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Laime ir tikai mirklis,
Laime nekad nav viss.
Arī tad, kad zem kājām zeme,
Jāzina, ka virs galvas ir debesis.
Arī tad, kad ir ļoti smagi,
Jāredz, kā saule aust.
Arī tad, kad visapkārt gaisma,
Jāzina – tumsa būs.
Viss savā starpā mijas,
Ceļi ved krustceļos,
Jautājums, cik kurā logā
Gaismas atstaro?
Laime ir vienīgi mirklis,
Laime nevar būt viss,
Tikai nevajag aizmirst,
Ka virs galvas ir debesis.
/A. Orbidāne/

Lieldienas tuvojas…
Pārdomām
“Ejiet rāmi cauri ikdienas kņadai, atceroties, ka miers ir klusumā. Cik vien iespējams, esiet labvēlīgs pret ikvienu cilvēku. Savu
taisnību izsakiet klusi, bet skaidri, uzklausot
citus – arī viņiem ir savs sakāmais. Izvairieties no skaļiem, agresīviem ļaudīm, viņi rada
nemieru. Nesalīdziniet sevi ar citiem, jo allaž
būs lielāki un mazāki cilvēki. Izbaudiet savus
panākumus. Nebaidieties no saviem sapņiem.
Bailes dzimst nogurumā un vientulībā. Esiet
maigs, bet disciplinēts pret sevi. Neesiet cinisks pret mīlestību, jo rūgtas patiesības
priekšā tā ir tikpat mūžīga kā zāle.
Neatkarīgi no cilvēku saprašanas pasaulē
viss notiek, kā tam jānotiek. Neraugoties uz
darbiem, iecerēm un pasaules skaļumu, esiet
mierā ar savu dvēseli, ar neīstumu, grūtībām
un nepiepildītiem sapņiem. Pasaule ir skaista.
Tiecieties pēc laimes!”
Avots: 1962. gadā rakstīts vēstījums, kas
atrasts Sv. Pāvila baznīcā Baltimorā,
Merilandē, ASV.

Klāt ir atkal Lieldienu laiks, tikai šoreiz
tas ir savādāks nekā mums to ir ierasts sagaidīt, jo korona vīrusa ēnā sabiedrība ir izolēta,
masu pasākumi ir atcelti, pulcēšanās ir stingri ierobežota, pārvietošanās nav ieteicama,
iepirkšanās stingri reglamentēta un cilvēki
viens no otra turas pa gabalu. Arī Baznīca nav
izņēmums, ierastie dievkalpojumi ir atcelti,
citi pasākumi ir stingri ierobežoti, tomēr Baznīca turpina pastāvēt. Dievs ir mūsu sirdīs,
katrā lūgšanā un Svēto Rakstu lasīšanā un
pārdomāšanā.
Šķiet, šis ir bezprecedenta gadījums un
Baznīca to piedzīvo pirmo reizi, tomēr tā tas
notika arī apustuļu laikā, kad Jēzu sita krustā. Augšāmcelšanās rītā uz kapu devās tikai
sievas, jo mācekļi bailēs no farizeju izrēķināšanās bija paslēpušies aiz aizslēgtām durvīm,
lai netiktu apcietināti un nonāvēti. Toreiz mācekļi baidījās no apcietinājuma, mēs šodien
no neredzama, bet ne mazāk bīstama ienaidnieka – korona vīrusa. Apustulis Pēteris, baiļu
vadīts, tajā pašā naktī, kad Jēzus tika apcietināts, jau trīs reizes bija noliedzis Jēzu, un tikai
tad, kad gailis nodziedāja trešo reizi, kā Jēzus

