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Jebkura galējība ir īstena māsa aprobežotībai. V. Beļinskis

Piešķirti Viesītes novada pašvaldības 
Goda un Atzinības raksti

Viesītes novada Apbalvojumu piešķiršanas padomes sēdē 2011. 
gada 26. oktobrī nolemts sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības 
93. gadadienu un saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības nolikumu 
„Apbalvojumu, Goda rakstu un dāvinājumu piešķiršanas kārtība Viesī-
tes novadā” apbalvot:

- ar Viesītes novada pašvaldības Goda rakstu: Lidiju Medvecku, 
Haraldu Jurkeviču, Julianu Rožkovu, Anitu Orbidāni, Intu Dāboliņu, Jāni 
Dimitrijevu, Maigu Jasi, Diānu Strausi, Jāni Brūveri, Dzintru Kalvāni, Sandi 
Tarvidu, Gunāru Spīdaini, Viju Barovsku, Ilutu Bantausku, Daigu Černaus-
ku, Valiju Levinsku, Nikolaju Širokovu (z/s „Ābeļi”), Dainu Malcenieci (z/s 
„Rutki”), Viktoru Ļahtiņinu (SIA „ASSI”), Andri Maševski (z/s „Baši”);

- ar Viesītes novada pašvaldības Atzinības rakstu: Līgu Vāgne-
ri, Gvido Vilni, Dzintru un Jāni Medveckus, Līgu Blumbeku, Raimondu 
Gaili, Laini Donāni, Tatjanu Donāni, Ievu Feldmani, Rudīti Feldmani, 
Viesītes pagasta z/s „Kalna Dambrāni” (īpašniece Iveta Tīrumniece), 
Elkšņu pagasta SIA „RA 5” (īpašniece Jolanta Kovnacka).

Apbalvojumus pasniegs Latvijas Republikas proklamēšanas 93. 
gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā š. g. 17. novembrī plkst. 
18.00 Viesītes kultūras pilī.

Apkopoti konkursa „Baltās mājas” rezultāti
Pagājusi vasara, un Viesītes novada konkursa „Baltās mājas” komi-

sija ir apkopojusi rezultātus un noteikusi laureātus šādās nominācijās:
lauku sētas - par lauku vides sakoptību:
Elkšņu pagasta „Lazdukalni”, īpašnieki Aivars Kalniņš, Dzintra Pudāne,
Rites pagasta „Kazāki”, īpašnieki Edgars un Tatjana Umbraško,
Saukas pagasta „Būkas”, īpašnieki Anita un Valērijs Ponomarenko,
Viesītes pagasta „Plūdi”, īpašnieks Bent Gammelgaard;
individuālās dzīvojamās mājas - par vides sakoptību un daiļ-

dārzu izveidošanu:
Rites pagasta „Baloži”, īpašniece Iraida Kozuliņa,
Saukas pagasta „Ceriņi - 5”, īpašnieki Sandra un Arnolds Heisleri,
Elkšņu pagasta „Liepiņas”, īpašnieki Maigurs Zvaigzne un Iveta 

Ratniece,
Viesītē „Amatnieku - 3”, īpašnieki Jānis un Dina Pučinski;
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – par apkārtnes apzaļumošanu:
Saukas pagasta „Aronijas - 4”, mājas vecākā Sandra Vilka;
iestādes - par vides sakopšanu un apzaļumošanu:
Saukas pagastā – „Saukas Dabas Parka Biedrība”, valdes priekš-

sēdētāja Gita Kļaviņa.
Laureāti tiks apbalvoti Latvijas Republikas proklamēšanas 93. ga-

dadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 17. novembrī.
Konkursa „Baltās mājas” komisijas priekšsēdētājs I. Vingris

Apbalvoti konkursa „Sējējs – 2011” laureāti
Noslēdzies Zemkopības Ministrijas rīkotais ikgadējais pasākums 

Sējējs - 2011. Konkursa mērķis – noteikt labāko ieguldījumu Latvijas 
lauku attīstībā un lauksaimniecībā. Tajā izveidotas 13 nominācijas. Šī 
gada 14. oktobrī Saulkrastos tika godināti konkursa laureāti. Viņu vidū 
– arī mūsu novada pārstāvji.

Nominācijā Piena ražošana – laureātu godā z/s Kalna Dambrāni, 
īpašnieki Iveta un Ivars Tīrumnieki, nominācijā Rītdienas sējējs – maz-
pulka dalībniece Ieva Feldmane, vadītāja Rudīte Feldmane, nominācijā 
Gada lauku attīstības projekts inovācijās - SIA ,,RA 5”, vadītāja Jolanta 
Kovnacka. Laureātiem tika pasniegtas Sudraba medaļas un prēmijas. 
Paldies par darbu un labiem sasniegumiem mūsu novada laureātiem! 
Lai veiksme nākošajiem konkursantiem!

Lauku attīstības speciālists I. Vingris

Viesītes novada
vēlēšanu komisija informē

No 2011. gada 1. novembra līdz 30. novembrim notiks parakstu 
vākšana likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” (par 
krievu valodu kā otro valsts valodu) ierosināšanai.

Parakstu vākšanas vietu darba laiki
Pirmdienās
Otrdienās } no 13.oo līdz 17.oo
Trešdienās

Ceturtdienās
Piektdienās } no 9.oo līdz 13.oo
Sestdienās
Svētdienās

Viesītes novada teritorijā tiek noteiktas šādas parakstu vākšanas 
vietas:

1. Viesītes pilsētā un Viesītes pagastā – Viesītes novada pašvaldī-
ba, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads;

2. Saukas pagastā – Saukas pagasta pārvalde, Lone, Saukas pa-
gasts, Viesītes novads;

3. Elkšņu pagastā – Elkšņu pagasta pārvalde, Elkšņi, Elkšņu pa-
gasts, Viesītes novads;

4. Rites pagastā – Rites pagasta pārvalde, Cīruļi, Rites pagasts, 
Viesītes novads.
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Oficiālās ziņas
Viesītes novada domes sēdēs
šī gada 5. un 26. oktobrī
 Apstiprināja Viesītes novada domes 

saistošos noteikumus Nr. 11 „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā”. 
Saistošie noteikumi Nr. 11 „Par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Viesītes novadā” stā-
jas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes 
novada vēstis”.
 Apstiprināja Viesītes novada domes 

saistošos noteikumus Nr. 12 „Par grozījumiem 
2011. gada 9. februāra saistošajos noteiku-
mos Nr. 2 „Par Viesītes novada pašvaldības 
2011. gada budžetu””. Saistošie noteikumi Nr. 
12 „Par grozījumiem 2011. gada 9. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Viesītes no-
vada pašvaldības 2011. gada budžetu”” stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 Apstiprināja Viesītes Mūzikas un 

mākslas skolas aktualizētos „Mācību maksas 
noteikumus”.
 Apstiprināja Viesītes novada pašval-

dības konkursa „Baltās mājas” vērtēšanas 
komisijas sēdes protokolu Nr. 3. Konkursa 
uzvarētājus saskaņā ar nolikumu apbalvos 
ar pašvaldības Atzinības rakstiem un balvām 
Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gada-
dienai veltītajā svinīgajā pasākumā.
 Apstiprināja Kārtību, kādā Viesītes 

novada pašvaldības amatpersonas un darbi-
nieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu 
resursus.
 Nolēma slēgt vienošanos par paš-

valdības piedalīšanos zemes īpašuma „Mež-
lauki” (Viesītes novada Rites pagastā) meža 
zemes transformācijā un ar to saistītā projekta 
realizācijā. Projekta īstenošanai piešķīra paš-
valdības līdzfinansējumu 100,- Ls apmērā.
 Atļāva A. Strausam sadalīt viņam 

piederošo īpašumu „Strausi” Viesītes novada 
Viesītes pagastā divos atsevišķos īpašumos.
 Nolēma slēgt zemes nomas līgumu 

laika posmam no 2012. gada 1. janvāra līdz 
2012. gada 31. decembrim ar V. Slīpi par ze-
mes Viesītes pagastā 8,6 ha kopplatībā izno-
māšanu lauksaimniecības vajadzībām.
 Piešķīra B. Beķerei piederošajai ēkai 

(būvei) Saukas pagastā ar kadastra Nr. 5688 
006 0015 002 jaunu adresi: „Priedkalni 1”, 
Saukas pag., Viesītes nov., LV - 5224.
 Apstiprināja Viesītes novada domes 

Sociālā dienesta izstrādāto nolikumu „Dzīvo-
jamās mājas sociāli neaizsargātām ģimenēm/
personām nolikums” pašvaldībai piederošajai 
dzīvojamai mājai Viesītē, Brīvības ielā 13 un no-
teica dzīvokļu īres maksu - 0,10 Ls par 1 kv. m.
 Nolēma Viesītes novada pašvaldības 

vajadzībām pirkt Viesītes vidusskolas sporta 
laukumam piegulošos 2 zemes gabalus (Brīvī-
bas ielā 33A, platība 4569 kv. m., Brīvības ielā 
33B, platība 5855 kv.m) ar mērķi tos izmantot 
skolas sporta laukuma paplašināšanai.
 Atcēla vecāku līdzfinansējumu Jē-

kabpils novadā deklarētajiem Viesītes Sporta 
skolas audzēkņiem, kuri apmeklē sporta sko-
las grupas Zasas vidusskolā un Ābeļu pamat-
skolā.
 Atteica studiju kredīta galvošanu K. 

Kārkliņam mācībām Alberta koledžas nepilna 

laika programmā Uzņēmējdarbība.
 Pagarināja terminētos īres līgumus, 

pieņēma lēmumu, ka sakarā ar komunālo 
maksājumu parādiem 19 personām netiks pa-
garināti īres līgumi un īrnieki tiks brīdināti par 
dzīvokļu atbrīvošanu.
 Sakarā ar Skolotāju dienu nolēma 

apmaksāt transporta izdevumus novada teri-
torijā esošo izglītības iestāžu darbinieku eks-
kursijām.
 Apstiprināja interešu izglītības mācību 

stundu (73,42) sadali šādām izglītības prog-
rammām: Rites pamatskola – 9 stundas (tau-
tas deju kolektīvs – 4 st., koris – 2 st., spor-
ta pulciņš – 2 st., vides izglītības pulciņš – 1 
st.),Viesītes vidusskola – 9,42 stundas (tautas 
deju kolektīvs – 9,42 st.), Viesītes Mūzikas 
un mākslas skola – 55 stundas (vokālais an-
samblis – 11 st., modernās mūzikas studija – 
9 st., tautas deju kolektīvs „Danceri” - 15 st., 
Viesītes 36. mazpulks – 8 st., jauniešu klubiņš 
– 10 st., pulciņš „Mikslis” - 2 st.).
 Apstiprināja trenažieru zāles Smilšu 

ielā 2, Viesītē, apmeklējuma maksu:
• abonementa maksa skolēniem 3,- Ls 

mēnesī;
• abonementa maksa pieaugušajiem 7,- 

Ls mēnesī;
• vienas nodarbības apmeklējums skolē-

niem 0,70 Ls;
• vienas nodarbības apmeklējums pieau-

gušajiem 1,- Ls.
 Atzina par spēku zaudējušiem Viesī-

tes novada domes 2009. gada 28. decembra 
sēdē apstiprināto Viesītes Bērnu un jauniešu 
centra Reglamentu par dalības maksu trena-
žieru zāles nodarbību apmeklēšanai (prot. Nr. 
13; 14.#).
 Nolēma iznomāt, piemērojot mutisku 

izsoli, Viesītes novada pašvaldībai piederošās 
telpas Smilšu ielā 2, Viesītē, Viesītes novadā, 
ar kopējo platību 39,6 kv. m. (otrā stāva telpa) 
ar apzīmējumu kadastrā 5615 001 0432 001. 
Telpu nomas maksu noteikt atbilstoši LR Mi-
nistru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr. 
515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību man-
tas iznomāšanas kārtību, nomas maksas no-
teikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem”.
 Nolēma slēgt līgumu ar SIA „Pagrab-

nieces Auditoru birojs” par Viesītes novada 
pašvaldības 2011. gada konsolidētā finan-
šu pārskata revīziju un neatkarīga ziņojuma 
sniegšanu par to. Līguma summa par revīzijas 
veikšanu 2100,- Ls un PVN 22% - 462,- Ls.
 No pašvaldības budžeta rezerves 

fonda piešķīra papildus līdzekļus 1660,18 Ls 
apmērā Kultūras pils Tradīciju zāles parketa 
atjaunošanai.
 Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar 

biedrību „Cerību krustceles” (juridiskā adrese: 
Smilšu iela 14, Viesīte) par sadarbību sociāla-
jā jomā, veicinot novada audžuģimeņu, kā arī 
maznodrošināto ģimeņu labklājību.

Materiālu sagatavoja domes
kancelejas vadītāja D. Vītola.

Sīkāku informāciju varat saņemt domes 
kancelejā.

APSTIPRINĀTI
Viesītes novada domes

2011. gada 5. oktobra sēdē (prot. Nr. 15;12.#)

Viesītes novada pašvaldības 2011. 
gada saistošie noteikumi Nr. 11

„Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu
Viesītes novadā”
Viesītes novada Viesītē

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 16. punktu

un saskaņā ar „Atkritumu
apsaimniekošanas likuma”

8. panta pirmās daļas 3. punktu.

LIETOTIE TERMINI
Atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, 

no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai 
spiests atbrīvoties.

Bīstamie atkritumi - atkritumi, kuriem 
piemīt viena vai vairākas īpašības, kas pada-
ra tos bīstamus.

Sadzīves atkritumi - mājsaimniecībā, 
tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas proce-
sā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību 
ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radīta-
jiem atkritumiem.

Ražošanas atkritumi - atkritumi, kas ra-
dušies ražošanas procesā vai būvniecībā.

Elektrisko un elektronisko iekārtu at-
kritumi - elektriskās un elektroniskās iekārtas, 
kas uzskatāmas par atkritumiem, ieskaitot vi-
sas to sastāvdaļas, detaļu blokus un palīgma-
teriālus, kuri ir attiecīgās iekārtas daļa brīdī, 
kad iekārta kļūst par atkritumu.

Atkritumu radītājs - ikviena fiziskā vai 
juridiskā persona, kuras darbība rada atkritu-
mus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura 
veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai 
citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu 
sastāvs vai īpašības.

