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Viesītes novada pašvaldības informatīvais izdevums
Iznāk reizi mēnesī

Baltiem vārdiem baltā pasaulē,
Baltiem sapņiem savā sirdī vietu sameklē,
Neļauj tumsai ceļam pāri krist,
Ja pār melnu upi jāiet brist.
Tālu augšā saule gaismu krāj,
Balti sniegi rudens pelnus klāj un
neapklāj,
Tad, kad naktīs zvaigznes zemē krīt,
Paņem vienu sirdi sasildīt.
/A. Ronis/

Visiem mūsu izdevuma lasītājiem,
atbalstītājiem un čaklajiem rakstu
rakstītājiem gada nogalē gribam
teikt sirsnīgu paldies par sapratni
un sadarbību.
Lai mierīgs, apcerīgs un balts
Ziemassvētku laiks! Darba sparu un
radošumu, optimismu un izturību
Jaunajā gadā!
Izdevuma „Viesītes Novada Vēstis”
redkolēģija

Klāt atkal
Ziemassvētku laiks…

Klāt ir atkal Ziemassvētku laiks, kad mēs
ne tikai izpušķojam eglīti un gatavojamies
kopā ar ģimeni pavadīt šos gaišos svētkus,
bet domājam arī par dāvanu sagādāšanu.
Lielveikaliem šis ir īsts pļaujas laiks un tāpēc
tie neskopojas ar reklāmām, lai pievilinātu
potenciālos pircējus. Veikalu skatlogi tiek
izdekorēti Ziemassvētku noskaņās, ielas un
mājas sienas mirdz no krāsainu gaismu virtenēm, radot gaišuma un siltuma sajūtu, bet
vai tas ir viss, kas mums ir nepieciešams šajos
svētkos?
Pasaule ar šo svētku svinēšanu nav nesusi
miera un siltuma sajūtu, bet gan iepirkšanās
drudzi un stresu. Mēs piemirstam šo svētku patieso nozīmi, mēs piemirstam, ka šie
svētki ir Dzīvā Dieva Dēla dzimšanas diena!
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Dievs Ziemassvētkos ir pasaulei dāvinājis
savu Vienpiedzimušo Dēlu, Jēzu Kristu, lai
Viņš glābtu mūs no pasaules grēka un nāves
valgiem, lai mēs, savas grēcīgās dabas vadīti,
nepazustu un neiemantotu mūžīgo nāvi. Šie
svētki ir Dieva žēlastības un mīlestības svētki
mums. Šajos svētkos ir vairāk jādomā nevis
par to, cik naudas tērēsim, bet ir jādomā par
to, vai es esmu gatavs pieņemt šo Dieva mīlestības dāvanu, vai esmu gatavs pieņemt Kristu
arī savā dzīvē kā savu Pestītāju, kā vislielāko
Dieva dāvanu! Nedzīsim sevi iepirkšanās
stresā, bet sagatavosim savas sirdis kā šūpuli
Dieva mīlestībai! Priecīgus un gaišus jums šos
Ziemassvētkus!
Saukas ev. lut. draudzes mācītājs
Aleksandrs
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Iedegta lielā svētku
egle pie Viesītes
Kultūras pils

9. decembra pēcpusdienā Viesītes
Kultūras pilī norisinājās otrajai Adventei veltīts koncerts, kurā piedalījās Viesītes mūzikas
studija un jauktais koris „Viesīte”. Viesītes
dziedātāji vienojās kopīgā koncertā „Man
plaukstā iekrita Brīnums!” Pēc koncerta
visi tika aicināti doties ārā, kur kultūras pils
priekšā ar teatralizētu uzvedumu, rūķiem,
dziesmām, dejām un piparkūkām svinīgi tika
iedegta Viesītes lielā svētku egle.
Lai skaists Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Sala
E. Bantauskas foto

Adventes laika izstāde Viesītē

10. decembrī Viesītes novada Sociālā dienesta nodarbību telpā atklāta mājražotāju un uzņēmēju darbu izstāde. Mājražojumus, vienojoties ar ražotāju, iespēja arī iegādāties. Izstāde
apskatāma līdz 21. decembrim katru darba dienu no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00. Gaidīsim!
Vairāk informācijas pa tālr.: 65207387, 65207388.
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala

Aicinām uz izstādi „Ziemassvētku sajūtu
izstāde – tirdziņš” Saukas pagastā
Eglītes lampiņu mirdzumā 7. decembrī

devāmies atklāt izstādi „Ziemassvētku sajūtu
izstāde – tirdziņš” Saukas pagasta telpās, kur
vietējie ražotāji izlikuši mīļas, pašu rokām
darinātas, izgatavotas lietiņas, lai iepriecinātu
ienācēju, lai mudinātu kaut ko aiznest līdzi.
Paldies jāsaka ikvienam, kurš darbojas,
lai šādas izstādes būtu, lai varētu satikties,
ieraudzīt darbīgos cilvēkus, iegādāties mazas
dāvaniņas, kādas lielveikalos nenopirks ne
par kādu naudu, jo katrai iet līdzi sava aura,
savs sirds siltums!
Paldies Inesei Butānei, Ārijai Gurēvičai,
kuras rūpējas par šo telpu, par šīs izstādes uzturēšanu! Paldies! Lai mums izdodas piedzī-

vot Svētīgus, Dāsnus, Mierpilnus, Veselīgus
Ziemassvētkus!
Mājražojumus iespējams iegādāties, sazi-

noties ar ražotāju. Izstādi varēs apmeklēt līdz
21. decembrim.
Lones Tautas nama vadītāja I. Malceniece

„Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” godināšana

centrs” trešo reizi organizētā krietnāko uzņēmēju godināšana. No
Viesītes novada nominācijai tika izvirzīta Saukas pagasta kooperatīvā sabiedrība „Poceri”. Apbalvojumu saņēma valdes priekšsēdētājs
Modris Lāčplēsis.
Atbilstoši Nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome (ZAP), visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības izraudzījušas
katra vienu titula „Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” cienīgu ieguvēju.
Šādu atzinību varēja saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki,
kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās
pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai
nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba
aizsardzības jomā.
Starp nominētajiem titula ieguvējiem, kuru vārdus apstiprinājusi
ZAP, ir gan Zemgalē pazīstami lauksaimnieki, metālapstrādes, mežistrādes, pārtikas rūpniecības, tūrisma un viesmīlības pārstāvji, gan
mājražotāji un dažādu pakalpojumu sniedzēji. Visi laureāti saņēma
īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu.

30. novembrī Rundāles pils Baltajā zālē notika Zemgales
Plānošanas reģiona (ZPR) un tā struktūrvienības „Uzņēmējdarbības

Sabiedrisko attiecību un Jaunatnes lietu speciāliste
D. Sala
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Neformālā gaisotnē Viesītes domē aizvadīta
„Kafija ar politiķiem”
Sanitu Lūsi un deputātu Māri Lāci, lai diskutētu par jauniešiem aktuālām tēmām.
Pirms pasākuma Viesītes Jauniešu domes pārstāvji bija sagatavojuši dažus jauniešiem aktuālus jautājumus. Ierodoties domes vadībai
un deputātiem, jaunieši it nemaz nebija samulsuši un uzreiz sāka uzdot jautājumus, kā arī diskutēt.
Šajā pasākumā jaunieši ne tikai ieguva atbildes uz interesējošajiem jautājumiem, bet arī sajūtu, ka ir sadzirdēti, uzklausīti un vienmēr laipni aicināti ar savām idejām un jautājumiem vērsties pie novada deputātiem.
Kafija ar politiķiem tiek rīkota visā Latvijā kā neformāls vietējo
jauniešu un lēmumu pieņēmēju pasākums, kur patīkamā vidē pie kafijas tases satikties, lai savstarpēji apmainītos idejām par jauniešiem
aktuāliem jautājumiem. Pasākums politiķiem palīdz saprast, kā jauniešu idejas praktiski ieviest dzīvē.
Pasākumu organizēja Viesītes novada Jauniešu dome.

Pirmdien, 26. novembrī, Viesītes novada domē norisinājās neformāla diskusija „Kafija ar politiķiem”, kurā jaunieši tikās ar Viesītes
novada pašvaldības priekšsēdētāju Alfonu Žuku, izpilddirektori

Sabiedrisko attiecību un Jaunatnes lietu speciāliste
D. Sala
Autores foto

APSTIPRINĀTS
Ar Viesītes novada domes
2018. gada 18. oktobra sēdes lēmumu Nr. 32 (prot. Nr. 14)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītē

2018. gada 18. oktobrī 											Nr. 9/2018

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Viesītes novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo
daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 1., 2., 3., 4. punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības vai pašvaldības domes pilnvaroti
komersanti (Pakalpojumu sniedzējs) nodrošina sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Viesītes novada teritorijā.
1. Noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai
kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā
prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
prasības, tai skaitā prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā,
brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas
un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus,
tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību;
1.5. administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un
ar to saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3.
Noteikumos
lietoto
terminu
skaidrojums:

3.1. Pakalpojumu lietotājs – nekustamā
īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā –
visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš
saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz
noslēgtu Pakalpojuma līgumu;
3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums
starp Pakalpojumu lietotāju un Pakalpojumu
sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas,
lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā
arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;
3.3. Tīklu apkalpošanas robežu akts –
Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu
lietotāja parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus
apkalpos katra Pakalpojuma līguma puse
(pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas piederības
robežas);
3.4. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu 2. pielikumam vai piemērojot Latvijas
būvnormatīvu LBN-221-15. Ūdens patēriņa
norma tiek piemērota gadījumos, kad īpašumā nav ierīkots komercuzskaites mēraparāts;
3.5. Blakus lietotājs – persona, kura
izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošo
ūdensapgādes sistēmu ūdens saņemšanai vai kanalizācijas sistēmu notekūdeņu
novadīšanai.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turp-
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māk – ūdenssaimniecības pakalpojumi)
sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu
kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides
situāciju un dabas resursu racionālu izmantošanu Viesītes novadā.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām
un juridiskajām personām Viesītes novada
teritorijā.
6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā un uz decentralizētajiem kanalizācijas
pakalpojumiem.
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
7. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju pievienošanas kārtību centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums un
Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumi Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
un lietošanu” (turpmāk – MK noteikumi
Nr. 174).
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam
aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas
pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos
noteiktajam pievieno nekustamā īpašuma
īpašnieka vai valdītāja piekrišanu tehnisko
noteikumu pieprasījumā ietverto personas
datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai.
9. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai
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valdītājs, pieprasot tehniskos noteikumus,
ir parādā par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem,
Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt
tehniskos noteikumus līdz minēto parādu
saistību nokārtošanai.
10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.
11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana
centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta
zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja pieguļošajā ielā atrodas centralizētās
ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas
tīkli un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija noteikta kā apbūves teritorija, kurā ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas.
12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas vai urbuma
un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to
savienošanas vietai jābūt aprīkotai ar speciālo
pretvārstu, kas nodrošina strūklas pārtraukumu un ierobežo ūdens nokļūšanu no vienas
ūdensapgādes sistēmas otrā ūdensapgādes
sistēmā.
13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram,
traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas
novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka
līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno
atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no
augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai
speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai
vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams
pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmai.
14. Pēc ievada un/vai izvada izbūves
pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks
Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
14.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu
grafiskā vai digitālā formā;
14.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņemšanu;
14.3. aktu par pievienošanos pie
Pakalpojuma sniedzēja tīkliem.
15. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam
nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums
ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā
īpašumā radīto notekūdeņu uzkrāšanai, ja tas
var radīt kaitējumu videi.
16. Ja ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas notekūdeņu izvadu nav iespējams pievienot centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai tīklu
izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā blakus lietotājam pievadu pievienot
pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes
(aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un
kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda
pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes
īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju un šāda
pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem
Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir
jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu
aktam un noslēgtam līgumam starp blakus

lietotāju un Pakalpojumu lietotāju.
17. Komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvē uz tīklu apkalpošanas robežas vai
Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā, piemēram, ēkas pagrabā vai tiešā ūdensapgādes
ievada tuvumā.
18. Pēc komercuzskaites mēraparāta
mezgla izbūves pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu.
19. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina
Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta bojāšanas gadījumā pēc
to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna
komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības
robežas.
III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas
un centralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
prasības
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
piederība un uzturēšana
20. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
īpašumā vai valdījumā ir:
20.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada
tīkli līdz pirmajam aizbīdnim (ieskaitot) ielas
sarkanās līnijas robežās vai kā noteikts tīklu
apkalpošanas robežu aktā;
20.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
20.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli līdz tuvākai skatakai ielas sarkano
līniju robežās pie Pakalpojuma lietotāja īpašuma vai kā noteikts tīklu apkalpošanas robežu aktā;
20.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas
spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
20.5. iepriekš minētajos apakšpunktos
minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos
esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
20.6. Pakalpojumu sniedzēja komercuzskaites mēraparāti.
21. Jebkurai personai ir aizliegts:
21.1. novietot automašīnas un cita veida
transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu
akām;
21.2. centralizētās kanalizācijas tīklu
skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt lietus ūdeņus un gruntsūdeņus (pieslēgt drenāžas sistēmas), izņemot
Saistošajos noteikumos noteiktus gadījumus,
kā arī izmest cietos atkritumus vai citus
priekšmetus;
21.3.
veikt
jebkādas
darbības
Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un
centralizētās kanalizācijas sistēmās bez saskaņojuma ar Pakalpojuma sniedzēju;
21.4. veikt ūdensapgādes aizbīdņu patvaļīgu atvēršanu vai aizvēršanu;
21.5. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, ja Pakalpojumu
sniedzējs ir pārtraucis ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
21.6. atvērt un nocelt centralizētās
ūdensapgādes un centralizētās kanalizāci-
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jas tīklu skataku vākus bez saskaņojuma ar
Pakalpojuma sniedzēju;
21.7. pirms komercuzskaites mēraparāta
mezgla izveidot iekšējās ūdensapgādes tīkla
pieslēgumus;
21.8. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un
citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
22. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai
valdītājs bez pamatota iemesla nedrīkst kavēt
plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku
izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām
vai žogiem.
23. Pakalpojumu lietotājiem jānodrošina
vienmērīga ražošanas notekūdeņu daudzuma
un sastāva novadīšana pilsētas kanalizācijas
tīklā visas diennakts laikā. Nepieciešamības
gadījumā Pakalpojumu lietotājs ierīko ražošanas notekūdeņu krājtvertnes.
24. Pakalpojumu lietotājiem, kuru
Īpašumos tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vai pārtikas
produktu ražošana, jābūt izbūvētiem tauku
uztvērējiem.
25. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas
revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka iespējai tīrīt kanalizācijas
tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas
iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli
vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir
atbildīgs par iespējamām sekām.
26. No decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai
Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli
izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās,
pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem
pakalpojumiem.
27. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu
uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot
Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu,
lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību
un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
28. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā
var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir
nodotas pakalpojuma sniegšanai un noteiktas
Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā ar pašvaldību par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.
Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras
apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un
to maksai, ja tāda paredzēta, ir jābūt noteiktai
attiecīgajā līgumā.
29. Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai
valdījumā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves (tai skaitā komercuzskaites
mēraparāta mezgls un kanalizācijas skatakas)
tiek izbūvētas, apsaimniekotas un remontētas
par Pakalpojumu lietotāja līdzekļiem.
30. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs
konstatē centralizētās ūdensapgādes un
centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas
ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var
nekavējoties atslēgt Pakalpojumu lietotāja
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas.
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IV. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un
aizsardzības prasības
31. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas
nodrošina ugunsdzēsības ūdensapgādi un
stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbību,
Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda
plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir
atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un
saglabāšanu. Automātiskās ugunsdzēsības
sistēmas aizbīdņiem jāatrodas stāvoklī „Ciet”.
32. Noņemt noteikumu 31. punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst,
tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības
dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas
pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam
par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības
sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu
sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
33. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta un Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.
34. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos
gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni
tiek samaksāts atbilstoši komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts,
vai pamatojoties uz Pakalpojumu sniedzēja
veikto aprēķinu.
V. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
35. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir
atļauts novadīt notekūdeņus:
35.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju
funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
35.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apkalpojošā personāla veselībai;
35.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot
Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas
iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
35.4. kuru temperatūra nepārsniedz
+40°C un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
35.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām
(piemēram – tauki);
35.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu
koncentrācijas nepārsniedz noteikumu 1.
pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas.
36. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo
notekūdeņu piesārņojums pārsniedz noteikumu 1. pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
36.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem pirms to novadīšanas centralizētajā
kanalizācijas sistēmā jābūt attīrītiem vietējās
attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek
pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli
pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas noteikumu 1. pielikumā;
36.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var
atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt cen-

tralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus
bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus
notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas papildu
maksa noteikta Pakalpojumu līgumā un ja
piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu
gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
37. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir
nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam
par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju
gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
38. Gadījumos, ja noteikumu 37. punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts
iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā
kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā
ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt
vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas
sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
39. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības
veikt paraugu noņemšanu, ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu
lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums.
Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt
paraugu noņemšanu.
40. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir
aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
40.1. prioritārās vielas, kuras atzītas
par ūdens videi īpaši bīstamām (atbilstoši
Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”);
40.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā
kanalizācijas sistēmā;
40.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);
40.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa
u.c.) izdalīšanos;
40.5. radioaktīvas vielas;
40.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, eļļas, taukus un citas vielas,
kas var veicināt tīklu aizsērēšanu vai nogulsnēties tajos;
40.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus,
atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies,
skalojot cisternas, kublus un tml.;
40.8. ūdenī peldošus, nešķīstošus piemaisījumus, kuru diametri ir lielāki par 4 mm.
VI. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
41. Jaunu ūdens brīvkrānu izbūve ir aizliegta, izņemot atsevišķus gadījumus, ja tas
rakstiski saskaņots ar Pakalpojumu sniedzēju
un brīvkrānam ir ierīkots komercuzskaites
mēraparāta mezgls. Ir aizliegts pievienot cauruļvadus aiz brīvkrāniem.
42. Pakalpojumu sniedzējs, iepriekš saskaņojot ar pašvaldību, ir tiesīgs likvidēt
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ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā
īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt
centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
Brīvkrānu likvidēšanas termiņš nedrīkst būt
īsāks par 1 gadu.
43. Pie brīvkrāna ir aizliegts mazgāt veļu,
transportlīdzekļus, kā arī veikt citas darbības,
piesārņojot apkārtējo vidi.
44. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo
Pakalpojumu sniedzējam vai pagasta pārvaldes vadītājam.
45. Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju
slēdz:
45.1. nekustamā īpašuma vai dzīvokļa
īpašnieks/valdītājs vai pilnvarotā persona;
45.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas
dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības
pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās
mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks gadījumos,
kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības
nav pārņemtas no pašvaldības;
45.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas
dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā
īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu
kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;
45.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi
kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma
kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
45.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;
45.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai
lietus notekūdeņus, gadījumos, kad saskaņots
ar Pakalpojuma sniedzēju.
46. Pakalpojuma līguma sagatavošanai Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz
Pakalpojumu
sniedzējam
iesniegumu,
norādot līguma slēgšanai nepieciešamās
Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un
pievienojot sekojošo:
46.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā
īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma lietotāju (Zemesgrāmatas
akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas
līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no
atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies
tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
46.2. informāciju par nekustamā īpašuma
lietošanas veidu;
46.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu;
46.4. ja Pakalpojumu līgumu paraksta
pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas
apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;
46.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves
vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;
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46.6. informāciju, ja dzīvojamās mājas
īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem.
47. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas
nepieciešams Līguma noslēgšanai, apsekot
Pakalpojuma lietotāja īpašuma iekšējos un
ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus,
lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir
patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir
pietiekama Līguma noslēgšanai.
48. Pakalpojuma lietotājs pirms Līguma
noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju,
ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja
ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas, vai to grupas, par kurām sniegta
detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai,
un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
49. Ja Līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma
sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas –
pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma
slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības
pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto
komercuzskaites mēraparāta rādījumu.
50. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots
viena mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no
dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis
no Pakalpojuma līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma
noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
51. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pakalpojuma līguma slēdzējam pirms
Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras
pabeigšanas, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi,
skaitot no rakstveida iesnieguma saņemšanas no Pakalpojumu saņēmēja par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un
Pakalpojuma līguma slēgšanu.
52. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu,
ja Līguma slēdzējs:
52.1. 1 (viena) mēneša laikā no
Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;
52.2. nav veicis vai nav vienojies ar
Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites
mēraparāta mezgla izbūvi;
52.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes
ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais
stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.
53. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā
Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida
paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā
tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja
nekustamajam īpašumam, un pievieno aprēķinu par Pakalpojuma līguma noslēgšanas
procedūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 (viena) mēneša

laikā jāapmaksā Pakalpojuma līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.
54. Līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas.
Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad
Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Līguma
slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus
Līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
55. Līgumā papildus citos normatīvajos
aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas
ziņas un nosacījumi:
55.1. informācija par līdzējiem;
55.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
55.3. adrese, kurā pakalpojums tiek
sniegts;
55.4. līguma un pakalpojuma sniegšanas
sākuma datums (ja tie nesakrīt);
55.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;
55.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
55.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti, ja tādi tiek noteikti.
56. Līgumam pievienojams Pakalpojumu
sniedzēja sagatavots komercuzskaites mēraparāta ekspluatācijas pieņemšanas un tīklu
apkalpošanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu
ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.
Pakalpojuma līguma izpildes nosacījumi
57. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
pārbaudīt Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu
sniedzējs par to informē Pakalpojumu lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi.
Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti
pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt
pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad
Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos
pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu
sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību
un termiņiem.
58. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu
atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par
Pakalpojumu lietotājam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu, un, ja tiek
konstatēta neatbilstība Pakalpojumu lietotāja
iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs
veic pārrēķinu un Pakalpojumu lietotājs veic
samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
59. Ja Pakalpojumu lietotājam ir parādi
par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko
tas saņem no Pakalpojumu sniedzēja tā īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos
īpašumos, un šī persona vēlas ar Pakalpojumu
sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā
paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu
(drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr
Pakalpojumu lietotājs nav nokārtojis parādus
vai nav noslēdzis ar Pakalpojumu sniedzēju
vienošanos par minēto parādu nokārtošanas
kārtību.
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60. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojuma
lietotājam. Pakalpojuma lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt
kontrolmērījumus.
61. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp
patērētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles
mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 20%,
turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs)
mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta.
Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojuma lietotājs vienojas par
patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Līgumā, ja
tas nepieciešams.
62. Ja atbilstoši Pakalpojumu līgumam
Pakalpojumu lietotāja kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā, kas nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tiek ietverts lietus
notekūdeņu daudzums no Pakalpojumu lietotāja teritorijas, tad to apjomu (kubikmetri
gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem
pēc Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu.
63. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja
izrakstīto rēķinu Pakalpojuma lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā 10 darba dienu laikā
no rēķina sagatavošanas datuma. Iesniegtie
iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā
apmērā Līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu
iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs
veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo
norēķinu periodu.
Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
64. Līgumu var grozīt, abām pusēm par to
rakstiski vienojoties.
65. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā,
kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi
tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav
pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
66. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas
izmaina Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu
apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu
sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru
nosūta Pakalpojuma lietotājam. Aktuālais
Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas spēkā
1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojuma lietotājam.
Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
67. Pakalpojumu līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
67.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz,
savstarpēji vienojoties;
67.2. 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, Pakalpojumu līgums tiek izbeigts pēc
Pakalpojuma lietotāja pieprasījuma;
67.3. Pakalpojuma līguma noteikumos
paredzētajā kārtībā to izbeidz Pakalpojumu
sniedzējs;
67.4. beidzas Pakalpojuma līguma
termiņš;
67.5. ir atsavināts nekustamais īpašums
un jaunais īpašnieks 1 (viena) mēneša laikā
no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža
nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma
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noslēgšanu.
68. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji
izbeigt Līgumu:
68.1. ja, mainoties nekustamā īpašuma
īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks
vai valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet iepriekšējais Pakalpojuma lietotājs iesniegumu par
Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis, līgums tiek izbeigts ar iepriekšējo nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju;
68.2. Pakalpojuma lietotājam izbeidzas
valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Pakalpojuma
līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības
noteiktajā datumā);
68.3. pilnvarotās personas maiņas
gadījumā;
68.4. ja Pakalpojuma lietotājs ir mainījis
Līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas
mērķi;
68.5. ja Pakalpojuma lietotājs vairāk nekā
6 (sešus) mēnešus Pakalpojumu sniedzējam
nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un
nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma līguma
laušanu.
69. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu,
Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas pakalpojumus.

Nr. p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

70. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts,
Pakalpojuma lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Pakalpojuma līguma izbeigšanai.
VIII. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
71. Par noteikumu 21., 24., 26., 33., 35.,
40., 77., 78. punktā noteikto prasību neievērošanu personas var tikt administratīvi sodītas ar naudas sodu:
71.1. fiziskās personas no 10 EUR līdz
350 EUR;
71.2. juridiskās personas no 60 EUR līdz
1400 EUR.
72. Noteikumu izpildi kontrolēt ir tiesības
Pakalpojuma sniedzējam un pašvaldības policijas amatpersonām.
73. Sastādīt administratīvos protokolus
savas kompetences robežās ir tiesīgas pašvaldības policijas amatpersonas.
74. Administratīvos protokolus izskata
pašvaldības Administratīvā komisija.
75. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.
IX. Noslēguma jautājumi
76. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā „Viesītes Novada Vēstis”.
77. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražoša-

nu un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu
spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 18 (astoņpadsmit)
mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās
dienas.
78. Nekustamajos īpašumos (dzīvokļos,
dzīvojamās ēkās, ražošanas ēkās utt.), kas pieslēgtas centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem
un/vai centralizētajiem kanalizācijas tīkliem
un kuru ūdensapgādes tīklā līdz noteikumu
spēkā stāšanās dienai nav ierīkots komercuzskaites mēraparāta mezgls, tas ir ierīkojams
18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.
79. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl,
ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto
normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā
Pakalpojuma lietotājam un Pakalpojumu
sniedzējam ir pienākums nodrošināt Līguma
pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Līguma
pārslēgšanai jaunā redakcijā pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas
3. punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie
noteikumi.
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
A. Žuks

1. pielikums
Viesītes novada domes 2018. gada 18. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2018
Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas notekūdeņiem
Piesārņojošā viela*
Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg/l)
Kopējās suspendētās vielas
450
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)
740
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)
350
Kopējais fosfors
23
Kopējais slāpeklis
80
Naftas produkti
0
Tauki
30

* Notekūdeņi, kas satur vielas, kas nav minētas tabulā, tiek novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Žuks

2. pielikums
Viesītes novada domes 2018. gada 18. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2018
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viesītes novadā”
Ūdens un kanalizācijas patēriņa normas komercuzskaitei
Nr. p. k.
1.
2.
3.

Ēku labiekārtotības pakāpe
Dzīvokļos daudzdzīvokļu ēkās ar pieslēgumu centralizētai ūdensapgādei un
kanalizācijai
Savrupmājās ar pieslēgumu centralizētai ūdensapgādei un/vai kanalizācijai
Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas

Viena iedzīvotāja
ūdens patēriņš mēnesī
(m3)
5
8
1

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Žuks

Darbs attīstības nodaļā

PLĀNOŠANA: Viena no funkcijām pašvaldībā ir plānošanas dokumentu izstrāde, lai
nodrošinātu rīcību saskaņotību. Ar Latvijas
republikas normatīvajiem aktiem ir noteikti
obligāti plānošanas dokumenti, kuriem jābūt
katrā pašvaldībā. Viens no tiem ir Teritorijas
plānojums. Līdz šim Viesītes novadā spēkā
ir esošie iepriekšējie teritorijas plānojumi:
„Saukas pagasta teritorijas plānojums”, „Rites

pagasta teritorijas plānojums”, „Elkšņu pagasta teritorijas plānojums” un „Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums”.
Kopš 2017. gada nogales notiek jauna teritorijas plānojuma izstrāde. Ar Viesītes novada
domes 22.11.2018. sēdes Nr. 15 lēmumu Nr.
16 ir apstiprināta jaunā Teritorijas plānojuma
pirmā redakcija. Decembra beigās tiks uzsākta sabiedriskā apspriešana. Lūgums iedzīvo-
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tājiem sekot līdzi paziņojumiem pašvaldības
mājaslapā par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu. Pagastos un Viesītē arī būs pieejams
plānojuma pirmās redakcijas papīra variants.
Ir paredzēts, ka 2019. gada 22. janvārī notiks
Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Rites, Saukas, Elkšņu pagastos
un Viesītē, kuru laikā iedzīvotāji varēs klātienē uzdot jautājumus un iegūt informāciju.
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Viesītes novada Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas 2019. gada 22. janvāra sabiedriskās apspriešanas sanāksmju grafiks
Laiks
Plkst. 13.00. – 14.00
Plkst. 14.30. – 15.30
Plkst. 16.00. – 17.00
Plkst. 17.30. – 18.30

Administratīvā vienība
Saukas pagasts
Rites pagasts
Elkšņu pagasts
Viesītes pilsēta

Sanāksmes vieta
„Pagastmāja”, Lone, Saukas pagasts
„Pagastmāja”, Rites pagasts
„Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pagasts
Viesītes Kultūras pils, Smilšu 2, Viesīte
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja G. Dimitrijeva

ĪPAŠUMI: Viesītes novads 2018. gadā
skaitļos: pašvaldībai pieder 115 būvju īpašumi,
23 dzīvokļu īpašumi un zemes īpašumi 2101,8

ha kopplatībā. 2018. gadā uz Viesītes novada
pašvaldības vārda Zemesgrāmatā reģistrēti 15
īpašumi, atsavināti (pārdoti izsolēs) 6 īpašumi

par kopējo summu ~130000 EUR.

IEPIRKUMI: Uzņēmējiem, kas vēlas
piedalīties iepirkumos, jāņem vērā, ka, sākot ar 2019. gadu, pircēja profils būs tikai
Elektronisko iepirkumu sistēmā (attiecas tikai uz iepirkumiem Publisko iepirkumu likuma kārtībā) sadaļā e-konkursi https://www.
eis.gov.lv. 2019. gada 1. janvārī stājas spēkā
grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski
pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās

informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (EIS), kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem
iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu, ar iepirkumiem saistītu
informāciju (PIL 1. panta 23. punkts). No
01.04.2018. jau notiek elektroniska piedāvājumu un pieteikumu iesniegšana EIS sistēmā

atklātiem konkursiem un citām iepirkumu
procedūrām. Attiecībā uz PIL 9. un 10. panta
iepirkumiem pašvaldībām no 01.10.2019. jāparedz piedāvājumu iesniegšana EIS sistēmā.
Tas nozīmē, ka piedāvājumus iepirkumiem,
kas izsludināti ar 01.10.2019., papīra formā
pašvaldības iepirkumu komisija vairs nebūs
tiesīga pieņemt.

BŪVNIECĪBA: Paralēli nodaļā realizētājiem projektiem šogad bijušās arodskolas
dienesta viesnīcas ēkai tika izstrādāts būvprojekts jumta atjaunošanai un jau nākošgad ir
plānots sākt būvdarbus jumta remontam, lai
arī turpmāk ēku varētu veiksmīgi ekspluatēt.

Kā ikkatru gadu, arī šogad ir veikti vairāki
remontdarbi pašvaldības ēkās. Viesītes vidusskolā, bērnudārzā un Mūzikas un mākslas
skolā ir veikti telpu remonti, Kultūras pilī ir
veikta jumta labošana u.c. Tika strādāts arī
pie nākamā gada remontdarbu plānošanas,

apsekojot pašvaldības objektus, sastādīti
defektu akti un būvdarbu tāmes nākamā gadā
nepieciešamajiem darbiem.

Nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
S. Puzāne

Iepirkumu speciāliste S. Eglīte

Būvinženieris G. Puzāns

PROJEKTI:
Nr.
p.k.

