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Svētkus gaidot!

Kad nedienas melnas
tev apkārt kauc,
Šķiet, krūtīs sāk izdzist
jau liesmas,
Tad, draugs, atceries
vienu –
Mūs var glābt tikai
dziesmas.

Ar dziesmām, ko teica tev
māmuļa reiz,
Ar dziesmām,
kas skanēja ārēs,
Kas tālumā dzimteni
mīļoto sveic,
Tu nedienām grūtām
ej pāri.
V. Budens

I. Dreijera foto
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Pavisam drīz – pašvaldību vēlēšanas!

Šogad 5. jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Kandidātu
sarakstu iesniegšana šīm vēlēšanām norisinājās no 17. marta
līdz 6. aprīlim. Uz 19 deputātu
vietām jaunajā Jēkabpils novadā pretendē 227 kandidāti
no 12 sarakstiem, bet kopumā
Latvijā pašvaldību vēlēšanu komisijās iesniegti 324 kandidātu
saraksti, kuros uz iekļūšanu 41
pašvaldības domē kopumā pretendē 5599 kandidāti.
Vēlēšanu iecirkņu darba
laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs no pulksten
7:00 līdz 20:00. Vēlētāji varēs
izmantot arī iespēju nobalsot
iepriekš.
Iepriekšējā balsošana notiks: pirmdien, 31. maijā, no
plkst. 16:00 līdz 20:00; ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9:00
līdz 16:00; piektdien, 4. jūnijā,
no plkst. 13:00 līdz 20:00.
Vēlētāji ar iesniegtajiem
kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām un
ziņām par kandidātiem var
iepazīties Centrālās vēlēšanu
komisijas (CVK) tīmekļvietnē https://pv2021.cvk.lv
Pašvaldības izdevumā šoreiz īsumā par tiem kandidātiem, kuri vai nu pārstāv mūsu
novadu, vai arī šeit dzīvo. Līdz
ar to varam cerēt, ka viņi pārstāvēs mūsu puses cilvēku in-

Viesītes novada pašvaldība,
Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs.
18. Anatolijs Kvitkovs (1966.),
Viesītes novada pašvaldība, domes deputāts.
19. Jurijs Turļuks (1971.), SIA
Āres J&T, valdes priekšsēdētājs.
20. Roberts Orups (1954.), Viesītes vidusskola, direktora vietnieks informātikā.
22. Valdis Banders (1964.), Saukas pagasta KS Ritenis, valdes
priekšsēdētājs.

tereses un vajadzības lielajā
novadā.
Kārtas numuru secībā minēti tie saraksti, kuros ir kandidāti no mūsu tagadējā novada;
katram kandidātam norādīts tā
kārtas numurs attiecīgajā sarakstā.

1. Politiskā partija “KPV
LV”
8. Ainis Kāršenieks (1966.), SIA
Prosale, konsultants.
2. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI
1. Alfons Žuks (1966.), Viesītes novada pašvaldība, domes
priekšsēdētājs.
3. Iveta Līce (1963.), I. Līces ģimenes ārsta prakse, ģimenes
ārste.
5. Aigars Godiņš (1958.), Jēkabpils Tautas nams, vadītājs.
6. Juris Ratnieks (1975.), Viesītes novada pašvaldība, Sēlijas
Sporta skolas treneris.
7. Daina Vītola (1964.), Viesītes
novada pašvaldība, kancelejas
vadītāja.
9. Sanita Lūse (1969.), Viesītes
novada pašvaldība, izpilddirektore.
13. Gatis Puzāns (1986.), Viesītes novada pašvaldība, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i., būvinženieris.
16. Dainis Černauskis (1960.),

4. LSDSP
3. Evita Kilbauska (1990.), Viesītes PII “Zīlīte”, PII pedagogs.
5. Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!” - “Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”
2. Gunta Dimitrijeva (1955.),
Jēkabpils novada pašvaldība,
izpilddirektore.
19. Rolands Tīrumnieks (1990.),
z/s “Kalna Dambrāni”, pārvaldnieks.
22. Māris Lācis (1984.), SIA
“Spāres-L”, vadītāja vietnieks.
6. Jaunā konservatīvā partija
11. Rolands Grava (1980.), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Operatīvā
medicīniskā transportlīdzekļa
vadītājs.

7. Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”, Partija “VIENOTĪBA”
6. Pēteris Līcis (1975.), SIA LC
Būve, būvdarbu vadītājs.
20. Sandra Broniča (1964.),
Sandras Broničas ģimenes ārsta
prakse, ģimenes ārste.
8. “Latvijas attīstībai”
4. Jānis Raščevskis (1954.), Saukas dabas parka biedrība, valdes priekšsēdētājs.
6. Juris Līcis (1965.), Jēkabpils
pilsētas pašvaldība, Jēkabpils
izglītības pārvaldes vadītājs.
9. JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA
15. Modris Lāčplēsis (1964.), KS
“Poceri”, valdes priekšsēdētājs.
11. “PROGRESĪVIE”
2. Alla Beļinska (1972.), Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība
(LCFB), valdes priekšsēdētāja.
12. Latvijas Zemnieku savienība
14. Edgars Mols (1971.), SIA
“Sīpoli”, valdes priekšsēdētājs.
Informācija sagatavota, izmantojot Centrālās vēlēšanu
komisijas (CVK) tīmekļvietnihttps://pv2021.cvk.lv

OFICIĀLĀS ZIŅAS

Viesītes novada domes sēdēs 2021. gada 24.
martā (ārkārtas) un 22. aprīlī (kārtējā)
24. marta domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Par Viesītes novada domes 2021. gada 18. marta lēmuma Nr. 30 “Par Viesītes novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gričānu karjers”,
Viesītes pag., Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu
Nr. 2021/17 apstiprināšanu” atcelšanu.
2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā

grāmatā Viesītes novada pašvaldībai uz zemes vienību un atsavināšanas procesa uzsākšanu.
4. Par grozījumiem Iepirkumu komisijas sastāvā. No iepirkumu komisijas sastāva izslēdza
deputātu Robertu Orupu, komisijas sastāvā iekļāva pašvaldības
projektu administratori Lieni
Maisaku.

īpašuma “Spuru karjers”, Viesītes pag., Viesītes nov., zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56350090093, 1. kvartāla 1.,
2., 3., 4., 5. nogabalu kailcirtes
atklātas, mutiskas izsoles ar
augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un līguma
slēgšanu. Objekta nosolītā cena
- 16200 EUR.
3. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, starpgabala
statusa noteikšanu, īpašuma
tiesību nostiprināšanu zemes-

22. aprīļa domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Par nekustamo īpašumu
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Amatnieku ielā 2, Viesītē. Nolēma to nepārņemt pašvaldības
īpašumā.
2. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāju Andu Slogu
(30.04.2021.), ņemot vērā personīgo iesniegumu par atbrīvošanu no darba uz pašas vēlēšanos.
3. Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes
vidusskolas skolēniem un pedagogiem” apstiprināšanu. Pēc
Viesītes vidusskolas ierosināju-
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ma Nolikums apstiprināts jaunā
redakcijā, veicot dažus papildinājumus un grozījumus.
4. Par materiālo atbalstu
ēdināšanai izglītojamiem valstī
noteiktās ārkārtējās situācijas
laikā, piešķirot Pārtikas kartes
skolēniem, kuri mācās Viesītes
vidusskolā (Viesītē un Ritē) no
5. līdz 12. klasei. Pārtikas karte EUR 22,50 apmērā vienam
skolēnam par laika periodu no
2021. gada 8. marta līdz 6. aprīlim. Pārtikas kartes pārtikas
preču iegādei jāatprečo līdz
2021. gada 7. maijam.
5. Par papildus finansējuma
5000 EUR piešķiršanu Viesītes
kultūras pils budžetā jaunu drapēriju iegādei Viesītes kultūras
pils skatuvei, koncertzālei un
balkonam.
6. Par finansējuma 921,37
EUR piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta atkritumu izvešanai no
Viesītes pilsētas uz SIA “Vidusdaugavas SPAAO “Dziļā vāda””.
7. Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu (viens informācijas stends).
8. Par pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā 3
personām.
9. Par nekustamā īpašuma
“Vītoliņi” Rites pagastā atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. Objekts nosolīts
par 14900 EUR.
10. Par nekustamā īpašuma “Ievu Grāvis” Viesītes pagastā atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles
protokola apstiprināšanu. Objekta nosolīts par 12800 EUR.
11. Par nekustamā īpašuma - Kārļa iela 3, Viesīte - atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola
apstiprināšanu. Objekts nosolīts par 1510 EUR.
12. Par nekustamā īpašuma
“Viesītes” Viesītes pagastā atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola
apstiprināšanu. Objekts nosolīts par 3600 EUR.
13. Par izsoles pārtraukšanu Viesītes novada pašvaldībai
piederošajam dzīvokļa īpašumam - Jaunā iela 4-9, Elkšņi,

“Silameži” Saukas pagastā atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu
Nr. 2021/29 apstiprināšanu. Izsoles sākumcena 6650 EUR.
24. Par nekustamā īpašuma
“Arāji” Saukas pagastā atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu
soli un izsoles noteikumu Nr.
2021/30 apstiprināšanu. Izsoles
sākumcena 5150 EUR.
25. Par nekustamā īpašuma - Amatnieku iela 6, Viesīte - atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 2021/31 apstiprināšanu. Izsoles sākumcena 1600
EUR.
26. Par nekustamā īpašuma
“Imantas” Saukas pagastā atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr. 2021/32 apstiprināšanu. Izsoles sākumcena
6020 EUR.
27. Apstiprināja uzraudzības pārskatu Nr. 5 par Viesītes
novada attīstības programmas
(2014. - 2020.) izpildi 2018. 2020. gadā.
28. Par Viesītes novada domes piešķirto atbalstu no pašvaldības budžeta 2021. gadā
vietējo iniciatīvu projektiem.
Atbalstīja 7 projektus, kopējā
summa 2880 EUR.
29. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 3 personām
piederošo dzīvokļu uzturēšanai.
30. Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar 6 personām un
zemes nomas līgumu laušanu ar
2 personām.
31. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 3 dzīvokļiem.
32. Par adreses maiņu 1 īpašumam.
33. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 2
īpašumiem.
34. Par nekustamo īpašumu
maiņu. Nolēma nemainīt fiziskai personai piederošo īpašumu
pret pašvaldībai piederošo īpašumu.
35. Par izmaiņām Valsts
kadastra reģistrā, starpgabala
statusa piešķiršanu, īpašuma
tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai, adrešu un nosaukumu

