītes vidusskolas iekšējā pagalma seguma atjaunošanu, veicot
bruģēšanu.
15. Uzdeva Iepirkumu komisijai veikt
iepirkumu par Saukas pagasta Lones Tautas nama skatuves aizkaru un skatītāju zāles logu aizkaru iegādi.
16. Uzdeva Iepirkumu komisijai veikt
iepirkumu par ielu apgaismojuma izbūvi
Meža ielā Viesītē - posmā no Smilšu ielas
līdz Viesītes pilsētas robežai.
17. No vides aizsardzības speciālā budžeta piešķīra 401,82 EUR lielgabarīta atkritumu izvešanai.
18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā 4 personām.
19. Par īres līgumu pagarināšanu līdz
30.09.2020. 8 īrniekiem.
20. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu
anulēšanu 3 personām.
21. Par divu nekustamo īpašumu sadalīšanu Rites pagastā.
22. Par nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajam
zemes īpašumam, starpgabala statusa noteikšanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu uz to zemesgrāmatā un atsavināšanas
procesa uzsākšanu.
23. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 2 dzīvokļiem.
24. Par nosaukuma maiņu zemes īpašumam Viesītes pagastā.
25. Par adreses piešķiršanu būvēm
Saukas pagastā.
26. Par zemes robežu plāna apstiprināšanu Viesītes pagastā.
27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
Elkšņu pagastā.
28. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma
atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.
Domes sēžu protokoli publicēti pašvaldības mājaslapā: www.viesite.lv
Informāciju sagatavoja pašvaldības
kancelejas vadītāja D. Vītola.

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2020. gada augusts, Nr.7 (204)
APSTIPRINĀTI
ar Viesītes novada domes
2020. gada 16. jūlija sēdes
lēmumu Nr. 32 (protokols Nr. 10)

APSTIPRINĀTI
ar Viesītes novada domes
2020. gada 16. jūlija sēdes
lēmumu Nr. 31 (protokols Nr. 10)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītes novada Viesītē
2020. gada 16. jūlijā			

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītes novada Viesītē
Nr. 2020/5

2020. gada 16. jūlijā			

Grozījumi Viesītes novada pašvaldības
2019. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2019/10
“Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtība”

Nr. 2020/4

Grozījumi Viesītes novada pašvaldības
2018. gada 18. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2018/9
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Viesītes novadā”

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu
un piekto daļu, Ministru kabineta 2017. gada
27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības likuma 6. panta ceturtās daļas 1., 2., 3.,
4. punktu.
Izdarīt Viesītes novada pašvaldības 2018. gada 18. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 9/2018 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viesītes
novadā”, turpmāk tekstā saistošie noteikumi (publicēti Viesītes
novada pašvaldības mājaslapā: www.viesite.lv sadaļā Pašvaldība Normatīvie akti - Saistošie noteikumi), šādus grozījumus:

Izdarīt Viesītes novada pašvaldības 2019. gada 19. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 2019/10 “Decentralizētās kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība”, turpmāk tekstā saistošie noteikumi (publicēti Viesītes novada pašvaldības mājaslapā:
www.viesite.lv sadaļā Pašvaldība – Normatīvie akti - Saistošie noteikumi), šādus grozījumus:

1. izteikt saistošo noteikumu 71. punktu šādā redakcijā:
71. Par noteikumu 21., 24., 26., 33., 35., 40., 77., 78. punktā
noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskai personai - no 2 līdz 70 naudas vienībām, bet juridiskajai personai - no
12 līdz 280 naudas soda vienībām.
2. Izteikt saistošo noteikumu 72. punktu šādā redakcijā:
72. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā
pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Viesītes novada
pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma
lietu izskata Viesītes novada domes Administratīvā komisija.
3. Izslēgt saistošo noteikumu 73. punktu.
4. Izslēgt saistošo noteikumu 74. punktu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Viesītes Novada
Vēstis”.

1. izteikt saistošo noteikumu 30. punktu šādā redakcijā:
30. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Viesītes novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Viesītes
novada domes Administratīvā komisija.
2. Izslēgt saistošo noteikumu 31. punktu.
3. Izteikt saistošo noteikumu 32. punktu šādā redakcijā:
32. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai līdz 10 naudas soda
vienībām, bet juridiskajai personai - līdz 20 naudas soda vienībām.
4. Izslēgt saistošo noteikumu 33. punktu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc publicēšanas
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”.

Novada domes priekšsēdētājs A. Žuks

Viesītes novada domes priekšsēdētājs A. Žuks

IZSOLES
***
Viesītes novada pašvaldība
rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Kalna iela
13A, Viesīte, Viesītes nov., ar
kadastra Nr. 56150010146, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010099 ar platību
947 kv. mtr. Izsoles sākuma cena
ir EUR 973.00. Izsoles solis - EUR
100.00 (viens simts euro un 00
centi).
Nodrošinājuma
apmērs
10%.
Nav personu, kurām ir

pirmpirkuma tiesības.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt
pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2020. gada 1.
oktobrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2020. gada 2.
oktobrī plkst. 9:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā
14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas
pa
tālruņiem:

65245374 vai mob. t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās
vieglās pasažieru automašīnas FORD MONDEO, reģ.
nr. 5263, benzīns, atkārtotu,
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; automašīna ir ar
defektiem. Izsoles sākuma cena
ir EUR 320.00. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un
00 centi).
Nodrošinājuma
apmērs
10%.
Nav personu, kurām ir
pirmpirkuma tiesības.
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Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt
pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2020. gada 3.
septembrim (ieskaitot) darba
laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Izsole sāksies 2020. gada 4.
septembrī 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.
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Viesītes novada pašvaldībai
apstiprināti 2 LEADER projekti
Jūlija nogalē Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprinājusi divus Viesītes novada
pašvaldības projektus, kas iesniegti Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2.
pasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros: “Mīlestības takas 4.
kārta - Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas
izveidošana” un “Ātruma radara uzstādīšana
drošības uzlabošanai Viesītes pilsētā”.
Projekta “Mīlestības takas 4. kārta - Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana”

vispārējais mērķis ir sakārtot publisko ārtelpu,
atjaunojot bruģa segumu veselīga dzīvesveida
un vides izglītības veicināšanai no Brīvības
ielas līdz Viesītes mazajam ezeriņam. Projektā
paredzēta seguma maiņa, izbūvējot bruģa ietvi.
Lai gājēju celiņu padarītu interesantu ģimenēm
ar bērniem, skolu audzēkņiem un pilsētas viesiem, uz bruģa taps 3 bruģa spēles ar veiklības
uzdevumiem. Uzdevumu aprakstu paredzēts
iestrādāt QR kodā, kas izvietots uz informatīvā
stenda takas sākuma posmā no pilsētas centra
puses (Brīvības ielas).
Projekta “Ātruma radara uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes pilsētā” mērķis ir
ātruma mērīšanas radara uzstādīšana Viesītē
gājēju un ceļu satiksmes drošības uzlabošanai.
Interaktīvās ceļazīmes autobraucējiem atgādina par atļautā braukšanas ātruma ievērošanu,
tādējādi pildot autovadītājus disciplinējošu
funkciju un mudinot ievērot ceļu satiksmes