Fonds/programma

Logo

Nosaukums

Īstenošanas
laiks

Budžets

Statuss

1

Viesītes novada
pašvaldība

Smilšu ielas, Viesītē, pārbūve

Būvprojekts izstrādes stadijā

2

Eiropas Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai
LAD – ELFLA
Eiropas Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai
LAD – ELFLA
Eiropas Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai
LAD – ELFLA
Eiropas Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai
LAD – ELFLA
Interreg LatvijasLietuvas pārrobežu
sadarbības
programma 20142020 gadam

Pašvaldības ceļa S6 „BajāriGrabažāni” posma pārbūve

Izstrādāts būvprojekts, indikatīvā summa EUR 100642.79

3

4

5

6

7

Interreg LatvijasLietuvas pārrobežu
sadarbības
programma 20142020 gadam

8

Viesītes novada
pašvaldība

Pašvaldības ceļa E17 „Dzeņi-Elkšņi” Izstrādāts būvprojekts, indikatīvā summa EUR 150542.38
posma pārbūve

Mazā Bānīša vēstures stacijas
01.09.2018.– Projekta attiecināmās izmaksas
izveide Viesītes novada Lones ciemā 31.10.2019. ir EUR 19718.12. Pašvaldības
līdzfinansējums EUR 2421.81

Ieviešanā

Radošās rezidences Viesītē

01.09.2018.– Projekta attiecināmās izmaksas
30.10.2019. ir EUR 50000. Pašvaldības
līdzfinansējums EUR 5000

Ieviešanā

Conservation of biodiversity
in open wetland habitats of
the LV-LT cross-border region
applying urgent and long-term
management measures, Nr. 306,
„Open landscape”, /Bioloģiskās
daudzveidības saglabāšana mitrājos
LV-LT pārrobežu teritorijās,
nodrošinot nekavējošus un
ilgtermiņa apsaimniekošanas
pasākumus/
Improvement of Quality and
Accessibility of Social Services
in Mid-Baltic Region, Nr. 317,
„SocQuality”, /Sociālo pakalpojumu
kvalitātes un pieejamības
uzlabošana Vidusbaltijas reģionā/
NVO dokumenti

03.04.2018.– Šo projektu finansē Eiropas
02.04.2020. Savienība. Viesītes novada
pašvaldības attiecināmās izmaksas
EUR 29512.03, projekta kopējās
izmaksas EUR 374367.74, tai
skaitā ERAF finansējums ir EUR
318212.63

Ieviešanā

8

Ieviešanā
01.03.2018.– Šo projektu finansē Eiropas
29.02.2020. Savienība. Viesītes novada
pašvaldības attiecināmās izmaksas
EUR 109732.96, projekta kopējās
izmaksas EUR 791256.20, tai skaitā
ERAF finansējums EUR 672567.74
Katru gadu Projekta kopējais budžets katru
–
gadu EUR 4300
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Fonds/programma

Logo

Interreg LatvijasLietuvas pārrobežu
sadarbības
programma 20142020 gadam

10 Viesītes novada
pašvaldība
11 Latvijas vides
aizsardzības fonds
12 Interreg LatvijasLietuvas pārrobežu
sadarbības
programma 20142020 gadam

13 Eiropas Sociālais
fonds

14 Eiropas Savienības
Eiropas Sociālais
fonds

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS

I E G U L D Ī J U M S TAV Ā N Ā K OT N Ē

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS

I E G U L D Ī J U M S TAV Ā N Ā K OT N Ē

15 Erasmus+
16 Eiropas Savienības
Eiropas Sociālais
fonds
17 Eiropas Savienības
Eiropas Sociālais
fonds

18 Viesītes novada
pašvaldība
19 Latvijas Valsts Mežu
atbalstītā Zemgales
kultūras programma
2018

20 Eiropas Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai
(ELFLA)

Īstenošanas
laiks

Nosaukums

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS

I E G U L D Ī J U M S TAV Ā N Ā K OT N Ē

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS

I E G U L D Ī J U M S TAV Ā N Ā K OT N Ē

Sustainable, sociable and active
01.04.2018.– Šo projektu finansē Eiropas
Viesite and Rokiškis communities, 30.09.2019. Savienība. Viesītes novada
Nr. LLI-295, „V-R communities”,
pašvaldības attiecināmās izmaksas
EUR 101143.57, projekta kopējās
/Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas
izmaksas EUR 199650.36, tai skaitā
Viesītes un Rokišķu kopienas/
ERAF finansējums EUR 169702.80
2018.–2019. Projektu attiecināmās izmaksas
Ielu apgaismojumu pārbūve
EUR 107933.84
Brīvības, Biržu, Raiņa un Peldu
ielās, Viesītē, Viesītes nov.
Viesītes ezera apsaimniekošanas
04.06.2018.– Projektu attiecināmās izmaksas ir
noteikumu izstrāde
30.04.2019. EUR 8712.00
Travel Smart – visit Lithuania and 01.05.2017.– Šo projektu finansē Eiropas
Latvia, Nr. LLI – 199, /Ceļo gudri – 30.04.2019. Savienība. Viesītes novada
pašvaldības attiecināmās izmaksas
apmeklē Lietuvu un Latviju/
EUR 107058.14, tai skaitā
Programmas līdzfinansējums EUR
90999.30. Valsts līdzfinansējums
EUR 5352.91. Pašvaldības
līdzfinansējums ir EUR 10705.81
Projekta attiecināmās izmaksas ir
3 gadi.
Vietējās sabiedrības veselības
EUR 47515.00, no kurām Eiropas
Projektu
veicināšana un slimību profilakse
Sociālā fonda līdzfinansējums EUR
plānots
Viesītes novadā
īstenot līdz 40387.75 un valsts finansējums
EUR 7127.25
12.2019.
Nodarbināto personu profesionālās 01.01.2017.– Projekta attiecināmās izmaksas
kompetences pilnveide
31.12.2022. valstī EUR 25353413, Eiropas
Sociālā fonda finansējums EUR
21550401, valsts līdzfinansējums
EUR 3803012
Kvalitatīva jaunatnes darba
11.02.2018.– Projekta attiecināmās izmaksas
kompetences
10.02.2019. EUR 28610.00
Atbalsts priekšlaicīgas mācību
03.2017.–
Saskaņā ar iesaistīto izglītojamo
pārtraukšanas samazināšanai
31.12.2022. skaitu
Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai

Esošās skolas ēkas pārbūve ar
funkcijas maiņu Sporta skolas un
Veselības un sociālās aprūpes centra
vajadzībām. Divās kārtās
Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo
kā unikāla Zemgales industriālā
kultūras mantojuma popularizēšana
un pieejamības uzlabošana,
īstenotājs Viesītes novada
pašvaldības iestāde Viesītes muzejs
„Sēlija”
Viesītes novada ceļa V19
Jaunkančuki-Priede-Ikšķiles
pārbūve

21 Valsts Zivju fonds

Līdaku mazuļu ielaišana Viesītes
novada Viesītes ezerā

22 Eiropas
Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai
un Viesītes novada
pašvaldība

Aktīvās atpūtas vietas
labiekārtošana Viesītes novada
Elkšņu ciemā

23 Valsts Zivju fonds

Inventāra iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumu
nodrošināšana Viesītes novada
ūdenstilpēs
Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi –
Ķēķāni – Zīlāni pārbūve

24 Eiropas Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai
(ELFLA)

Budžets
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Statuss

Ieviešanā

Ieviešanā
Ieviešanā
Ieviešanā

Ieviešanā

Ieviešanā

Ieviešanā
Ieviešanā

Saskaņā ar iesaistīto izglītojamo
skaitu

Ieviešanā

Projekta attiecināmās izmaksas
EUR 1484972.55

Ieviešanā

01.05.2017.– Projekta attiecināmās izmaksas
30.11.2018. EUR 1700.00

Ieviešanā

Projekta
īstenošanas
laiks:
03.2017.–
12.2022. (6
gadi)
11.12.2017.–
28.02.2019.

Līdz
31.10.2018.

Ieviests
Projekta attiecināmās izmaksas
EUR 564940.16, tai skaitā ES
līdzfinansējums EUR 508446.15 un
pašvaldības līdzfinansējums EUR
56494.01

01.05.2018.– Projekta attiecināmās izmaksas
30.10.2018. EUR 2499.96, pašvaldības
līdzfinansējums – EUR 1260.32
01.09.2017.– Projekta attiecināmās izmaksas
31.08.2018. EUR 31612.72, no kurām
EUR 27145.55 ir Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai līdzfinansējums.
Pašvaldības līdzfinansējums EUR
3016.17
01.05.2017.– Projekta attiecināmās izmaksas
29.09.2017. EUR 3599.00. Pašvaldības
līdzfinansējums EUR 935.74

Ieviests

01.06.2017.– Projekta attiecināmās izmaksas
31.07.2018. EUR 256021.69, tai skaitā ES
līdzfinansējums EUR 230035.52,
pašvaldības līdzfinansējums EUR
25559.50

Ieviests

Ieviests

Ieviests
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25 Eiropas Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai
(ELFLA)
26 Eiropas
Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai
un Viesītes novada
pašvaldība
27 Eiropas
Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai
un Viesītes novada
pašvaldība
28 Eiropas Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai
(ELFLA)
29 Valsts kultūrkapitāla
fonds (VKKF)

30 ERASMUS+

31 ERASMUS+
32 ERASMUS+

33 Valsts kultūrkapitāla
fonds (VKKF) un
Viesītes novada
pašvaldība

Nosaukums

Īstenošanas
laiks

Budžets

01.09.2017.– Projekta attiecināmās izmaksas
30.11.2017. EUR 3889.42, tai skaitā ES
līdzfinansējums EUR 3500.48,
pašvaldības līdzfinansējums EUR
388.94
Videonovērošanas tīkla izveide
01.09.2017.– Projekta attiecināmās izmaksas
Viesītes novadā
30.04.2018. EUR 10708.50, no kurām
EUR 9637.65 ir Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai līdzfinansējums.
Pašvaldības līdzfinansējums EUR
1070.85
01.08.2017.– Projekta attiecināmās izmaksas
Aprīkojuma iegāde Viesītes
11.12.2017. EUR 2365.00, no kurām
Jaunatnes iniciatīvu centra
EUR 2128.50 ir Eiropas,
pakalpojumu paplašināšanai
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai līdzfinansējums.
Pašvaldības līdzfinansējums EUR
236.50
Līdz
Projekta attiecināmās izmaksas
Mīlestības takas atjaunošana
20.07.2017. ir EUR 27405.19, tai skaitā
veselīga dzīvesveida un vides
būvniecības izmaksas EUR
veicināšanai
26774.90, pamatlīdzekļu iegādes
izmaksas EUR 180.29 un vispārējās
izmaksas EUR 450.00
01.03.2017.– Projekta attiecināmās izmaksas
Tematiskās ekspozīcijas „Vēstures
klase” projekta realizācija, īstenotājs 30.11.2018. EUR 23618.73, t.sk. Valsts
Kultūrkapitāla fonda finansējums
Viesītes novada pašvaldības iestāde
EUR 9923.96, Viesītes novada
Viesītes muzejs „Sēlija”
pašvaldības finansējums EUR
13694.77
01.09.2015.– Projekta attiecināmās izmaksas
„RECOGNIZE, REMEDY AND
RE-ENGAGE” /Apzināt, Labot un 31.08.2017. EUR 231528.00, t.sk. Viesītes
vidusskolas finansējums EUR
Atsākt/, īsteno Viesītes vidusskola
19850.00
„Words Unite Us” /Vārdi mūs
01.09.2015.– Projekta attiecināmās izmaksas
vieno/, īsteno Viesītes vidusskola
31.08.2017. EUR 27715.00
01.09.2016.– Projekta attiecināmās izmaksas
„The continuous development of
31.08.2018. EUR 16450.00
teaching staff in a multicultural
environment” /Pastāvīga apmācību
personāla attīstība multikulturālā
vidē/, īstenotājs Viesītes vidusskola
Materiāltehniskās bāzes uzlabošana 02.03.2018.– Projekta attiecināmās izmaksas
profesionālās ievirzes programmas 01.10.2018. EUR 1654.50, tai skaitā pašvaldības
līdzfinansējums EUR 800.50
„Vizuāli plastiskā māksla”
īstenošanai Viesītes Mūzikas un
mākslas skolā, īstenotājs Viesītes
Mūzikas un mākslas skola

Norobežojošo barjeru iegāde
iedzīvotāju drošībai publiskos
pasākumos Viesītes novadā

Statuss

Ieviests

Ieviests

Ieviests

Ieviests

Ieviests

Ieviests

Ieviests
Ieviests

Ieviests

Apkopoja projektu administratore L. Maisaka.

Ceļot gudri – izmantot jaunās tehnoloģijas
Kopš 2017. gada 5. maija Viesītes novada pašvaldība īsteno INTERREG Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014 – 2020 projektu „Travel Smart – visit
Lithuania and Latvia”, Nr. LLI – 199. Tā nosaukums „Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un
Latviju” atspoguļo projekta būtību, jo tas ir
vērsts uz moderno tehnoloģiju pielietošanu,
bet tajā pašā laikā projekta pamatdoma ir, izmantojot vietējos resursus, veicināt tūrismu,
padarot Viesīti un pārējo partneru teritorijās
esošos objektus pievilcīgākus un pieejamākus. Turklāt projektā liela nozīme ir saudzīgai
attieksmei pret vidi. Projekta mērķis ir radīt
harmonisku Latvijas un Lietuvas tūrisma attīstību, lai iespējami efektīvi izmantotu reģiona potenciālu. Projekts ir vērsts uz dabas un

kultūras mantojuma saglabāšanu abās robežas pusēs.
Kopā ar partneriem no Lietuvas –
Anīkšču, Biržu, Krekanavas reģionālo parku administrācijām – un Salas, Jēkabpils un
Ilūkstes novadu pašvaldībām Latvijā, esam
īstenojuši vairākas kopīgas aktivitātes, kā arī
veikuši infrastruktūras uzlabošanas darbus.
Regulāri notiek projekta vadības grupu sanāksmes, kurās partneru pārstāvji prezentē
paveikto, pārrunā darāmos darbus un problēmas. Ceturtdien, 6. decembrī, starptautiskā sanāksme notika Salas novadā. Vadošais
partneris – Anīkšču parka direktors prezentēja interaktīvo karti, tās dizainu, informāciju
un izmantošanu. Karte publiski tiks piedāvāta
2019. gada pavasarī.
Viesītē šā projekta ietvaros ir pabeigts
viens no nozīmīgākajiem objektiem –
Mīlestības taka. Partneri kopā strādā pie vienota tūrisma maršruta izveides. Interaktīvajā
kartē, par ko atbild Anīkšču parka adminis-
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trācija, ir informācija par katra partnera 10
tūrisma objektiem. Šobrīd interaktīvā karte
vēl ir izstrādes fāzē. Strādājam pie kopīga
tūrisma bukleta izveides; tas būs četrās valodās – latviešu, angļu, krievu un lietuviešu.
Pateicoties finanšu līdzekļu ietaupījumam,
2018. gada vasarā esam iegādājušies specializēto tūrisma transportlīdzekli, kurš darbojas,
izmantojot elektroenerģiju, līdz ar to tas ir
videi draudzīgs. Vasaras nogalē piedāvājām
tūristiem jauno transportlīdzekli izmēģināšanai. Tas uzlabo pakalpojumu kvalitāti
un nodrošina pievilcību un iespējas Viesītes
apmeklējumu laikā. Lai atbilstoši prasībām
izmantotu specializēto tūrisma transportlīdzekli, ir pieņemts domes lēmums, kā arī ir
noteikti maršruti, kurus tūristiem piedāvāsim. No projekta budžeta ir iegādāts aprīkojums – dators ar skārienjūtīgu ekrānu tūrisma
informācijas punktam, kas atrodas Viesītes
muzeja „Sēlija” ēkā. Projekta mērķgrupa ir
tūristi, viesi, vietējie iedzīvotāji. Ir iegādāts arī
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aprīkojums veselīga dzīvesveida popularizēšanai. Tajā ietilpst informatīvi uzskatāmi materiāli, piemēram, stends par veselīgu uzturu,
kādas sekas rodas no mazkustīga dzīvesveida,
attīstoša spēle bērniem, vingrošanas bumbas,
liekā svara vestes bērniem un pieaugušajiem
utt. Aprīkojums ir nodots Viesītes Jauniešu
iniciatīvu centram. Būtu labi, ka aprīkojums
ikdienā tiktu lietots, tādējādi tiktu izglītoti bērni un jaunieši. Tāpat arī, izmantojot
visu iegādāto inventāru, uzlabotos sadarbība

starp centru un sporta darba organizatoru
pašvaldībā.
Projektā īpaša uzmanība tiek pievērsta
uzņēmējiem, kuru darbība ir svarīga, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus tūristiem,
lai tie vēlētos šeit atgriezties vēl un vēl, tādējādi nodrošinot visas teritorijas attīstību.
Projekta ietvaros notiek speciālistu un ieinteresēto personu apmācības tūrisma jomā.
Projekts noslēgsies 2019. gada 30. aprīlī.
Viesītes novada pašvaldības budžets projekta

Veselības veicināšana
2019. gadā turpinās projekts Nr.
9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes
novadā”, kur Viesītes novada iedzīvotājiem ir
iespēja bez maksas rūpēties par savu veselību,
piedaloties piedāvātajās aktivitātēs.