Elkšņu pagasts.
14. Par pasažieru autobusa
VAN HOOL ACRON 815 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.
2021/20 apstiprināšanu. Izsoles
sākumcena 660 EUR.
15. Par kravas kastes MERCEDES BENZ 608 atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu
soli un izsoles noteikumu Nr.
2021/21 apstiprināšanu. Izsoles
sākumcena 630 EUR.
16. Par moto transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT
ar reģ. Nr. TD1430 atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu
soli un izsoles noteikumu Nr.
2021/22 apstiprināšanu. Izsoles
sākumcena 350 EUR.
17. Par moto transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT
ar reģ. Nr. TD1429 atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu
soli un izsoles noteikumu Nr.
2021/23 apstiprināšanu. Izsoles
sākumcena 330 EUR.
18. Par moto transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT
ar reģ. Nr. TC2563 atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu
soli un izsoles noteikumu Nr.
2021/24 apstiprināšanu. Izsoles
sākumcena 340 EUR.
19. Par moto transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT
ar reģ. Nr. TD1397 atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu
soli un izsoles noteikumu Nr.
2021/25 apstiprināšanu. Izsoles
sākumcena 335 EUR.
20. Par motorlaivas FIBER
FLEET atklātu, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr. 2021/26 apstiprināšanu. Izsoles sākumcena
220 EUR.
21. Par nekustamā īpašuma
“Čiekurnieki” Viesītes pagastā
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 2021/27 apstiprināšanu. Izsoles sākumcena 12800
EUR.
22. Par nekustamā īpašuma
“Meža Baloži” Viesītes pagastā
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 2021/28 apstiprināšanu. Izsoles sākumcena 14400
EUR.
23. Par nekustamā īpašuma
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piešķiršanu un atsavināšanas
procesa uzsākšanu.
36. Par nekustamo īpašumu
atsavināšanas procesa uzsākšanu 2 īpašumiem.
37. Par 2 nekustamo īpašumu sadalīšanu.
38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 2 nekustamajiem īpašumiem.
39. Par adreses piešķiršanu
dzīvokļa īpašumam.
40. Par adrešu piešķiršanu
būvēm.
41. Par īpašuma tiesību atzīšanu Viesītes novada Elkšņu
pagastā.
42. Par Viesītes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā.
43. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās 1/8 domājamās daļas no zemes gabala no
nekustamā īpašuma - Robežu
iela 11, Viesīte - atsavināšanu.
44. Par telpas iznomāšanu
Smilšu ielā 2, Viesītē.
45. Par izmaiņām Viesītes
novada vēlēšanu komisijas sastāvā. Viesītes novada vēlēšanu
komisijā savu darbību izbeidza
Evita Čibule, Inese Ponomarenko, Aina Guoģe. Līdz ar to Viesītes novada vēlēšanu komisijas
sastāvā iekļāva komisijas kandidātus Austru Saturiņu un Valdu
Lāčplēsi.
46. Par Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāju. Ar 2021. gada 1.
maiju par muzeja vadītāju apstiprināja Ainu Guoģi.
47. Apstiprināja Viesītes
muzeja “Sēlija” Darbības un attīstības stratēģiju 2021. - 2025.
gadam.
48. Par nekustamā īpašuma
“Torņa garāžas” Saukas pagastā
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 2021/33 apstiprināšanu. Izsoles sākumcena 2070
EUR.
Domes sēžu protokoli
publicēti
pašvaldības mājaslapā:
www.viesite.lv
Informāciju sagatavoja
pašvaldības kancelejas
vadītāja D. Vītola.
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5. Naudas balvas pedagogiem par skolēnu sagatavošanu un skolēnu sasniegumiem sporta sacensībās tiek piešķirtas sekojošā apmērā:

APSTIPRINĀTS
Ar Viesītes novada domes
2021. gada 21. aprīļa lēmumu Nr. 3 (prot. Nr. 7)

Sasniegtais rezultāts

NOLIKUMS

Viesītes novada Viesītē
“Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes vidusskolas skolēniem un pedagogiem”
Nolikums nosaka kārtību, kādā piešķir naudas balvas Viesītes
novada vispārizglītojošo skolu (Viesītes vidusskola un izglītības
programmu īstenošanas vieta “Rites pamatskola”) skolēniem un
skolotājiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursos.
Naudas balvas Viesītes novada izglītības iestāžu skolēniem un
pedagogiem piešķir šim nolūkam pašvaldības pamatbudžetā paredzētā finansējuma apjomā (balvu fonds).

Starpskolu
sākumskolu
mērogā

Starpnovadu
mērogā
Olimpiādes,
konkursi

Reģionālajā
mērogā
Olimpiādes,
konkursi,
ZPD

Valsts
mērogā

1. vieta

EUR 25.00

EUR 40.00

EUR 50.00

EUR
100.00

2. vieta

EUR 20.00

EUR 30.00

EUR 40.00

EUR 80.00

3. vieta

EUR 15.00

EUR 20.00

EUR 30.00

EUR 60.00

Atzinība
un
līdzdalība
SZPD

EUR 10.00

EUR 10.00

EUR 20.00

EUR 40.00

2. Naudas balvas skolēniem par panākumiem skatuves runas
konkursā un pedagogiem par skolēnu sagatavošanu un skolēnu sasniegumiem tiek piešķirtas sekojošā apmērā:
Sasniegtais rezultāts

Starpnovadu mērogā
(1. kārta)

IA pakāpe

EUR 25.00

I pakāpe

EUR 20.00

EUR 25.00

II pakāpe

EUR 10.00

EUR 20.00

III pakāpe

-

EUR 15.00

Reģionālajā mērogā
(2. kārta)

Starpnovadu mērogā
(1. kārta)

A pakāpe (augstākā)

EUR 40.00

EUR 50.00

EUR 25.00

EUR 35.00

II pakāpe

EUR 15.00

EUR 25.00

III pakāpe

EUR 10.00

EUR 15.00

Starpnovadu mērogā
(1. kārta)

(2. kārta)

1. vieta

EUR 20.00

EUR 25.00

2. vieta

EUR 15.00

EUR 20.00

3. vieta

EUR 10.00

EUR 15.00

EUR 15.00

EUR 20.00

3. vieta

EUR 10.00

EUR 15.00

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - Viesītes novada Elkšņu pagasta “Mazgraudiņi”, ar kadastra numuru 56580020115 - atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56580020115 ar platību 4,94 ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 9900.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens
simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.
Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” prasībām.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un
dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 29. aprīlim (ieskaitot) darba laikā
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 30. aprīlī plkst. 9:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.

4.2. par individuālo izpildītāju sasniegumiem (vokālisti utt.)
Sasniegtais rezultāts

EUR 25.00

2. vieta

IZSOLES

Reģionālajā mērogā
(ar valsts žūriju - 2. kārta)

I pakāpe

(2. kārta)

EUR 20.00

Novada domes priekšsēdētājs A. Žuks

3. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu konkursu 1. pakāpes
ieguvējiem tiek piešķirta 1 dienas ekskursija, apmaksājot transporta
izdevumus: EUR 300.00
4. Naudas balvas pedagogiem par skolēnu sagatavošanu un skolēnu sasniegumiem mākslinieciskajā pašdarbībā tiek piešķirtas sekojošā apmērā:
4.1. par kolektīvu sasniegumiem:
Sasniegtais
rezultāts

(1. kārta)
1. vieta

6. Par naudas balvas apmēru par sasniegumiem starptautiska
mēroga mācību olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās novada
dome lemj atsevišķi, nosakot summu ikgadējā budžeta ietvaros.
7. Ja pedagogs ir sagatavojis vairākus skolēnus, kuri ieguvuši
godalgotas vietas, naudas balvas tiek summētas, bet to apmērs nedrīkst pārsniegt valstī noteikto minimālās darba algas apmēru.
8. Ja skolēns piedalījies un ieguvis godalgotas vietas vairākos
mācību priekšmetos, naudas balvas tiek summētas, bet to apmērs
nedrīkst pārsniegt valstī noteikto minimālās darba algas apmēru.
9. Katras klases 2 skolēniem ar augstāko vidējo mācību sasniegumu vērtējumu, mācību gadu beidzot (nav neviena vērtējuma zemāka
par “6” ballēm), un 1 skolēnam ar augstāko sekmju dinamiku, salīdzinot ar 1 semestri, tiek piešķirta 1 dienas ekskursija, apmaksājot
transporta izdevumus sekojošā apmērā:
9.1. Viesītes vidusskolā:
1. - 4. klašu grupā - 300 EUR,
5. - 8. klašu grupā - 300 EUR,
9. - 12. klašu grupā - 300 EUR;
9.2. Rites pamatskolā:
1. - 9. klašu grupā - 300 EUR.
Ja kāds skolēns atsakās no dalības ekskursijā, vieta tiek dota nākamajam sekmēs labākajam.
10. Apbalvošanas kārtība ar naudas balvām:
10.1. katra mācību gada beigās iestādes vadība novada pašvaldībā iesniedz iesniegumus par apbalvojamajiem skolēniem un pedagogiem, iesniegumā norādot katra skolēna sasniegumu un pedagogu,
kurš skolēnu sagatavojis;
10.2. iesniegumus par skolēnu un pedagogu apbalvošanu izskata
novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja un sagatavo priekšlikumus apbalvošanai;
10.3. lēmumu par apbalvošanu pieņem Viesītes novada dome.
11. Pieņemtais Nolikums stājas spēkā ar 2021. gada 23. aprīli, līdz
ar to atzīt par spēku zaudējušu 2018. gada 17. aprīļa Nolikumu “Par
naudas balvu, balvu piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo
skolu (Rites pamatskola, Viesītes vidusskola) skolēniem un pedagogiem un konkursa “Labākā klase” uzvarētāju apbalvošanai”.

1. Naudas balvas skolēniem par panākumiem valsts, reģiona,
starpnovadu un starpskolu mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, skolēnu zinātnieciski pētniecisko darbu konkursos, kā arī
pedagogiem par šo skolēnu sagatavošanu tiek piešķirtas sekojošā
apmērā:

Sasniegtais
rezultāts

Starpnovadu mērogā
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Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - Viesītes novada Viesītes pagasta “Laukmales”, ar kadastra numuru 56350130082 - atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56350130076 ar platību 3,65 ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 10500.00. Izsoles solis - EUR 100.00
(viens simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.
Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” prasībām.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un
dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 29. aprīlim (ieskaitot) darba laikā
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 30. aprīlī plkst. 10:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - Viesītes novada Viesītes pagasta “Osīši”, ar kadastra numuru 56350110152 - atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350110106
ar platību 2,64 ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 7520.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens
simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Īpašums ir starpgabals. Nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Ir personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Ir noslēgts
zemes nomas līgums līdz 2024. gada 31. decembrim.
Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” prasībām.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un
dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 29. aprīlim (ieskaitot) darba laikā
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Ja neviena no uz pirmpirkumu tiesīgajām personām uz īpašuma
pirkumu nepieteiksies, izsole sāksies 2021. gada 30. aprīlī plkst. 10:30
Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - Viesītes novada Viesītes pagasts, “Meža Baloži”, ar kadastra numuru 56350130057 - atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56350130057 ar platību 4,75 ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 14400.00. Izsoles solis - EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10% jeb 1440.00 euro jāiemaksā pašvaldības
kontā.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Nav nodrošināta piekļuve īpašumam. Par piekļuvi jāvienojas ar apkārtējo zemju
īpašniekiem.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un
dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 27. maijam (ieskaitot) darba laikā
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 28. maijā plkst. 9:30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - Viesītes novada Saukas pagasts, “Silameži”, ar kadastra
numuru 56880070143 - atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56880070088 ar platību 3,06 ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 6650.00. Izsoles solis - EUR 500.00 (pieci
simti euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10% jeb 665.00 euro jāiemaksā pašvaldības
kontā.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Nav nodrošināta piekļuve īpašumam. Par piekļuvi jāvienojas ar apkārtējo zemju
īpašniekiem.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un
dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 27. maijam (ieskaitot) darba laikā
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 28. maijā plkst. 10:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - Viesītes novada Viesītes pagasts, “Čiekurnieki”, ar kadastra numuru 56350070037 - atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56350070037 ar platību 4 ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 12800.00. Izsoles solis - EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10% jeb 1280.00 euro jāiemaksā pašvaldības
kontā.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Nav nodrošināta piekļuve īpašumam. Par piekļuvi jāvienojas ar apkārtējo zemju
īpašniekiem.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un
dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 27. maijam (ieskaitot) darba laikā
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 28. maijā plkst. 9:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - Viesītes novada Saukas pagasts, “Arāji”, ar kadastra numuru 56880070135 - atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070135
ar platību 4,78 ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 5150.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens
simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10% jeb 515.00 euro jāiemaksā pašvaldības
kontā.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Ir noslēgts
zemes nomas līgums līdz 2026. gada 31. decembrim.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un
dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 27. maijam (ieskaitot) darba laikā
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 28. maijā plkst. 10:30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
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VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2021. gada aprīlis, Nr.4 (211)
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli autobusam VAN HOOL ACRON 815 ar reģ. Nr. FS 502.
Izsoles sākuma cena - EUR 660.00. Izsoles solis - EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).
Pie nosolītās summas klāt jāmaksā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, autobusu, iesniegt pieteikumus
un dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 6. maijam (ieskaitot) darba
laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 7. maijā plkst. 9:00 Viesītes novada Viesītē,
Brīvības ielā 10, sēžu zālē.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes novada Viesīte, Amatnieku iela 6, ar kadastra
numuru 56150010130 - atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56150010065 ar platību 0,1748 ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 1600.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens
simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10% jeb 160.00 euro jāiemaksā pašvaldības
kontā.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un
dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 27. maijam (ieskaitot) darba laikā
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 28. maijā plkst. 11:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli kravas kastei MERCEDES BENZ 608 ar reģ. Nr. AN 8981.
Izsoles sākuma cena - EUR 630.00. Izsoles solis - EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).
Pie nosolītās summas klāt jāmaksā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, kravas kasti, iesniegt pieteikumus
un dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 6. maijam (ieskaitot) darba
laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 7. maijā plkst. 9:30 Viesītes novada Viesītē,
Brīvības ielā 10, sēžu zālē.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - Viesītes novads Saukas pagasts, “Imantas”, ar kadastra numuru 56880070159 - atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu
soli; īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070031 ar platību 4,91 ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 6020.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens
simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10% jeb 602.00 euro jāiemaksā pašvaldības
kontā.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.
Ir noslēgts zemes nomas līgums līdz 2026. gada 31. decembrim.
Nekustamo īpašumu drīkst iegādāties tikai persona, kura atbilst likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” nosacījumiem kā persona, kura tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un
dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 27. maijam (ieskaitot) darba laikā
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 28. maijā plkst. 11:30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli motociklam HUSQVARNA 258MT ar reģ. Nr. TD 1430.
Izsoles sākuma cena - EUR 350.00. Izsoles solis - EUR 10.00 (desmit
euro un 00 centi).
Pie nosolītās summas klāt jāmaksā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, motociklu, iesniegt pieteikumus
un dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 6. maijam (ieskaitot) darba
laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 7. maijā plkst. 10:00 Viesītes novada Viesītē,
Brīvības ielā 10, sēžu zālē.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - Viesītes novada Saukas pagasts, “Torņa garāžas”, ar kadastra numuru 56880060140 - atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56880060140 ar platību 0,6506 ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 2070.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens
simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10% jeb 207.00 euro jāiemaksā pašvaldības
kontā.
Uz zemes vienības atrodas citām fiziskām personām valdījumā esošas, zemesgrāmatā nereģistrētas būves.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un
dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 27. maijam (ieskaitot) darba laikā
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 28. maijā plkst. 13:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā

***
Viesītes novada pašvaldība rīko atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli motociklam HUSQVARNA 258MT ar reģ. Nr. TD 1429.
Izsoles sākuma cena - EUR 330.00. Izsoles solis - EUR 10.00 (desmit
euro un 00 centi).
Pie nosolītās summas klāt jāmaksā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, motociklu, iesniegt pieteikumus
un dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 6. maijam (ieskaitot) darba
laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

6
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Izsole sāksies 2021. gada 7. maijā plkst. 10:30 Viesītes novada Viesītē,
Brīvības ielā 10, sēžu zālē.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

lis.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, motociklu, iesniegt pieteikumus
un dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 6. maijam (ieskaitot) darba
laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 7. maijā plkst. 11:30 Viesītes novada Viesītē,
Brīvības ielā 10, sēžu zālē.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli motociklam HUSQVARNA 258MT ar reģ. Nr. TD 1397.
Izsoles sākuma cena - EUR 335.00. Izsoles solis - EUR 10.00 (desmit
euro un 00 centi).
Pie nosolītās summas klāt jāmaksā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, motociklu, iesniegt pieteikumus
un dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 6. maijam (ieskaitot) darba
laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 7. maijā plkst. 11:00 Viesītes novada Viesītē,
Brīvības ielā 10, sēžu zālē.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli laivai FIBER FLEET ar reģ. Nr. LZ 1985.
Izsoles sākuma cena - EUR 220.00. Izsoles solis - EUR 10.00 (desmit
euro un 00 centi).
Pie nosolītās summas klāt jāmaksā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, motorlaivu, iesniegt pieteikumus
un dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 6. maijam (ieskaitot) darba
laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 7. maijā plkst. 13:00 Viesītes novada Viesītē,
Brīvības ielā 10, sēžu zālē.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli motociklam HUSQVARNA 258MT ar reģ. Nr. TD 2563.
Izsoles sākuma cena - EUR 340.00. Izsoles solis - EUR 10.00 (desmit
euro un 00 centi).
Pie nosolītās summas klāt jāmaksā 21% pievienotās vērtības nodok-

Vietējo projektu konkursā atbalstīti 7 projekti

Atbilstoši Viesītes novada
pašvaldības nolikumam “Atbalsts
vietējo iniciatīvu projektiem” ar
Viesītes novada domes 22. aprīļa domes sēdes lēmumu šogad
projektu konkursā atbalstīti šādi
projekti:
Sunākstes evaņģēliski luteriskā draudze, projekts “Stendera
avota atjaunošana”. Projekta ko-

gadne un nākotne - fotogrāfijas”.
Projekta kopējās izmaksas 362.00
EUR.
Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas
grupa “Elements Z”, projekts “Dizaina interaktīvie/funkcionālie
elementi un spēles”. Projekta kopējās izmaksas 430.00 EUR.
Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas
grupa, projekts “Te mana zeme
un vieta, ko apspīd saule un liesma!”. Projekta kopējās izmaksas
430.00 EUR.
Pretendentiem, kuriem saskaņā ar Viesītes novada domes
lēmumu ir piešķirts finansējums,
līdz 21. maijam (iepriekš ierašanos saskaņojot, liene.maisaka@

pējās izmaksas 430.00 EUR.
Viesītes evaņģēliski luteriskā
draudze, projekts “Viesītes evaņģēliski luteriskās baznīcas uzkopšanas risinājums - pašgājējs
grīdas putekļu sūcējs”. Projekta
kopējās izmaksas 368.00 EUR.
Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas
grupa, projekts “Rotaļu laukuma
atjaunošana Dzelzceļnieku ielā”.
Projekta kopējās izmaksas 430.00
EUR.
Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekts “Kopā būt!”.
Projekta kopējās izmaksas 430.00
EUR.
Biedrība “Zīle”, projekts
“Biedrības “Zīle” pagātne, ta-

viesite.lv, tel. 65245677, mob.
26691248) pašvaldības Attīstības
un plānošanas nodaļā noslēgt
Sadarbības līgumu par projekta
realizēšanu Viesītes novada teritorijā.
Kopumā projektu konkursam
tika iesniegti 9 projektu pieteikumi. Sakām lielu paldies visiem
projektu pieteicējiem! Lai izdodas
veiksmīgi īstenot atbalstītos projektus!
Attīstības un plānošanas
nodaļas
Projektu administratore
L. Maisaka

Turpinās pieteikumu pieņemšana uzņēmējdarbības
atbalsta konkursam

Viesītes novada pašvaldība
organizē grantu konkursu, kura
mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību
Viesītes novadā, uzlabojot fi-

nansējuma pieejamību.
Kopējais konkursam piešķirtais finansējums 2021. gadā
ir 2000,00 eiro, vienam granta
pretendentam pieejamais grants
līdz 1000,00 eiro. Vairāk informācijas konkursa nolikumā.
Pieteikums iesniedzams līdz 7.
maijam (ieskaitot).
Konkursa pieteikumus aicinām iesniegt, sūtot elektroniski
(parakstītu ar elektronisko pa-

rakstu vai parakstītu, ieskenētu)
uz e-pasta adresi: dome@viesite.lv
saskaņā ar konkursa nolikumu
ar norādi “Grantu konkursam”.
Konkursa pieteikuma veidlapu iespējams lejuplādēt, kā arī
iepazīties ar nolikumu pašvaldības mājaslapā: www.viesite.lv
→ Pašvaldība → Normatīvie akti
→ Nolikumi → Grantu konkursa
nolikums.
Jautājumu un neskaidrību
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gadījumā lūdzam sazināties ar
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu administratori Lieni Maisaku pa tālr.: 65245677;
26691248 vai rakstīt uz e-pastu:
liene.maisaka@viesite.lv.
Attīstības un
plānošanas nodaļas
Projektu administratore
L. Maisaka
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Veselības projekta aktualitātes
ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes
novadā”, vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/016, ietvaros turpinās veselību veicinošas vingrošanas nodarbības un apļa treniņi. Ņemot vērā
ārkārtējo situāciju, plānotās nodarbības notiek
tiešsaistes platformā “ZOOM”!
Kā pieteikties nodarbībām? Nodarbībām
pieteikties nepieciešams pie nodarbību vadītāja - trenera Aleksandra, zvanot vai rakstot
+371 27097807 (piekļuves saite tiks nosūtīta
personīgi).
Kas nepieciešams nodarbībai? Lai vingro-

Vingrošanas
nodarbības
19:00 - 20:00
03.05.2021.
10.05.2021.
18.05.2021.
24.05.2021.

Apļa treniņš
19:00 - 20:010
06.05.2021.
12.05.2021.
20.05.2021.
27.05.2021.

tu tiešsaistē, vajadzīgs dators vai viedtālrunis,
ērts apģērbs un vēlme izkustēties.
Vingrošanas nodarbību mērķis ir vispārējās garīgās un fiziskās veselības uzlabošana un
ikdienas paradumu maiņa. Nodarbību laikā
tiek stiprināta iedzīvotāju fiziskā izturība, veicināta interese par aktīvu dzīvesveidu un prieku par kustībām, iemācot vienkāršu, ikdienā
veicamu vingrojumu kompleksu visu muskuļu
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grupu nostiprināšanai.
Apļa treniņa mērķis ir vispārējās garīgās
un fiziskās veselības bāzes veidošana un saglabāšana. Treniņu laikā tiek attīstīta muguras,
roku un kāju muskulatūra, padziļināta interese par aktīvu dzīvesveidu ikdienā, iemācot
mājas apstākļos veicamu augstas intensitātes
vingrojumu kompleksu visu muskuļu grupu
nostiprināšanai.
Ievērojot visus piesardzības pasākumus, ar
aprīļa mēnesi atsāk fiziskās aktivitātes projekta ietvaros arī pirmskolas vecuma bērni “Rites
pamatskolā”, Cīruļi, Rites pagasts, Viesītes novads, un PII “Zīlīte” Pavasara ielā 6a, Viesīte,
Viesītes novads. Nodarbības notiek ārtelpā!
Lai kustības stiprina veselību un vairo
prieku!
Projekta vadītāja L. Maisaka
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AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIEKIEM
• Lauku atbalsta dienests (LAD) informē,
ka no 7. aprīļa lauksaimnieki var pieteikties
platību maksājumiem Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Ņemot vērā valstī
noteiktos ierobežojumus darbam klātienē, nepieciešamo atbalstu dienests klientiem sniedz
pa tālruni.
• Vienlaikus norit iesniegumu pieņemšana marķētās dīzeļdegvielas iegādei, kam
piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi;
lauksaimniecības produkcijas ražotājam ne
vēlāk kā līdz 1. jūnijam jāiesniedz iesniegums
un jāapliecina, ka viņš veic saimniecisko darbību.
• No 19. aprīļa līdz 1. jūlijam iespēja pieteikties pasākuma “Riska pārvaldība” apakšpasākumā “Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija” par spēkā esošām un līdz
2021. gada 1. jūlijam pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm.
• Apstiprināti MK noteikumi “Grozījumi
Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem””. Veiktas izmaiņas brīvprātīgi saistītam atbalstam (BSA),
precizēts savstarpējās atbilstības obligātās
apsaimniekošanas prasību saraksts. Pārejas
laikā - 2021. un 2022. gados - uzņemtās Agrovides saistības varēs pagarināt katru gadu,
nepārsniedzot viena gada termiņu. Precizēts,
ka līdz 2023. gada 30. maijam jābūt iegūtām:
16 stundu pamatiemaņām zālāju biotopu vai