viņam to bija teicis pie kopējā galda, kad tika
iestatīts Svētais Vakarēdiens, ka viņš Viņu noliegs, tikai tad Pēteris izplūda asarās un gauži
nožēloja savu mazticību un nodevību. Un tā
ir liecība mums, lai mēs nepieļaujam līdzīgu
kļūdu, bet paliekam uzticīgi Dieva apsolījumam un Viņa vadībai.
Nepieļausim, ka arī mēs, slēpjoties no neredzamā ienaidnieka, ne tikai aizslēdzam sava
mājokļa durvis, bet bailēs un savā mazticībā
aizslēdzam arī savas sirds durvis. Vīruss Baznīcas durvis ir aizslēdzis, lai ticīgie nenāktu
uz dievnamu, bet mūsu sirdis nav pakļautas
vīrusu un pasaules draudiem, tās vienmēr ir
atvērtas. Tāpēc nebūsim mazticīgi kā Pēteris,
kad noliedza Jēzu, bet turēsim plaši atvērtas
savas sirdis ticības stiprināšanai caur lūgšanām, aizlūgšanām un Svēto Rakstu lasīšanu,
lai augšāmceltais Kristus var ienākt tajās, stiprināt tās un uzturēt tajās ticības un cerības
dzirksti apsolījumam, ka arī mēs reiz piedzīvosim augšāmcelšanos mūžīgai dzīvošanai!
Priecīgas Lieldienas!
Saukas ev. lut. draudzes mācītājs
Aleksandrs
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PAZIŅOJUMS VIESĪTES NOVADA
IEDZĪVOTĀJIEM saistībā ar izsludināto
ārkārtas situāciju valstī
12. martā Ministru kabinetā tika pieņemts lēmums
par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu Latvijā,
lai ierobežotu vīrusa
Covid-19 izplatīšanos valstī. 13. martā
plkst. 9:00 Viesītes novada pašvaldībā domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks sasauca sanāksmi
par turpmāko rīcību sakarā ar
Ministru prezidenta Krišjāņa
Kariņa paziņojumu par ārkārtas
situācijas izsludināšanu valstī.
!!!Sakarā ar valstī Covid-19
izsludināto ārkārtas situāciju no
šī gada 13. marta līdz 14. aprīlim
Viesītes novadā slēgtas šādas
iestādes:
 Viesītes vidusskola, t.
sk. Viesītes vidusskolas
izglītības
programmu
īstenošanas vieta “Rites
pamatskola” (attālinātās
mācības),
 Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrs,
 Viesītes Mūzikas un mākslas skola,
 Sēlijas sporta skola,
 Viesītes Kultūras pils, Rites, Lones Tautas nami,
Elkšņu kultūras nams,
 Viesītes muzejs “Sēlija”,
 Viesītes, Elkšņu, Lones,
Rites un Saukas bibliotēkas,
 Viesītes svarcelšanas un
trenažieru zāle,
 Viesītes Dienas centrs.
Viesītes Kultūras pilī, Rites
Tautas namā, Elkšņu kultūras
namā un Lones Tautas namā
ārkārtas situācijas laikā nenotiks kolektīvu mēģinājumi un
nodarbības. Tāpat arī Viesītes
novadā atcelti visi publiskie pasākumi bez apmeklētāju skaita
ierobežojuma!
Viesītes novada pašvaldības administrācijas kase Brīvības ielā 10,Viesītē, apmeklētājus
klātienē nepieņems, maksājumus var veikt ar internetbankas
starpniecību.
Elkšņu, Saukas un Rites pagasta pārvalžu kases apmeklētājus klātienē nepieņems.

No 13. marta līdz 14. aprīlim tiek noteikts šāds apmeklētāju pieņemšanas
laiks Viesītes novada
pašvaldības iestādēs
un struktūrvienībās:
1. Viesītes novada Sociālais dienests apmeklētājus klātienē nepieņems, sazināties pa tālruņiem: 65245460;
65207388 vai e-pastu: matacina@viesite.lv;
2.
Viesītes novada bāriņtiesa apmeklētājus pieņems
darba vietā, vispirms sazinoties pa tālruņiem: 65207296 vai
25400493; e-pasts: grigorjeva@
viesite.lv;
3.
Viesītes
novada
dzimtsarakstu nodaļa pieņems
darba vietā, vispirms sazinoties pa tālruņiem: 65245179 vai
28680097, e-pasts: dzimtsaraksti@viesite.lv;
4.
Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, tiek
ierobežota klātienes apmeklētāju
ierašanās Valsts un pašvaldību
vienotajā klientu apkalpošanas
centrā un pie administrācijas
nodaļu darbiniekiem. Saziņai
izmantot tālruņus: 65207294;
66954857; 65245179 vai e-pastu:
dome@viesite.lv, inese.ponomarenko@viesite.lv, viesite@pakalpojumucentri.lv, kā arī pašvaldības mājaslapas: www.viesite.lv
sadaļā Kontakti norādīto darbinieku kontaktinformāciju.
Pakalpojumi tiks sniegti attālināti, izņēmumu gadījumos
vienojoties ar darbinieku par
klātienes tikšanos. Vienošanās
par klātienes apkalpošanu un
konsultāciju darbinieks un klients
var pieņemt tikai tad, ja uz per-

sonu neattiecas Ministru kabineta
rīkojumā par ārkārtējo situāciju
noteiktie ierobežojumi.
Rites, Saukas un Elkšņu pagastu pārvaldēs tiek ierobežota
apmeklētāju ierašanās klātienē.
Saziņai:
 Rites pagasta pārvalde,
vadītāja Lilita Bārdule,
tālr. 29135779;
 Saukas pagasta pārvalde,
izpilddirektore Sanita Lūse,
tālr. 29119047;
 Elkšņu pagasta pārvalde,
vadītājs Dainis Černauskis,
tālr. 28306713.
Lai apmeklētu pirmsskolas
izglītības iestādi, vecākiem no
2020. gada 13. marta katru nedēļu ir jāiesniedz pirmsskolas
izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene
nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis
kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un
vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Vēršam uzmanību, ka pirmsskolas
izglītības iestādēs tiks pieņemti
tikai vecāku vai viņu likumisko
pārstāvju rakstītie apliecinājumi!
Aicinām iedzīvotājus būt
atbildīgiem par līdzcilvēku un
savu veselību un rūpīgi izvērtēt
publisku vietu apmeklēšanas nepieciešamību! Aicinām atbildīgi
izturēties pret MK pieņemto lēmumu un izvērtēt savas ikdienas
gaitas un to ietekmi uz apkārtējiem. Saudzēsim sevi, citus un
mūsu valsti!
Sagatavoja Viesītes novada
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
D. Mažeika.

Sakarā ar koronavīrusa Covid-19 izplatību Latvijā
Viesītes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt
atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību un ievērot
visus noteiktos ārkārtas situācijas ierobežojumus!