Janvārī turpinās vingrošanas nodarbības
PII „Zīlīte” un Viesītes vidusskolas audzēkņiem un peldēšanās apmācības Viesītes vidusskolas audzēkņiem.
Projektu finansē Eiropas Savienība.
Projekta kopējās izmaksas ir 47515,00 EUR,
no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 40387,75 EUR un valsts budžeta finansējums 7127,25 EUR. Projektu plānots īstenot
līdz 12.2019.

ietvaros ir EUR 1070058.14, tai skaitā programmas līdzfinansējums EUR 90999.30, kas
sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām.
Pašvaldības līdzfinansējums – EUR 16058.84.
Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo
atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Viesītes novada
pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore G. Dimitrijeva,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Attīstības un plānošanas nodaļa aicina
iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm, plānotajiem pasākumiem vai izmaiņām – informācija tiks publicēta pašvaldības mājaslapā: www.
viesite.lv un informatīvajā izdevumā „Viesītes
Novada Vēstis”.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild
Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav
uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Projektu administratore L. Maisaka.

ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/016)
grafiks 2019. gada janvāra mēnesim
Nr.
p.k.

Sākuma
datums

Beigu
datums

Ilgums

Norises laiks

Īstenošanas vieta

Nosaukums

1

01.01.2019. 31.01.2019. 30 minūtes

11:00-11:30
11:50-12:20
12:25-12:55

Pavasara iela 6a, Viesīte, Vingrošanas nodarbības Pirmsskolas
Viesītes novads
izglītības iestādē „Zīlīte”

2

01.01.2019. 31.01.2019. 20 minūtes

09:15-09:35
09:40-10:10
12:00-12:45

Rites pamatskola,
Cīruļi, Rites pagasts,
Rites novads

Vingrošanas nodarbības Viesītes vidusskolas
skolēniem izglītības programmas īstenošanas
vietā „Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts,
Rites novads

3

01.01.2019. 31.01.2019. 45 minūtes

13:30-14:15

Vingrošanas nodarbības Viesītes vidusskolas
skolēniem izglītības programmas īstenošanas
vietā Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads

4

01.01.2019. 31.01.2019. 60 minūtes

16:00-17:00

Viesītes vsk. sporta
zāle, Vaļņu iela 7, vai
stadions, Brīvības iela
33, Viesīte, Viesītes
novads
Citrus SPA, Kurzemes
iela 8, Jēkabpils

5

01.01.2019. 31.01.2019. 60 minūtes

15:00-16:00

Citrus SPA, Kurzemes
iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas apmācības Viesītes vidusskolas
skolēniem izglītības programmas īstenošanas
vietā „Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts,
Rites novads
Peldēšanas apmācības Viesītes vidusskolas
skolēniem izglītības programmas īstenošanas
vietā, Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads

Cik svarīga ir dalība biedrībā
„Lauku partnerība „Sēlija””

Lauku partnerības ir dibinātas ar mērķi atbalstīt iedzīvotāju grupu un indivīdu
darbību laukos. Mūsu pašvaldības teritorija
atrodas lauku partnerības „Sēlija” teritorijā.
Lai varētu realizēt savas idejas, startējot partnerības atklātu projektu konkursos, nepieciešams būt tās biedram. Jau kopš 2007. gada,
kad sākās iepriekšējais plānošanas periods,
iedzīvotājiem ir pieejama LEADER programma. Lauku partnerības vispirms izstrādā

savas darbības stratēģijas, tad pēc to apstiprināšanas sākas darbs projektu konkursu organizēšanā. Ikviens – uzņēmējs, biedrība, pašvaldība – var pieteikties, tikai, tāpat kā visur,
nepieciešams ievērot nosacījumus. Ar katru
gadu cilvēki kļūst aktīvāki, līdz ar to konkurence pieaug; uz pieejamo naudas summu
gribētāju ir daudz, kas cilvēkiem rada skepsi
un neticību savai iespējai.
Kā ir klājies Viesītes novada teritorijā
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Piezīmes

08.01.2019.
10.01.2019.
14.01.2019.
16.01.2019.
22.01.2019.
24.01.2019.
28.01.2019.
30.01.2019.
11.01.2019.
15.01.2019.
18.01.2019.
22.01.2019.
25.01.2019.
29.01.2019.
11.01.2019.
19.01.2019.
25.01.2019.
09.01.2019.
16.01.2019.
23.01.2019.
30.01.2019.
07.01.2019.
11.01.2019.
14.01.2019.
18.01.2019.
21.01.2019.
25.01.2019.
28.01.2019.

esošiem uzņēmējiem, biedrībām un pašvaldībai. Biedrība „Lauku partnerība „Sēlija”” ir
apkopojusi informāciju par apstiprinātajiem
LEADER programmas projektiem laika posmā no 2016. gada līdz 2018. gadam. Biedrības
iesniegušas 3 projektus, neviens nav apstiprināts. Viesītes novada pašvaldība iesniegusi
11 projektus, apstiprināti – 8. Uzņēmēji iesnieguši divus projektus, abi ir apstiprināti.
Kopā Viesītes novada teritorijai piešķirtais
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publiskais finansējums ir EUR 157593,00. Kā
izskatāmies, salīdzinot ar pārējām apkārtnes
pašvaldību teritorijām? Esam līdzīgi ar Salas
un Aknīstes novadiem, bet stipri mazāk esam
saņēmuši publisko finansējumu par Jēkabpils
un Krustpils novadiem. Viens no iemesliem
ir iedzīvotāju kūtrums, jo visos apkārtējos
novados uzņēmēji ir aktīvāki, kā arī lielu pienesumu teritorijām dod biedrības. Krustpils
un Jēkabpils novados katrā iesniegti 20 biedrību projekti, no kuriem Krustpils novadā apstiprināti 7, bet Jēkabpils novadā – 8 projekti
(Viesītes novads 0 projektu). Kāpēc mūsu
biedrības ir tik neuzņēmīgas? Iespējams, ka

viens no iemesliem ir nezināšana, kā veidot
projektus, bet tāpēc esam mēs – attīstības speciālisti, kas var sniegt konsultācijas. Projektus
veidot un īstenot nav viegli, bet tas nav neiespējami. Pašvaldība katru gadu organizē
projektu konkursu biedrībām un iedzīvotāju
iniciatīvu grupām, bet te ir jādomā, vai šāds
konkurss mudina biedrības uzlabot savu kapacitāti, lai sasniegtu sabiedrības grupām
nepieciešamos mērķus. Iespējams, ka darbu
jāorganizē tā, lai biedrības spētu paplašināt
savu darbību, stiprināt savu kapacitāti.
Īpaši gribu uzrunāt uzņēmējus nebaidīties nodefinēt savas ieceres, rakstīt projektus

un startēt konkursos. Tā iespējams iegādāties aprīkojumu, veikt būvniecību, lai attīstītu – paplašinātu vai modernizētu – savu
uzņēmumu.
Aicinu aktivizēties esošajām biedrībām,
sabiedrībai kļūt aktīvākai un dibināt jaunas
biedrības. Uzņēmējiem novēlu drosmi un neatlaidību savu ieceru īstenošanā! Tiem, kuri
vēl nav biedrības „Lauku partnerība „Sēlija””
biedri, stāties partnerībā „Sēlija”! Lai veicas ikvienam ar ideju ģenerēšanu un ieceru
piepildījumu!
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
G. Dimitrijeva

Novada skolās

Jau septīto reizi – „Fizika un ķīmija ikdienā
un eksperimentos”!
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SAVIENĪBAS
STRUKTŪRFONDI UN
KOHĒZIJAS FONDS

I E G U L D Ī J U M S TAV Ā N Ā K OT N Ē

Tikšanās vietu un laiku mainīt nedrīkst – šo teicienu var attiecināt uz Viesītes vidusskolas pasākumu „Fizika un ķīmija ikdienā un
eksperimentos”, kas šogad norisinājās jau septīto reizi. Ar katru gadu
dalībnieku skaits aug, un šogad tajā piedalījās viesi no Skrīveriem,
Līvāniem Aizkraukles, Biržiem un Jersikas.
Pasākuma pirmajā daļā skolēni demonstrēja un aizstāvēja savus
veidotos mācību vai eksperimenta video fizikā un ķīmijā. Izcilais fiziķis Einšteins reiz ir teicis: „Ikviens, kurš apgalvo, ka nekad nav kļūdījies, nekad nav mēģinājis neko jaunu.” Jaunieši, kuri veidoja video,
pierādīja, ka nebaidās kļūdīties un spēj plānot darbu, lai nonāktu pie
atzīstama rezultāta. Konkursa darbus vērtēja: Raitis Streičs – FIZMIX,
Sanita Berģe un Roberts Orups – Viesītes vidusskola, Mārīte
Pole – Biržu pamatskola, Modrīte Pinupe – Jersikas pamatskola, Taisija
Grabļevska – Līvānu vidusskola, Marina Lubgāne – Aizkraukles novada vidusskola, Agrita Sakse – Skrīveru vidusskola.
Žūrijas darbs nebija viegls. Skolēnu veidotie video bija daudzveidīgi un aptvēra dažādas fizikas un ķīmijas tēmas. Komisija apbalvošanai izvirzīja septiņus video. To vidū bija mūsu skolas audzēkņu veidotie video, kuru autori ir: Zanda Zaļakmene (mācību video fizikā), Dita
Dambrāne, Klinta Narkevičina un Linda Luksteniece (eksperimentu
video fizikā), Paula Tīrumniece un Andžela Heislere (eksperimenta
video fizikā).
Pasākuma otro daļu vadīja FIZMIX projekta vadītājs Raitis Streičs
un Latvenergo Energoefektivitātes centra projektu vadītājs Toms
Lācis. Skolēniem bija iespēja klātienē vērot eksperimentus un pašiem
tajos piedalīties. FIZMIX Viesītē viesojas jau trešo reizi, bet katra tikšanās sniedz jaunas zināšanas, atziņas un emocijas. Tā ir komanda, kas
mūsu skolā tiek gaidīta vienmēr. Paldies par viņu atsaucību!
Liels paldies arī pasākuma atbalstītājiem: Viesītes novada pašvaldībai, z/s „Assi” īpašniekam Viktoram Ļahtiņinam, Viesītes baptistu

draudzes mācītājam Jurim Grigam un skolotāju komandai, kuri piedalījās pasākuma organizēšanā!
Gribas vēlreiz uzslavēt visus skolēnus, kuri ar saviem video piedalījās pasākuma veidošanā. Gads aizskrien ātri. Lai jaunas un interesantas idejas rodas, gaidot nākamo konkursu!
Fizikas skolotāja L. Blumbeka

Izpētām Latvijas nacionālos dārgumus
galvaspilsētā
23. novembrī Viesītes vidusskolas 5. a,
5. b un 6. a, 6. b klašu 50 skolēni iniciatīvas
„Latvijas skolas soma” ietvaros devās mācību izpētes braucienā uz Latvijas Nacionālo
bibliotēku un Latvijas Dzelzceļa muzeju.

Finansējums tika segts no programmas
„Latvijas skolas soma”.
Lielākā daļa skolēnu mūsu Gaismas pili
apmeklēja pirmo reizi. Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā izglītojamie aplūkoja jaunās lat-
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viešu mākslas filmas „Homo Novus” tērpu izstādi, tomēr pats galvenais bibliotēkā
ir grāmatas. Bērni uzzināja, ka bibliotēkas
mazākā grāmata ir tēvreize – 5 mm – un
pati lielākā ir baznīcas grāmata, kura sver
26 kg. Bērniem svarīga šķita ziedotāju siena, kurā bija arī viņiem tādi pazīstami vārdi kā Latvijas meži u. c., kā arī ļoti būtiska
likās dāvāto grāmatu kolekcija, kuru veido
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6000 grāmatas. Drosmīgākie bērni uzspēlēja arī uz bibliotēkas arhitekta G. Birkerta
klavierēm. Ievērības cienīgs eksponāts bija
Latvijas karogs – dāvana mūsu prezidentam, kurš veidots no brillēm. Interesanti bija

fakti par stāviem, kuriem ir Latvijas naudas
zīmju krāsas, lai apmeklētājiem būtu vieglāk orientēties. Ļoti patika grāmatu plaukts
un, protams, bibliotēkas stiklotā spice. Rīgas
panorāma bērniem ļāva paskatīties uz galvas-

pilsētu no putna lidojuma.
Dzelzceļa muzeja skaņu perons ar visiem trokšņu efektiem bija atraktīva epizode
ikvienam no bērniem. Ļoti patika iespēja
piedalīties komandas sacensībās, lai teoriju
pārbaudītu praksē – sameklētu ūdens sūkni
un ātruma slēdzi. Skolēni izstaigāja bezgala
šauros arestēto vagonus un aplūkoja reālos
apstākļus. Bija liels pārsteigums, ka vienā
kupejā tika ievietoti vairāki desmiti cilvēku.
Ilustratīvais makets bērniem uzskatāmi sniedza ieskatu dzelzceļa vēsturē.
Izglītojamo atsauksmes:
„Man patika, ka bibliotēkā bija ļoti maziņa grāmata – 5mm – un ļoti milzīga baznīcas grāmata. Man tas noderēs literatūrā un
latviešu valodā. Ļoti patika bērnu stūrītis. Es
noteikti vēlētos vēl aizbraukt uz bibliotēku.
Interesanti bija Dzelzceļa muzejā. Tas
varētu noderēt dzīvē, lai nekas nenotiktu ar
mums uz sliedēm un tumsā. Vispār uzzināju daudz jauna. Daudz kas noderēs vēstures
stundām. Vēlētos aizbraukt uz Motormuzeju.
Mēs varētu braukt katru mēnesi šādās ekskursijās.”(5. klašu izglītojamie)
„Bibliotēka izskatījās tik skaisti, un tā ir
tik liela. Man bija prieks skatīties, ka cilvēki,
kuri ziedojuši bibliotēkas būvei, „iemūžināti
piemiņas sienā”.” (R. Prols, 6. kl.)
„Lieliski viss, ko redzēju bibliotēkā, un
lepnums par to, ka tā ir viena no 10 skaistākajām pasaules bibliotēkām.” (L. Roze, 6. kl.)
„Mācību brauciens interesants. Skaists
un jautrs. Mani daudz kas pārsteidza, un arī
uzzināju tik daudz jauna, ka grūti pat uzskaitīt. Pārsteidza skaistais skats no Gaismas pils
12. stāva, kad likās – visa Rīga pie kājām!”
(Z. Slīpe, 6. kl.)
„Dzelzceļa muzejā bija labas sajūtas iekāpt lokomotīvē un vagonos, vērot dzelzceļa
posma modeli, kas darbojās.” (J. Gatmane,
6. kl.)
Materiālu sagatavoja klašu audzinātājas:
S. Ratiņa, I. Dābola, M. Zariņa un S. Stumbiņa.

