
1957. gada 8. septembrī Rites 
dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrēja Alfons 
un Biruta Biņķi. Šogad pāris svin Dimanta 
kāzu jubileju. Atceroties šo laiku, viņi stāsta, 
ka naudas nebijis daudz un ar transportu bi-
jis slikti, tāpēc kāzu dienā no “Pūteļu” mājām 
uz Rites dzimtsarakstu nodaļu abi kūlušies ar 
velosipēdiem. Tikuši pusceļā, un Biruta jautā-
jusi: “Varbūt tomēr minamies mājās?”, tomēr 
Alfons uzstājis – ja jau reiz nolēmuši un pus-

ceļā tikuši, tad tā lieta jānoved līdz ga-
lam. Arī kaimiņi šo to jau bija nojautuši 
un jauno pāri atpakaļceļā pārsteiguši ar 
kāzu vārtiem. Alfons smej, ka precēju-
šies rudenī, lai ziemā silts!

Savu mūžu viņi tā arī vadījuši Viesī-
tes novada Rites pagasta “Pūteļu” mājās 
un tur arī iepazinušies. “Pūteļi” ir Alfo-

na dzimtās mājas. Biruta dzimusi netālu eso-
šajās “Vētrās”. Padomju laikos vienā mājas galā 
bija ierīkota krejotava. Biruta strādājusi par 
vadītāju. Alfons atgriezies pēc dienesta armijā 
un iekārtojies otrā mājas galā, kas bija atstāts 
dzīvošanai. Biruta viņam iepatikusies – klusa, 
lēna meitene, kurai nepatika aprunāt citus. Tā 
arī sagājuši kopā.

Turpinājums 13. lpp. »»»

Viesītes novada pašvaldības informatīvais izdevums
Iznāk reizi mēnesī 
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Ja vēlies izbaudīt varavīksni, tev jābūt gatavam panest vētru. 
W. Wiersbe

Alfons un Biruta Biņķi – Alfons un Biruta Biņķi – 
ar darba prieku un mīlestību ar darba prieku un mīlestību 

sirdī kopā jau 60 gadussirdī kopā jau 60 gadus

Diena ar rudens 
pieskārienu
Zied saules krāsā – 
īpaši Jums!
Lieciet to vāzē, 
un prieks lai aug,
Radot vietu laimei 
kur dzimt!

Vissirsnīgākie sveicieni visiem 
mūsu novada pedagogiem 
Skolotāju dienā! Lai netrūkst 
izturības, spēka un radošuma 
dzirksts Jūsu ikdienas darbā!

Viesītes novada pašvaldības 
vārdā – Domes priekšsēdētājs A. Žuks

Man pieder šodiena – ik mirklis no agra rīta līdz vēlam vakaram,
gan jautri priecīgais, gan smeldzīgi skumjais,
arī sāpīgi dzeļošais, bet visvairāk – mirklis mīļuma pilnais.
To es noglabāšu, klāt pie citiem mirkļiem likšu
un kā ceļamaizi rītdien līdzi ņemšu. (Mia)

Mīļie kolēģi – Viesītes novada izglītības darbinieki!
No sirds jūs sveicu Skolotāju dienā un novēlu, 
lai jūsu sirdis silda bezgala daudz mazu ikdienas 
brīnumu, kuri katru mirkli spēj pārvērst 
par svētkiem! Izturību, neizsīkstošu enerģiju, 
sirsnīgu smaidu, izdošanos!
Natālija Dirda, Rites pamatskolas 
arodbiedrības priekšsēdētāja

Sakarā ar Latvijas Republikas neatka-
rības 99. gadadienu un saskaņā ar Viesītes 
novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu 
pašvaldība aicina izvirzīt kandidātus apbal-
vošanai ar Viesītes novada pašvaldības Goda 
rakstu šādās nominācijās:

• Gada sportists, • Gada jaunietis, 
• Gada uzņēmējs/lauksaimnieks, • Gada 
izglītības darbinieks, • Gada ģimene, 
• Gada sociālais/veselības darbinieks, 
• Gada pašvaldības darbinieks, • Gada cil-
vēks kultūrā, • Gada sabiedriski aktīvais ie-
dzīvotājs, • Gada tirdzniecības darbinieks 
par iepriekšējā gada sasniegumiem un de-
vumu novadam.

Iepriekšējais gads nolikuma izpratnē ir 
vienu gadu ilgs laikposms līdz ierosinājuma 
iesniegšanai par pašvaldības apbalvojuma/
nominācijas piešķiršanu. Kandidātus var 
izvirzīt: Viesītes novada domes deputāti, 
domes komitejas, komisijas, darba grupas, 
pašvaldības izpilddirektors; Viesītes novada 
teritorijā reģistrētās juridiskās personas; ne 
mazāk kā 10 Viesītes novada pašvaldības 
teritorijas iedzīvotāji. Izvirzot kandidā-
tus apbalvošanai, jānorāda: vārds uzvārds, 
personas kods, adrese, nominācija, kurā 
persona izvirzīta, izvirzīšanas motivācija. 
Iesniegumi par kandidātu izvirzīšanu 
Goda rakstu saņemšanai iesniedzami Vie-
sītes novada pašvaldības kancelejā un Sau-
kas, Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs darba 
laikā līdz šā gada 27. oktobrim.

Tālrunis uzziņām 65245179 vai 
28680097.

PAZIŅOJUMS!
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16. septembrī apritēja 100 dienas, kopš 
amatā stājās jaunais Viesītes novada domes 
priekšsēdētājs Alfons Žuks. Mērs apliecina, ka 
šajā laikā ir daudz paveikts. Ir nosvinēti 5. Sēlijas 
tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā”, Viesītes pil-
sētas un pagastu svētki, 2. Viesītes sporta svētki, 
kā arī noticis Imantas Ziedoņa fonda pasākums 
“1836 Leišmalītes gājiens Viesītes novadā”.

Novada jaunieši ir paviesojušies Polijas sa-
draudzības pilsētā Čeladžā, piedalījušies starp-
tautiskā futbola turnīrā Ukrainas sadraudzības 
pilsētā Židačivā, kā arī apmeklējuši starptautis-
kas jauniešu apmācības Kauņā un Viļņā, Lietu-
vā.

Pašvaldības Attīstības nodaļa turpina reali-
zēt dažādus projektus. Turpinās aktīvs darbs pie 
būvniecības dokumentu izstrādes un projektu 
pieteikumu sagatavošanas. 2017. gada otrajā 
pusē norit intensīvs darbs pie iepriekš iesniegto 

projektu īstenošanas – būvniecības dokumentā-
cijas izstrādes ielu apgaismojumam atsevišķos 
posmos, Smilšu ielas pārbūves un gājēju iet-
ves izveides. Jūlijā iesniegts projekts “Veicināt 
energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu 
centrālajā siltumapgādē” un otrais ceļu projekts 
“Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki – Prie-
de – Ikšķiles pārbūve”. Šobrīd tiek uzsākts darbs 
pie vēl viena ceļu posma projekta. Ir uzsākta 
jauna teritorijas plānojuma izstrāde. Aizvadītajā 
periodā ir strādāts pie plānošanas dokumentu 
aktualizācijas un ir aktualizēts investīciju plāns 
un rīcību plāns.

Augusta nogalē izsludināts ideju konkurss 
“Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem”, kura 
mērķis ir izveidot īpašu dāvanu komplektu, lai 
atbalstītu novada jaunās ģimenes un sveiktu 
katru simtgadē dzimušo novadnieku. Viesītes 
novads piedalījās tūrisma gadatirgū Pļaviņās, 
tāpat pašvaldība piedalās konkursā “Latvijas 
Labākais tirgotājs – 2017”.

Arī šogad tika rīkots projektu konkurss 
biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju 
un fi zisko personu ieceru realizēšanai ar paš-
valdības līdzfi nansējumu. Kopā tika iesniegti 
14 projekti, no kuriem komisija atbalstīja 12 
projektus. Jāatzīmē, ka šogad, pateicoties iedzī-
votāju informēšanai, krietni pieauga iedzīvotāju 
iniciatīvu grupu aktivitāte – kopā iesniegti un 
atbalstīt 4 projekti, kas vērsti uz daudzdzīvokļu 
namu teritoriju labiekārtošanu un jauno vecāku 
izglītošanu.

Augusta sākumā Viesītē viesojās Latvijas 

Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvji ar nu jau 
bijušo priekšsēdētāju Andri Jaunsleini, bet 13. 
septembrī Sēlijas novadu apvienības biedri tikās 
ar LPS jauno priekšsēdētāju Gintu Kaminski un 
padomniekiem, lai klātienē spriestu par turp-
māko kopīgo rīcību Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likuma plānoto grozījumu 
jautājumā.

Paveikts ir daudz, bet vēl daudz vairāk dar-
bu un ieceru jārealizē turpmāk. Tuvākajā nākot-
nē tiek plānots uzsākt projektu par esošās arod-
skolas ēkas pārbūvi ar funkcijas maiņu Sporta 
skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra 
vajadzībām, kā arī uzsākt Viesītes Kultūras pils 
remontu.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs 
A. Žuks atzīst, ka lietainā vasara ir nodarījusi 
milzu zaudējumus zemniekiem. Viesītes nova-
da dome ir nosūtījusi vēstuli Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) 
un Zemkopības ministrijai, lūdzot izsludināt 
ārkārtas stāvokli novadā. Lietainais laiks ir 
izgaismojis vēl kādu problēmu – daudzdzī-
vokļu namu jumtu stāvokli. Šis būs prioritārs 
jautājums saimniecības sfērā, un mērs sola, ka 
daudzdzīvokļu namu jumti tiks salaboti.

A. Žuks ir lepns, ka pirmajās simts dienās 
ir izdevies panākt, ka no 2018. gada 1. janvā-
ra visās Viesītes novada pirmsskolas izglītības 
iestādēs visiem bērniem būs nodrošinātas brīv-
pusdienas!

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 
speciāliste. A. Niķe

Viesītes novada domes priekšsēdētāja A. Žuka 
pirmās 100 dienas amatā

IZSOLES

• Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes 
novada Viesītes pagasta “Mazbruņenieki”, ar 
kadastra numuru 56350130045, trešo atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais 
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 56350130036, 4,66 ha 
platībā; sākotnējā cena EUR 3290.00. Izsoles 
solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, 

iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var 
līdz 2017. gada 9. novembrim (ieskaitot) darba 
laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

Īpašuma tiesības uz īpašumu var iegūt tikai 
persona, kas atbilst likuma “Par zemes privati-
zāciju lauku apvidos” prasībām.

Starpgabals. Nav servitūta ceļa piekļuves.
Nav pirmpirkuma tiesību uz īpašumu.
Izsole sāksies 2017. gada 10. novembrī 

plkst. 9.30 Viesītes novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

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

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

• Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes 
novada Viesītes pagasta “Ābelītes”, ar kadastra 
numuru 56350100063, trešo atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums 
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 56350100028, 2,98 ha platībā; sā-
kotnējā cena EUR 3687.00. Izsoles solis EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, 

iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var 
līdz 2017. gada 9. novembrim (ieskaitot) darba 
laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

Īpašuma tiesības uz īpašumu var iegūt tikai 
persona, kas atbilst likuma “Par zemes privati-
zāciju lauku apvidos” prasībām.

Starpgabals. Nav servitūta ceļa piekļuves.
Nav pirmpirkuma tiesību uz īpašumu.
Izsole sāksies 2017. gada 10. novembrī 

plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

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

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

• Viesītes novada pašvaldība rīko paš-
valdībai piederošā dzīvokļa īpašuma – 
Viesītes novada Rites pagasta “Druviņas 
6” – 6, ar kadastra numuru 56809000028, 
trešo atklātu, mutisku izsoli ar augšup-
ejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 
dzīvokļa Nr. 6 un tam atbilstošajām domā-
jamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes gabala; sākotnējā cena EUR 831.00. 
Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro 
un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, 

īpašumu, iesniegt pieteikumus un doku-
mentus izsolei var līdz 2017. gada 9. no-
vembrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesī-
tē, Viesītes novads.

Nav pirmpirkuma tiesību uz īpašumu.
Izsole sāksies 2017. gada 10. novembrī 

plkst. 10.00 Viesītes novada pašvaldības 
administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 
10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četr-
padsmit) kalendāro dienu laikā pēc izso-
les.

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

1. Par projekta “Esošās skolas ēkas pārbūve 
ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības 
un sociālās aprūpes centra vajadzībām” otrās 
kārtas iepirkumu. Nolēma neapstiprināt fi nan-
sējumu 1484972,55 EUR projekta būvdarbu 
otrai kārtai (telpas veselības un sociālās aprūpes 
centra vajadzībām).

2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma – Rites pagasta “Mazsprīdī-
ši” – trešās, atklātās mutiskās izsoles ar augšup-
ejošu soli protokola apstiprināšanu.

3. Par Viesītes novada pašvaldībai piedero-
šo nekustamo īpašumu – Viesītes novada Vie-
sīte, Smilšu iela 39, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumiem 56350120043 un 56150010042 
un Smilšu ielā zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 56150010043 kopšanas ciršu 13,68 ha 
platībā trešās mutiskas cirsmu izsoles ar aug-
šupejošu soli protokola apstiprināšanu.

4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma – Rites pagasta “Druviņas 6” – 
6, trešo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli un noteikumu Nr. 21/2017. apstiprināšanu.

5. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma – Viesītes pagasta 
“Mazbruņenieki” – trešo atklātu, mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli un noteikumu Nr. 22/2017 
apstiprināšanu.

6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma – Viesītes pagasta “Ābelītes” – 
trešo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli 
un noteikumu Nr. 23/2017 apstiprināšanu.

7. Par izmaiņām pamatlīdzekļos – atļāva 
norakstīt 1 pamatlīdzekli (kopētāju).

8. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu grā-
matvedības uzskaitē (saimniecības ēka Brīvības 
ielā 8, Viesītē, Rites Tautas skolas skolotāju māja, 
dzīvojamā māja “Rijnieki” Saukas pagastā).

9. Par atļauju SIA “Viesītes komunālā pār-
valde” pārdot saimnieciskajā darbībā neizman-
totos pamatlīdzekļus – kravas transporta furgo-
nu un traktora piekabi.

10. Par Viesītes novada Sociālā dienesta no-
darbību telpas nomas maksas noteikšanu – 5,50 
EUR par 1 stundu.

11. Par fi nansējuma piešķiršanu no vides 
aizsardzības speciālā budžeta: nolēma piešķirt 
līdz 1815,00 EUR apglabāto atkritumu slāņa 
augstuma mērījumiem Viesītes novada rekulti-
vētajās CSA izgāztuvēs “Skosas”, Saukas pagasts, 
“Salāte”, Rites pagasts, un “Spures”, Viesītes pa-
gasts; piešķirt 993,62 EUR rēķina apmaksai par 
veikto dzeramā ūdens apgādes sistēmas skalo-
šanu Viesītes pilsētas daudzdzīvokļu mājām; 
piešķirt 1439,90 EUR zivju resursu papildināša-

nai Viesītes ezerā (200 kg līņi un 300 kg karpas).
12. Par nekustamā īpašuma “Brieži–Rutki” 

Saukas pagastā (pašvaldības ceļš) iegādi pašval-
dības vajadzībām (342,00 EUR).

13. Par brīvpusdienām novada pirmsskolas 
vecuma bērniem – nolēma 2018. gada pašvaldī-
bas budžetā ieplānot 20000 EUR brīvpusdienu 
nodrošināšanai pirmsskolas vecuma bērniem, 
kuri apmeklē PII “Zīlīte” un Rites pamatskolas 
pirmsskolas grupas.

14. Apstiprināja Viesītes novada pašvaldī-
bas mācību iestāžu direktoru mēneša amata al-
gas 2017./2018. mācību gadam: Viesītes vidus-
skolas direktors – EUR 1200,00 (295 audzēkņi); 
Rites pamatskolas direktore – EUR 900,00 (tai 
skaitā no pašvaldības fi nansējuma nepietiekošo 
daļu līdz EUR 900,00) (66 audzēkņi); pirms-
skolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja – EUR 
850,00 – pašvaldības fi nansējums (106 audzēk-
ņi), vietniekam 80% no vadītāja algas likmes – 
EUR 680,00; Viesītes Mūzikas un mākslas 
skolas direktore – EUR 1000,00 – pašvaldības 
fi nansējums (206 audzēkņi, tai skaitā 136 Mū-
zikas un mākslas skolas audzēkņi, 70 interešu 
izglītības audzēkņi); Sēlijas Sporta skolas direk-
tors – EUR 1050,00 – pašvaldības fi nansējums 
(365 audzēkņi).

15. Interešu izglītības 60,45 mācību stundas 
2017./2018. mācību gada pirmajam pusgadam 
(septembrim, oktobrim, novembrim, decem-
brim) nolēma sadalīt šādām izglītības program-
mām:

1. Rites pamatskola – 6,0 stundas
1.1 2. – 3. klašu deju kolektīvs – 3,0 st.
1.2 Vokālais ansamblis – 2,0 st.
1.3 Sporta pulciņš – 1,0 st.
2. Viesītes vidusskola – 20 stundas
2.1 Tautas dejas “Augšzemīte I” (9. – 12. kla-

se) – 6,0 st.
2.2 Tautas dejas “Augšzemīte II” (7. – 8. kla-

se) – 7,0 st.
2.3 4. – 11. klašu koris – 4,0 st.
2.4 Sākumskolas klašu ansamblis – 1,0 st.
2.5 Vizuālās mākslas pulciņš “Ideju 

bums” – 1,0 st.
2.6 Skatuves runa – 1,0 st.
3. Viesītes Mūzikas un mākslas skola – 

34,45 stundas
3.1 Tautas deju kolektīvi “Danceri” – 10,0 st.
3.2 Viesītes 36. mazpulks – 4,5 st.
3.3 Foto pulciņš – 2,0 st.
3.4 Vokālie ansambļi – 8,0 st.
3.5 Modernās mūzikas studija – 6,0 st.
3.6 Mākslas studija “Otiņas” (5 – 8 gadi) – 

3,95 st.