Izvērtēsim savas ikdienas gaitas un to
ietekmi uz apkārtējiem!
#paliecmājās
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Viesītes
novada
bāriņtiesas
darba
organizācija
ārkārtas
situācijas
laikā
Viesītes novada bāriņtiesa
arī šajā laikā turpina darbu, lai
prioritāri nodrošinātu bērnu
vai aizgādībā esošo personu
tiesības un tiesisko interešu
aizsardzību. Bāriņtiesa elektroniski pieņem iesniegumus un
dokumentus, bet tikšanās klātienē notiek, izvērtējot nepieciešamību. Saņemot informāciju par iespējamu vardarbību
vai cita veida bērna veselības,
dzīvības vai attīstības apdraudējumu, nodrošināsim nekavējošu informācijas pārbaudi un
situācijas risināšanu.
Bāriņtiesa lūdz nekavējoties ziņot par:
 bērniem, kuri valstī
noteikto ierobežojumu dēļ šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē
bez likumiskās pārstāvniecības;
 bērniem, kuru vecāki
ir izbraukuši ārpus valsts un
nav atgriezušies atpakaļ, un
bērni palikuši vieni;
 bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība, bērniem,
ja vecākiem jāatrodas pašizolācijā.
Būsim iejūtīgāki un atbildīgāki viens pret otru ikdienā un
koronavīrusa Covid-19 infekcijas izplatīšanās laikā.
Lūgums iedzīvotājiem zvanīt bāriņtiesas priekšsēdētājai
pa tālr. 65207296 vai 25400493,
lai vienotos par tālākām darbībām. e-pasts: sandra.grigorjeva@viesite.lv vai sūtot korespondenci uz adresi: Brīvības
iela 10, Viesīte, LV-5237.
Viesītes novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja
S. Grigorjeva
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Līdz ārkārtas situācijas
atcelšanai daudzās pasta
pakalpojumu sniegšanas
vietās Latvijā klientus
apkalpo pēc pieprasījuma

Par SIA “Viesītes transports”
maršrutiem

Ņemot vērā ārkārtas stāvokli un nepieciešamos pasākumus
koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī ņemot
vērā faktu, ka daudzviet pārtraukta to iestāžu darbība, kuru telpās tiek nodrošināti pasta pakalpojumi, šobrīd pārtraukta klātienes pakalpojumu sniegšana vairāk nekā 250 pasta pakalpojumu
sniegšanas vietās lauku teritorijās visā Latvijā. Līdz ārkārtas situācijas beigām iedzīvotāji pasta pakalpojumus šajās teritorijās var
saņemt pēc pieprasījuma savā dzīvesvietā, nepieciešamo pakalpojumu iepriekš piesakot pa tālruni.

Informējam, ka Viesītes novadā slēgtas: Viesītes
pasta nodaļa, Rites pakalpojumu sniegšanas vieta,
Elkšņu pakalpojumu sniegšanas vieta, Lones pakalpojumu sniegšanas vieta.
Viesītes iedzīvotāji pasta pakalpojumus līdz 15. aprīlim var
saņemt savā dzīves vietā, sazinoties pa tālr. 27891941.
Tuvākā pasta nodaļa – Neretā, P. Lodziņa ielā 2. Darba laiks:
darbdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, sestdienās un svētdienās –
slēgts.
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Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Covid-19
izplatības mazināšanai laika periodā līdz 14.04.2020.
noteikts sekojošs SIA “Viesītes transports” izpildīto
maršruta pārvadājumu grafiks:
5490 Viesīte – Sauka – Lone nekursē;
5491 Viesīte – Lone nekursē;
5492 Viesīte – Gāršas – Kalna Dambrāni – Viesīte nekursē;
5493 Viesīte – Lone – Sauka – Viesīte nekursē;
6891 Viesīte – Sunākste – Vārnava – Viesīte no Viesītes
AO otrdienās 7:05 un 16:00; piektdienās 7:05 un 13:00

