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Vasara. Saulaināka, lietaināka, auglīgāka vai skopāka, pašā vir-
sotnē. Nupat nosvinēti Līgo svētki. Notikuši dažādi pasākumi,
izskanējušas svētkiem veltītas dziesmas. Jūnijs ir liels mēnesis.
Bērnudārzā un skolā izlaidumi. Arī sava savā ziņā virsotne. Ar
bagātīgākiem vai trūcīgākiem rezultātiem. Tomēr visiem svētki.
Košas kleitas, balti krekli un ziedu klēpji. Nesen kāds cilvēks sa-
cīja, ka viņam gan nepatīkot Jāņi. Dienas sākot dilt, vasara do-
das lēnītēm pretim rudenim. Tāpat ar izlaidumiem. No vienas pu-
ses skaisti, bet no otras... nekad vairs bērnība un skolas gadi ne-
atgriezīsies. Viss noslēgsies ar dzīves rudeni. Tās nav pesimis-
tiskas pārdomas, bet gan vienkārša dzīves īstenība. Pēc jūnija nāk
jūlijs un augusts. Daudziem atvaļinājumu laiks, spēku uzkrāša-
na, atpūta un jaunu pozitīvu iespaidu gūšana. Vasara ir piepildīts
laiks. Visā savu vietu atrod arī kapu svētki. Arī šogad novada kap-
sētās notiks svētbrīži. Prieks, ka ar katru gadu kapsētas kļūst sa-
koptākas un skaistākas. Paldies visiem kapu kopējiem - gan pa-
švaldības darbiniekiem, gan mirušo tuviniekiem! Aicinu ne tikai
sakopt kapsētu, bet arī piedalīties kapusvētku dievkalpojumā.
Paldies visiem, kuri atbalstījuši kapusvētku dievkalpojumus ar
savu klātbūtni, dziedot, lūdzot un ziedojot! Mūsu katra sirds ir
dārzs, kas ir jākopj. Mūsu katra dzīve ir kā ābele, kam, rudenim
pretī ejot, jānobriedina augļus.

„Mēs esam līdzīgi
kokiem
bet dzīvojam
ne ar lapām
kas krīt
dzīvojam ar pumpuriem
un ar ziediem
ar domām
ko labu
paveiksim rīt.
Dzīvojam
ne jau asaras skaitot
un stundas
rūgtuma dūmos kas kūp
bet tās sēklas
un sēkliņas dvēselēs kaisot
kurām mīlestību
izaudzēt rūp.”

(K. Apškrūma)

Mums visiem dzīve steidzas pretim Mūžībai. Mums jāaug
Mīlestībā. Par to ir jāatceras, ar to ir jārēķinās.

Tiem, kuri jau Mūžībā, varam palīdzēt ar aizlūgšanām kapusvētkos
un citos brīžos. Vienmēr, kad esam kapsētā, atstāsim to ar lūgša-
nu. Vērsīsimies pie Dieva ar mīlošu sirdi. Nesteidzoties. Atsaucot
atmiņā cilvēku, par kuru lūdzamies: „Mūžīgu mieru dod,………….
(cilvēka vārds), mūžīga gaisma lai viņam(-ai) spīd, lai dus Tavā mie-
rā. Jēzus vārdā. Āmen.”

Mācītājs A. Pavlovičs
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Viesītes novada domes sēdēs šī gada 29. maijā un 18. jūnijā
4 Nolēma sniegt galvojumu Viesītes novada pašvaldībai ar 100%

kapitāldaļām piederošajai SIA „Viesītes komunālā pārvalde”:
l aizņēmuma EUR 203816,00 ņemšanai Valsts kasē projekta

„Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Viesītē”, Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/005, realizācijai;

l aizņēmuma EUR 493186,00 ņemšanai Valsts kasē projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē”, Nr.
3DP/3.5.1.1./IPIA/VARAM/003, realizācijai;

l aizņēmuma līdz EUR 100 000 ņemšanai kurināmā iegādei no AS
„SEB banka” ar bankas noteikto procentu likmi.

4 Apstiprināja Viesītes novada pašvaldības 2013. gada publisko pār-
skatu - ar pārskatu var iepazīties Viesītes novada pašvaldības kance-
lejā Viesītē, Brīvības ielā 10, Viesītes bibliotēkā Viesītē, Smilšu ielā 2,
un pašvaldības mājaslapā.

4 Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 2014/9 „Par grozījumiem 2014.
gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2014/1 „Par Viesītes no-
vada pašvaldības 2014. gada budžetu””.

4 Pieņēma lēmumu samaksāt Valsts kasei aizdevumu EUR 38860,42
par projektu Local Products LLIV - 340 „Vietējo produktu attīstība
Vidusbaltijā”.

4 Apstiprināja Viesītes muzeja „Sēlija” maksas pakalpojumu jau-
nos izcenojumus, kas stājās spēkā ar š. g. 1. jūliju. Pakalpojumu mak-
sa tiek iekasēta, izsniedzot biļetes vai stingrās uzskaites kvītis.

4 No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā bu-
džeta līdzekļiem nolēma apmaksāt izdevumus: EUR 531,39 - par liel-
gabarīta atkritumu izvešanu; EUR 439,49 – par atkritumu izvešanu no
Viesītes novada ezeru atpūtas vietām; EUR 414,23 - par invazīvo augu
(latvāņu) iznīcināšanas pasākumiem.

4 Nolēma 2014. gada 15. augustā plkst. 10.00 Viesītē, Brīvības ielā
10, rīkot Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu -
Saukas pagasts, „Salu purvs” ar apzīmējumu kadastrā 56880070032,
platība 14,30 ha, un Viesītes pagasts, „Pie Ceplīša” ar apzīmējumu ka-
dastrā 56350010054, platība 2,0 ha, cirsmu izsoli. Apstiprināja Viesītes
novada pašvaldības Noteikumus Nr. 3/2014 „Cirsmu izsole”.

4 Nolēma pārdot izsolē Viesītes novada pašvaldībai piederošo dzī-
vokļa īpašumu pēc adreses: Viesītes novads, Viesīte, Raiņa ielā 14 - 1,
kas sastāv no 2 istabām, ar kopējo dzīvokļa platību 31,8 kv. m. Objekta
izsoles sākotnējā cena ir noteikta EUR 850,00. Cenas paaugstinājums
izsoles gaitā (solis) - katru nākamo reizi EUR 50,00. Apstiprināja dzī-
vokļa īpašuma Viesītē, Raiņa ielā 14 – 1, izsoles noteikumus Nr. 4/2014.

4 Sakarā ar to, ka biedrības telpās Rites pamatskolas renovācijas
darbu laikā atradās Rites pamatskolas klases, atbrīvoja Rites pagasta
biedrību „Ritten” no telpu nomas maksas par 2014. gada aprīļa (EUR
7,11) un maija (EUR 7,11) mēnešiem par kopējo summu EUR 14,22.

4 Atļāva zemnieku saimniecībai „Gravas” izvietot reklāmas objektu
ar piesaisti zemei pēc saskaņojuma ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” sa-
ņemšanas.

4 Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Jānim
Dimitrijevam no 2014. gada 21. jūlija līdz 3. augustam (ieskaitot) tika
piešķirta daļa no ikgadējā atvaļinājuma – 2 kalendārās nedēļas. Domes
priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā priekšsēdētāja pienākumus pildīs do-
mes priekšsēdētāja vietnieks Andris Baldunčiks.

4 Papildināja Viesītes novada domes 2014. gada 19. februāra lē-
mumu Nr. 9 „Par Viesītes novada pašvaldības domes atzinumu Ministru
kabineta noteikumu projektam „Dabas parka „Sauka” individuālie aiz-
sardzības un izmantošanas noteikumi” (prot. Nr. 2) ar 4. punktu un līdz
ar to izteica lēmumu šādā redakcijā:

1. Saskaņot Ministru kabineta noteikumu projektu „Dabas parka
„Sauka” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un sniegt
pozitīvu atzinumu ar nosacījumu, ņemot vērā situāciju, ka Saukas ezers
ir ainavisks Eiropas nozīmes aizsargājams biotops Eitrofi ezeri ar ie-
grimušu ūdensaugu un peldaugu augāju (Natura 2000 kods 3150), kura
piekrastes joslā sastopami prioritāri Eiropas nozīmes aizsargājami bio-
topi „veci jaukti platlapju meži” (Natura 2000 kods 9020), „staignāju
meži” (Natura 2000 kods 9080).

Saukas ezers ir morfometriski eitrofs ezers. Šādiem ezeriem ezer-
dobes morfometrija nodrošina vienmērīgu ūdens sasilšanu un sajauk-

šanos visā ezera dziļumā. Ja organisko vielu produkcija ir liela un ne-
tiek pilnībā patērēta, tad nemineralizētās organiskās vielas ezerdobē vei-
do dūņu nogulumus, kuru rezultātā samazinās ezera dziļums. Tas no-
zīmē, ka barības vielu ieskalošanās ezerā veicina aļģu un ūdensaugu
savairošanos. Tam notiekot masveidā - ezera kvalitāte pasliktinās.
Eitrofikācija (ar barības vielām bagāta ezera aizaugšana) morfometriski
eitrofajos ezeros norit ne tikai to piekrastes seklūdens daļā, bet visā tā
platībā. Saukas ezera krastos novērota tieša piesārņojuma ieplūšana ūde-
nī laivu piestātnēs un no vasaras mājām. Galvenais ezera ietekmējošais
faktors ir piesārņojuma, galvenokārt biogēnu ieplūde ezerā no ezera kras-
tos esošajām dzīvojamajām mājām un rekreācijas objektiem, jo prak-
tiski nevienā no tām nenotiek notekūdeņu pietiekama attīrīšana. Saukas
ezera aizaugšanu aizkavē tikai tā morfoloģija (samērā šaura seklūdens
josla) un sliktā ūdens caurredzamība, kas ierobežo ūdensaugu attīstību.
Saukas ezera krastos 20 - 30 m no ūdens līnijas atrodas lielākā daļa no
tiešā piesārņojuma avotiem. („Dabas parka „Sauka” dabas aizsardzī-
bas plāns” laika posmam no 2011. gada līdz 2021. gadam).

2. Lai mazinātu antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz Saukas
ezera ūdens ekosistēmu, novērstu ezera krastu erozijas procesu attīs-
tību, saglabātu apvidum raksturīgo ainavu un ezera krastos sastopamos
Eiropas nozīmes biotopus un nepieļautu Saukas ezera, kurš ir Eiropas
nozīmes aizsargājams biotops Eitrofi ezeri ar iegrimušu ūdensaugu un
peldaugu augāju (Natura 2000 kods 3150), labvēlīgā aizsardzības sta-
tusa samazināšanos - ir nosakāma Saukas ezera 50 metrus plata virs-
zemes ūdensobjekta aizsargjosla. Aizsargjoslas platumu nosaka, ņemot
vērā gada vidējo ūdens līmeni, bet, ja ir skaidri izteikts stāvs pamat-
krasts - no tā augšējās krants. (Aizsargjoslas platumu pašvaldība var
koriģēt atbilstoši situācijai dabā, kā arī izmantojot datu bāzi „Ozols”:
www.ozols.gov.lv).

3. Saukas ezera 50 metru virszemes ūdens objektu aizsargjoslā aiz-
liegts:

3.1. mainīt esošās reljefa formas (izņemot smilšu uzbēršanu peldvietās);
3.2. būvēt kapitālās ēkas un būves, t. sk. ierīkot dīķus, izņemot

Aizsargjoslu likuma 37. panta 1. daļas 4. punktā noteiktajos gadījumos
(izņemot īslaicīgās lietošanas būves);

3.3. notekūdeņus novadīt vidē. Pieļaujama to uzkrāšana hermētis-
ki slēgtās un izvedamās tvertnēs bez izplūdes vidē.

4. Izteikt 14.8. punktu šādā redakcijā „Ezeros veidot mākslīgas sa-
las, kā arī būvēt un izvietot peldošas konstrukcijas, izņemot laipu kons-
trukcijas”.

4 Ar 2014. gada 17. jūliju (pēdējā darba diena) nolēma izbeigt dar-
ba līgumu ar Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāju Aiju Butāni, ņemot vērā
viņas personīgo iesniegumu par darba attiecību izbeigšanu.

4 Nolēma slēgt medību platību medību tiesību savstarpējo līgumu
ar Mednieku klubu „Province” par tiesībām organizēt medību saimniecību
pašvaldībai piekrītošajā zemes platībās Viesītes novada Elkšņu pagastā
ar kadastra apzīmējumu 56580010118.