noteikumus. Ātruma mērīšanas radars tiks uzstādīts uz autoceļa P75 Jēkabpils - Nereta, kas
ir Latvijas reģionālais autoceļš, Viesītē blakus
2019. gadā atklātā Viesītes Sociālās aprūpes
centra (VSAC) jaunajām telpām.
Atbilstoši sagatavotajām tehniskajām specifikācijām un lokālajai tāmei ar darba daudzumiem abiem projektiem jāveic iepirkuma
procedūras.
Projektus finansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, kas veido 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldības
līdzfinansējums 10%.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams
Eiropas Komisijas mājaslapā: http://ec.europa.
eu/agriculture/rural-development-2014-2020/
index_lv.htm
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja L. Zvirbule

Pabeigta Viesītes Jaunatnes inciatīvu
centra rekonstrukcija
2020. gada augustā pabeigts projekts “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības
uzlabošanai”, kura ietvaros veikta vienkāršota
atjaunošana. Rezultātā JIC telpās tika nomainīts grīdas segums, pārkrāsotas sienas, izveidota un aprīkota Ideju kaste jauniešu vajadzībām.
Jaunizveidoto Ideju kasti ar bīdāmo durvju palīdzību var aizvērt. Tādējādi jaunieši un bērni
varēs, viens otram netraucējot, darboties un
nepieciešamības gadījumā tās atvērt, lai paplašinātu telpu. Projektu būvdarbus veica SIA “Legāts”, būvuzraudzību – SIA “La Konsultants”.
Jaunās JIC telpas plānots atklāt 28. septembrī.
Sīkāka informācija par pasākumu būs pieejama pašvaldības mājas lapā.
Projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošanai”, Nr. 19-05-AL24A019.2207-000001, vispārējais mērķis bija
uzlabot kvalitatīvu un pieejamu pakalpojumu
dažādām sabiedrības grupām. Projekta attiecināmās izmaksas ir 15982,50 EUR, no tām

14384,25 EUR ir publiskais finansējums un
1598,25 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.
Projekts īstenots 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 Lau-

ku 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.
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja L. Zvirbule

Ar plašu svētku programmu izskanējuši
Viesītes pilsētas svētki

Kā katru gadu, arī šogad augusta pirmās
nedēļas sestdiena Viesītē tika aizvadīta svētku
noskaņā. Lai gan notikumi pasaulē un Latvijā
ieviesuši krietnas pārmaiņas ikdienā, ieradumos un dzīves ritmā, Viesītes pilsētas svētku
programma bija ļoti bagātīga - ar virkni pasākumu, kuros varēja piedalīties ikviens interesents.
2. augustā par godu Viesītes 92. dzimšanas dienai jau no paša rīta pilsētas iedzīvotājus

modināja Viesītes pūtēju orķestris. Kad visi
viesītieši pamodināti, ikviens varēja doties
uz Viesītes “Zaļā tirgus” teritoriju, kur amatnieki, mājražotāji, stādu audzētāji un citi bija
sarūpējuši savus darinājumus un gardumus,
piedāvājot tos iegādāties ikvienam Viesītes īpašajā svētku tirgū “Radītprieks”. Savukārt jau no
plkst. 9:00 Švēriņu šautuvē notika LMS Švēriņu
kauss, kur Viesītes un citu novadu mednieki
sacentās dažādās disciplīnās: sportingā, dueļu
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šaušanā, šaušanā pa kustošu mērķi ar mazkalibra ieroci 10 m distancē un citos disciplīnu
veidos.
2019. gada dzimušie Viesītes novadnieki
un vecāki plkst. 11:00 tika aicināti uz Viesītes
Kultūras pils Tradīciju zāli, kur notika nu jau
6. sudraba karotīšu svētki. Mazajiem novadniekiem Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs A. Žuks pasākumā pasniedza sudraba
karotītes un novadnieka A. Žilinska grāmatu
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“Melnkaķītis Baltķepītis”. Aizvadītajā gadā novads papildinājies ar 32 jaundzimušajiem.
Arī šogad Viesītes muzeja “Sēlija” mazā
Bānīša parks pārtapa par bērnu pasaku valstību. Kopā ar “Pasaku nama” tēliem bērni varēja
darboties dažādās aktivitātēs, iesaistīties radošajās darbnīcās, mēģināt uzpūst vislielāko burbuli, apmeklēt piepūšamās atrakcijas, just līdzi
labajiem troļļiem muzikālajā rotaļizrādē “Troļļu neiespējamā misija”. Tāpat arī ikviens tika
aicināts iepazīties ar Viesīti, dodoties braucienā
ar elektromobili, kā arī iesaistīties Viesītes baptistu draudzes rīkotajā akcijā “Skolas soma”,
kas sniedza iespēju 1. - 5. klašu skolēniem, kuri
deklarēti Viesītes novadā, saņemt skolas somas,
kas piepildītas ar skolai vajadzīgām lietām.
Jau no plkst. 12:00 biedrība “Sēlijas laivas”
aicināja Viesītes novada iedzīvotājus un svētku
viesus uz vides sakopšanas talku Viesītes mazajā ezerā. Apmeklējot vides talku, ikviens varēja uzzināt par saudzīgu būšanu dabā, doties
Viesītes mazajā ezerā ar laivām, kā arī piedalīties Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centra “Rāzna” spēlē “Ezera sakopšana”,

kur 8 cilvēku komandai kopīgiem spēkiem
“jāizmakšķerē” viss liekais no ezera. Savukārt
pavisam netālu, Viesītes stadionā, notika Latvijas 3. līgas Latgales reģiona futbola spēle starp
Sēlijas Sporta skolu un FK “Kalupe”.
Kad sakopšanas talka apmeklēta un Sēlijas
sporta skolas futbolisti atbalstīti, svētku apmeklētājiem bija iespēja atslābināties, izsmieties Viesītes kultūras pils koncertzālē, baudot
Rūdolfa Blaumaņa joku lugu “No saldenās
pudeles”. Lugu izrādīja izrāžu apvienība “Pannas Teātris” ar brangu aktieru sastāvu: Zani
Daudziņu, Daigu Gaismiņu, Aināru Ančevski,
Mārtiņu Poču, Māri Bezmeru un citiem aktieriem.
Plkst. 17:00 vakara vadītāja Mārtiņa Ruska vadībā tika ieskandināta Viesītes pilsētas
svētku svinīgā daļa - lielkoncerts. Ar sirsnīgiem sveicieniem svētkos savu uzrunu teica
Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs
Alfons Žuks. Pēc tās sekoja grandiozā un emocijām bagātā koncertprogramma “Mikrofona
aptaujas Zelta dziesmas”, uzstājoties tādiem
māksliniekiem kā Viktors Lapčenoks, Adrians