sugu dzīvotņu apsaimniekošanā un 160 stundu bioloģiskās lauksaimniecības pamatiem.
Aktivitātē “Rugāju lauks ziemas periodā” ik
gadu var pagarināt saistību periodu (nepaplašinot uzņemtās saistības vairāk nekā par
20%). Aktivitātēs: “Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos”, “Vidi saudzējošu metožu
pielietošana dārzkopībā”, “Saudzējošas vides
izveide, audzējot augus nektāra ieguvei”, “Bioloģiskā lauksaimniecība” var neierobežoti uzņemties jaunas saistības vai tās paplašināt.
• No 2021. gada 1. aprīļa līdz 30. novembrim tiek uzsākta jau astotā sezona, kad norit
sezonas laukstrādnieku reģistrācija. Saimniecības, kas darbojas augļkopības un dārzeņkopības nozarēs, kā arī nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, var veikt šo
darbinieku darba uzskaiti LAD EPS. Šis nodokļa režīms būtiski samazina nodokļu slogu
tiem cilvēkiem, kuri tiek nodarbināti tieši sezonas rakstura darbos. Ieguvēji ir gan saimnieki, gan nodarbinātie. Sezonas laukstrādnieku ienākumu nodoklis ir 15% no nopelnītā
atalgojuma, un nodarbinātais kļūst sociāli apdrošināts pensijai.
• Pieņemti Grozījumi Covid-19 infekcijas
izplatības seku pārvarēšanas likumā: iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam par 2020.
un 2021. taksācijas gadu nepiemēro ierobežojumus, kas noteikti likuma “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļā un 11.1
panta 6.1 daļā.

2020. gada ienākumu deklarāciju ar tai
pievienotiem dokumentiem iesniedz Valsts
ieņēmumu dienestam no 2021. gada 1. marta
līdz 1. jūlijam. Nodokļa maksātājs vienotajā
nodokļu kontā aprēķināto nodokļa summu
iemaksā līdz 2021. gada 23. jūlijam. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 euro,
nodokļa maksātājs to var iemaksāt vienotajā
nodokļu kontā trijos maksājumos - līdz 2021.
gada 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim -, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs
summas.
• No 19. aprīļa līdz 19. maijam LAD izsludina pieteikšanos konsultāciju pasākumā,
ko programmas “Laukiem zelt” ietvaros īsteno Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs (LLKC). Konsultācijas varēs saņemt juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības
nozarē un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 30000 eiro, bet nav lielāks
par 70000 eiro. Lai saņemtu konsultācijas, jānoslēdz sadarbības līgums ar LLKC. Atbilstoši
saimniecības specializācijai tiks piesaistīts
biznesa menedžeris.
• LLKC Jēkabpils KB sniedz atbalstu
platībmaksājumu pieteikumu iesniegšanai,
iepriekš piezvanot pa t. 26511269. Plānotas
mācības par zālāju biotopu apsaimniekošanu.
LLKC Jēkabpils KB uzņēmējdarbības
konsultante A. Putka

Par klaiņojošiem mājdzīvniekiem Viesītes novadā

Kaķi jau izsenis ir jebkuras apdzīvotas vietas pagalma simbols. Tomēr bieži
vien tieši šie dzīvnieki ir par iemeslu tam,
ka rodas domstarpības starp kaimiņiem –
vieniem traucē, citiem nē, daļai ir vienalga,
kas notiek ar bezsaimnieka kaķiem. Daudzi
“dzīvnieku mīļi” pie kāpņu telpu durvīm vai
zem dzīvokļu logiem rada antisanitārus apstākļus – met ēdienu ārā pa logiem, pie ieejas
vai logiem atstāj netīras bļodiņas. Piebarotie
kaķi sāk vairoties, dziedāt “serenādes” zem
logiem, iezīmēt teritorijas. Kas jāņem vērā,
lai, rūpējoties par šiem dzīvniekiem, cilvēki
būtu saticīgi, bet kaķi – laimīgi? Bieži vien
kaķu mīļotāji, rūpējoties par dzīvnieku labklājību, izmitina tos dzīvojamās mājas koplietošanas telpās, piemēram, pagrabā. Tomēr

ne visi mājas iedzīvotāji ir apmierināti par
šādu situāciju, jo dzīvnieki ne tikai nokārtojas koplietošanas telpā, bet, asinot nagus,
bojā cauruļu siltumizolāciju, kā rezultātā
tiek bojāts arī kopīpašums. Ir higiēnas un
labturības prasības, kas nosaka, ka, piemēram, no daudzdzīvokļu māju kontūra 20
metru attālumā dzīvniekus nedrīkst barot.
Taču ir arī izņēmuma gadījumi, piemēram,
ja daudzdzīvokļu māju kopīpašnieku sapulce pieņem lēmumu, tad to drīkst darīt, nosakot speciālu kaķu barošanas vietu. Par šādu
lēmumu esamību Viesītes novadā ir lielas
šaubas.
Aizliegums barot bezsaimnieku dzīvniekus ir pretrunā ar Dzīvnieku aizsardzības
likuma 4. pantu, kas norāda, kādas darbības
atzīstamas par cietsirdīgu izturēšanos pret
dzīvniekiem, tostarp arī dzīvnieka atstāšana bez aprūpes, ar to saprotot arī atstāšanu
bez barības. Likums neizdala saimnieka un
bezsaimnieka dzīvniekus, likums attiecas
uz visiem. Cilvēks, neizvērtējot savus laika
un finanšu resursus, iegādājas vai pieradina
istabas dzīvnieku un pēc laika secina, ka nespēj veltīt laiku mājdzīvniekam, to aprūpēt,
ārstēt, sterilizēt un barot. Pamanot pieklīdušu istabas dzīvnieku, cilvēks to pabaro,
tādējādi piebarojot dzīvnieku (nereti pietiek
ar vienu pabarošanas reizi) un pieradinot.

9

Vienlaikus cilvēks neizprot, ka ir kļuvis par
pieklīdušā dzīvnieka saimnieku un viņam
būtu jāuzņemas atbildība arī par dzīvnieka
potēšanu, atblusošanu un sterilizēšanu. Bieži vien, prasot kaķu barotājai pie mājas dzīvojošu kaķu potēšanas pases, tiek saņemta
atbilde, ka kaķi viņai nepieder. Uzsveram,
ka klaiņojoši suņi un kaķi, kurus periodiski
kāds pabaro, pārnēsā dažādas slimības un
parazītus, tādējādi apdraudot pašu cilvēku
un mājas iedzīvotāju veselību. Dažādas slimības un parazītus no klaiņojošiem mājdzīvniekiem var saķert arī pašu koptie un
mīlētie mājdzīvnieki. Katru pavasari Viesītes pilsētā uzrodas apmēram 10 iepriekš
neredzēti kaķi - to varētu izskaidrot ar to,
ka marta mēnesī ir kaķu vairošanās laiks,
pie mājām dzīvojošajām kaķenēm no tuvām
un tālām vietām ierodas kaķu puikas, kuri
arī reizē ar visiem tiek pabaroti, sakarā ar to
vairāki no tiem prom vairs nedodas.
Viesītes novada pašvaldības policija
aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem pret saviem jau esošajiem istabas dzīvniekiem, būt
atbildīgiem, pieņemot lēmumu par istabas
dzīvnieku iegādi vai pieradināšanu. Ceram
uz sapratni!
Viesītes novada pašvaldības policijas
inspektors J. Pučinskis
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NOVADA SKOLĀS

“Nu ir klāt pavasaris, sāk putniņi gavilēt!”

Ar putnu dienām pavasarī
sagaidām mājās gājputnus. Jau
vairākus gadus Viesītes vidusskolā skolēni piedalās “Putnu dienu”
pasākumā.
Šopavasar siltais laiks ilgi kavējās, tomēr gājputni rindām vien
lidoja mājup pār Latvijas mežiem
un pļavām. Skolēni tika aicināti
vērot, klausīties un izzināt Latvijas

putniem. Daudziem skolēniem
bija pārsteigums, ka ir tik daudz literatūras, kurā var iegūt ziņas par
Latvijas dabu un putniem.
15. aprīlī pirmās līdz piektās
klases skolēni aizrautīgi pildīja dažādus uzdevumus par putniem –
testus, krustvārdu mīklas, minēja
latviešu tautas mīklas, atpazina
putnu balsis un vēl citus uzdevumus. Paldies par sadarbību konkursu un uzdevumu sagatavošanā
bibliotekārēm!
Putnu dienas noslēdzās ar
jaunu putnu “dzīvokļu” uzstādīšanu skolas apkārtnē, savukārt
1., 2. klašu skolēni putnu būrīšus
uzstādīja Viesītes “Riekstu” mežā.
Mazajiem skolēniem putnu dienu
viktorīnā un būrīšu uzstādīšanā
atbalstu sniedza 12. klases skolēni.

putnus. No 12. aprīļa pirmās līdz
piektās klases skolēni gatavojās
“Putnu dienas 2021” viktorīnai.
Bērni pētīja putnu dzīvi, skatījās
attēlus, klausījās putnu dziesmas,
zīmēja zīmējumus un gatavoja
plakātus par putniem. Dažas ģimenes gatavoja putnu būrīšus.
Ar bibliotēku atbalstu skolā
tika izveidota grāmatu izstāde par

Lielie bija ieradušies ar āmuriem
un kāpnēm, lai būrīšus piestiprinātu visdrošākajās un labākajās
vietās. Paldies visiem, kuri atbalstīja “Putnu dienas 2021”, īpaši
jauno putnu “dzīvokļu” gatavotājiem: Adriana Lapiņa, Reiņa
Grāveļa, Dāvja Kirstuka, Oskara
Slīpes, Dominika Brūvera, Ivo
Manfelda un Litas Anastasijas
Bērziņas ģimenēm! Cerēsim, ka
skaistajos mājokļos ievāksies putnu ģimenes un veiksmīgi izaudzinās jauno dziedoņu paaudzi.
Būsim saudzīgi pret dabu katru
dienu, lai putnu dziesmas mūs
priecē mežos, pļavās un dārzos!
Viesītes vidusskolas
direktora vietniece
audzināšanas jomā S. Milakne