4 Zemes jautājumos:
l nolēma slēgt zemes nomas līgumu laika posmam no 19.06.2014.

līdz 18.06.2015. ar R. R. par daļu no zemes gabala Viesītes pilsētā 500
kv. m. platībā iznomāšanu mazdārziņa vajadzībām;

l nolēma nodot bez atlīdzības 609/12200 domājamās daļas no ze-
mes gabala 1401 kv. m. platībā ar kadastra Nr. 56150011801 A. O. dzī-
vokļa uzturēšanai;

l zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 568000020064 un platī-
bu 3,2 ha, kas atrodas Viesītes novada Rites pagastā, piešķīra nosau-
kumu „Jaunvirši”, Rites pag., Viesītes nov. Noteica zemes lietošanas
mērķi: 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība;

l zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 56150010316 un platī-
bu 664 kv. m. un 56150010305 ar platību 1202 kv. m., kas atrodas Viesītes
novada Viesītē, nolēma pārkārtot robežas dabā un piešķirt adresi: Kalna
iela 20A, Viesīte, Viesītes nov. Noteica zemes lietošanas mērķi: 0060 -
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. Nostiprināja īpa-
šuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz zemes vienībām. Piešķīra
nepieciešamo finansējumu zemes vienību dokumentācijas sakārtoša-
nai un ierakstīšanai Zemesgrāmatā;

oFICIÂLÂS ZIÒAS
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l atļāva L. L. atdalīt zemes vienības 22,0 ha platībā un 13,0 ha pla-
tībā no piederošā nekustamā īpašuma, neizstrādājot zemes ierīcības pro-
jektu. Atdalītajām zemes vienībām piešķīra jaunu nosaukumu – „Meža
Žievalti”, Viesītes pag., Viesītes nov., nosakot zemes izmantošanas mēr-
ķi: 0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība;

l atļāva D. L. atdalīt zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 0,7 ha
platībā no piederošā nekustamā īpašuma, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu. Atdalītajām zemes vienībām piešķīra jaunu nosaukumu  –
„Veldres”, Viesītes pag., Viesītes nov., un noteica zemes izmantošanas
mērķi: 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība;

l noteica zemes lietošanas mērķi nomas objekta Viesītes novada paš -
valdības īpašuma „Gričānu karjers”, Viesītes pag., Viesītes nov., zemes
vienības daļai 2,94 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 56350150072 - 0401 (derīgo izrakteņu ieguves teritorija);

l slēdza zemes nomas līgumu ar E. S. laika posmam no 01.07.2014.
līdz 30.06.2024. par zemes gabala 0,05 ha platībā „Pie Akmens” - 21
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350120076 Viesītes no-
vada Viesītes pagastā iznomāšanu rekreācijas vajadzībām;

l slēdza zemes nomas līgumu ar D. L. laika posmam no 01.07. 2014.
līdz 30.06.2015. par zemes gabaliem 4,8 ha kopplatībā Viesītes nova-
da Elkšņu pagastā ar apzīmējumu kadastrā 56580010122 iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām;

l ar 2014. gada 30. jūniju (pēdējā diena) izbeidza nomas tiesības

E. Č. uz zemes gabalu 0,0669 ha platībā „Pie Akmens” - 14, Viesītes
pagastā;

l slēdza zemes nomas līgumu ar R. G. laika posmam no 01.07.2014.
līdz 30.06.2024. par zemes gabala 0,0669 ha platībā „Pie Akmens” -
14 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350120076 Viesītes
novada Viesītes pagastā iznomāšanu rekreācijas vajadzībām;

l atļāva atdalīt T. G. un D. L. piederošā kopīpašuma zemes vienī-
bu 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56350060135, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu. Atdalītajai zemes vienībai piešķīra jaunu no-
saukumu - „Ainavas”, Viesītes pag., Viesītes nov., atdalītajai zemes vie-
nībai noteica zemes izmantošanas mērķi: 0201 - zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

4  Tika nolemts šogad Viesītes Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt
viesītietei, māksliniecei Ligitai Caunei - par Viesītes vārda nešanu pa-
saulē un Viesītes atpazīstamības veicināšanu, rīkojot mākslinieku ple-
nērus „Sēlijas vasara” un izveidojot Arkādija Kasinska balvu, par per-
sonīgo ieguldījumu Viesītes kultūrvēsturiskā mantojumā veidošanā
(Viesītes ev. lut. baznīcas altāra gleznas uzgleznošana, Viesītes kultū-
ras pils Tradīciju zāles dizaina izstrāde). Apbalvojums „Viesītes Goda
pilsonis” Ligitai Caunei tiks pasniegts Viesītes pilsētas svētku laikā 2014.
gada 2. augustā.

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 16. jūlijā.

Materiālu sagatavoja domes kancelejas vadītāja D. Vītola.
Sīkāku informāciju varat saņemt domes kancelejā.

Šī gada 19. jūnijā Viesītes novada domē aizvadīta diskusija par Viesītes
novada attīstības potenciālu un perspektīvajiem attīstības virzieniem.
Bez vietējiem uzņēmējiem un pašvaldības pārstāvjiem tajā piedalījās
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta Lauksaimniecības attīstī-
bas un ekonomikas attiecību nodaļas vadītājs Dr. oec. Andris Miglavs

un Latvijas Universitātes asoc. prof., Dr. geogr. Pēteris
Šķiņķis.

Pēc aizvadītās tikšanās uzņēmēji secināja, ka šāda
sadarbība ir nepieciešama un ir jāveido neformāls klubs,
kurā, uzņēmējiem sanākot kopā, tiktu risināti sāpīgie
jautājumi. Jaunais uzņēmējs viesītietis Kalvis
Kārkliņš sanāksmi vērtē kā produktīvu: „Pieaicināto
ekspertu viedoklis par Viesītes ekonomiskās izaugsmes
variantiem bija reālistisks un vairāk vai mazāk
ieviešams dzīvē, piemērojot to specifiski vietējai
situācijai. Pozitīvi vērtēju sanāksmē uzsākto diskusiju
par Viesītes uzņēmēju kluba izveidi, kas patiesi
veicinātu lokālo uzņēmēju kooperāciju un mijiedarbību
ar Viesītes novada domi.”

Sanāksmes izskaņā iezīmēti arī virzieni, kuros
jāstrādā – kooperācija starp vidējiem un mazajiem zem-
niekiem, sadarbības starp novadiem, lai nodefinētu
vajadzības. Uzņēmējdarbības vides attīstīšanu varē-

tu arī veicināt, veidojot bāzi bijušās arodskolas telpās.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

Viesītē turpinās diskusijas par
uzņēmējdarbības vides uzlabošanu

APSTIPRINĀTI
Viesītes novada domes

2014. gada 18. jūnija sēdē (prot. Nr. 8; 10.#)

Viesītes novada pašvaldības 2014. gada saistošie
noteikumi Nr. 2014/9 „Par grozījumiem 2014. gada

19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2014/1
„Par Viesītes novada pašvaldības 

2014. gada budžetu””

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”15. pantu, 
43. pantu un 46. pantu,

likumiem „Par pašvaldību budžetiem”, 
„Par budžetu un finanšu vadību”,

„Par valsts budžetu 2014. gadam”.

1. sadaļa „Viesītes novada pašvaldības pamatbudžets 2014. ga-
dam”

1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības 2014. gada pamat-
budžeta ieņēmumus 3157998 EUR apmērā (saskaņā ar 1. pieli-
kumu).

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības 2014. gada pa-
matbudžeta izdevumus 3776160 apmērā (saskaņā ar 2. pieli-
kumu).

3. Apstiprināt pamatbudžeta finansēšanu 2014. gadam (saskaņā ar
3. pielikumu).

4. Apstiprināt paskaidrojumu par Viesītes novada pašvaldības 2014.
gada budžetu (saskaņā ar 4. pielikumu).

Novada domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs
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Jūnijs - viens no skaistākajiem vasaras mēnešiem - ieskandina va-
saru, nāk ar burvīgiem svētkiem - Līgo vakaru, Jāņu dienu un Pēteriem,
šajā laikā vispilnīgāk varam izdzīvot un baudīt dabas krāšņumu un ne-
atkārtojamību. Šis ir arī ļoti piemērots laiks, kad svinēt kāzas, lai arī
izsenis par kāzu svinēšanas laiku pieņemts uzskatīt rudens mēnešus.

Kā tad ir svinēt kāzas pašā Līgo vakarā? Lai to noskaidrotu, laikā
starp Jāņiem un Pēteriem saskaņā ar aizsākto tradīciju devāmies apciemot
Valentīnu un Kestuti Černauskus Elkšņu pagasta „Jaunaizkārkļu”
mājās, kuri kāzas svinējuši 1959. gada 23. jūnijā un šogad atskatās uz
55 kopā nodzīvotiem gadiem.

Paši smaragda kāzu jubilāri
saka – kāzu jubilejas ģimenē ne-
kad netiekot svinētas, toties lus-
tīgi radu pulkā tiek atzīmētas dzim-
šanas un vārda dienas. Šajās rei-
zēs visi esot kopā – gan meitas
Ingrīdas, gan dēla Daiņa ģimenes.
Arī mūsu sarunai ar jubilāriem drīz
pievienojas dēls Dainis un meitas
Ingrīdas meita Linda.

Ritinot atmiņu pavedienu, no-
skaidrojam, ka Kestutis ir dzimis
Lietuvā, netālu no Rokišķiem, bet
uz šo pusi viņa vecāki pārcēlās,
kad zēnam bija 3 gadi. Ģimenē
viņi bijuši seši bērni. Dainis par
tēvu saka – viņam bija grūta bēr-
nība. Juku laikos - 1941. gadā, kad
ienāk vācieši un Kestutim ir tikai

7 gadi, nošauj viņa tēvu, un puika paliek par vecāko ģimenē.
Valentīna sevi uzskata par vietējo – te piedzimusi, mūžu nodzī-

vojusi. Viņas vecvecāki uz Elkšņiem pārcēlušies no Rudzātiem Preiļu
pusē. 1925. gadā te nopirkuši zemi. Uzcelta māja (Valentīna ar vīru
to sauc par veco māju, jo, uzsākot kopdzīvi, uzcēluši cieši blakus
pirmajai otru māju, kurā abi dzīvo arī pašlaik) – tajā dzīvojusi
Valentīnas mamma un viņas māsa ar ģimenēm. Dainis stāsta par to,
cik interesanti izveidojušies divu no Rudzātiem atnākušo ģimeņu
likteņi – atvases saprecējušās savā starpā, un tā nu iznācis, ka ap-
kārt esošajās mājās dzīvoja radi.

Valentīna un Kestutis abi mācījušies Elkšņu pamatskolā, bet nopietnāka
interese vienam par otru radusies daudz vēlāk. Puisis pēc skolas aiz-
gājis mācīties par traktoristu, tad sekoja dienests padomju armijā, pēc
kura viņš atgriezās Elkšņos. Tolaik šeit bieži tika rīkotas balles. Tajās
tad arī saskatījušies. Jaunieši cerējušies gadu - no Jāņiem līdz Jāņiem.
Tad arī svinētas kāzas. Abi atzīst - pēckara laiks bija smags, bet cilvē-
ki vairāk sanāca kopā, neierāvās sevī, bija atsaucīgāki, izpalīdzīgāki,
vienkāršāki un svētkus svinēt mācēja. Kāzu svinības notikušas vecajā
mājā – tur bijusi lielāka zāle, jo kāzas nebijušas no mazajām. Mielasts
svinībām sarūpēts, izmantojot savā saimniecībā uzaudzēto. Arī alu paši
brūvējuši. Tolaik vēl drīkstēja svinēt arī Jāņus – tā iznākuši dubulti svēt-
ki. Jaunais pāris sarakstījies Elkšņu dzimtsarakstu nodaļā un pēc tam
devies uz Rubenes katoļu baznīcu, kur abi tikuši arī salaulāti. Valentīna
atceras – viņu kāzu diena bijusi saulaina. Kāzas patiešām tikušas svi-
nētas trīs dienas - visilgāk ciemojušies viņas radi no Latgales puses.

Valentīna ar Kestuti saka – kopā nodzīvotie gadi paskrējuši kā mir-
klis, bet dzīvots labi. Lai kādi laiki un valdības nākuši, ja cilvēks strā-
dā, dzīvot var. Valentīna kādu gadu strādājusi par uzskaitvedi lopko-
pībā, tad beigusi kursus grāmatvežiem un lielākā darba mūža daļu aiz-
vadījusi, strādājot par algu grāmatvedi padomju saimniecībā „Susēja”.
Šis darbs prasīja daudz laika, arī negulētas naktis. Kestutis vairāk nekā
40 gadus nostrādājis par traktoristu – vispirms Aknīstes MTS, pēc tam –
padomju saimniecībā „Susēja”. Abi savu darbu veikuši godam, par ko
saņemts ne viens vien Goda raksts.

Līdztekus valsts darbam Valentīna un Kestutis rosīgi darbojās savā

saimniecībā. Jaunais pāris sākumā divus gadus nodzīvojis vecajā mā-
jiņā, bet tad sākuši celt paši savu māju. Viegli nav bijis, jo šim darbam
varēja veltīt tikai brīvdienas un svētku dienas. „Toreiz jau savu māju
celt nedrīkstēja, vajadzēja iet dzīvot uz daudzdzīvokļu māju centrā,”
saka saimnieks. Materiālus tolaik iedeva tikai remontam, bet viņi ķē-
rās pie mājas celšanas. Tā ļoti tuvu vecajai mājai tapa jaunā. Sākumā
tajā bijis pašauri, bet darbs pie mājas labiekārtošanas nav apstājies -
laika gaitā tai uzcelta piebūve, sakārtots arī otrais stāvs, un tagad tur
mitinās meitas Ingrīdas ģimene.