Viesītes veselības un
sociālās aprūpes centrā
izsludināta karantīna
No šī gada 12. marta Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrā noteikta karantīna, līdz ar to apmeklējumi
centrā ir ierobežoti!
Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra vadītāja
informē: turpinoties straujajai vīrusa “Covid-19” izplatībai,
no 2020. gada 12. marta aprūpes centrā ir noteikta karantīna. Tas nozīmē, ka aprūpes centra apmeklējumi ir stingri
ierobežoti.
Lai saņemtu papildus informāciju, lūgums zvanīt pa
tālruni 22334744.
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Ģimenes ārsti
arī akūtajās
stundās
pacientus
pieņems pēc
iepriekšēja
pieraksta
Nacionālais veselības dienests (NVD)
informē – lai ierobežotu Covid-19 izplatību, mazinot pacientu savstarpējo kontaktu iespējas, turpmāk ģimenes ārstu praksēs pacienti tiks apkalpoti pēc iepriekšēja
pieraksta arī akūtajās stundās.
NVD aicina iedzīvotājus nedoties pie
ģimenes ārsta bez iepriekšējas pieteikšanās. Ģimenes ārsts zvana laikā, noskaidrojot pacienta sūdzības un veselības stāvokli, izvērtēs, vai nepieciešams prakses
apmeklējums klātienē. Ja ārsts pieņems
lēmumu, ka pacientam ir nepieciešams
ierasties klātienē, tad veiks pierakstu uz
konkrētu apmeklējuma laiku, kas pacientam ir jāievēro.
Tāpat, ņemot vērā ārkārtējo situāciju,
ģimenes ārsti ir tiesīgi pārcelt plānotās pacientu profilaktiskās pārbaudes uz vēlāku
laiku.
NVD atgādina, ka ir svarīgi, lai ikvienam iedzīvotājam būtu pieejams un
zināms savs ģimenes ārsts, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu konsultācijas un
norādes saistībā ar savu veselības stāvokli.
Informāciju par pieejamajām ģimenes
ārstu praksēm atbilstoši savai dzīves vietai
vai to, pie kāda ģimenes ārsta persona ir
reģistrēta, var noskaidrot:
 apmeklējot NVD mājas lapu:
www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi  Ģimenes ārsti atbilstoši
teritorijām;
 e-veselības portālā: www.eveseliba.gov.lv, autorizējoties sadaļā “Iedzīvotājs” ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem: internetbankas piekļuves datiem,
elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID);
 zvanot uz Nacionālā veselības
dienesta bezmaksas informatīvo tālruni
80001234. Darba laiks: no pirmdienas
līdz ceturtdienai no plkst. 8:30 līdz 17:00,
bet piektdienās no plkst. 8:30 līdz 15:00.
Pirmssvētku dienās: no plkst. 8:30 līdz
16:00.
NVD aicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi, ievērojot veselības nozares speciālistu un Slimības un profilakses centra
norādījumus.
Informāciju sagatavoja S. Gulbe,
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.
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Informācija par notikušajām domes sēdēm un
pieņemtajiem lēmumiem
Kārtējā novada domes sēdē 2020. gada 19. martā
1. Par Viesītes novada
pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašuma – Saukas pagasta
Lone, “Aronijas 4”-1, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu
soli un izsoles noteikumu Nr.
2020/7 apstiprināšanu.
2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes pagasta
“Mazkuļķes”, atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli un
izsoles noteikumu Nr. 2020/8
apstiprināšanu.
3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Elkšņu pagasta
“Pļavas”, atklātu, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr. 2020/9 apstiprināšanu.
4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - Elkšņu pagasta “Gundari”, atklātu, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr. 2020/10 apstiprināšanu.
5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Elkšņu pagasta
“Dumbļi”, atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli un
izsoles noteikumu Nr. 2020/11
apstiprināšanu.
6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - Saukas pagasta Sauka, “Māja Nr. 1”-17, atkārtotu
izsoli, izsoles noteikumu Nr.
2020/12 apstiprināšanu.
7. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa
īpašuma Viesītē, Sporta ielā
27-2, atklātu, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr. 2020/13 apstiprināšanu.
8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa
īpašuma Viesītē, Sporta ielā
13A-17, atklātu, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr. 2020/14 apstip-

rināšanu.
9. Atlika jautājumu par atļauju norakstīt pašvaldībai piederošās 2 automašīnas.
10. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu apstiprināšanu, veicot pašvaldību
savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Viesītes vidusskolā,
PII “Zīlīte”, Sēlijas Sporta skolā
un Viesītes Mūzikas un mākslas
skolā.
Dome neatbalstīja to, ka izglītības iestādes savstarpējo norēķinu izdevumu tāmē iekļauj
izdevumus par 5. - 12. klašu
skolēnu ēdināšanu.
11. Dome nolēma neiebilst, ka Krustpils novada dome
ņem ilgtermiņa aizņēmumu
726101,60 EUR no Valsts kases,
lai realizētu investīciju projektu
“Gājēju un veloceliņa izbūve no
Spuņģēniem līdz Jēkabpils pilsētai”.
12. Saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības “Kārtību,
kādā Viesītes novada dome
piešķir atbalstu ģimenes ārstu
praksēm un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
Viesītes novadā” I. Līces ģimenes ārsta prakses pieejamības
uzlabošanai piešķīra pašvaldības finansējumu 499,95 EUR.
13. Papildināja Viesītes novada Sociālā dienesta struktūru
ar jaunu struktūrvienību - Viesītes novada Sociālā dienesta
dienas centrs - un apstiprināja
aktualizēto Viesītes novada Sociālā dienesta nolikumu.
14. Papildināja Viesītes
Mūzikas un mākslas skolas nolikuma I nodaļu Vispārējie noteikumi ar 4.1. punktu:
4.1. Programmu īstenošanas vietu adreses:
4.1.1. Brīvības iela 12, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237;
4.1.2. Pētera Lodziņa iela 1,
Nereta, Neretas pag., Neretas