4. Izglītības metodiķim 0.10 slodzes
16. Apstiprināja Viesītes novada pašvaldī-

bas Sociālā dienesta aktualizēto nolikumu.
17. Par Rudens tirgu Viesītē š. g. 7. oktobrī.
18. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldī-

bas Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu 
komisijas sastāvā.

19. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jau-
tājumu risināšanā 10 personām.

20. Atļāva 4 personām sadalīt viņām piede-
rošos nekustamos īpašumus.

21. Nolēma slēgt zemes nomas līgumus ar 
4 personām, izbeigt zemes nomas līgumu ar 2 
personām.

22. Nolēma piešķirt šādas adreses Viesītes 
novada teritorijā: zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 56350110187 un ar to funkcionāli 
saistītajām būvēm piešķirt adresi: “Ošukalni”, 
Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237; zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 56350010066 un 
ar to funkcionāli saistītajām būvēm piešķirt ad-
resi: “Valsts ēkas”, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 
5237; zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
56800040133 un ar to funkcionāli saistītajām 
būvēm piešķirt adresi: “Īves”, Rites pag., Viesītes 
nov., LV 5228; zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 56800040218 un ar to funkcionāli sais-
tītajām būvēm piešķirt adresi: “Rozes 1”, Rites 
pag., Viesītes nov., LV 5228.

23. Atjaunoja 1 personai īpašuma tiesības 
uz mantotās zemes daļu Viesītes pilsētā.

24. Apstiprināja zemes ierīcības projektu 1 
īpašumam.

25. Nolēma aktualizēt Viesītes novada at-
tīstības programmas 2014. – 2020. gadam pie-
likumu Nr. 4 “Ceļi un ielas, kuri tiks remontēti 
un rekonstruēti 2014. – 2020. gadā” un remon-
tējamo un rekonstruējamo ceļu sarakstā iekļaut 
Rites pagasta ceļu R22 Baloži – Pūteļi 4,74 km 
garumā.

26. Dzīvojamai mājai piešķīra adresi: “Jau-
nannas”, Elkšņu pag., Viesītes nov.

27. Pamatojoties uz Viesītes novada paš-
valdības Iepirkumu komisijas 2017. gada 21. 
septembra lēmumu par izsludinātā iepirkuma 
“Sporta zāles fasādes vienkāršotā atjaunošana” 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nolēma 
piešķirt 39874,85 EUR Sēlijas Sporta skolas 
sporta zāles fasādes vienkāršotai atjaunošanai 
no papildus ieņēmumiem Viesītes novada paš-
valdības budžetā.

Informāciju sagatavoja pašvaldības 
kancelejas vadītāja D. Vītola.

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi no-
vada mājaslapā: www.viesite.lv

Viesītes novada domes kārtējā sēdē 2017. gada 21. septembrī 
izskatītie jautājumi

Viesītes novada Sociālais dienests informē
Viesītes novada Sociālais dienests informē, ka ar šī gada 1. oktobri sociālā darbiniece 

Saukas pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Lone) klientus 
pieņems katru ceturtdienu no plkst. 8.00 līdz 17.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30.
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Viesītes novada pašvaldība ir viens no part-
neriem Meža attīstības fonda atbalstītajā Latvi-
jas Pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību 
labie darbi parkos Latvijas simtgadei”. “Meža 
dienu 2016. – 2018. gadā” ietvaros ir notikušas 
aktivitātes, lai popularizētu aktīvu un veselīgu 
atpūtu Viesītē esošajā Riekstu mežā, kuru pa-
mazām veidojam par pievilcīgu vietu.

Viesītes novada pašvaldības mērķis projek-
tā ir atjaunot četras laipas aktīvās atpūtas takas 
labiekārtošanai Riekstu meža parkā, kas arī ir 
paveikts. Iegādājāmies kokmateriālus laipu at-
jaunošanai pāri grāvjiem, un pašu spēkiem plā-
notais darbs ir paveikts. Piešķirtais fi nansējums 
kokmateriālu iegādei – 300,00 eiro.

Projekta ietvaros 19. septembrī notika 
noslēguma pasākums, kura ietvaros tika iestā-
dīti koki – šoreiz priekšroka tika parastajam pī-
lādzim. Pasākumā aktīvi piedalījās mūsu maz-
pulcēni kopā ar vadītāju R. Feldmani. Viesītes 
jauniešu iniciatīvu centra pārstāvji pastāstīja par 
meža veltēm rudenī un to izmantošanu, tēma 

bija pīlādži. Biedrības “Selonia velo” pārstāv-
ji demonstrēja, kā šajā vietā var atpūsties velo 
sporta cienītāji. Pasākumā piedalījās Viesītes 
novada domes priekšsēdētāja vietniece L. Zvir-
bule. Riekstu mežs ir nozīmīgs elements vietējās 
vides unikalitātes saglabāšanā Viesītē. Turklāt 

tas atrodas tuvu daudzdzīvokļu mājām un ir 
viegli sasniedzams ikvienam dabas baudītājam.

Projektu fi nansiāli atbalsta Meža attīstības 
fonds.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
 G. Dimitrijeva

Viesītē īstenots Meža dienu projekts 

Paralēli iesākto Eiropas Savienības fondu 
un programmu līdzfi nansētu projektu īsteno-
šanai Attīstības un plānošanas nodaļas speciā-
listi strādā pie dažādu jautājumu risināšanas.

2017. gadā esam uzsākuši jauna Viesītes 
novada Teritorijas plānojuma izstrādi. Pēc 
iepirkuma procedūras veikšanas ir noslēgts 
līgums ar SIA “Reģionālie projekti” par plā-
nojuma izstrādi. Strādājam saskaņā ar sastā-
dīto darba grafi ku un noteiktiem veicamiem 
uzdevumiem šim gadam. 26. septembrī 
pašvaldības speciālisti un pagastu pārvalžu 
vadītāji tikās ar plānojuma izstrādātājiem, 
lai pārrunātu sadarbību un risināmos jau-
tājumus. Lūgums visiem iedzīvotājiem pār-
domāt par savu īpašumu apsaimniekošanas 
perspektīvām, uzņēmējiem un zemniekiem – 
par attīstības virzieniem. Iedzīvotāju iesaistei 
būs izstrādāta iesnieguma veidlapa, un mēs 
regulāri informēsim par plānojuma izstrādes 
gaitu. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plāno-
šanas likumu vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa 
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 
kurā noteiktas prasības teritorijas izmanto-

šanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais 
zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī 
citi teritorijas izmantošanas nosacījumi, un 
kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai 
tās daļai.

30. augustā Viesītes novada pašvaldību 
apmeklēja eksperti no SIA “EKODOMA”, 
kuri strādā pie enerģētikas rīcības plāna izvei-
des Zemgales plānošanas reģiona īstenotajā 
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacio-
nālās ETS programmas 2014 – 2020 projektā 
“Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas 
perspektīvas”. Šādu plānu izstrāde notiek 16 
Zemgales pašvaldībās. Plānā būs apkopota un 
analizēta esošā situācija (enerģijas ražošana 
un gala patēriņš), enerģijas bilance, izvērtētas 
nākotnes perspektīvas un izplānota plāna īste-
nošanas uzraudzības sistēma. Tajā arī eksperti 
detalizēti izvērtēs nākotnes vīziju un stratē-
ģiskos mērķus, energopārvaldības sistēmas 
ieviešanas iespējas, analizēs pasākumus ener-
ģijas ražošanas un ēku sektorā, apgaismojuma 
modernizēšanā, sabiedrības informēšanā, 
zaļā transporta sektorā un zaļā publiskā iepir-

kuma kritēriju piemērošanā. Plānots, ka 2018. 
gada janvārī un februārī gaidāma šo plānu 
publiskā apspriešana katrā pašvaldībā.

Tā kā joprojām tiek vērtēti projektu ie-
sniegumi INTERREG Latvija – Lietuva prog-
rammā, kurā esam iesnieguši četrus projektu 
iesniegumus (vienu kā vadošais partneris, bet 
trijos esam partneri), tad ar nepacietību gai-
dām vērtēšanas rezultātus, kuri būs zināmi 
decembrī. Vēl pāris mēneši atlikuši līdz Vie-
sītes novada atbalstīto biedrību un iedzīvotāju 
iniciatīvu grupu projektu pabeigšanai. Gan-
darījums par to, ka šogad iedzīvotāji ir bijuši 
aktīvi.

Neapšaubāmi, attīstības veicināšanai ne-
pieciešamas zināšanas, tādēļ Attīstības un 
plānošanas nodaļas speciālisti paralēli savam 
tiešajam darbam mācās, paaugstinot profesio-
nālās kompetences, kuras nepieciešamas pie-
nākumu izpildei un radošumam. Izmantojam 
iespējas dalībai kursos un semināros kā arī at-
tālinātai dalībai video tiešraidēs, ko nodrošina 
Latvijas Pašvaldību savienība.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
G. Dimitrijeva

Aktualitātes Attīstības un plānošanas nodaļā

Šī gada aprīlī Zivju fonda pa-
dome apstiprināja Viesītes nova-
da pašvaldības projektu: Nr. 1.20 
“Inventāra papildināšana zivju re-
sursu aizsardzībai Viesītes novada 
ūdenstilpēs”, piešķirot līdzfi nansē-

jumu 2 663,26 EUR apmērā.
Projekta „Inventāra papildināšana zivju re-

sursu aizsardzībai Viesītes novada ūdenstilpēs” 

mērķis bija uzlabot zivju resursu aizsardzības 
pasākumus Viesītes novada ūdenstilpēs. Pro-
jekta ietvaros tika iegādāti šādi materiālteh-
niskie līdzekļi – ūdensizturīgs binoklis ūdens 
tilpju novērošanai, nakts redzamības ierīce 
pārkāpumu atklāšanai diennakts tumšajā laikā, 
drons ūdenstilpju ar motorlaivu neizbraucamo, 
ar ūdenszālēm aizaugušo daļu novērošanai un 
apsekošanai no augšas un piecas novērošanas 

kameras, kuras, konstatējot kustību, nosūtītu at-
tēlu vai video uz e-pastu vai mobilo telefonu ne-
kavējošai rīcības veikšanai gan diennakts gaiša-
jā, gan tumšajā laikā. Projekta kopējais budžets 
bija 3599,00 EUR, Viesītes novada pašvaldības 
līdzfi nansējums – 935,74 EUR.

Projekta sagatavošanā piedalījās Viesītes no-
vada pašvaldības policijas inspektors J. Pučinskis.

Projektu administratore L. Zvirbule

Viesītes novada pašvaldība realizējusi projektu zivju resursu 
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai
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Viesītes novada pašvaldībā 2017. gada 
maijā uzsāktā INTERREG Latvijas – Lietu-
vas pārrobežu sadarbības projekta “Travel 
Smart – visit Lithuania and Latvia” /Ceļo 
gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju/, Nr. 
LLI – 199, īstenošana notiek sadarbībā ar 
Anīkšču, Biržu, Krekanavas reģionālo parku 
administrācijām Lietuvā un Salas, Jēkabpils 
un Ilūkstes novadu pašvaldībām Latvijā. 
Projekta mērķis ir radīt harmonisku Latvi-
jas un Lietuvas tūrisma attīstību, lai ieviestu 
projekta modeli, kurš parāda reģiona poten-
ciālu; to prasmīgi izmantojot, var sasniegt 
ievērojamus rezultātus. Projekts ir vērsts uz 
dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu 
abās robežas pusēs. Plānots, ka tā rezultā-
tā tiks izstrādāts vienots tūrisma maršruts, 
izveidota interaktīva karte. Paredzēts ie-
gādāties aprīkojumu tūrisma informācijas 

punktam, kas atrodas Viesītes muzeja “Sēli-
ja” ēkā, un veikt būvdarbus Mīlestības takas 
posmam, lai iedzīvotāji un tūristi ērti varētu 
pilnvērtīgi izmantot Mīlestības taku, nokļūt 
līdz Mīlestības saliņai. Projekta mērķgrupa – 
tūristi, viesi, teritorijā dzīvojošie, uzņēmē-
ji, citas ieinteresētās puses. Viesītes novada 
pašvaldības budžets projekta ietvaros ir EUR 
1070058.14, tai skaitā programmas līdzfi -
nansējums EUR 90999.30, kas sastāda 85% 
no attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības 
līdzfi nansējums EUR 16058.84. Vadošais 
partneris ir Anīkšču reģionālā dabas parka 
administrācija. Bez aprīkojuma iegādes un 
investīcijām projektā paredzēta nozīmīga 
daļa speciālistu apmācībām, labas prakses 
piemēru apguvei un tūrisma mārketinga 
veicināšanai. 4. oktobrī Viesītē projekta ie-
tvaros notiks speciālistu apmācības, kurās 
tiksies visi partneri. Savukārt no 12. – 14. 
septembrim trīs mūsu speciālisti – L. Le-
vinska–Drozdova, S. Puzāne un S. Eglīte – 
kopā ar speciālistiem no visām partneru 
iestādēm piedalījās labas prakses pieredzes 

apmaiņas braucienā uz 
Poliju. Lūk, brauciena 
dalībnieku iespaidi.

S. Eglīte: “Brauciens 
bija iespaidiem bagāts. 
Varēja gūt daudz labu 
ideju. Daudzos tūrisma 
objektos ir padomāts 
arī par dažāda vecuma 
bērniem. Ierīkotas at-
rakcijas, kā arī dažādi 
izziņas stendi, kas ir 
interesanti, izglītojoši 
un saprotami bērniem. 

Apmeklējot Vigras nacionālo parku (Wigier-
ski Park Narodowy), lielākais pārsteigums 
bija takas un laipas, kas izgatavotas no pār-
strādātas plastmasas. Pēc gides stāstītā šis 
materiāls var kalpot 100 gadus un ir trīsreiz 
lētāks par koku. Interesants bija brauciens pa 
šaursliežu dzelzceļu. Lokomotīve un vagoni-
ņi ir paredzēti tikai tūristu pārvadāšanai ap-
mēram 10 km garā posmā. Šajā ceļa posmā 
ir vairākas stacijas, kurās braucēji var izkāpt 
apbrīnot skaisto Vigras ezeru vai vienkār-
ši atpūsties. Žēl, ka informācija ir tikai poļu 
valodā. 19. gadsimta inženiermākslu varēja 
apbrīnot Augustovā – gan braucienā ar kuģīti 
cauri slūžām, gan iepazīstot apmēram 100 km 
garo kanālu būvniecības vēsturi kanālu mu-
zejā. Noderīgas bija tikšanās un diskusijas arī 
Vigras nacionālā parka administrācijā, gan 
Augustovas pilsētas domē.”

S. Puzāne: “Brauciena laikā es iepazinos 
ar tūrisma objektiem, kur viss ir sakārtots 
un organizēts tā, lai gūtu ne tikai baudu par 
dabu, bet iegūtu zināšanas par lietām, kas 
notiek vai ir notikušas dabā. Apskates ob-
jekti noformēti ar izzinošiem materiāliem, it 
sevišķi tie ir vērsti uz to, lai izglītotu bērnus 
jau no bērnudārza vecuma. Sapratu, ka pat ar 
nelieliem ieguldījumiem var panākt ļoti lielu 
efektu.”

L. Levinska–Drozdova: “Projekta laikā 
apmeklējām Vigrī šaursliežu dzelzceļu, Vigrī 
muzeju, Vigrī Nacionālā parka izglītojošās 
takas un dabas ekspozīcijas. Kolorītais brau-
ciens ar kuģīti pa Augustovas kanāliem un 
pašvaldības apmeklējums apliecina, ka te tū-
rismu uzskata par būtisku atslēgu, kas paver 
šai pilsētai ceļu uz attīstību.

Jau ir vairākas radošas idejas, kā Vigrī 
dabas parka pieredzi var izmantot Mīlestības 
takas un saliņas piedāvājuma paplašināšanai, 
jo šobrīd tūrismā ir pieprasījums pēc izglīto-
jošām takām. Ar vienkāršiem līdzekļiem var 
panākt efektu, īpaši, veidojot no koka spēles 
un informatīvās planšetes bērniem, jāizman-
to arī vietējās galdniecības iespējas. Vigrī 
muzeja apskate noderēs, plānojot un veidojot 
muzeja “Sēlija” ekspozīcijas, izmantojot mūs-
dienīgus izteiksmes līdzekļus un tehnoloģijas. 
Īpaši patika, ka daudz domāts par ekspozīci-
jām bērniem, lai viņiem būtu interesanti un 
bērns labprātīgi vēlreiz atgrieztos muzejā. 
Apskates vietās daudz stāstīja par tūrisma 
mārketinga iespējām (īpašs uzsvars likts uz 
video); tieši vizuālais materiāls inspirē po-
tenciālo tūristu. No Polijas brauciena var arī 
mācīties no kļūdām, ka serviss jāpaplašina, lai 
ārzemju tūrists nepaliktu ārpus informācijas 
lauka. Lielākie ieguvumi ir iepazīšanās ar Sē-
lijas novadu un Lietuvas tūrisma, kultūras un 
izglītības jomu kolēģiem. Mūsu novadā “zelta 
grauds” ir kultūrvēsture, bet daudz darba ir 
dabas un atpūtas tūrismā, kas veicinātu arī 
uzņēmējdarbības izaugsmi, piemēram, ēdi-
nāšanas iestāžu kvalitatīvu veidošanos.”