Valentīna saka – viņai vaļaspriekiem īpaši laika nav bijis nekad –
daudz laika paņēmis darbs un dārzs, arī saimniecība un bērni. Bērnus
audzināt palīdzēja Valentīnas vecāki. Vienmēr bijuši arī savi lopi.
Saimnieks ar saimnieci teic - pārdzīvoti dažādi laiki, kad nedrīkstēja
turēt vairāk par vienu lopu, kad siena pļavas bija prom no mājām – vis-
pirms Lukstu pļavas, vēlāk arī tuvāk mājām. Valentīna atceras, ka vie-
nu gadu sagādātais siens aizpeldējis prom, jo upe izgājusi no krastiem.
Dēls Dainis piebilst – māte ir prasmīga sieru sējēja. Savukārt uz
Ziemassvētkiem ģimene nekad neiztiek bez gardām māju desām.

Tagad saimniecība vairs nav tik liela – ir govs un divi sivēni, vis-
tas, audzēšanai paņemti broileri. Saimniece ir bažīga par to, kā turpmāk
būs, jo spēka paliek mazāk: „Grūti par to pat domāt, jo esi pieradis, ka
tev ir savs piens, krējums, biezpiens, bet kad ir jāpērk, tad ir, kā ir,” saka
Valentīna.

Pats saimnieks Kestutis ir īsts optimisma un darbīguma iemiesojums.
Viņš ir mazrunīgs, lielākie stāstītāji ir Valentīna un dēls Dainis, un ir
patīkami klausīties, kā viņi par savu tuvo cilvēku runā ar lepnumu un
mīlestību. Tiekam cienāti gan ar jauno medu, gan zemenēm un uzzi-
nām, ka Kestutis ir bitenieks – šīs amata prasmes pārmantotas no tēva
un vectēva. Šobrīd viņa pārzi-
ņā ir 12 stropu, lai arī to skaits
savulaik ir sasniedzis pat 20.
Saimnieks saka - bites slikti ie-
tekmē siltās ziemas, saimes aiz-
iet bojā. Arī medus ievākšanai
bitēm šovasar līdz šim nav bi-
juši īpaši labvēlīgi apstākļi, tā-
pēc medus raža nebūs pārāk lie-
la. Saimnieka aprūpē ir arī ze-
meņu lauks. Ilgus gadus Kestutis
cepis maizi. To viņš iemācījies
no sievas mātes. Brūvējis arī alu,
bet tagad to vairs nedara.
Savulaik gatavots arī māju
vīns – bijis pilns pagrabs.
Izejvielām izmantotas ogas un

Ar sapratni un mīlestību - 
jau 55 gadus kopā
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augļi, un saimniece ar dēlu slavē – vīns tēvam izdevies ļoti labs. Dainis
atceras anekdotisku gadījumu no tiem laikiem, kad vēl bijis puika –ne-
bijis laba pagraba, tādēļ netālu no mājas pudeles ieraktas zemē, bet vie-
ta netikusi precīzi atzīmēta un pēc tam vīnu vairs nav izdevies atrast.
Vīri gan meklējuši, bet nekā. Valentīna atceras uz dēla Daiņa kāzām
brūvēto ābolu vīnu, ko meitenes slavējušas un līgavainim jautājušas,
vai tēvam vairāk neesot tāda vīna.

Dainis saka – tēva pārziņā ir arī divi zivju dīķi. Saimnieks zivis baro
katru dienu, vāra kviešus, bet ar makšķerēšanu gan esot, kā esot. Katru
dienu savu tiesu prasa kaķis – saimnieka mīlulis - tam noteikti jāsaķer
sīkās zivtiņas.

Kestutis saka – mierā nosēdēt nevar, ir jākustas. Dainis atceras, ka
90. gados, kad tēvam jau bija 60 gadu, tikusi uzbūvēta klēts un atjau-
nota nodedzinātā kūts. Arī pēc aiziešanas pensijā tēvs kopā ar jauna-
jiem gājis mežā līdz kādiem gadiem septiņdesmit. Dēls smej – tēvs mē-
dzot teikt: „Nez kas ir noticis, ka vairs nevar paspēt visus darbus pa-
veikt tā, kā agrāk”, bet par gadiem viņš pat neaizdomājoties. Arī tagad
tēvs darbos pavada visu dienu. Kad jāiet pie bitēm, viņa darba diena
sākas 4.00 no rīta un nereti noslēdzas desmitos vakarā. Kestutis pats
vēl brauc ar traktoru, „ar dzelžiem ņemties”, kā saka mājinieki, ir viņa
sirdslieta.

Černausku ģimenē izaudzināti divi bērni – dēls Dainis un meita Ingrīda,
un tagad prieks par mazmeitām Lauru, Madaru un Lindu. Vecāko maz-
meitu veiksmēm un panākumiem vairāk iznāk sekot no attāluma – abas
jau pabeigušas studijas un strādā Rīgā, bet jaunākā mazmeita Linda,
kura nupat ar labām sekmēm pabeigusi Viesītes vidusskolas 4. klasi un
mācās mūzikas skolā, ir vectēva un vecmammas prieks un acuraugs.

Kad jautājam smaragda pārim par to, kā labi sadzīvot, tik ilgus ga-
dus esot kopā, viņi saka: „Īpašas receptes mums nav. Bez strīdiem ne-
iztiek neviens, bet ir jāmāk piekāpties. Piekāpies un dzīvo tālāk. Pie
tam piekāpties jāmāk abām pusēm.”

No darbīgās un dzīvespriecīgās Černausku ģimenes šķiramies viņu
mājas pagalmā. Šķiramies ar domu tikties 60 gadu kāzu jubilejā un, pro-
tams, novēlot viņiem veselību, vēl daudzus, daudzus kopdzīves gadus,
kā arī saglabāt viņos esošo vitalitāti un dzīvesprieku!

Ar Černausku ģimeni tikās D. Vītola un L. Griškena.
Foto ģimenes arhīva, L. Griškenas foto

APSTIPRINĀTI
Ar Viesītes novada domes

2014. gada 18. jūnija sēdes lēmumu Nr. 4 (prot. Nr. 8)

Viesītes muzeja „Sēlija” maksas pakalpojumu izcenojumi
ar 2014. gada 1. jūliju

1. Muzeja krājuma materiālu, bibliotēkas un zinātniskā arhī-
va izmantošana:

1.1. skolēniem, studentiem, pensionāriem – EUR 0,50 par vienu vie-
nību,

1.2. pieaugušajiem – EUR 0,60 par vienu vienību,
1.3. krājuma materiālu, muzeja bibliotēkas materiālu izmantošana

zinātniski pētnieciskajam darbam – bezmaksas.
2. Krājuma materiālu skenēšana, drukāšana – EUR 0,50 par vie-

nu lapu.
3. Krājuma materiālu atlase un sagatavošana, kopēti materiā-

li no muzeja krājuma – EUR 0,60 par vienu lapu.
4. Krājuma materiālu izmantošana pārfotografēšanai un fil-

mēšanai - EUR 0,60 par vienu vienību.
5. Muzeja apmeklējuma ieejas biļešu cenas
5.1. Muzeja ekspozīcijas apskate (A. Brodeles iela 7)

5.1.1. skolēniem, studentiem un pensionāriem – EUR 0,70
5.1.2. pieaugušajiem – EUR 1,40

5.2. Paula Stradiņa skola (Peldu iela 2)
5.2.1. skolēniem, studentiem un pensionāriem – EUR 0,40
5.2.2. pieaugušajiem – EUR 0,70

5.3. Fotogrāfa M. Buclera kabineta apmeklējums (Saukas pa-
gasta pagastmājā, Lonē)

5.3.1. skolēniem, studentiem un pensionāriem –EUR 0,40
5.3.2. pieaugušajiem – EUR 0,70.

6. Bezmaksas apmeklējums: pirmsskolas vecuma bērniem, inva-
līdiem un bērnu namu audzēkņiem, Latvijas muzeju darbiniekiem, vie-
nam grupas vadītājam vai gidam, Viesītes novada izglītības iestāžu au-
dzēkņiem, mācību stundu ietvaros.

7. Ekskursiju vadīšana:
7.1. ekskursija pilsētā 1 stundu – EUR 10,50
7.2. ekskursija pilsētā 2 stundas – EUR 15,00
7.3. ekskursija ārpus pilsētas teritorijas - EUR 30,00
7.4. gida pakalpojumi – EUR 4,50
8. Pakalpojumu maksa tiek iekasēta, izsniedzot biļetes vai stin-

grās uzskaites kvītis.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs

Vienmēr tuvumā būt...
Apskaut, samīļot, sasildīt.
No rītiem dienas gaitās
Ar mīlestību pavadīt.
Vakaros no darba
Ar maigumu sagaidīt.
Vienmēr tuvumā būt...
Arī kad sniegi snigs,
Kad mākoņi sabiezēs
Un soļi dūksnājā stigs.
Vēlos tev tuvumā būt,
Ne mirkli nejusties lieks
Sajust, ka esmu mīlēts
Ka esmu vajadzīgs.
B. Debeļska
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa sveic kāzu jubilejās:
Leontīni un Pēteri Veigurus 50 gadu kāzu jubilejā - Zelta kā-

zās – 20.06.1964.
Valentīnu un Kestuti Černauskus 55 gadu kāzu jubilejā -

Smaragda kāzās - 23.06.1959.
Judīti un Uldi Kalniņus 55 gadu kāzu jubilejā - Smaragda kā-

zās - 23.06.1959.

APSTIPRINĀTI
Viesītes novada pašvaldības

domes sēdē 2014. gada 18. jūnijā
(prot. Nr. 8; 6.#)

Viesītes novada pašvaldības NOTEIKUMI Nr. 3/2014
„Cirsmu izsole”

Viesītes novada Viesītē

1. Izsoli organizē Viesītes novada pašvaldība, turpmāk tekstā –
Izsolītājs.

Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Viesītes novada domes 2014. gada
18. jūnija lēmumu Nr. 6; prot. Nr. 8.

Sūdzības par pārkāpumiem izsolē iesniedzamas Viesītes novada paš -
valdībai pašvaldības kancelejā Viesītē, Brīvības ielā 10.

2. Izsoles laiks un vieta: Viesītes novada Viesītē, Brīvības ielā 10,
pašvaldības sēžu zālē, 2014. gada 15. augustā plkst. 10.00.

Sludinājums publicējams laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Brīvā
Daugava”. Paziņojums par izsoli ievietojams kārtībā, kādā tiek pub-
licēti pašvaldību domju (padomju) saistošie noteikumi.

3. Izsoles objekts: Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Viesītes novada Saukas pagasta „Salu purvs” ar apzīmē-
jumu kadastrā 56880070032 kailcirtes (1. kvartāla 9., 10., 13., 17., 18.,
21., 22., 26., 28., 35., 36., 38., 41., 55. nogabali) 14,30 ha platībā, krā-
ja 3146,94 (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit seši komats deviņdes-
mit četri) kubikmetri¨, un Viesītes novada Viesītes pagasta „Pie
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APSTIPRINĀTI
Viesītes novada pašvaldības

domes sēdē 2014. gada 18. jūnijā
(prot. Nr. 8; 7.#)

Viesītes novada pašvaldības NOTEIKUMI Nr. 4/2014
„Dzīvokļa īpašuma Viesītes novada Viesītē, 

Raiņa ielā 14 – 1, izsole”
Viesītes novada Viesītē

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota izsole dzīvokļa īpa-
šumam Viesītes novada Viesītē, Raiņa ielā 14 - 1, pircēja noteikšanai
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.

2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu:
2.1. Viesītes novads, Viesīte, Raiņa iela 14 - 1, kadastra numurs

56159009202;
2.2. sastāv no viena dzīvokļa 31,8 kv. m. platībā un 320/2087 do-

mājamām daļām no 2 (divām) būvēm (ar kadastra numuriem
56150010658001; 56150010658002) un zemes gabala ar kadastra ap-
zīmējumu 56150010658.

3. Objekta izsoles sākotnējā cena ir noteikta: EUR 850,00.Cenas
paaugstinājums izsoles gaitā (solis): katru nākamo reizi EUR 50,00.

4. Apgrūtinājumi: nav.

5. Izsole notiks 2014. gada 15. augustā 09.00 Viesītes novada Viesītē,
Brīvības ielā 10.

6. Izsoles norise:
6.1. mutiska izsole ar augšupejošu soli;
6.2. izsole notiks vienā kārtā;
6.3. izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas.
7.Izsoles dalībnieku reģistrācija:
7.1. pieteikumus mutiskai izsolei var iesniegt sešu nedēļu laikā no

izsoles izsludināšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz pē-
dējās dienas plkst. 16.00 Viesītes novada pašvaldības kancelejā, Brīvības
ielā 10, Viesītē, Viesītes novads;

7.2. pieteikumi iesniedzami rakstveidā ar atzīmi, kura īpašuma iz-
solei tos iesniedz. Iesniegumos norādāms iesniedzēja nosaukums (ju-
ridiskai personai), vārds un uzvārds (fiziskai personai). Iesniedzams no-
drošinājumu apliecinošs dokuments;

7.3. nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas ieskaitāms Viesītes
novada pašvaldībai: A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV66UNLA0009013130395;

7.4. nodrošinājums tiek atmaksāts nedēļas laikā pēc izsoles šādos
gadījumos:

7.4.1. tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdoda-
mo objektu,

Ceplīša” ar apzīmējumu kadastrā 56350010054 kopšanas cirtes (1.
kvartāla 1. un 2. nogabali) 2,0 ha platībā, krāja 267,39 (divi simti seš-
desmit septiņi komats trīsdesmit deviņi) kubikmetri.