5

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, Nauris Puntulis. Koncertu vadīja leģendārie “Mikrofona aptaujas” veidotāji
Lia Guļevska un Gunārs Jākobsons. Visu koncerta laiku klausītājs varēja būt kopā ar māksliniekiem un latviešu dziesmām, veldzējoties atmiņās, atceroties un baudot skaistās dziesmas.
Pēc skaistā koncerta tika pasniegti Viesītes
Goda pilsoņa un Viesītes novada Goda pilsoņa
pašvaldības apbalvojumi. Viesītes Goda pilsoņa apbalvojuma pasniegšana pilsētas svētkos
ir ikgadēja tradīcija, un pagājušo gadu tika
aizsākta vēl viena tradīcija – godināt un paldies vārdus teikt arī novada ļaudīm – pagastu
pārstāvjiem. Viesītes Goda pilsoņa nosaukums
šogad piešķirts Viesītes novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājai un pašvaldības kancelejas vadītājai Dainai Vītolai, bet Viesītes novada Goda
pilsoņa nosaukums – Valdim Banderam, Vitai
Elksnei, Jānim Kolpakam un Jurijam Turļukam. Apsveicam!
Svētku koncerts turpinājās ar muzikāliem
sveicieniem. Pilsētas viesus priecēja koncertprogramma “Mums paveiksies”, kurā apvienojušies Jānis Stībelis, Atis Ieviņš, Aija Vītoliņa
un Normunds Pauniņš. Savukārt vakara ballīti
iegrieza grupa “Galaktika”, iedrošinot svētku
apmeklētājus doties dejas ritmā. Bet svētku
koncerta noslēgumā ikviens varēja baudīt un
dziedāt līdzi grupas “Pērkons” dziesmām. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus par
kultūras un izklaides vietas darbu uzsākšanas
un beigu laiku, Viesītes pilsētas svētku svinības
noslēdzās ar krāšņu svētku salūtu tieši pusnaktī.
Paldies Viesītes Kultūras pilij, muzejam
“Sēlija”, Viesītes Baptistu draudzei par atbalstu svētku organizēšanas procesā! Tāpat lielu
paldies vēlamies teikt saimniecības pārzinim
un viņa komandai par ieguldīto darbu gan pasākuma laikā, gan pirms tam! Liels paldies arī
pārējiem iesaistītajiem svētku organizatoriem
un visiem, visiem svētku apmeklētājiem! Tikai
kopā mēs varam radīt lieliskus svētkus!
Lai arī ar ierobežojumiem un izaicinājumiem, taču svētki ir izskanējuši un priecējuši
gan mazus, gan lielus novadniekus un viesus.
Tiekamies nākošgad!
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciāliste D. Mažeika
Autores foto
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Noslēdzies 21. glezniecības plenērs
“Sēlijas vasara Viesītē”
linieki, kuri piecu dienu laikā iepazina un iedvesmu atrada Viesītes
dabā, objektos un cilvēkos, iemūžinot tos mākslas darbos. Plenēra
atklāšanas pasākumā 10. augustā uzrunu teica Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs Alfons Žuks, sakot paldies vārdus Viesītes
Goda pilsonei, glezniecības plenēra organizatorei Ligitai Caunei, kā
arī novēlot māksliniekiem iedvesmu, radošu gaisotni un saulainu
laiku. Arī Viesītes kultūras pils direktore Raisa Vasiļjeva un Viesītes
muzeja “Sēlija” vadītāja Anda Sloga novēlēja māksliniekiem radošu
nedēļu, uzdāvinot katram plenēra dalībniekam molbertu pirmā darba tapšanai. Plenēra noslēguma dienā, 15. augustā, mazā Bānīša parkā jau no rīta ikviens varēja apskatīt, kā arī iegādāties mākslinieku
radītos mākslas darbus. Vairāki plenēra laikā tapušie darbi nonāca
muzeja “Sēlija” krājumā. Šī bija 12. reize, kad Sēlijas glezniecības plenērs notiek Viesītē.
Vienlaicīgi ar glezniecības plenēra atklāšanu tika sveikti izstādes
“Klusums” mākslinieki – Jānis Jēkabsons un Edvīns Vecumnieks,
kuri pasākumā pastāstīja vairāk par izstādi, savu saistību ar Viesīti
un iedvesmas gūšanu mākslas darbu tapšanā. Mākslinieku izstāde ir
skatāma jau no 1. augusta Viesītes Kultūras pils Tradīciju zālē (Jāņa
Jēkabsona gleznas), kā arī Izstāžu zālē (Edvīna Vecumnieka gleznas).
Ikviens aicināts apskatīt gleznu izstādi arī septembrī.

10. augusta pēcpusdienā Viesītes kultūras pils Tradīciju zālē notika svinīga 21. glezniecības plenēra “Sēlijas vasara Viesītē” atklāšana, kā arī tikšanās ar izstādes “Klusums” autoriem Jāni Jēkabsonu un
Edvīnu Vecumnieku.
No 10. augusta līdz 15. augustam Viesītē norisinājās 21. glezniecības plenērs “Sēlijas vasara Viesītē”. Tajā piedalījās 16 zināmi māks-

Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Mažeika
J. Dzimtā foto

Aizvadīts pirmais Sēlijas tūrisma rallijs
Šī gada 25. un 26. jūlijā Sēlijas novadu teritorijā notika I. Sēlijas tūrisma rallijs “Atklāj Sēliju”, ko sadarbībā ar Aknīstes, Ilūkstes,
Neretas, Viesītes novadiem organizēja Jēkabpils novada pašvaldība.
Šāds tūrisma rallijs pa Sēlijas teritoriju tika organizēts pirmo
reizi, piesakoties 33 komandām gan no vietējiem novadiem, gan arī
Rīgas. Divu dienu laikā komandas izmantoja iespēju iepazīt Sēlijas
kultūrvidi, cilvēkus, tradīcijas un dabu, apmeklējot 20 kontrolpunktus Sēlijas teritorijā. Katrā no tiem komandas sagaidīja vietu saimnieki vai to pārstāvji, uzdodot komandām sagatavotos uzdevumus,
par kuru izpildīšanu varēja iegūt punktus. Komandām bija iespēja
iegūt arī papildpunktus par noformējumu, kā arī nobildējoties pie
īpašiem objektiem katrā novadā vai daloties ar saviem piedzīvojumiem sociālajos tīklos.
26. jūlija vakarā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta estrādē notika
rallija noslēguma pasākums, kur tika sagaidītas komandas, skaitīti
iegūtie punkti un papildpunkti, kā arī izvērtētas specbalvas komandām. Pirms apbalvošanas komandas varēja baudīt Gintas Krievkalnas un Kristapa Krievkalna akustisko koncertprogrammu.
Pēc iegūto punktu un papildpunktu skaita galvenās balvas tika
pasniegtas komandām:
“Cīši lobi cilvēki” - 1. vieta (dāvanu karte 150,- Eur vērtībā),
“EMO” - 2. vieta (dāvanu karte 100,- Eur vērtībā),“Rozītes” (Viesītes
novads) - 3. vieta (dāvanu karte 70,- Eur vērtībā).
Specbalva par noformējumu un atraktivitāti komandai “Sēlijas
teika” (dāvanu karte 50,- Eur vērtībā).
Specbalva no atpūtas un izklaides parka ”Fantasy” velo komandai “Mums vajag nosaukumu” (biļetes apmeklējumam) un specbalva
no AB parka košajai un atraktīvajai ģimenes komandai “Gurinētie
marķīši” (biļetes apmeklējumam).
Viesītes un Neretas novadu pašvaldības, autotrase “Pilskalni”,
Kafeja “ALĪDA” SIA “RA5”, Sēļu sēta “Gulbji” pasniedza balvas savām favorītkomandām.
Arī Viesītes novads vēlas teikt lielu paldies komandām par atsaucību, gatavošanos un divu dienu ceļojumu Sēlijā! Ceļojumā devās “Cīši lobi cilvēki”, “EMO”, “Rozītes”, “Turbo Omes”, “Ķepaki”,
“Sprīdītis”, “Sēļu raganas”, “Dienvidsusējas sams”, “Vējš matos”,

“ZS&CO”, “Bērziņš & Co”, “Gurinētie marķīši”, “Zobratu tējkannas”, “Ieķingrāvieši”, “Mums vajag nosaukumu”, “Jestrie Slatieši”,
“Muriņi”, “MIX”, “Overthinkers”, “Iesācēji”, “Trīs paaudzes”, “Vecie
sēļi”, “Smaidīgie”, “UMU”, “Zvaigznītes”, “Start”, “Ir OK”, “Pēc pusnakts”, “Sēlijas teika”, “Kvieši”, “Oliņi”, “Uz kuru pusi Rīga?”, “Māris
&CO”.
Tāpat arī liels paldies Viesītes novada kontrolpunktiem – Kafejas
“Alīda” saimniecei, SIA “Spāres-L” saimniekiem, Viesītes muzejam
“Sēlija”, kā arī Gitai Kļaviņai!
Ralliju atbalstīja sponsori: sporta klubs “Saules”, SIA “Liellopu
izsoļu nams”, SIA “Skrīveru saldumi”, atpūtas un izklaides parks
“Fantasy”, AB parks, sporta klubs “Pilskalni”, DUS “Viada”.
Tiekamies jau nākamgad!
Informāciju sagatavoja
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes un sabiedrisko attiecību speciāliste D. Mažeika.
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Jēkabpils novadā notika VI Sēlijas jauniešu diena

Šī gada 14. augustā Jēkabpils
novada Dunavā, Dunavas skolas pagalmā, norisinājās Sēlijas
novadu apvienības novadu –
Jaunjelgavas, Neretas, Aknīstes,
Salas, Ilūkstes, Jēkabpils, Vie-

svētku svinīgu atklāšanu, kurā
piedalījās arī Jēkabpils novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, kā arī Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs
Andris Baltaruņķis, uzrunājot
jauniešus būt aktīviem un izbaudīt šo dienu skaistajā Dunavā.
Pēc svinīgajām svētku uzrunām
jaunieši tika aicināti izkustēties
kopā ar sertificētu fitnesa treneri Elīnu Alli. Kad muskuļi ievingrināti, jaunieši tika sadalīti
jauktās komandās, ļaujot iepazīties vienam ar otru, kā arī izmēģināt savus spēkus kā komandai
atjautīgos uzdevumos, sportiskās un jautrās disciplīnās. Kopā
jauniešiem bija iespēja iesaistīties 4 komandu sporta veidos un
7 individuālajos sporta veidos.
Pēc sportiskām aktivitātēm ikvienam interesentam bija iespēja
pievienoties fitnesa trenerei Elīnai, kura pastāstīja par veselīgu

sītes -, kā arī Krustpils novada
VI Sēlijas novadu Jauniešu diena
“Dzimis Sēlijā”. No Viesītes novada uz pasākumu šogad devās
13 jaunieši.
Jauniešu diena iesākās ar

dzīvesveidu, mītiem par veselīgu
uzturu, sniedzot padomus un iesaistot klausītājus diskusijās.
Pasākuma vakara programma sākās ar komandu apbalvošanu. Visas komandas dāvanā
saņēma sarūpētus dāvanu maisiņus, kuri bija piepildīti ar gardumiem no visiem 8 novadiem,
kā arī sponsoru - SIA “Skrīveru
saldumi” un izklaides parka
“Avārijas brigāde” - sarūpētās
dāvanas.
Vakars noslēdzās ar grupas “Brīvdiena” dzīvās mūzikas
koncertu un dejām!
Paldies Jēkabpils novadam
par sirsnīgo uzņemšanu, kā arī
jauniešiem par aktīvu dalību
jauniešu dienā!
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu
speciāliste D. Mažeika

Top novada dzejnieku dzejas kopkrājums!

Pavisam drīz, septembrī, klajā nāks Viesītes novada dzejnieku
dzejas kopkrājums. Grāmata tiek
izdota Viesītes novada pašvaldības finansētā projekta “Novadnieku dzejas kopkrājuma izdošana”
ietvaros. Šobrīd darbs pie dzejas
apkopošanas un krājuma sagatavošanas ir noslēdzies, notiek iespiešanas darbi.
Krājumā būs divpadsmit autoru darbi. Dzejnieki grāmatiņā
iekļāvuši, viņuprāt, veiksmīgākos,
kā arī jaunākos, nepublicētos dze-

joļus. Kādam to ir vairāk, kādam
mazāk. Kāds jau pats atradis
iespēju publicēt savu dzeju, citam šī ir sava veida debija.
Esmu pārliecināta, ka
mums ir daudz vairāk radošu cilvēku, taču šie autori ir
bijuši aktīvāki un uzdrošinājušies sevi parādīt plašākai
publikai. Paldies par drosmi
un atsaucību! Vairākumu no
viņiem esam iepazinuši Viesītes bibliotēkas un kultūras
pils rīkotajos pasākumos.
Mūsu sadarbība aizsākās jau
2015. gada rudenī, kad notika pirmā tikšanās bibliotēkas
lasītavā. 2019. gadā, pateicoties bibliotēkas organizētajam
braucienam uz dzejas dienām