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
G. Dimitrijeva

Turpinās starptautiska projekta īstenošana
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Viesītes novada pašvaldība Eiropas lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai līdzfi nan-
sēta projekta “Videonovērošanas tīkla izveide 
Viesītes novadā”, Nr. 17/AL24/2/A019.22.03–
3, īstenošanu uzsāka 2017. gada jūnijā – pēc 
tam, kad tika saņemts Lauku Atbalsta dienesta 
lēmums par LEADER programmas projekta 
iesnieguma apstiprināšanu. Pamatojoties uz 
organizēto iepirkuma nolikumu “Videonovē-
rošanas sistēmas uzstādīšana Viesītes novada 
Elkšņu, Rites, Lones ciemos un Viesītes pilsē-
tā”, 2017. gada 13. jūnijā tika noslēgts līgums 
ar uzņēmumu SIA “Videoprojekts Baltija” par 
videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu Vie-
sītes novada Elkšņu, Rites, Saukas ciemos un 
Viesītes pilsētā.

Projekta “Videonovērošanas tīkla izveide 
Viesītes novadā” vispārējais mērķis ir sakār-

tot publisko ārtelpu, lai uzlabotu iedzīvotāju 
drošību Viesītes novadā un līdz ar to lauku 
partnerības “Sēlija” teritorijā. Projekta kon-
krētais mērķis ir izveidot videonovērošanas 
tīklu, uzstādot 13 videonovērošanas kameras 
ar nepieciešamo aprīkojumu Elkšņos, Lonē, 
Ritē un Viesītē. Projekta rezultātā izveidots 
videonovērošanas tīkls – vienota sistēma, kas 
pārklāj visu novada teritoriju, līdz ar to mēr-
ķis ir sasniegts. Videonovērošanas kameras ir 
uzstādītas adresēs: Pagastmāja, Elkšņi, Elkšņu 
pagasts, Rites pamatskola, Rites pagasts, Dru-
viņas 8, Rites pagasts, Pagastmāja, Lone, Sau-
kas pagasts, Smilšu iela 39, Viesīte, Kaļķu iela 
12, Viesīte, Brīvības iela 33a, Viesīte.

Plānotais projekta īstenošanas laiks sākot-
nēji bija plānots no 2017. gada 1. septembra līdz 
2018. gada 30. aprīlim, bet, pateicoties veikta-

jam iepirkumam, aktivitātes ir pabeigtas āt-
rāk. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 
10708.50, tai skaitā EUR 9637.65 ir publiskais – 
ELFLA – fi nansējums, savukārt EUR 1070.85 
ir pašvaldības līdzfi nansējums.

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaim-
niecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tī-
mekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/
rural–development–2014–2020/index_lv.htm

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
G. Dimitrijeva

Viesītes novadā īstenots projekts
“Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā”

Viesītes novada pašvaldības polici-
jā 2017. gada augusta mēnesī reģistrēti 3 
iesniegumi, saņemtas 48 mutiskas infor-
mācijas no Viesītes novada juridiskajām 
personām un iedzīvotājiem, saņemti un ap-
kalpoti 19 personu izsaukumi. Viesītes paš-
valdības policijā ar dažādiem jautājumiem 
griezušies 22 Viesītes novada iedzīvotāji, 7 
gadījumos veikts darbs ar nepilngadīgām 
personām. Veikti 12 reidi novada ūdenstilp-
ju apsekošanā, uzsāktas 6 Administratīvās 
lietvedības, pārbaudīti 12 makšķernieki. 
Augusta mēneša laikā saņemti vairāki te-
lefona zvani no novada iedzīvotājiem par 
dažādiem pārkāpumiem ar nevēlēšanos 
iesniegt ofi ciālu iesniegumu, baidoties par 
turpmākajām sekām – visa šī informācija 
nekavējoties tiek pārbaudīta, un, informā-
cijai apstiprinoties, seko lēmums par ne-
pieciešamo turpmāko darbību pārkāpumu 
novēršanai. Sadarbība ar citiem dienestiem – 
Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju, 
Probācijas dienestu – 4 gadījumos, pārbau-
dīti 5 transportlīdzekļi un to vadītāju doku-
menti. Veiktas vairākas alkohola pārbaudes, 
kopā pārbaudīti 19 iedzīvotāji.

Augusta mēnesī turpinām darbu ar ne-
kustamo īpašumu apsekošanas un sakār-
tošanas komisiju – tiek veikta apsekošana 

īpašumos, kuros jau augus-
ta mēnesī ir pāraugusi zāle 
un ir izveidojusies kūla. Mēneša laikā par 
dažādiem pārkāpumiem sastādīti 11 Admi-
nistratīvo pārkāpumu protokoli. Paldies vi-
siem novada iedzīvotājiem, kuri atzina savu 
vainu un paspēja laicīgi novērst konstatētos 
pārkāpumus! Joprojām turpinās dzīvnieku 
labturības noteikumu pārkāpšana, suņi ne-
tiek reģistrēti 2011. gada 21. jūnija Minis-
tru kabineta noteikumu Nr. 491 noteiktajā 
kārtībā.

Pašvaldības policija nodrošināja kārtī-
bu 2 masu pasākumos.

Augusta mēnesī, piesaistot zivju fonda 
fi nansiālos līdzekļus, noslēdzās projekts 

speciālo līdzekļu iegādei. Tiks paaugstinā-
ta kvalitāte novada ūdens tilpju apsekoša-
nai. Iegādāts bezpilota lidaparāts (drons), 
ar kura palīdzību jau augusta mēnesī tika 
apsekotas novada ūdens tilpes, aizaugu-
šās vietas, kurās nav iespējama kontrole ar 
motorlaivu. Iegādāts arī augstas kvalitātes 
binoklis, nakts redzamības ierīce un 5 mo-
bilās kameras ar iespēju kustības momentā 
uzreiz bildes nosūtīt uz mobilo telefonu. 
Šādi speciālie līdzekļi krietni atvieglos paš-
valdības policijas darbu.

Viesītes novada pašvaldības policijas 
inspektors J. Pučinskis

Viesītes novada pašvaldības policijas darbs 
2017. gada augusta mēnesī

IK "Valdis J" 
veic kravas pakalpojumus 
ar busiņu līdz 1,5 tonnām. 

Tālr. 29995941

Pateicība
Liels paldies Viesītes novadam un Rites pagasta 
pārvaldei par to, ka atceras un iedomājas par 
cilvēkiem arī mūža nogalē!

Alfons un Biruta Biņķi
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Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina 
projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā 
“Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un 
meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Pasākumā pie-
ejamais kopējais publiskais fi nansējums ir 8,5 
miljoni eiro.

Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpa-
sākumos:

1. apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” 
varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kop-
šanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes 
papildināšanai un kopšanai. Ceturtā kār-
ta norisināsies no 2017. gada 9. oktobra līdz 
2017. gada 9. novembrim, kopējais pieejamais 
fi nansējums ir 1,5 miljoni eiro. Piektā kārta 
norisināsies no 2017. gada 10. novembra līdz 
2017. gada 11. decembrim, kopējais pieejamais 
fi nansējums ir 1,5 miljoni eiro;

2. apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un 

dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjau-
nošana” atbalstu piešķir par meža atjaunošanu 
platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta 
atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas 
katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus 
radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznī-
cināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. 
Ceturtā kārta norisināsies no 2017. gada 9. ok-
tobra līdz 2017. gada 9. novembrim, kopējais 
pieejamais fi nansējums ir 500 tūkstoši eiro;

3. apakšpasākumā “Ieguldījumi meža 
ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības 
uzlabošanai” atbalstu piešķir jaunaudžu reti-
nāšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, 
valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu 
mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas 
sugu mežaudzēs. Ceturtā kārta norisināsies 
no 2017. gada 9. oktobra līdz 2017. gada 9. no-
vembrim, pieejamais fi nansējums aktivitātē ir 

5 miljoni eiro.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama 

mājaslapas: www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta 
veidi” – “Projekti un investīcijas”.

Atbalsts ir pieejams Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 
(LAP) ietvaros.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmanto-
jot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai 
ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai 
personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs, vai LAD Centrālajā struktūrvienī-
bā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpo-
šanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. 
stāva foajē (tālr. 67095000).

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa, tālr.: 67027830, 

67027384, e-pasts: prese@lad.gov.lv

Pieejams atbalsts mežsaimniecībā

Šī gada Eiropas kultūras mantojuma die-
nu mērķis bija apzināt un no jauna iepazīt tās 
vietas, kas saistītas ar nozīmīgiem notikumiem 
Latvijas teritorijas vēsturiskajā attīstībā un mūsu 
vēsturei nozīmīgu personību dzīvi un darbību. 
Viesītes novadā tāda vieta ir Sunākstes baznīca, 
Stenderu kapu kalns un bijušās mācītājmuižas 
vieta, jo tā vistiešāk saistās ar Stenderu dzimtas 
darbību un vēsturē maz pieminētajiem te 1873. 
gada 22. augustā notikušajiem Augškurzemes 
dziedāšanas svētkiem. Ar tiem aizsākas dzies-
mu svētku tradīcijas Sēlijā.

10. septembrī pulcējāmies pie Sunākstes 
baznīcas, lai mastā uzvilktu mums piešķirto 
Eiropas kultūras mantojuma dienu zilo karogu 
un atzīmētu mantojuma dienu Viesītes novadā. 
Tāpat kā tālajā 1873. gadā arī mūsu svētkiem 
bija trīs daļas. Sarunu par mūsu novadam tik 
nozīmīgajiem notikumiem sākām Sunākstes 
baznīcā, kur klātesošie apskatīja viesītieša Edga-
ra Bindemaņa dziesmu svētku kolekcijas daļu, 
kas aptver periodu līdz 2. pasaules karam. To ie-
kārtoja un prezentēja muzejs “Sēlija”. Ar interesi 
sunākstieši un viesītieši noklausījās Andra Šin-
kes stāstījumu par viņa pētījumiem Sunākstes 
vēsturē, kas saistās ar dziedāšanas svētku noti-
kumiem un to aizsācēju – Vecā Stendera maz-
mazdēlu Karlu Gotlobu Stenderu.

Pie piemiņas akmens Vecajam Stenderam 
mastā tika pacelts kultūras mantojuma dienu 
karogs. Viesītes novada domes priekšsēdētājs 
Alfons Žuks, Sunākstes pagasta pārvaldniece 
Ināra Vītola un jaundibinātās Stendera biedrī-
bas valdes loceklis Jānis Dimitrijevs uzrunās ap-
liecināja šīs vietas nozīmīgumu un mūsu kopē-
jās intereses saglabāt to nākamajām paaudzēm.

Otrajā svētku daļā visi pulcējāmies Sten-
deru kapu kalnā, kur Sunākstes pamatskolas 
skolotāja Dzintra Baltruna vadīja atceres brīdi, 
ko emocionālu un skaistu darīja Sunākstes pa-
matskolas 9. klases un Jēkabpils mūzikas skolas 
vijoles klases audzēkne Elīna Zvejniece. Šķiet, 
pats Vecais Stenders bija izvēlējies šo silto un 

saulaino rudens dienu starp ci-
tām lietainām, lai viņa cienītāji 
un godinātāji pilnībā izjustu šīs 
vietas burvību, nesteidzīgi ejot 
lauku ceļu pa Bildu ābices taku.

Trešā svētku daļa tāpat 
kā vēsturiskajos dziedāšanas 
svētkos norisinājās bijušās Su-
nākstes mācītājmuižas vietā, 
kur iesāktie vērienīgie sakopša-
nas darbi liecina par nopietno 
vēlēšanos padarīt šo vietu par 
savdabīgu lauku kultūras centru. Mācītājmui-
žas dārza svētku dalībniekus priecēja Kokne-
ses kapela “Aizezeres muzikanti”, izpildot labi 
pazīstamas dziesmas, kas, visiem kopā dziedot, 
iespējams, ka pirmo reizi pēc daudziem gadiem 
pieskandināja Vecajam Stenderam un viņa pēc-
nācējiem tik tuvos mācītājmuižas laukus un 
mežus. Svētkus bagātināja kopīgas sarunas pie 
Alīdas kafi jas.

Paldies visiem, kas piedalījās pasākuma sa-
gatavošanas darbos, un arī tiem, kas atrada lai-
ku brīvai svētdienas pēcpusdienai, dziedāšanas 
svētku vēstures un Stenderu dzimtas daudzinā-
šanai! Tiksimies šajā pat vietā pēc gada!

Svētkus rīkoja Viesītes novada pašvaldība – 
Viesītes Kultūras pils, muzejs “Sēlija”.

Muzeja “Sēlija” vadītāja I. Svilāne
L. Levinskas–Drozdovas, G. Spīdaiņa foto

10. septembris – Eiropas kultūras 
mantojuma diena Viesītes novadā
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Šogad Sēļu klubs, pateicoties Viesītes 
novada pašvaldības daļējam fi nansiālajam 
atbalstam projekta realizēšanā, aicināja 
Viesītes novada iedzīvotājus Baltu vienības 
dienā piedalīties braucienā uz vienu no Sē-
lijas pilskalniem – Dignājas pilskalnu. Te 
apkārtējo pagastu iedzīvotāji pulcējās atzī-
mēt Baltu vienības dienu, noklausīties vīru 
kopas “Vilki” koncertu.

Baltu vienības dienu atzīmē, pieminot 
1236. gada 22. septembra vēsturiskos no-
tikumus, baltu tautām – lietuviešiem un 
zemgaļiem – Saules kaujā sakaujot Zoben-
brāļu ordeni. Kopš 2000. gada Latvijas Saei-
ma un Lietuvas Seims 22. septembri noteica 
par ofi ciālu un atzīmējamu atceres dienu.

22. septembrī jau rīta pusē brauciena da-
lībnieki viesojās Kalna pagastā, lai iepazītos 
ar ievērojamā rakstnieka Aleksandra Grīna 
piemiņas vietām, tiktos ar vēsturnieku Ai-
garu Pērkonu. Maršruta nākamā pietura – 
Zasa. Te iepazīšanās ar Zasas Amatniecības 
centru “Rūme” un tā saimnieci Andu Sva-
rāni. Tad skaistais Zasas parks, kafi jas pau-
ze un Raiņa muzejs “Tadenava”. Daugava, 
Dignājas pilskalns un Baltu Vienības dienas 
pasākums, ko organizēja Aleksandra Grīna 
Fonds. Dienas izskaņā dalīšanās iespaidos, 
neliels pikniks jau mājās – muzejā “Sēlija”.

Lūk, daži iespaidi par braucienu tā da-
lībniecei Ritai:

“Pirmā pieturvieta ir Kalna pagasta 
doktorāts, kur izveidota novadnieka Alek-
sandra Grīna piemiņas ekspozīcija. Rakst-
nieks – zemgalietis, sēlis, publicists, kara-
vīrs, tēvs, vīrs, dēls, brālis. Dziļi savā zemē 

ieaudzis ar vēsturiskajiem ro-
māniem “Dvēseļu putenis”, “To-
bago”, “Nameja gredzens” u.c. 
Tas ir viņa dzīves stāsts par prie-
cīgu dzīves sākumu, delverīgiem 
skolas gadiem, trauksmainu jau-
nību, bet bēdīgu dzīves noslēgu-
mu – padomju vara A. Grīnam 
izpilda nāvessodu par dzimtenes 
nodevību. Viņam tikai 46 gadi.

Pa līkumotiem un gana bedrainiem 
ceļiem ieripojam Zasā. Sēļu amatniecības 
centra vadītāja Anda Svarāne mūs sagaida 
un retoriski jautā: “Kādu ļaužu jūs esat? Ja 
labu – tad nāciet ustabā!” Te ir māla veido-
šanas tradīcijas seno sēļu senču garā. Un 
noderīgākie – podi, bļodas, vāzes, mālētas 
krāsās, kas noskatītas un aizgūtas no mūsu 
pašu dabas – purvu, mežu, pļavu, pakalnu 
krāsu toņiem. Otra lieta, ar ko lepojas A. 
Svarāne, ir viņas izlolotais senais sēļu tau-
tas tērps sievietei un vīrietim, kas veidots 
pēc arheologu senkapos uzieta autentiska 
parauga.

Zasa izsenis ir slavena ar muižas parkā 
izveidoto dīķu sistēmu, kurus vienu no otra 
atdala daudzie tiltiņi. Katram no tiem ejot 
pāri, ir kaut kas jāvēlas, līdz kamēr sajūk 
domu kamols. Vācietis barons fon Zass (18. 
gs.) bijis romantiķis, veidojot parku. Kat-
ram dīķītim, akmenim, pauguram, tilti-
ņam ir savs nosaukums. Cukurkalniņs vai, 
piemēram, Rozā dīķis, Baltais dīķis jebšu 
Mīlestības saliņa. Dīķos aug tieši tās krāsas 
ūdensrozes, kāds dotais vārds.