Kopējais apjoms 3414,33 (trīs tūkstoši četri simti četrpadsmit ko-
mats trīsdesmit trīs) kubikmetri. Krāja pārdodas kopumā.

4. Dalībnieka reģistrācijas nodeva EUR 30 (trīsdesmit euro), dro-
šības nauda – 10% no izsoles sākuma cenas.

Dalībnieka reģistrācijas nodeva iemaksājama pašvaldības kon-
tā: LV66UNLA0009013130395, SEB banka, Jēkabpils filiāle, kods
UNLALV2X009.

Drošības nauda iemaksājama pašvaldības kontā:
LV66UNLA0009013130395, SEB banka, Jēkabpils filiāle, kods
UNLALV2X009.

5. Izsoles dalībnieku reģistrācija:
5.1. izsoles dalībnieku reģistrācija notiks darba dienās Viesītē, Brīvības

ielā 10, pašvaldības kancelejā līdz 2014. gada 14. augustam (ieskai-
tot) no plkst. 9.00 - 12.00;

5.2. izsoles dalībniekam reģistrējoties jāiesniedz šādi dokumen-
ti:

5.2.1. juridiskām personām, arī personālsabiedrībām:
5.2.1.1. apliecināts spēkā esošs statūtu (līguma) noraksts vai izraksts

par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu,
5.2.1.2. attiecīgās institūcijas lēmums par cirsmu iegādi,
5.2.1.3. attiecīgā valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko

personu (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām
no izsoles dienas),

5.2.1.4. uzņēmumu reģistra vai komercreģistra apliecības kopija (uz-
rādot oriģinālu) vai notariāli apliecināta kopija,

5.2.1.5. PVN maksātāja reģistrācijas apliecība (ja pircējs ir PVN no-
dokļa maksātājs),

5.2.1.6. pilnvara, ja izsolē nepiedalās pārvaldes institūcijas pārstā-
vis,

5.2.1.7. iesniegums,
5.2.1.8. maksājuma uzdevums ar bankas zīmogu par reģistrācijas no-

devas un drošības naudas iemaksu;
5.2.2. fiziskām personām:
5.2.2.1. pases kopija (uzrādot oriģinālu) un izziņa par deklarēto dzī-

ves vietu,
5.2.2.2. nodokļu maksātāja apliecība,
5.2.2.3. iesniegums,
5.2.2.4. maksājuma uzdevums ar bankas zīmogu par reģistrācijas no-

devas un drošības naudas iemaksu.
6. Izsoles dalībniekiem aizliegts uzaicināt ierasties izsoles telpā ne-

piederošas personas, izņemot vienu (1) fizisku personu - palīgu. Ja iz-
soles dalībnieks pārkāpj šo noteikumu, viņu nepielaiž izsolē. Reģistrācijas

nodeva netiek atmaksāta.
7. Kopējā cirsmu sākumcena noteikta EUR 78673,50 (septiņdesmit

astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs komats piecdesmit euro).
8. Izsoles veids: mutiska ar augšupejošu soli. Izsoles solis EUR 200

(divi simti euro).
9. Izsoles metode: vairāksolīšana, izmantojot uzsaukšanu un pie-

sitienu ar trešo reizi.
10. Cirsmu pirkuma tiesības iegūst solītājs, kas nosolījis augstāko

cenu.
11. Izsolē piedāvātās cirsmas izstrādes termiņš ir 3 (trīs) gadi no

ciršanas apliecinājuma izsniegšanas dienas.
12. Izsolē piedāvātās kailcirtes nosolītājam jāapmežo saskaņā ar ap-

saimniekošanas projektu.
13. Pēc nosolītās cirsmas tiek noformēts cirsmas izsoles protokols,

kuru paraksta nosolītājs un izsoles komisija.
14. Rēķinus nosolītājam par nosolīto cirsmu izsniedz izsoles dienā

pēc izsoles vai vēlāk, savstarpēji vienojoties.
15. Nosolītājam nosolītā summa (atskaitot no tās samaksāto drošī-

bas naudu) jāsamaksā ar pārskaitījumu saskaņā ar Izsolītāja izsniegto
rēķinu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas un maksājuma orde-
ris jāuzrāda Izsolītājam. Ja noteiktajā laikā nauda nav samaksāta, no-
solītājs zaudē tiesības uz cirsmu un samaksāto drošības naudu.

Pārējiem dalībniekiem drošības nauda tiek atmaksāta.
16. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles:
16.1. izsole uzskatāma par nenotikušu, ja netiek saņemts neviens pie-

dāvājums pirkt objektu;
16.2. ja objekta izsole nenotiek, tiek rīkota jauna izsole;
16.3. ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ,

visus izdevumus, kas radušies sakarā ar izsoles atzīšanu par spēkā ne-
esošu, sedz no izsoles rīkotāja līdzekļiem;

16.4. ja izsole atzīta par spēkā neesošu tādēļ, ka pircējs nav veicis
noteiktajā laikā samaksu par objektu un noslēdzis pirkuma līgumu, at-
kārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu par objekta pirkšanu par
savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solīja augstāko cenu pirms
pircēja nosolītās cenas un izpilda Izsoles noteikumus.

17. Izsoles komisijai ir tiesības atrisināt jautājumus, kas rodas iz-
soles gaitā un nav atrunāti šajos noteikumos, saskaņā ar pastāvošajām
LR likumdošanas normām.

18. Izsoles komisijas priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt no izsoles
norises telpas personas, kuras traucē izsoles gaitu.

19. Skatītājiem noteikta ieejas maksa EUR 2,- (divi euro).
20. Izziņas par izsoli sniedz:
Viesītes novada Viesītē, Brīvības ielā 10, 2. st. 9. kab., mob. tālru-

nis: 29471214.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs
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7.4.2. ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vai-
nas dēļ;

7.5. nodrošinājums tiek ieskaitīts objekta pirkuma maksā objekta ie-
guvējam;

7.6. līdz izsoles dienai iesniedzami arī sekojoši dokumenti:
7.6.1. juridiska persona vai personālsabiedrība iesniedz ap-

liecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par
pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, at-
tiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi,

7.6.2. fiziskām personām - pases kopija un izziņa par dek-
larēto dzīves vietu.

8. Pirkuma maksa maksājama euro. Samaksas nosacījumi: samak-
sa par objektu jāveic un pirkuma līgums jānoslēdz 14 (četrpadsmit) ka-
lendāro dienu laikā pēc nosolīšanas, skaitot no izsoles dienas.

9. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles:

9.1. izsole uzskatāma par nenotikušu, ja netiek saņemts neviens pie-
dāvājums pirkt objektu;

9.2. ja objekta izsole nenotiek, tiek rīkota jauna izsole;
9.3. ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ,

visus izdevumus, kas radušies sakarā ar izsoles atzīšanu par spēkā ne-
esošu, sedz no izsoles rīkotāja līdzekļiem;

9.4. ja izsole atzīta par spēkā neesošu tādēļ, ka pircējs nav veicis no-
teiktajā laikā maksājumus, atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekri-
šanu par objekta pirkšanu par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks,
kurš solīja augstāko cenu pirms pircēja nosolītās cenas un izpilda Izsoles
noteikumus.

10. Izziņas par izsoli sniedz domes juriste, t. 65245374, 26424109,
Viesītes novada Viesītē, Brīvības ielā 10.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs J. Dimitrijevs

Ieguldījums Tavā nākotnē

Projekts „Siltumenerģijas
pārvades sistēmas efektivitātes 

paaugstināšana Viesītē”, 
Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/005,
līgums Nr. L-PCS-12-0043

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” turpina īstenot projektu
„Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē”,
kas ietver siltumtrases būvniecības darbus. Tiek daļēji demontētas vecās
siltumtrases, montētas jaunās trases no rūpnieciski izolētajām caurulēm.
Šobrīd caurules samontētas no katlu mājas līdz Sporta ielai Nr. 25.

Būvdarbus veic SIA „Halle B”. Atbildīgais būvdarbu vadītājs Jānis Buļs.
Būvdarbu izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa ir 5721293,32 EUR.

Būvuzraudzību veic SIA „BaltLine Globe”, būvuzraugs Pāvels
Brimmerbergs. Būvuzraudzības izmaksas bez pievienotās vērtības no-
dokļa ir 8658,18 EUR.

Projektu izstrādātāja un autoruzraudzību veic SIA „C projekti”, pro-
jektēšanas inženiere - autoruzraugs Leokādija Mihņēviča. Projektēšanas
izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa ir 7730,46 EUR.
Autoruzraudzības izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa ir 927,71 EUR.

Būvdarbi tika uzsākti 2014. gada 4. aprīlī. Objektā darbi jāpabeidz
līdz 2014. gada 30. septembrim.

Projekta realizācija uzsākta 2011. gadā, slēdzot līgumu ar Latvijas
investīciju un attīstības aģentūru par projektu „Siltumenerģijas pārva-
des sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē”.

Projekta kopējās izmaksas ir 708997,96 EUR, no tām attiecināmās
izmaksas ir 481180,93 EUR.

Projekta būvniecības laikā naudas līdzekļus nodrošina Viesītes no-
vada pašvaldība, veicot ieguldījumu EUR 387524,00 SIA „Viesītes ko-
munālā pārvalde” pamatkapitālā, un SIA „Viesītes komunālā pārval-
de”, ņemot kredītu EUR 203816 Valsts Kasē. Projektu līdzfinansē ES
Kohēzijas fonds EUR 192472,36 apmērā. Līdzekļi no Kohēzijas fon-
da tiks atgūti pēc projekta nodošanas ekspluatācijā.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
valdes priekšsēdētājs M. Blitsons

Uzsākta renovācija
Viesītes Mākslas un

Amatniecības centrā

Ir pagājis pavisam neilgs laiks, kopš muzeja „Sēlija” ēkai Peldu ielā
2 ES finansēta projekta ietvaros tika nodrošināta pieejamība cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, bet jau ar šī gada 10. jūniju Viesītes Mākslas un
Amatniecības centrā uzsākti jauni renovācijas darbi vēl viena projek-
ta „Amatniecības telpu renovācija muzejā „Sēlija” Peldu ielā 2, Viesītē”,
Nr. 13-05-L32300-000006, ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās iz-
maksas ir EUR 33808,61.

Vienkāršotās renovācijas projekts paredz divu telpu - kamīnzāles un
steļļu istabas - vienkāršoto renovāciju. Projekta gaitā abās telpās plā-
nota veco koka logu nomaiņa pret jauniem koka pakešlogiem un tel-
pu kosmētiskais remonts. Kamīnzālē paredzēts nomainīt esošās koka
durvis pret jaunām un ierīkot elektrisko kamīnu, kas vairāk pildīs es-
tētisko funkciju. Telpās tiks izvietoti jauni gaismas ķermeņi, izveido-
ta ventilācija un demontēta esošā elektroinstalācija, kas ierīkota pagā-
jušā gadsimta 50-jos gados un ir fiziski novecojusi, un ierīkota jauna,
kā arī uzstādīta ugunsdrošības signalizācija.

Lai nodrošinātu pieejamību ēkai, jau ir izveidota uzbrauktuve cil-

vēkiem ar īpašām vajadzībām, un ar šī projekta finansiālu atbalstu pie-
ejamības jautājumu risināsim renovētajās iekštelpās.

Būvniecības darbus veic SIA „Austrumu būvnieks”, savukārt bū-
vuzraudzību - SIA „Buvkon”.

Šobrīd atkārtoti ir izsludināts iepirkums mēbeļu piegādei.
Ir paredzēts, ka projekts pilnībā jārealizē līdz šī gada 30. novembrim.
Īstenotāju vārdā izsaku cerību, ka ar šo projektu būsim devuši vēl

lielāku iespēju amatniecības un mājražošanas attīstībai un Sēliskās kul-
tūrvides popularizēšanai.

I. Vītola,
projekta vadītāja
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22. jūnijā ar svinīgu ceremoniju un pū-
tēju orķestra dziesmām Viesītes pilsētā,
Zaļā tirgus teritorijā, atklāta Āža skulptūra.
Tās autors ir mākslinieks Andris Abiļevs.

Viesītes „Zaļā tirgus” simbols „Āzis”
tapis projekta LLIV-340 „Vietējo produktu

attīstība VidusBaltijā” ietvaros. Āzis kā simbols izvēlēts, jo savulaik,
pirms Viesītei piešķirts pilsētas nosaukums, apdzīvotā vieta tikusi sa-
ukta par Āžu miestu.