Lieldienu ieskaņās

Lai arī svētkus svinēt nedrīkst, izglītoties par tiem nav
aizliegts, tāpēc 1. aprīlī pie 3. klases un pie 4. a un b klasēm vieso-

kārtībā arī savu iekšējo “es”?
Interesanti likās tas, ka šūpošanai (lai arī tā saistās ar to, ka
jāšūpojas, lai odi nekostu un lini
augtu gari) tomēr ir arī cita nozīme. Senie latvieši dzīvoja saskaņā
ar dabu - vēroja to, pateicās par
veltēm un saskatīja arī, ka daba ne
tikai pavasarī mostas, bet arī šūpojas. Tāpēc cilvēks Lieldienās šūpojās, lai būtu vienā veselumā ar
dabu. Latviešiem nav īpašā Lieldienu ēdiena, lai arī mums liekas,
ka tās varētu būt olas, kā arī siera
ritulis. Vairāk tam ir simboliska
nozīme - ola un siera ritulis ir kā
dzīvības simboli.
Skolēniem bija iespēja dzirdēt

jās bibliotekāre Gunta Plēsuma ar
nopietnu un interesantu stāstījumu par Lieldienām kā tautas tradīciju svētkiem.
Šajā stāstījumā es saklausīju daudz interesanta un svarīga,
uzzināju daudzas lietas no jauna,
citā gaismā.
Jau senatnē cilvēki trīs dienas pirms Lieldienām sāka mājās klusi svinēt. Bet kā tas notiek
mūsdienās? Senāk, kad tikās, vēlēja viens otram labu. Lieldienu
rītā agri jāceļas un jāiet uz tekošu
upi mazgāties, lai visu gadu būtu
vesels. Tad jāsapoš māja un sevi.
Sevi post mēs mēdzam ārēji, bet
vai neaizmirstam sapost, savest
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senvārdus, lasīt tautas dziesmas
un minēt mīklas. Viņi saņēma
arī darba lapas, kuras varēja pildīt
mājās. Lai arī bērniem ļoti patīk
Lieldienu zaķis, tas atkal ir kārtējais aizguvums no Vācijas un
Austrijas. Tas ir viņu simbols, kas
nu kļuvis arī par mūsu bērnu neatņemamu Lielās dienas atribūtu.
Paldies Guntai par ieguldīto
darbu, stāstījumu un atbalstu, jo
viņa nekad neatsaka, ja ko palūdz!
Uz sadarbību!
4. a klases audzinātāja
I. Bantauska
Autores foto
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Kino rašanās vēsture
2020./2021. m. g. 1., 4., un 7.
klasēs tika ieviesta kompetenču
pieeja mācību satura apguvē.
4. klasēm viena no tēmām, kas
jāapgūst un jāizzina vizuālajā
mākslā, ir “Jūtas un emocijas kinomākslā”.
Šīs tēmas ietvaros skolēniem
ir jāiepazīstas ar kino pirmsākumiem, jāizpēta kino vēsture,
jācenšas uzzināt, kā top kino.
Jāiepazīstas ar režisora, aktiera,
operatora, dekoratora, rekvizitora, scenogrāfa, grimētāja un
citām profesijām. Jāapgūst ar šīs

mākslas veidu saistītie jēdzieni:
dinamika, emocijas, jūtas, kadrs, kamera, kino, projektors,
projekts, rekvizīti, scenārijs,
tuvplāns.
6. aprīlī 4. a un b klasēm
šā priekšmeta ietvaros notika
stunda “Kino vēsture”, kurā
skolēniem tika rādīta bibliotēkas
sagatavotā prezentācija par kino
vēsturi no tās pirmsākumiem
līdz mūsdienām, kā arī par profesijām un to pārstāvjiem, bez
kuriem kino nemaz nevarētu
tapt.

Bērni uzzināja, kā fototehnikas un tehnoloģiju attīstība un
dažādi eksperimenti veicināja
nekustīga attēla atdzīvināšanu,
radot kustības ilūziju. Tika stāstīts un rādīts par cilvēkiem, kas
radīja pirmās iekārtas, ar kuru
palīdzību uzņēma un rādīja attēlu, par tādiem filmu veidiem
kā mēmais kino un skaņu kino.
Skolēni uzzināja par slavenākajām kino studijām, kas rada filmas ne tikai pieaugušajiem, bet
arī bērniem.
Tuvāka skolēniem bija tēma

par animācijas kā nozares rašanās aizsākumiem un tās attīstības ceļiem: zīmēto (klasisko),
leļļu, aplikāciju un pašu jaunāko
animācijas tehniku - datoranimāciju, kā arī par šīs nozares
slavenāko producentu Valteru
Eliasu Disneju.
Stundas noslēgumā skolēniem tika pastāstīts par kino
aizsākumiem Latvijā.
Viesītes vidusskolas
bibliotekāre G. Plēsuma

Parunāsim par putniem
Kur brauksiet, sīki putni.
Pilni rati sasēduši?
Mēs brauksim tai zemē,
Kur ir silta vasariņa.
/L. t. dz./
Pavasaris atnācis ar lielu rosību. Tā ir vērojama gan cilvēku
sabiedrībā, gan dabā. Ja cilvēku
rīcību dažkārt ierobežo dažādi apstākļi kā šogad ar Covidu
saistītie, tad uz putniem tas nav
atstājis nekādu iespaidu, un, sajūtot dabas atmodu, tie, savu instinktu saukti, atgriežas no siltajām zemēm savās mājās. Tieši
tāpēc šis ir vispiemērotākais
laiks rosināt skolēnu interesi par
putniem.
26. martā pie Viesītes vidusskolas 1. un 2. klašu skolēniem viesojās skolas bibliote-

kāre Gunta Plēsuma. Viņa bija
sagatavojusi prezentāciju “Parunāsim par putniem”. Bibliotekāre iepazīstināja skolēnus ar
populārākajiem, Latvijā biežāk
sastopamajiem putniem. Skolēniem bija iespēja ne vien skatīties krāsainus putnu attēlus,
ieklausīties to dziesmās, bet arī
uzzināt daudz interesantu faktu par to dzīvesveidu, izskatu,
ieradumiem, barošanos, ligzdošanas vietām un mazuļu perēšanu. Tikšanās laikā skolēni
dalījās savos iespaidos par dabā
vēroto, piedzīvoto, uzdeva jautājumus un arī paši centās atrast
atbildes uz tiem. Kāpēc dzeguze
pati neperē savus mazuļus? Vai
dzeguze ir slikts vai labs putns?
Ar ko atšķiras čurkstītes ligzda
no bezdelīgas ligzdas? Kas ir

ligzdguļi un kas ir ligzdbēgļi?
Kuri putni atgriežas visvēlāk no
dienvidiem un kāpēc?
Nav iespējams atspoguļot
visus jautājumus, kuri izskanēja
sarunas laikā, vien gribu teikt,
ka šī tikšanās rosināja skolēnu
interesi par dabā notiekošo un
ļoti labi palīdzēja nostiprināt

dabaszinības stundās apgūstamo vielu. Par to varam pārliecināties mēs, klašu audzinātāji, jo
redzam, ar kādu interesi skolēni
turpina sarunas par putniem.
2. klases skolotāja N. Ribicka
A. Bērziņas foto

Pavasara brīnumdarbi!
14. aprīlī Mazajā skoliņā notika bibliotekārā stunda “Pavasara brīnumdarbi dārzā, mežā,
pļavā. Lasīsim kopā stāstus par
dabu!” 2. klases skolēni iepazinās ar dažādu rakstnieku, piemēram, K. Griguļa, J. Vanaga, J.
Baltvilka, R. Akera, grāmatām,
kurās stāstīts par dabas norisēm gadalaikos, kā arī ar latviešu tautas dziesmām un teikām.
Šajā tikšanās reizē tika runāts
par pavasari. No grāmatām skolēni varēja uzzināt daudz interesantu faktu par šo gadalaiku ne
tikai dabā, bet arī noskaidrot, kā
tas ietekmē cilvēkus.
Atklājās, ka pavasaris kā gadalaiks ir untumains – te iepriecina ar sildošiem saules stariem,
te jau pēc brīža pārsteidz ar prāvu sniega kārtu. Tomēr daba ir

gatava plaukt, ziedēt un priecēt
ar savām bagātībām.
Šogad astronomiskais pavasaris Latvijā iestājās 20. martā. Savukārt meteoroloģiskais
jeb klimatiskais pavasaris, kad
diennakts vidējā gaisa temperatūra ir stabili pozitīva vai vismaz
vienāda ar 0 grādiem, pieteica
sevi krietni agri – jau februārī.
Atklājums mums visiem - ja
pirmajā pavasara dienā stāv pie
ekvatora līnijas, tad saule pāriet tieši pāri galvai. Tā notiek
tikai divreiz gadā. Otrā reize ir
rudens pirmajā dienā. Pirmajā pavasara dienā saullēkts un
saulriets ir gandrīz ar precīzu 12
stundu starplaiku. Tiesa, dienas
gaisma ir mazliet, mazliet ilgāka.
Pavasaris joprojām rit ne-

steidzīgi, brīžiem piebremzēdams, lai uz laiku pakāptos atpakaļ ziemas virzienā. Lai vai
kā, ziemai atkāpjoties, katra nākamā diena nes mums ko pavasarīgi jaunu. Tāpēc ir īstais laiks,
lai dotos dabā un sekotu līdzi, kā
cits pēc cita pamazām atdzīvojas
un mostas augi un dzīvnieki.
Bet, lai kaut kur dotos, vispirms
no grāmatām jāuzzina, kas mūs
mežā un pļavā var sagaidīt. Tur
ieraudzīsim, kā zied parastās
zalktenes, atvērušies arī parasto
māllēpju ziedi, izplaukušas zilās
vizbulītes, baltās un dzeltenās
anemones. Lielākā daļa vītolu
un kārklu gan paspējuši jau noziedēt.
Ieraugāmas būs dzīvās radības, kuru ķermeņa temperatūra
atkarīga no esošās gaisa tempe-
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ratūras, piemēram, dažādi kukaiņi, tai skaitā tauriņi un spāres. Siltākos diennakts periodos
dabā valda īsta rosība – virszemē
aktīvi darbojas skudras, ziedos
dūc bites, nektāra un ligzdu veidošanas vietas meklējumos lidinās kamenes.
Jau kopš marta vidus pamanāmāki rāpuļi, kas sildās saulītē – pļavu ķirzaciņas, odzītes,
zalktēni. Savas slēptuves tie pamet pagaidām vēl samērā īslaicīgi.
Aprīļa sākumā seklās, saules
apspīdētās ūdenstilpēs jūtama
pavasara dvesma. Tur redzami
aukstumizturīgie abinieki – parastās vardes, purva vardes, abu
sugu tritoni. Ik pa laikam dzirdams, kā iekurkstas pat kāda
dīķa varde.
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Nebūs jābrīnās, ja pat sala
piemeklētos rītos no malu malām skan dažādu putnu balsis.
Ar savām dziesmām pavasari
sveic nometnieki un daudzu
sugu gājputni. Viņu dziesmas ir
viena no pavasara gaidītākajām
vizītkartēm. Pielāgojoties mainīgajam pavasarim, zīdītāji vēl
nesteidzas atbrīvoties no saviem

Tas nav nekāds joks,
ka 1. aprīlī PII “Zīlīte” tika
svinētas Lieldienas. Šajā
lietaini pavasarīgajā dienā
pie bērniem ciemos bija
ieradies Lieldienu zaķis.
Zaķis jau iepriekš bija sagatavojis ielūgumus uz sportisku pasākumu, un bērniem bija tie jāizkrāso, lai
Zaķis no tiem var izveidot
izstādi. Katra grupiņa noteiktā laikā, ievērojot valstī
noteiktās prasības, piedalījās Lieldienu sporta dienā.
Bērniem bija jāpilda vairāki uzdevumi – jāripina
bumbas un jāvēro, kuram
tālāk aizripos, jāvada bumbas ar nūju un arī jāmēģina

ziemas kažokiem.
Pavasara “trakums” sākas
arī cilvēku sirdīs un prātos, un
tas ir reāls! Ir pat novērots, ka
dažiem cilvēkiem šajā periodā rodas pastiprināti enerģijas
uzplūdi. Cilvēki cilā lāpstas un
kapļus, pārcilā sēklu paciņu
krājumus. Lielā pavasara talka
jeb tīrīšana nereti ir šī “pavasara

drudža” ierosināta.
Pasākuma noslēgumā katrs
no skolēniem saņēma uzdevumu izvēlēties vienu grāmatu,
kura likās pati interesantākā,
kārtīgi to izpētīt, izvēloties vienu stāstiņu lasīšanai. Pēc izlasīšanas jāveido zīmējums un
apraksts par to, kas patika, kas
nepatika, kāpēc. Par savu dar-

bu bērni saņems vērtējumu. Tas
parādīs viņu prasmi orientēties
grāmatā, tās saturā, prasmi atlasīt svarīgāko un izteikt savas
domas.