Riebiņos, mūsu autoriem bija
iespēja sevi parādīt pilnīgi svešai publikai, un tika saņemts
atzinīgs vērtējums. Šajā gadā
arī dzima ideja par novada
dzejnieku kopkrājuma izveidi
un izdošanu, kas nu ir saņēmusi arī pašvaldības atbalstu.
Krājuma pirmā vāka noformējumā, kā arī autoru
dzejas ilustrācijām izmantoti
Viesītes Mākslas un mūzikas
skolas audzēkņu darbi. Tas ir
mūsu jaunās paaudzes radošais devums. Paldies skolas
pedagogiem par iespēju tajā
ielūkoties!
Visbeidzot – krājuma nosaukums. “Mēs neesam VIESI
TE!” tā savu piederības izjūtu
dzimtajai pilsētai kādā intervijā “Viesītes Novada Vēstīm”
asprātīgi un trāpīgi raksturoja
mūsu novadnieki – brāļi Gun-

BIEDRĪBAI “ZĪLE” 10 GADI!
Pirms 10 gadiem rokdarbnieku kopa tika reģistrēta uzņēmumu
reģistrā ar nosaukumu – biedrība
“Zīle”. Gadi paskrējuši vēja spārniem, un, paskatoties atpakaļ,
izrādās - izdarīts ir daudz. Esam
piedalījušies dažādās izstādēs,
atbalstījuši vecos ļaudis, daudzbērnu ģimenes, vēl līdz šim brīdim katrs jaundzimušais novada
bērniņš saņem mūsu darinātos
pirmos zābaciņus. Esam piedalījušies pašvaldības izsludinātajos
projektos. Kur nu vēl ekskursijas
un, protams, kopā būšana. Arī šo-

gad startējām projektu konkursā,
un tagad mums ir savas vizītkartes
un bukleti, lai mūs varētu atpazīt,
piedaloties dažādos pasākumos.
Paldies pašvaldībai un muzejam
“Sēlija” par sadarbību un pretimnākšanu!
Gaidām jaunus dalībniekus
savās rindās! Mūs var satikt trešdienās un sestdienās no plkst.
10:00 – 14:00 muzeja “Sēlija”
amatniecības mājā.

tars un Aigars Godiņi. Lai šie
vārdi nes veiksmi krājumam,
lai tas tiek lasīts un pārlapots
vēl un vēl… Lai šiem dzejniekiem piepulcējas jauni un top
jaunas grāmatas, kas apliecina
mūsu puses radošo cilvēku talantu!
Septembra otrajā pusē tiek
plānoti krājuma atvēršanas
svētki, taču šobrīd precīzs datums vēl nav zināms. Visiem
interesentiem lūgums uzmanīgi sekot līdzi jaunākajai informācijai mājas lapā, LED
ekrānā.
Uz tikšanos grāmatas atvēršanas svētkos!
Grāmatas veidotāju - vietējās
iniciatīvas grupas vārdā –
Viesītes bibliotēkas
vadītāja L. Griškena

Aicinājums
Lones Tautas namā ar 20. septembri atsāks nodarbības
Hip – Hop pulciņš. Mums būs jauna skolotāja Evija.
Visus interesentus gaidīsim svētdien, 20. septembrī,
pulksten 12:30 Lones Tautas namā gatavus nodarbībai un iepazīsimies - gan ar skolotāju, gan viens ar otru, gan ar visu
citu.
Tālr. saziņai – 26313739.
Lones Tautas nama
vadītāja I. Malceniece

Biedrība “Zīle”
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Vasara aiziet, un septembris raugās
Smaidīgs, lai arī apmācies vaigs.
Skatās tas mūsos, kā lieli mēs augam,
Saka viņš - bērni, jums mācīties laiks.

Vasara aiziet

(Z. Ābele)
Pateicoties Viesītes novada sporta organizatores Jolantas Stumbiņas atsaucībai,
mūsu Lones centra bērni 24. jūlijā un 13. augustā apguva futbola spēles iesildīšanās vingrinājumus un citas nepieciešamās prasmes.
Sākumā dažas stafetes ar košiem aksesuāriem un tad pati spēle ar tikpat košiem
tērpiem.
Labi, ka ir šādas aktivitātes, kurās bērni
var fiziski izkustēties - šogad mājās dzīvošanas laiks jau tāpat ir bijis ļoti garš. Šobrīd
arī bērnu vecāki ir ļoti aizņemti daudzajos
lauku darbos.
Prieks bija redzēt bērnus, kuri atbraukuši no Rīgas un dzīvo pie vecmāmiņām, un

trīs meitenes Aivu, Kati, Saniju, kuras nepadevās puikām.
Tik jauki vērot un klausīties, kā Jolanta
darbojas ar bērniem, kā runā, kā dod norādījumus, un tā aizrit divi puslaiki.
Ieguvēji esam visi - esam izkustējušies,

bijuši kopā saspēlē, kas vieno un stiprina!
Noslēgumā kopīga cienāšanās ar cepumiem un saldumiem. Paldies visiem, kuri
piedalījās nodarbībās!
Lones Tautas nama
vadītāja I. Malceniece

Tik lielu tālumu nekad neesmu redzējusi
Jūlijā un augustā Elkšņu pagastā pabijušas vairākas jauniešu grupas, kas daudzveidīgos pasākumos iepazinušas mūsu novada
kultūras un ainavu vērtības.
Sanitas Ovčiņņikovas vadītās deju grupas “Hopā” un “Fandango” no Rīgas ierodas
uz nedēļu ilgu nometni savā pašu spēkiem
iekārtotajā mītnē Elkšņu pagastmājā. Gan
dalībniekiem, gan audzinātājām patīk dabas klātbūtne, kura mijiedarbībā ar organizētajām nodarbībām ļauj spilgti attīstīties
jauniešu talantiem. Apvienojot deju mēģinājumus ar pastaigām gar upi, izzinošu dabas pētniecību mežā un pļavā, pārgājienu uz
novada augstāko kalnu, top noslēguma koncerts, kas bērnišķīgā patiesībā vēsta pārsteidzošas atklāsmes par lielām un netveramām
lietām.
Šīs vasaras tēma “Stāsts par stihijām”: –
Paskaties ārā pa logu – varbūt pamanīsi Gai-

sa stihiju? Vējš pūš ļoti stipri, cilvēki paliek
mājās, sākas vētra, pērkons, zibens… Ūdens
ir mistērija – tas var darīt labu, kā arī postu,
ja to sadusmo. Lietus palīdz augiem, un bērniem ir jautri! Zeme ir smaga. Kukaiņi, dzīvnieciņi, koki izdaiļo Zemi. Es tevi dzirdu, bet
neredzu – mēs esam apmaldījušās. Paskaties
debesīs, cik daudz zvaigžņu! Re, kur komēta
– tas ir liels ledus gabals ar Uguns asti!
Noslēguma koncerts 1. augustā izskanēja arī kā pateicība vietējiem iedzīvotājiem, sadarbības partneriem, Elkšņu pagasta
pārvaldei, darbiniekiem, strādniekiem, kas
gada garumā rūpējas, lai skaistā apkārtne
būtu labiekārtota un sakopta, lai ikvienam
apmeklētājam te gribētos atgriezties atkal!
R. Urbacāne
Fotogrāfijas no deju grupu “Hopā” un
“Fandango” arhīva
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Pagasta svētki Elkšņos - jau devīto gadu