Tadenava – Raiņa bērnības zeme – ir 
mūsu nākamais ceļa mērķis. Saule spīd 
tēva istabā, kur “aug” Pliekšānu dzimtas 
koks. Te, rēķinot, rakstot un lasot, gādāts 
par saimniecību un bērnu nākotni. Saule 
ielūkojas mātes istabā, kur auklēti bērni. 
Saule visā godībā parāda mazā Jāņa Pliek-

šāna dzīves ceļu no bērnības mājām līdz pat 
pašai Rīgai.

“Nemiet katrs mazo saulīti – koka lodīti – 
un ritiniet to līdzi Saules stāstam!” Pie-
trūkst mums, ziemeļu tautām, Saules, tāpēc 
tā mums ir svēta, sakrāla un māte – baro-
tāja.

Pēdējais ceļojuma pieturas punkts ir 
Dignājas pilskalns un vīru kopas “Vilki” 
koncerts pilskalna pakājē. Pilskalns sle-
jas varens, ne par velti izvietots Daugavas 
krastos, lai senie sēļi varētu novērot pārvie-
tošanās ceļus. Liels, spēcīgs kā pati tauta. 
Kad iesāk skanēt dziesmas no vīru kopas 
“Vilki” repertuāra, tad nav šaubu, ka sēļi 
nav ar pliku roku ņemami. Ja arī atnāks 
grūti laiki, jaunā paaudze, kura lepni un ar 
dvēseli turēja rokās Sēlijas karogu, spēs būt 
pašaizliedzīga.

“Uz ežiņas galvu liku, sargāt savu tēvu 
zemi. Labāk manu galvu ņēma nekā manu 
tēvu zemi.”

Rudens saulei rietot, gribas ticēt Rai-
nim, ka cilvēka sirds ir liela kā Saule. Ka 
viss, ko šodien baudījām, redzējām, domā-
jām kopā ar savējiem, ir paliekošs mūsos un 
dārgs.”

Sēļu kluba vārdā paldies Ritai par ie-
spaidiem un brauciena dalībniekiem – par 
vēlmi izzināt seno Sēļu zemi!

Sēļu kluba valdes priekšsēdētāja 
I. Svilāne

Sēļu kluba projekts 
“Sēļu Baltu vienības diena!”

Viesītieši Dignājas pilskalnā. A. Goldberga foto

Zasas parkā. L. Levinskas–Drozdovas foto

 

Alevtīna Cīrule 
29.10.1945. – 29.08.2017. Saukas pagasts

Arvīds Bišofs 
09.12.1940. – 04.09.2017. Viesīte

Lilija Antonija Pudža 
10.05.1930. – 05.09.2017. Viesīte

Voldemārs Čevers 
14.02.1957. – 05.09.2017. Viesīte

Jānis Augulis 
03.09.1951. – 11.09.2017. Viesīte

Aleksandrs Moisejevs 
09.02.1948. – 20.09.2017. Saukas pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…
Negribas sacīt atvadu vārdus,
Liekas – agri vēl.
Daudzsološi un rūsgani
Pakalnos pīlādži kvēl.
(A. Svētiņa)



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2017. gada septembris, Nr. 9 (170)

9

Gada sākumā 
esam saņēmuši fi-
nansējumu no Valsts 

kultūrkapitāla fonda, kur tika atbalstīts 
mūsu pieteikums konkursam Muzeju no-
zares attīstības programmā. Paula Stra-
diņa skolā vēl neiekārtotas divas ekspozī-
cijas. Viena no tām Vēstures klase, tāpēc 
projekta nosaukums “Pastāvīgās ekspozī-
cijas “Vēstures klase” sagatavošana”, ku-
ram tika piešķirti 1633,50 EUR no VKKF. 
Laikā no 1. marta līdz 30. jūnijam tika 
izstrādāts Vēstures klases dizaina un teh-
niskais projekts ekspozīcijas iekārtošanai. 
Tas ir sākuma posms jaunas, apmeklētā-
jiem interesantas un mūsdienīgas ekspozī-
cijas izveidošanai.

Projekta sagatavošanā tika veikts izpē-
tes darbs par 20. gs. vēstures gaitu Viesītē 
un Viesītes novadā, sagatavota apliecinā-
juma karte par telpas plānojuma maiņu un 
izstrādāts ekspozīcijas plāns.

Tika pasūtīts un sagatavots ekspozīci-
jas dizaina projekts, aprēķināti paredza-
mie izdevumi šī projekta realizācijai, ar to 
sagatavojot nākamo soli Vēstures klases 
tapšanā. Priekšā nopietns darbs, kur ne-
iztikt bez projekta turpinājuma līdzekļu 
piesaistīšanai. Sekos telpas remontdarbi 

un tikai tad iekārtošana pēc jaunā dizai-
na projekta, konkrēts darbs ar tekstiem, 
attēliem un priekšmetiem, to izvietošanu 
pēc ekspozīcijas plāna. Projekts paredz arī 
interaktīva stenda “Viesītes novada Brīvī-
bas cīņu vēsture” sagatavošanu un uzstā-
dīšanu.

Muzeja ēka ir vēsturiska, bijusi izglītī-
bas iestāde kopš tās uzcelšanas 1880. gadā. 
Muzeja apsaimniekošanā tā nodota 2011. 
gada rudenī, kad sākās remontdarbi un tās 
pielāgošana muzeja vajadzībām, iekārtojot 
telpu pēc telpas.

Vēstures klase plānota kā didaktiskā 
ekspozīcija, jo jau pats muzeja nodaļas no-
saukums Paula Stradiņa skola norāda uz 
to, ka te – gan telpās, gan pie ēkas esošajā 
dārzā – muzejs izglīto savus apmeklētājus. 
Laiks un apmeklētāji prasa jaunas, mūs-
dienīgas un tikai mūsu muzejam rakstu-
rīgas ekspozīcijas un jaunas iespējas dar-
boties.

Tādu plānojam jauno Vēstures klasi, 
kas būs arī Kultūras skolas somas nodar-
bību telpa. Mūsu uzdevums ir paplašināt 
sadarbību ar skolām, bet tas prasa arī at-
bilstošu piedāvājumu. Kā padarīt pagātnes 
stāstu saistošu tik prasīgiem apmeklētā-
jiem kā skolēniem, dažāda vecuma un in-

terešu jauniem cilvēkiem?
Iespēju redzam jaunā ekspozīcijā, kur 

ar vēsturiskām kinoprojekcijas iekārtām, 
filmu fragmentiem un mūsdienīgu inter-
aktīvu “Brīvības cīņu vēstures grāmatu” 
stāstīsim par pagājušo gadsimtu mūsu 
novadā. Pašlaik mums nav iespēju parā-
dīt apmeklētājiem seno kino tehniku, kas 
bijusi Viesītes kinoteātrī un skolās, tam 
nepieciešama eksponēšanas vieta un arī 
iespēja demonstrēt, kā iekārtas darbojas. 
To paredzam jaunajā ekspozīcijā, kur plā-
nojam arī radošus uzdevumus, kas iesaista 
darbībā apmeklētāju.

Viesītes novada pagājušā gadsimta vēs-
ture ir Latvijas vēstures daļa, tāpēc ekspo-
zīcija ir veltīta arī Latvijas valsts simtgadei. 
Topošā ekspozīcija kopā ar visu muzeja 
piedāvājumu plānota apmeklētāju pozitī-
vu emociju radīšanai, lai muzejā pavadī-
tais laiks katram ir emocionāls baudījums, 
kas dod pozitīvas sajūtas, bet mēs esam iz-
stāstījuši kādu, reizēm ne vienkāršu, stās-
tu par mūsu novada un valsts vēsturi.

Strādājam ar cerību un pārliecību par 
mūsu projekta turpinājumu un sekmīgu 
realizāciju.

Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja 
I. Svilāne

Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Vēstures klases 
projektēšanai Paula Stradiņa skolā

9. septembrī Pļaviņās norisinājās IV 
Latvijas tūrisma informācijas tirgus. Tajā 
piedalījās Latvijas pilsētu un novadu tūris-
ma informācijas centri, dažādu dabas un 
tūrisma objektu un organizāciju pārstāvji, 
kā arī amatnieki un mājražotāji. Viesītes no-
vadu pārstāvēja Viesītes TIP speciāliste Li-
gita Levinska–Drozdova, kā arī mājražotāji 

un uzņēmēji – melnā plūškoka ziedu un ogu 
produktus piedāvāja Gita Kļaviņa, par rožu 
audzēšanu stāstīja un rožu stādus iegādāties 
piedāvāja Ilze un Pēteris Līči (stādaudzētava 
SIA “Ārītes”), savukārt ar jaunākajām rotas-
lietu tendencēm un pērļošanu iepazīstināja 
rokdarbniece Elvīra Murāne no rokdarbu 
un māksla pulciņa “Savam priekam”.

Apmeklētājiem tika stāstīts par tūrisma 
iespējām Viesītes novadā, piedāvāti bukleti, 
kā arī ikviens interesents varēja piedalīties 
viktorīnā par novadu.

Pasākumā uzstājās neparastais duets no 
Ogres “Santehniķi” un izglītojoši izklaidē-
jošais ZINOO centrs ar eksperimentu šovu. 
Tika piedāvāti arī braucieni pa Daugavu ar 
kuģīti Vīgante, izbraucieni ar retrovāģīšiem 
bērniem, izjāde ar poniju Leksus. Pasākumā 
koncertēja JDK “Daugaviņa”, kapela “Klin-
taine”, leģendārie Pļaviņu muzikanti, sakso-
fonists Jānis Briška.

Pasākuma noslēgumā notika izloze, 
kurā aktīvākie tūrisma informācijas tirgus 
apmeklētāji ieguva dažādas, vērtīgas un arī 
neparastas balvas, ko bija sarūpējuši tirgū 
pārstāvētie novadi. Nākamo tūrisma infor-
mācijas tirgu organizēs Preiļu un Riebiņu 
novada Tūrisma informācijas centrs.

Paldies visiem dalībniekiem, kuri pie-
dalījās un godam pārstāvēja novada uzņē-
mējdarbību un tūrismu! Paldies šoferim 
Zigmundam Avenam! Paldies arī Pļaviņu 
novadam, jo pasākums bija noorganizēts 
augstā līmenī ar plašu kultūras programmu!

Izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem speciāliste L. Levinska–

Drozdova
Autores foto

Viesītes novads pārstāvēts IV Latvijas 
tūrisma informācijas tirgū
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NOVADA SKOLĀS

1. septembrī, Zinību dienā, ar svinīgiem 
pasākumiem sākts jaunais mācību gads Vie-
sītes novada izglītības iestādēs – Viesītes vi-
dusskolā, Viesītes PII “Zīlīte”, Viesītes Mū-
zikas un mākslas skolā un Rites pamatskolā.

Īpaša šī diena bija Viesītes vidusskolas 7. – 
12. klašu audzēkņiem un skolotājiem, ku-
riem pēc svinīgās daļas bija iespēja piedalīties 
Stendera Biedrības organizētajā konferencē 
“Kā Viesītes skolnieks var būt veiksmīgs?”. 

To vadīja Dr. Rauls Vēliņš (SIA 
Roche Latvija direktors, Stendera 
Biedrības loceklis) un moderēja 
Anda Kļaviņa (mākslas konsul-
tante un izaugsmes trenere). Dr. 
Vēliņš radošā veidā mudināja sa-
nākušos atrast to vienu īpašo lie-
tu /prasmi/, spēju, kurā mēs katrs 
varam būt vislabākais, un aicināja 
koncentrēties uz to, lai sasniegtu 
pasaules līmeņa izcilību. Tajā pašā 
laikā viņš uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi 
domāt ne tikai par sevi, bet arī par 

sabiedrības vajadzībām, palīdzēt trūcīgajiem 
un slimajiem. Visi kopā konferences dalībnie-
ki meklēja īpašības, kas piemīt izcilniekiem, 
kas piemīt pašiem un ko sevī turpināt attīstīt. 
Konferences otrajā daļā Dr. Vēliņš diskutēja 
ar skolotājiem par to, ko mūsdienās nozīmētu 
būt skolotājam – jaunlatvietim un ko prak-
tiski mēs katrs varētu darīt lietas labā, lai sa-
sniegtu uzstādīto mērķi.

Stendera Biedrība dibināta šī gada jūlijā. 
Tās mērķis ir izveidot ārpus pilsētām esošu 
Latvijas lauku vēsturiskās identitātes un at-
tīstības mezglu punktus, kuros pulcēties ra-
došiem cilvēkiem un dzimt jaunām idejām. 
Jānis Dimitrijevs, Stendera Biedrības valdes 
loceklis, informēja sanākušos par biedrības 
attīstības stratēģiju, misiju (Gotharda Frīd-
riha Stendera ideju kopšana un popularizē-
šana) un vīziju (Sunākstes baznīca un mācī-
tājmuiža kā Sēlijas kultūrvēsturiskā novada 
garīgais centrs), kā arī par citiem ar biedrības 
darbību saistītiem jautājumiem.

Pasākuma dalībnieki atzina – ļoti radošs 
pasākums, kas mudināja uz kvalitatīvām pār-
domām!

Viesītes novada pašvaldība novēl visiem 
skolēniem, skolotājiem un vecākiem labu ve-
selību, pacietību un aizrautību visa mācību 
gada garumā!

Jaunatnes un sabiedrisko lietu speciāliste 
A. Niķe

Zinību diena Stendera zīmē

Strādājot kopīgās talkās pie Vecā Stendera 
Ābeces takas un pie kapu kalniņa labiekārtoša-
nas, izkristalizējās doma par vienotas sabiedriskas 
organizācijas izveidošanu, kas palīdzētu apvienot 
dažādu profesiju pārstāvjus un domu biedrus ar 
vienotu mērķi popularizēt Stendera darbu mūs-
dienu skatījumā un palīdzēt Sēlijai un Latvijai ko-
pumā. Tika diskutēts par mūsu novada tālāku un 
perspektīvo attīstību, kā veidot tūrismam pievil-
cīgāku vidi ap Sunākstes Balto baznīcu, tādēļ tika 

nolemts, ka tas viss jādara organizēti un sadar-
bībā ar Viesītes un Jaunjelgavas novadu pašval-
dībām, kopā ar Ilūkstes novadu, tāpat piesaistot 
Sunākstes un Viesītes draudzes, sabiedrībā pazīs-
tamus cilvēkus, kam šī ideja šķiet unikāla, lai vei-
dotu kaut ko jaunu un nebijušu. Tādēļ šīs vasaras 
vidū tika uzsāktas sarunas par sabiedriskas orga-
nizācijas izveidošanu, kas apvienotu visus domu 
biedrus, kā rezultātā tapa sabiedriskā organizācija 
“Stendera Biedrība”. Biedrības mērķis ir veicināt 
Vecā Stendera apgaismības ideju attīstību un in-
tegrāciju mūsdienu sabiedrībā, ar viņa darbību 
saistītā kultūrvēsturiskā un vides mantojuma 
saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu, sekmēt 
iedzīvotāju mūžizglītību lauku novados. Īstenot 
Latvijas un Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu, atjaunošanas un sakopšanas projek-
tus, izveidojot ikvienam pieejamu un baudāmus 
vides objektus. Sadarboties ar citām nevalstiskām 
organizācijām, pašvaldībām un citām juridiskām 
personām, popularizēt kultūrvēsturiskās tradī-
cijas un kultūrvēsturisko mantojumu. “Stendera 

Biedrības” valdē ievēlēti: valdes priekšsēdētājs 
Valdis Pīrāgs, valdes izpilddirektors Artis Ērglis, 
valdes locekļi Andris Vilks, Pēteris Stradiņš, Jā-
nis Dimitrijevs. Ir izveidota Facebook vietne, 
kur ikviens interesents var iepazīties ar biedrības 
aktivitātēm. Tuvākajā laikā būs iespēja iepazīties 
daudz plašāk ar biedrības mērķiem, plāniem nā-
kotnē un aktivitātēm, kas varētu būt interesantas 
un aizraujošas dažādu paaudžu mērķauditorijai 
un vecumam.

Viens no pirmajiem konkrētiem darbiem 
bija izglītojoša pasākuma organizēšana Viesītes 
vidusskolas skolēniem un skolotājiem Zinību 
dienas ietvaros. Dakteris Rauls Vēliņš un mode-
ratore Anda Kļaviņa novadīja interesantu un ie-
dvesmojošu nodarbību, kuras laikā aktīvi iesais-
tījās skolēni un skolotāji. Paldies Dr. R. Vēliņam 
un A. Kļaviņai par iespēju aizdomāties par savām 
stiprajām pusēm un iespējām tās izmantot savā 
attīstībā!

Stendera Biedrības valdes loceklis 
J. Dimitrijevs

Nodibināta jauna sabiedriska organizācija Sēlijas novada 
vienotai attīstībai “Stendera Biedrība”

Viesītē, Raiņa ielā 19, 

ikviens laipni aicināts 
iegriezties un iepirkties 
plaša profi la rezerves daļu 
un dažādu aksesuāru veikalā 
“Rezerves daļas tavai 
tehnikai” 

Eļļas, smērvielas, 
akumulatori, gultņi un 
citas derīgas lietas tavai 
tehnikai (zāles pļāvējiem, 
velosipēdiem, auto, moto, 
traktoriem u.c.)!

Veikala darbalaiks 
darba dienās: 9:00 – 17:00, 
sestdien: 9:00 – 14:00.

DIEVKALPOJUMI VIESĪTES 
KATOĻU BAZNĪCĀ

1. oktobrī, 
svētdien, plkst. 15:00 
Bīskapa E. Pavlovska 
vizitācija
Iestiprināšanas 
sakramenta piešķiršana.