Neizzinātās mākslas pasaules profesijas
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS

I E G U L D Ī J U M S TAV Ā N Ā K OT N Ē

Viesītes vidusskolā 7. decembrī tika organizēts karjeras attīstības atbalsta pasākums
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros. Piedalījās vairāk nekā
70 izglītojamie no 5. b, 6. a, b, 7. a, b un
9. b klasēm.
Radošās sarunu darbnīcas programma
Sarunu radošajā darbnīcā skolēni tikās ar sava aroda profesionālēm – meistarēm mākslas un amatniecības nozarēs. Tika
nodrošināti demonstrējumi un teorija par
mākslinieku, amatnieku un radošo profesiju pārstāvju ikdienas dzīves organizēšanu.
Kādās nozarēs darboties? Kur apgūt izglītību?
Kādās profesijās var strādāt? Savas karjeras
izaugsmes iespēju plānošana? Kā un vai dibināt savus uzņēmumus?
Specifiska prezentācija ar demonstrēšanu
uz ekrāna „life” režīmā par Latvijā vēl maz
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pazīstamu mākslas veidu – EBRU mākslas
tehniku.
Radošajās darbnīcās katrs izstrādāja arī
savu darbu EBRU mākslas stilā (35x50 cm),
iejūtoties gleznotāja/mākslinieka lomā. Savu
darbu katrs varēja paņemt uz mājām.
Tika organizēta kopīgā darba veidošana pa
grupām, mācoties sadarboties komandā, pieņemot lēmumus un izvērtējot veikumu, viena
mērķa sasniegšanai (50x70). Skolēni iepazina
darbarīkus un darba vidi, praktiski darbojoties un izstrādājot lielos, radošos kopdarbus
mākslas kabinetam, kas sniedza priekšstatu
par mākslinieka prasmju pielietošanu stilista,
keramiķa, dizainera u.c. profesijās.
Pasākuma uzdevumi:
• detalizēti un secīgi iedziļināties profe-

sijās no mākslas un amatniecības nozarēm –
mākslinieks, gleznotājs, tēlnieks, juvelieris,
audējs u.c.;
• izprast savas karjeras iespējas radošajās
amatniecības un mākslas nozarēs, kā praktisku lietu gatavošanā un izstrādē līdz pat to
realizācijas iespējām;
• piedāvāt un koordinēt skolēnu patstāvīgas darbošanās iespējas mākslas izstrādājuma
izgatavošanā EBRU mākslas tehnikā;
• atbalstīt un veicināt katra skolēna prasmi darboties individuāli un komandā, pieņemt lēmumus un izvērtēt veikumu kopīga
mērķa sasniegšanai.
Izglītojamo atsauksmes:
Annija un Diāna (7. b) – Ļoti patika izmēģināt šo jauno tehniku. Tas bija aizraujoši,

un īstenībā darbu uzzīmēšanas laiks nebija
ilgs.
Elīza un Elīna (5. b) – Mēs labprāt būtu
darbojušās vēl, bet katrs varēja veikt vienu
darbu un piedalīties kopdarbā. Kaut ko zīmējām pirmo reizi. Patika sarunāties ar māksliniecēm un uzzināt jaunas lietas.
Aleksandrs un Elīna (9. b) – Interesants
mākslas stils. Negaidīts krāsu un kompozīcijas risinājums. Vienmēr ir pārsteigums.
Labprāt ietu uz tādu nodarbību reizi mēnesī.

Izdevumi par karjeras attīstības atbalsta pasākuma
īstenošanai tika segti no projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” finansējuma.
Materiālu apkopoja un sagatavoja pedagogs, karjeras
konsultants S. Ratiņa.
Autores foto

Latvijas simtgadei veltītie stāsti par Viesīti
(2. daļa)

Septembrī un oktobrī Viesītes vidusskolā norisinājās Latvijas simtgadei veltīts radošo darbu konkurss, ko organizēja latviešu valodas un
literatūras skolotājas. Novembra izdevumā tika publicēti Latvijai veltītie skolēnu darbi, šajā numurā – dzeja un proza, kas veltīta Viesītei.

Mana Viesīte

Mana Viesīte

Mana Viesīte

Brīvības baznīcā šovakar
Satraukti pukst mana sirds.
Šovakar Viesīte dīvaini klusa,
Kaut liekas, ka vienmēr tā ir.

Āža raga galā,
Viesītes upes malā,
Piemineklim blakus
Viesīte sakust.

Brīnumainā Viesīte,
Ar tevi lepoties var!
Pašā vidū no ķieģeļiem celta ir
Brīnumaina pils.

Pāri Vales kalniņam soļus speru,
Baltā skola man pamāj: „Uz redzi!”
Jūtu savādu mieru klusajās ielās,
Ne trokšņu, ne gaismas – vien es.

Starp Vales kalniņa priedēm,
Aiz brūniem sētas mietiem,
Uz mazā bānīša sliedēm
Viesīte piesēž.

Varbūt tur pilī iekšā
Sēž tronī karalis,
Kas mīl un satur kopā
Brīnumaino Viesīti?

Mazajam ezeriņam garām ejot,
Lapas sāk čabēt, bet nebaidos,
Ja arī velns tai ezerā dzīvo,
Viņš nekāro garām ejošos.

Stauģu kalna galā,
Mīlestības saliņā,
Tur, kur margrietiņas zied,
Viesīte dzied.

Neviens to karali nav redzējis,
Bet es zinu,
Tas karalis – esam mēs,
Kas mīl un satur kopā Viesīti!

Skan Mīlestības taka zem zābakiem maniem,
Klusi dzied koki, kad garām tiem eju.
Šādās naktīs miers sirdī un Viesītē dzīvo,
Ikviens tad var iepazīt Viesītes seju.

Zaļā tirgus laukumā
Jāņu zāļu plaukumā
Smilšu ielas labā pusē
Viesīte sēž un klusē.

Zanda Zaļakmene

Elīza Līce

Viesturs Zaļakmens

Mana dzimtā puse
Esmu dzimis un dzīvoju zemē, ko sauc par Latviju. Tā ir zeme, kuru mīlu, jo tā ir mana Dzimtene, mana Tēvzeme.
Bet viss sākas un šobrīd rit vienā no Latvijas mazajiem stūrīšiem – Viesītē. Te es esmu dzimis, te dzīvoju, te mācos un te sapņoju, veidoju sevi
un savus uzskatus par dzīvi. Šo mazo stūrīti es uzskatu par savu mīļo, dzimto pusi, te dzīvo arī mana ģimene. Te visi mani mīl un dod iespējas
manai izaugsmei. Ko es varu teikt par Viesīti, kādu es to redzu, kā veidojas mani uzskati un mīlestība uz to?
Vislabāk to redzu caur skaistāko, kas mūsu zemei raksturīgs – caur visiem gadalaikiem, izbaudot to ne tikai emocionāli, bet arī praktiski.
Rudens – tas nāk ar krāšņu lapu rotu, mākoņu un vēju dejām, bagātīgu ražu un satrauktiem, priecīgiem bērniem, kuri sāk doties uz skolu (to
vidū arī es).
Ziema – ar sniega baltumu, gurkstošiem soļiem, tumši zilām, augstām zvaigžņotām debesīm. Ar eglīti, piparkūkām un svecīšu liesmiņām,
klusumu un mieru, un piedošanu – ir taču Ziemassvētki.
Un tad trauksmainie ūdens pali, pirmais zaļums, trausla, zila vizbulīte pērnajās lapās, sniegpulkstenīšu zvaniņi caur sniega segu. Putnu treļļi.
Tas ir pavasaris ar šūpolēm un olu ripināšanu.
Un visbeidzot ziedu raibais paklājs, saules stari un debesis ar pelēki baltajiem mākoņu vāliem, kas debesis sedz kā dūnu segu klājiens, kuros
gribētos iegrimt no dienu steigas un baudīt mierīgu atpūtu. Ir taču brīvdienas! Un tā ir vasara ar saviem priekiem un rūpēm, Jāņu ugunskuriem
un Līgo dziesmām.
Tādu es mīlu šo savu dzimto pusi un domāju, ka arī citās Latvijas vietās mīt bērni ar šādu mīlestību. Tā no mazumiņiem kopā veidojas liela,
liela mīlestība. Mīlestība pret mūsu Latviju.
Alens Justs Plēsums

Mana Viesīte
Ir rudens... No skapja esmu izvilkusi savu silto jaku, lai dotos pastaigā pa savu pilsētu. Eju pa Mīlestības taciņu, kuru jau esmu izstaigājusi
desmitiem reižu, taču ar katru reizi skats, kas paveras, šķiet arvien skaistāks un skaistāks. Ejot sevi pieķeru pie domas, ka, lai izbaudītu rudeni,
tev nav jādodas uz Siguldu. Tepat Viesītē tas ir tikpat krāšņs, ja ne vēl krāšņāks.
Pienāk vakars, paliek vēss, un es dodos uz mājām. Tā paiet dienas un nedēļas, no kokiem jau nobirušas pēdējās rudens lapas. Paliek arvien
vēsāks un drēgnāks, līdz uzsnieg pirmais sniegs, un ziema jau klāt. Stāvu pie virtuves loga ar karstas tēja krūzi rokās un vēroju, kā no piemājas
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kalniņa bērni laižas lejā un pēc tam rāpjas atpakaļ augšā. Atceros, ka nemaz tik sen pati biju viena no viņiem.
Dodoties no skolas uz mājām, apbrīnoju Riekstu mežu, kuram saulē zaiguļo apsnigušās koku galotnes. Neaprakstāmi skaisti. It kā necilais
Riekstu mežs tagad šķiet visbrīnišķīgākā vieta uz zemes. Paiet dienas, un pienāk vecgada vakars. Es attopos, stāvot tepat, kultūras pils stāvlaukumā. Te ir vismaz puse viesītiešu! Kurš atnācis viens, kurš – ar ģimeni, taču mēs visi kopā, pacēluši galvas, priecājamies par to, kā no kultūras
pils jumta izšaujas salūts visdažādākajās krāsās un formās. Mēs visi uz brīdi aizmirstam ikdienas steigu un problēmas. Tajā maģiskajā brīdī es
nemaz nevēlos būt nevienā citā vietā.
Laiks lido vēja spārniem, un klāt jau pavasaris. Uzrauju kājās gumijas zābakus un skrienu ārā aplūkot pirmos sniegpulkstenīšus. Cik daba ir
skaista! Ārā paliek arvien siltāks un siltāks. Visa Viesīte smaržo pēc ceriņiem. Katrā pagalmā notiek rosība, priecājas gan bērni, gan pieaugušie.
Pavisam nepamanu, kā jau pienācis pēdējais skolas zvans. Laiku līdz eksāmeniem pavadu pie grāmatu kaudzēm.
Un, skat, jau vasara! Mans izlaidums. It kā priecīgs pasākums, taču sirsniņā man saraušas skumjas. Pavisam drīz man jādodas plašajā pasaulē
un jāpamet savas mājas.
Betija Zimeta

Mana Viesīte
„Vasaras svelmes nogurdināta, mana klusā pilsēta Viesīte sagaida rudens veldzējošo dzestrumu. Tā apliek ap pleciem savu ozolzīļu seģeni,
kurā ieaustas visas Sēlijas krāsas, un rāmi noraugās rudens gleznotajā ainavā.
Tur mazais ezeriņš, miglas vālu apņemts, māj pēdējās ardievas gājputnu kāsim, kas, smeldzīgu dziesmu iesācis, dodas prom, lai pavasarī
atgrieztos atpakaļ mājās. Mīlestības saliņas vecās, sirmās egles ar rudens vēja brāzmu sūta sveicienus Vales kalniņa lepnajām priedēm. Tās atbildē ievij skolas bērnu nemitīgās čalas un smieklus. Baznīcu zvanu torņi kā cīruļu treļļi paceļas debesu jumā, bet nerātnais āzis Tirgus laukumā
nepacietīgi gaida svētku un tirgus dienu mierinošos glāstus. Stampānu kalns sasedzies ar smilgu segu un, bērzu šalkoņas ieaijāts, miegā sapņo
par pirmo, trauslo sniegpārsliņu, kura, ziemai iestājoties, nevērīgi kutinās viņa sirmās ūsas. Bet vecās mājas, aizvērušas savus slēģu plakstus,
atminas tos laikus, kad Mazā bānīša svilpe izkliedza rīta sveicienu un vēlēja labu nakti.
„Tā vairs nekad nebūs,” tās smagi nopūšas un dodas dusēt diendusu.
„Būs, būs citādāk,” mierina mana Viesīte un lūkojas pēc rozīnēm savam deviņdesmitās dzimšanas dienas svētku kliņģerim. Viņa paņem labo
dienu bīdelētos baltos miltus un rūpīgi iesijā savā visskaistākajā bļodā, ielej saules glāstu sasildīto pienu, pievieno medus kāri un apiņu ieraugu,
pārsedz ar balto Laimes mātes dāvāto autu un noliek pašā siltākajā vietā – Vales kalna pakājē. Kad svētku kliņģeris kūpēs galdā, būs svētki.”
Zane Zeltiņa

Mana Viesīte
Katram cilvēkam ir jābūt vietai zem saules. Kur tā vieta ir man? Tā ir mana pilsēta Viesīte. Cik mazam ir jābūt bērnam, lai redzētu pirmās
savas zemes ainavas? Cik lielam ir jābūt bērnam, lai saprastu, cik skaista ir dzimtā zeme? Cik vecam ir jābūt cilvēkam, lai mīlētu savu zemi un
pilsētu, tautu un ļaudis sev apkārt?
No agrām bērnu dienām esmu skrējusi pa savu pilsētu. Klausījusies auto rūkoņā. Skarbā vēja šalkās, kas joņo pāri pilsētas namiem, apsēžas
uz mūsu skaistās kultūras pils torņa smailes un noraugās pilsētas ļaužu steigā. Nami ietinas rīta miglā. Piepildās rasas lāsēm smaržīgie ziedi un
zāle. Saules zeltainie stari sasilda zemi. Varavīksnes tilts pēc lietus pārliecas pār pilsētu. Baznīcas torņu krusti skatās zilajās debesīs. Ko tie redz?
Bērnus, kas dodas uz skolu caur mūsu sakopto pilsētu. Darbaļaudis, kas izbauda pilsētas dzīvi. Vecos cilvēkus, kuri visu mūžu dzīvojuši mūsu
pilsētā. Ko viņi redz ar savām acīm un sirdīm? Redz, kā pilsēta pārveidojas un turpina dzīvot.
Ko redzu es? Es redzu, kā pilsētu sakopj, kā saglabā manas pilsētas vēsturisko mantojumu. Mazo bānīti, kas ir pirmsākums pilsētas dzīvei.
Āža statuju, kura simbolizē šo vietu. Piecas ozola zīles ģerbonī. Protams, mūsu sēļu zemes kultūru, dziesmas un dejas. Lepni varu teikt – esmu
sēliete.
Atceros savas bērnības atmiņas, kā sāku apmeklēt bērnudārzu un skolu. Kā es maza dejoju un dziedāju. Kā mammai pie rokas izstaigāju visas
pilsētas ielas. Ziemas skaistie skati un rudens zeltaino lapu birums pārvērta pilsētu gleznainā ainavā. Pavasarī tā ietērpjas zaļā rotā.
Ko jūtu es? Es jūtu, ka esmu piederīga savai pilsētai, jo šeit ir mana ģimene, manas dzimtās mājas. Te ir mani draugi, skola un mana dzimtā
brīnišķīgā vieta.
Ance Bantauska

Mana zeme
„Vakaros es cenšos staigāt klusi, lai kaimiņu māju sargātājiem nenāktos lieku reizi vingrināt sastingušās balsis, kamēr tie nav atpazinuši
pazīstamo soļu skanējumu. Spiedzošās rudens lapas, manu apavu samītas, raudulīgi iesmejas. Izčab manas pūles palikt nepamanītai. Suņi pamostas no snaudas un cenšas viens otru pārspēt riešanas sacensībās. Rejas attālinās, kad suņi, sajutuši jau tik pazīstamo steigu, apklust. Ņurd
klusums. Pietiekams klusums, lai es vēja pavadībā atrautu vaļā vecos, īgni stenošos vārtiņus.
Ieejot mājās, sev līdzi atnesu rudens un izbīļa smārdu. Pēc mirkļa tas izzūd, jo tam pāri pārpeld bieza un smacīga sēņu smarža. Man nepatīk
sēnes, taču tas neaptur mammu no sēņu mērces vārīšanas. Pustumsā lavierējot uz guļamistabas pusi, izvairoties no kāju pirkstu traumām, attopos, ka māja ir neierasti tukša. Laikam rudens sev līdzi parāvis arī manu ģimeni. Aši iemetot skatienu logā, redzu biezu miglas vilni, kurš ietinis
teju visu Krasta ielu. Pieejot tuvāk logam, dzirdu mieru, bet logos spīguļo vienīgi zili zaļa gaisma.
Es vēlētos piebāzt pilnas kabatas ar Krasta ielas mieru un dāvāt to visiem garāmgājējiem. Pat sliekas Krasta ielas melnzemē nekas neuztrauc.
Mana zeme ir mana Krasta iela. Varbūt, ja visiem pasaules pilsoņiem dāvātu saujiņu Krasta ielas zemes, tie spētu padarīt pasauli par kripatiņu
mierīgāku un mīlošāku.”
Anita Labonarska

Mana Viesīte
Rudens. Sārtojas kļavas. Lapas lēni atraujas no zariem un krīt tieši man pie kājām. Stundas beigušās, dodos mājās, vērojot dabu, un domās
iegrimstu šīs mazpilsētiņas klusumā un mierā.
Viesīte vienmēr man saistīsies ar skolas gaitām. Mazā pilsētiņa, akadēmiķa Paula Stradiņa dzimtene. Annas Brodeles „klusā pilsētiņa”. Vai
es pēc gadiem gribētu te atgriezties? Savrupmāju ieskautās ieliņas, vai tās mani aicinās atpakaļ? Ar ko man saistās Viesītes vārds? Ar balto āzi
tirgus laukumā? Āžu miests... vai šeit bijis daudz āžu? Tas lai paliek vēsturnieku ziņā. Greznā kultūras pils, Mazā bānīša pietura, Vales kalniņš,
Viesītes gleznainais ezers... Sēlijas novada mazpilsēta Viesīte daudzu gleznotāju apbrīnota un iemūžināta. Plenērs pulcē Latvijas gleznotājus būt
šeit – Viesītē. Tad Viesīte iemirdzas kā maza pērle Sēlijas novadā.
Mācoties Viesītes vidusskolā, jūtos kā savējā starp savējiem. Domāju, ka citur tā nebūtu. Šeit esmu saprasta un gaidīta. Vai tā būtu lielā
kolektīvā?
Krīt koši sārtas kļavu lapas. Rudens ziedi pilsētas apstādījumos pabalējuši. Kaut kur vēl zied asteres un miķelītes. Pavasaros un vasarā
mazpilsēta slīgst ziedu paklājā, katra privātmāja un pagalms sacenšas par krāšņāko ziedu rotu. Ziedi te krāsojas kā latvju raksti, cilvēku roku
aprūpēti. Viesīte ir maza laimes saliņa katram šeit dzīvojošam. Tā ir daļa no Sēlijas, daļa no Latvijas.
Paula Tīrumniece
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Dāvājot mīlestībā...