Atkritumu pārstrādes objekts - ražoša-
nas komplekss vai iekārta, ar kuras palīdzību 
tiek veikta atkritumu pārstrāde.

Atkritumu apsaimniekošana - atkritu-
mu savākšana, uzglabāšana, pārvadāša-
na, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā 
sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzi-
nāšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, 
atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe pēc to 
slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem 
un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā.

Atkritumu poligons - tāda speciāli ierīko-
ta un aprīkota vieta atkritumu apglabāšanai uz 
zemes vai zemē, kur nodrošināti normatīvajos 
aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi.

Atkritumu tvertne - tvertne (var būt kon-
teiners), kura paredzēta atkritumu savākšanai.

Atkritumu uzglabāšana - atkritumu gla-
bāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās 
vietās to turpmākai reģenerācijai vai apglabā-
šanai, izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk 
par trim mēnešiem), to rašanās, šķirošanas un 
savākšanas vietās daudzumos, kas nerada 
kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai.

Atkritumu šķirošana - atkritumu sadalī-
šana pa veidiem (piemēram, papīrs, kartons, 
plastmasa, PET pudeles, stikls, tekstils, bio-
loģiski noārdāmi atkritumi u.c.) atsevišķās at-
kritumu tvertnēs vai konteineros, kas uzstādīti 



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2011. gada oktobris, Nr. 9 (103)

3

turpinājums no 2. lpp. 

turpinājums 4. lpp. 

noteiktās vietās, lai samazinātu atkritumu ap-
jomu un bīstamību, paātrinātu darbību ar tiem 
vai veicinātu to reģenerāciju.

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Viesītes novada pašvaldība organizē, 

koordinē un savas kompetences ietvaros kon-
trolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, 
tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritu-
mu apsaimniekošanu (savākšanu un nodo-
šanu utilizācijai) tās administratīvajā teritorijā 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, valsts, reģionālo un 
pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plā-
nu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem.

1.2. Viesītes novada pašvaldība atkritu-
mu apsaimniekošanu organizē normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā, slēdzot līgumus ar 
sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem, kuri 
slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu 
ar fiziskām un juridiskām personām.

1.3. Šie noteikumi ir saistoši visiem sa-
dzīves atkritumu radītājiem, kā arī atkritumu 
apsaimniekotājiem Viesītes novada adminis-
tratīvajā teritorijā.

1.4. Atkritumu tvertnes var būt pašval-
dības, atkritumu apsaimniekotāja vai arī at-
kritumu radītāja īpašums. Drīkst lietot tikai 
ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņota tipa 
tvertnes.

1.5. Sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas kārtību (piemēram, dalītas atkritumu sa-
vākšanas ieviešanu) nosaka pašvaldība un 
informē par to sadzīves atkritumu apsaimnie-
kotāju (apsaimniekotājus).

1.6. Viesītes novada pašvaldība informē 
atkritumu radītājus par sadzīves atkritumu ap-
saimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par 
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkrau-
šanu un uzglabāšanu tās teritorijā.

1.7. Visa Viesītes novada pašvaldības ad-
ministratīvā teritorija veido vienu sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas zonu. Pašvaldības 
administratīvajā teritorijā radītie, apglabāšanai 
paredzētie sadzīves atkritumi jātransportē uz 
atkritumu poligonu „Dziļā vāda”.

2. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIE-
KOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

2.1. Noteikt atkritumu apsaimniekošanas 
kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un vese-
lību, vidi, kā arī personu mantu.

2.2. Veicināt atkritumu apsaimniekošanu, 
tajā skaitā dalītu vākšanu un atkārtotu izman-
tošanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu 
daudzumu.

2.3. Novērst atkritumu rašanos, palielino-
ties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt 
ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu 
samazināšanu, izmantojot labākas atkritumu 
rašanās novēršanas iespējas, labākos pieeja-
mos tehniskos paņēmienus, resursu izmanto-
šanas efektivitātes palielināšanu un ilgtspējī-
gākas patērētāju uzvedības veicināšanu.

3. SADZĪVES ATKRITUMU DALĪTA SA-
VĀKŠANA UN ŠĶIROŠANA SPECIALIZĒ-
TOS LAUKUMOS

3.1. Sadzīves atkritumu rašanās vietā 
jāveic atkritumu pirmreizējā šķirošana, un tie 
jānogādā uz specializēto atkritumu šķirošanas 
laukumu, veicot atkritumu novietošanu kontei-
neros atbilstoši šķirošanas prasībām.

3.2. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaim-
niekotāji informē atkritumu radītājus un sadzī-
ves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķi-
roto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un 

attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.
3.3. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaim-

niekotāji pēc atkritumu izvešanas nodrošina 
šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakop-
šanu.

3.4. Sadzīves atkritumu dalītas savākša-
nas un šķirošanas specializēto laukumu ap-
saimniekošanu veic pašvaldība.

4. SADZĪVES ATKRITUMU RADĪTĀJA 
PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

4.1. Ikviens Viesītes novada nekustamā 
īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kā 
arī dzīvojamo māju apsaimniekotājs ir uzska-
tāms par atkritumu radītāju novada teritorijā 
un ir atbildīgs par līgumu noslēgšanu ar atkri-
tumu apsaimniekotāju.

4.2. Atkritumu radītāja pienākumi ir:
4.2.1. iekļauties novada vienotā atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu 
ar atkritumu apsaimniekotāju;

4.2.2. nodrošināt sadzīves atkritumu sa-
vākšanu no tā īpašumā, valdījumā vai lietoju-
mā esošās teritorijas un iesaistīties pašvaldī-
bas atkritumu apsaimniekošanas pasākumu 
īstenošanā atbilstoši saistošo noteikumu pra-
sībām;

4.2.3. pēc pašvaldības pieprasījuma 
sniegt ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzī-
vo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī 
par komersantiem un citām personām, kas 
veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekusta-
majā īpašumā.

4.3. Ēku īpašniekiem, daudzdzīvokļu 
māju apsaimniekotājiem jānodrošina specia-
lizētā transportlīdzekļa ērta piekļūšana atkri-
tumu tvertnēm to iztukšošanas dienās. Atkri-
tumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves 
atkritumu tvertnes no privāto īpašumu slēg-
tajiem pagalmiem jāpārvieto specializētajiem 
transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā 
vietā (kuru pēc atkritumu savākšanas atkri-
tumu radītājam ir jāsakopj), kur tās netraucē 
gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī jā-
nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas tvert-
nes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajā 
atrašanās vietā.

4.4. Atkritumu radītājiem jāsašķiro atkri-
tumi saskaņā ar šo saistošo noteikumu pra-
sībām, jāiesaistās dalītas sadzīves atkritumu 
vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu ap-
saimniekošanu regulējošajiem normatīviem 
aktiem un valsts, reģionālajam atkritumu ap-
saimniekošanas plānam.

4.5. Atkritumu radītājs veic maksu par at-
kritumu apsaimniekošanu saskaņā ar norma-
tīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātajiem 
tarifiem.

4.6. Pie iestāžu, uzņēmumu, veikalu un 
daudzstāvu dzīvojamo māju ieejām vai to 
tuvumā jāizvieto noteikta parauga atkritumu 
tvertnes, urnas izsmēķiem un atkritumiem un 
jāuztur kārtībā.

4.7. Atkritumu radītājs var kompostēt bio-
loģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma 
teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvī-
bai un veselībai, videi, kā arī personu mantai.

4.8. Par būvniecības atkritumu savākšanu 
un izvešanu ir atbildīgas personas, kas veic 
būvniecības vai remonta darbus. Par būv-
gružu apsaimniekošanu slēdzams atsevišķs 
līgums ar atkritumu apsaimniekotāju.

4.9. Masu pasākuma organizētājam pirms 
pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir 
pienākums noslēgt līgumu ar atkritumu ap-

saimniekotāju par atkritumu savākšanu un 
izvešanu; Masu pasākumu organizētājam jā-
nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 5 
(piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēgu-
ma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un sa-
tiksmes kustība, tas jāveic 1 (vienas) stundas 
laikā pēc pasākuma noslēguma.

4.10. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai 
apsaimniekotāji:

4.10.1. uztur daudzdzīvokļu māju iedzīvo-
tājiem pieejamā vietā esošos atkritumu tvert-
ņu laukumus, kas paredzēti atkritumu tvertņu 
izvietošanai un atkritumu savākšanai, nodroši-
na tajos kārtību, kā arī atkritumu tvertņu iztuk-
šošanas dienās specializētajiem transportlī-
dzekļiem jebkurā laikā nodrošina ērtu piekļuvi 
minētajām tvertnēm;

4.10.2. ēkās, kur sadzīves atkritumu sa-
vākšanai izmanto atkritumu vadus, nodrošina 
šo vadu regulāru apkopi un uzturēšanu, kon-
teineru telpu tīrību, kā arī sadzīves atkritumu 
pārvadāšanas specializēto transportlīdzekļu 
brīvu piekļuvi atkritumu tvertnēm to iztukšoša-
nas laikā.

5. AIZLIEGUMI SADZĪVES ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANĀ

5.1. Sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanā aizliegts:

5.1.1. novietot sadzīves atkritumus vietās, 
kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta; 
ierīkot izgāztuves un aprakt atkritumus pagal-
mos, tranšejās, būvbedrēs, piegružot un aiz-
bērt grāvjus; iznest no pagalmiem un novietot 
ielu braucamās daļas malās visāda veida at-
kritumus (lapas, zāli, zarus utt.); izmest atkri-
tumus uz braucamās daļas, dubļus un gružus 
uz lietus ūdens noteku restēm un vākiem, uz 
ielas braucamās daļas un apstādījumiem, kā 
arī ēku pagrabu logu ailēm, kanalizācijas tīkla 
apskates akās un kontrolakās, grāvjos, upē 
un citās ūdenstilpēs, kā arī uz to malām un 
nogāzēm;

5.1.2. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkri-
tumu tvertnes uz ielām;

5.1.3. sajaukt sadzīvē radušos bīstamos 
atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo at-
kritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos 
atkritumus ar sadzīves atkritumiem;

5.1.4. bērt sadzīves atkritumu tvertnēs 
būvgružus;

5.1.5. tvertnēs cieši sablīvēt, iesaldēt vai 
dedzināt atkritumus;

5.1.6. iepildīt atkritumu tvertnēs kvēlojo-
šus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus 
priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izrai-
sošus un cilvēku veselībai un dzīvībai bīsta-
mus atkritumus, liela izmēra atkritumus, ielu 
saslaukas (lapas, smiltis, zarus), būvniecības 
un rūpniecības atkritumus.

6. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIE-
KOTĀJA PIENĀKUMI

6.1. Ikvienam sadzīves atkritumu apsaim-
niekotājam pirms savas darbības uzsākšanas 
jānoslēdz līgums ar Viesītes novada pašval-
dību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc lī-
guma noslēgšanas jāsaņem Valsts vides die-
nesta Reģionālās vides pārvaldes atļauja at-
kritumu apsaimniekošanai. Atkritumu apsaim-
niekotājam jābūt apgādātam ar specializēta-
jiem transportlīdzekļiem, iekārtām un ierīcēm, 
kas nepiesārņo novada vidi un gaisu, nerada 
apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai un 
nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni.
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turpinājums no 3. lpp. 
6.2. Atkritumu apsaimniekotāja pienā-

kums ir apgādāt pasūtītāju (atkritumu radītāju) 
ar atkritumu tvertnēm pietiekamā daudzumā, 
ņemot vērā atkritumu daudzumu, kā arī atbil-
stoši saskaņotiem grafikiem nodrošināt atkri-
tumu tvertņu iztukšošanu un atkritumu izveša-
nu no atkritumu tvertņu laukumiem.

6.3. Atkritumu apsaimniekotājs savāktos 
sadzīves atkritumus izved ar šim nolūkam pa-
redzētu specializēto transportlīdzekli uz atkri-
tumu noglabāšanas vietu - atkritumu poligonu 
„Dziļā vāda”.

6.4. Atkritumu apsaimniekotājs:
6.4.1. saskaņo ar Viesītes novada paš-

valdību atkritumu tvertņu (urnu) dizainu (pie-
mēram, forma, krāsojums); marķē atkritumu 
tvertnes, norādot sadzīves atkritumu apsaim-
niekotāja nosaukumu;

6.4.2. nodrošina atsevišķu sadzīves atkri-
tumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, 
būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, 
ielu tīrīšanas atkritumi, parku un dārzu atkritu-
mi) izvešanu;

6.4.3. nodrošina iedzīvotāju, iestāžu un 
komersantu radīto sadzīves atkritumu (ieskai-
tot šķirotos atkritumus) savākšanu (šķiroto 
sadzīves atkritumu savākšanu pēc saskaņo-
šanas ar pašvaldību);

6.4.4. nodrošina atkritumu savākšanu 
Viesītes novada lauku teritorijās – ne retāk kā 
vienu reizi mēnesī, atkarībā no noslēgtajiem 
līgumiem un atkritumu savākšanas biežuma 
nepieciešamības.

6.5. Sadzīves atkritumu apsaimnieko-
tājs nepieņem ar sadzīves atkritumiem sa-
jauktos bīstamos atkritumus.

6.6. Minimālais sadzīves atkritumu sa-
vākšanas biežums:

6.6.1. pilsētās un ciematos no daudzdzī-
vokļu māju un individuālo māju iedzīvotājiem 
– ne retāk kā reizi divās nedēļās;

6.6.2. no lauku teritoriju iedzīvotājiem – ne 
retāk kā reizi mēnesī.

7. MAKSA PAR ATKRITUMSAIMNIECĪ-
BAS SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

7.1. Ikviena atkritumu radītāja pienākums 
ir apmaksāt izdevumus par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu saskaņā ar atkritumu 
apsaimniekošanas līgumā noteikto apmēru un 
kārtību.

7.2. Kārtība, kādā izdarāmi maksājumi par 
atkritumu apsaimniekotāju sniegtajiem pakal-
pojumiem, tiek noteikta saskaņā ar noslēgtiem 
līgumiem starp atkritumu apsaimniekotāju un 
atkritumu radītāju, pamatojoties uz Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām.