nov., LV-5118;
4.1.3. Skolas iela 1, Ērberģe,
Mazzalves pag., Neretas nov.,
LV-5133;
4.1.4. Skolas iela 3, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230;
4.1.5. Podvāzes iela 1, Birži,
Salas pag., Salas nov., LV-5214,
kā arī apstiprināja aktualizēto
Viesītes Mūzikas un mākslas
skolas nolikumu.
15. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 2 personām, atteikšanu 3
personām, 10 personu izslēgšanu no dzīvokļu rindas.
16. Par ziņu par deklarēto
dzīvesvietu anulēšanu 1 personai.
17. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar 1 personu.
18. Par izmaiņām Valsts
Kadastra reģistrā un nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajam
zemes īpašumam, īpašuma
tiesību nostiprināšanu uz to zemesgrāmatā un atsavināšanas
procesa uzsākšanu.
19. Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam.
20. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma - “Gaismas”, Rites pagasts.
21. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma - “Kugres”, Elkšņu pagasts.
22. Par īpašuma tiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā
Viesītes novada pašvaldībai uz
nekustamo īpašumu, starpgabala noteikšanu un atsavināšanas procesa uzsākšanu.
23. Par piedāvājumu 1 dzīvokļa īpašuma atsavināšanai
pirmpirkuma kārtībā, par 1
dzīvokļa atsavināšanu.
24. Par zemes nodošanu
īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa
uzturēšanai.
25. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, īpašuma tiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā
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Viesītes novada pašvaldībai uz
zemes īpašumu.
26. Par īpašuma tiesību atzīšanu Viesītes novada Elkšņu
pagastā.
27. Nolēma veikt Ilzu baznīcas ēkas inventarizāciju, uzņemt Viesītes novada pašvaldības bilancē Ilzu baznīcas ēku
un nostiprināt Viesītes novada
pašvaldībai īpašuma tiesības uz
to.
28. Nolēma uzsākt nedzīvojamo telpu Viesītes Kultūras
pilī, Smilšu ielā 2, Viesītē (telpas Nr. 129; Nr. 130; Nr. 131;
Nr. 133; Nr. 134), ar kopējo
platību 119,5 kv. metri, nomas
izsoles procesu.
29. Veica grozījumu Viesītes novada domes Iepirkumu
komisijas sastāvā, no komisijas
locekļu sastāva izslēdza pašvaldības finansisti Lidiju Medvecku, komisijas sastāvā iekļāva
pašvaldības iepirkumu speciālisti Silviju Eglīti.
30. Nolēma no Viesītes
novada pašvaldības budžeta
piešķirt 21400,00 EUR, lai apmaksātu darbinieku veselības
apdrošināšanu Viesītes novada
pašvaldībā pastāvīgi strādājošiem 214 darbiniekiem. Uzdeva
Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu par darbinieku veselības apdrošināšanu.
31. No Viesītes novada pašvaldības budžeta rezerves fonda nolēma piešķirt līdz 1000,00
EUR individuālo aizsardzības
līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei Viesītes novada
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vajadzībām.
Domes sēžu protokoli publicēti pašvaldības mājaslapā:
www.viesite.lv

Informāciju sagatavoja
pašvaldības kancelejas
vadītāja D. Vītola.
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IZSOLES
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma - Viesītes
novada Saukas pagasta Lone, “Aronijas
4”-1, ar kadastra numuru 56889000013,
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
dzīvokļa īpašums Nr. 1 sastāv no 3 (trim)
dzīvojamajām istabām un palīgtelpām ar
platību 59,4 kv. mtr. un 594/11799 domājamām daļām no būves, un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada
Saukas pagasta Lone, “Aronijas 4”; sākotnējā cena EUR 1893.00. Izsoles solis – EUR
100.00 (viens simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2020. gada 7. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2020. gada 8. maijā plkst.
9:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma - Viesītes
novada Saukas pagasta Sauka, “Māja Nr.
1”-17, ar kadastra numuru 56889009218,
atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; dzīvokļa īpašums Nr. 17 sastāv no
1 (vienas) dzīvojamās istabas un palīgtelpām
ar platību 28,5 kv. mtr. un 285/8087 domājamām daļām no būves, un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada
Sauka pagasta Sauka, “Māja Nr. 1”; sākotnējā
cena EUR 720.00. Izsoles solis - EUR 100.00
(viens simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2020. gada 7. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2020. gada 8. maijā plkst.
11:30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā dzīvokļa īpašuma - Viesītes
novada Viesīte, Sporta iela 27-2, ar kadastra numuru 56159009201, atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli; dzīvokļa īpašums
Nr. 3 sastāv no 3 (trim) dzīvojamajām istabām un palīgtelpām ar platību 72,7 kv. mtr.
un 727/11772 domājamām daļām no būves,
un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada Viesīte, Sporta iela 27;
sākotnējā cena EUR 2963.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2020. gada 7. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2020. gada 8. maijā plkst.
12:30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma - Viesītes
novada Viesīte, Sporta iela 13A-17, ar kadastra numuru 56159000023, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; dzīvokļa īpašums Nr. 3 sastāv no 3 (trim) dzīvojamajām
istabām un palīgtelpām ar platību 76.0 kv.
mtr. un 760/12322 domājamām daļām no
būves, un funkcionāli saistītā zemes gabala,
kas atrodas Viesītes novada Viesīte, Sporta
iela 13A; sākotnējā cena EUR 2951.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2020. gada 7. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2020. gada 8. maijā plkst.
13:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes novada Elkšņu pagasta “Dumbļi”, ar
kadastra numuru 56580090105, atklātu,
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mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības (kadastra apzīmējums 56580090105);
ar platību 2,5 ha; sākotnējā un nosacītā cena
EUR 4239.00. Izsoles solis - EUR 100.00
(viens simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Īpašums ir starpgabals. Īpašumu, kuri
robežojas ar izsolāmo zemes īpašumu, īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2020. gada 7. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas uz
īpašuma pirkšanu nepieteiksies, izsole sāksies 2020. gada 8. maijā plkst. 11:00 Viesītes
novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada Elkšņu pagasta “Gundari”, ar
kadastra numuru 56580070018, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580070100,
ar kopējo platību 9,14 ha; izsoles sākuma
cena EUR 22688.00. Izsoles solis - EUR
100.00 (viens simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2020. gada 7. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2020. gada 8. maijā plkst.
10:30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes novada Elkšņu pagasta “Pļavas”, ar
kadastra numuru 56580070019, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580070107,
kopējo platību 3,54 ha; izsoles sākuma cena
EUR 8157.00. Izsoles solis - EUR 100.00
(viens simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-
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šumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2020. gada 7. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2020. gada 8. maijā plkst.
10:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Viesītes pagasta “Mazkuļķes”, ar kadastra numuru 56350070058, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 56350070098, kopējo platību 3,61 ha; izsoles sākuma cena EUR
7200.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens
simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-

mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020. gada 7. maijam (ieskaitot)
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2020. gada 8. maijā plkst.
9:30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.

Novada lauksaimnieki protestē pret administratīvi
teritoriālās reformas gaitu
5. marta rītā vairāku novadu iedzīvotāji protestēja pret administratīvi teritoriālās
reformas gaitu un Saeimas administratīvi
teritoriālās komisijas balsojumu par to, pārvietojoties pa valsts lielākajiem autoceļiem
ar smagās tehnikas vienībām. Arī Viesītes
un Salas novadu uzņēmēji un lauksaimnieki,
iestājoties par vienotu Sēlijas novadu, pievienojās protesta akcijai, braucot no Viesītes un
Salas virzienā uz Jēkabpili ar aptuveni trīsdesmit smagās tehnikas vienībām.
Protesta braucienu Sēlijas pusē rīkoja
lauksaimnieki no Salas un Viesītes novadiem,
tos atbalstīja Jēkabpils novads. Tāpat kā Jēkabpils pilsētas, Salas un Jēkabpils novada
pašvaldības arī Viesītes novada pašvaldība
bija saņēmusi iesniegumu atļaujas saņemšanai publiska pasākuma rīkošanai no Viesītes

novada iedzīvotāja, bioloģiskās saimniecības
Elkšņu pagastā pārstāvja Māra Lāča un Salas
novadā reģistrētas biedrības “Esparsete”. Atļauju protesta braucienam savā administratī-

vajā teritorijā sniedza visas pašvaldības, izņemot Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Mažeika

Noslēdzies projekts Open Landscape

2020. gada 2. aprīlī noslēdzas projekta
“Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (Open
landscape), Nr. LLI-306, ieviešana.
Viesītes novada pašvaldība šī projekta ietvaros ir iegādājusies dronu un digitālo kameru, izveidojusi Zaļo kabinetu Viesītes pašvaldības ēkā un aprīkojusi to ar nepieciešamajām
mēbelēm un aprīkojumu, kā arī kabinetā atrodas piekares sistēma ar mitrāju attēliem. Tāpat tika noorganizēti divi apmācību semināri
vietējai sabiedrībai un zemju īpašniekiem, un
ieinteresētajām personām, kā arī ir izstrādāts
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Supes purvs”. Projekta ietvaros ir veikta atklātās
ainavas izveide Supes un Aizdumbles purvos.
Darbus veica SIA “Belvo”. Atklātās ainavas izveide Supes un Aizdumbles purvos paredzēja
rubeņu Lyrurus tetrix riestošanai piemērotas
platības atjaunošanu Supes purvā 5 ha platībā
un pārejas purva biotopa kopšanu Aizdumbles
purvā 1 ha platībā.

Projekta ieviešanas noslēgumā ir izstrādāta interaktīvā tematiskā karte “Viesītes novada
mitrāji” (karte pieejama pašvaldības mājas
lapā: https://www.viesite.lv/?page_id=51148)
un izglītojoši bukleti par purviem, kas būs pieejami Attīstības un plānošanas nodaļā, kā arī
pašvaldības izglītības iestādēs.
Projekts “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE), Nr. LLI-306,
tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas
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programmas 2014. – 2020. gadam atbalstu no
2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim.
Kopējās projekta izmaksas ir 374367,84 eiro,
Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansējums – 318212,63 eiro.
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.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Mažeika
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Tiek īstenoti divi LEADER projekti
Viesītes novada pašvaldība turpina divu
LEADER projektu – “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā” un “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošanai” – ieviešanu.
2019. gada novembrī tika noslēgts līgums
ar SIA “Vauhauz” par būvniecības ieceres
dokumentācijas sagatavošanu, kā rezultātā ir
izstrādāta apliecinājuma karte telpu grupas
vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida
maiņu un paskaidrojuma raksts skatītāju soliņu uzstādīšanai stadionā.
2020. gada martā tika izsludināts iepirkums par būvdarbiem LEADER projektu ietvaros un par būvuzraudzību būvdarbu veikšanai LEADER projektu ietvaros, kā rezultātā
noslēgti divi līgumi.
Projekta “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā”, Nr. 19-05-AL24A019.2201-000003, mērķis ir uzstādīt skatītāju