Par skulptūras izveidi slēgts sadarbības līgums ar uzņēmumu SIA
„R.L.M.”, kas skulptūras izveidei piesaistīja mākslinieku Andri Abiļevu.
Skulptūras izstrādātāji atklāj, ka Āzis tapis no kompozīta materiāliem,
kas ir ļoti izturīgi un nerūsē. Pirms skulptūras nodošanas pilsētai tika
arī pārbaudīta materiāla izturība. Uz metāla armatūras pamata veido-
tais āzis ir 190 centimetrus augsts.

Skulptūras izveides kopējās izmaksas sastāda 5760 EUR. No tām
3 tūkstoši eiro ir projekta finansējums, par ko pasūtīta un izveidota Āža
skulptūra. Bet par pašvaldības finansējumu - 2760 eiro - izveidots Āža
postaments.

Viesītes
novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste L. Liepiņa
Autores foto

Atklāts Viesītes „Zaļā tirgus” simbols – Āzis

Viesītes novada pašvaldības policijā maijā reģistrēti 15 iesniegumi
no Viesītes novada juridiskajām personām un iedzīvotājiem.

Saņemti un apkalpoti 14 personu izsaukumi, t. sk. 4 izsaukumi par
konfliktiem ģimenē. Aizturētas un nogādātas Viesītes novada pašval-
dības policijas iecirknī 4 personas. Aizturētas un Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknī nogādātas 3 (tajā skaitā 2 meklē-
šanā esošas) personas.

Viesītes novada pašvaldības policija par izdarītajiem administratī-
vajiem pārkāpumiem Viesītes novadā sastādījusi 15 administratīvā pār-
kāpuma protokolus, t. sk.:

- par sīko huligānismu 1 personai (pēc Latvijas APK 167. panta pa-
zīmēm - protokols nosūtīts izskatīšanai Viesītes novada pašvaldības
Administratīvajai komisijai, jo pārkāpumu izdarīja nepilngadīga per-
sona), 3 personas brīdinātas;

- par vecāku pienākumu nepildīšanu 5 personām (pēc Latvijas APK
173. panta pazīmēm - protokoli nosūtīti izskatīšanai Viesītes novada
pašvaldības Administratīvajai komisijai);

- par īpašumu nekopšanu 3 personām (pēc Latvijas APK 51. panta
pazīmēm - protokoli nosūtīti izskatīšanai Viesītes novada pašvaldības
Administratīvajai komisijai);

- par saistošo noteikumu nepildīšanu 1 personai (pēc Viesītes no-
vada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11 pazīmēm - protokols no-

sūtīts izskatīšanai Viesītes novada pašvaldības Administratīvajai komisijai);
- par alkohola lietošanu sabiedriskās vietās 1 personai (pēc Latvijas

APK 171. panta pirmās daļas pazīmēm - protokols nosūtīts izskatīša-
nai Valsts policijai);

- par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā atkritumu apsaim-
niekošanā 3 personām (pēc Latvijas APK 75. panta otrās daļas pazī-
mēm - protokoli nosūtīti izskatīšanai Viesītes novada pašvaldības
Administratīvajai komisijai);

- par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta 1 per-
sonai (pēc Latvijas APK 186. panta pirmās daļas pazīmēm - protokols
nosūtīts izskatīšanai PMLP Jēkabpils nodaļai).

9 gadījumos veikts darbs ar nepilngadīgajām personām.
Sadarbība ar citiem dienestiem (bāriņtiesu, sociālo dienestu, tiesu,

Valsts policiju, Valsts robežsardzi) - 12 gadījumos, 4 gadījumos pie-
dalījos notikumu vietas apskatēs.

Mutiski brīdinājumi par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpša-
nu – 3 (uzsāktas 2 administratīvās lietas), par nesakārtotajiem īpašu-
miem - 8 personām (uzsāktas 2 administratīvās lietas).

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana veikta 5 publiskajos pasākumos.
Piedalīšanās ceļu stāvokļa un īpašumu apsekošanā - 12 gadījumos.

Viesītes novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors I. Surkulis

Viesītes novada pašvaldības policijas darba atskaite
par 2014. gada maija mēnesi
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Š. g. 22. jūnijā Viesītes muzeja „Sēlija” teritorijā pulcējās viesītie-
ši, lai kopā ar Viesītes aktieriem un muzikantiem no Bauskas ieskan-
dinātu vasaras saulgriežus.

Viesītes amatierteātrim jau ir izveidojusies tradīcija - Līgo svētku
priekšvakarā priecēt savus skatītājus ar jaunām izrādēm. Šogad izvē-
lējāmies Kristapa Segliņa komēdiju „Kas daudz grib - tam maz tiek”
pēc A. Deglava seno laiku stāsta „Sirdspuķīte”.

Dažnedažādas ainas aktieri izspēlēja ar lieli aizrautību un prieku.
Čaklā Grietiņa (Inese Pudža) un slinkā Mīle (Aiva Erta), valdo-

nīgā saimniece (Mārīte Brača) un strādīgais Siliņu saimnieks (Arnis

Brakšs), bagātā Stārpiņu saimniece (Mirdza Stankevica), darbīgais
Stārpiņu Kārlis (Edvīns Jodguds) un kautrīgais precinieks - Stārpiņu
Jānis (Ainārs Mežaraups), labsirdīgā vecā Annelīte (Ligita Vaivode),
izveicīgā savedēja Burbuliene (Sandra Nikolajeva) un veiklais afē-
rists Villo Čibovskis (Alfons Žuks), kā arī atraktīvie „zirgi” (Jānis
Grīnbergs un Pēteris Līcis) un saimes ļaudis (Solvita Liepiņa, Iveta
Matačina, Jolanta Stumbiņa) ļāva skatītājiem no sirds izsmieties un
līdzi just precību notikumiem Siliņu saimē.

Izrādē „tirgus skatu” palīdzēja radīt Zīlānu kultūras nama teātra drau-
gu kopas „PATAPA” aktieri.

Pateicoties Regīnas Brokas šūtajiem oriģinālajiem tērpiem, Jāņa Eglīša
un Ligitas Vaivodes veidotajām dekorācijām, Staņislava Donaseviča sa-
montētajiem „Zirgu ratiem” un Egona Malnača muzikālajam noformē-
jumam, izrāde izdevās aizrautīga, spilgta un daudzkrāsaina.

Ar Līgo zālēm un Jāņu vainagiem tika sumināti gaviļnieki – Līgas un
Jāņi. Visi pasākuma apmeklētāji tika cienāti ar Jāņu sieru, pīrāgiem un
alu. Savukārt skanīgas ziņģes dziedāja un jautrību uzturēja muzikanti –
akordeonisti Aigars un Raitis no Bauskas.

Gribu lielu paldies teikt saviem aktieriem par ieguldīto darbu, viņu
tuviniekiem - par sapratni un pacietību, Viesītes kultūras pils darbinie-
kiem - par atbalstu! Un vislielākais paldies Jums, skatītāji - par jūsu iz-
turību, spītējot laika apstākļiem, par atsaucību, siltu uzņemšanu, zie-
diem un skaļiem aplausiem!

Viesītes amatierteātra režisore A. Rancova

Ar jaunu izrādi Viesītes amatierteātris
ielīgo Vasaras saulgriežus

viesĪtes muzejā «sēlija»

Pateicība

Viesītes muzejs „Sēlija” izsaka pateicību skolēniem Dināram,
Rolandam un Toņai, kas vasaras darbu laikā palīdzēja sakopt muzeja
teritoriju! Pateicība Cezārijam Stankevičam un Danai Gerstenbergai par
sniegto atbalstu muzeja darbā! Paldies dzelzceļniecēm un rokdarbu bied-
rības „Zīle” dalībniecēm, kā arī pašvaldības tehniskajiem darbiniekiem
par palīdzību Jāņu ielīgošanas pasākumā!

Dzelzceļnieku ekskursija

Viesītes muzejs „Sēlija” informē, ka 17. jūlijā notiks ikgadējā dzelz -
ceļnieku ekskursija. Šoreiz dosimies uz Subati, Raiņa māju Berķenelē,
Daugavpils novadā, un Paula Sukatnieka „Apsītēm” Ilūkstes novadā.

Bijušajiem dzelzceļniekiem un viņu ģimenes locekļiem lūdzam pieteikties
līdz 4. jūlijam pie Līvijas Jakstevičas (65245309), iemaksājot dalības
maksu EUR 5,00.

Grāmatas atvēršana

Informējam, ka 18. jūlijā Rīgā Latvijas Okupācijas muzejā, Latviešu
strēlnieku laukumā 1, notiks Lidijas Mednis grāmatas atvēršana. Lidija
Mednis ir bijusī viesītiete, pirmā Viesītes pamatskolas pārziņa Vilhelma
Krēļa meita, lielāko mūža daļu pavadījusi trimdā, Austrālijā. Grāmata
stāsta par viņas mūža gaitām, arī par gadiem, kas pavadīti Viesītē. Par
pasākuma laiku lūgums interesēties Viesītes muzejā „Sēlija”, zvanot
pa tālruni 29116334 muzeja vadītājai.

I. Eglīte

Īsa, īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām.
Gara, gara tā dieniņa,
Kas pēc Jāņiem jāstrādā!
Nu arī 2014. gada Līgo nakts un Jāņu diena aizvadīta. SIA „Viesītes

veselības un sociālās aprūpes centrs” arī šogad 20. jūnijā notika Līgo
dienas ielīgošana. Jau no rīta centra atpūtas telpā bija jūtama rosība,
kur Lailas Malcenieces vadībā notika ozolzaru vainagu vīšana diviem
centra klientiem vārdā Jānis un tapa arī pašu rokām vīti lauku ziedu vai-
nagi sievām. Pat lietus mākonītis bija saprotošs un ļāva klientiem pēc-
pusdienā brīdi pasēdēt pie ugunskura ap svētku galdu. Bet kas gan būtu
svētku galds bez cienasta? Paldies tā gādātājiem, nu jau ikgadējiem mūsu
labdariem - kafejnīcas „Pils” īpašniekiem Sorokinu ģimenei, zemnie-
ku saimniecības „Priekšāres” īpašniekam Renāram Jaundālderam par
garšīgo sieru! Līgo svētkos neatņemama sastāvdaļa pie siera ir alus, un
to mums sagādāja labvēļi - veikala „AIBE” īpašnieki Ilze un Pēteris
Līči un veikala „AUJA” īpašniece Maija Kalniņa. Paldies!

Kad gardumi baudīti, prātā nāk līgo dziesmas. Paldies sakām Lones
Tautas nama dziedātājām, kuras mūsu pasākumu kuplināja ne tikai ar
Jāņu zālēm, līdzatvesto cienastu, bet arī ar skanīgu dziesmu!

Netika aizmirsti arī gulošie klienti, kuri nevarēja piedalīties pasā-
kumā pie ugunskura.

Vēlreiz paldies mūsu labdariem un atbalstītājiem par palīdzību svēt-
ku noskaņas radīšanā aprūpes centrā! Novēlam viņiem darbīgu un ra-
žīgu vasaru, un visi kopā gaidīsim citu gadu, kad Jānītis atkal nāks…

SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra” kolektīvs
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„Dziesmām ir savas dzīves. Dažādas.
Dažādi esam arī mēs - klausītāji, un dažā-
das ir mūsu prasības, kuras izvirzām mūzi-
kai. Bet dvēselei grūti dzīvot tikai ar dižām
laikmetīgām idejām, ar dramatiskām kon-
cepcijām, ar asām sadursmēm dzīvē un māk-
slā. Dvēselei savu reizi tik ļoti gribas cilvē-
ciski silta un saprotoša vārda, un tajās rei-
zēs tik vietā ir Arvīda Žilinska mūzika.”

(Ilma Grauzdiņa, muzikoloģe)
Komponista A. Žilinska dzimtas mājā

„Lejas Arendzānos” 7. jūnijā komponista darb -
istabā Viesītes mūzikas un mākslas skolas di-
rektore I. Bartkeviča, pedagoģe A. Levinska
un audzēkņi - E. A. Asare, E. Beļinska, Ē.
Čerņenoka, A. Bantauska, D. Kivlenieks un
G. Šēnbergs - priecēja klausītājus, izpildot
komponista radītos mūzikas darbus. Koncertā
piedalījās arī Rites pagasta sieviešu vokālais
ansamblis „Rites balsis”, Rites pamatskolas,

Rites bērnudārza „Cīrulītis” audzēkņi, vadītāja S. Garole.
Koncertu atklājot, Saukas pagasta pārvaldes vadītāja S. Lūse vēlē-

ja ikvienam būt kopā ar mūziku, kopt un sargāt sava novada kultūras
vērtības.

Priecēja, ka klausītāju rindās bija daudz bērnu, kas ieklausījās savu
vienaudžu sniegumā.

Izskanot dziesmai „Ormaņkalns” (F. Zīriņa vārdi), ikviens dalībnieks
saņēma Pateicību par piedalīšanos koncertā. Mīļu paldies visiem tei-
ca komponista dēls Valts Žilinskis.

Pēc pasākuma visi koncerta dalībnieki un klausītāji mājas pagalmā
pie svētku cienasta brīdi pakavējās sarunās.