Elkšņu pagasta svētku dienā ikvienam
interesentam bija atvērtas ikdienā slēgtās
Elkšņu skolas ēkas durvis. Apmeklētājiem
bija iespēja iepazīt dažādus atradumus vietējā novadpētniecībā, piemēram, brīvības cīņām veltītu ekspozīciju “Bez vecmāmiņām
brīvības nebūtu”, vēsturisku fotogrāfiju ekspozīciju par Augškurzemes partizānu pulka
kauju gaitām un iespaidīgo Alberta Eglīša
mantojumu – vairāk nekā 1000 sējumus ar
trimdas latviešu grāmatām. Savukārt mākslas cienītāji varēja baudīt Ritas Ratnieces
gleznu izstādi.
Bijusī skolas skolotāja un tās dienas gide
Rudīte Urbacāne skaidro, ka ideja svētkos
atvērt skolas durvis radusies vairāku iemeslu dēļ: “Arvien vairāk cilvēku izsaka vēlēšanos gan iepazīties ar skolas ēku, to, kas šeit

notiek un ir redzams, gan arī uzzināt par
vēsturi. Es pati esmu pārsteigta, ka satieku
cilvēkus, kuri domā, ka šī ir muižas ēka. Šī
nav muižas ēka, šī ir specializēta skolas ēka
uz vecā kroga pamatiem. Un ir arī arvien
vairāk cilvēku, kurus interesē pagātne, kurus interesē dažādas senlietas. Mums šeit ir
daži unikāli vēstures eksponāti.”
Pagasta svētki Elkšņos notiek jau devīto gadu. Lai arī saistībā ar Covid-19 vīrusa
izplatības ierobežošanu šogad svētku programma nebija tik plaša kā citus gadus, neizpalika svētku koncerts. Tā sākumā pagasta
pārvalde svinīgi pateicās aptuveni trīsdesmit iedzīvotājiem, kuri šo gadu laikā līdzdarbojušies svētku organizēšanā. Viens no
tiem bija arī Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, kurš pagasta svētkos

parasti tiesājis volejbola sacensības. Īpaši
novērtēts tika arī vietējās kafijas ražotājas
sniegtais atbalsts.
“Ne tikai pagasta svētkos, bet katru gadu
dažādās aktivitātēs mūs atbalsta Alīdas kafija, tā ir Jolanta Kovnacka. Viņa ir ļoti aktīvs
cilvēks – gan pati piedalās, gan ar savu kafiju
uzklāj mums kafijas galdu,” skaidro Elkšņu
pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Černauskis.
Kafijas ražotāja Jolanta stāsta, ka Elkšņu
pagastā vienmēr ir izdevušies svētki un ir patīkami piedalīties to radīšanā, tāpēc viņa to darīs
arī turpmāk: “Protams, atbalstīsim – vārīsim
kafiju un aicināsim ciemos, vienmēr centīsimies palīdzēt vai kā citādi iesaistīties.”
Tā kā Jolantas ražotās kafijas sastāvā ir
arī ozolzīles, viņa bija īpaši priecīga par dāvanā saņemto koka pulksteni ar zīļu apdruku:
“Ļoti brīnišķīga balva. Gribu pateikties – paldies par šo pulksteni, kuru pielikšu pie sienas savā ražotnē.”
Svinīgajai daļai noslēdzoties, Elkšņu
pagasta iedzīvotājus un viesus ar koncertu
priecēja Atis un Jānis Auzāni. Pagasta pārvaldē izsaka ieceri, ka nākamajā gadā, svinot
pagasta svētku desmito jubileju, sagaidāma
vēl līksmāka un notikumiem bagātāka svētku programma.
E. Elksnīte
L. Lukstenieces foto
Pārpublicēts no http://jekabpilslaiks.lv/
index.php?mod=1&op=out&id=29039&r
=Jekabpils

Kafeja ALĪDA Elkšņos uzsāk Velo Nomu
SIA RA 5 iesniedza pieteikumu un guva atbalstu Viesītes
novada pašvaldības izsludinātajā Grantu konkursā. Šī bija
iespēja paplašināt uzņēmuma
darbības virzienus. Kafejas
ALĪDA fabrikā viesojas daudz
ceļotāju. Kad viņiem jautā, ko
vēl ceļotāji vēlētos piedzīvot
Viesītes novadā, daudzi min,
ka trūkst aktīvā tūrisma piedāvājuma. Tā arī nolēmām izveidot mazo velo nomu, kurā
ietilpst 3 velosipēdi, bērnu
ķiveres, bērnu krēsliņš, velo
bagāžnieka soma. Šis piedāvājums ir aktuāls ģimenēm un
nelielām grupām. Tiklīdz jutīsim, ka pieaug interese, esam
gatavi ar laiku piedāvājumu
papildināt.
Šinī laikā vērojama tendence tūrismā ceļot nelielām
grupām, darboties aktivitātēs,
būt dabā. Strādājam ar mar-
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šrutu izstrādēm un aicinām
apkārtnes ļaudis piedāvāt ceļotājiem iespēju iegriezties
viņu sētā, lai uzpildītu ūdens
traukus un iegādātos kādus
no lauku labumiem. Šāda informācija būtu noderīga. Aicinām arī ceļojumos ņemt līdzi
termokrūzi, kuru piepildīsim
ar kafeju.
Līdz šim brīdim velo nomu
izmantojuši jaunieši un populārākais maršruts ir Ormaņkalns un ceļi apkārt Saukas
ezeram.
Viesītes novada iedzīvotājiem atlaides!
Cenas un pārējā informācija: www.kafejaalida.lv sadaļā Velo Noma. Par sadarbības iespējām rakstiet: kafeja.
alida@gmail.com vai zvaniet
26582074, Jolanta Kovnacka.
J. Kovnacka
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Nosvinēti 10. Rites pagasta svētki