8. PRASĪBAS SADZĪVĒ RADUŠOS BĪS-
TAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAI

8.1. Bīstamo atkritumu radītāja pienā-
kumi:

8.1.1. atdala bīstamos atkritumus no citu 
veidu atkritumiem;

8.1.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai 
tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, 
vidi, kā arī personu mantu;

8.1.3. nogādā bīstamos atkritumus atkri-
tumu apsaimniekotāja speciāli izveidotās un 
aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vie-
tās, kur tie tiek savākti un nogādāti utilizāci-
jai bez maksas, vai slēdz līgumu par bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura 
veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir 
saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu ap-

saimniekošanu;
8.1.4. nodrošina sadzīvē radušos bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatī-
vo aktu prasībām;

8.1.5. Zemes īpašnieks, kura īpašumā 
tiek prettiesiski novietoti sadzīves, bīstamie 
un ražošanas atkritumi tam neparedzētā vietā, 
nodod tos atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir 
saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu apsaim-
niekošanai, sedz šo atkritumu apsaimnieko-
šanas izmaksas un ir tiesīgs prasīt zaudējumu 
atlīdzību no šo atkritumu radītāja. Ja attiecīgo 
atkritumu radītājs ir noskaidrots, atkritumu ap-
saimniekošanas izmaksas sedz šis attiecīgo 
atkritumu radītājs.

8.2. Bīstamo atkritumu apsaimniekotā-
ja pienākumi:

8.2.1 saņemt atļauju bīstamo atkritumu 
savākšanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, pār-
strādei vai apglabāšanai, izņemot gadījumus, 
kad šīm darbībām ir izsniegta atļauja A vai B 
kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai;

8.2.2 saņem atļauju bīstamo atkritumu 
pārvadāšanai;

8.2.3 nodrošina bīstamo atkritumu uz-
skaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikā-
ciju;

8.2.4 organizē speciāli aprīkotas bīstamo 
atkritumu savākšanas vietas.

8.3 Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu 
savākšanas un apsaimniekošanas kārtību 
nosaka valsts normatīvie akti.

8.4 Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu 
apsaimniekošana fiziskām personām no-
tiek bez maksas.

9. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIE-
VĒROŠANU

9.1. Sūdzības, iesniegumus un priekšli-
kumus par atkritumu apsaimniekotāju sniegto 
pakalpojumu kvalitāti, kā arī par šo noteikumu 
prasību neievērošanu izskata Viesītes novada 
pašvaldības Lauksaimniecības un vides jautā-
jumu komiteja.

9.2. Fiziskās un juridiskās personas par 
šo noteikumu pārkāpšanu saucamas pie ad-
ministratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

9.3. Par šo noteikumu pārkāpšanu admi-
nistratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgi sa-
stādīt Viesītes novada pašvaldības pagastu 
pārvalžu vadītāji, domes deputāti un novada 
pašvaldības izpilddirektors.

9.4. Lietas par šo noteikumu pārkāpu-
miem izskata Latvijas Republikas adminis-
tratīvo tiesību normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

9.5. Administratīvais sods šo noteikumu 
pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novērša-
nas un materiālās atbildības.

9.6. Šo noteikumu izpildes kontroli veic 
Viesītes novada pašvaldība.

9.7. Viesītes novada pašvaldība gadīju-
mā, ja Zemes īpašnieks neievēro atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumu 8.1.5. punktu, 
ir tiesīga pēc rakstiska brīdinājuma Zemes 
īpašniekam par atkritumu savākšanu norīkot 
atkritumu apsaimniekotāju atkritumus savākt, 
piestādot rēķinu zemes īpašniekam.

10. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
10.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā li-

kumā „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā 
kārtībā.

Novada domes priekšsēdētājs J. Līcis

APSTIPRINĀTS
ar Viesītes novada domes

2011. gada 26. oktobra sēdes lēmumu Nr. 6; 
prot. Nr. 16

Dzīvojamās mājas 
sociāli neaizsargātām 
ģimenēm/personām
Nolikums
Viesītes novada Viesītē

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41. panta 2. punktu.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Dzīvojamā māja sociāli neaizsargā-

tām ģimenēm/personām ir Viesītes novada 
pašvaldības īpašums – daudzdzīvokļu māja, 
kura paredzēta Viesītes novada iedzīvotāju:

• garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
(GMI) nodrošinājuma saņēmēju,

• ģimeņu, kuras zaudējušas vienu no ap-
gādniekiem,

• pilngadīgu personu pēc ārpusģimenes 
aprūpes izbeigšanās, izmitināšanai un dzīves 
apstākļu uzlabošanai.

1.2. Tiesības uz dzīvokļa īri Dzīvojamajā 
mājā sociāli neaizsargātām ģimenēm/per-
sonām 1.1. punktā minētās personas iegūst, 
pamatojoties uz Viesītes novada Sociālā die-
nesta lēmumu.

1.3. Īres tiesības 1.1. punktā minētās per-
sonas iegūst, īrniekam noslēdzot īres līgumu 
ar Viesītes novada pašvaldību.

1.4. Īres līgumu par dzīvokli Dzīvojamajā 
mājā sociāli neaizsargātām ģimenēm/perso-
nām īrnieks tiesīgs noslēgt, ja viņš nesaglabā 
tiesības uz citu dzīvojamo platību.

1.5. Dzīvojamās mājas sociāli neaizsargā-
tām ģimenēm/personām adrese: Brīvības ielā 
13, Viesītē, Viesītes novads, LV – 5237.

2. SADZĪVES NOTEIKUMI
2.1. Īrnieks par uzturēšanos Dzīvojamajā 

mājā sociāli neaizsargātām ģimenēm/perso-
nām maksā īres maksu proporcionāli apdzīvo-
tā dzīvokļa kvadratūrai.

2.2. Īrnieks maksu par atkritumu un kana-
lizācijas izvešanu maksā, slēdzot līgumu ar 
SIA „Viesītes komunālā pārvalde”.

2.3. Maksu par patērēto elektroenerģiju 
dzīvojamajās telpās īrnieks maksā pēc indi-
viduāla skaitītāja rādījumiem un noteiktajiem 
tarifiem; maksu par patērēto elektroenerģiju 
koplietošanas telpās īrnieks maksā proporcio-
nāli no skaitītāja rādījumiem un noteiktajiem 
tarifiem.

2.4. Ja īrnieks noteiktajā laikā neveic mak-
sājumus, viņš var tikt izlikts no dzīvokļa likum-
došanā noteiktajā kārtībā.

2.5. Sadzīves problēmas palīdz risināt un 
palīdzību sniedz Viesītes novada Sociālais 
dienests, nepieciešamības gadījumā Viesītes 
novada pašvaldība.

3. APKĀRTNES UN TELPU UZKOP-
ŠANA

3.1. Mājas apkārtnes uzkopšana tiek veik-
ta uz iedzīvotāju iniciatīvas pamata.

3.2. Savu dzīvojamo telpu īrnieks uzkopj 
pats, bet koplietošanas telpas tiek uzkoptas 
pēc iedzīvotāju sastādīta grafika.

Viesītes novada Sociālā dienesta
vadītāja S. Matačina



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2011. gada oktobris, Nr. 9 (103)

5

Novada skolās

Pirms 10 gadiem, kad Viesītes muzejs 
„Sēlija” vēl bija pašā veidošanās sākumā, grūti 
bija paredzēt, kā tas attīstīsies tālāk. Cilvēkiem 
šķita, ka izvietot muzeju vienā ēkā jau ir liela 
greznība. Laiks un muzeja attīstība parādīja, 
ka tam ir daudz vajadzību un tas tiek veidots 
viesītiešu un visa Sēlijas novada labā. Mēs 
labprāt redzam sakoptu un interesantu savu 
pilsētiņu, priecājamies par labajiem vārdiem, 
ko mums atstāj viesi un tūristi. Nu jau ar lepnu-
mu visiem rādām interesanto Brīvības ielu. Jau 
pats tās nosaukums liecina, ka tai jābūt nozī-
mīgākajai ielai pilsētā. Tā arī tāda veidojas.

Pēc muzeja vienkāršotas definīcijas tas 
krāj, glabā, pēta un popularizē garīgās un 
materiālās kultūras vērtības. Bez šiem pienā-
kumiem Viesītes muzeja funkcijās ietilpst arī 
tūrisma pakalpojumi. Tā atbildībā ir Viesītes 
tūrisma informācijas punkts, tāpēc mēs pie-
dāvājam un plānojam arī jaunus interesantus 
maršrutus pa Viesīti. Ceram, ka nākošajā tū-
risma sezonā, vedot viesus pa Brīvības ielu, 
varēsim kaut daļēji parādīt bijušo Eķengrāves 
pagastskolu jeb Viesītes pamatskolu. Pēdējā 
laikā visi to pazina kā Bērnu un jauniešu cen-
tru. Tagad ēka nodota mūsu muzejam.

Vecajai skolai ir bagāta vēsture. Skola di-
bināta 1855. gadā un atradās Eķengrāves pa-
gasta nomalē „Robežniekos”. Te par skolotāju 
strādājis kāds Keimanis, kas ziemā mācījis 
bērnus rakstīt un rēķināt, bet vasarās strādājis 
lauku darbus. Skolā varējis arī palikt pa nakti.

Pašlaik muzeja mērķis ir apkopot zināmo 
informāciju par bijušo pagastskolu, arī par 
skolotājiem, kas te strādājuši, un skolēniem, 
ar ko varam lepoties. Kultūrvēsturnieka Valde-
māra Ancīša sastādītos Sēlijas iecirkņa sko-
lotāju sarakstus pārskatot, atrodams skolo-
tājs Juris Kēmanis, kas pats mācījies apriņķa 
skolā un no 1870. gada strādājis Biržu skolā. 
Iespējams, ka Keimanis un Kēmanis ir viena 
un tā pati persona un pirms Biržu skolas dzī-
vojis Ēķengrāves „Robežniekos”. Pēc Keima-
ņa (Kēmaņa) bērnus mācījis Mārtiņš Slēģis, 
kas droši vien ir tas pats Valdemāra Ancīša 
rakstos minētais skolotājs Mārtiņš Steģis, kas 
strādā Ieķengrāves skolā kopš 1864. gada. 
No 1880. gada ziņām redzams, ka Mārtiņš 
Steģis (Steg) jau strādā Pilskalnes skolā. Tādi 
nu ir tie vēstures raksti: Keimanis – Kēmanis, 
Slēģis – Steģis, Krēlis – Kreilis, Eķengrāve – 
Ieķengrāve, Pilskalne – Pilkalne utt.

1874. gadā pagasta valde skolu pārcēla 
uz lielākām mājām - „Aumaņiem”, kuru zeme 
atradās pie Mazā ezeriņa. Arī pašu ezeriņu 
tad sauca par Aumaņu un Smites ezeru pēc 
saimnieku uzvārdiem. Pagasta valde izvei-
doja skoliņu, Aumaņiem piemaksājot 400 rbļ. 
Vēl pēc 4 gadiem - 1878. gadā - Eķengrā-

Rudens aizrauj un 
darbiem iedvesmu 
sniedz

Kā jau rudenī lapas dzeltē. Vējš no ko-
kiem tās projām plēš. Cauri lapu putenim ejam 
krāsainus darbu veikt, jo laiks un daba ir tas, 
kas aizrauj un iedvesmu sniedz.

Rudens ir darbīgs laiks, jo jāpaspēj visi 
āra darbi un jāturpina radošās ieceres, lai Zie-
massvētku laikā būtu gandarījuma sajūta par 
veikumu. Viesītes vidusskolā norit dažādas 
aktivitātes un arī aktīvs mācību darbs.

12. oktobrī 6. klašu meitenes tikās ar ve-
selības jautājumu lektori no Rīgas.

20. oktobrī skolā tika organizēts rakstnie-
ces A. Brigaderes 150 gadu jubilejai veltīts pa-
sākums 5. - 7. klasēm. Paldies sk. V. Korsietei 
un G. Plēsumai par literāri tematiskā pasāku-
ma organizēšanu!

21. oktobrī skolā notika vecāku dienas 
pasākumi. Lekcijās skolēniem par savas pro-
fesijas pievilcību pastāstīja: 1. a klasē – S. 
Bruņeniece, D. Bruņenieks un I. Caune; 1. b 
klasē – J. Grundmanis un N. Prihodjko; 2. a 
klasē – D. Kleščevska;

2. b klasē – A. Kāršenieks, N. Beļajeva un 
I. Koļesņika; 3. - 5. klasēm - E. Melderis;

6. - 7.klasēm – J. Pauļuks; 8. un 11. kla-
sēm – G. Purene-Bīriņa; 10. klasē – A. Pe-
čauska; 12. klasēm – V. Broničs un kl. audz. 
M. Gabuža, M. Kivleniece.

9. klases piedalījās laikraksta „Diena” kon-
kursā „Kas notiek?”. Paldies profesiju pār-
stāvjiem par ieskatu karjeras iespēju pasaulē 
skolēniem!

Šis mācību gads audzināšanas jomā ir 
pasludināts par paaudžu solidaritātes un sa-
darbības gadu, ko mēs kopīgi esam uzsākuši 
un turpināsim ar dažādu aktivitāšu palīdzību.

Dienas garumā vecāki varēja apmeklēt 
priekšmetu mācību stundas. Šo iespēju iz-
mantoja 18 vecāki. Paldies! Dienas noslēgumā 
skolotāju kolektīvs tikās ar novada pašvaldības 
deputātiem: I. Vingri un V. Broniču. Tikšanās 
laikā tika pārrunāti skolas un pašvaldības sa-
darbības aspekti un attīstības perspektīvas.

Labo darbu nedēļā 1. b klase ar sk. E. 
Kalniešu devās kopt Riekstu mežu. Tika sa-
vākti čiekuri radošajiem darbiem RPIVAS 
studentiem. Paldies klasei un skolotājai par 
dalību labo darbu nedēļā! Ceru, ka šo labo 
piemēru pārņems arī citi klašu kolektīvi.

No 17. - 21. oktobrim skolēnu saeimas 
meitenes organizēja „Rudens krāsu imidža 
paletes” aktivitātes. Katru dienu skolēni nāca 
uz skolu, ievērojot savos tērpos noteiktā stila 
– krāsu, līniju, svītru, rūtiņu un puķu nianses. 
Tas bija jauki, jo tā radījām krāsaināku dzīvi 
sev un apkārtējiem. Nedēļas noslēgumā no-
tika diskotēka, kas bija gan balva par skaisto 
nedēļu, gan arī jauks atpūtas sākums brīvdie-
nu nedēļai.