V. Elksne
Sanijas Dzikovičas foto

Dziesmotā diena Saukā izskanējusi…

2014. gada 13. jūnijā Rites pamatskolā notika 9. klases izlaidums.
Rites pamatskolu šogad pabeidza astoņi skolēni – Aļona Fakejeva,
Viktorija Jermakova, Edgars Kampe, Artūrs Liepiņš, Armands Salna,
Artis Strumskis, Elvijs Šupiņš un Kaspars Venclavs.

Dienā, kad margrietiņas un kalmes ieskandina Līgo dienas cēlienu,
savu audzināmo vārdā vēlos pateikties cilvēkiem, kas gādāja par to, lai
šie skolēni iegūtu pamatizglītību un lai viņiem šī diena būtu prieka pil-
na un neaizmirstama.

Es vēlos pateikties no sirds visiem, visiem par ieguldīto darbu - 
Rites pamatskolas skolotājām par to, ka bija mums blakus diendie-

nā visu šo deviņu gadu garumā un par ieguldīto darbu absolventu iz-
glītošanā un audzināšanā, par pacietību, nesavtīgu sevis ziedošanu, da-
līšanos gudrībā! Tie ir pateicības vārdi mums visiem kopā par jauno
personību radīšanu. Katrs absolvents ir tik dažāds kā personība, bet vei-
dojies mūsu visu kopdarbā, mūsu visu ietekmē.

Paldies absolventu vecākiem, ka interesējāties par savu bērnu sa-
sniegumiem! Paldies, ka atbalstījāt savus bērnus skolas pasākumos! Jūsu
interese un klātbūtne bērnam ir ļoti svarīga – tā viņš iegūst apstiprinājumu,
ka ir savu vecāku intereses un mīlestības vērts. Īpašs paldies Edgara
mammai Brigitai Kampei par aktīvu palīdzību 9. klases izlaiduma sa-
gatavošanā!

Paldies izlaiduma pasākuma vadītājiem - 8. klasei un 8. klases au-
dzinātājai Vitai Liepiņai - par radošu pieeju svētku scenārija veidoša-

nā, dziedātājām Lindai, Andželikai, Žaklīnai un skolotājai Sarmītei
Garolei!

Paldies Rites Tautas nama vadītājai Ainai Makučonei par ieguldīto
darbu zāles noformēšanā un Raivim par apskaņošanu pasākuma laikā!

Novēlu jums visiem, lai vasara skaista un saulaina, lai rasā reibinoši
rīti, lai krītošām zvaigznēm piepildās naktis, lai katra diena prieka pil-
na, lai nepietrūktu sirsnīgu vārdu, ko varam dāvāt viens otram!

Absolventu audzinātāja I. Vavere

Rites pamatskolā - 9. klases izlaidums
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Līgo kauss 2014
21. jūnijā Lones centrā notika „Līgo kausa” sacensības pludmales

volejbolā, ko organizēja Viesītes novada sporta klubs un Saukas pagasta
pārvalde.

Uz sacensībām ieradās četras vietējo spēlētāju komandas. Paldies
šiem jauniešiem, kuri medaļas un kausu paturēja savā pagastā! Kauss
palika pie komandas „Čučundras”, spēlētāji - Amanda Kļaviņa, Toms
Broks un Juris Zans.

Paldies sacensību tiesnešiem Jolantai un Gintam Stumbiņiem! Paldies
„Krogs pie Viktora” īpašniekam par pasākuma sponsorēšanu!

Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece

Saulgriežu ugunskurs
Ormaņkalnā

Zilo tālumu, lekno Jāņuzāļu pļavu, debesīs kāpjošās uguns burvība
pārņem visas sajūtas, un notiek kosmiskā mijiedarbība ar cilvēku or-
ganizētajiem rituāliem. Teātra uzvedums, dziesmas, tautas tērpi, rota-
ļas ap ugunskuru, cienāšanās ar sieru, pīrāgiem un alu, dejas līdz rītam.

Paldies Elkšņu, Rites, Saukas pagastu kultūras darbiniekiem, pašdarb-
niekiem, pārvalžu vadītājiem un daudzajiem strādniekiem un palīgiem,
kas, stundas neskaitot, pūlējušies, lai sapostu kalnu svētkiem! Appļautās
ceļa malas, sakrautās siena gubiņas, smaržojošās meijas, jaunie soli,
salabotā nojume, vārtu rotāšana, daudzie apmeklētāji - gan no tuvējām
mājām, gan no kaimiņu pagastiem un tālākām vietām braukušie radī-
ja īpašu svētku noskaņu. Mūs vienoja Ormaņkalns un prieks, ka pēc
daudzu gadu klusēšanas novada lielākais kalns saulgriežos atkal ie-
skanējies.

Attēlā: līgotāji Ormaņkalnā.
R. Sirmoviča

L. Černauskas foto

Vasara ir laiks, kad nesteidzīgā ceļojumā doties pa mazāk pazīsta-
miem mūsu novada dabas objektiem.

Sūpes purvs ir 712 ha liels dabas liegums Elkšņu meža ziemeļaus-
trumu stūrī. Purvs izveidojies ap aizaugošo Sūpes ezeru (108 m v. j. l.),
kas purva ainavā ievelk košu akcentu. Liegums saista putnu pētniekus,
jo te dzīvo zivju ērglis, mazais ērglis, dzeltenais tārtiņš un citi aizsar-
gājami putni. Purva biotopu daudzveidīgā krāsu, smaržu, garšu pasaule
sniedz lielisku atpūtu. Vienatnē gan purvā labāk neiet – reibina vaiva-
riņi, viltīgi paslēpušies akači, dzirdēti stāsti par „vadātāju”, kas pie-
sienas ogotājiem, un tie nevar atrast mājup ceļu.

Maršruta izpētes gājienu vada labas purva taku zinātājas – Lilita un
Līvija Levinskas no Klauces. Ejot turamies pie novadgrāvja. Agrāk cen-
tās purvu nosusināt, lai iegūtu vairāk zemes. Tāpēc arī upītei, kas iz-
tek no ezera un savienojas ar Klauces upi, vārds Raktupīte. Tā rakta ar
rokām vēl cara laikā. „Kartē ezers izskatās apaļš kā pankūka,” saka Līvija.
Bet dabā tā krasti izroboti ar daudziem līčiem.

Purva malā nacionālo partizānu grupas bunkura vieta. To kara lie-
tu eksperti atzīst par unikāli veidotu. Diemžēl notikumu un cīnītāju lik-
teņu izpētē jau daudz kas nokavēts.

Sūpes purva vilinājums

Līvijai Levinskai (no kreisās), plānojot pārgājiena maršrutu, lieti
noder mammas Lilitas padoms.

Sūpes ezers tikai kartē izskatās apaļš kā pankūka, dabā tā krastus
izrobo daudzi līči.
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Dziesma Elkšņiem
Kā senā teikā:
Diža ceļa malā, kur Dievnams klusē, kur Dienvidsusēja met loku,

stāv balta gaismas sala drošos aizvējos, bet... neskan bērnu čalas. Tur
skumjas liepas gar skolas taku - kā liecinieks no vēstures lappusēm. Bet
meža rūķi klausās, vai kāds tiem sveikas atkal dziesmā aizsūtīs?

30. maijā Elkšņu estrādi jau ceturto reizi pieskandināja skaistākās
dziesmas, cīnoties par to, kura iegūs Elkšņu šī gada dziesmas titulu. Priecē
tas, ka ar katru gadu piesakās vairāk izpildītāju, tie ir drosmīgāki, at-
vērtāki. Šogad īpaši aktīvi bija skolu jaunieši. Visjaunākā dziedātāja bija
mazā Alise no Aknīstes: viņa dziedāja viena un kopā ar tēti. Protams,
ir svarīgi, ka bērns aug mājās, kur ir aparatūra, mik-
rofoni, jo tētis to izmanto, un mazā prot ar to rī-
koties, ir droša uz skatuves. Arī viņas tētis izpil-
dīja Balto Lāču dziesmu „Mātei”.

Tāpat gribas teikt paldies mūsu brīnišķīgajiem
ansambļiem - „Rites balsīm”, „Tik un tā” - Elkšņu
meitenēm, „AVIA” - Lones dziedātājām, kuras sevi
pieteica kā gados vecākās dziedātājas, bet tas ir
skaisti, jo saka, ka pasaulē uz visvecākajām vijo-
lēm tiekot nospēlētas visskaistākās melodijas.

Pie mums jau iemīlēts solists ir Imants Liepiņš
no Viesītes, šoreiz otrās vietas ieguvējs ar dzies-
mu „Dzeltenie aizkari” un otru pašsacerētu dzies-
mu par mīlestību.

Trešo vietu ieguva Skaidrīte Romanovska ar
dziesmu „Savādā pasaule”.

Par šī gada Elkšņu dziesmu kļuva Edgara un
Diānas Stažecku izpildītā Vara Vētras dziesma
„Māmiņai”.

Publika atbalstīja, dziedot līdzi, Pavāres Ilonas
dziedājumu „Cāļus skaita rudenī.”

Paldies visiem, visiem izpildītājiem!
„Tik un tā” kā jau pašu mājas ansamblis cen-

tās, teatralizēti dziedot, runāt ar publiku.
Paldies ansambļu vadītājām Sintijai Leimanei un Sarmītei Garolei!
Paldies Lindai un Samantai no Elkšņiem! Paldies skolniecēm no Rites -

Lindai Sasai, Lindai Kampei, Andželikai, Žaklīnai!
Paldies Elkšņu kultūras namam un pagasta pārvaldei par sarūpēta-

jām dāvanām!
Šai maija vakarā mēs visi smēlāmies to spēku, tos vārdus, kas sir-

di sasildīja kā mīksts, pūkains kaķa bērns.
Paldies kultūras nama vadītājai Indrai par to, ka turpina tradīcijas!

Skats no malas iesaka vērtējumā veidot žūriju no speciālistiem un tau-
tas balsojumu, lai veicinātu jauno dziedātāju izaugsmi.

Skatu no malas apkopoja B. Valaine.

Kādu kilometru no ezera austrumu krasta - Biržupes grāvis jeb bē-
dīgi slavenais Elkšņu – Biržu kanāls, kas stiepjas cauri visam meža ma-
sīvam uz ziemeļiem. Kāpēc kanālu sauc par bēdīgi slavenu? Nostāstus
1930. g. pierakstījis Elkšņu virsmežzinis Edvards Silnieks: „Vēl cara
laikā kāda „gaiša galva” izstrādājusi projektu par meža vērtības cel-
šanu Elkšņu – Biržu kroņa meža novadiem, paredzot būvēt lielu plu-
dināšanas kanālu, kas savienotos ar Susējas upi pie Biržiem, un tādā
veidā atvērtos pludināšanas ceļš līdz pat Daugavai. Projekts atzīts par
lietderīgu, un rakšanas darbi sākušies. Sabraukuši krievu grāvrači. Galvenā
nometne atradusies Rocāres mežsarga mājās, un mežsargs pats uzņē-
mies arī pārtikas apgādi: cepis maizi, barojis cūkas, žāvējis gaļu un visā
operācijā esot tīri labi nopelnījis. Darbi ieilguši vairākus gadus, bet 1914.
gadā kanāls ar savu kombinēto slūžu sistēmu bijis gatavs. Jau ziemā
nocirsti un kanāla malā pievesti skuju koku baļķi pirmajam pludinā-
šanas mēģinājumam. No Pēterburgas atbraukusi darba pieņemšanas ko-
misija, un uzņēmējs attiecīgi sagatavojies augsto kungu sagaidīšanai.

Viss noritējis kā plānots. Slūžas pie Baltezera Nomavas purvā at-
vērtas, ūdens straume plūdusi brīvi un kanālā ieveltos baļķus aiznesu-
si līdz Susējas upei pie Biržu mācītāja muižas, kur augstā komisija gai-
dījusi. Mēģinājuma pludinājums izdevies labi, darbi pieņemti, un tad

sākusies svinīgāka sēde pie dzīru galdiem.
Tikai tāds sīkums piemirsts, un proti: pēc koku pludināšanas aizvērt

slūžas. Kad „sīkie gariņi” attapušies, Baltezera ūdens jau aiztecējis. Slūžas
gan aizvērtas, bet ūdens līmenis ezerā vairs nav cēlies.”

Kas noticis ar projekta autoru, nav zināms, jo tanī pašā gadā sākās
Pirmais pasaules karš. Pa mūsu mežiem izstiepās frontes līnija.
Kokmateriāli bija vajadzīgi kara būvēm, pēc vāciešu pavēles tika uz-
būvēts šaursliežu dzelzceļš. Pēc kara, Latvijas valstij pārņemot kroņa
mežus, inventārā bija palicis tikai vārds Elkšņu - Biržu kanāls.

Bet purvs, ezers un kanāls dzīvo savu dzīvi un kā vietējais eks-
trēmā tūrisma maršruts vilina iepazīt. Pārgājiens uz Sūpes ezeru
notiks 18. jūlijā. Kopā ar nometnes „Ormaņkalns – 2014” dalībniekiem
aicinām piedalīties ikvienu interesentu un izsekot ūdens ritējumam
– Ormaņkalna tērcītes un strauti sanes Sūpes ezera ūdeņus, tie aiz-
tek pa Raktupīti, izvijas cauri virknei gleznainu Klauces gravas eze-
riņu, aiznes ūdeņus uz Ormaņkalna otru pusi un ieplūst lielajā Saukas
ezerā.