PII “Zīlīte” Lieldienu sportiņā

tās iemest grozā.
Lielāko grupu bērniem
bija jāpalīdz Zaķim salabot
saplīsušās olas, un visiem
kopīgi tas arī izdevās. Par
veiksmīgu
piedalīšanos
Zaķis katru grupiņu apbalvoja ar pateicības rakstu,
mazu saldumiņu un deva
iespēju katrai grupiņai izrotāt savu Lieldienu olu, lai
vēlāk to novietotu katras
grupas laukumā. Zaķim
ir prieks par to, ka bērnu
sejās bija redzami smaidi
un apkārt valdīja pozitīva
gaisotne.
Sporta skolotāja E.
Kilbauska
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Viesītes vidusskolas
bibliotekāre G. Plēsuma
N. Ribickas foto
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Lielais Lieldienu
jampadracis Rites pirmskolā

Rites pirmsskolas bērni cītīgi gatavojās Lieldienām – noformēja telpas, krāja sīpolu mizas,
lai pēc tam tajās krāsotu olas.
Viss noritēja pēc plāna, darbi
veicās raiti. Olu krāsošanas brīdī
bērnus pārsteidza pats Lieldienu
zaķis ar mazām, skaistām un
gardām dāvaniņām.
Tikai nākošajā rītā, kad Lielā
diena bija klāt, zaķa vizīte izrādījās vienkāršs izlūkgājiens, lai
noskaidrotu cik daudz olu bērni

Bibliotēku nedēļa Saukas
bibliotēkā.
Moto: “Darīt neticamo!”

sakrāsojuši un kur tās nolikuši.
Tad tās nočiepis un saslēpis gandrīz pa visu pagasta centru.
Bērni kā īsti izmeklētāji cītīgi meklēja, kamēr atrada tās visas, līdz nokļuva pašā Lieldienu
zaķa namiņā. Tad svētki varēja
sākties gan ar kaulēšanos, gan
ar olu ripināšanu, gan ar šūpošanos, gan ar cienāšanos.
Audzinātāja I. Zvilna

Ir 2021. gada aprīlis. Atkal
notiek Bibliotēku nedēļa. Tāpat
kā iepriekšējos gadus, taču reizē
arī citādāk. Citādāk, jo jau otro
gadu dzīvojam un strādājam
pandēmijas apstākļos. Ikviens
no mums varēja piedalīties Latvijas bibliotekāru 21. konferencē “Darīt neticamo!” un arī ideju tirgū, izmantojot tiešsaistes
platformu ”ZOOM”. Tiešsaistes
platformā MS Teams notiek sapulces un semināri. Pasākumi
notiek arī vietnē: facebook com.
Saukas bibliotēkā, saglabājot tradīciju, bija skatāma

Zaļās klases izveide “Rites pamatskolā”

Viesītes novada pašvaldība
saņēmusi lēmumu par LEADER
projekta iesnieguma apstiprināšanu “Zaļās klases izveide “Rites
pamatskolā””, Nr. 21-05-AL24A019.2202-000003.
Projekta ietvaros tiks uzstādīta āra nojume ar soliem
un galdiem, un tāfeli. Skolas
teritorija kļūs interesanta un
droša ne tikai mācību stundu
un pasākumu organizēšanai,
bet arī bērniem starpbrīžos un
brīvajā laikā pēc stundām. Zaļā
klase kalpos kā vieta, kur īstenot
izglītojošos pasākumus skolē-

ku attīstībai finansētās Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014. - 2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://
ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_
lv.htm.

niem, gan arī informatīvas lekcijas citiem interesentiem. Tajā
būs iespējams rīkot izzinošus,
interaktīvus pasākumus par dabas aizsardzības tēmu un dabā
notiekošajiem procesiem, gan
citām tēmām.
Kopējās projekta izmaksas
ir EUR 6500.00. Attiecināmie
izdevumi EUR 5000.00. Publiskais finansējums EUR 4500.00.
Pašvaldības
līdzfinansējums
EUR 500.00. Projekta neattiecināmās izmaksas - EUR 1500.00.
Projekts īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lau-

Attīstības un plānošanas
nodaļas
Projektu administratore
L. Maisaka
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Viesītes mūzikas un
mākslas skolas audzēknes,
saucietes
Martas Malcenieces
zīmējumu
izstāde.
Paldies Martiņas ģimenei un skolotājām!
No 19. līdz 25.
aprīlim notika akcija
“Modināsim pavasari, vienam otru uzmundrinot un dāvājot prieku!” Ikviens
tika aicināts atrast
iedvesmojošu citātu,
dzejoli, aforismu vai
arī pats varēja izdomāt savu laba vēlējumu, uzrakstīt to uz
kartiņas un nosūtīt
kaimiņam vai kaimiņiem. Tam, kas savā pasta kastītē saņēma laba novēlējumu,
bija jāizdara tas pats un jāliek
vēlējums cita kaimiņa vai kaimiņu pastkastītē. Ar laba vēlējumiem varēja dalīties facebook
profilos. Digitālā izstāde no 25.
aprīļa skatāma https//www.facebook.com/SaukasBiblioteka
- kā mēs modinājām pavasari
un dāvājām viens otram prieku.
Saukas bibliotēkas
vadītāja V. Lāce
S. Malcenieces foto

INFORMĀCIJA
PIRMSSKOLAS VECUMA
BĒRNU VECĀKIEM
Ir uzsākta PII “Zīlīte” grupu
komplektēšana nākamajam 2021./2022. - mācību gadam, tāpēc lūdzam vecākus, kuri vēl nav
uzrakstījuši iesniegumu un pieteikuši savu bērnu bērnudārzā, to izdarīt līdz 15. jūnijam. Pieteikumus
varat iesniegt arī elektroniski (epasts: anita.orbidane@viesite.lv)
vai zvanot pa tālruni: 28397144.
Iesniegumā lūdzam uzrādīt ne tikai personas kodu, bet arī dzimšanas datumu.
PII “Zīlīte” administrācija
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Viesītes bibliotēka turpina strādāt

30. martā notika attālināta
tikšanās ar Viesītes vidusskolas
2. klases bērniem, lai aktualizētu
kādu jauku pasākumu.
Jau 2020. gada janvārī šīs klases bērni sāka veidot pa posmiem
katrs savu grāmatu tārpiņu, kur
katrā tārpiņa posmā ir uzrakstīts
izlasītās grāmatas autors un nosaukums. Tik vien tā darba, kā
raiti lasīt grāmatas! Grāmatu tārpiņi izvietojās bibliotēkas bērnu
stūrītī. Bet, sākoties saslimstībai
ar Covid-19 un ārkārtas situācijai, tik mazu bērnu ciemošanās
bibliotēkā un līdz ar to arī tārpiņu “audzēšana” apstājās, īsti
vēl nesākusies. Pienāca vasara,
bērni jau bija pārcelti 2. klasē.
Un tomēr vasaras beigās/rudenī
izvērtās sacensība divu šīs klases
zēnu starpā, jo viņi pierunāja vecākus doties kopā ar viņiem uz
bibliotēku, izvēlējās grāmatas,
lasīja tās un veidoja arvien jaunus
posmiņus savam grāmatu tārpiņam. Pa šo laiku viens no zēniem
“izaudzēja” savam tārpiņam 19
posmus, otrs – 14. Nu ir laiks
lasīšanas sacensībai pievienoties
arī pārējiem klasesbiedriem!
Lieldienu priekšvakarā Viesītes bibliotekāres bija sagatavojušas dažādus ar Lieldienām

ieejas durvju stikliem, tādā veidā
pasargājot (atbaidot) putnus no
ietriekšanās stiklos.
Ievērojot valstī noteiktos
ierobežojumus saistībā ar Covid, bibliotēka cenšas darīt visu
iespējamo, lai attīstītu bērnu lasītprasmi un veicinātu lasīšanas
procesu. Savdabīga sadarbība
izveidojusies ar 1. b klasi un audzinātāju Aiju Bērziņu - aprīļa
mēnesī divas reizes Viesītes bibliotēkas bibliotekāre devās pie 1.
b klases audzēkņiem, lai nogādātu viņiem jaunas un ne tik jaunas
bērnu grāmatas.
Bērni ar interesi izvēlējās
sev tīkamāko grāmatiņu, lai to
izlasītu mājās kopā ar vecākiem.
Savukārt audzinātāja A. Bērziņa
latviešu valodas stundās novērtēja, cik labi skolēns lasa, kā izpratis, vai spēj atstāstīt saturu.
Šāda sadarbība ir ļoti vērtīga, jo veicina bērnu lasītprasmi,
kā arī bibliotēka iegūst sev labus
lasītājus.
Paldies skolēnu vecākiem,
kuri veicina šo sadarbību!
Atzīmējot Pasaules dzejas
dienu (21. martā), bibliotēka sadarbībā ar vidusskolas latviešu
valodas skolotājām Ligitu Levinsku-Drozdovu un Ivetu Daņiļeviču rīkoja konkursu Viesītes
vidusskolas 8.a un 8. b klasēm
“Ko es zinu par dzejniekiem - novadniekiem?”. Konkursā piedalījās 21 šo klašu skolēns. Bibliotēku
nedēļas (19.04. - 24.04.) ietvaros
notika gatavošanās konkursa
noslēgumam.
Konkursa rezultāti ir šādi:
godpilnās 1. vietas ieguva Alens
Justs Plēsums un Zane Slīpe, 2.
vietas – Adrija Bantauska un
Jūlija Gatmane, 3. vietas – Mārcis Adrians Prodnieks, Madara
Vindule, Esmeralda Misiņa un
Madara Ribakova. Arī pārējie
konkursa dalībnieki uzrādīja
labus, iepriecinošus rezultātus.

saistītus uzdevumus Viesītes
vidusskolas 1. a, 1. b un 2. klašu
bērniem: minēt mīklas, iepazīt
ticējumus par Lieldienām, noskatīties sižetus vietnē youtube.
com par Lieldienu svinēšanu un
dažādām olu krāsošanas tehnikām, pārrunāt, kādās krāsās var
nokrāsot olas ar dažādiem dabas
materiāliem, sacensties minioliņu ripināšanā pa renīti, palīdzēt
zaķim labirintā nonākt līdz olu
grozam, izkrāsot dažādus ar Lieldienām saistītus zīmējumus.
Sākoties siltam un saulainam
laikam, ir aktivizējušies mūsu
mazie draugi putniņi. Droši vien
ziņkārības, bet varbūt arī zinātkāres dzīti, tie dažreiz mēģina
iekļūt bibliotēkas telpās. Tas jau
būtu ļoti skaisti, bet ar ārā tikšanu viņiem iet pavisam slikti, pat
traģiski. Putniņi, satraukušies,
ka nevar atrast izeju, vairākkārt triecas bibliotēkas logos vai
durvju stiklos, tad sēž apdullināti, sirsniņai mežonīgi sitoties. Lai
palīdzētu putniņiem un izvairītos no šādiem putniņus traumējošiem gadījumiem, Viesītes
vidusskolas 1. a klases bērni no
krāsaina kartona ir izveidojuši
putnu siluetus, kurus bibliotekāres piestiprināja pie bibliotēkas