soliņu komplektus un atkritumu urnas. Projekta ieviešanas termiņš: 01.10.2019. – 31.10.2020.
Labiekārtošanas darbi plānoti no 01.06.2020.
līdz 31.08.2020. Projekta attiecināmās izmaksas
ir 12987.82 EUR, no tām 11689.03 EUR ir publiskais finansējums un 1298.78 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošanai”, Nr.
19-05-AL24-A019.2207-000001, mērķis ir
piemērotu apstākļu radīšana jauniešiem, izveidojot Ideju kasti (Idea box), kā arī veikt
telpas vienkāršotu atjaunošanu (grīdas segumu nomaiņu 115.20 m², sienu krāsošanu 132
m²), lai uzlabotu koptēlu. Projekta ieviešanas
termiņš: 01.10.2019. – 31.10.2020. Būvdarbi
plānoti no 01.06.2020. līdz 31.08.2020. Pro-

jekta attiecināmās izmaksas ir 15982.50 EUR,
no tām 14384.25 EUR ir publiskais finansējums un 1598.25 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.
Projekti tiek īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa
vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_lv.htm
Projektu administratore L. Maisaka

Pašvaldības speciālisti tiekas ar novada uzņēmējiem
26. februārī Viesītes Dienas centra telpās
notika pašvaldības speciālistu tikšanās ar novada uzņēmējiem. Uz attīstības un plānošanas nodaļas iniciatīvu atsaucās un sanāksmē
piedalījās 19 novada uzņēmēji. Pašvaldību
sanāksmē pārstāvēja izpilddirektore Sanita
Lūse, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zvirbule, projektu administratore
Liene Maisaka, Viesītes Tūrisma informācijas
punkta pārstāve Ligita Levinska-Drozdova
un lauksaimniecības konsultante Irēna Butkus.
Sanāksmes mērķis bija iepazīstināt novada uzņēmējus ar aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā un tūrismā, kā arī vienoties
par iespējamajiem sadarbības modeļiem un
pašvaldības atbalsta iespējām. Tikšanās noritēja racionālā un pozitīvā gaisotnē. Uzņēmēji
pārstāvēja plašu nozaru spektru – dārzkopību, pārtikas ražošanu, putnkopību, lauksaimniecību, mazumtirdzniecību, pakalpojumu
sniegšanu.
Tikšanās sākumā, uzrunājot klātesošos,
izpilddirektore S. Lūse norādīja, ka pašvaldībai ir svarīgi dzirdēt uzņēmēju viedokli. Arī
kritika ir svarīga, lai efektīgāk veiktu darbu.
Muzeja speciāliste L. Levinska-Drozdova bija
sagatavojusi prezentāciju par aktualitātēm tū-

risma jomā un sadarbības iespējām tirgos un
izstādēs.
Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti informēja par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības veicināšanai. Īpašs uzsvars šogad
likts uz jauno grantu konkursu, kura nolikumu dome apstiprināja februāra mēnesī.
Klātesošie tika iepazīstināti ar nolikumu un
informēti par konkursa gaitu.
Atvēlētais laiks diskusijām un uzņēmēju ierosinājumu uzklausīšanai bija piepildīts
ar viedokļiem, lai kopā veicinātu sadarbību

Viesītes vidusskolas skolēni
iepazīstas ar pašvaldības
policijas darbu
21. februārī Viesītes novada pašvaldības policijā ciemojās Viesītes vidusskolas 5. b klase. Skolēni iepazinās ar pašvaldības policijas darba specifiku,
apskatīja speclīdzekļus. Bērni izteica vēlmi pēc vidusskolas strādāt Valsts un
pašvaldības policijā. Tāpat arī tika uzdoti dažādi jautājumi un veiktas pārrunas
par bērnu uzturēšanos, uzvedību skolā, uz pilsētas ielām, velosipēdu izmantošanu ceļu satiksmē un šajā jomā iespējamajiem pārkāpumiem.
Viesītes novada pašvaldības policijas inspektors J. Pučinskis
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starp Viesītes novada pašvaldību un vietējiem
uzņēmējiem. Rezultātā sanāksmē klātesošie
vienojās, ka uzņēmēju produkcijas tirdziņus
Viesītē vajadzētu rīkot vismaz divas reizes
gadā, tāpat pašvaldības mājas lapā ir jāpilnveido uzņēmējdarbības sadaļa.
Paldies novada uzņēmējiem, kuri atsaucās aicinājumam un ieradās! Paldies par viedokļiem un diskusijām!
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja L. Zvirbule
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Tiks atsākts darbs pie pašvaldības ceļu pārbūves
2020. gada aprīlī, pēc tehnoloģiskā darba
pārtraukuma, atsāksies darbs pie pašvaldības
ceļu E17 “Dzeņi - Elkšņi” un S6 “Bajāri - Grabažāni” posmu pārbūves. Aicinām novada
iedzīvotājus, kurus skar šie ceļa posmi, būt
pacietīgiem un jautājumu gadījumā sazināties ar attiecīgā pagasta pārvaldnieku vai Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Lauru
Zvirbuli.
Ceļu posmus pārbūvē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” projekta ietvaros.
Par pašvaldības ceļu pārbūvi noslēgts līgums ar SIA “PMCI” un ar IK “Aleksejevs Ivanovs” par ceļu posmu pārbūves darbu būvuzraudzību. Ceļa posmam E17 “Dzeņi - Elkšņi”
būvdarbi jāveic saskaņā ar SIA “Myzone”