26. oktobrī skolotāji pulcējās uz e-klases 
ievadmācības semināru. Nākamajā mācību 
gadā tiek plānota pāreja uz e-klasi pilnībā.

Informāciju apkopoja direktora vietniece 
audz. darbā S. Ratiņa.

No muzeja pūralādes
Paula Stradiņa skolai – 130 gadi

ves pagasts uzsāk jaunas 
skolas ēkas celtniecību. No 
sarkaniem ķieģeļiem celtajā 
jaunajā skolas ēkā mācības 
uzsāktas 1880., bet skola 
iesvētīta 1881. gadā.

Ir ziņas, ka līdz pagast-
nama uzcelšanai 1927. 
gadā tur darbojusies arī 
Ēķengrāves pagasta valde. 
Te bijusi arī istaba kārtībnie-
kam un neliela aresta telpa 
ar aizrestotu lodziņu. Bijis 
dzīvoklis pagasta skrīverim 

un, protams, skolas pārzinim. Līdz Viesītes 
Brīvības baznīcas uzcelšanai 65 gadus (1874 
- 1939) skolas zālē notika luterāņu dievkalpo-
jumi. Te novietotais paaugstinājums kalpoja 
par altāri. Interesanti būtu saskaitīt, cik daudz 
Viesītes pagasta cilvēku te saņēmuši Dieva 
svētību. 1896. gada 28. janvārī mācītājs Jo-
hans Stenders šeit kristījis arī nākamo profe-
soru Paulu Stradiņu. Uz šejieni nākuši dau-
dzie viņa radinieki, draugi un paziņas.

Paulam ir 4 gadi, kad pirmo reizi jāiet uz 
Ziemassvētku eglīti skolā. Ja nezina dziesmiņu, 
uz eglīti nevar iet. Māte Paulam iemāca divus 
pantus no divām dziesmām. Kad pienāk skolas 
pārzinis un aptiekārs Osterhofa kungs, Pauls tū-
līt abas dziesmiņas noskaita. Abi atzīst, ka bēr-
nam viegla galva, reiz būšot pagasta vecākais.

Kad Paulam ir 6 gadi, viņš sāk iet skolā. 
Cik tad te tālu no mājas līdz skolai – tik vien kā 
pāri Neretas ielai, un skola klāt. Pauls ir tikai 
nedaudz garāks par sola augstumu, un īsti ne-
var pateikt, vai viņš tajā sēž vai stāv. Galva gan 
laba un liela vēlēšanās mācīties. Tas ir 1902. 
gads, tāpēc mācīties Eķengrāves pagastskolā 
iznāk tikai 3 ziemas, jo, sākoties nemierīgiem 
laikiem, prom no skolas bēgļu gaitās dodas 
skolotājs Kiops. Nu nākas braukt mācīties uz 
Biržu skolu. Tomēr ne tālais ceļš, ne puteņi un 
aukstums nemazina Paula vēlēšanos mācīties. 
Mācīties – brīnumains vārds, kas ļauj mazam 
bērnam piepildīt jebkuru sapni. Vecā Eķengrā-
ves pagastskola ir starta laukums izcilajam ār-
stam no Viesītes – Paulam Stradiņam. Tā vien-
mēr paliks pirmā Paula Stradiņa skola.

Šis stāsts jau daudzkārt pārstāstīts, bet ak-
tuāls tieši šobrīd, kad muzejs ir kļuvis par „manti-
nieku” vienai no ievērojamākajām vēsturiskajām 
ēkām Viesītē. Bagāts un daudzpusīgs ir mūsu 
mantojums, ko gribam apzināt un saglabāt.

Skola pārbūvēta un paplašināta 1934. 
gadā. Tad tā ieguvusi šodienas veidolu. Mēs 
aicinām gan viesītiešus, gan tālu no savas bi-
jušās skolas esošos uzticēt mums savas atmi-
ņas, priekšmetus, kas saistīti ar skolu, un senas 
fotogrāfijas. Būsim ļoti pateicīgi, ja muzejam 
piedāvāsiet arī senlaicīgas mēbeles viesistabai.

Par mūsu iecerēm pagastskolas ēkas 
iekārtošanā un izmantošanā uzzināsiet, ja 
atnāksiet uz mūsu tikšanos ar šīs bijušās 
izglītības iestādes pedagogiem un audzēk-
ņiem Paula Stradiņa skolā 25. novembrī 
plkst. 16.00.

Bijušos dzelzceļniekus ar ģimenēm gai-
dām 4. novembrī ierastajā vietā uz „vēlajām 
brokastīm muzejā”!

Muzeja mājas lapas adrese: www.mu-
zejsselija.lv, informācija pa tel.: 29116334, 
65245549, 27071996.

Muzeja speciāliste I. Svilāne
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Vecāku diena Viesītes vidusskolas 
2. b klasē

„Horizonts – mūžīgā svītra starp debesīm 
un zemi.”

                                            /L. Ābolniece/
Dullais Dauka horizonta meklējumos de-

vās viens, tāpēc tas beidzās tik bēdīgi.
Lai mācītos izprast, ieraudzīt, aptvert utt., 

kas ir starp zemi un debesīm, apgūt daudzās 
dzīves gudrības, jāmācās visiem kopā – sko-
lēniem, skolotājam un vecākiem. Ja šī trīsvie-
nība ir stipra, tad rezultātiem jābūt labiem!

Labi to pierādīja un kārtējo reizi apliecinā-
ja vecāku diena skolā, kas notika šī gada 21. 
oktobrī, un tieši audzināšanas stunda: „Profe-
sijas mūsu novadā”.

Vispirms iepazināmies ar Markusa mam-
mas profesiju. Viņa ir pārdevēja bērnu īpaši 
iemīļotajā veikalā „Saule”. Darbs ir atbildīgs 
- katra pārdevēja atbild par noteiktu plauktu 
preci. Tad nu šī prece gan jāpieņem, gan jā-
pārbauda pavadzīmes, jāsaliek pareizi plauk-
tos, jāpārbauda preces derīguma termiņi. 
Jāievēro drošības noteikumi, kā arī jāveic vēl 
daudz citu dažādu pienākumu. Ļoti svarīga 
savstarpēja sapratne starp pircēju un pārde-
vēju! Tas uzlabo garastāvokli ikvienam.

Martas tētis vada SIA „Viesītes transports”. 
Nostrādāti gan tikai trīs mēneši, bet katra diena 
ir darba pilna un katrai klāt - jaunas ieceres.

Viņš pastāstīja par to, kādi un cik autobu-
su, automašīnu, greideru, traktoru u.c. trans-
porta vienību ir uzņēmumā. Uzzinājām arī 
par to, ka uzņēmums nodarbojas ar skolēnu 
pārvadāšanu, par autobusu iznomāšanu eks-
kursijām (ne tikai pa mūsu Latviju, bet arī uz 
citām Eiropas valstīm – Poliju, Ungāriju u.c.). 
Tāpat jāuztur kārtībā Viesītes novada ceļi. Lai 
to visu veiktu, nepārtraukti jāremontē arī teh-
nika. Martas tētis bija paņēmis līdzi ceļazīmes 
un automašīnas topogrāfu, lai bērni tos varētu 
apskatīt. Runājot par problēmām, sāpīgākais ir 
tas, ko nodara skolēni, pielīmējot pie transport-
līdzekļu sēdekļiem košļājamās gumijas, izurbi-
not caurumus sēdekļos. Un vēl lielāks ārprāts 
ir tas, ka daži iedomājas nozagt āmuriņus, kuri 
domāti nelaimes gadījumā autobusa loga stik-
lu izsišanai, lai izkļūtu no transporta līdzekļa. 
Cerēsim, ka šiem „darboņiem” „ierunāsies” 
sirdsapziņa un šādu pārkāpumu vairāk nebūs! 
Cienīsim viens otra darbu, būsim disciplinēti!

Trešais ciemiņš izraisīja tādu interesi, ka 
laiks skrēja vēja spārniem, acis zibēja un pirk-
stiņi ņirbēja. Alekša mamma ir apguvusi mani-
kīres profesiju. Viņai līdzi bija nagu vīles, lakas 
un masāžas krēmi, nagu uzlīmītes utt. Notika 
sajūsmas pilna kopā darbošanās. Kolosāla hi-
giēnas stunda! Prieks, ka zēni saprata - rokas 
un nagi jākopj arī puišiem un vīriešiem.

Mīļš paldies šiem vecākiem! Skolēni cie-
miņiem pateicās ar rudens ziedu pušķīšiem.

Mēs, dažas māmiņas un omītes, piedalījā-
mies un vērojām arī sociālās mācības stundu, 
kurā bērni runāja par valsts simboliem, par to, 
ko vēl mēs varētu pieņemt par Latvijas sim-
bolu, kas citām valstīm nav. Skolēni tiešām ir 
zinoši un atraktīvi.

Pēdējā – mājturības – stundā skolēni no 
dabas materiāliem – koku lapām – uz aplikāciju 
papīra veidoja katrs savu iedomu gleznu. Man 
jāsaka tā – stundas beigās varējām skatīt brī-
nišķīgu atšķirīgu gleznu izstādi. Kāds bērniem 
ir fantāzijas un izdomas lidojums! Fantastiski!

Mīlēsim savus bērnus, palīdzēsim viņiem 
un būsim kopā ar viņiem biežāk! Atbalstīsim 
arī skolotājus un skolu! Panākumi būs tikai 
tad, ja strādāsim visi kopā! Tad viss izdosies!

A. Vītoliņa, Paulas omīte

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
„Sākotnējās 

profesionālās izglītības 
pievilcības veicināšana”

Eiropas Sociālā fonda projektu „Sākotnē-
jās profesionālās izglītības pievilcības veicinā-
šana” īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sa-
darbībā Valsts izglītības attīstības aģentūru un 
Aizkraukles Profesionālo vidusskolu - Viesītē.

Projekta tiešā mērķa grupa ir visi skolas 
audzēkņi, kuri apgūst savu izvēlēto profesiju: 
datorsistēmu tehniķis, celtniecības un ceļu 
būves mašīnu mehāniķis un pavārs. Jaunieši 
par sekmīgu mācību darbu un regulāru no-
darbību apmeklētību ik mēnesi saņem ESF 
mērķstipendiju: pirmā kursa audzēkņi vidēji 15 
latus, otro līdz ceturto kursu audzēkņi - vidēji 
30 latus.

2011. gada desmit mēnešos kopā mērķsti-
pendijās izmaksāti 9795 lati, tos saņēma aptu-
veni 52% no kopējā audzēkņu skaita. Čaklākie 
audzēkņi saņēmuši trīssimt latus un vairāk.

Visiem jauniešiem, kuri mācās mūsu sko-
lā, ir aktīvi jāiesaistās mācību procesā un jāie-
vēro šādi nosacījumi:

• ikmēneša sekmju vērtējumā visos mā-
cību priekšmetos audzēkņa sasniegums ir 
novērtēts vismaz ar četrām ballēm vai ir ie-
skaitīts;

• audzēknim nav neattaisnotu mācību 
stundu un praktisko nodarbību kavējumu vairāk 
par divām mācību stundām vienā mācību ne-
dēļā (attaisnoti ir kavējumi, ko apliecina darb-
nespējas lapa, ārstniecības iestādes, valsts vai 
pašvaldību iestādes izsniegts dokuments).

Jaunajā mācību gadā mērķstipendijas sa-
ņemšanai ir piešķirts finansējums, un mums vi-
siem kopā ir čakli jāstrādā, lai to varētu apgūt.

Projekta koordinatore V. Narkevičina,
Aizkraukles Profesionālā

vidusskola (Viesītē)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Uzlabota izglītības 

programmu īstenošanas 
kvalitāte

Oktobrī noslēdzās Eiropas sociālā fon-
da projekts „Profesionālās izglītības prog-
rammu īstenošanas kvalitātes uzlabošana 
Viesītes arodvidusskolā”, vienošanās Nr. 
2010/0070/1DP/1.2.1.1.3./09/APIA/VIAA/027.

Jaunā mācību gada sākumā projekta ie-
tvaros norisinājās mācību prakses īstenošana 
ārpus izglītības iestādes. To izgāja IP Mašīn-
zinības trešā kursa audzēkņi un IP Datorsis-
tēmas ceturtā kursa audzēkņi. Prakses vietu 
nodrošināšanai tika veikta iepirkuma proce-
dūra, kuras rezultātā visiem audzēkņiem tika 
nodrošinātas prakses vietas. Projekta īsteno-
šanas laikā labākie prakses devēji bija: SIA 
„RK Media”, SIA „Datoru centrs”, IU „Forevers 
G”, Jēkabpils reģionālā slimnīca – IP Dator-
sistēmas, bet AS Latvijas auto ceļu uzturē-
tājs Jēkabpils ceļu rajons un Aizkraukles ceļu 
rajons, SIA „Auto līga”, SIA „Gargrode”, SIA 
„Ošukalns” – IP Mašīnzinības audzēkņiem. 
Paldies uzņēmumu vadītājiem par sadarbību 
un iegūto pieredzi!

Noslēdzot projektā plānotās aktivitā-
tes, tika papildināti skolas bibliotēkas krā-
jumi, iegādājoties mācību grāmatas angļu 
valodā, matemātikā, fizikā, latviešu valo-
dā, informātikā un profesionālajos mācību 
priekšmetos. Iegādājāmies arī mācību un 
izzinošo literatūru audzēkņu redzesloka pa-
plašināšanai.

Projekta ietvaros ir uzlabota izglītības 
programmu Datorsistēmas un Mašīnzinības 
īstenošanas kvalitāte, izveidojusies veiksmīga 
sadarbība ar prakses devējiem, ieviestas jau-
nas mācību metodes, pielietojot informāciju 
tehnoloģijas.