15. oktobrī, 
svētdien, plkst. 15:00

7. oktobrī plkst. 9.00 – 13.00

Viesītē, “Zaļā tirgus” teritorijā un 
laukumā pie Kultūras pils,

RUDENS TIRGUS

Aicināti pirkt un pārdot 
gribētāji
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PROJEKTI VIESĪTES VIDUSSKOLĀ

Laikā no 2017. gada 19. – 22. septembrim 
Viesītes vidusskolas skolotājas piedalījās 
starptautiskajā sanāksmē Turnhout pilsē-
tā Beļģijā. Erasmus+ programmas projekta 
“Th e continuous development of teaching 
staff  in a multicultural environment”, 
Nr.2015–1–RO01–KA219–015167_7, ietva-
ros. Sanāksmes dalībnieces – skolotājas Lī-
vija Levinska un Sarmīte Ratiņa – dalījās 
pieredzē, informēja projekta partnerus par 
paveiktajiem uz projektu attiecināmiem dar-
biem skolā. Līdz šim ir notikušas divas apmā-
cību sesijas skolotājiem, kurās piedalījās asto-
ņi mūsu skolas skolotāji. Iesaistītie skolotāji 

pielieto mācību metodes, kuras tika demons-
trētas un aprobētas apmācībās, lai skolēniem 
mācību procesu padarītu interesantāku un 
pievilcīgāku. Sadarbībā ar kolēģiem no So-
mijas, Dānijas, Beļģijas un Turcijas seši mūsu 
skolotāji papildina savas profesionālās pras-
mes, lai palīdzētu veidot konkurētspējīgu 
izglītības iestādi. Projekta mērķis ir dot ie-
guldījumu pastāvīgā pedagoģiskā personāla 
attīstībā, izveidojot apmācību programmu 
un organizējot tās pielietošanu, kā arī veici-
nāt skolēnu integrāciju, papildinot skolotāju 
prasmes darbam klasē ar dažādām vajadzī-
bām. Jāatzīmē fakts, ka Viesītes vidusskola 
ir aktīvi iesaistījusies Erasmus projektu īs-
tenošanā, nodrošinot iespēju skolēniem un 

skolotājiem apgūt jaunu pieredzi un papil-
dināt savas vispārējās zināšanas. Divu pro-
jektu īstenošana ir pabeigta, atliek strādāt 
pie atskaišu sagatavošanas. Ceru, ka nākotnē 
skolotāji būs ieinteresēti, kā rezultātā turpi-
nāsies darbs pie jaunu projektu izstrādes un 
īstenošanas. Erasmus+ programmas projekti 
palīdz izprast pārmaiņas sabiedrībā, rast ie-
dvesmu inovācijām un iegūt jaunu pieredzi, 
kuru izmantot darbā ar skolēniem. Savukārt 
skolēniem šie projekti ir instruments jauna 
apvāršņa saskatīšanai un attīstībai.

Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienības 
ERASMUS+ programma.

Projekta koordinatore 
G. Dimitrijeva

Viesītes vidusskolas skolotāji piedalās 
starptautiskajā sanāksmē Beļģijā

No 19. – 22. septembrim piedalījāmies Beļ-
ģijā notiekošajā partnervalstu (Beļģijas, Dānijas, 
Latvijas, Somijas un Turcijas) dalībnieku piere-
dzes apmaiņas sanāksmē Erasmus + stratēģiskā 
projekta Nr. 2016–1–BE02–KA219_017374_1 
“Th e Continuous Development of Teachers 
in a Multicultural Enviroment management” 
ietvaros. Klātienē tika runāts par paveikto un 
sasniegtajiem rezultātiem projekta gaitā. No-
tika pieredzes apmaiņa skolas mācību darba, 
metožu pilnveidošanā, darba formu dažādo-
šanā un radošu aktivitāšu organizēšanā. Akti-
vitātes darba grupās ļāva iepazīt partnervalstu 
metodes skolas darba procesos, kā arī kolēģu 
un jauniešu iesaisti dažādās aktivitātēs: intervi-
jās, diskusijās, praktiskās nodarbībās, projektu 
aktivitātēs u.c. Sanāksmē tika izrunātas idejas 

par training programme (treniņprogrammu) 
variācijām. Partnervalstis, piemēram, Dānija 
praktizē Smartschool programmas jauniešiem 
un skolotājiem, kuras vairāk vai mazāk vērstas 
uz praktiskās darbošanās metodi (prāta, veiklī-
bas u.c.) ar domu “Kādam jābūt 21. gs. skolo-
tājam?”. Mums ir pieredze ar izaugsmes treni-
ņiem jauniešiem un pedagogiem, piemēram, 
Stendera biedrības pārstāvjiem, ko par vajadzī-
gu un veiksmīgu atzina uzrunātie. Partnervals-
tu dalībnieki izstrādāja projekta kvalitatīvos un 
kvantitatīvos rādītājus. Šobrīd jau var secināt, ka 
projektā aptverto dalībnieku loks ir sasniedzis 
ap 6000 cilvēku.

Projekta gaitā plānots izstrādāt Website 

projekta mājas lapu ar savu dizainu, saturu un 
rezultatīvo pienesumu mācību procesa papildi-
nāšanā ar toolbox (metožu mapi) pedagogiem 
partnervalstīs un citiem intresentiem. Bāzes 
materiālu sākums tiek apkopots Google Drive 
un eTwining.net vidē.

Turpmākajā procesā tiks strādāts pie meto-
žu plānu izveides un to pilnīgas apkopošanas, 
materiālu un dokumentu sagatavošanas Web-
site projekta lapai, veiktas intervijas, rīkotas 
diskusijas, sagatavots pilotprojekts/ prezentācija 
par treniņprogrammas procesu, lai veiksmīgi 
piedalītos sanāksmē februārī Dānijā.

Materiālu sagatavoja: 
S. Ratiņa un L. Levinska.

Starptautiskajā sanāksme Beļģijā noslēgusies

Svecīšu vakari

Rites pagasta kapsētās
7. oktobrī
plkst. 15.00 Tiltiņu kapos,
plkst. 16.00 Ilzu kapos,
plkst. 17.00 Melderišķu kapos.

Saukas pagasta kapsētās
21. oktobrī

plkst. 13.00 Smiltaines kapos,
plkst. 15.00 Galvānu kapos.
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No 3. līdz 11. septem-
brim Lietuvā, Daugirdikšes 
mācību centrā, norisinājās 
starptautisks Erasmus+ 
programmas projekts “Mo-
bile youth work”. Tas bija 
apmācību kurss par mobilo 

darbu ar jaunatni – darbu ar jauniešiem vie-
tās, kur nav jauniešu centra vai jauniešu lietu 
speciālista. Programmas laikā tika apgūtas zi-
nāšanas par to, kā piesaistīt jauniešu interesi, 
izprast viņu vajadzības un to, kā tās pareizi īs-
tenot. Viesītes novadu šajā projektā pārstāvēja 
Andris Līcis, Elīna Liepiņa un Diāna Beļavska.

Nedēļas garumā jaunieši padziļināti pētīja 
jaunatnes darba jēdzienu un attīstīja nepiecie-
šamās kompetences – mentoringu, koučingu, 
darbu grupā, konfl iktu risināšanu, emocio-
nālo inteliģenci un psiholoģisko higiēnu. Sa-
vukārt pēdējās divās dienās tika veikts lielais 
noslēguma uzdevums, kurā bija nepieciešams 
pielietot nedēļas gaitā uzkrātās zināšanas. 
Andris stāsta: “Tikām sadalīti vairākās grupās, 
un katra grupa devās uz kādu pilsētu, kurā 
jauniešiem nav daudz iespēju. Nācās iegūt in-
formāciju, kontaktējoties ar vietējiem iedzīvo-
tājiem, un uzzīmēt primitīvu karti ar vietām, 
kas ir iecienītākas jauniešu vidū, kādas aktivi-
tātes ir pieejamas un kur tās ir pieejamas. Kad 
šis darbs bija izdarīts, vajadzēja secināt, kādas 
ir pilsētas galvenās problēmas un kā tās iespē-
jams novērst. Pēdējā dienā bija jāizstrādā akti-
vitātes jauniešiem, kuras tika praktiski izmē-

ģinātas starp grupām. Piemēram, lai novērstu 
jauniešu bezdarbu, viena no aktivitātēm bija 
neformāli apmācīt jauniešus, kā aizvadīt darba 
intervijas; lai mācētu sazināties, komunicēt un 
sadarboties, bija sagatavotas aktivitātes svaigā 
gaisā ar dažādiem uzdevumiem, kurus atrisi-
nāt bez šīm prasmēm nav iespējams.”

Visiem trim Viesītes novada jauniešiem šis 
bija pirmais šāda veida apmācību kurss. Diāna 
pastāstīja, ka šī projekta laikā uzzinājusi, kas 
ir mobilais darbs ar jaunatni, un šī tēma viņu 
patiesi ieinteresējusi: “Šajā projektā es ne tikai 
varēju mācīties par jaunatnes darbu, bet arī at-
tīstīt savas komunicēšanas prasmes angļu un 
krievu valodā.” Savukārt Andri visvairāk pār-
steidza tas, cik sarežģīti ir komunicēt ar jau-
niešiem, tas, kā iespējams izprast cilvēka emo-
cijas, kā pareizi uzdot jautājumus, kā cilvēku 
savstarpējās attiecības strādā, grupu dinamika 
utml. aspekti. Arī Elīna šajās apmācībās iegu-
va ļoti daudz jaunu un noderīgu zināšanu par 
jauniešu darbību, mobilo darbu ar jaunatni un 

citām, ar jauniešiem saistītām lietām: “Mēs arī 
devāmies praktiskos izpētes braucienos, tas 
bija patīkams pārsteigums, jo neko tādu ne-
gaidīju. Manuprāt, tas man dzīvē ļoti noderēs 
pat, ja es nenodarbošos ar jauniešu lietām. Es 
pratīšu izprast jauniešu problēmas un spēšu vi-
ņiem palīdzēt, ja tas būs nepieciešams.”

Jaunieši pēc apmācībām jūtas iedvesmoti 
un iesaka uzdrošināties piedalīties starptau-
tiskos projektos arī citiem jauniešiem. “Šis 
mācību kurss ir ļoti vērtīgs gan profesionāla-
jā darbā, gan paša personības pilnveidošanai, 
privātajā dzīvē. Tā ir lieliska iespēja iepazīt jau-
nus un aktīvus cilvēkus, ar kuriem iespējams 
kļūt par labiem draugiem, un dibināt jaunus 
kontaktus vai pat kopīgi īstenot kādu projek-
tu,” teic Andris. Bet Elīna ieteiktu citiem pie-
dalīties šādos pasākumos, “jo tur tiešām var 
iegūt jaunas zināšanas, pieredzi un praktizēt 
valodas.”

A. Līcis, E. Liepiņa, D. Beļavska un
Jaunatnes lietu speciāliste A. Niķe

Viesītes novada jaunieši piedalās 
starptautiskās apmācībās

Kopš 2015. gada skolā tiek īstenots 
Erasmus+ programmas projekts “Recogni-
se, Reengage, Remedy”. Tā ietvaros pieci 
skolotāji paaugstinājuši savas profesionālās 
prasmes, piedaloties starptautiskajās apmā-
cībās Spānijā un Maltā, kuru laikā kopā ar 
kolēģiem no Beļģijas, Maltas, Spānijas, un 
Luksemburgas apguva praktiskas iema-
ņas, pielietojot inovatīvas mācību metodes. 

Projekta laikā tika organizētas skolēnu un 
skolotāju aptaujas, aprobētas mācību me-
todes, apkopoti aptauju rezultāti. Iesais-
tītie skolotāji sekmīgi darbojās interneta 
vietnē EDMODO, kur pieejami projekta 
materiāli un notiek pieredzes apmaiņa ar 
partneriem Projekta ietvaros izstrādātais 
metodiskais materiāls ir pārtulkots latvie-
šu valodā un pieejams visiem skolotājiem. 
Lai gan plānotā interaktīvā galda izstrāde 
ieilga, tomēr ceru, ka mūsu skolēniem būs 
iespēja pielietot šo inovatīvo ieguvumu, ja 

ar Luksemburgas Zinātnes un inovāciju 
centra palīdzību iekārtu varēs izmantot 
tā, kā sākotnēji bija plānots. Neapšaubāmi 
projekts “Recognise, Reengage, Remedy” ir 
eksperiments un izaicinājums visiem pro-
jekta partneriem. Oktobrī projekts noslēg-
sies, bet iegūtās zināšanas paliek un tiek 
izmantotas izglītības procesā.

Projektus līdzfi nansē Eiropas Savienības 
ERASMUS+ programma.

G. Dimitrijeva, 
projekta koordinatore

Viesītes vidusskolas starptautiskais projekts 
tuvojas noslēgumam
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Lai arī šogad 
vasara mūs nelutināja ar siltu un saulainu 
laiku, Sēlijas Sporta skolas futbola grupu 
audzēkņiem vasara bija “karsta”, jo tieši šajā 
gadalaikā norisinās spraigs sacensību pe-
riods. Sacensību periods aizsākās jau aprīļa 
beigās, bet pēdējās spēles tika aizvadītas sep-
tembra pirmajā pusē.

Sporta skolas jaunākās (U–8) vecuma 
grupas divas komandas pirmā sabraukuma 
spēlēs ar saviem pretiniekiem laukumā tikās 
9. jūnijā Gostiņu stadionā. Gan Sēlijas SS–1, 
gan Sēlijas SS–2 komanda nospēlēja četras 
spēles. Sēlijas SS–1 komanda guva trīs uzva-
ras – ar Preiļu NBJSS (4:3), ar Rēzeknes FA–4 
(6:3) un ar RēzeknesFA–3 (4:2). Spēlē ar Rē-
zeknes FA–1 zaudējums (1:4). Sēlijas SS–2 
komanda izcīnīja vienu uzvaru – spēlē ar 
Rēzeknes FA–3 (4:3) un piedzīvoja trīs zau-
dējumus – ar Preiļu NBJSS (1:3), ar Rēzeknes 
FA–4 (0:4) un ar Rēzeknes FA–2 (0:2).

Otrā sabraukuma spēles tika aizvadītas 
4. augustā Rēzeknē. Katra mūsu komanda 
nospēlēja trīs spēles, vienu no tām – savstar-
pējo. Savstarpējā spēlē uzvaras laurus plūca 
Sēlijas SS–1 komanda ar rezultātu 2:0. Sēli-
jas SS–2 komanda abās spēlēs piekāpās pre-
tiniekiem – Rēzeknes NSS (0:5) un Rēzeknes 
FA–1 (0:6). Sēlijas SS–1 komanda apspēlēja 
Rēzeknes FA–2 (4:1) un piekāpās Rēzeknes 
NSS komandai (3:6).

Sēlijas SS–1 komandā spēlēja: Aleksis 
Bagatskis, Reinis Bērziņš, Deniss Aleksejs 
Belozjorovs, Niks Belozjorovs, Armīns Dār-
ziņš, Sandis Krasovskis, Kristaps Krūmiņš, 
Eduards Ozoliņš, Jorens Placēns, Dāvis Prie-
dītis, Kevins Sekers, Rinalds Striķis, Sandis 
Rāviņš.

Sēlijas SS–2 komandā spēlēja: Edvards 
Geižāns, Emīls Lācītis, Kaspars Geidāns, 
Kristers Nenišķis, Raivo Eikens, Deniss 
Kondrašovs, Renārs Meļko, Artūrs Vlaščen-
ko, Rainers Negruca, Matīss Zubkovs, Jānis 
Malnačs, Eduards Krastiņš. Komandu tre-
neri – Imants Siliņš un Pēteris Krastiņš.

2. augustā Rēzeknē U–9 vecuma grupas 
puiši aizvadīja otrā sabraukuma spēles. (Pir-
mā sabraukuma spēles notika 7. jūnijā Viesī-
tē, un par tām informāciju meklējiet “Viesī-
tes Novada Vēstis” jūnija numurā.) Visās trīs 
spēlēs diemžēl nācās atzīt pretinieka pārā-

kumu. Spēlē ar Rēzeknes 
FA–2 zaudējums – 0:4, 
spēlē ar Rēzeknes NSS – 
1:3 un ar Krāslavas SS 
komandu – 2:6.

Komandā spēlēja: 
Kristers Aizporietis, 
Normunds Smerjotkins, 
Dīns Berģis, Eleonora 
Leišavniece, Kristiāns 
Tučs, Markuss Kvede-
ris, Daniels Grigorjevs, 
Raivo Eduards Briedis, 
Arturs Isajevs, Rainers 
Kalve, Mārtiņš Purēns, 
Niks Rozītis, Uldis 

Skusiņecs, Bruno Zubovs. Komandas 
treneris – Juris Ratnieks.

Pēc sacensību nolikuma U–8 un U–9 
grupās komandas savā apakšgrupā izspēlē 
viena apļa turnīru, neizceļot izcīnītās vietas. 
Visiem dalībniekiem tiek pasniegtas meda-
ļas par dalību turnīrā.

U–10 grupas vecuma zēni Latvijas Kau-
sa izcīņas 8x8 “B” apakšgrupas ietvaros pir-
mās spēles aizvadīja Rēzeknes 2. vidussko-
las stadionā 28. aprīlī. Mūsējie pārliecinoši 
uzvarēja Rēzeknes FA–3 komandu (7:2) un 
piekāpās Ilūkstes NSS komandai ar 0:3.