R. Urbacāne,
biedrības „Vides un tūrisma attīstības klubs Sēlija” valdes locekle

Novadu bibliotēkās
„Bibliotēkā ir specifiskās laimes sajūta. Bibliotēkā mēs kļūstam paš -

skaistāki, mūsu kultūrgriba rod apgarotību lielo garu klātbūtnē. Bibliotēka
man liekas vislaimīgākā vieta cilvēka dzīvē.”

(I. Ziedonis „Mūžības temperaments”)

Šodienas bibliotēka ir ne tikai grāmatu un žurnālu krātuve, bet vie-
ta, kur iegūt daudz dažādas informācijas. Lai sekmīgi varētu veikt sa-

vus pienākumus, novada bibliotekāres regulāri mācās. Martā mācījās
psiholoģijas kursos, aprīlī piedalījās diskusijā par Latvijas kultūras ka-
nona vizuālās mākslas vērtībām, maijā beidza profesionālās pilnvei-
des mācību kursu „Bibliotēkas novadpētniecības darbs”, piedalījās ap-
mācību seminārā, kuru izstrādājis Kultūras informācijas sistēmas centrs
sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ie-
saistot Latvijas Valsts radio un televīzijas centru, Valsts ieņēmumu die-
nestu, Lauku atbalsta dienestu un LR Uzņēmumu reģistru, Latvijas pub-
lisko bibliotēku bibliotekāriem par elektronisko vidi un e - pakalpoju-
miem, tikām iepazīstināti arī ar datu bāzi „Britannica Online”. Paldies
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Īsie, zibsnīgie mirkļi dienas un gadi kļūst.
Īsos, zibsnīgos mirkļos visa mūžība plūst.”

(M. Ķempe)

Tik patiesajām, nedaudz filozofiskajām dzejnieces M. Ķempes dze-
jas rindām uzdūros pavisam nejauši un aizdomājos par to, cik neaptu-
rams ir laika plūdums, cik nenovēršami tas aizrauj nebūtībā cilvēkus un
notikumus… Mainās paaudzes. Mūsdienu cilvēka laika izjūta bez šaubām
ir citādāka nekā tā bija mūsu vecākiem un vecvecākiem. Laiks skrien,
steidzas, auļo, un mirkļi - skaisti, neatkārtojami, mazāk nozīmīgi un pat
bēdīgi – nomaina viens otru kā kadri kino filmā, un grūti pateikt, kāpēc
pēc gadiem kādu no tiem atceramies īpaši spilgti, bet cits ir izgaisis no
atmiņas bez pēdām. Bet šie mirkļi ir mūsu dzīve. Šodienas notikumi rīt
jau būs vēsture, un man liekas – pārāk nevērīgi ļaujam tiem aiziet ne-
būtībā. Jā, daudzi teiks - kas gan ir katra atsevišķa indivīda dzīve, bet mēs
taču esam sabiedriskas būtnes. Kas tad cits, ja ne katrs no mums un mēs
visi kopā veidojam tās vietas, kurā dzīvojam, vēsturi un šodienu.

Šīm filozofiskajām pārdomām ļāvos laikā, kad šopavasar, gatavo-
joties atkārtotajai bibliotēkas akreditācijai, pārcilājām bibliotēkā eso-
šās novadpētniecības mapes, un atkal nācās atzīt, ka daudz neizpētīta
ir Viesītes bibliotēku vēsturē. Daudzi no bijušajiem darbiniekiem jau
aizsaulē, pensijā vai tālu prom no Viesītes. Padziļinātai bibliotēkas vēs-
tures izpētei un atmiņu apzināšanai allaž pietrūkst laika, jo arvien ir kādi
citi neatliekami darbi – plānošanas, atskaites, inventarizācijas, akredi-
tācijas utt., bet tas, protams, nav nekāds attaisnojums. Starp vēsturis-
kiem dokumentiem un materiāliem par bibliotēkas dibināšanu - bib-
liotekāres Biruta Skujas ar roku rakstīto atmiņu stāsts par laiku, ko viņa
ir pavadījusi Viesītē, strādājot bibliotēkā no 1953. līdz 1966. gadam.
Tas rakstīts 1999. gada rudenī un atceļoja uz Viesīti ar vēstuli no Rojas.
Godīgi sakot, mūsu sarakste neturpinājās un šobrīd neko nezinu par B.
Skujas dzīvi šajos gados, bet viņas atmiņas man likās interesantas, jo
atklāj arī mūsu mazpilsētas dzīvi tolaik. Tieši tāpēc piedāvāju lasītāju
uzmanībai šo savdabīgo sava laika liecību.

„1953. gada 2. aprīlī ar mazbānīti no Jēkabpils ierados Viesītē, lai
strādātu bibliotēkā. Nekad agrāk nebiju bijusi sēļu novadā. Mani pār-
steidza viss – mazais vilcieniņš, kas tomēr bija nopietna lieta, daudzās
sliežu rindas pie Viesītes stacijas, braucot izdzirdētā sēļu izloksne, mā-
jīgā mazpilsētiņa ar bērzu birzi Stampānu kalnā (ja pareizi atceros).

Nomainīju bibliotēkas iepriekšējo darbinieci Birutu Brasovu. Viņa
bija tikko beigusi vidusskolu, bez jebkādām zināšanām bibliotēku dar-
bā. Es biju pāris gadus vecāka par viņu un ar Rīgas kultūrizglītības teh-
nikuma izglītību. Viņa bija mana pirmā draudzene Viesītē. Bet pati bib-
liotēka bija patiešām nožēlojama. Tā atradās toreizējā kultūras namā
vienā istabiņā. Dažos plauktos, īstos krāmos, atradās pāris tūkstoši grā-
matu, arī lasītāju nebija īpaši daudz.

Taču pavasaris tajā gadā nāca strauji, viss drīz plauka un ziedēja,
kaut bija vēl aprīlis. Saule sildīja, un visam pāri bija cerības uz nākot-
ni. Man bija 20 gadu, un es gribēju labi strādāt. No 16 gadu vecuma
biju komjauniete un no sirds ticēju tām idejām. Pēc izpildkomitejas no-

rādījuma pirmais citiem redzamais mans darbs bija 1. maija svētkiem
par godu pie kultūras nama sienas izkarinātais, uz sarkanas drānas ar
zobu pulvera šķīdumu uzkrāsotais lozungs. Notika arī svētku mītiņš,
kurā obligāti bija jāpiedalās strādājošajiem, vairākums starp viņiem bija
melnajos dzelzceļnieku šineļos. Mītiņš notika aiz kultūras nama eso-
šajā laukumā. Tur bija dēļu „tribīne”, no kuras arī man vajadzēja teikt
uzrunu. Centos skaļi un pārliecinoši norunāt frāzes, ko droši vien biju
sagrābstījusi avīzē. Ar laiku mana pārliecība sāka šķobīties, ne viss sa-
krita ar ideāliem, ko manī bija veidojusi galvenokārt tā sauktā krievu
padomju literatūra.

Atceros, ka reiz pēc kādām „svinībām” izpildkomitejā, kur visas dar-
binieces šad un tad sanāca papļāpāt, toreizējā izpildkomitejas sekretā-
re mani brīdināja – ja es runāšot pretī, pilnībā nepakļaušoties, viņa at-
radīšot iespēju mani atlaist. Neatceros, vai es būtu runājusi pretī…

Vēlāk nāca staļinisma atmaskošanas laiks. Tad jau bibliotēkai bija
daudz tādu lasītāju, kuri nāca ne tikai pēc grāmatām, bet arī parunāt,
pārspriest notikumus. Man ar viņiem bija interesanti sarunāties, un lie-
kas, ka viņiem arī, jo dažs labs nosēdēja bibliotēkā 2 - 3 stundas. Daudz
zināja pirmā bibliotēkas darbiniece, ko pieņēma man par palīgu. Tā bija
Emīlija Smildziņa, kura pati bija pārdzīvojusi Staļina represijas Krievijā,
Vitebskas novadā. Viņa daudz zināja stāstīt, piemēram, par Linardu
Laicenu, ko pati bija klausījusies literārā vakarā. Viņa zināja, ka pēc
Laicena apcietināšanas pratināti visi latvieši apkārtnē, arī Emīlija, kas
toreiz vēl bija meitene.

Apjukusi jutos arī tad, kad pienāca rīkojumi par daudzu grāmatu iz-
ņemšanu no bibliotēkām. Kā pārpratumu uztvēru norādījumu likvidēt
Blaumaņa, Aspazijas u. c. vecos izdevumus. Atceros, kā vēlāk drīz vien
pēc iznākšanas vajadzēja no bibliotēkas izņemt Solžeņicina „Viena die-
na Ivana Deņisoviča dzīvē”.

par iespēju apgūt daudz jauna Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai, kas
organizē šīs mācības!

Novada bibliotēkas jau ilgāku laiku intensīvi un mērķtiecīgi ga-
tavojās atkārtotajai bibliotēku akreditācijai, kas notika šī gada 12.
maijā. Akreditācija veiksmīgi pārvarēta, un visas bibliotēkas akre-
ditētas uz 5 gadiem.

5. jūnijā Jēkabpils un Neretas reģionu publisko un skolu biblio-
tēku bibliotekāri iepazinās ar mūsu novada bibliotēkām. Šoreiz par
pasākuma programmu ar novada domes atbalstu gādājām mēs – no-
vada bibliotekāri.

Attēlā: pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros tika apmeklēti arī no-
vada muzeji, piemiņas vietas – bibliotekāri „Lejas Arendzānu” pagalmā.

Saukas bibliotēkas vadītāja 
V. Lāce

L. Griškenas foto

atmiņu stāsts

B. Skuja Viesītē 1956. gadā.
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Un tomēr – es piederēju pie tiem, kas ticēja, ka, iespējams, jau 1970.
gadā – tad tik būs! Tādēļ gar sienām lasītavā „uzskatāmā aģitācija” rā-
dīja – 11 centneru vietā tuvākais kolhozs plāno iegūt 17 centnerus la-
bības no hektāra. Rudeņos arī man bieži bija jāiet strādāt – jāsien ru-
dzu kūlīši, jārok kartupeļi. Nomaļākās vietās palika arī nenovākti tī-
rumi.

No kultūras nama drīz bibliotēku pārcēla uz šauru telpiņu izpild -
komitejas telpās, jo kultūras namu remontēja. Vēl pēc neilga laika ie-
rādīja telpas iepretī izpildkomitejai – Brīvības ielā, vecā, pelēkiem dē-
ļiem apsistā ēkā – 3 istabas. Tad vēlreiz – pāri ielai uz stūra ēku Raiņa
un Brīvības ielu krustojumā. Tur arī pagāja vismaz 10 gadi no tiem 13,
ko es nostrādāju Viesītē. 1960. gadā iestājos LVU Bibliotēku zinātņu
nodaļā neklātienē un to beidzu 1966. gadā. Tad kopā ar ģimeni pārcē-
los dzīvot un strādāt uz Roju, kur vidusskolā blakus skolotājas darbam
vēl pāris gadus nostrādāju arī bibliotēkā.

Bez grāmatu izsniegšanas un apstrādes šis tas tika darīts arī tā sauk -
tajā „masu darbā”. 1. jūnijs – Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.
Toreizējās krievu skolas dārzā bija sameistaroti stendi, kur bērni par
dzejolīšu, mīklu un pasaku zināšanu varēja nopelnīt dažādus sīkumus –
zīmuļus, bloknotiņus, gumijas rotaļlietas. Jezga bija liela.

Veca fotogrāfija vēsta par karnevālu bērniem. Taisījām papīra ce-
purītes, skaistas, sarkanas mušmirītes ar baltām vates piciņām. Pasākumā
uzstājās bērnudārza un skolas bērni, bija arī rotaļas.

Čehova jubilejai par godu iemācījāmies viņa viencēlienu. Visām ie-
vērojamo rakstnieku jubilejām tika gatavoti pasākumi. Vēlāk notika arī
grāmatu apspriešana bibliotēkā. Palīgs tādās reizēs bija Alma Bagātā,
pensionēta un ļoti cienīta skolotāja. Viesojās arī rakstnieki – Anna Brodele,
Arvīds Skalbe, Ārija Elksne u. c. Atceros, ka reiz šādā sarīkojumā raks-
tniekus sagaidījām ar kafijas galdu, ko sagatavot palīdzēja vidussko-
las mājturības skolotāja Velta Spārniņa. Kāda no dzejniecēm tajā rei-
zē pirms kafijas krūzītes tukšošanas pajautāja: „Vai tā kafija ir īsta?”
Vismaz manās acīs cieņu viņa nekad vairs neatguva…

Vienmēr nācās darboties arī vēlēšanu komisijās. Pie gara, ar sarka-
nu drānu pārsegta galda sēdēja komisija. Nobalsot vajadzēja visiem un
vismaz līdz pēcpusdienai! Atceros, kā naktī biļeteni bija jāved uz ra-
jona centru, mūs apsargāja milicis. Tagad liekas – kāds tas bija teātris!