Projekta vadītāja V. Narkevičina

Lai sniegtu priekšstatu par skolā reali-
zētajām izglītības programmām, prasībām, 
kritērijiem audzēkņu sekmju vērtēšanā, kā 
arī viņu sasniegumiem, ceturtdien, 10. no-
vembrī, Mūzikas skolas 1. klases audzēkņu 
vecāki aicināti uz atklāto stundu mācību 
priekšmetā Mūzikas mācība. Gaidīti arī to 
bērnu vecāki, kuri vēlas pieteikt bērnus sko-
las sagatavošanas klasē, kā arī tie, kuri nā-
kamajā mācību gadā iecerējuši savus bērnus 
izglītot Mūzikas skolā.

Mūzikas un mākslas izglītība – tas ir pa-
matu pamats kultūrizglītībai, radošas perso-
nības veidošanai. Jāteic, ka šodien, kad daļā 
jauniešu veidojas atkarības no informāciju 
tehnoloģijām, īpaši tiek novērtēti radoši, vispu-
sīgi izglītoti jaunieši. Lai pilnveidotu jauniešu 
zināšanas kultūras vēsturē, piedaloties Zem-
gales plānošanas reģiona Zemgales Kultūras 
programmas projektu konkursā, iegūts finan-
sējums projekta „Amatniecības meistardarbnī-
cas Sēlijā” realizēšanai.

Ceturtdien, 24. novembrī, projekta ie-
tvaros Viesītes Mūzikas un mākslas skolas 
zālē aicināti novada skolu audzēkņi, kā arī 
ikviens interesents uz interaktīvu, multime-
diālu nodarbību kopā ar Jēkabpils Vēstures 
muzeja speciālistiem par Sēlijas novada 
savdabību un unikālo kultūrvēsturisko man-
tojumu.

Tuvojas Valsts svētku diena. Tā ir tikai 
viena no 365 dienām gada kalendārā, bet to-
mēr ļoti īpaša, jo tā ir valsts, kurā dzīvojam, 
piepildām savus sapņus, strādājam, mācā-
mies - dzimšanas diena. Ikviena svētku diena 
atšķiras no pelēkās ikdienas tikai tad, ja mēs 
paši sevī veidojam īpašo svētku noskaņu un 
sajūtas.

Valsts svētku priekšvakarā – 17. novem-
brī plkst. 16.30 - aicinām uz skolas audzēkņu 
sagatavoto svētku koncertu „Veltījums Latvi-
jai!” Viesītes mūzikas un mākslas skolā.

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas
direktore D. Ārgule

Viesītes Mūzikas un mākslas skolā
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turpinājums 8. lpp. 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma

72. panta 4. daļu,
Izglītības likuma 59. panta 4. daļu,

60. panta 7. daļu
un Skolas Nolikuma 19., 45. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Mācību maksas noteikumi (turpmāk 

tekstā – noteikumi) nosaka:
1.1. audzēkņu vecāku/aizbildņu vai izglī-

tojamā mācību maksas profesionālās ievirzes, 
interešu un profesionālās pilnveides izglītības 
programmu apguvei (turpmāk tekstā – mācību 
maksa) apmēra noteikšanas, iekasēšanas un 
izlietojuma kārtību Viesītes Mūzikas un māks-
las skolā (turpmāk tekstā – Skola);

1.2. kārtību, kādā veidā audzēkņi tiek at-
brīvoti no mācību maksas profesionālās ievir-
zes un interešu izglītības programmās.

2. Mācību maksas izglītības programmu 
apguvei veido daļu no pašvaldības budžeta 
piešķirtā skolas finansējuma.

II. Mācību maksas mērķi un apmērs
3. Mācību maksa ir paredzēta, lai īstenotu 

skolas uzdevumus un nodrošinātu:
3.1. mācību līdzekļu, materiālu un aprīko-

juma iegādi mācību procesa norisei;
3.2. audzēkņu un pedagogu dalību rado-

šajos pasākumos (konkursi, koncerti, skates, 
festivāli u.tml. pasākumi);

3.4. audzēkņu un pedagogu rezultatīvas 
darbības pamudinājumu;

3.5. pedagoģiskā personāla profesionālās 
meistarības pilnveidi;

3.6. pedagogu darba samaksu profesio-
nālās ievirzes izglītības programmās.

4. Mācību maksa tiek iekasēta no audzēk-

ņu vecākiem/aizbildņiem vai izglītojamā mācī-
bu laikā, atskaitot vasaras brīvlaiku.

5. Mācību maksa tiek noteikta:
5.1. Ls 6 apmērā mēnesī par audzēkni, ja 

audzēknis apgūst profesionālās ievirzes izglī-
tības programmu;

5.2. papildus Ls 2 apmērā par audzēkni, 
ja audzēknis paralēli mūzikas profesionālās 
ievirzes izglītības programmai pēc izvēles ap-
gūst kādu no mūzikas mācību priekšmetiem 
(0,5 stundas nedēļā);

5.3. Ls 2,00 mēnesī, ja audzēknis apgūst 
interešu izglītības programmas grupu nodar-
bībās Modernās mūzikas studijā;

5.4. Ls 10,00 Ls par audzēkni, ja audzēk-
nis apgūst interešu izglītības programmu mū-
zikā (individuālā mācību stunda);

5.5. Ls 4,00 par audzēkni, ja audzēknis 
apgūst interešu izglītības programmu mākslā;

5.6. Ls 8,00 personai profesionālās piln-
veides izglītības ieguvei mākslā.

6. Atlaides un Skolas papildus piedāvā-
jums tiek nodrošināts, uzrakstot attiecīgu ie-
sniegumu Skolas direktorei.

7. Uz iesniegumu pamata skolas Pedago-
ģiskā padome, izvērtējot konkrēto gadījumu 
profesionālās ievirzes un interešu izglītības 
programmās, atbrīvo šādus audzēkņus no 
mācību maksas pastāvīgi vai uz noteiktu laiku:

7.1. bāreņus;
7.2. bērnus no sociāli maznodrošinātām 

ģimenēm.
8. Maksa par pakalpojumiem profesionā-

lās ievirzes, interešu un profesionālās pilnvei-
des izglītībā ir jāsamaksā līdz katra mēneša 
25. datumam.

9. Mācību maksa tiek iekasēta, naudu 
ieskaitot Viesītes novada domes norēķinu 

kontos vai kasē ar norādi: Viesītes Mūzikas 
un mākslas skola, mēnesis, audzēkņa vārds, 
uzvārds.

III. Citi nosacījumi
10. Audzēkņi, kuri slimības dēļ nav ap-

meklējuši skolu trīs nedēļas un vairāk, par šo 
laika periodu ar direktora rīkojumu tiek atbrī-
voti no mācību maksas, ja vecāki/aizbildņi ir 
uzrakstījuši attiecīgu iesniegumu un iesniegu-
ši attaisnojošus dokumentus.

11. Gada noslēguma pārbaudījumu at-
kārtota vai atlikta kārtošana profesionālās 
ievirzes izglītības programmās notiek, pama-
tojoties uz vecāku/aizbildņu iesniegumu, un 
ir par maksu, kas ir vienāda ar viena mēneša 
mācību maksu par katru kārtojamo pēceksā-
menu. Šis punkts neattiecas uz gadījumiem, 
kad slimības dēļ nav bijis iespējams nokārtot 
gala pārbaudījumus un ir iesniegti attaisnojoši 
dokumenti.

12. No mācību maksas profesionālās ie-
virzes izglītības programmās ar Skolas peda-
goģiskās padomes lēmumu uz noteiktu laiku 
var tikt atbrīvoti audzēkņi, kuri iepriekšējā se-
mestra laikā uzrādījuši izcilas, teicamas sek-
mes un/vai rezultātus.

13. Mācību maksas noteikumus iesaka 
Pedagoģiskā padome, kontrolē Viesītes Mū-
zikas un mākslas Skolas padome, apstiprina 
Viesītes novada pašvaldība.

14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brī-
di zaudē spēku Viesītes Mūzikas un mākslas 
skolas „Mācību maksas noteikumi”, kas 2011. 
gada 6. jūlijā apstiprināti Viesītes novada do-
mes sēdē (prot. Nr. 11).

Izskatīts Pedagoģiskās padomes sēdē 
2011. gada 28. septembrī, protokols Nr. 2.

Skolas direktore D. Ārgule

APSTIPRINĀTI ar Viesītes novada domes
2011. gada 5. oktobra lēmumu Nr. 10; prot. Nr. 15

Mācību maksas noteikumi
Viesītes novada Viesītē

Skaista skolas tradīcija – katru gadu orga-
nizēt Skolotāju dienas svinības skolā. Tā kā to 
dara 9. klase, tad šogad šis prieks bija mums. 
Iesaistījām skolēnus no 1. līdz 8. klasei un sa-
gādājām saviem skolotājiem pārsteigumus. 
Vispirms agri no rīta skolotājus ar kļavlapu rožu 
pušķi, apsveikumu un sveicienu Skolotāju dienā 
sagaidīja direktors Dzintars un pavadīja viņus 
līdz skolotāju istabai. Svinīgais pasākums noti-
ka skolas zālē. Saviļņojošākais brīdis bija tad, 
kad skanēja Ingas un Normunda dziesma un 
devītās, astotās un septītās klases zēni aicināja 

skolotājus uz deju. Pēc tam devāmies uz mā-
cību stundām, jo bija jāiejūtas pedagogu lomā 
un jānovada trīs mācību stundas. Tas bija liels 
pārbaudījums mūsu spējām! Liels satraukums 
bija, sākoties pirmajai stundai, tomēr ar laiku 
tas norima, un stundas pagāja bez starpgadīju-
miem. Kopumā mums patika šis darbs, jo dažas 
stundas to darīt bija interesanti, taču lielākā daļa 
no mums atzina, ka turpmāk savu dzīvi saistīt ar 
skolotāja profesiju nevēlētos, jo darbs prasa lielu 
atbildību un pacietību – tas ir smags un grūts.

Rites pamatskolas 9. klases skolēni

Skolotāju diena Rites pamatskolā

Piektdien, 14. oktobrī, Rites pamatskolas 
skolotāji devās ekskursijā uz Daugavpili. Šī 
diena mūs sagaidīja ar siltu un saulainu laiku. 
Sākām ar Sventes muižu, kas ir mājīga, pagā-
jušā gadsimtā celta muiža un tagad arī viesnī-
ca. Daudziem tā asociējās ar filmām: „Neprāta 
cena” un „Ugunsgrēks”. Restaurētajās grāfa 
muižas telpās izbaudījām tā laika atmosfēru 
un dzērām kafiju. Apskatījām muižas terasi, 

Skolotāju dienas
ekskursija
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V Komandas 1. 2. 3. 4. 5. 6. VĀ P

1. Ilūkstes NSS
4:1
5:0
5:1

1:3
3:1
5:6

1:3
1:3
3:0

4:4
5:0
6:3

4:3
2:1
2:1

51-30 31

2. Kalupe
1:4
0:5
1:5

1:4
3:2
3:1

3:1
3:0
1:2

4:0
3:3
3:0

3:4
5:3
3:0

37-34 25

3. Viesītes SS
3:1
1:3
6:5

4:1
2:3
1:3

2:1
2:2
2:1

1:1
4:1
3:4

3:4
2:0
1:2

37-32 23

4. Jēkabpils SC/JSS
3:1
3:1
0:3

1:3
0:3
2:1

1:2
2:2
1:2

4:1
1:2
4:3

2:1
8:0
1:3

33-28 22

5. Preiļu BJSS
4:4
0:5
3:6

0:4
3:3
0:3

1:1
1:4
4:3

1:4
2:1
3:4

2:3
2:1
7:1

33-37 15

6. FK Pļaviņas DM
3:4
1:2
1:2

4:3
3:5
0:3

4:3
0:2
2:1

1:2
0:8
3:1

3:2
1:2
1:7

27-47 15

vasarīgās lapenes, strūklaku un baseinu vies-
nīcas iekšpagalmā.

Tālāk devāmies uz Daugavpils zooloģis-
ko dārzu. Tajā ir neliela, bet interesanta, pat 
unikāla ekspozīcija ar dažādiem eksotiskiem 
un vietējiem dzīvniekiem: pērtiķiem, žņau-
dzējčūskām, bruņurupučiem, iguānām, skor-
pionu, zivtiņām, vardēm, skudrām un citiem 
iemītniekiem. Zooloģiskais dārzs pārsteidza 
mūs ne tikai ar interesantajiem iemītniekiem, 
bet arī ar savu neparasto interjeru.

Pēc izzinošās ekskursijas visi devāmies 
uzspēlēt boulingu. Spēles laikā virmoja īsts 
sacensību gars, bet nepārspēta palika sko-
lotāja Vanda! Pēcpusdienā jaunajā kinoteātrī 
Silver Screen Cinema noskatījāmies filmas 
„Trīs musketieri” pirmizrādi 3D formātā un tad 
devāmies mājup.

Paldies Viesītes novada pašvaldībai par 
transportu! Tā bija jauka un iespaidiem bagāta 
diena!

Skolotāja N. Dirda

2011. gada Latgales čempionāts futbolā
(Latvijas čempionāta 2. līga)

Viesītes komandā spēlēja Elvijs Dem-
janovs (1992), pussargs, Juris Zans (1993), 
aizsargs, Rihards Dzikovičs (1992), aiz-
sargs, Mārtiņš Marķīzs (1994), pussargs, 
Kaspars Nertets (1988), vārtsargs, Mār-
tiņš Miezītis (1993), vārtsargs, Sergejs Ļe-
bedevs (1989), pussargs, Intars Stūrāns 
(1993), uzbrucējs, Pauls Osis (1989), aiz-
sargs, Imants Vadonis (1990), pussargs, 
Dmitrijs Aļeksejevs (1990), pussargs, Mā-
ris Kalnupelnieks (1988), aizsargs, Edgars 
Jodguds (1988), uzbrucējs, Juliāns Koros-
teļovs (1988), pussargs, Kristiāns Igaunis 

(1992), aizsargs, Rolands Gailis (1990), 
pussargs, Aigars Liņģis (1991), pussargs, 
Uldis Vilcāns (1992), uzbrucējs, Aigars 
Miezītis (1982), aizsargs, Kristaps Čibulis 
(1996), aizsargs, Edijs Čibulis (1995), pus-
sargs.

GALVENAIS TRENERIS - Raimonds Gai-
lis, TRENERIS – Jānis Osis.

Čempionāta labākie spēlētāji: vārtsargs 
Aleksandrs Birjukovs (Preiļi), aizsargs Vadims 
Siņicins (Ilūkste), pussargs Jevgēnijs Narov-
skis (Kalupe), uzbrucējs Sergejs Ļebedevs 
(Viesīte).