Pirmā riņķa otrā sabraukuma spēles tika 
aizvadītas 9. maijā Preiļos. Trīs spēlēs trīs 
zaudējumi – ar Preiļu NBJSS (0:6), ar Rēzek-
nes FA–2 (1:5) un ar Rēzeknes NSS (2:4).

21. jūnijā Viesītē tika izspēlētas pirmā 
riņķa pēdējās trīs spēles un otrā riņķa pir-
mās sešas spēles. Ar TFK Rēzekne mūsējie 
nospēlēja neizšķirti – 0:0. Otrajā riņķī spēlē 
ar Ilūkstes NSS komandu piedzīvots zaudē-
jums ar 1:3.

20. jūlijā Ilūkstē B apakšgrupas koman-
das tikās uz otrā riņķa otrā sabraukuma spē-
lēm. Mūsu puišu komandai uzvara pār Rē-
zeknes FA–3 (3:1), neizšķirts ar Preiļu NBJSS 
(2:2) un sāpīgs zaudējums Rēzeknes FA–2 
komandai (1:12).

17. augustā Maltā notika noslēdzošās šī 
turnīra spēles U–10 grupā. Spēlē ar TFK Rē-
zekne mūsējie izcīnīja pārliecinošu uzvaru 
ar 2:0, bet piekāpās Rēzeknes NSS komandai 
ar 2:4.

Kopvērtējumā Sēlijas SS U–10 komanda 
izcīnīja 5. vietu “B” apakšgrupā.

Komandā spēlēja: Markuss Labutis, 
Nikita Šopeiko, Kristaps Mežaraups, Ar-
mands Svencis, Endijs Lasmanis, Lauris 
Ozols, Kristiāns Škagals, Rihards Krastiņš, 
Niks Ruže, Raivis Vietnieks, Adrians Tabu-
novs, Maikls Ozoliņš. Komandas treneris – 
Imants Beķers (Birži).

10. jūlijā Maltā Sēlijas SS U–11 grupas 
puišu komandas aizvadīja otrā sabrauku-
ma spēles Latvijas Kausa izcīņas 8x8 “B” 
apakšgrupas ietvaros. Sēlijas SS–1 koman-
da pārspēja Jēkabpils SS–2 ar 2:0, nospēlēja 
neizšķirti ar Ilūkstes NSS 0:0 un piekāpās 
Krāslavas BJSS komandai ar 0:2. Sēlijas SS–2 
komandai divi zaudējumi – ar Krāslavas 

BJSS 0:7 un ar Rēzeknes NSS 1:4.
10. augustā Viesītē trešā sabraukuma 

spēlēs Sēlijas SS–1 pārspēja Rēzeknes NSS ar 
5:0 un Sēlijas SS–2 komandu ar 5:1. Savukārt 
Sēlijas SS–2 pārliecinoši uzvarēja Rēzeknes 
FA–2 ar 4:0 un piekāpās TFK Rēzekne ar 1:7.

Kopvērtējumā Sēlijas SS–1 komanda iz-
cīnīja 2. vietu, bet Sēlijas SS–2 komanda – 8. 
vietu. Labākā spēlētāja balvu Sēlijas SS–1 
komandā saņēma Markuss Marcinkevičs.

Play Off  pārspēles notika 5. septembrī 
Jēkabpilī, kur “A” apakšgrupas 5. un 6. vie-
tas ieguvējkomandas un “B” apakšgrupas 
1. un 2. vietas ieguvējkomandas savstarpēji 
izspēlēja apļa turnīru. 1. un 2. vietas ieguvēj-
komandas izcīna tiesības nākošajā gadā spē-
lēt “A”– spēcīgāko komandu – apakšgrupā. 
Sēlijas SS–1 komanda šajā turnīrā ierindojās 
3. vietā.

Sēlijas SS–1 komandā spēlēja: Rendijs 
Pēteris Roze, Jānis Justs Čičinskis, Mārcis 
Adrians Prodnieks, Adrians Dārziņš, Mar-
kuss Marcinkevičs, Rainers Pakers, Artjoms 
Zagorskis, Rinalds Zīle, Reinis Hāze, Toms 
Aizporietis, Roberts Mačs, Jānis Lapiņš. 
Treneris – Imants Siliņš.

Sēlijas SS–2 komandā spēlēja: Jānis La-
piņš, Raivils Kārks, Artūrs Parmons, Mikus 
Nenišķis, Artūrs Dimitrijevs, Kristiāns Ska-
gals, Kārlis Vilciņš, Deniss Odincovs, Artis 
Pšituļskis, Maikls Ozoliņš, Roberts Fišers, 
Kristaps Mažaraups, Renāts Mazurovs, Ri-
hards Krastiņš. Komandas treneris – Pēteris 
Krastiņš.

14. jūnijā Viesītē U–12 vecuma grupas 
puiši Latvijas Kausa izcīņas 8x8 “B” apakš-
grupas ietvaros izspēlēja 1. riņķa pēdējās trīs 
spēles un 2. riņķa pirmās trīs spēles. Mūsu 
komandas puiši guva pārliecinošu uzvaru 
pār Rēzeknes FA–2 komandu ar rezultātu 
7:0. Otrā riņķa spēlē ar Līvānu BJSS pārlie-
cinoša uzvara – 8:0.

7. jūlijā otrā riņķa otrā sabraukuma spē-
les tika aizvadītas Ilūkstē. Sēlijas SS koman-
da neizšķirti nospēlēja ar Krāslavas SS (0:0), 
bet uzvara pār Ilūkstes NSS komandu (4:0).

23. augustā Krāslavā otrā riņķa trešā 
sabraukuma spēlēs mūsu futbolistiem uz-
varas pār Rēzeknes FA–3 komandu (1:0) un 
Jēkabpils SS–2 (5:0).

Kopvērtējumā izcīnīta 2. vieta “B” 
apakšgrupā. Labākā spēlētāja balvu koman-
dā ieguva Ralfs Striķis no Pļaviņām.

Komandā spēlēja: Rendijs Pēteris Roze, 
Jānis Justs Čičinskis, Mārcis Adrians Prod-
nieks, Tomass Stumbiņš, Daniels Cukanovs, 
Markuss Marcinkevičs, Rainers Pakers, Jā-
nis Lapiņš, Linards Lukss, Aleksandrs Maļi-
novskis, Raivo Kaņepējs, Ralfs Striķis, Jānis 
Marcinkevičs. Komandas treneris – Imants 
Siliņš.

No 2. maija līdz 30. augustam U–13 
vecuma zēni Latvijas Jaunatnes čempionāta 
Attīstības grupas “B” apakšgrupas ietvaros 
aizvadīja 12 spēles dažādās Latvijas vietās – 
Ilūkstē, Balvos, Madonā, Jēkabpilī, Rēzeknē, 
Maltā un Viesītē. Šīs apakšgrupas septiņas 

Sēlijas Sporta skolas vasaras ziņas
U–12 zēnu komandai 2. vieta “Latvijas 
Kausa izcīņā 8x8”
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komandas katra ar katru izspēlēja divas spē-
les: vienu – savā laukumā, bet otru – preti-
nieka laukumā.

Šī sezona puišiem nebija no veiksmīgā-
kajām, jo tikai divās spēlēs nospēlēts neiz-
šķirti (ar Jēkabpils SS – 3:3 un ar Balvu SC/
ZAFC – 2:2). Pārējās desmit spēlēs piedzīvoti 
zaudējumi, kas komandu ierindoja pēdējā – 
7. – vietā turnīra tabulā.

Komandā spēlēja: Dāniels Kivlenieks, 
Andris Ardis Liepiņš, Viesturs Berģis, 
Imants Kokorevičs, Dāgs Niks Bruņenieks, 
Tomass Stumbiņš, Mārcis Adrians Prod-
nieks, Rendijs Pēteris Roze, Raivo Kaņepējs, 
Matīss Vasks, Aleksandrs Maļinovskis, 
Kristers Kaļva un Ralfs Striķis. Komandas 
treneris – Raimonds Gailis.

No 15. aprīļa līdz 29. augustam U–15 
vecuma zēni Latvijas Jaunatnes čempionāta 
Attīstības grupas “A” apakšgrupā trīs Sēli-
jas SS audzēkņi – Madars Bīmanis, Mārcis 
Caune un Edvīns Caune – spēlēja Pļaviņu 
DM komandas sastāvā. “A” apakšgrupā bija 
astoņas komandas. Kopumā aizvadītas 14 
spēles – Ogrē, Rīgā, Gostiņos, Priekuļos, 
Zvejniekciemā un Smiltenē. Visā turnīrā, 
izcīnot desmit uzvaras un tikai divas spēles 
nospēlējot neizšķirti, kā arī divās piedzīvojot 
zaudējumus, komanda izcīnīja augsto 2. vie-
tu. Komandas treneris – Imants Siliņš.

Ne tik spraigs, taču ne mazāk interesants 
sacensību grafi ks risinājās audzēkņiem, kuri 
startēja Vasaras spēlēs volejbolā dažādās 
vecuma grupās, ko organizēja Latvijas Vo-
lejbola Federācija divos reģionos – Kurzemē 

un Vidzemē. Šis turnīrs 
Vidzemes reģionā norisi-
nājās divos posmos: pir-
mais posms notika 3. jū-
lijā Gulbenē. Sporta skolu 
pārstāvēja astoņas dažāda 
vecuma komandas. Otrajā 
posmā 7. augustā Mado-
nā arī startēja astoņas ko-
mandas.

Pēc sacensību noliku-
ma tiesības spēlēt trešajā – 
fi nālposmā iegūst piecas 
labākās komandas no 
katra reģiona, katrā vecuma 
grupā, kuras, startējot divos posmos, izcīnī-
jušas mazāko punktu (vietu) summu.

Fināla posms notika 28. augustā Ogrē. 
Tiesības startēt fi nālposmā izcīnīja 6 Sēlijas 
Sporta skolas komandas. Ļoti veiksmīgs fi nāls 
izvērtās F grupas (2006. dz. g. un jaunākas) 
divām meiteņu komandām, kuras izcīnīja 1. 
un 2. vietu turnīrā. 1. vietu izcīnīja un turnī-
ra kausu ieguva meitenes no Zasas – Katrīna 
Ģeidāne, Elīna Girone, Ilgona Pudža, Santa 
Rugaine, Sanda Rugaine, Dana Krjaukle (tre-
neris Jānis Kokins). 2. vietu un kausu izcīnīja 
meitenes no Aknīstes treniņgrupas – Karlīna 
Pore, Alīna Ieva Vanaga, Krista Kristiāna 
Grigas, Paula Buiķe (trenere Olita Treine). 4. 
vietu turnīrā izcīnīja F grupas (2006. dz. g. 
un jaunāki) zēni no Aknīstes – Agris Jonāns, 
Kristers Kalniņš, Ruslans Grigorjevs, Intars 
Tabunovs (treneris Gints Treinis). 6. vietu 
turnīrā izcīnīja B grupas (2000./2001. dz. 

g.) zēni no Zasas – Dagnis Mucenieks, Raivo 
Aleksejevs, Ilgvars Verbickis, Raivis Aišpirs 
un Raivis Vasiļivs (trenere Iveta Aišpure). 7. 
vietu E grupā (2000. – 2003. dz. g.) izcīnīja 
Aknīstes puišu komanda – Kārlis Griška, 
Krišjānis Miglāns, Andris Pāvulāns un Jānis 
Žuravskis (treneris Gints Treinis). 9. vietu C1 
grupā (2002./2003. dz. g.) izcīnīja puiši no 
Aknīstes – Lauris Zaičenkovs, Andis Skro-
dis, Kristians Jānis Tīsis un Toms Mežaraups 
(treneri Gints Treinis, Olita Treine).

Jau 23. septembrī startus uzsāk vieglat-
lētikas vecāko grupu audzēkņi mešanas dis-
ciplīnās – sacensībās “Kokneses kauss 2017”.

30. septembrī volejbola grupu audzēk-
ņiem sākas jaunās sezonas sacensības “Lat-
vijas Kausa izcīņa 2017” dažādās vecuma 
grupās.

Informāciju apkopoja
Sēlijas SS direktora vietniece G. Klibiķe.

U–11 zēnu komandai 2. vieta “Latvijas 
Kausa izcīņā 8x8”

Laika posmā no 2017. gada 15. augusta 
līdz 20. augustam sešpadsmit Viesītes no-
vada Sēlija Sporta skolas audzēkņi kopā ar 
vecāko treneri Raimondu Gaili un treneri 
Juri Ratnieku piedalījās starptautiskajā 
futbola turnīrā Ukrainas sadraudzības pil-

sētā Židačivā. Židačivas 
pilsētas Sporta skolai tika 
atzīmēta 50 gadu jubileja. 
Turnīrā piedalījās septi-
ņas Ukrainas komandas 
un Sēlijas Sporta skolas 

komanda. Mūsu komandu pārstāvēja sep-
tiņi Viesītes Sēlijas Sporta skolas audzēkņi 
un astoņi Pļaviņu audzēkņi no U–13 gru-
pas. Sēlijas Sporta skolai bija gados jaunā-
kais komandas sastāvs. Tas ietekmēja spēļu 
rezultātu. Spēlējām piecas spēles, un visas 

tika zaudētas. Rezultāti: 0:3; 0:1; 1:4; 
0:4; 0:4. Vienīgos vārtus mūsu ko-
mandas labā guva spēlētājs Tomass 
Stumbiņš (Viesīte). Par komandas 
labāko spēlētāju tika atzīts Linards 
Lukss (Pļaviņas). Bērni ieguva lielu 
pieredzi un spēļu prasmi. No šī vie-
dokļa uzskatu, ka turnīrs ir izdevies. 
Bērni ir pateicīgi par iespēju ciemo-
ties Ukrainā. Delegāciju vadīja Vie-

sītes novada pašvaldības domes deputāts 
Juris Līcis un Viesītes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Sandra Grigorjeva.

Lai turpinātu sadarbību ar mūsu sadrau-
dzības pilsētu Židačivu, vizītes laikā tika ap-
meklētas iestādes. Īpašu interesi par sadarbī-
bu izrādīja Židačivas pilsētas bibliotēka. Par 
bērnu drošību brauciena laikā rūpējās SIA 
“Viesītes transports” šoferi Ježijs Matačina 
un Ilmārs Šimanauskis. Lai izdodas kopīgi 
projekti un darbi!

S. Grigorjeva

Jaunie futbolisti Ukrainā

Sēlijas Sporta skola atgādina, ka vecāku līdzfi nansējuma maksājumus jāveic savlaicīgi – līdz kārtējā 
mēneša 25. datumam. Paldies vecākiem, kuri norēķinus veic savlaicīgi!
Skolas rekvizīti:
Viesītes novada pašvaldība, Brīvības iela 10, Viesīte, LV–5237, Viesītes novads,
Reģ. Nr. 90000045353, PVN Nr. LV 90000045353,
Norēķinu rekvizīti: A/S “SEB banka”, konts: LV66UNLA0009013130395,
Pakalpojuma saņēmējs – Sēlijas Sporta skola. Piegādes adrese – Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes novads, LV–5237
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NOVADA BIBLIOTĒKĀS

Sagaidot Tēvu dienu, PII “Zīlīte” audzēkņi 
sumināja savus tētus ar pašdarinātiem apsvei-
kumiem. Mazās “Mārītes” pasniedza ordeņus 
ar nosaukumu “Pasaulē labākais tētis”, jo šie tēti 
godam to bija pelnījuši. Sagādājot svētku sajūtu 
paši sev un radot pārsteigumu saviem bērniem, 
tēti iejutās dažādās lomās, izmantojot roku lel-
les, bet paši bija paslēpušies aiz aizslietņa. Tēti 
rādīja nelielu teātri, kurā dažādi dzīvnieki katrs 
lielījās ar savu tēti, bet galu galā visi noskaidroja, 
ka katram savs tētis ir vislabākais. Bērniem bija 
liels prieks, kad katrs ieraudzīja savu tēti. Kā jau 
svētkos pieklājas, tika baudīta arī svētku kūka.

Paldies lielajām “Mārītēm” – Indrai, Larisai, 
Ingai – par jauko ideju, bet tētiem par uzdrīkstē-
šanos! Lai jums kopā visiem viss izdodas!

PII “Zīlīte” sporta skolotāja Evita

Mans tētis vislabākais!

Programmas dalībnieki C–LFF futbola trenera licences apmā-
cības uzsāka aprīļa sākumā, aizvadot 14 teorētisko un praktisko 
nodarbību dienas Rīgā, kā arī Latvijas Futbola federācijas mācību 
un treniņu centrā Staicele. Apmācību noslēgumā 15. un 16. augustā 
norisinājās teorētisko eksāmenu kārtošana.

Teorētiskajā eksāmenā tika uzdoti jautājumi, kas ietilpa kursa 
programmā, kā arī ir saistīti ar treneru pašreizējo un plānoto pro-
fesionālo darbību. Jaunos trenerus eksaminēja komisija, kuras sa-
stāvā bija LFF sporta direktors Dainis Kazakevičs, LFF Izglītības 
nodaļas vadītājs Jurijs Andrejevs, LFF Izglītības nodaļas metodiķi 
Artūrs Biezais un Kirils Buravcevs, LFF sporta direktora asistents 
Raimonds Aleksandrovs un Latvijas U–19 izlases trenera asistents 
Andrejs Gluščuks. Kāroto sertifi kātu saņēma 19 treneri.

Ar izcilību kursus pabeidza pieci speciālisti, trīs no viņiem Sēli-
jas Sporta skolas treneri – Pēteris Krastiņš, Imants Beķeris un Juris 
Ratnieks.