Pateicamies visiem konkursa
dalībniekiem un skolotājām par
ieguldīto darbu, kā arī Viesītes
novada domes Jaunatnes lietu
speciālistei Ditai Mažeikai un
Viesītes muzejam Sēlija par sarūpētajām balviņām un sadarbību.
Ieskandinot Bibliotēku nedēļu, 14. aprīlī tiešsaistē notika
Latvijas bibliotēku festivāls 2021,
bet 15. aprīlī – Latvijas Bibliotēku biedrības organizētais Ideju
tirgus.
Bibliotēku nedēļā bibliotekāres arī turpināja papildināt zināšanas un izmantoja tās iespējas,
ko piedāvāja citi tiešsaistes pasākumi: 19. aprīlī pieslēdzās
Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā
notiekošajai sarunai ar mūsu
novadnieku, dzejnieku un tulkotāju Guntaru Godiņu; 21. aprīlī
noklausījās Ventspils bibliotēkas
organizēto sarunu “Ko un kāpēc lasīt?” ar kultūras žurnālisti
Liegu Piešiņu, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas sarunu ar jauno
rakstnieci Sabīni Košeļevu, Latgales Centrālās bibliotēkas sarunu ar rakstnieku Jāni Joņevu,
Gulbenes bibliotēkas organizēto
pasākumu “Lietotnes digitālo
prasmju attīstībai”; 22. aprīlī tiešsaistē piedalījās Jēkabpils Galvenās bibliotēkas organizētajā Bibliotēku nedēļas sanāksmē, kā arī
noklausījās Ventspils bibliotēkas
tiešsaistes tikšanos ar rakstnieku Andri Akmentiņu “Meklējot
Ezeriņu”; 23. aprīlī – Limbažu
Galvenās bibliotēkas sarunu ar
rakstnieku Arno Jundzi. Lielākā
daļa šo lielisko tiešsaistes pasākumu bija iespējami un pieejami
citiem interesentiem, pateicoties
bibliotēku izstrādātajiem projektiem.
Bibliotekāres I. Jančevska,
I. Jodgude
A. Bērziņas foto

Talka Ormaņkalnā
Gadskārtējā vietējo iedzīvotāju otro Lieldienu talka notika
“Mazormaņu” senās sētas teritorijā. To organizēja sabiedriskā
labuma biedrība “Vides un tūrisma attīstības Klubs “Sēlija””,
atbildīgā par pasākumu valdes
locekle Rudīte Urbacāne. Visas
darbības notika atbilstoši valstī
noteiktajiem pandēmijas situā-

cijas ierobežojumiem, distancēti, mazās grupās, nepārsniedzot
laika limitu.
Galvenais mērķis bija palīdzēt te dzīvojošajiem pensionāriem Jurim un Rudītei atvest
mājās pa ziemu sacirsto malku,
kas vajadzīga mājas kurināšanai. Aicinājumam atsaucās un
uz malkas talku ieradās tuvāki

un tālāki draugi, kurus saista
iespēja fiziski izkustēties dabā,
svaigā gaisā un sagādāt prieku
līdzcilvēkiem, palīdzot paveikt
smagākos darbus lauku sētā.
Svarīgs faktors arī tas, ka “Mazormaņu” sensēta saglabājusies
un slēpj sevī gadsimtu garu vēsturi, tā atrodas valsts nozīmes
aizsargājamā dabas teritorijā

14

“Saukas dabas parks”. Tātad,
viss, ko mēs te darām, ir dabai
draudzīgs dzīvesveids, krāšņās
ainavas daudzveidības uzturēšana un pieejamības uzlabošana.
Bet skaļus saukļus šoreiz
neskandējām. Kaimiņu zēni
ieradās, saulei lecot, un nekavējoties ķērās pie bluķīšu mešanas
traktora piekabē. Traktoru, kā
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parasti visiem aizraujošiem sabiedriskiem pasākumiem kopienā, sponsorēja vietējā zemnieku
saimniecība “Ošāni”. Paldies
par nesavtīgo atbalstu saimniecības vadītājai Aritai! Īsti sportiskā noskaņojumā ar velosipē-

klucīšos, sametis tos kompaktās
kaudzītēs, izcirtis pamežu un izveidojis zaru tiltus staignajās ieplakās. Traktoram pretī mazliet
pastīvējās stāvā, mālainā nogāze
ābeļdārzā, bet drīz arī kalns padevās, sapratis talcinieku labos
nodomus un traktora vadītāja
Māra stingro roku.
Pavisam mājās tika savestas
un pie malkas šķūnīša izbērtas sešas traktora kravas malkas. “Vairāk nekā jebkuru citu
gadu!” priecīgs vērtē saimnieks
Juris.
Mazliet vēlāk vīriem pievienojās Gunita ar meitām Laini un
Leniju no Mārupes. Viņu daudzgadīgā pieredze Ormaņkalna
pusaudžu āra dzīves nometņu
vadīšanā šoreiz lieti noderēja
talcinieku mielasta vietas sakārtošanā, olu kaujas organizēšanā,

du uz talku atbrauca Ēriks no
Klauces – tas viņam tāds nieka
ceļa gabaliņš, ko mīties! Esot
braukti arī lielāki attālumi.
Darbs ritēja raiti, jo priekšdarbus jau laikus bija paveicis
saimnieks – sazāģējis kokus

pandēmijas uzlikto noteikumu
ievērošanas nodrošināšanā. Kur
nu vēl brīnišķīgā Liedienu rītā
ceptā torte speciāli “Mazormaņu” saimniecei, kura, kā pati
saka, svin jubileju visu gadu!
Sirsnīgs paldies visiem
par atsaucību, padarīto darbu,
prieka ienešanu ikdienā, kopības gara stiprināšanu: Aritai,
Ārijam, Dacei, Jānim, Mairim,
Egīlam, Mārim no Elkšņiem,
Ērikam no Klauces, Gunitai,
Lainei, Lenijai no Mārupes! Un
arī visiem tiem, kas vēl tikai plāno savas iespējamās talkas dabā!
Tiksimies atkal citos mēnešos,
citā Ormaņkalna paugurā!
Pateicībā - talkas organizētāji,
“Mazormaņu”
sētas saimnieki Rudīte un
Juris.

Glābt var tikai dziesmas

Saukas PTS audzēkņu un meistaru moto - velo - auto stafete ceļā
uz Daugavpili. Priekšplānā uz motocikla Vilis Budens. 1963 .g.
Vilis Budens, dzimis 1931.
gada 18. maijā, lielāko daļu no
sava 90 gadu bagātā mūža gadiem aizvadījis Viesītes novadā,
strādājot Saukas tehniskajā skolā par meistaru. Sagatavoti vairāk nekā četri tūkstoši jauniešu
tautsaimniecībā
vajadzīgām
specialitātēm, galvenokārt traktoristi un šoferi.
Vilis dzimis tēva, Latvijas
brīvības cīņu dalībnieka Pētera
Budena, celtajās mājās Elkšņu
pagasta “Kūdrās” pie Sūpes ezera. “Kūdras” ir viena no Sūpes
purva malas saimniecībām, ko,
apņēmības pilni, neatkarību izcīnījušās Latvija valsts iedzīvotāji sāka veidot pēc 1. pasaules
kara. Lielākā daļa šo māju un
to saimnieki nu jau zuduši vēstures griežos. Vien Viļa Budena
pierakstītās atmiņas glabā ziņas

Meistars Vilis Budens uz vēsturiskā Fordson traktora, kas pēc
Saukas PTS slēgšanas apskatāms Viesītes muzejā “Sēlija”.

par cilvēkiem un notikumiem.
Manuskripts jau pirms gadiem
desmit nodots Viesītes novadpētniecības muzejam “Sēlija”,
tāpat kā daudzi etnogrāfiski
vērtīgi sadzīves priekšmeti un
darba rīki no “Kūdrām”. Tai
skaitā tēva Pētera Budena pašrocīgi darinātā kūdras plucināmā
mašīna, kas 20. gs. 30-jos gados
darbināta kūdras ieguves procesā Sūpes purvā. Tēvs jaunībā
apguvis traktorista prasmes un
savulaik strādājis uz pirmā traktora Klauces pusē, “Aizkārkļu”
saimniecībā, kas piederējusi Jānim Kaminskim (1878 - 1842),
Latvijas valsts kontrolierim,
pēdējās Kārļa Ulmaņa valdības
finanšu ministram.
Bērnībā Vilis bieži vien
tika ņemts līdzi par piekabinātāju. Otrā gadā jau strādāja

Tēva celtajās mājās “Kūdrās” gluži kā etnogrāfiskajā muzejā saglabājušies daudzi seni darba rīki. Vilis demonstrē raukli - īpašu
izkapti, ar ko zemnieki no laukiem plēsa ārā sīkos krūmus.
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par labu dienestu,” atmiņā neizdzēšami saglabājušies notikumi, par kuriem toreiz stāstīt
nedrīkstēja.
Aicinājums uz zvaigžņu
stafeti “Meistars Vilis - 90”
Šogad, tuvojoties Viļa Budena 90 gadu jubilejai, atklājās, ka
jubilārs ir ne vien aktīvs, zinošs
un prasmīgs tehnisks cilvēks,
bet arī dzejnieks. Savā notikumiem bagātajā mūžā viņš spējis
atrast laiku notikumu fiksēšanai dienasgrāmatā. Bet skarbās
dzīves situācijās pieredzētais
uzplaucis dzejas rindās, īsās
četrrindēs, kurās gandrīz nav
pieturas zīmju, kā šajā, no kuras
ņemts raksta virsraksts: Kad nedienas melnas tev apkārt kauc/
Šķiet krūtīs sāk izdzist jau liesmas/ Tad draugs atceries vienu/
Mūs glābt var tikai dziesmas.
Ikviens, kam interesē Viļa
Budena dzīves stāsts, tiek aicināts maija sākumā apmeklēt sev
tuvāko Viesītes novada bibliotēku, iepazīties ar materiāliem
par jubilāru, izlasīt tur apkopotos Meistara dzejoļus, izvēlēties
dažas četrrindes, kas patīk vislabāk, pateikt savu izvēli bibliotekārei.
Bet jubilejas dienā aicinām
piedalīties distancētā velo –
moto - auto zvaigžņu stafetē
dabas takās svaigā gaisā apkārt
Ormaņkalnam
“MEISTARS
VILIS - 90”ar mērķi godināt izcilu Viesītes novada cilvēku Vili
Budenu viņa 90 gadu jubilejā par
gara mūža veikumu sabiedrības
labā, kas pavadīts Viesītes novadā; mazināt Covid-19 pandēmijas radīto emocionālo izsīkumu
un atsvešinātību cilvēku starpā,
veicināt fiziskas kustības svaigā
gaisā dabā, vairot prieku, pozitīvas socializācijas iespējas Latvijas nomalē dzīvojošiem lauku
ļaudīm.
Pasākuma rīkotājs: Sabied-