Čempionāta rezultatīvākie spēlētāji

Nr Vārds, uzvārds Komanda Vārti
1. Toms Timšāns Ilūkste 19
2. Aleksandrs Gospodarjovs Jēkabpils 13
3. Matīss Babris Preiļi 10
4. Lauris Linards Kalupe 9

5. - 11. Edgars Kucens Ilūkste 8
5. - 11. Jurijs Boruns Ilūkste 8
5. - 11. Raivis Linards Kalupe 8
5. - 11. Sergejs Ļebedevs Viesīte 8
5. - 11. Intars Stūrāns Viesīte 8
5. - 11. Imants Vadonis Viesīte 8
5. - 11. Ervīns Veigulis Preiļi 8

Gūto vārtu statistika Viesītes komandā
VIESĪTE - 37 (5): Sergejs Ļebedevs – 8, 

Intars Stūrāns - 8 (1), Imants Vadonis - 8 (2), 
Dmitrijs Aleksejevs - 3 (2), Aigars Liņģis – 4, 

Elvijs Demjanovs – 2, Edgars Jodguds – 1, 
Juris Zans – 1, Uldis Vilcāns – 1, Juliāns Ko-
rosteļovs – 1.

Sastādīja J. Osis.

Pavisam nemanot krāsainos lapu ratos at-
braucis, pie durvīm klauvē rudentiņš, sev līdzi 
vezdams ābolu grēdas, kabaču un ķirbju kal-
nus, oranžos burkānu, sarkanos bietīšu un pe-
lēkos kartupeļu maisus. Tas rotājies zeltītām 
sīpolu virtenēm, krāsainām pupiņu un sārtām 
pīlādžogu krellēm. Ir pienācis laiks, kad gan 
lieli, gan mazi svin ražas novākšanas svētkus. 
Klāt Miķeļdiena, kura bagāta ne tikai ar savām 
dabas un lauku veltēm – šī ir diena, kas sim-
bolizē tumsas un gaismas cīņu.

Visbagātākie rudens svētki tika svinēti arī 
PII „Zīlīte” kopā ar pašu Miķeli, kurš saulainā 
29. septembra rītā bērnus sagaidīja bērnudār-
za pagalmā. Kopīgās sarunās tika noskaidro-
tas galvenās Miķeļdienas tradīcijas, šo svētku 
patiesā ideja. To gaitā atklājās, ka Miķelis ir 
diezgan slinks un savos dārzos ražu vēl nav 
novācis. Bērni bija tik atsaucīgi, ka ar prie-
ku piekrita viņam palīdzēt. Visi aši steidzās 
uz Miķeļa dārzu, kur paslēpušies gulēja lieli, 
dzelteni kabači, kurus mazuļi kopīgiem spē-
kiem aiznesa un iecēla Miķelīša mašīnā. Viņi 
ar lielu atbildības sajūtu paveica šo darbiņu. 
Tālāk Miķelis bērnus ieveda savā ābeļdārzā, 
kur saulītē sārtiem vaigiem gozējās dažā-
di āboli. Lai ziemas vēsajos vakaros Miķelis 
varētu cienāties ar pašceptu ābolkūku, viņš 
lūdza palīdzēt salasīt ābolus maisos. Arī šis 
darbiņš bērniem bija pa spēkam, bet vēl atlika 
visgrūtākais. Miķelis uzaicināja piedalīties kar-
tupeļu talkā, kur bija jāveic īpašs uzdevums – 
jāpiepilda maiss, katru reizi paceļot no zemes 
tikai pa vienam kartupelim. Bērni pierādīja, ka 
kartupeļu talka ir ļoti jautrs pasākums. Kad Mi-
ķeļa mašīna bija piepildīta ar rudens veltēm, 
visi devās uz viņa pagrabu, kur valdīja liela ne-
kārtība. Miķelis, viens pats ražu vākdams, bija 
sabēris visu kopā – gan burkānus, gan sīpo-
lus, gan pupas, gan graudus, gan arī saules-
puķu sēkliņas. Bērni apgalvoja, ka visu kopā 
glabāt nevarēšot, un ieviesa kārtību, sašķiro-
jot rudens veltes pa maisiņiem ar atbilstošiem 
uzrakstiem. Viņi pamanīja, ka zem koka viens 
pats skuma neliels ķirbītis, kuru apsedza ar 
skaistu krāsaino lapu sedziņu. Miķelis nespēja 
vien nopriecāties par tādiem palīgiem! Pateicī-
bā par darbiņu bērnudārza audzēkņi saņēma 
no Miķelīša cienastu. Katrs mazais palīgs kāri 
baudīja gardās ābolu šķēlītes.

Ar pozitīvām emocijām, bērnu smiekliem 
un jautrām čalām aizritēja Miķeļdiena PII „Zīlī-
te”. Prieks un gandarījuma sajūta par paveikto 
rudenī ir ikvienam no mums. Lai šīs sajūtas 
nekad nepamet, bet domas tiecas uz visu labo 
un gaišo, jo rudens kā sētnieks ar savām vēju 
slotām steidz noslaucīt visu krāšņo, pakaisot 
pa saujiņai vien krāsainās miķelīšu ziedu po-
dziņas!

PII „Zīlīte” sporta skolotāja E. Štāka

Klāt ražas svētki!



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2011. gada oktobris, Nr. 9 (103)

9

Rudens krāsas kļūst arvien bālākas. Die-
nas vairs nav tik zeltaini mirdzošas kā agrāk 
– tās ir pelēkas un drūmas. Arī 20. oktobra 
rīts vēstīja, ka diena būs pavisam skumja, jo 
jau pašā rīta agrumā vējš stipri pūta savas 
taures un koki skaļi grabināja lapu grabuļus. 
PII „Zīlīte” bērnus tas neatturēja doties savās 
ikdienas gaitās, jo šī diena viņiem bija kaut 
kas īpašs.

Jau iepriekš mazie zināja, ka tieši šajā 
dienā viņi dosies uz disenīti, taču, nonākot 
tajā, atklājās, ka bērnus pārsteidza disko mei-
tene vārdā Lotiņa, kura pie tiem bija atbrauku-
si ar savu disko busiņu. Arī bērniem bija prieks 
pavizināties kopā ar Lotiņu viņas automobilī. 

Nekavējoties, jautrā dejas solī visi devās 
ceļā, līdz nonāca pirmajā pieturā ar nosauku-
mu „Zaķkāposti”. Šeit bērni devās aiz Lotiņas 
pa zaķa pēdām meklēt zaķkāpostus, taču tas 
bija jādara ļoti klusi un piesardzīgi, lai vilks 
nepamana. Tālāk atkal visi brauca kopā ar 
Lotiņu, līdz nonāca otrajā pieturā „Putnu fer-
ma”. Mazie ceļotāji bija nonākuši vistu fermā, 
kur iemaldījusies viena pīle. Bērni dejoja pa 
pāriem, attēlodami vistas, bet tas, kurš bija 
bez pāra, priecājās kopā ar pīli. Kad mūzi-
ka apklusa, arī viņš centās sameklēt sev 

draugu. Šajā pieturā bērni pierādīja, ka ir ļoti 
draudzīgi, un disko busiņš varēja atkal doties 
uz priekšu, līdz sasniedza nākamo pietu-
ru „Dīķi”. Te Lotiņa pastāstīja, ka dīķī dzīvo 
vardītes, kuras ir ļoti jautras un priecīgas. 
Tikai reizēm, priecīgi dejojot, viņām saķeras 
kopā kājiņas. Arī bērni mēģināja būt jautrās 
vardītes, dejojot pa pāriem un saliekot kopā 
kājiņas, kuras nevarēja izkustināt no vietas. 
Atklājās, ka vardītes patiešām ir ļoti jautras. 
Nu priecīgu prātu bērni turpināja ceļu, nonā-
kot ceturtajā pieturā „Ziemeļpols”. Te viņiem 
pretī lūkojās mazi pingvīniņi. Mazie pievie-
nojās tiem un ļāvās jautrai dejai, iejūtoties 
viņu lomā. Galamērķis tika sasniegts, un bija 
pienācis laiks atgriezties no lielā ceļojuma. 
Ar jautru prātu, prieku un smaidu sejās bērni 
atvadījās no Lotiņas, ar kuru kopā bija piedzī-
voti neaizmirstami brīži.

Disenīte pierādīja, ka bērni prot priecāties 
par vienkāršām un ikdienišķām lietām, reizē 
liekot justies jautriem arī pieaugušajiem. Tieši 
tādēļ atvadoties Lotiņa ikvienam novēl priecā-
ties par to, kas tu esi, par to, kāds tu esi, par 
to, kas tev pieder un par to, kas tev vēl būs! 
Lai katra diena ir kā mazs prieciņš!

PII „Zīlīte” sporta skolotāja E. Štāka

Rudens jau klāt, lapas maina krāsu un, 
vējā lidinādamās, laiski krīt zemē. It kā vēlētos 
redzēt, kas notiek tuvu un tālu. Arī bērnudār-
za grupas „Bitīšu” audzēkņi kopā ar skolo-
tājām Sanitu un Solvitu devās ekskursijā uz 
fermu „Kalna Dambrāni”. Bērni bija sajūsmā, 
ka būs jābrauc ar autobusu. Kad jautājām, kas 
ir ferma, atbildes bija dažādas. Vieniem tā ir 
spēle no draugiem.lv, citiem – kūts, kurā dzīvo 
dažādi dzīvnieki.

Braucot vērojām skaistās rudens ainavas, 
krāsu spēli lapās un paši bijām pārsteiguma 
gaidās.

Mūs sagaidīja fermas saimniece Iveta Tī-
rumniece, kura aicināja uz savu kabinetu. Bēr-
ni dāvināja savu priekšnesumu un pašu gata-
votas dāvanas. Kad bijām apskatījuši visas 
gaiši un mājīgi iekārtotās fermas darbinieku 
telpas un noklausījušies Ivetas stāstījumu par 
kompleksa tapšanu, devāmies pie gotiņām. 
Lielu pārsteigumu un interesi bērnos izraisī-
ja govju slaukšanas iekārta „karuselis”, kurā 
varēja vērot piena „ceļu” no govs līdz milzīgai 
cisternai, no kurienes tas piena mašīnās tiek 
nogādāts uz Rīgas un Jēkabpils piena kom-
binātiem.

Bērniem ļoti patika mazie teliņi. Ieraugot 
mazu, neaizsargātu radībiņu, kura vēl nevar 
stabili nostāvēt uz savām kājām, ļoti gribējās 
to samīļot. Gaidot kopēju, kura teliņus baroja 
no lielas pudeles ar knupi, tie laizīja mūsu ro-
kas. Citā fermas korpusā lielāki teliņi jau paši 
prata pieiet pie barošanas iekārtas un paēst. 
Tas bija interesanti.

Staigājot pa fermas korpusiem, mums lī-
dzi gāja liels suns. Bērni priecājās, kad suns 
draudzīgi sasveicinājās ar govīm, nolaizot 
tām mitros purniņus. Draudzība un saticība 
ir laba lieta!

Redzējām dažādu tehniku, arī lielus trak-
torus, bez kuriem nevar iztikt tik lielā fermā. 
Lai strādātu ar tādu tehniku, ir daudz jāzina 
un jāprot.

To visu ir jāredz ar savām acīm, to nemaz 
tā nevar izstāstīt. Emociju un piedzīvojumu ir 
tik daudz! Pienāca laiks braukt atpakaļ, bet 
vēl gribējās atgriezties pie mazajiem teliņiem. 
Ko viņi dara, kā viņiem iet? Gribējās redzēt 
vēl un vēl.

Paldies fermas saimniekiem un darbinie-
kiem, panākumus un izturību viņiem arī turp-
māk!

Kristera mamma Sanita

Lotiņas disenīte

Mazpulcēnu darbus tāpat 
kā cāļus skaita rudenī. Kad 
dārzos smaržo āboli, piesau-
lē gozējas nobrieduši ķirbji 
un sakņu dārzos ienākusies 
raža, ir skaidrs, ka mazpul-
cēniem jāsāk svērt, mērīt un 
apkopot savus veikumus.

Lai piedalītos padarīto 
darbu izvērtējumā mazpulcē-
nu forumā, šogad viesītieši 
devās uz Neretu. Kad maz-
pulkā apkopojām darba rezul-
tātus, iegūtās ražas un teorē-
tiskās zināšanas, noskaidro-
jās, ka vislabāk veicies burkā-
nu audzētājiem. Tika audzēta 
sulas burkānu šķirne „Berliin”. 
Par to, kas sagādāja grūtības 
darbā, kādas jaunas iema-
ņas un atziņas gūtas, varēja 
lasīt projektu teorētiskās da-
ļas aprakstos. Sevišķi labas 
zināšanas parādīja Ieva Donaseviča un Anto-
ņina Strode. Viņas arī bija vienas no tām, kas 
pārstāvēja Viesītes mazpulku Sēlijas novada 
mazpulku projektu forumā Neretā. Mazpulcē-
ni dalījās pieredzē un lepojās ar izaudzētajām 
milzu burkānu oranžajām saknēm, kuru svars 
sniedzās līdz 1 kg.

Neatņemama foruma sastāvdaļa ir rudens 
tirdziņi, kur mazpulcēni tirgojas ar pašu dari-
nātiem rotājumiem un izaudzētajiem dārze-
ņiem, ogām vai āboliem. Visatraktīvākie un 
izveicīgākie tirgotāji no viesītiešiem bija Gus-
tavs un Aleksandrs. Viņi arī saņēma īpašas 
balvas no foruma organizētājiem.

Foruma noslēgumā mazpulcēni apmeklē-
ja Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju Riekstiņos un 
atpūtās jautrā disenītē.

Septembrī Latvijas Mazpulku padomnieks 
un Goda biedrs Valdis Sakars svinēja savu 90 
gadu jubileju. Arī viesītieši bija laipni aicināti. V. 

Mazpulcēnu aktivitātes 
jaunajā mācību gadā

Sakars bija klāt pie Viesītes 36. Mazpulka darbī-
bas atjaunošanas un organizēja pirmo mazpul-
cēnu svinīgā zvēresta nodošanas pasākumu. 
Svētkos jubilāram par godu iestādījām ozolu un 
kavējāmies atmiņās par kopā padarīto.