Informāciju sagatavoja G. Klibiķe,
Sēlijas Sporta skolas direktora vietniece.

Sēlijas Sporta skolas treneri ar izcilību pabeidz futbola 
treneru C kategorijas mācības

Veiksmīgu 2017./2018. 
mācību gadu, kas būs arī 
Latvijas 100. dzimšanas 
dienas gads, saviem ma-
zajiem lasītājiem vēlēja arī 
Saukas bibliotēkā. Vasarā 
bibliotēkā darbojās bērni 
no Rīgas, Cēsīm, Jēkab-
pils, Skrīveriem u.c. vietām. 
Bērni, kas varēja un vēlējās 
piedalīties bibliotēkā ikga-
dējā tradicionālajā stundā 
“Atvadas vasarai”, tika sagaidīti ar simbolis-
ku ceļa maizi.

Ikviens saņēma mīlestības simbolu – 
rozes ziedu, apsveikumu ar dzejas rindām. 
Katrs lasīja savu izvēlēto vēlējumu. Bibliote-
kāre izvēlējās bērniem šādu pastāstu:

“Reiz senos laikos vecs indiānis atklā-

ja savam mazdēlam kādu dzīves patiesību: 
“Katrā cilvēkā notiek cīņa, kas līdzīga divu 
vilku cīņai. Viens vilks iemieso visu slikto – 
skaudību, greizsirdību, žēlumu, egoismu, 
ambīcijas, melus… Otrs vilks iemieso visu 
labo – mieru, mīlestību, cerību, patiesību, 
laipnību, uzticību…”

Mazais indiānis, līdz sirds dziļumiem 

aizkustināts par vectēva sacīto, uz mirkli 
aizdomājās un tad jautāja: “Bet kurš no vil-
kiem galu galā uzvar?”

“Tas, kuru Tu baro,” – gandrīz nemanā-
mi pasmaidīdams, atbildēja vecais indiānis.”

Lai izdodas visi darbi! Lai pietiek laika 
arī grāmatu lasīšanai!

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

Vasaru aizvadot
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Septembrī jau vairāk nekā 50 gadus tiek svi-
nētas Dzejas dienas. Šogad tās notika no 7. līdz 
17. septembrim, bet ar dzeju saistīti pasākumi 
dažādās Latvijas vietās norisinājās visu mēnesi.

"Vaininieks" šiem svētkiem ir Rainis, mūsu 
novadnieks. 1965. gada 11. septembrī, Raiņa 
simtajā dzimšanas dienā, Rīgā toreizējā Komu-
nāru laukumā, tagad – Esplanādē – atklāja Rai-
ņa pieminekli. Atklāšanas pasākumā tika lasīta 
dzeja. Visiem šis pasākums iepatikās un to nā-
cās atkārtot arī nākamajā un visos aiznākamajos 
gados – tā arī radās Dzejas dienas.

11. septembrī – tieši Jāņa Raiņa dzimšanas 
dienā – Viesītes vidusskolas 1. a un 1. b klasēm 
notika pasākums “Rainis un Dzejas dienas”. 

Bērni vēl mazi, tikko pametuši savas bērnības 
saulaināko stūrīti un uzsākuši skolas gaitas. Viņi 
nezina ne Raini, ne viņa dzejoļus.

Kāpēc Viesītē (un gandrīz katrā Latvijas 
pilsētā) ir Raiņa iela? Kas ir Rainis, kāpēc jāsvin 
viņa dzimšanas diena, kas ir Dzejas dienas – 
to visu mazajiem, bet zinātkārajiem bērniem 
viņiem saistošā veidā centās pastāstīt bibliote-
kāre. Tika lasīti Raiņa dzejoļi bērniem, skatītas 
Raiņa bērnības, jaunības un brieduma gadu 
fotogrāfi jas, tika skatīts arī, Rainim vēl dzīvam 
esot, 1929. gadā uzņemtās dokumentālās fi lmas 
“Jānis Rainis” fragments, kurā bija redzams, ka 
Rainis ir kādā pasākumā pie bērniem, brīvā 
dabā viņi visi kopā iet rotaļās, Rainis ar interesi 

un sirsnību skatās un klausās bērnos. Jāpiebilst, 
ka šī ir “mēmā fi lma”, t.i., bez skaņas. Tāpat bēr-
niem ļoti patika pēc Raiņa dzejoļa “Mākonītis 
un mākonīte” uzņemtā animācijas fi lmiņa.

Sarunas gaitā noskaidrojās, ka tomēr da-
žiem bērniem ir mājās Raiņa dzejoļu grāmatiņa.

Patīkami, ka drīz vien pēc pasākuma biblio-
tēkā ieradās kāda 1. klases meitene un ļoti vēlē-
jās izlasīt tieši Raiņa dzejoļu grāmatiņu “Lellīte 
Lolīte”. Nākamajā reizē meitene atveda uz bib-
liotēku arī savu lelli, kurai vārdiņš – Lole.

Aicinām uz bibliotēku arī pārējos pirmo 
klašu skolēnus!

Viesītes bibliotēkas bibliotekāre
 I. Jančevska

Pirmā iepazīšanās ar Raini

Viena no mūsu novada bibliotēku sadar-
bības formām ir kopīgi organizēti pieredzes 
apmaiņas braucieni, kā arī dažādu profesionālo 
pasākumu apmeklējumi. Šoruden par šādu ko-
pīgu aktivitāti mums izvērtās Krustpils novada 
Grāmatu svētku apmeklējums Variešos 22. sep-
tembrī, kur savus atklāšanas svētkus piedzīvoja 
jaunā Variešu bibliotēka.

Domāju, ka šajos laikos, kad ekonomiskā 
ziņā neklājas viegli, par samērā unikālu var uz-
skatīt faktu, ka tiek atvērta jauna bibliotēka. Pa-
reizāk gan būtu teikt, ka Variešu pagastā ir no-
tikusi bibliotēku reorganizācija – pagasta centrā 
ir atvērta jauna – Variešu – bibliotēka, bet jau 
esošās Medņu un Antūžu bibliotēkas pārvei-
dotas par ārējās apkalpošanas punktiem, kas 
apkalpo lasītājus divas reizes nedēļā. Manuprāt, 
apsveicama ir ideja bibliotēkas atklāšanu ap-
vienot ar novada Grāmatu svētkiem, kas radīja 
svētku sajūtu ne tikai pašiem bibliotekāriem, bet 
arī plašam lasītāju lokam.

Svētku atklāšana notika Variešu bibliotē-
kā, bet jau pavisam drīz varējām baudīt plašu 
svētku programmu pieaugušajiem un bērniem 
Variešu kultūras namā un Variešu sākumskolā. 
Patīkami, ka šie Grāmatu svētki iztika bez po-
litiskām diskusijām. Interesenti varēja tikties 
ar grāmatas “Krustpils hronikas” autoru Spod-
ri Bērziņu, ieklausīties profesores, farmācijas 

doktores Vijas Eniņas padomos sarunā par 
ārstniecības augiem, kā arī tikties ar rakstnieci, 
publicisti Daci Judinu un komponistu, dzejnie-
ku Artūru Nīmani. Paši mazākie svētku apmek-
lētāji rītu pavadīja kopā ar Pepiju un meklēja 
pasaku tēlus kopā ar mākslinieci Jolantu Ābeli. 
Sarunā ar mākslinieci Ilzi Dambi bērni un jau-
nieši noskaidroja, kā top ilustrācijas grāmatām, 
un būvēja papīra pilsētu, vēroja Zemessargu 
paraugdemonstrējumus, iepazina hennas zī-
mējumu mākslu un izbaudīja frizieru radošās 
darbnīcas pārsteigumus. Svētku dalībniekiem 

bija iespēja apskatīt izstādi “Variešu pagasts 
laiku lokos” Variešu bibliotēkā, bet pusdienās 
visus kopā pulcēja rudenīgi gardā svētku zupa.

Svētki noslēdzās ar iluzionistu šovu kultū-
ras namā un balvu izlozi, kurā varēja piedalīties 
ikviens, kurš, ierodoties uz svētkiem, saņēma 
pasākumu kartīti un apmeklēja vismaz trīs pa-
sākumus.

Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena
Autores foto

Uz Grāmatu svētkiem un bibliotēkas atklāšanu Variešos!

Esam pirmo jaunās bibliotēkas 
apmeklētāju vidū.

Variešu bibliotēkas atklāšana.

Uz Lones bibliotēku atceļojusi un tās inter-
neta lasītavā šobrīd skatāma mūsu novadnieka 
Alberta Eglīša simtgadei veltītā izstāde, kas savu 
atklāšanu piedzīvoja 24. aprīlī Viesītes bibliotē-
kā. Tā tapusi, sadarbojoties Viesītes bibliotēkai 

ar biedrību “Elkšņu kultūras centrs”, Elkšņu pa-
gasta bibliotēkas vadītāju I. Černausku, Elkšņu 
Atmiņu istabas vadītāju R. Urbacāni, skolotāju 
R. Sirmoviču.

Izstāde iepazīstina ar A. Eglīša personību, 
viņa daiļradi un dāvinātajām grāmatām. Izstā-
des materiāli atklāj, ka A. Eglītis un Latvija bija 
nešķirami arī tos daudzos gadus, kurus rakst-
nieks dzīvoja svešumā. Dzimtenes mīlestību 
viņš glabāja dziļi sirdī, bija un palika savas ze-
mes patriots un nacionālās pašapziņas paudējs. 
Plašāks materiālu klāsts par A. Eglīti interesen-
tiem pieejams Elkšņos, Elkšņu bijušās pamat-
skolas telpās, kur ir daudz viņa dāvināto gleznu 
un grāmatu.

Bibliotēkas lietotāji, nāksim un skatīsi-

mies, palasīsim un uzzināsim vēl par mūsu 
novadniekiem!

Lones bibliotēkas jaunākās 
grāmatas:

Judina D. Gredzens.
Indrāne I. Basām kājām.
Līce A. Paldies, ka uzmodināji!
Hānbergs Ē. Labie gariņi.
Žuravska Dz. Iegūstot zaudēts, zaudējot iegūts.
Žuravska Dz. Kad bumerangs atgriežas.
Osendovskis A. F. Cilvēku, zvēru un Dievu 
zemē.
Mariņina A. Sods bez ļauna nodoma.

Lones bibliotēkas vadītāja L. Lejiete
Autores foto

Lones bibliotēkā apskatāma Albertam Eglītim veltītā izstāde
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Augusts bērniem ir 
pēdējais brīvdienu mēne-
sis, tāpēc viņi to vēlas pa-
vadīt īpaši labi. Šogad va-
sara nevarēja iepriecināt 
ar karsto laiku, tāpēc tika 
organizētas brīvā laika 

nodarbes bērniem telpās. Tika rīkotas dažādas rokdarbu nodar-
bības Rites bibliotēkā. Bērni kopā ar Lilitu un Kristīni (sadarbībā 
ar Brīvā laika programmu “Štābiņš”) iesaistījās ziepju tapšanas 
procesā. Katrs bērns, kas ieradās uz nodarbību, varēja izvēlēties, 
kādas krāsas un smaržas ziepes vēlas pagatavot.

Kādā saulainā pēcpusdienā bērni tika aicināti uz velobrau-
cienu. Tā kā vairāk pieteicās bērni līdz 8 gadu vecumam, tad tika 
izplānots brauciens ar dažādu šķēršļu pārvarēšanu. Bērni iesais-
tījās arī citās sportiskās aktivitātēs. Paldies Rites Tautas nama 
vadītājai Ainai par sadarbību šajā pasākumā!

Prieks, ka vasarā bērni aktīvi ņēma un lasīja bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijas grāmatas. Paldies, ka šajā konkursā iesaistāt arī 
savus vecākus!

Paldies visiem, kas apmeklēja un iepazinās ar J. Jaunsudrabi-
ņa 140 gadu jubilejai veltīto izstādi!

Rites bibliotēkas vadītāja K. Verečinska
Autores foto

Augusta aktivitātes Rites 
pagasta bibliotēkā

Jau vairāk nekā piecdesmit gadus Latvijā rudenī svin dzejas 
svētkus. Saulainā rudens dienā arī mēs pulcinājām Elkšņu pagasta 
dzejas mīļotājus uz kopīgu pasākumu, lai visi kopā baudītu dzeju. 
Šogad mūs ar savu sniegumu iepriecināja mūsu pagasta iedzīvotāja 
Baiba Masuleviča. Pasākums izdevās jauks un sirsnīgs! Paldies par 
atsaucību visiem.

Nē, dzīve no tevis es neņemšu daudz:

Tikai to bērzu smuidrumu,
Maigo, tvanīgo lapu zaļumu,
Birztalas balto stumbru
Neaizskaramo sudrabiņu.

Tikai rudenī uzarto lauku
Pēc zemes un maizes, kurš smaržo,
Kurš glabā zem sniega
Klusi un droši asniņus jaunos.

Nē, no tevis es neņemšu daudz:
Tikai to, ko par savu var saukt.
Sirdī izloloto, rokā noglāstīto,
Acu dzīlēs noslīkušo.

Tikai savu mazumiņu.
(Baiba Masuleviča)

Elkšņu kultūras nama vadītāja Indra un 
bibliotēkas vadītāja Ingrīda

Svētki dzejai 
“Es sajūtu rudeni”

Daļai Viesītes novada bērnu biedrība 
“Cerību krustceles” sadarbībā ar Viesītes no-
vada pašvaldību un Brīvā laika programmu 
“Štābiņš” organizēja ekskursiju uz šī gada 

maija mēnesī atvērto Avārijas brigādes par-
ku. Bērni varēja iepazīt aizvēsturisko pasau-

li, izstaigājot dinozauru taku, apskatīt 
latviešu rakstnieku pasaku varoņus leļļu 
ekspozīcijās, piedalīties radošajās darb-
nīcās, vizināties ķēžu karuselī, izbaudīt 
braucienu velokārtu trasē, izmēģināt 
ūdens spilvenu un piepūšamo ūdens 
spilvenu, virvju trasi. Taču visvairāk 
bērnus sajūsmināja Lāzertags. Prieks 
par to, ka visi kopā varējām iepriecināt 
tik daudz bērnu un jauniešu no trūcī-
gām, maznodrošinātām, daudzbērnu 
ģimenēm un audžu ģimenes. Lielu pal-
dies visu ekskursijas dalībnieku vārdā 
arī sakām Avārijas brigādes parka pār-
stāvjiem, jo bērniem tika sniegta iespēja 
parku apmeklēt bez maksas!

Biedrības “Cerību Krustceles” 
pārstāve Kristīne

Autores foto

Brīvā laika programmas “Štābiņš” rīkotā ekskursija uz 
Avārijas brigādes parku
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Alfons un Biruta Biņķi – ar darba prieku un 
mīlestību sirdī kopā jau 60 gadus

««« Sākums 1. lpp

Pāris stāsta, ka dzīve bijusi grūta, visu 
mūžu smagi strādājuši, taču viņi neko nenožē-
lojot, jo strādājuši ar prieku un patiku. Alfons 
ieguvis traktora vadīšanas apliecību un visu 
darba mūžu nostrādājis par mehanizatoru. 
Alfons ir vairākkārtējs sociālistiskās sacensī-
bas uzvarētājs un ir apbalvots ar trešās pakā-
pes “Darba Slavas” ordeni. Savukārt Biruta ir 
strādājusi par krejotavas vadītāju, vēlāk par 
apsēklotāju un cūku fermas “Dobrēni” vadītā-
ju. Birutai ir arī motocikla vadīšanas tiesības, 
un laikā, kad strādāja par apsēklotāju, viņai 
pat piešķirts mopēds! Papildus šiem darbiem 
Biņķi strādājuši arī savā saimniecībā – turējuši 
piena govis un apstrādājuši zemi, uzcēluši kūti, 

šķūni, mājai uzlikuši jaunu jumtu un veikuši 
apdari. Pašiem bijis arī gandrīz viss no tehni-
kas, tikai kombains neesot bijis. Alfons un Bi-
ruta strādājuši tik čakli, ka abi vienā vasarā trīs 
gadiem malku sagādājuši un ieguvuši arī titulu 
“Labākie piena ražotāji”. Alfons uzsver, ka visi 
nopelni ir abu divu.

Biņķi ir bagāti ar divām meitām, 5 maz-
bērniem un tūlīt, tūlīt arī ar 5 mazmazbērniem. 
Abas meitas – Aija un Rita – strādā Aizkrauklē. 
Aija sporta jomā, bet Rita kulinārijā.

Runājot par ilgas laulības recepti, abi uz-
sver, ka vajag pielāgoties. “Pastrīdamies, pastrī-
damies, apgriežamies un salabstam,” teic Biruta. 
Savukārt Alfons uzsver, ka “nav nevienas mājas 
bez dūmiem”. Viņš arī uzsver, ka nevarētu iedo-
māties savu dzīvi bez Birutas: “Viens es izputē-
tu! Bet divatā kuļamies!”

Pāris aktīvi darbojas arī tagad – rūpējas par 
sunīti un vistiņām, plašo puķu dārzu, siltum-
nīcu un pagalmu. Alfons un Biruta Biņķi saka: 
“Jāstrādā un jādara pašiem, un arī par vecum-
dienām ir jādomā pašiem. Darba prieks jau ir 
puse no padarīta darba!”

A. Niķem, Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 

speciāliste
Autores foto

Godinot Latvijas simtgadi, Nacionālais 
botāniskais dārzs ar Latvijas vides aizsardzī-
bas fonda atbalstu īsteno projektu “Latvijas 
izcelsmes dekoratīvo augu ekspozīcijas un 
virtuālās “Nacionālās selekcijas slavas zāles” 
izveide NBD Salaspilī”.