Īpaši atmiņā ir palikuši arī daži no Viesītes lasītājiem – tam ir da-
žādi iemesli. Laikam vēl 1954. gadā kāds no armijas tikko pārnācis pui-
sis – pēc tautības krievs – par visu vari bija sadomājis pelnīt lielu nau-

du ar romānu rakstīšanu. Viņš savu nodomu atklāja man un lūdza, lai
palīdzu. Kāds viņam bija teicis, ka M. Gorkijs savās grāmatās dodot
padomus, kā jāraksta. Tad nu puisis lasīja Gorkija darbus. Kāds cits bija
dzirdējis, ka interesanta grāmata ir Bokačo „Dekamerons”, bet nebija
iegaumējis īsto nosaukumu un pieprasīja grāmatu „Demakarons”.

Bija arī kāds romantiski noskaņots lasītājs, kas manās mājās pie dur-
vīm noliktā atkritumu spainī bija ielicis skaistu, kuplu ceriņu klēpi…
Puķes nesa daudzi. Ļoti skaistas montbrēcijas atnesa kāda kundze kriet-
ni cienījamos gados – esmu aizmirsusi viņas vārdu, bet kā fotogrāfijā
atceros viņas mīļo tēlu. Ar kādu vecu vīru biju ļoti nesmalkjūtīga, pati
gan to negribēdama. Piedāvājot lasīšanai grāmatas, nosaucu Remarka
„Laiks dzīvot, laiks mirt”. Uz to viņš atteica: „Jā, ir jau gan laiks…”
Vēl atceros lokomotīves vadītāju Aņu, krievieti, kurai bija pāri 40. Viņa
lasīja ļoti daudz, bija vientuļa un darīja ļoti vīrišķīgu darbu.

Līdz kādam 60. gadam Viesītē bija daudz krievu tautības cilvēku,
bet pamazām tie kaut kur pazuda. Mājās man kaimiņos dzīvoja vien-
tuļa krieviete, kura no galvas lappusēm varēja deklamēt Puškinu. No
Pēterburgas viņu bija izdzinuši vācieši (tā viņa uzskatīja), un atgriez-
ties nebija iespējams. Arī bibliotēkā gandrīz visus gadus apkopēja bija
krieviete, ļoti labsirdīga, čakla un sirsnīga sieviņa, kas neprata ne la-
sīt, ne rakstīt. Arī viņai esmu daudz pateicības parādā.

Šajā sakarībā atceros šādu atgadījumu. Laikraksti bibliotēkā tika gla-
bāti 5 gadus. Uzzinājām, ka vecās pakas varētu nodot makulatūrā. Mūsu
apkopēja bija sarunājusi pajūgu, ratos sakrāvām lielu makulatūras kal-
nu, gājām blakus, lai varētu izkraut. Un joks! Par to dabūju bārienu no
pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja Timohina. Tas bija par to, ka in-
teliģentam cilvēkam, kāds esot arī bibliotekārs, neklājoties iet blakus
pajūgam pa ielu! Tas esot pazemojoši.

Nepieminētas paliek meitenes, ar ko kopā strādāju – bibliotekāres.
Viņas bija atbalsts darbā. Ar kuru no viņām kopā stādīju krūmus un ko-
ciņus bibliotēkai piederošajā zemes „pleķītī” – iežogotā zemes gaba-
liņā, vairs neatceros. Velta Kalvīte, Ausma Goldberga, Marija Reidzāne –
paldies manām draudzenītēm par draudzību, sirds siltumu, ko esmu no
viņām saņēmusi! Paldies Viesītei! Paldies zaļajai, mājīgajai pilsētiņai,
ka mani pieņēma! 13 gadus es biju viesītiete un jutos kā savējā.

Biruta Skuja Rojā, 1999. gada 31. oktobrī.”

Atmiņu stāstā ielūkojās Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena.

Cien. Viesītes bibliotēkas lasītāji! Informējam, ka sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem bibliotēka jūlijā atvērta šādos datumos: 9., 16.
un 23. jūlijā.

Piesakies CIEMOS!
Latvijas jaunatklāšanas raidījuma TE! veidotāju komanda ir apņēmusies radīt jaunu, līdz šim nebijušu TV raidījumu – brīvdabas spē-

li, kas kopīgā azartā apvienos 3 paaudžu ļaudis no visiem Latvijas lauku novadiem. Spēles „Ciemos” rezultātā noskaidrosies, kurā Latvijas
novadā (kāpēc gan lai tas nebūtu Viesītes novads) un ciemā mīt visvarošākie ļaudis.

Spēlei aicinām pieteikties trīs paaudzes – jaunību, briedumu un viedumu. Tās noteikumi balstīsies uz spēju sadarboties šo paaudžu star-
pā. Tātad - viens spēlētājs komandā būs tas, kuru sauc par pusaudzi un jaunu jaunieti (14 – 22 g. v.), otrs pārstāvēs brieduma paaudzi, kurš
iepriekšminētajiem varētu būt tēvs vai mamma (35 – 50 g. v.), bet tre-
šais spēlētājs būs no vieduma paaudzes, kurš abiem iepriekšējiem va-
rētu šo to iemācīt (60 – 75 g. v.).

Spēlei var pieteikties gan komandā, gan atsevišķi. Dalībniekiem
komandā nav obligāti jābūt radiniekiem, bet jābūt no viena ciema vai
vismaz novada.

Lai pieteiktos, dalībniekiem ir jāuzraksta par sevi tā, lai nebūtu gar-
laicīgi lasīt. Tas var būt viens teikums vai viena lapa. Klāt jāpievie-
no fotogrāfija. Vēl labāk, ja pieteikumu nofilmē (kaut vai ar telefo-
nu) un dalībnieki pastāsta par sevi bez rakstīšanas.

Rakstu darbus vai filmēto jāsūta uz e-pastu:
raidijumsciemos@gmail.com vai pa pastu uz VFS Films Lapu ielā 17,
Rīgā, LV – 1002. Pieteikumus gaida līdz 15.  jūlijam. Vairāk infor-
mācijas: www.vfs.lv

Raidījuma „Ciemos” veidotāji
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KAPU SVĒTKI
Viesītes evaņģēliski luteriskajā draudzē

26. jūlijā
Ausulāru kapos plkst. 11.00
Ozoliņu kapos plkst. 12.00
Stauģu kapos plkst. 13.30

16. augustā
Būbenānu kapos plkst. 11.00
Šūšānu kapos plkst. 12.00
Ikšķiļu kapos plkst. 13.00

23. augustā
Vēžinieku kapos plkst. 11.30
Ziedānu kapos plkst. 13.00
Viesītes jaunajos kapos plkst. 15.00

Saukas, Elkšņu luterāņu draudzēs
19. jūlijā
Klauces kapsētā plkst. 12.00
Svaru kapsētā plkst. 13.30
Visdarbu kapsētā plkst. 15.00
26. jūlijā
Kristūžu kapsētā plkst. 12.00
Kundzānu kapsētā plkst. 13.30
Ūzānu kapsētā plkst. 15.30

2. augustā
Pormaļu kapsētā plkst. 11.00
Melderišķu kapsētā plkst. 13.00
Ilzu kapsētā plkst. 14.30
Tiltiņu kapsētā plkst. 16.00

Sunākstes kapos
27. jūlijā
Sunākstes baznīcas kapos plkst. 11.00
Beitānu kapos plkst. 12.30
Zilkalnes kapos plkst. 14.00

Ritietim uzvara
28. jūnijā Latvijas

autokrosa čempionāta
otrajā posmā Vecpilī ri-
tietis Kristaps
Maševskis (25) VAZ
klasika klasē 12 brau-

cēju konkurencē izcīnīja 1. vietu! Kopvērtējumā pēc diviem posmiem
Kristapam pašlaik dalīta 1. - 2. vieta. Vēl šajā sezonā jāstartē trīs pos-
mos.

Paralēli Latvijas čempionātam tiek startēts arī Baltijas autokrosa čem-
pionātā – tur pēc diviem posmiem (Smiltene un Marijampole (LT)) paš -
laik 5. vieta, atlikuši vēl divi posmi. 2012. gada un 2013. gada sezo-
nās K. Maševskis kopvērtējumā ieguva 3. vietu VAZ klasika klasē gan
Latvijas, gan Baltijas autokrosa čempionātos.

Informāciju sagatavoja I. Maševska.

Svētdien, 27. jūlijā, Saukas luterāņu draudzes
pēcpusdiena

14.00 - dievkalpojums. Vada Daugavpils diacēzes bīskaps Einārs Alpe.
15.30 – Tējas un kafijas laiks.
16.00 – Koncerts.
17.00 – Viesojas Daugavpils diacēzes dekāns prāvests Andis Lenšs ar stāstu par garīgiem vingrinājumiem. Varēs uzdot jautājumus ga-

rīdzniekiem.
18.00 – Vakara ugunskurs, sadziedāšanās un cienasts.
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Iespiests: SIA “Latgales Druka” Rçzeknç, Baznîcas ielâ 28.

Sedziet mani, ziedu viļņi,
Iešūpojiet mūžībā!
(E. Zālīte)
Pieminam aizsaulē aizgājušos…
Mārīte Hanzena 03.02.1953. 
== 05.06.2014. Viesīte
Valija Kleščevska 12.03.1928. 
== 06.06.2014. Viesīte
Magdalēna Austriņa 22.07.1936. 
== 12.06.2014. Viesīte
Velta Kavriga 19.03.1935.
== 15.06.2014. Viesīte
Edgars Hanzens 22.12.1978. 
== 20.06.2014. Saukas pagasts
Andris Dāboliņš 07.03.1955. 
== 17.06.2014. Viesīte
Emīlija Vilkaste 01.02.1935. 
== 23.06.2014. Viesīte
Maiga Celmiņa 09.05.1938. 
== 23.06.2014. Viesīte
Paulis Zanders 24.09.1955. 
== 26.06.2014. Saukas pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

18. jūlijā plkst. 19.00 Mīlestības saliņā, Viesītē,
Zīlānu Kultūras nama teātra draugu kopa PATAPA ar M.

Zīles komēdiju
„Sunītis un viņa kauliņš”
Ieeja - brīva
plkst. 22.00 zaļumballe
Ieeja: EUR 3,00

2. augustā - VIESĪTES PILSĒTAS SVĒTKI
Programmā:
no plkst. 9.00
l pilsētas modināšana - kopā ar „Zaļā galma” kapelu
l mājražotāju un amatnieku tirdziņš
no plkst. 11.00 - radošās darbnīcas un sporta aktivitā-

tes bērniem un jauniešiem:
izrāde bērniem „Medus rausis”, ekstrēmo velo sportu šovs

„Greentrials Bike Tour”, strītbols, ielu vingrotāji, mobilās iz-
braukuma atrakcijas u. c.

plkst. 14.00 Kultūras pilī
Neatkarīgais teātris „Kabata” – franču komēdija (A.

Koreičiks) „Uzmanīgi ar sievietēm”
plkst. 18.00 uz lielās skatuves (laukumā pie kultūras pils)
SVĒTKU KONCERTS UN BALLE
Svētkus kuplinās: Amber, Lauris Reiniks un MC orķestris,

spāņu un latino mūzikas grupa „Los Daugava Nens”, uguns
šovs „Fire Theatre”, grupa „Rockenberry” u. c.

Svētku programmā ir iespējamas izmaiņas un papildinā-
jumi. Lūdzam sekot reklāmai un informācijai: www.viesite.lv,
t. 26513349

3. augustā - DZELZCEĻNIEKU DIENA un
VELOSACENSĪBAS „SĒLIJAS KAUSS - 2014”

Programmā:

no 10.30
l reģistrācija velosacensībām
l dzelzceļnieku, bērnu, mazbērnu, radinieku, kaimiņu un

paziņu gājiens
l velosipēdu parāde
11.00 starts bērniem
13.00 starts pieaugušajiem
13.00 – 16.00 dzelzceļnieku atmiņu pēcpusdiena
14.30 velosacensību uzvarētāju apbalvošana, piemiņas vel-

tes dalībniekiem
Visas dienas garumā: dzelzceļnieku viktorīnas, sienas Bānīša

veidošana muzeja teritorijā, „Mazā Bānīša” maršrutu pre-
zentācijas, fotografēšanās retro tērpos u. c.

19. jūlijā plkst. 11.00
pie Elkšņu pamatskolas
Elkšņu pagasta svētki

Programmā:
l volejbols – 3 kungi, 1 dāma (komandām reģistrēties no 10.30 -

11.00);
l virves vilkšana;
l pludiņmakšķerēšana - pulcēšanās pie skolas plkst. 7.30

(sīkāka informācija, Mairis - 28371179);
l dažādas stafetes un vēl daudzi citi pārsteigumi un akti-

vitātes!
Bērniem visas dienas garumā būs pieejamas piepūšamās

atrakcijas.
Visas dienas garumā darbosies bufete.
Brīvdabas estrādē
Plkst. 19.00 Cēres amatierteātra „Saime” izrāde „Antons

un Anna. Kāzu gada jubileja”. Režisore Valija Skarnele.
Plkst. 20.00 koncerts, kurā mūs izklaidēs un priecēs Latgales

Dāmu Pops.
Plkst. 22.00 zaļumballe. Spēlē „Viesturs un Co”.

KULTŪRAS AFIŠA
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