Noslēdzies zemkopības ministrijas rīko-
tais ikgadējais konkurss „Sējējs 2011”. Nomi-
nācijā „Rītdienas sējējs - mazpulcēns” galve-
no balvu ieguva viesītieši. Tas ir labs stimuls 
turpmākajām gaitām. Šogad mazpulkā iestā-
jušies septiņi jauni dalībnieki. Vēlēsim viņiem 
veiksmi un izaugsmi darbā!

Slavinot bagāto Miķeli, jaunie mazpulcēni 
sarīkoja izstādi no izaudzētajiem augļiem un 
dārzeņiem, dažiem no tiem ļaujot pārtapt pa-
saku tēlos un sapņu automobiļos.

Tuvojas gada tumšākais un drūmākais laiks. 
Visiem mazpulcēniem šajā gadalaikā novēlu 
gaišas domas, vērtīgas idejas un līksmu prātu!

Mazpulka vadītāja R. Feldmane

Viesošanās z/s 
„Kalna Dambrāni”
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Mēs dzīvojam Elkšņos – tādā mazā Lat-
vijas punktā uz kartes – Ormaņkalna pakājē. 
Te maija rītos dzeguzīte stundas skaita, te 
atvērtajā logā lido ievu sniegs. Kā senā tei-
kā, diža ceļa malā, kur Dievnams klusē, kur 
Dienvidsusēja met loku, stāv balta skola, gais-
mas sala, drošos aizvējos, bet neskan bērnu 
čalas. Tur skumjas liepas gar skolas taku stāv 
kā liecinieks no vēstures lappusēm, bet mežā 
rūķi klausās, vai kāds sveikas tiem dziesmās 
aizsūtīs?

Pirmo reizi pie mums notika tāds pasā-
kums – „Dziesma Elkšņiem”. Šaubījāmies, 
vai būs atsaucība piedalīties, taču pasākums 
izvērtās lielisks. Mīļš paldies mūsu kaimiņiem 
„Rites balsis” par dzintardzidrām dziesmām, 
Krustpils pamatskolas skolotājas Maijas Kī-
nas komponētajām dziesmām, kuras pēdējā 
laikā ieguvušas popularitāti, paldies ansambļa 
vadītājai Sarmītei Garolei!

Pārtapt tumsai ap mums ziedošā ābeļzie-
dā liek un ar cerībām izkausē leduspuķes pie 
sirds Skaidrītes skanīgā balss dziesmā „Ave 
Marija”.

Paldies Saukas meitenēm, viņu enerģis-
kajai diriģentei Lainei Zeilei un šarmantajai 
kultūras dzīves vadītājai Intai Malceniecei! 
Sauka un komponists Arvīds Žilinskis – tie ir 
vārdi, kuri nekad nebūs šķirami, tāpēc Sauka 
allaž skanēs dziesmās.

Joprojām sirdī skan Laines Zeiles izpildī-
tās trīs dziesmas, viņai pašai spēlējot ģitāru, 
un viņas īpašā balss.

Paldies Elkšņu „Atbalsīm”, kuras Līgas 
Jevtušenko vadībā nopietni, ar satraukumu 
gatavojās dziedāt mājām.

Kad auksti vēji pūš un aizvējā grib sirds,
Mēs tevi, Elkšņu ciems, par savu
                                   patvērumu saucam.
Mēs savai priedei gribam pieglausties
Un Jāņu pļavā atkal veldzēties.
Paldies diriģentei Vijai Runcītei, kura 

ieradās uz pasākumu! Elkšņi glabā viņas 
jauno dienu sapņus. Toreiz gan skolā, gan 
kultūras namā viņas vadībā skanēja dzies-
mas. Šajā vakarā skanēja viņas komponētā 
dziesma Elkšņu „Atbalsīm” – „Nekas jau ne-
pazūd, nekas jau neizbeidzas” ar dzejnie-
ces K. Apškrūmas vārdiem. Pie klavierēm 
– Vija Runcīte.

Paldies viņas mazmeitai Daigai Runcītei, 
kura dzīvo Anglijā, bet Elkšņiem, savai bērnu 
dienu zemei, atsūtīja dzejoli:

Cik daudz pasaulē ciešanu un bērnu bez 
mājām!

Viņi lūdz un sauc, viņi neprasa daudz...
Vien mī-les-tī-bu, mī-les-tī-bu,
                                    mī-les-tī-bu.
Mīļš paldies individuālajiem dziedātājiem!
Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa.
Jāj un jāj un neapstājas, zemes virsū
                                          nav tai mājas...

Debesīs trīs zvaigznes mirdz, pašā vidū 
maza sirds.

Tā Aijas Linabergas mazmeita Lainīte no 
Rīgas pie mikrofona profesionāli izpildīja divas 
dziesmas pavadījuma ierakstā. Patika viņas 
izpildījums un deju soļi uz skatuves.

Pie mums ciemos bija Imants Liepiņš no 
Viesītes. Elkšņos dzīvo viņa māte un brālis ar 
ģimeni. Imants atsaucās aicinājumam:

Atbrauc ciemos, dēls, no tālām mājām, 
                   varbūt dvēsele tev klusi salst.
Atbrauc ciemos, dēls, un parunā ar liepu. 
Tās pavēnī vēl tavi smiekli skan.
Imants dziedāja trīs dziesmas un pats 

spēlēja ģitāru. Sevišķi mīļa bija viņa paša sa-
cerētā par mājām Saukas pusē.

Piespiedies pie pleca nogurušai mātei
Tā matus noglāstīs un miera vārdus teiks.
Lielu paldies sakām pašmāju meitenei 

Anitai Pavārei, kura uzdrošinājās pieteikties 
un nodziedāt dziesmu „Aizved mani uz Slīte-
res siliem”. Viņai nebija pavadījuma un spe-
ciālista padoma gatavojoties, bet ir laba balss 
un prasme pareizi izpildīt dziesmu – par to 
paldies!

Paldies sakām Elkšņu iedzīvotājiem, 
skatītājiem, kuri tik kuplā skaitā piepildīja 
zāli, juta līdzi dziesmu izpildītājiem! Patīka-
mi, ka līdzi bija ziedi... Bagātīgi tos saņēma 
dziedātāji. Patīkami, ka arī jaunieši klausījās 
koncertu.

Noslēgumā visi kopā dziedājām „Nāk ru-
dentiņš apgleznot Latviju”.

Es esmu solists, ja dziedu viens,
Bet kopā mūs par kori sauc.
Ieklausies, kāds mistisks dziedājums, 

kāds varens spēks kora dziesmā skan.
Izskanēja solījums, ka „Pēc Miķeļiem” nā-

košajā gadā būsim visi kopā Elkšņu kultūras 
namā ar dziesmu vēl kuplākā skaitā.

Es ticu, ka šai vakarā mēs visi viens no 
otra smēlāmies to spēku un vārdus, kas sirdi 
sasildīja kā mīksts pūkains kaķa bērns, kā silts 
saules stars.

Paldies kultūras nama vadītājai Indrai par 
labiem vārdiem, par saposto skatuvi, par at-
balstu un mūziku vakaram! Paldies pārvald-
niekam Dainim par labiem vārdiem un skais-
tiem ziediem!

Nobeigumā gribu aicināt pievērst uzmanī-
bu kādam notikumam. 2012. gada 31. martā 
Elkšņos tiks organizēts pasākums – šovs 
„Anekdotes un jestras dziesmas”. Anekdo-
tes būs jāstāsta par noteiktām tēmām – tās 
mēs paziņosim afišās pirms pasākuma. Pie-
dalīties varēs no zāles, bet anekdotēm jābūt 
sagatavotām, ar skaidru dikciju izrunātām un 
iespaidīgām. Būs noteikts termiņš, līdz kuram 
jāpiesakās. Visiem kopā mums noteikti izdo-
sies interesants pasākums.

Elkšņu „Atbalsis” koncertprogrammas 
vadītāja B. Valaine

Šī gada 30. septembrī novadu bibliotekā-
ri devās pieredzes apmaiņas braucienā, kura 
mērķis bija apmeklēt Līvānu novada centrālo 
bibliotēku (attēlā) un Turku pagasta bibliotēku. 
Šajā ekskursijā piedalījās arī mūsu novada 
pagastu bibliotēku vadītājas: I. Černauska, V. 
Lāce, kā arī Viesītes bibliotēkas darbinieces.

Līvānu bibliotēkā mūs sagaidīja un par to 
pastāstīja direktore I. Vērdiņa. Bibliotēka pēc 
rekonstrukcijas jūlijā atklāta un godam var 
saukties par īstu Gaismas pili - mūsdienīga, 
ar labām tehnoloģijām, modernu aprīkojumu. 
Te darbojas vienīgais valstī lasītāju pašapkal-
pošanās automāts. Ir atsevišķa zāle izstādēm, 
pasākumiem. Ēkas trijos stāvos ikviens var at-
rast sev vajadzīgo nodarbi un atmosfēru. Re-
konstrukcijai iztērēts viens miljons ES fondu 
līdzekļu, kā arī pašvaldības finansējums.

Turku pagasta bibliotēkas vadītāja R. Gru-
gule priecājās, ka esam viesos dienā, kad aprit 
tieši gads, kā bibliotēka pēc rekonstrukcijas at-
vērta apmeklētājiem. Tā atrodas Turku saieta 
namā. Lai arī bibliotēkas telpas nav plašas, tās 
piesaistīja ar patīkamo iekārtojumu, mazo, bet 
omulīgo stūrīti mazākajiem lasītājiem, moderno 
aprīkojumu un ērto grāmatu izkārtojumu. Viss 
paveikts par reģionālās reformas līdzekļiem.

Atpakaļceļā Krustpils novada Mežāres 
bibliotēkas vadītājs J. Pastars laipni aicināja 
apskatīt savu bibliotēku, kas atrodas pagasta 
pārvaldes ēkā. Priecājāmies par plašo Miķeļ-
dienas ziedu un dārzeņu izstādi.

20. oktobrī Salas novada Salas kultūras 
namā notika kārtējā Jēkabpils reģiona un Nere-
tas publisko un skolu darbinieku sanāksme. Sa-
las bibliotēkas vadītāja S. Lazdiņa un bibliotekāre 
R. Lavrinoviča aicināja apmeklēt bibliotēku, kas 
arī par reģionālās reformas līdzekļiem ieguvusi 
mūsdienīgu aprīkojumu, jaunas telpas. Paldies 
bibliotēkas darbiniecēm par laipno uzņemšanu!

Redzētais bagātina, rosina pārdomas, no-
der ikdienas darbā.

Saukas pagasta Saukas bibliotēkas
vadītāja V. Lāce

Kur dziesmu dzied, tur droši ej klāt,
jo ļauniem cilvēkiem dziesmas nav!

„Bibliotēka – vieta, kur 
atrodas visas pasaules 
zināšanas.
Savu zināšanu 
piepildīšanas vieta.”
                           (L. Lūse Saukā)

I. Jančevskas foto
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Dzejas dienas ir dvēseles svētki, kad 
kļūstam garīgi bagātāki. Man, Tev, mums jā-

Dzejas dienas – dvēseles svētki

22. oktobrī Lones Tautas namā sabrauca 
ļaudis no visas tuvākās apkaimes - gan lieli, 
gan maziņi klausītāji, jo šeit notika brālēnu 
Dzintara Čīčas un Kaspara Antesa koncerts 
„Atkal Kopā”.

Vienkāršā gaisotnē izskanēja koncerts 
divu stundu garumā. Daudzi kaimiņi atkal ie-
griezās Lones namā pēc daudziem gadiem. 
Dzirdot ovācijas, priekā ietrīcējās sirsniņa. 
Izskanēja viedokļi, ka paticis, kā te viss izmai-
nījies: te tik daudz esam dejojuši, satikušies. 
Nu vēlreiz bija iespēja iegriezties, kavēties at-
miņās, satikties, iegādāties dziesmu grāmati-
ņu, ko laidis klajā Radio - 2, kā arī nopirkt abu 
brālēnu ierakstus. Mani kā nama vadītāju sa-
viļņoja šie labie, atraktīvie klausītāji. Sirsnīgs 
paldies viņiem visiem! Lai Dievs dod savu 
Svētību, un mēs biežāk tiktos atkal kādos ci-
tos pasākumos! Gaidu arī Jūsu ieteikumus, 
vēlmes, un tad jau satiksimies!

Lai veselība un spēks apmeklēt arī savos 
pagastu kultūras namos rīkotos pasākumus 
Latvijas gadadienā!

Paldies visiem tiem klausītājiem, kuri pa-
sniedza ziedus - tas patiesi bija mīļi, arī māks-
linieki teic PALDIES!

Lones nama vadītāja Inta (t. 26313739)

apzinās latviešu dzejas 
nozīme šodien. Dzeja 
rodas ne tikai pilsētās. 
Laukos ir ļoti daudz dzī-
ves gudru, gaišu, rado-
šu cilvēku. Šī gada 14. 
oktobrī Lones bibliotē-
kas vadītāja L. Lejiete 
Saukas pagasta pār-
valdes zālē organizēja 
tikšanos ar vienu no 
šādiem cilvēkiem - bi-
jušo vēstures skolotāju, 
rakstnieci un dzejnieci 
Ginu Viegliņu-Vallieti.

Mājīgā atmosfērā 
dzejniece iepazīstinā-
ja ar saviem darbiem. 
Viņa pastāstīja, kā raks-
tīja grāmatas: „Valles 

pagasts”, „Savieši”, „Vēl mīlu” un tad uzsāka 
rakstīt skaistas, mazas dzejas grāmatiņas arī 

bērniem. Viņa lasīja dzeju bērniem un pieaugu-
šajiem. Autores prasmi zīmēt var tikai apbrīnot, 
jo bērnu grāmatas ilustrē pati. Gadi rit steidzīgi, 
veselība reizēm niķojas, bet ieceru daudz… 
Izdotajām grāmatām pievienosies arī nākamā 
- „No sēļiem līdz votiem”, kur uzzināsim par 
mūsu puses senču dzīvi. Bērniem būs grāmati-
ņa, kurā varēs izveidot savu ģimenes koku.

Dzejnieci ļoti iepriecināja Indra Brutāne, 
jo nodeklamēja G. Viegliņas-Vallietes dzejoli 
„Kurpes”.