Ikdienā bieži mēs saskaramies ar daudziem cilvēkiem. Tie ir mūsu ģimenes locekļi, skolas un darba biedri, kaimiņi. Katrs
no tiem mūsu dzīvēs atstāj kādu atmiņu putekli. Un bieži vien tikai no mums ir atkarīgs – šie atmiņu putekļi ir no dimantiem vai
vienkāršs ikdienas noslāņojums. Bieži vien
daudzi cilvēki pār mums ber šos vērtīgos
dimantus, bet mēs vienkārši nezinām, ko ar

Volejbols

tiem iesākt.
Viesītes Baptistu draudze sadarbībā ar
biedrību „Tuvu” no Brankas Ozolnieku novadā šogad ir iepriecinājusi ļoti daudzus
cilvēkus. Rites skolā šī priecīgā diena bija
4. decembris. Ikvienam skolas skolēnam
tika dota iespēja iegūt savā īpašumā sporta
apavus, speciālos futbola apavus un sporta tērpus, to skaitā arī T-kreklus un šortus.

Bērnus pārsteidza, ka šoreiz visas „lietas”
bija pilnīgi jaunas. Starpbrīži pārvērtās par
īstu modes skati, kurā no krāsu daudzveidības ik pa laikam bija jāpiemiedz acis. Dienas
vidū viss sporta ekipējums bija atradis jaunos īpašniekus.
Bija liels gandarījums redzēt prieku un
sajūsmu bērnu acīs. Aizkustinājums, ka kāds
pēc stundām atnāk, apāvies jaunajos sporta apavos, jo „vecajiem iepriekšējā dienā
bija saplīsusi zole”. Tas nozīmē, ka šīs dāvanas bija īstajā laikā. Tiešām var piekrist, ka
„vislabāk izdevušies darbi ir tie, kas veikti
mīlestībā”!
Īpašu PALDIES bērnu un viņu vecāku
vārdā vēlamies teikt Viesītes Baptistu draudzes mācītājam Jurim Grigam un viņa sievai
Lilijai Grigai! Tieši viņu nesavtīgās un devīgās sirds mīlestība dedza prieka liesmu bērnu sirdīs. Tieši viņu vēlēšanās dāvāt vērtīgās
dāvanas lauku bērniem deva impulsu darbam, kas saistīts ar dāvanu nogādāšanu Ritē.
Lai pateicīgas sirdis piepilda mūsu novadu
un Latviju! Lai pienāk laiks, kad šie bērni,
atcerēdamies saņemšanas prieku, spētu būt
līdzās arī došanas priekā! Dimanti ir mūsos.
Tos taupīt sev vai dāvāt citiem – tā ir katra
personīga izvēle.
Skolotāja V. Liepiņa

Sēlijas Sporta skolas ziņas

Jau no septembra dažādās Latvijas pilsētās norisinās Latvijas kausa izcīņas sacensības
volejbolā dažādās vecuma grupās.
Sēlijas Sporta skolu šogad pārstāv četras
komandas: U-19 zēni, U-16 zēni, U-14 zēni
un U-16 meitenes. Audzēkņus šīm sacensībām sagatavo volejbola treneri Jānis Kokins
(Zasa, Aknīste), Iveta Aišpure (Zasa) un Olita
Treine (Aknīste).
U-16 zēni 29. septembrī Daugavpilī
aizvadīja 1. posma sacensības, kur tikās ar
Daugavpils BJSS komandu, kurai mūsu puiši
zaudēja (0:3). Tukuma SS komandu uzvarēja
ar 3:1.
16. novembrī Dundagā norisinājās 2. finālgrupas spēles, kurā mūsu puiši zaudēja
Talsu NSS komandai (0:3) un Kuldīgas NSS
komandai (0:3).
Kopvērtējumā Sēlijas SS U-16 zēnu komanda izcīnīja 8. vietu no 12 komandām.
U-14 zēni 20. oktobrī Valgundē aizvadīja
1. posma spēles. Puiši spēlēja ceturtajā apakšgrupā. Spēlēs ar Kuldīgas NSS komandu un
Jelgavas NSC komandu piedzīvoti zaudējumi
(0:2 abās spēlēs).
15. – 16. decembrī Rīgā norisināsies 2. finālgrupas spēles, kur puiši tiksies ar komandām no Kuldīgas NSS, Rīgas VS un Minusas
VS-1, un Minusas VS-2 komandām. Pēc
šīm spēlēm būs zināms arī vietu sadalījums.

Kopumā šajā apakšgrupā startē 14 komandas.
U-16 meitenes 7. oktobrī Rēzeknē pirmā
posma ietvaros izspēlēja divas spēles. Spēlēs
ar Rēzeknes BJSS un Madonas BJSS komandām piedzīvoti zaudējumi ar 0:3.
3. – 4. novembrī Vircavā meitenes aiz-

vadīja spēles trešās finālgrupas ietvaros.
Diemžēl visās spēlēs piedzīvoti zaudējumi,
kas kopvērtējuma tabulā mūsu volejbolistes
no 15 komandām ierindoja 14. vietā.
U-19 zēni pirmās spēles Kausa izcīņas
ietvaros aizvadīja 11. novembrī Koknesē.

3. Līvenhofas skrējiena dalībnieki – Ardis Liepiņš, Kristaps Platgalvis, Gundega Klibiķe, priekšplānā
Patrīcija Žuka.
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Abās spēlēs – gan ar Aizkraukles NSS, gan
ar Rīgas VS komandām – zaudējums ar 0:3.
Finālgrupas spēles U-9 puišiem notiks 22. –
24. decembrī, kad arī noskaidrosies vietu
sadalījums.

Vieglatlētika

18. novembrī trīs Sporta skolas vieglatlēti – Patrīcija Žuka, Ardis Liepiņš, Kristaps
Platgalvis – un trenere Gundega Klibiķe piedalījās 3. Līvenhofas skrējienā pa Līvānu pilsētas ielām, kas bija veltīts Latvijas Republikas
100. proklamēšanas gadadienai.
2010. – 2011. gadā dzimušie zēni un meitenes veica 400 m distanci. Patrīcija Žuka
meiteņu konkurencē izcīnīja 5. vietu.
2004. – 2005. gadā dzimušie jeb U-16
zēni un meitenes savus spēkus pārbaudīja

1500 m distancē. Ardis Liepiņš bija 3. ātrākais
sešpadsmit puišu konkurencē.
Kristaps Platgalvis startēja U-18 vecuma
grupā (2003. – 2002. dz. g.) un veica 5,6 km
distanci. Savā vecuma grupā no četrpadsmit
dalībniekiem Kristaps ierindojās desmitajā
vietā. Arī Gundega Klibiķe startēja šajā distancē (vecuma grupā starp 1969. – 1978. gadā
dzimušajiem) un izcīnīja 3. vietu.

Futbols

8. – 9. decembrī Rēzeknes novada Maltā
notika starptautiskais minifutbola turnīrs
„Maltas Ziemas kauss – 2018”. Turnīrā piedalījās U-13 (2005. g. dz. un jaunāki) vecuma grupas jaunieši no Lietuvas, Krievijas un
Latvijas – kopumā astoņas komandas, kas
spēles aizvadīja divās apakšgrupās. Mūsu

puišu komanda savā apakšgrupā spēlēja ar
komandu „Pleskavas Lauvas”, kuru uzvarēja ar rezultātu 1:0. Ar komandu „Ņevežis”
(Lietuva) neizšķirts – 0:0, bet spēlē pret
Rēzeknes FA komandu zaudējums ar 0:1.
Tālākajās spēlēs par vietu sadalījumu
Sēlijas SS komandai trīs zaudējumi – ar
„Saules puikas” (Malta) komandu 0:1, ar
„Pleskavas Lauvas” komandu 1:2 un ar Preiļu
BJSS komandu 1:2.
Kopvērtējumā mūsu puiši, parādot
labu sniegumu, ierindojās „sāpīgajā” 4. vietā, bet komandas vārtsargs Mārcis Adrians
Prodnieks saņēma turnīra „Labākais vārtsargs” balvu.
Sēlijas SS direktora vietniece Gundega Klibiķe
V. Liepiņas foto

Velobrauciens Latvijai 100 pa Sēlijas novadu
Par godu Latvijas simtgadei 18. novembrī veloklubs Selonia organizēja braucienu
100 km garumā pa Sēliju: Viesīte – Nereta –
Rite – Aknīste – Dubulti. Braucienā piedalījās un finišu sasniedza 15 dalībnieki, vecākajam brauciena dalībniekam bija 66 gadi – tas
bija Vitauts Luberts no Jēkabpils.
Kopīgajā braucienā piedalījās braucēji
no Jēkabpils, Varakļāniem, Preiļiem un arī
no Rīgas. Dalībnieki bija mērojuši garo ceļu
pie mums uz Sēliju. Paldies visiem par kompānijas sastādīšanu visas distances garumā,
pozitīvu emociju radīšanu! Paldies Rites
Tautas nama pārstāvjiem par telpu nodrošināšanu pusdienu pauzei, kā arī kempinga
„Pērlīte” pārstāvim Jurim Zlobinam – par
silto pirtiņu pēc noslēdzošā pasākuma,
mūsu video montierim Igoram Mihaļevam
un, protams, dalībniekam Jānim Latkovskim
par garšīgo torti!
Veloklubs Selonia

Notikusi 7. Ābolu balle Lonē

Ja tu dziesmu par ābelēm zini,
Ļauj, lai ābeļdārzs sirdī tev zied.
Maigo ziedlapu smaržīgā elpā
Vieglāk taku pret kalnu būs iet.

Ar šādām rindām tika atklāta 7. Ābolu
balle, kura notika 24. novembrī Lones Tautas
namā. Šīs balles īpašas ar to, ka tajās pēc labi
padarīta darba satiekas ābolu audzētāji un
viņu strādnieki, jo raža ir zem jumta – noliktavās, bet domas un darbi nerimst, jo raža
jārealizē, un tas esot grūtākais.
Mēs projekta ietvaros 2017. gadā izveidojām nomināciju „Zelta ābele”, kuru pirmajā gadā par sasniegtajiem rezultātiem
ieguva saimniecība „Zīlāni”. Saimniecības
ļaudis teica, ka raža 2018. gadā bijusi necerēti liela, iestādījuši jaunas ābeles, tās labi ieaugušas. Ar Dievpalīgu, un nominācija „Zelta
Ābele” šogad pelnīti nodota glabāšanai k/s
„Poceri”. Jāpiemin, ka arī nominācijai „Gada
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uzņēmējs Zemgalē – 2018” Viesītes novada
pašvaldība šogad izvirzīja k/s „Poceri” par
labu 2018. gada rezultātu sasniegšanu, kā arī
ilggadīgu ābolu audzēšanu.
Labus vārdus un pateicību par sadarbību teica lauku konsultante Irēna Butkus
no LLIKC Jēkabpils. Tāpat arī sirsnīgus un
uzmundrinošus vārdus teica Saukas pagasta
pārvaldniece un Viesītes novada izpilddirektore Sanita Lūse.

Esam priecīgi, ka otrās simtgades pirmā
balle ir 7. Ābolu balle ar pārsteidzoši lielu
apmeklētāju skaitu dažādās paaudzēs. Mīļie
jaunieši, jūs tik daudzi man uzdevāt jautājumu: „Vai gaisma tiks izslēgta?” Atcerieties,
ko es jums atbildēju: „Mums vajag vairāk
gaismas sirdīs, dvēselēs un prātos. Jāiemācās
parādīties, ieraudzīt vienam otru deju zālē
skaidrām acīm, un apgaismojumā!”
Paldies burvīgajai vakara vadītājai

Rudītei un grupai „Laimīgs gadījums” no
Sunākstes! Paldies māksliniecei Ligitai par
mājīgo, skaisto zāles dekorējumu! Paldies
saimniecībām par gardajiem āboliem!
Paldies Donaseviču ģimenēm par skaisto,
garšīgo svētku kūku!
Tiekamies 8. Ābolu ballē 2019. gada novembra nogalē!
Lones Tautas nama vadītāja
I. Malceniece

Adventes vainagu gatavošana
Jaunatnes iniciatīvu centrā

derīgiem faktiem, kas saistīti ar Adventes vainagu gatavošanu!
Paldies arī visiem, kuri iesaistījās un izveidoja savus Adventes
vainagus!
Priecīgu Ziemassvētku gaidīšanas laiku!

Straujiem soļiem tuvojas vieni no gada gaidītākajiem svētkiem –
Ziemassvētki. Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā trešdien, 28. novembrī, ikviens tika aicināts sākt gatavoties svētkiem – izveidot savu
Adventes vainagu, lai jau svētdien vainagā aizdegtu pirmo svecīti.
Liels paldies kultūras pils māksliniecei Ligitai Vaivodei par radošās darbnīcas vadīšanu un dalīšanos ar interesantiem un praktiski no-

Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Sala
Autores foto

Bibliotēku ziņas

Pieredzes apmaiņa – abpusējs ieguvums

Viesītes novada kultūras un bibliotēku
darbinieki novembri noslēdza ar viesošanos
pie kaimiņu kolēģiem – tieši 29. novembrī
devāmies kopīgā pieredzes apmaiņas braucienā uz Pļaviņu novadu.
Brauciena laikā vispirms ciemojāmies Pļaviņu novada kultūras centrā un
arī Pļaviņu novada bibliotēkā – abas iestādes atrodas vienā ēkā. Kultūras centrā mūs
viesmīlīgi uzņēma centra direktore Astrīda
Davidova, kura kā sava darba novērtējumu
nupat, Valsts svētkos, saņēmusi apbalvojumu „Gada cilvēks Pļaviņu novadā 2018”. Gan
kultūras centra, gan bibliotēkas kolēģi bija
sagatavojuši stāstījumus par savu darbu, pie
kafijas tases dalījāmies pieredzē, pārrunājām
ar darbu saistītos jautājumus, kā arī apskatījām kultūras centra un bibliotēkas telpas.
Klausoties
centra
direktores
A.
Davidovas stāstījumā par to, cik sarežģīti
pašdarbības kolektīviem ir nodrošināt telpas

mēģinājumiem, to trūkst, klusībā novērtējām
mūsu kultūras pils plašās iespējas šajā ziņā.
Mazītiņās, taču ļoti mājīgās telpās mīt novada bibliotēka. Tās direktore Ineta Grandāne
pastāstīja, ka jau no 2009. gada novadā
pastāv centralizētais bibliotēku modelis.
Pļaviņu novada bibliotēka veic centrālās bibliotēkas funkcijas, koordinējot piecu Pļaviņu
novada bibliotēku jeb filiāļu – Gostiņu bibliotēkas, Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas,
Aiviekstes, Klintaines un E. Prūsas Vietalvas
pagastu bibliotēku – darbu.
Mums bija iespēja apmeklēt arī Pļaviņu
novada bērnu bibliotēku, kas mājvietu radusi pirmsskolas izglītības iestādē „Bērziņš”.
Kā pastāstīja bibliotēkas vadītāja Gunta
Grandāne, darbinieces iegulda lielu darbu,
lai piesaistītu dažāda vecuma lasītājus – tiek
rakstīti projekti darbam ar bērniem, izveidojusies laba sadarbība ar mazajiem bērnudārza audzēkņiem, bibliotēku apmeklē plašs
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lasītāju loks – arī skolēni, viņu vecāki un pedagogi. Interesanti bija iegriezties arī vienā
no pagastu bibliotēkām – Klintaines pagasta bibliotēkā, kur mūs sagaidīja enerģiskā,
optimistiski noskaņotā bibliotēkas vadītāja
Alita Kluša. Gandarījums par to, ka maza
pagasta bibliotēka ir kā „gaismas saliņa”
Latvijas laukos ar erudītu, zinošu darbinieci, kas papildus tiešajam darbam aizraujas ar
sava novada vēstures pētīšanu, palīdz skolēniem zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.
To apliecina arī viņas darba novērtējums –
Pļaviņu novada domes šogad piešķirtais pateicības raksts par ieguldījumu novadpētniecībā, Klintaines pagasta vēstures izpētē un
arī bibliotēkā paveikto. Arī pašā bibliotēkā
bija patīkami uzkavēties – telpas gaumīgi iekārtotas, nodrošinātas labas iespējas darbam
un arī atpūtai ikvienam apmeklētājam.
Apmeklējot kaimiņu novada kultūras
iestādes un bibliotēkas, guvām jaunus ie-
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spaidus, jaunas idejas un atziņas darbam.
Prieks par kolēģu paveikto!
Plānojot pieredzes apmaiņas braucienu,
bijām nolēmuši uzzināt vairāk par Pļaviņu
pilsētu un novadu, šīs puses nozīmīgākajām vietām. Vislielākais un sirsnīgākais paldies zinošajai un atraktīvajai gidei Guntai
Lazdai, kuras vadītajā ekskursijā pa pilsētu
un tās apkārtni gandrīz divu stundu garumā guvām jaunas zināšanas un uzzinājām
daudz interesantu faktu! Visvairāk prātā
palika Gostiņi ar saviem septiņiem nosaukumiem, Stukmaņu muižas vēsturiskais
liktenis, stāsti par plūdiem Pļaviņās, uzņēmuma „Liepkalni” veiksmes stāsts. Guvām
iedvesmu atgriezties Pļaviņu pusē vasarā, lai
daudzus no kultūrvēsturiskajiem un dabas
objektiem iepazītu tuvāk.
Paldies Pļaviņu novada kolēģiem par
sirsnīgo uzņemšanu! Šāda savstarpēja pieredzes un informācijas apmaiņa ir abpusējs
ieguvums.
Viesītes novada bibliotēkas vadītāja L. Griškena
G. Lazdas foto

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa Rites pagasta
bibliotēkā

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas 12. novembra rīta stunda Rites pagasta bibliotēkā
iesākās kopā ar Viesītes vidusskolas izglītības programmas īstenošanas vietas „Rites
pamatskolas” 6. klases audzēkņiem un skolotāju Aiju Gasparoviču.
Šis gads ir zīmīgs ar to, ka Somija svin

savu simtgadi – tieši tāpēc somu literatūrai
ir īpaša vieta Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumos. Šogad Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas galvenā tēma bija Ziemeļvalstu
varoņi. Rites pagasta bibliotēkā bērni kopīgi
ar skolotāju lasīja fragmentus no populārās
rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas grāmatām.

Pēc tam visi kopīgi apsprieda izlasīto, kā to
saprot bērni.
Noslēgumā visi pasākuma dalībnieki saņēma pildspalvas ar bibliotēkas nosaukumu.
Paldies skolotājai un bērniem par atsaucību
un kopīgo lasīšanu!
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja
K. Verečinska

Projekts „Mūsu mazā bibliotēka”

Viesītes bibliotēka ir uzsākusi darbu izdevniecības „Liels un
mazs” izsludinātajā lasīšanas veicināšanas programmā „Mūsu mazā
bibliotēka”. Projekts ir paredzēts 4 – 8 gadus veciem bērniem. Tā
mērķis ir veicināt bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī
rosināt bērnus uz dažādām radošām nodarbēm. Projekts ilgs līdz
2019. gada maijam.
„Mūsu mazā bibliotēka” noris sešās valstīs (Latvijā, Lietuvā,
Igaunijā, Polijā, Slovēnijā, Horvātijā), un to atbalsta Eiropas
Savienības programma „Radošā Eiropa” un Latvijas Republikas
Kultūras ministrija.
Vasaras sākumā Viesītes bibliotēka par izdevīgu cenu iegādājās
sešu projekta grāmatu komplektu: Pšemislavs Vehterovičs „Vista
vai ola?”, Pšemislavs Vehterovičs „Lūdzu, apskauj mani” (tulk.
Ingmāra Balode), Majda Korena „Uzvāri man pasaciņu!”, Peters
Svetina „Brīnumu gredzens” (tulk. Mara Gredzena), Hilli Randa
„Sniegbaltais un ogļmelnais” (tulk. Maima Grīnberga), Mārtiņš
Zutis „Nenotikušais atklājums”.
Sākoties skolas mācību gadam, uzaicinājām Viesītes vidusskolas
skolotāju Dainu Vanagu un viņas audzināmo 1. klasi piedalīties šai
projektā. Bērnu balsojums par dalību bija pozitīvs, un tā nu varējām sākt darboties. Pirmā tika lasīta igauņu rakstnieces H. Randas
grāmatiņa „Sniegbaltais un ogļmelnais”, kurā stāstīts par divu runčuku ikdienu, kad viņu saimnieku – mūziķu – ģimene ir devusies
koncertturnejā uz citu zemi. Nu kaķiem veselu gadu jādzīvo vieniem
pašiem.
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burtnīcas ar uzdevumiem. Tad nu bērni varēja sameklēt tikko lasītajā grāmatā iepazītos varoņus un izpildīt uzdevumus. Bet uzdevumi
šajās burtnīcās ir saistīti ar skaitīšanu, lasīšanu, rakstīšanu, zīmēšanu
un citām nodarbēm.
Tikšanās laikā, veicot dažādus uzdevumus, bērni varēja arī iepazīt, kā kaķu dzīve un ikdiena attēlota latviešu tautas dziesmās, kādi ir
latviešu tautas sakāmvārdi un parunas par kaķiem.
Kā nākamo uzsākām lasīt slovēņu rakstnieka Petera Svetinas
grāmatu „Burvju gredzens”. Tajā ir stāstīts par slavenu operdziedātāju Ļudmilu Krasincu, kura ir ieradusies svešā pilsētā un jūtas ļoti
vientuļa. Bet… tirgū viņai gadās nopirkt burvju gredzenu. Kā notikumi risināsies tālāk, kāds īsti ir gredzena burvju spēks? To visu
mazie projekta dalībnieki uzzinās, cītīgi maz-pamazām lasot šo lielo,
teksta daudzuma ziņā apjomīgo grāmatu.

Lasot grāmatu, bērni līdztekus varēja mācīties arī pazīt pulksteni, jo kaķiem šai ilgajā laikā bija izstrādājies savs noteikts dienas
režīms. Grāmatas ilustratore katrā lapā ievietojusi pulksteni ar atbilstošu laiku, lai bērni labāk saprastu, kad atbrauc piena mašīna, cikos
uz divriteņa ar svaigām zivīm atbrauc zivju pārdevēja, cikos, smejot,
spiedzot un dīdoties, tuvojas bērnudārza „Zīlīte” grupiņa, cikos nāk
suņu staidzinātājs ar lielu, melnu, niknu suni pavadā, utt.
Jāpiebilst, ka bērniem šīs grāmatas lasīšanā un izprašanā palīdzēja ne tikai klases audzinātāja, bet arī pagarinātās grupas skolotāji
Raimonds Driba un Aija Prokofjeva.
Paralēli bērni lasīja arī citas bibliotēkā esošās grāmatas, kurās aprakstīti vai kā galvenie varoņi darbojas kaķi.
Kad grāmata „Sniegbaltais un ogļmelnais” bija izlasīta, kārtīgi
izšķirstīta, apskatīta un izpētīta, vēlreiz pārlasīta, 1. klase devās uz
bibliotēku pārrunāt izlasīto.
Novembra beigās no izdevniecības saņēmām bezmaksas darba

I. Jančevska

Foto no bibliotēkas arhīva

Kas ir Advente?

niņš izrotāja savu eglītes bumbulīti, kas tika izmantots bibliotēkas
izgreznošanai. Padies bērniem par radošumu un bibliotēkas pasākumu atbalstīšanu!

29. novembrī Rites pamatskolas 1. – 4. klašu bērni tika aicināti
uz bibliotēku, lai uzzinātu – kas ir Advente. Bibliotēkas vadītāja pastāstīja, kas ir Advente, ko simbolizē četras sveces Adventes vainagā.
Pēc tam bērni tika aicināti uzzīmēt vai izgatavot katrs savu Adventes
vainadziņu. Lai radītu bibliotēkā svētku noskaņu, katrs mazais bēr-

Rites pagasta bibliotēkas vadītāja
K. Verečinska

„Arvīds Žilinskis ir latviešu Pučīni”

										(Dainis Kalns)

Latvijas svētkos atceramies tos, kuri
ar savu darbu un talantu veidojuši Latviju
skanīgāku, košāku, stiprāku. Mūzikas jomā
viens no šādiem cilvēkiem ir mūsu novadnieks, komponists Arvīds Žilinskis.
Novērtējot viņa devumu mūzikā, vairāk
nekā 250 dažādu paaudžu klausītāji šajā
gadā apmeklēja komponista dzimtās mā-

jas „Lejas Arendzānus”. 15. novembrī A.
Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolā tika atklāta informatīvi bagāta, izglītojoša, moderna
un dizainiski skaista A. Žilinska piemiņas
ekspozīcija – istaba. Tā kalpos arī kā mācību klase audzēkņiem. Šīs piemiņas istabas
izveides iniciatore – A. Žilinska Jēkabpils
Mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka.
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Paldies! Piemiņas ekspozīcijas atklāšanā
piedalījās dēls Valts ar ģimeni, Saukas bibliotēkas vadītāja, jo neatņemama bibliotēkas
darba sastāvdaļa ir novadpētniecība. Prieks,
ka ar uzkrātajiem materiāliem var dalīties un
atbalstīt šādu projektu.
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
Foto no bibliotēkas arhīva
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Ojāru Vācieti pieminot

Novembra sākumā 3., 4. klašu skolēnus
un viņu audzinātājas aicinājām gatavoties
pasākumam „Izbira uz grīdas melnie pipari,
saskrēja no visām malām ķipari…”, kas veltīts
O. Vācieša 85. gadu jubilejai. Dzejnieks, kas
savā dzīves laikā iedvesmojis daudzus un bijis
tautā populārs, šobrīd nepelnīti piemirsts.
Katra klase saņēma uzdevumus, kas tai
jāveic: ilustrēt saņemto O. Vācieša dzejoli
(katrai klasei savu), lasīt dzejnieka dzejoļu
grāmatas, izvēlēties vienu dzejoli un to iemācīties izteiksmīgi noskaitīt.
Pasākumos ar trešajām klasēm un audzinātājām Rutu Davidāni un Aiju Bērziņu tikāmies 3. decembrī, bet ar ceturtajām klasēm
un to audzinātājām Sarmīti Milakni un Ilutu
Bantausku – 7. decembrī.
Pasākumu sākām ar O. Vācieša un
R. Paula dziesmas „Tu esi Latvija” noklausīšanos, jo tās pamatā viens no populārākajiem
autora dzejoļiem un tā sasaucas ar dzejnieka
personību un nesen nosvinēto Latvijas simtgadi. Cilvēcība, godīgums, darbs, dzīvība,
Dzimtene, daba, sirdsapziņa – tās ir bijušas
vislielākās vērtības O. Vācieša dzīvē un nav
zaudējušas aktualitāti arī šodien. Mums katram tās jāsaudzē un jāsargā, tad apkārt valdīs
saskaņa.
Turpinājumā mūsu izveidotajā prezentācijā rādījām un stāstījām skolēniem par dzejnieka bērnību un skolas gadiem. O. Vācietis
dzimis 1933. gada 13. novembrī Trapenes pagasta „Dumpju” mājās kalpu Otto un Bertas
Vāciešu ģimenē. Ģimenē aug arī trīs gadus
jaunākais brālis Imants. „Ne visai vēlīga, reizēm nežēlīga bērnība,” vēlāk raksta dzejnieks.
„Tie bija visai Latvijai grūtie kara un okupācijas gadi.” Un tikai mātes mīlestība ir tas lielais,
nekad nepazaudējamais burvju spēks, kas O.
Vācieti pavada visu dzīvi un ļauj viņam izaugt
par stipru, godīgu, taisnīgu cilvēku. Topošais
dzejnieks sāk mācīties Trapenes pamatskolā,
lasīt un rakstīt viņš iemācījies ļoti agri, tāpēc
uzreiz tiek pārcelts uz otro klasi. Bijis apdāvināts un centīgs zēns. Iesaistījies dažādos
skolas pasākumos, paticis skaitīt dzejoļus,
bijusi skaļa un izteiksmīga balss, labi dziedājis. Vistuvākā tomēr viņam bijusi literatūra,
paticis pierakstīt savas domas, vēlāk rakstījis
garus, jo garus sacerējumus, aktīvi darbojies
literāri dramatiskajā pulciņā, izdevis skolas
literāro žurnālu.
Pēc pamatskolas beigšanas zēna ceļš ved
uz Gaujienas vidusskolu. Arī tur O. Vācietis
mācās ar interesi un teicami, nešķirojot mācību priekšmetus, kas patīk, kas nē. Visa
pamatā apzinīga attieksme pret visu, kas jādara – gan mācību darbā, gan ārpusstundu
darbā. Pabeidzot vidusskolu, mācības turpinās Latvijas Valsts universitātē. Tas viņam
paver ceļu literārajai darbībai, kas ir šī cilvēka
aicinājums un mūža darbs.
Šī dzejnieka mūžs nav garš – tikai piecdesmit gadi. Prezentācijā parādījām un pastāstījām skolēniem par piemiņas vietām,
kas Latvijā glabā šī dzejnieka piemiņu, viņa
mūža veikumu: tas ir O. Vācieša muzejs Rīgā,

piemiņas akmens pie Trapenes skolas un
Gaujienas pamatskolas (līdz 2016. gadam –
vidusskola) u.c.
Stāstījumu turpinājām par dzejnieka daiļradi. Skolēni uzzināja, ka dzejnieks savā dzīvē
visvairāk rakstījis pieaugušajiem, bet bērniem
viņa dzīves laikā iznākušas tikai četras grāmatiņas – pārējās izdotās grāmatas jau ir izlases
pēc viņa aiziešanas mūžībā.
O. Vācietis kļūst par vienu no iemīļotākajiem 20. gs. 70., 80. gadu dzejniekiem.
Rakstījis tā, kā domājis, palicis patiess līdz
mūža beigām ne tikai savos darbos, bet arī
dzīvē. Nespējis klusēt, redzot netaisnību, ļaunumu, necilvēcību.
Stāstījumu par O. Vācieša bērnu grāmatām papildinājām ar dzejoļu lasījumiem no
tām. Dzejnieka bērnu dzejoļi ir par visikdienišķākajām lietām katra bērna dzīvē, jo autors
pratis iejusties un iedzīvoties bērnu dzīves pasaulē, runājot ar tiem kā līdzīgs ar līdzīgu.
Izmantojot interneta vietni „YouTube”,
skolēniem tika dota iespēja dzirdēt ierakstu
ar dzejnieka balsi, rādījām R. Stiebras mul-
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tiplikācijas filmiņu „Kabata”, kas veidota, izmantojot O. Vācieša bērnu dzejoļus. Pēc tam
bērni rādīja savu paveikto mājas darbu – uzzīmētos zīmējumus un skaitīja dzejoļus. No
bērnu zīmējumiem izveidojām bibliotēkas
lasītavā izstādi, ko var aplūkot apmeklētāji.
Lai tik ātri neaizmirstos šai dienā dzirdētais, pasākuma noslēgumā tā dalībnieki saņēma darba lapas – vienu ar stāstu, kura tekstā
iekļauti visi autora bērnu grāmatu nosaukumi, un otro ar kādu autora dzejoļa rindu,
kuru izmantojot klasē kopīgi jāuzraksta dzejolis, kā arī grāmatzīmi ar novēlējumu:
„Ir maza, maza skudra.
Ir lieli, lieli kalni.
Ir labi, labi draugi.
Un tas viss pieder man…”
Paldies visiem pasākuma dalībniekiem!
Novēlam visiem dzīvot ar labām domām un
labiem darbiem! Priecīgus Ziemassvētkus un
Laimīgu Jauno gadu! Uz veiksmīgu sadarbību
nākošajā gadā!
Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma
L. Griškenas foto
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KULTŪRAS AFIŠA