Lauku partnerība “Sēlija” ir šī projekta 
sadarbības partneris. Projekta ietvaros ta-
pusī ceļojošā fotogrāfi ju izstāde “Veltījums” 
no 15. līdz 24. septembrim tika eksponēta arī 
Saukas pagastā.

Izstāde ietver gan skaistumu, ko paši tik 
ļoti novērtējam savos dārzos, gan arī Latvi-
jas selekcionāru stāstus, kas apkopoti 100 
fotogrāfi ju klāstā. Piemēram, liliju selekcio-
nārs Guntis Grants dažreiz izvēloties šķirnei 
nosauku mu no Latvijas dzejnieču tēlaināko 
vārdu salikumiem.

Tāpēc arī mēs šīs izstādes ietvaros 21. 
septembrī plkst. 13.00 aicinājām pie sevis 
Viesītes vidusskolas skolēnus un literatūras 
skolotāju Ritu Sirmoviču, lai klausītos dzeju 
Sanda, Ances, Ievas, Kristapa lasījumā un 
dziesmas Evelīnas Bantauskas dziedājumā, 
jo ir taču septembris - Dzejas mēnesis.

Skolotāja Rita sākumā aicināja klāteso-
šos būt mirkli sevī, dzejā, veltījumā sev!

Patiesi, mēs paši esam tik dažādi, tik 
krāšņi kā septembris ar krāsaino lapkriti.

Satikšanās – tā pārsteidz, iedvesmo, at-
sauc kaut ko atmiņā, ieved izbrīnā. Tā bija 

arī mums, jo satikās dzejas lasītāji ar rakstī-
tāju Edīti Sipoviču.

Arī M. Buclera foto kabineta vadītājs 
Gunārs Spīdainis lasīja dzejoli, un tā aizri-
tēja mirklis skaistumā, mierā, dodot spēkus 
jaunam darba cēlienam.

Paldies lauku partnerībai “Sēlija” par 
iespēju iepazīt ceļojošo fotogrāfi ju izstādi 
“Veltījums”, paldies Viesītes transportam un 
visiem, kuri atnāca!

Paldies Ramonai, Volodjam, Artūram, 
Gunāram par izstādes izvietošanu, kā arī 
nosūtīšanu atpakaļ uz Salaspili.

Lai skaists rudens ikvienam!
Lones Tautas nama vadītāja 

I. Malceniece

Atsāk darboties 
Lones Hip-Hop 

pulciņš
Svētdien, 24. septembrī, uz pirmo 

nodarbību Lones Tautas namā pulcējās 
Hip-Hop pulciņa dalībnieki.

Aicinām ikvienu, kurš vēlas spēkus, 
enerģiju atdot vai gūt no dejas, katru 
svētdienu plkst. 12.00 uz nodarbībām!

Kad satiekas fotogrāfi ja un dzeja
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Mūsu pilskalni ir seno sēļu apdzīvoto 
teritoriju liecinieki. To pakājē dzīvoju-
ši pils aizstāvji, amatnieki un zemnieki, 
darbojušās svētnīcas, bijuši kapulauki. 
Tur mituši stipri ļaudis, kuru veidotais 
garīgais lauks joprojām spēcīgi ietekmē 
cilvēkus, rosina viņu radošo garu un mek-
lējumus.

Jau pirmie pilskalnu pētnieki (A. Bī-
lenšteins, E. Brastiņš) ievērojuši, ka Sēlijas 
pilskalni īpatnēji ar to, ka atrodas pa di-
viem kopā – tuvu viens otram. Arī skaistā 
Saukas ezera austrumu galā paceļas ie-
gareni apaļš, stāvs māla kalniņš plakanu 
virsu. Kādus simts soļus uz dienvidaus-
trumiem ir otrs kalniņš. Pirmo vietējie 
iedzīvotāji sauc par pilskalnu. Uz tā senos 
laikos uzcelta pils. Bet uz otra, kurš atro-
das purvainas pļavas vidū, bijusi baznīca. 
Tas joprojām tiek dēvēts par Dievkalniņu. 
Vēlākos laikos pils nodegusi, baznīca no-
grimusi. Abu kalnu atšķirīgais sastāvs lie-
cina, ka tie nav cēlušies dabīgā ceļā. Pašā 
ezermalā esošā kalna stāvo rietumu no-
gāzi skalo ezera viļņi, un redzams, ka tas 
sastāv no cietiem, sarkana māla slāņiem. 
Otrais kalns tālāk pļavā sastāv no pelēkas 
smilts. No tā uz austrumiem ir smilšainas 
ieplakas bez virsējās trūdu kārtas, kura, 
liekas, it kā būtu norakta.

Šodien vien vietvārdi, nostāsti, tei-
kas, ģeoloģiskās liecības un arheoloģiskie 
izrakumi vēsta par tūkstoš gadus seniem 
notikumiem, par laikiem, kad pilskal-
ni veidojās. Daudz vērtīgas informāci-
jas glabājas tautas mutvārdu mantojuma 
krātuvēs. Pērnruden aizsāktais projekts 
“Sēlijas pilskalnu vilinājums” un sadar-

bība ar ekspertu arheologu Juri Urtānu 
turpinās. Nesen profesors mums atsūtījis 
līdz šim mazāk zināmu stāstu par Saukas 
pilskalnu, kas publicēts 1922. gada “Kul-
tūras Vēstneša” Nr. 5/6 izdevumā. Krāju-
mā ievietotā materiāla autors raksta: “Tā 
ap 1870. g. mana vecmāmuļa, kura zināja 
daudz skaistu dziesmu, brīnišķīgu pasaku 
un teiku, stāstīja par minētajiem kalni-
ņiem pie Saukas ezera. Senos laikos viss 
apgabals bijis apaudzis lieliem, bieziem 
mežiem. Mežos mituši arī vilki un lāči. 
Lai glābtos no plēsīgiem zvēriem un leišu 
laupītāju uzbrukumiem, ļaudis apmetu-
šies un dzīvojuši vienkopus uz Saukas eze-
ra un Susējas upes krastiem.

Kad uzbrukuši svešinieki, tie vienmēr 
spēcīgus vīriešus bez žēlastības – visus, 
kurus dabūjuši rokās, apkāvuši, bet sievie-
tes un bērnus līdz ar lopiem un mantām 
ņēmuši līdz. Reiz pēc tāda uzbrukuma, 
kad sākuši salasīties izbēgušie un paslē-
pušies, mežos atraduši glītu puisēnu, kurš 
nezinājis pateikt, kas un kur viņa vecāki, 
un kā to sauc. Ezermalas iedzīvotāji audzi-
nājuši bārenīti, kurš kļuvis veikls un sa-
prātīgs zēns. Bet atkal iebrukuši svešinieki 
un aizveduši arī zēnu gūstā. Pēc gadiem 
zēnam izdevies izbēgt, un viņš ieradies 
pie savējiem kā stalts un spēcīgs jauneklis.

Viņš iztaisījis sev vieglu laivu, ar kuru 
braukādams pa ezeru, saucis kopā ezer-
maliešus un mudinājis visiem kopā celt 
nocietinātu sētu, kur glābties no zvēriem 
un laupītājiem. Mācījis izgatavot un lietot 
dažādus ieročus un devis daudzus derīgus 
padomus. Lai gan bijusi ieraža klausīt tikai 
vecāko padomus, jauneklim ar savu neat-

laidīgo uzstāšanos, saprašanu un veiklību 
izdevies ezermaliešus pārliecināt, un tie 
izvēlējuši viņu par savu vadoni. Uz kal-
niņa ezermalas staignājā uzcēluši stipru 
ozola sētu un vidū lielu ēku, kuru dēvēju-
ši par pili. Ļaudis bija jaunekli iesaukuši 
par saucēju, tā arī viņa jaunajam miteklim 
deva Saukas vārdu un ezeru nosauca par 
Saukas ezeru.

Kad atkal iebruka svešinieki, šoreiz 
tiem izgājis slikti, jo jaunais Sauka tos pa-
manīja un paspēja sasaukt savējos. Sievas, 
bērnus, lopus, mantas paslēpuši jaunajā 
sētā un paši uzbruka svešiniekiem. Tos 
sakāva un ieguva daudz ieroču, lopu un 
mantu. Pēc šīs uzvaras ilgāku laiku Sau-
ka ar saviem ezermaliešiem varēja dzīvot 
mierīgi un droši. Līda līdumus, apstrādāja 
laukus, zvejoja ezerā un kļuva bagāti. Tas 
ienaidniekiem nedeva mieru.

Reiz vasarā, lielā darba laikā, kad ļau-
dis strādāja izklaidus, negaidot uzbrucis 
liels pulks labi apbruņotu svešinieku, kuri 
apkāvuši daudzus ezermaliešus, bet ar at-
likušajiem Sauka pa ezeru iebēdzis savā 
pilī un tur sirdīgi turējies pretī uzbrucē-
jiem. Tad uzbrucēju vadonis savācis sa-
vus ļaudis un sagūstītos ezermaliešus un 
licis tiem rakt smiltis un nest ar maisiem, 
groziem, kulītēm un pat stērbelēs un bērt 
muklainajā purvā pretim Saukas pilskal-
nam, kamēr sabēris lielu, kalnam līdzīgu 
smilšu kaudzi. Tad uz tās uzcēlis tādas kā 
stalažas un no tām pār sētu metuši Saukas 
pilī akmeņus, šāvuši bultas un tā uzvarē-
juši Sauku ar viņa ļaudīm. Kad vairs nebi-
jis cita glābiņa, Sauka ar dažiem savējiem 
izlauzies caur ienaidniekiem, taču pats 
noslīcis ezerā.”

Kopš tiem tālajiem laikiem drosmīgā 
jaunekļa vārdu saglabājis pilskalns, ezers 
un plaša teritorija ap to – Saukas pagasts. 
Pilskalniem gan senatnē, gan mūsdie-
nu ainavā ir svarīga nozīme. Nav pieļau-
jams, ka tie aizaug ar krūmiem. Aizvien 
vairāk cilvēku apmeklē mūsu pilskalnus, 
palielinās interese, sapratne un arī vēlme 
piedalīties pilskalnu ainavas sakopšanas 
darbos.

R. Urbacāne,
biedrības “Vides un tūrisma attīstības 

klubs “Sēlija”” valdes locekle

Saukas saucējs

Vietējo iedzīvotāju organizētā Saukas pilskalna sakopšanas talka 2010. g. No kreisās: Juris Rusiņš, 
Pēteris Sirmovičs, Guntars Bārdulis, Rudīte Urbacāne, Signe Plīte, Māris Levinskis, 

Juris Viļumāns, Jānis Sirmovičs, Edgars Geršebeks; priekšā sēž Mareks Mazuriņš (Aknīste), Jānis 
Kucenčeirs. D. Sirmovičas foto

Pilskalns Saukas ezera krastā 1936. g. 
V. Lukstenieka foto
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Viesītes Kultūras pilī

6. oktobrī plkst. 17.00 Tradīciju zālē SVINĪGS 
SARĪKOJUMS, VELTĪTS SKOLOTĀJU 
DIENAI

6. oktobrī plkst. 19.00 MĀRTIŅŠ RUSKIS 
un KRISTĪNE ZAHAROVA KONCERTĀ 
“Rudens impresijas” Mūziķu grupa: Juris 
Kristons, Modris Laizāns, Ivars Kalniņš. Biļešu 
cenas: EUR 5,00; 6,00; 7,00. Biļetes iepriekš 
pārdošanā Viesītes Kultūras pilī, tālr. 26513349

10. oktobrī plkst. 17.00 kamermūzikas dienas 
Viesītē “VECPILSĒTAS ŠŪBERTIĀDE” 
Atzīmējot Franča Šūberta 220. dzimšanas 
dienu, izveidota koncertprogramma, kuras 
pirmajā daļā skanēs šī austriešu dziesmu karaļa 
skaistākās solodziesmas un dueti, bet otrajā - 
slavenais Klaviertrio Nr. 1 Sibemol mažorā, 
Op.99, kuru komponists pabeidzis savas dzīves 
pēdējā – 1928. - gadā. Šis skaņdarbs ir milzīgs 
izaicinājums ikvienam kamermūziķim, un tā 
atskaņošana vienmēr ir liels notikums ikvienas 
pilsētas koncertdzīvē. Programmas veidotāji: 
Gunta GELGOTE, soprāns; Jānis KURŠEVS, 
tenors; Sandis ŠTEINBERGS, vijole; Ēriks 
KIRŠFELDS, čells; Herta HANSENA, klavieres; 
Orests SILABRIEDIS, stāstnieks. Ieeja bez 
maksas

16. oktobrī plkst. 9.30 muzikāls un jautrs 
leļļu koncerts bērniem “Esmu liels” (Ēriks 
Balodis un RIKKO lelles) Jautrs leļļu koncerts, 
kuru piesaka, izstāsta, kā jāuzvedas konferansjē 
RIKKO. Dziedāsim par audzinātājām un 
auklītēm, par draudzību, par omīti un opīti. 
Vilks mācīs dziļi elpot, Ezītis ar skatītājiem 
dejos rokenrolu, skatīsimies, kā Žirafe sadejo ar 
Pērtiķēnu džungļu tango... Biļetes cena: EUR 1,50

20. oktobrī plkst. 17.00 iluzionista Gabriela 
Gota maģiskā cirka “Karabas” viesizrāde 

Izrādē gaidāma mūsdienīga burvju māksla, 
žonglēšana, kā arī ekstrēmi triki, kas liks 
nodrebēt pat pašiem drosmīgākajiem. Iluzionists 
Gabriels Gots apliecina, ka viņa piedāvātais šovs 
Latvijā ir kas jauns. Atšķirībā no ierastajām 
cirka izrādēm šī būs saistoša ne tikai skolas 
vecuma bērniem (no 5 gadiem), bet arī 
pieaugušajiem. Biļešu cenas: EUR 5,00; 7,00 
un 10,00 Bērniem līdz 4 gadu vecumam – 
ieeja bez maksas (ja sēž klēpī). Daudzbērnu 
ģimenēm un pensionāriem – atlaides. Biļetes 
varēs iegādāties pirms izrādes, no plkst. 16.00. 
Iespējama arī iepriekšēja biļešu rezervācija 
pa tālruni 26862740 Informāciju par cirku 
“Karabas”: https://www.facebook.com/
cirkskarabas/?fref=ts

Kino zālē

3. un 4. oktobrī plkst. 17.00 ģimenes fi lma 
“Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” (Latvija, 
Studija “F.O.R.M.A.”, 2017). Rež. V. Brasla. 
Astoņgadnieka Oskara vasaras brīvdienas 
lauku mājās sākas kā nebeidzams cīniņš ar 
vectēvu, bet pārvēršas par abu vīru draudzību, 
kas spēj izpestīt vecmāmiņu no viņas skolnieka 
iecerētas avantūras. Lomās: Mārtiņš Vilsons, 
Markuss Jānis Eglītis, Akvelīna Līvmane, Eva 
Ozola, Mārtiņš Meiers, Uldis Dumpis, Lauris 
Dzelzītis, Alise Polačenko, Inese Pudža, Vizma 
Kalme. Biļetes cena: EUR 2,00

Lones Tautas namā

14. oktobrī plkst. 22.00 atpūtas vakars kopā ar 
grupu “Hameleoni”

Elkšņu kultūras namā

13. oktobrī plkst. 20.00 rudens ražas 
groziņballe “Kā rudenīgs lietus”. Lūgums 

uz pasākumu biļetes iegādāties iepriekš - līdz 
12. oktobrim. Ieeja – EUR 4,00. Sekot līdzi 
informācijai uz afi šām vai zvanīt Indrai 
(26405134)

24. oktobrī plkst. 13.00 Spēļu pēcpusdiena - 
radošā darbnīca

Rites Tautas namā

6. oktobrī plkst. 18.00 Neretas KN 
amatierteātris viesojas ar A. Niedzviedža 
izrādi “Pacelt vabolīti”. Ieeja bērniem - brīva, 
pieaugušajiem EUR 1,50

21. oktobrī plkst. 19.00 Apaļo kāzu jubilāru 
godināšanas pasākums

21. oktobrī plkst. 22.00 BALLE - Spēlē grupa 
“Starpbrīdis” un Santa Kasparsone. Ieeja 
brīva kāzu jubilāriem un viņu aicinātajiem 
viesiem. Pārējiem - EUR 4,00

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

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

Tik kluss un maigs
kā pusplaucis zils lina ziediņš
tavs mīļais vaigs.
Ar silto dvašu,
ko pūšu roķelēs tavās,
es atdodu tev sevi pašu.
(Fr. Bārda)

Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa 
sveic novada jaundzimušās – 
KEILAS – vecākus un vēl sirds 
siltumu un mīlestību, 
mazo bērniņu auklējot.

Nekad šie gadi nenosirmos,
Bet gaismosies kā bērza tāss
No jūsu kāzu dienas pirmās
Līdz sudrabam, kas matos lās.
(E. Sudmale)

Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa 
sveic 60 gadu – Dimanta – kāzu 
jubilejā
Rites pagasta iedzīvotājus 
Birutu un Alfonu Biņķus
(laulība reģistrēta 1957. gada 8. 
septembrī Rites dzimtsarakstu nodaļā)!

Novēlam saticību un veselību arī 
turpmākajos kopdzīves gados!

Kultūras afišaKultūras afiša