Rakstniece apskatīja M. Buclera fotokabi-
netu un tur guva jaunus materiālus par sēļiem 
kā talantīgiem cilvēkiem. Dažus materiālus 
viņa vēlas ievietot topošajā grāmatā.

Paldies I. Brutānei, G. Spīdainim par foto-
grāfijām, kā arī visiem pasākuma apmeklētājiem!

Lai cik grūti rast līdzekļus grāmatu izdoša-
nai, dāvināšanas prieks dzejniecei nezūd. Pal-
dies rakstniecei par dāvinājumu bibliotēkām 
saka Saukas b/kas vad. V. Lāce un Lones b/
kas vad. L. Lejiete.

„Atkal Kopā”
Lones tautas namā!

Aizritējuši pirmie divi jaunā mācību gada 
mēneši. Atsākusies arī Viesītes bibliotēku sa-
darbība ar skolēniem pasākumu organizēša-
nā. Jau pierasts, ka visatsaucīgākie ir 1. un 2. 
klašu audzēkņi un to audzinātājas.

16. septembrī tika organizēts Dzejas die-
nām veltīts pasākums „Bij’ manai māmiņai 
dziesmu kamolītis” 1. a un b klasēm. Šoreiz 
tas notika skolā. Šāds pasākums pirmklasnie-
kiem jau kļuvis tradicionāls. Skolas bibliotekā-
re bērniem pastāstīja par to, kā Dzejas dienu 
tradīcija veidojusies un kuram dzejniekam par 
godu tā tiek rīkota. Skolēni varēja apskatīt iz-
stādi, kurā bija materiāli par dzejnieka J. Rai-
ņa dzīvi un daiļradi, kā arī bērniem uzrakstītās 
grāmatas. Ja iepriekšējos gados pirmklasnie-
ku mājas uzdevums bija sagatavot un pasā-
kumā skaitīt Raiņa dzejoļus, tad šogad viņi 
iepazina un iemācījās deklamēt dzejnieces I. 
Toras dzeju no viņas pirmā dzejoļu krājuma 
bērniem – „Māllēpīte – saules māsa”. Skolēni 
uzzināja, ka autore ir Jaungulbenes bērnudār-
za „Pienenīte” audzinātāja, un viņas dzejoļus 
ilustrējuši 24 viņas audzēkņi. Dzeja bērniem 
patika, jo tās tematika ir tuva un saprotama – 
dzejoļos attēlota viņu pašu ikdiena. Pasākuma 
noslēgumā skolēniem bija jāattēlo zīmējumā 
deklamētā dzejoļa saturs.

Savukārt 19. oktobrī 1. klasītes kopā ar 
skolotājām pirmo reizi kopīgi apciemoja biblio-
tēku. Pēc bibliotekāru izsmeļošā stāstījuma par 
to, kas ir bibliotēka, kādi ir tās lietošanas notei-
kumi un piedāvātie pakalpojumi, kā arī iepazī-
šanās ar jauno grāmatiņu izstādi, bērniem tika 
piedāvāta iespēja pašiem kļūt par bibliotēkas 
lasītājiem. Īpaši aicinājām skolēnus būt sau-
dzīgiem pret izvēlēto lasāmvielu, parādot arī 
tādas grāmatas, kas pabijušas nevīžīgu, netīrī-
gu lasītāju rokās. Noslēgumā katrs skolēns un 
audzinātājas dāvanā saņēma bukletu ar infor-
māciju par bibliotēku, kā arī grāmatzīmīti.

Lai vairāk uzzinātu par sēnēm, 22. sep-
tembrī bibliotēku apmeklēja abas 2. klasītes ar 
audzinātājām. Bibliotekāres bija sagatavojušas 
stāstījumu par labajām un indīgajām sēnēm, 
kā arī grāmatiņu izstādi, kas ļāva vēl vairāk uz-
zināt par šo jautājumu. Bērni iepazina arī tās 
daiļliteratūras grāmatiņas, kur varoņu lomās ir 

sēnes. Arī paši otrklasnieki pasākumam bija rū-
pīgi gatavojušies – katram līdzi bija sava sēņu 
grāmatiņa. Bērnu darbu izstādi bibliotēkā varē-
ja apskatīt visu oktobri. Vēl skolēni tika iepazīs-
tināti ar jaunākajām, viņu vecumam atbilstoša-
jām grāmatām. Pasākumam noslēdzoties, viņi 
tās varēja paņemt uz mājām lasīšanai.

Oktobris mūsu bibliotēkās šogad aizritēja 
Annas Brigaderes zīmē, jo 1. oktobrī latviešu 
rakstniecei, triloģijas „Dievs. Daba. Darbs” 
autorei apritēja 150 gadi. Lai pieminētu dros-
mīgā Sprīdīša, mazās Anneles, čaklās Maijas 
un daudzu citu interesantu tēlu autori, nolē-
mām sarīkot pasākumu, kurā piedalīties uz-
aicinājām vidusskolas 5. – 7. klases un viņu 
audzinātājus. Vairākas nedēļas pirms literārās 
pēcpusdienas klašu kolektīvi saņēma divus 
uzdevumus – sagatavot un iesniegt atbildes 
uz jautājumiem par rakstnieces dzīvi un daiļra-
di, kā arī iestudēt kādu viņas darba fragmentu. 

A. Brigaderei veltītais pasākums „Katram 
sava laimes zeme” notika 20. oktobrī Viesītes 
vidusskolas zālē. Paldies visiem skolēniem, 
audzinātājiem, skolotājiem, kuri piedalījās tā 
organizēšanā un norisē! Pateicoties jūsu at-
balstam un ieguldītajam darbam, pasākums 
izdevās ļoti interesants un saturīgs. Ceram uz 
jūsu atsaucību arī turpmāk!

25. oktobrī Viesītes bibliotēkā, kā arī Sau-
kas un Elkšņu pagastu bibliotēkās viesojās laik-
raksta „Jaunais Vēstnesis” veidotāji. Paldies 
visiem tiem cilvēkiem, kuri atnāca uz tikšanos!

Informāciju apkopoja Viesītes bibliotēkas 
vadītāja L. Griškena.

Viesītes bibliotēkā
Interesanti un saturīgi pasākumi –
veiksmīgas sadarbības rezultāts!

G. Spīdaiņa foto
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Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma, G. Dobrovska, M. Blitsons un I. Černauska. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā!

Ja vēlaties sniegt mums informāciju, kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa t. 65245173 vai 65245179, e-pasts: biblioteka@viesite.lv, avīze lasāma arī www.viesite.lv
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Iespiests: SIA “Erante”, www.erante.lv.

KULTŪRAS AFIŠA
NOVEMBRĪ

Viesītē
11. novembrī – Lāčplēša diena

GAISMA LATVIJAI
Plkst. 17.00
pulcēšanās pie muzeja „Sēlija”
• Lāpu gājiens
• Piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie 
Viesītes Brīvības pieminekļa
Aicinām visus novada iedzīvotājus apmek-
lēt Lāčplēša dienai veltīto pasākumu Vie-
sītē, līdzi ņemot gaismas simbolus – lāpas 
un svecītes!

Viesītes Kultūras pilī
4. novembrī plkst. 15.30
Vēderdejas sievietēm –

1. nodarbība (vad. Anda Supe)

17. novembrī plkst. 18.00
LATVIJAS REPUBLIKAS

93. GADADIENAI VELTĪTS
SVINĪGS SARĪKOJUMS

• Viesītes novada pašvaldības apbalvoju-
mu pasniegšana
• konkursa „Baltās mājas” uzvarētāju ap-
balvošana

SVĒTKU KONCERTS
• pūšamo instrumentu kvintets „The Spar-
kling 5”/Rīga/ – Baiba Tilhena (baritona 
saksofons), Aivars Osītis (trompete), Lau-
ris Zvejnieks (trombons), Arnita Akmentiņa 
(tenora saksofons), Jeļena Kovaļenko 
(alta saksofons)
• Tautas deju ansamblis „ROTAĻA” /Rīga/, 
mākslinieciskais vadītājs Gints Baumanis

19. novembrī plkst. 22.00
ATPŪTAS VAKARS - BALLE
Spēlē Gundars Vecumnieks

Biļešu cena – 2,- Ls

29. novembrī plkst. 11.00
KONCERTS bērniem

Leļļu mūzikls „Kiplociņš iet uz skolu” – 
RIKO LELLES un Ēriks Balodis

IEEJA: 0,70 Ls

No 15. novembra apskatāmas izstādes:
Izstāžu zālē

Glezniecības plenēra darbu izstāde
„Sēlijas vasara 2011. Viesītes ritmi”

Tradīciju zālē
Jēkabpils foto kluba fotogrāfiju izstāde 
„Bez rāmjiem”
Izstādē apskatāmi 19 autoru darbi no 
Jēkabpils pilsētas un novada, Krustpils 
un Līvānu novadiem. Tajā ir apvienojušies 
gandrīz visi fotogrāfijas žanri – no repor-
tāžas līdz klusajai dabai, no ainavas līdz 
abstrakcionismam. Šī ir pirmā Jēkabpils 
fotokluba dalībnieku kopizstāde, kurā 
atklājas katra autora atšķirīgā pieeja foto-
grāfijai un fotografēšanai.

Lones Tautas namā
5. novembrī plkst. 13.00 Saukas ev. lut. 
draudze aicina uz tikšanos ar Daugavpils 
diecēzes bīskapu Eināru Alpi. Laipni aici-
nāti visi interesenti!

17. novembrī plkst. 16.00
svinīgs pasākums par godu
Latvijas 93. gadadienai:

• pagasta pārvaldes pateicības,
• A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas 
audzēkņu koncerts.

17. novembrī plkst. 22.00
atpūtas vakars

„Mana ģimene – mana Latvija”.
Aicinām savlaicīgi rezervēt galdiņus pa 
tālruni 26313739 (Inta)!
Biļešu cena - 2,- Ls (lielajām ģimenēm 
atlaide), pasākuma dienā līdz plkst. 23.00 
- 2,50 Ls, pēc plkst. 23.00 - jau 3,- Ls

Elkšņu kultūras namā
4. novembrī plkst. 19.00

viesojas Viesītes amatierteātris
ar Pāvila Gruznas komēdiju 3 cēlienos 

„PŪRA LĀDE”, režisore AIJA RANCOVA
Lomās darbojas:
Kaivēnu Bērtulis, saimnieks – Arnis 
BRAKŠS
Alvīne, saimniece – Velga ŠĶILTERE
Ilze, viņu vecākā meita – Sandra NIKO-
LAJEVA
Jūle, viņu jaunākā meita – Aiva ERTA
Kurlais Gusts, kalps Kaivēnos – Ainārs 
MEŽARAUPS
Zutānu Sallija, bagāta saimniece – Dina 
PUČINSKA
Minna, Sallijas meita – Mirdza STANKE-
VICA
Rusuļu Pauls Puķīts, saimnieka dēls – Vil-
nis ZAĻAKMENS
Buchbinders – Alfons ŽUKS
Izrādes vadītāja – Mārīte BRAČA
Darbība notiek Sēlijā, Viesītes pagastā, 
pagājušā gadsimta sākumā, vasarā, divas 
nedēļas pirms Jāņiem…
Izrādes moto: Jā! Kā tas Zālamans saka: 
„… savs laiks piedzimt, savs laiks mirt. 
Savs laiks vaidēt un savs laiks diet. Savs 
laiks mīlēt un savs laiks nīdēt… Visam 
savs laiks!”
Ieeja: 0,50 Ls

Plkst. 22.00
ballīte kopā ar grupu „Titāniks”

Biļešu cena: no plkst. 22.00 – 2,- Ls, pēc 
plkst. 23.00 – 3,- Ls

17. novembrī plkst. 14.00
Latvijas proklamēšanas

93. gadadienai veltīts
Arvīda Žilinska mūzikas skolas

audzēkņu koncerts

Gribu pateikt vislielāko paldies visiem 
tiem cilvēkiem, kuri man noticēja, palīdzēja 
un mani atbalstīja grūtajā tiesāšanās pro-
cesā pret darba devēju, lai attaisnotos pret 
apmelojumiem, cīnītos par savām darba 
ņēmēja tiesībām un atklātu darba devēja 
nelikumīgo un negodīgo rīcību.

Es neturu ļaunu prātu un novēlu veik-
smi turpmākajās gaitās gan darba devē-
jam, gan tiem, kuri mani apmeloja, bet dar-
ba ņēmējus aicinu būt aktīvākiem, zināt un 
aizstāvēt savas tiesības!

L. Jaškova

„Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu.
Dziest gaisma – klusums mūžu sedz.”
                                   (V. Kokle-Līviņa)

Pieminam aizsaulē aizgājušos...

Oļģerts Proščens
06.01.1938.  09.10.2011. (Rites pag.)

Marija Ritenberga
12.08.1919.  13.10.2011. (Viesīte)

Ivans Drozdovs
05.03.1951.  17.10.2011. (Elkšņu pag.)

Līvis Lakstīgala
16.02.1934. V 21.10.2011. (Viesīte)

Jānis Bogdanovičs
25.12.1952.  23.10.2011. (Saukas pag.)

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Viesītes Jaunajos kapos
12. novembrī plkst. 12.00 visi laipni 

aicināti uz kapu sakopšanas TALKU! Lū-
gums līdzi ņemt darbarīkus.

19. novembrī plkst. 16.00 Svecīšu 
vakars

Latvijā ražotu jaunu dīvānu, gultu un 
matraču tirdzniecība, augstas kvalitātes 
mazgājamie līdzekļi no Vācijas 4. novem-
brī no plkst. 10.00 – 15.00 Viesītes kultū-
ras namā!

Aplūkot produkciju un veikt pasūtīju-
mus var interneta adresē:

www.latvijasdivani.lv

SIA „Ledimanda” Viesītē, Smilšu 35, 
jauns preču pievedums: sveces, svečturi, 
parfimērija, bižutērija, cimdi, cepures!

Visu novembri – 20% atlaides apģēr-
biem un apaviem!

Mūsu 8 gadu jubilejā – 10. novembrī – 
atlaides visiem pirkumiem – 25%!

Solārija apmeklētājiem novembrī – dā-
vanas!

Esiet laipni gaidīti! Tālr. 29396865.