Lai gan Rites pagasts savu nosaukumu ir
ieguvis tālajā 1925. gadā, šogad 2020. gada 8.
augustā tika svinēti 10. Rites pagasta svētki.
Veicinot kopā būšanas prieku un piederības apziņu savai dzimtajai vietai, visus šos
gadus svētkus svinam ar dažādām jautrām
atrakcijām bērniem un pieaugušajiem.
Kā pirmie dalībnieki bija 11 lieli un mazi
makšķernieki, kas sacentās par lielākā loma,
mazākā loma, lielākās un mazākās zivs titulu (tās bija reizē arī klusākās sacensības).
Lai viens otru netraucētu ar sarunām un lai
aizpildītu ilgo gaidīšanas laiku, makšķerniekiem tika pasniegti grauzdiņi.
Kā jau svētkos, pie balvām tika ne tikai
vietu ieguvēji - veicināšanas balvas saņēma
arī tukšā loma īpašnieki (ar zivīm nekad
neko nevar zināt).
Pēc makšķernieku apbalvošanas un ap-

sveikuma runas svētku dalībnieki varēja
piedalīties dažādās individuālajās, pāru un
komandu stafetēs. Protams, notika arī tradicionālā volejbola un dvieļu volejbola sacensības.
Bērniem bija iespēja piedalīties jautrajās
spēlēs, ko vadīja sporta organizatore Jolanta. Visas dienas garumā varēja priecāties uz
milzīgās piepūšamās atrakcijas. Lai atvēsinātu sakarsušos un nedaudz nogurušos bērnus, atbalstītāji bija sarūpējuši mazas balviņas un saldējumu visiem mazajiem svētku
viesiem un dalībniekiem.
Par enerģijas atjaunošanu rūpējās Rites pagasta pārvaldes meitenes Kristīne un
Larisa, pasniedzot pusdienas visiem svētku viesiem. Šeit varēja nobaudīt, vērtēt un
balsot par salātu konkursa laikā tapušajiem
daudzveidīgajiem salātiem.

Pusdienu pārtraukumā Rites pagasta
amatierteātris priecēja ar jautru skeču. Tika
griezts laimes rats svētku galvenās balvas izlozei. Bagātīgs pārtikas grozs šogad aizceļoja
uz Jēkabpili.
Svētku noslēgumā ar jauku koncertu 10.
pagasta svētkos mūs apsveica dziedātājs Ainārs Bumbieris.
Pēc koncerta tika pasniegtas balvas stafešu un komandu spēļu uzvarētājiem un
svētku atbalstītājiem.
Rites pagasta pārvaldes vārdā saku paldies Tautas nama vadītājai Ainai par brīnišķīgajiem svētkiem! Lai svētki izdotos,
ir vajadzīgs komandas darbs, tāpēc paldies
visiem, kas atbalstīja gan finansiāli, gan ieguldot savu izdomu un darbu!
Pagasta pārvaldes vadītāja L. Bārdule

Atpūtas vietas izveide Stupeļu pilskalnā

Latvijā arvien vairāk tiek popularizēts un
atbalstīts lauku tūrisms. Mums ir ļoti daudz
skaistu, apskatāmu vietu, bet ir jāpieliek izdoma
un darbs, lai šis vietas piedāvātu apskatīt ceļotājiem.
Viesītes novada Rites pagastā atrodas Stupeļu pilskalns. Tas ir skaists un neatkārtojams
ar savu milzīgo akmeni, kas ir 6,5 m garš, 5,7
m plats, un pilskalna stāvākās malas augstums
ir 2,7 m virs zemes. Tas ir viens no lielākajiem
Sēlijas pilskalniem.

Biedrības “Ritten” biedri katru gadu atbalsta
Rites pagasta pārvaldi un dodas talkā sakopt šo
vietu, lai pilskalns būtu pievilcīgāks tūristiem,
kas šeit iegriežas, ceļojot uz skaisto Ilzenbergas
muižu.
Lai varētu šo apskates un atpūtas vietu iekļaut Viesītes novada tūrisma maršrutā, tādējādi veicinot novada atpazīstamību, biedrība “Ritten” nolēma rakstīt projektu un startēt Viesītes
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novada izsludinātajā NVO projektu konkursā
ar projektu “Atpūtas vietas izveide Stupeļu pilskalnā”.
Projekts tika uzrakstīts un apstiprināts. Vietējais uzņēmējs izgatavoja stendu, uz kura varēs
izvietot informāciju par pilskalna vēsturi, augu
un dzīvnieku valsti. Tā vēl ir jāsaskaņo ar nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi, jo pilskalns
ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis.
Pie lielā akmens ir izveidota atpūtas vieta ar
galdu un soliem. Šeit ceļotāji varēs ieturēt maltīti
vai vienkārši atpūsties.
Lai gan izdarīts nav daudz, pilskalns ir ieguvis sakoptāku izskatu.
Paldies novada domei par atbalstu, Jānim
par izgatavoto informācijas stendu, soliem un
galdu!
Esiet laipni gaidīti Stupeļu pilskalnā Rites
pagastā!
Biedrības valdes priekšsēdētāja
A. Guoģe
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Viesītes vidusskolas izglītības iestādes gatavas
jaunajam mācību gadam
Pirmdien, 24. augustā, Viesītes novadā notika izglītības
iestāžu pieņemšana jaunajam
mācību gadam. Viesītes novadā izglītības pārvaldes vadītāja
Anda Ķiploka, galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece, Viesītes novada pašvaldības izpilddirektore
Sanita Lūse un Viesītes novada
pašvaldības priekšsēdētājs Alfons Žuks apmeklēja Viesītes
vidusskolu, PII “Zīlīte”, Viesītes
mūzikas un mākslas skolu un
Viesītes vidusskolas izglītības
programmu īstenošanas vietu
“Rites pamatskola”, lai novērtētu to gatavību jaunajam mācību
gadam.
Izglītības iestāžu pieņemšana iesākās Viesītes vidusskolā,
kur izglītības iestāžu vadītāji
kopā ar izglītības pārvaldes vadītāju un speciālisti, kā arī Viesītes novada pašvaldības vadību
pārrunāja aktuālos jautājumus
par to, kā izglītības iestādēs tiks
nodrošināti epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai, kā arī kāda būs mācību
procesa kārtība izglītības iestādēs. Viesītes vidusskolas direktors A. Baldunčiks informēja,
ka Viesītes vidusskolā tiks īstenots A mācību modelis – mācības notiks klātienē, ievērojot
visus piesardzības pasākumus,
kā vienu no tiem minot pus-

dienu pārtraukumu īstenošanu
trīs maiņās. Savukārt izglītības
pārvaldes vadītāja uzsvēra, ka
mācību procesa kārtībā un epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanā lielu nozīmi ieņems arī komunikācija par visu
aktuālo gan ar skolēniem, gan
skolēnu vecākiem, gan izglītības