Viesītes kultūras pilī

23. decembrī plkst. 16:00 Santas Kasparsones ZIEMASSVĒTKU KONCERTS „Vai
spēsim piedot?” Ieeja bez maksas
26. decembrī plkst. 16:00 ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE pirmsskolas vecuma bērniem, kuri
neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes Viesītes novadā
Uz svētku eglīti ielūgumus bērniem Ziemassvētku vecītis nosūtīs pa pastu. Ja
ielūgums nav saņemts, lūdzam griezties Viesītes novada Sociālajā dienestā.
1. janvārī plkst. 01:00 SVĒTKU SALŪTS un GADU MIJAS BALLE. Spēlē grupa
„Ilūzija” (Jēkabpils). Biļetes cena 5 EUR. Galdiņus lūdzam rezervēt līdz 28.
decembrim, tālr. 26513349
26. janvārī plkst. 18:00 tradicionālais un nenopietnais tautas deju kolektīvu sadancis
„KLABERJAKTS”. Ieeja bez maksas

KINO ZĀLĒ

Skolēnu Ziemassvētku brīvdienās

26. decembrī plkst. 13:00, 27. decembrī plkst. 17:00 režisora Māra Martinsona
romantiska komēdija „Jaungada taksometrs”. Vecgada vakars. Taksometra
vadītājs Andrejs (Lauris Reiniks) jau gandrīz beidzis maiņu, kad aizmugurējā sēdeklī
nejauši atstāta Jaungada dāvana viņam liek atcerēties raibo svinētāju kompāniju,
kas tajā vakarā paviesojusies viņa automobilī, – kašķīgu pāri, pagurušu Salaveci,
trokšņainus ķekatniekus, satrauktu līgavaini un pat grūtnieci. Katra pasažiera stāstā
Andrejs nospēlē savu lomu, bet vai pats taksists piedzīvos Jaungada brīnumu? Lomās:
Lauris Reiniks, Nauris Brikmanis, Zane Dombrovska, Dita Lūriņa-Egliena, Andris
Bulis, Dārta Daneviča, Māra Sleja, Valters Krauze, Baiba Sipeniece-Gavare, Valdis
Melderis, Anete Krasovska. Biļetes cena: 3 EUR
28. decembrī plkst. 13:00 animācijas filma bērniem „Īgņas valstība” (2018). Filmu
„Ledus laikmets”, „Madagaskara” un „Viesnīca Transilvānija” veidotāji piedāvā
aizraujošo piedzīvojumu komēdiju „Īgņas valstība”. Terijs ir gluži parasts pusaudzis,
kurš brīnumainā kārtā pēkšņi nonāk savas omes fantastiskajā un krāšņajā pasaku
valstībā. Taču tur nebūt nav tik jautri kā omes stāstos, jo ļaunais burvis Īgņa
nobūris pasaku zemi ar nīgruma burvestību. Lai burvestība tiktu lauzta un pasaku
karaļvalstī atgrieztos prieks un laime, ir jāatrod kristāla atslēga. Nejauši iepazinies ar
princesi Blāzmu, Terijs apsola viņai palīdzēt uzveikt Īgņu, lai gan patiesībā viņš tikai
vēlas atrast ceļu mājup. Filma dublēta latviešu valodā. Biļetes cena: 2 EUR
4. janvārī plkst. 13:00 animācijas filma lieliem un maziem „Saule Brauca
Debesīs”(Latvija, 2018). Kad ķekatu jampadracī tiek nozagta Saules un Mēness
meitiņa, izmisušie vecāki sauc palīgā cilvēku, lai bērniņu atgūtu. Nabašnieks apjož
zobenu un kopā ar Meiteni un Brālīti dodas ceļā, lai stātos pretī gan mošķiem un
ērmiem, gan pašu bailēm un slinkumam. Palīgiem dotas tikai trīs dienas: ja šajā
laikā Saules meita netiks atrasta, viņa zaudēs savu spēku un kļūs par parastu
meiteni. Seko briesmu un piedzīvojumu pilns ceļojums, kas ikvienam māca būt ne
vien drosmīgam un attapīgam, bet arī izpalīdzīgam. Animācijas klasiķes Rozes
Stiebras filma tapusi pēc folkloras motīviem, tās spraigos notikumus apdziedājuši
Juris Kaukulis un „Jauno Jāņu orķestris”. Lomas ierunājuši: Kaspars Znotiņš, Guna
Zariņa, Vilis Daudziņš, Zane Daudziņa, Ainārs Ančevskis, Jana Čivzele, Lelde
Dreimane, Alise Danovska, Ance Strazda. Biļetes cena: 2 EUR

Lones Tautas namā

25. decembrī plkst. 22:00 Ziemassvētku balle – muzicēs grupa „Nakts Pastaiga”
(Rēzekne). Ieejas maksa līdz 23.12. – 5 EUR, pasākuma dienā – 7 EUR
29. decembrī plkst. 14:00 JAMPADRACIS visu vecumu bērniem pie eglītes kopā ar
atpūtas centra „Palla” personāžu

Pieminam
aizsaulē
aizgājušos…
Lonija Pastore

1929. – 27.11.2018. Viesīte

Alberts Kudiņš

1946. – 03.12.2018. Viesītes pagasts

Vera Čučupa

1937. – 05.12.2018. Rites pagasts

Velta Ceplīte

1925. – 06.12.2018. Rites pagasts

Ņina Narkeviča

1939. – 07.12.2018. Viesītes pagasts

Leonora Daume

1936. – 09.12.2018. Rites pagasts

Aleksandrs Sarancevs

1934. – 09.12.2018. Saukas pagasts

Aina Kalēja

1931. – 10.12.2018. Viesīte

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

10. janvārī

no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00

Viesītē, P. Stradiņa ielā 1A (Zaļā tirgus teritorijā),

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija

• ar Nacionālā veselības dienesta
uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta
nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma – 20,00 EUR
• trīs dimensiju (3D) automātiskā
krūšu ultrasonogrāfija – 20,00 EUR;

Rites Tautas namā

*D VITAMĪNA NOTEIKŠANA – 6,00 EUR

Elkšņu kultūras namā

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA

29. decembrī plkst. 22:00 Vecgada balle – karnevāls. Spēlē grupa „Rasa”. Trīs skaistākās
maskas tiks apbalvotas. Ieeja: 4 EUR
25. decembrī plkst. 19:00 Ziemassvētku koncerts „Lai sapņi piepildās” – uzstāsies
Elkšņu kultūras nama vokālais ansamblis „Tik un tā”, Viesītes bērnu tautas deju
kolektīvs „Danceri”, Ardis, Ilze un Ieva – mūziķi no Jēkabpils. Ieeja – BRĪVA

PIERAKSTS uz noteiktu laiku pa tālruni:

25431313

Pateicība

Liels paldies par man veltīto uzticību un mana darba novērtējumu, izvirzot apbalvošanai nominācijā
„Gada sociālais/veselības darbinieks”! Gaišus, mīlestības pilnus Ziemassvētkus, veselību, možu garu un
sparu Jaunajā gadā visiem sveicējiem, kā arī ikvienam mūsu novada iedzīvotājam!

Ģimenes ārsta palīgs Viesītē I. Demjanova
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Mūsu nākotne nekur citur nav
atrodama,
Nekur citur nav iezīmēta, kā mūsu
sirdīs,
Un kādas būs mūsu sirdis,
Tāda būs arī mūsu nākotne.
(K. Raudive)

Gaišus un sirdssiltus
Ziemassvētkus! Jaunajā gadā −
strādāt, ticēt un nepagurt!
Lai mums kopā izdodas!
Saukas bibliotēkas vadītāja Velta Lāce
2018. gada decembrī

Viesītes novada
Dzimtsarakstu
nodaļas dati
Novembra mēnesī Viesītes
novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti
jaundzimušie – 2 zēni.
Sveicam vecākus!

Pārslu prieks
Baltas pūkas laimi nes
No debesjuma lejā.
Tik klusi aizsnieg pasaule,
Vien ielās bērni smejas.
Tie piegrābj pilnas riekšavas
Ar balto pārslu prieku,
Bet atskrien vējš un aizrauj prom
Pa gaisu laimes sieku.
Lai baltā laime visiem tiek,
Lai smaidi visās sejās,
Lai acis priekā iedzirkstas
Un pārslas laižas dejā!
Atkal skan Ziemassvētku laiks. Ar vēja stabulēm, ar lāsteku zvaniem kailajos koku zaros. Vēl tikai mazliet sniega, kādu nelielu kupenu, kurā ienirt un paslēpties no parastās
ikdienas. Drīz, pavisam drīz apkārt virmos piparkūku saldā smarža un svecīšu liesmiņas
draudzīgi uzsmaidīs zaļam egles zaram. Tad pāri slieksnim kāps viņš – labais pasaku vectētiņš, ar garu baltu bārdu, smaidā piemiegtām acīm un atvērs dāvanu maisu...
Lai šajā dāvanu maisā ir kaut kas priekš katra no mums – veselība, mīlestība, draudzība, prieks, sirsnība, labestība, iejūtība, izpalīdzība, sapratne un viss tas labais, kas cilvēkam
vajadzīgs! Lai arī Jaunajā gadā nekā no tā visa nepietrūkst!
Daudz laimīgu mirkļu šajos skaistajos svētkos!
PII „Zīlīte” darbinieku vārdā vadītāja A. Orbidāne

Dievkalpojumi

VIESĪTES ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ

• 25. decembrī, otrdien,
Ziemassvētki – Kristus
piedzimšana plkst. 15:00
• 6. janvārī, svētdien, Kunga
Parādīšanās svētki plkst. 15:00

Ziemassvētku
dievkalpojumi:

• Viesītes ev. lut. baznīcā
24. decembrī plkst. 18:00
• Sunākstes ev. lut. baznīcā
25. decembrī plkst. 12:00

Saukas ev. lut. draudzē

• 24. decembrī plkst. 17:00 Ziemassvētku
dievkalpojums. Pēc kalpojuma
sadraudzība pie tējas, kafijas un
kopējiem cienastiem.
• 2019. gada 19. janvārī Lones Tautas
namā plkst. 13:00 „Meklēt Dzīvību” –
tikšanās ar Afganistānas kara veterānu,
priesteri, Bruknas kalna svētību
kopienas – atkarību alternatīvās
dziedināšanas centra veidotāju un
vadītāju Andreju Mediņu.

Pasaule var kļūt labāka, tikai katram
pašam kļūstot labākam. Mācīsimies to
darīt! Laipni gaidīts ikviens! Aicinām
pieteikties, tālr. 29172135. Kafija, tēja,
uzkodas. Būsim pateicīgi par Jūsu
ziedojumiem!
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Ir sācies Ziemassvētku tuvošanās laiks. Laiks, kad iededzam
sveces Adventes vainagā un savās domās pārcilājam cilvēciskās
vērtības, izvērtējam savu daļu un artavu šajā pasaulē. Šis
ir brīdis, kad raugāmies, ko varam kādam labu izdarīt
gan ar labiem vārdiem, gan darbiem. Lai gan decembris
dabā ir gada tumšākais mēnesis, daudziem arī tas ir tieši
vistuvākais, jo priekšā ir gada skaistākie un ģimeniskākie
svētki – Ziemassvētki.
Nāk Jaunais gads, nāk egļu smarža liega,
Un viegli baltas pārslas slīd.
Bet sirdi nevar ieputināt sniegā,
Tai jāiet lielus sapņus piepildīt.
Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība
jauniem darbiem un sapņiem! Siltus un baltus Ziemassvētkus,
sirsnīgu svētku noskaņu ģimenes lokā, apņēmību un izturību
ikdienas gaitās, uzsākot Jauno gadu! Veiksmi, spēku un
veselību katram no mums!

Baltas svētības piepildīts laiks,
Adventes, Ziemassvētku, brīnumu laiks.
Balto kupenu, eglīšu laiks,
Ģimeņu kopā sanākšanas laiks.
Visu gadu gaidītais laiks,
Bērnišķā prieka, dāvanu laiks.
Piedošanas, mīlestības, svētības laiks,
Garīgās tuvības, draudzības laiks.
/E. Dambis/

Neapstāties, ticēt, cerēt, mīlēt... un
piedzīvot brīnumus, jo tie notiek ne tikai
svētkos, bet arī ikdienā – reizēm, kad tos
vismazāk gaida!
Gaišus Ziemassvētkus, veselīgu, radošu,
veiksmīgu un laimīgu Jauno gadu!

Viesītes Kultūras pils

Elkšņu pagasta pārvaldes vārdā: Dainis, Indra, Ingrīda

Aizmirsti nedienas vakarējās,
Ietinies putenī, ietinies vējā,
Izej caur sarmoti baltu ciemu
Uz savu ziemu.
Spīgo pārsliņas sniega klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies.
Zvaigznes staro tik augstu, augstu.
Sasildīt zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
Un tad ziema neliksies spīva,
Balta dvēsele vienmēr būs dzīva.
(M. Bārbele)

Lai svētku mirdzumā dzimst
Ticība, Cerība un Mīlestība
jauniem darbiem un sapņiem!
Mierpilnus un dvēseliskus Ziemassvētkus
un panākumiem bagātu Jauno – 2019. – gadu!
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja
K. Verečinska

Ļauj gaismas
straumei
sirdij tecēt cauri, –
tam brīnumam, ko
Ziemassvētki nes,
No mīlestības silto
vārdu auras
Lai atkal sasilst
mūsu dvēseles!

Ļoti cienījamie vecāki, pedagogi un skolēni!
Lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemassvētku
laikā ienāk gaisma un siltums, lai reizē ar
svētku prieku visur iemājo saticība, patiesa
mīlestība, domu brīvība un apgaismība, jo:
kurš staro gaismu citu cilvēku dzīvēs,
pats nekad nepaliks tumsā.
Viesītes vidusskolas administrācija

Priecīgus svētkus!

Ceturtā svece sagaidījusi savu svētku dienu... Sniedziņš kavējas,
ziema niķojas kā kaprīzs bērns – nākšu, nenākšu... Bet tas jau
neliedz sirdī sildīt cerības un mīlestību. Un, pilnu, siltu sirdi
gaidot svētkus, pasaulīte kļūst baltāka arī bez sniega – ar
mīlestību savējo vidū, ar pasniegtu draudzīgu roku, ar stingru,
uzticamu plecu blakus.
Paņemiet no aizejošā gada tikai gaišākās atmiņas, diženākos
darbus un iedvesmojošākos sasniegumus! Sāciet Jauno gadu ar
pārdrošām vēlmēm, tālejošiem mērķiem un apņemieties paveikt
to, kam varbūt mazliet pietrūkst drosmes! Ticiet, noticiet un
rīkojieties! Mums jāmācās saimniekot racionālāk un efektīvāk
un lietderīgāk izmantot esošos resursus. Sekosim līdzi mums
piedāvātām iespējām – izmantosim tās!
Sveicu visus novada zemniekus, uzņēmējus un visus, kas
saimnieko savās piemājas saimniecībās, Ziemassvētkos un
Jaunajā gadā!
Lai katrā mājā, katrā sirdī šajā svētku laikā ienāk gaisma,
siltums, lai reizē ar svētku prieku visur iemājo arī saticība,
mīlestība citam pret citu, domu brīvība un apgaismība!
Lai atceramies: tas, kurš staro gaismu citu cilvēku
dzīvēs, pats nekad nepaliks tumsā.
Sirds siltumu katrs jau domās
Mēs šodien cits citam jau vēlam.
Un ceram, ka piepildīsies
Kaut puse, ko vēlamies paši.
Lai sirdsraizes pazūd kā dūmi
Un vietu dod sirdsmieram rāmam;
Lai piepildās pašiem it viss,
Ko labu mēs citiem vēlam!
Ar laba vēlējumiem –
Lauku attīstības konsultante I. Butkus.

(K. Apškrūma)

Gaišas domas kā rotu
Eglītes pleciem apvīt.
Nebaidīties iedegt gaismu visapkārt,
Noslaucīt sliekšņa priekšu,
Noglāstīt klusumam vaigu
Un plaukstošam mieram.
/M.
/M. Laukmane/
Laukmane/

Gaišus svētkus un laimīgu Jauno gadu!
Viesītes bibliotēkas kolektīvs
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