Svētku reizē jubilāram prieks būt kopā ar saviem tuvākajiem
cilvēkiem. Centrā Vilis Budens ar dzīvesbiedri Rasmu Pakuli, stāv
vedekla ar Viļa mazbērniem Jāni un Ilzi.
uz traktora patstāvīgi. Ienākot
sarkanajai armijai 1944. gadā,
tēvu mobilizēja darbā par traktoristu Viesītes MTS (mašīnu
traktoru saimniecība). “Arī es,
līdzko pabeidzu skolu, iestājos
darbā Viesītes MTS, pirmo gadu
kā piekabinātājs, bet no 1948.
gada kā traktorists. Uz rudens
pusi kulšana Neretas apkārtnē.
Vecie angļu traktori bieži lūza.
Jaucām, remontējām, līdz pus
ziemai kūlām. Otrā gadā nosūtīja uz Biržiem, jo MTS apkalpoja
8 pagastus, 12 kolhozi bija jāapbrauc. Divās maiņās strādājām,
dienu un nakti. Kad pie saimniekiem kūla, tad bija ko paēst.
Kolhozā kuļot, pat ēst nebija.
Kulšanā gāja līdzi agronoms,
partijas pārstāvis, bruņots milicis – labību pa nakti sargāja,”
tā par pirmajiem darba gadiem
atceras Vilis Budens.
Tad iesaukums obligātajā
kara dienestā padomju armijā.
Visu latviešu jaunkareivju ešelonu nosūtīja uz Afganistānas
robežu: “Dziedot latviešu strēlnieku dziesmu “Mirdzot šķēpiem”, mēs 1951. gada novembrī

iesoļojām Uzbekijas vēsturiskajā
pilsētā Samarkandā. Tur es nodienēju pilnus trīs gadus - no
1951. gada oktobra līdz 1954.
gada oktobrim seržanta pakāpē. Kaujas mācības Tjanšana un
Pamira kalnos. Dienests pirmajā gadā bija sevišķi grūts, jo laiks
tur karsts, līdz + 35 - 40 grādi.
Lielākā daļa latviešu zēnu bija
ieskaitīti seržantu skolā, kur bija
stingra disciplīna un bija jāapgūst krievu valoda. Smagāk bija
manevru laikā, ar kaujas tehniku nācās pārvarēt 3 km augstās
Tjanšana kalnu grēdas pie Afganistānas robežas. Bija interesanti redzēt pasauli un kā tur
dzīvo cilvēki. Dienests bija īsts,
un briesmas patiesas. Savstarpējo attiecību kārtošanai karavīru
starpā nebija laika. Piedzīvojām
īstas kaujas ar bušmeņiem. Tie
naktī uzbruka munīcijas noliktavai. Sardze netika galā, uzbrucēji slēpās kalnos, gravā. Izsauca
karaspēka vienību, iegāja gravā,
saņēma 3 babajus – no skata it kā
vienkāršie uzbeki ar kokvilnas
maisiem, bet tajos sprāgstvielas!
Komandieris izteica pateicību

riskā labuma biedrība “Vides un
tūrisma attīstības Klubs “Sēlija””, reģ. nr. 50008123451; sadarbībā ar Elkšņu pagasta pārvaldi,
Elkšņu kultūras namu un novada bibliotēkām, Viesītes muzeju
“Sēlija”.
Atbildīgā persona par pasākuma norisi un drošības noteikumu ievērošanu - biedrības
valdes locekle Rudīte Urbacāne. Tālrunis informācijai:
29273475.
Stafetes nolikums pieejams
bibliotēkās. Pasākumā piedalās tikai organizētas komandas,
stingri ievērojot laika un fizisko
distancēšanos, visus epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Par pārvietošanās drošību un
citiem ierobežojumiem stingri
atbild ikvienas komandas vecākais (priekšnieks). Obligāta komandas iepriekšēja pieteikšanās
līdz 14. maijam.
Lai piedalīšanās šajā stafetē
ir izaicinājums, it īpaši jauniešiem, mēs spējam paši saorganizēties, sakārtot braucamos,
izveidot komandu, izdomāt
atraktīvu noformējumu un apģērbu, sagatavot priekšnesumu,
sveicienu – spoži parādīt sevi,
iepazīt un iepriecināt mūsu
dižo līdzgaitnieku, izdziedāties
no sirds, nebēdājot par augstu
māksliniecisko līmeni. Pie tam –
organizēti iekļauties norādītajā
laikā, zināt un ievērot visus epidemioloģiskos ierobežojumus
un satiksmes drošības noteikumus. Un gūt no tā prieku – ne ar
ko neaizstājamu pašu pieredzes
un kopā būšanas prieku!
R. Urbacāne,
biedrības “Vides un tūrisma
attīstības Klubs “Sēlija””
valdes locekle.
Fotogrāfijas no V. Budena
personīgā un Elkšņu pagasta
Atmiņu istabas krājuma.

Noslēgusies Lielā Talka
24. aprīlī visa Latvija, arī
Viesītes novads, iesaistījās Lielās
Talkas aktivitātēs un padarīja
vidi sev apkārt zaļāku un sakoptāku. Tāpat kā pagājušo gadu, arī
šogad, ievērojot valstī noteiktos
epidemioloģiskos ierobežojumus, uzsvars tika likts uz individuālu vai ģimenes talkošanu. Šī
gada Lielā Talkas moto bija “Par
zaļu Latviju – katrs atsevišķi,
bet visi kopā!”, kas norādīja uz

to, ka, lai arī nevaram vienoties
kopīgā pasākumā, tomēr katrs
iedzīvotājs Lielās Talkas dienā
vai jebkurā citā laikā var pielikt savu roku, lai Latvija kļūtu
zaļāka un tīrāka. Arī šogad ikvienam bija iespēja pieteikt savu
talkošanas vietu kopīgajā Lielās
Talkas platformā, kā arī, sazinoties ar pašvaldību, saņemt talkas
maisus.
Lai arī oficiālais Lielās Tal-

kas datums šogad bija 24. aprīlis,
tomēr Rites un Saukas pagastos
talkošana iesākās jau 23. aprīlī.
Ievērojot visus noteiktos ierobežojums, Rites pagasta pārvalde
devās sakopt Stupeļu pilskalnu,
lai pilskalns kļūtu par pievilcīgāku apskates objektu tūristiem.
Stupeļu pilskalns ir viens no lielākajiem Sēlijas pilskalniem, kas
atrodas Rites pagastā. Talkotāji
sakopa apkārtni, izzāģējot to no
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aizaugušajiem kokiem un krūmiem.
Saukas pagasta pārvalde
šogad bija izlēmusi talkot Lones estrādes teritorijā un rotaļu
laukumā, veicot sakopšanas un
atjaunošanas darbu.
Arī Viesītes novada pašvaldība sāka talkošanu jau 23. aprīlī un turpināja Lielās Talkas dienas rītā, 24. aprīlī, dodoties uz
Mīlestība saliņu, kur, ievērojot
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piesardzības pasākumus, sakopa
apkārtni, grābjot lapas un vācot
atkritumus.
Savukārt Elkšņu pagasts talkas dienā kļuva zaļāks, jo pārvaldes darbinieki stādīja kokus,
tāpat arī tika sakopti Elkšņu pagasta sporta laukumi - uzstādīts
volejbola tīkls, novilktas līnijas

un sakārtots laukums.
Kopumā arī šogad Viesītes
novadā Lielās Talkas dienā un
dienu iepriekš valdīja rosība un
sakopšana darbi. Ne tikai pašvaldības pārstāvji devās sakopt
apkārtni, bet tika pieteiktas arī
vairākas indivudālas talkas, sakopjot gan Vales kalniņu, gan

vietas Saukas pagastā, kā arī turpinājās sakopšanas un labiekārtošanas darbi Stendera biedrības
organizētajā talkā Sunākstes
mācītājmuižas apkārtnē.
Viesītes novada pašvaldība
pateicas ikvienam, kurš iesaistījās Lielās Talkas akcijā un padarīja vidi sev apkārt sakoptāku.
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Novēlam arī ikdienā rūpēties
par apkārtējo vidi un padarīt
Viesītes novadu vēl zaļāku un
vēl tīrāku!
Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un
jaunatnes lietu speciāliste D.
Mažeika
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16. maijā Viesītē norisināsies
mākslinieku darbu brīvdabas “pop - up” vasaras
tirdziņš “Multimāksla”
Šovasar visā Latvijā norisināsies mākslinieku darbu
brīvdabas “pop - up” tirdziņi
“Multimāksla”.
Viesītē tirdziņš notiks Viesītes muzeja “Sēlija” parkā 16.
maijā no plkst. 12.00 - 16.00.
Daudzām radošajām personībām – dziedātājiem, mūziķiem, aktieriem u.c. – ir aizraušanās, ar ko viņi nodarbojas
paralēli savai pamatprofesijai:
izgatavo visdažādākās lietas glezno, ada, izšuj, rada mākslas
darbus, pavārmākslas šedevrus
u.c., un nu ir pienācis brīdis, kad
viņi vēlētos publiski dalīties ar
saviem darinājumiem. Vasaras
brīvdabas “pop – up” tirdziņos
mākslinieku radītās lietas būs
iespējams iegādāties par īpašu
cenu, tādējādi atbalstot radošos cilvēkus, turklāt vairāku
mākslinieku radītās lietas būs
pieejamas tikai un vienīgi šīs
vasaras tirdziņos.
Tirdziņš norisināsies, ievērojot visus valstī noteiktos
aktuālos ierobežojumus un
epidemioloģiskās prasības.
Mākslinieku “pop – up”
tirdziņā varēs iegādāties:
• operdziedātāja Sergeja
Jēgera izcili garšīgos marinējumus,
• dziedātāja Igo īpaši izstrādātos porcelāna traukus,
grafi kas un citus dizaina
priekšmetus,
• multimākslinieces Elitas
Patmalnieces jaunās vasarīgās
kleitas, pludmales lakatus, mēteļus un sejas maskas,
• grupas “Jumprava” dalībnieka Aigara Krēslas pašdarinātos vīnus,
• aktrises Agneses Zeltiņas
zīmola “Soulstones” gredzenus un kaklarotas,

• TV un radio ētera personības Baibas Sipenieces-Gavares veidotos izšuvumus un
glezniņas,
• mūziķa un TV raidījumu vadītāja Roberto Meloni
pavārgrāmatas, kur smelties
idejas vasaras pikniku mielastiem,
• dziedātājas Katrīnas Dimantas darinātās pastalas un
viņas ģimenes radītas ukuleles,
• dziedātājas Dināras Rudānes traukus, gleznas un zīmējumus,
• dziedātājas Patrishas
mandalas, somas, gleznas un
kreklus,
• Ufo īpašos lakatiņus,
• dziedātājas Lindas Leen
darinātās pastalas,
• JRT aktiera Gata Gāgas
pašaudzētos ābolus,
• dziedātājas Olgas Rajeckas gleznas,
• dziedātājas Aijas Andrejevas darinātos hūdijus, somas
un kreklus,
• leģendārās un Latvijā vecākās grupas “Menuets” flautistes Baibas Jageres adījumus,
• Dailes teātra aktiera
Andra Buļa dzejoļu grāmatas
un pašdarinātos kreklus,
• dziedātājas Ievas Sutugovas rotas un mākslas darbus,
• M. Čehova Rīgas krievu
teātra aktrises Veronikas Plotņikovas pašas radītas bērnu
grāmatiņas,
• grupas “Pērkons” solistes
Ievas Akurateres pašas radītās
bērnu lellītes.

(iepriekš neatklājot, kad un
kurš mākslinieks būs sastopams, lai saglabātu intrigu un
satikšanās brīnumu; tādēļ to
varēs uzzināt tikai pasākuma
dienā), taču viņu piedāvātās
preces varēs iegādāties visu
tirdziņa darbības laiku. Tirdziņā darbosies arī īpašā bufete ar ēdieniem līdzņemšanai
un bārs, kuru būs sarūpējis
kāds ļoti pazīstams mākslinieks (viņa vārds pagaidām
netiek atklāts).
Vairāk informācijas:
S. Mohovikovs,
producents un idejas autors
Mob. tālr. 29131458;
e-pasts:
sandismoh@gmail.com

Pieminam
aizsaulē
aizgājušos…
Pēteris Sipčenoks
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Kārlis Redlihs
1953. - 28.03.2021.
Viesīte
Agra Tutāne
1952. - 08.04.2021.
Viesīte
Valērijs Kovnackis
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Elkšņu pagasts
Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem!

Lai izslēgtu nevajadzīgu
drūzmēšanos, paredzēts, ka
tirdziņā daži mākslinieki būs
sastopami visas dienas garumā, daži – stundu vai divas

Viesītes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti
jaundzimušie - 3 zēni.
Sveicam vecākus!
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