darbinieku vidū.
Runājot par paveiktajiem
darbiem, šovasar Viesītes vidusskolā tiek veikta jumta seguma
nomaiņa, kā arī tiek plānots
tuvākajā laikā uzstādīt žogu ap
Viesītes vidusskolas teritoriju.
Viesītes pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” šovasar iz-

remontēta grupiņas garderobe,
nomainot vecos skapīšus pret
krāsainiem, jauniem skapīšiem,
kā arī nomainītas durvis. Tāpat
arī tiek informēts, ka tuvākajā
laikā bērnudārza teritorija tiks
papildināta ar divām jaunām
šūpolēm – ligzdām. Kopumā
šogad pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” bērnudārza gaitas
uzsāks 109 bērni.
Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas
vietā “Rites pamatskola” šogad uzsvars tika likts uz skolas
bērnudārza puses grupiņu atjaunošanu. Tika veikts kosmētiskais remonts galvenajā zālē,
atjaunotas grupiņu tualetes, kā
arī turpinās pilnveidotā mācību
satura un kompetenču pieejas
īstenošana.
Visās Viesītes novada mācību iestādēs pedagogu rindas
ir nokomplektētas. Komisija
nepilnības pārbaudes laikā nav
konstatējusi, un skolas ir atzītas
kā darbam gatavas.
Jaunatnes lietu un sabiedrisko
attiecību speciāliste
D. Mažeika
Autores foto
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KULTŪRAS AFIŠA

Viesītes Kultūras pilī

Kino zālē

16. septembrī plkst. 9:30
les/

muzikāla leļļu izrāde bērniem “Mākonīša labie darbi” /Rikko lel-

Mākonītis vēlas darīt daudz labu darbu. Saulītes iedrošināts, viņš
dodas uz pilsētu. Tur viņš daudziem sagādā raizes. Nesapratis – kāpēc
tā, mākonītis dodas uz laukiem. Atbildi palīdz rast mēnestiņš. Vai visiem vari būt labs? Kāpēc ir svarīgi, neskatoties ne uz ko, darīt labos
darbus?
Izrādē piedalās 9 roku lelles: Mākonītis, Sētnieks, Onka, Vārna,
Zaķītis, Ezītis, Saulīte, Mēnestiņš, Vējš.
Biļetes cena - EUR 2,00.

26. septembrī plkst. 19:00
Valtera Krauzes stand-up /autorvakars ar muzikālām ilustrācijām/
Kurš gan Latvijā nezina enerģisko, humora pilno un bieži vien
arī nopietno TV zvaigzni, aktieri, bijušo radio programmu vadītāju
un vienkārši lielisko cilvēku Valteru Krauzi!? Tūkstošiem cilvēku ir
smējušies par viņa jokiem, atbildējuši līdz ar viņu uz nopietniem
jautājumiem TV šovā “Es mīlu Tevi, Latvija”, priecājušies viņa vadītajos pasākumos un kāzās. Ir pienācis brīdis, kad Valters ar šiem
stāstiem dalīsies ar skatītājiem.
Ar muzikālo noformējumu viņa stāstīto ilustrēs pianists Juris Kristons.
Biļešu cenas: EUR 7,00;
10,00; 12,00.
Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu Paradīzes” kasēs
un Viesītes Kultūras pilī.

1. septembrī
plkst. 12:00

piedzīvojumu animācijas filma “Sarkanās kurpītes un septiņi
rūķīši”.
Pasaku salā septiņi prinči kā parasti bez
pārlieku lielām grūtībām izglābj no pūķa ķetnām skaisto princesi.
Taču princese it nemaz
nav tāda, kādu prinči to
iedomājušies. Par ķircināšanu un apsmiešanu
prinči izpelnās feju princeses lāstu un tiek pārvērsti par septiņiem rūķīšiem. Lāstu var lauzt tikai ar skūpstu no daiļavas, kas, kā izrādās,
valkā sarkanas kurpītes. Tomēr arī pašai kurpju valkātājai ir kāds
noslēpums. Vai rūķīšiem izdosies atkal pārvērsties par prinčiem?
Filma dublēta latviešu valodā.
Ieeja - bez maksas.

Pieminam
aizsaulē
aizgājušos…
Vaira Bekmane
1946. - 24.07.2020.
Elkšņu pagasts
Aleksandrs Turļuks
1938. - 08.08.2020.
Viesīte
Valija Birmuhanova
1943. - 11.08.2020.
Viesīte

28. septembrī plkst. 13:00
jautra izrāde bērniem un vecākiem “Dzeltenā zemūdene” /apvienība Teātris un Es/
Trīs draugi – Bullis, Kaza un
Auns - šo dienu ir nolēmuši uzsākt
ar jauno datorspēli DZELTENĀ ZEMŪDENE. Katrs ir ieņēmis savu vietu
slēpnī, dzinēji ir iedarbināti un īstā
cīņa starp zemūdenēm tūlīt sāksies,
bet tavu nelaimi! Ir pazudis INTERNETS! Ko darīt? Lugas varoņi ir izmisumā! Skaidrs ir viens – dzīve ir
apstājusies. Tik ļoti viņiem šobrīd ir nepieciešams kāds piedzīvojums, ass stāsta pavērsiens vai galvu reibinošs notikums!!! Un
tad pēkšņi vienam no draugiem rodas lieliska ideja, tikai, lai to
realizētu, ir nepieciešams kaut kas īpašs… Kas tas ir? To jūs uzzināsiet, ja atnāksiet uz izrādi vecākiem un bērniem – DZELTENĀ
ZEMŪDENE!
Režisors Armands Ekštets. Biļetes cena: EUR 2,50.

Aleksandrs Samuilis
1983. - 12.08.2020.
Viesītes pagasts
Miervaldis Tomiņš
1959. - 12.08.2020.
Viesīte
Andrejs Jasinevičs
1949. - 14.08.2020.
Elkšņu pagasts
Lita Semjonova
1947. - 16.08.2020.
Viesīte

Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem!

Viesītes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie –
2 zēni.
Sveicam vecākus!

IZSTĀDES VIESĪTES
KULTŪRAS PILĪ
Septembrī Viesītes kultūras
pilī skatāma izstāde
“Klusums”:
• gleznotāja
Jāņa Jēkabsona gleznas
Tradīciju zālē;

• novadnieka
Edvīna Vecumnieka
akvareļi”
Izstāžu zālē.
Izstādi aicinām apmeklēt darba
dienās no plkst. 10:00 – 17:00.

Sirsnīgs paldies radiem,
draugiem un visiem pārējiem,
kas skumju brīdī bija kopā ar
mums, mūsu mīļo Aleksandru
mūžībā pavadot!
Pateicamies IK “Viesītes
Efejas” par atvadu ceremonijas
organizēšanu!
Paldies visiem par sniegto
atbalstu, sapratni un iejūtību!
Vecāki un
māsas ar ģimenēm
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