GRANTU
KONKURSS

Viesītes novada pašvaldība organizē
grantu konkursu, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Viesītes novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību.
Kopējais konkursam piešķirtais finansējums 2020. gadā - EUR 2000, vienam granta pretendentam pieejamais grants līdz EUR
1000. Vairāk informācijas konkursa nolikumā.
Pieteikums iesniedzams no 1. aprīļa līdz
15. maijam plkst. 17:00 (ar norādi “Grantu
konkursam”) Viesītes novada pašvaldības
kancelejā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novadā, LV-5237, vai sūtot elektroniski uz epasta adresi: dome@viesite.lv saskaņā ar konkursa nolikumu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāju Lauru Zvirbuli vai projektu administratori Lieni Maisaku pa tālr.:
65245677; 2786502; 26691248 vai rakstot uz
e-pastiem: laura.zvirbule@viesite.lv; liene.
maisaka@viesite.lv.
Konkursa pieteikuma veidlapu iespējams
lejuplādēt, kā arī iepazīties ar nolikumu pašvaldības mājaslapā: www.viesite.lv → Pašvaldība → Normatīvie akti → Nolikumi → Grantu
konkursa nolikums.
Projektu administratore
L. Maisaka

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta
izstrādāto un Krustpils novada būvvaldē
akceptēto būvprojektu, ceļu posma garums
1.376 km. Ceļa posmam S6 “Bajāri - Grabažāni” - saskaņā ar SIA “SKA projekts” izstrādāto un Krustpils novada būvvaldē akceptēto
būvprojektu ceļu posma garums 0.895 km.
Ceļa posmam E17 “Dzeņi - Elkšņi”, Nr.
19-05-A00702-000035, projekta kopējais budžets EUR 135360.67. Projekta attiecināmie
izdevumi EUR 114304.72. Publiskais finansējums EUR 102874.25, pašvaldības līdzfinansējums EUR 11430.47.
Ceļa posmam S6 “Bajāri - Grabažāni”, Nr.

19-05-A00702-000031, projekta kopējais budžets EUR 122602.95. Projekta attiecināmie
izdevumi EUR 122602.95. Publiskais finansējums EUR 110342.65, pašvaldības līdzfinansējums EUR 12260.30.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.
Projekta administratore
L. Maisaka

Izstrādāts Saukas ezera
apsaimniekošanas plāns
2020. gada 16. janvāra Viesītes novada domes
sēdē apstiprināti pašvaldības noteikumi Nr. 2020/2
“Saukas ezera apsaimniekošanas noteikumi”, kuri izstrādāti Latvijas
vides aizsardzības fonda projekta ietvaros.
Projekts “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde”, reģ. nr. 90000045353, tika apstiprināts 2019. gada 20. februāra Latvijas vides
aizsardzības fonda padomes sēdē.
Pamatojoties uz pašvaldības rīkoto Publisko iepirkumu likumā nereglamentēto

iepirkumu “Saukas ezera
apsaimniekošanas plāna izstrāde”, tika noslēgts līgums
ar SIA “Enviroprojekts” par
Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrādi. Projekta īstenošanas
laiks ir no 01.03.2019. līdz 31.03.2020. Projekta izmaksas ir EUR 7260.00.
Ar dokumentu iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapā: www.viesite.lv → Pašvaldība → Normatīvie akti → Noteikumi → Saukas ezera apsaimniekošanas plāns.
Projektu administratore L. Maisaka

Informē Viesītes novada pašvaldības
policija
Atgādinājums par koronavīrusu
Laikā, kad valstī izsludināta ārkārtas situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību,
aicinu būt atbildīgiem un maksimāli ievērot
visus ierobežojumus, kas valstī ir izsludināti.
Kā zināms, koronavīrusam inkubācijas
periods ir no 2 līdz 14 dienām ar iespējamu
asimptomātisku transmisiju. Tas nozīmē ne
tikai to, ka pirmās 2 līdz 14 dienas slimniekam var nebūt simptomu, bet arī to, ka pēc
tam var nebūt simptomu vai simptomi ir
tik vāji, ka nav lāgā pamanāmi – piemēram,
nelielas iesnas, apsārtums rīkles rajonā, piesmakusi balss. Taču šāds pacients var vīrusu
nodot tālāk. Tika konstatēti gadījumi, kad
slimība nodota pēc kārtas četriem pacientiem, bet ķēdē vairākiem nav bijuši redzami
slimības simptomi. Lielākā daļa koronavīrusa infekciju pārslimos, neuzzinājuši, ka pārslimo tieši šī vīrusa infekciju. Mēs nevaram

9

dotajā brīdī būt pārliecināti ne par ko, tāpēc
lieku reizi pasēdēsim mājās un bez īpaša iemesla neiesim ļaužu pūlī. Īpaši tas attiecas uz
jauniešiem vakaru tusiņos. Ir vajadzīga kāda
vienkārša muļķīga sagadīšanās, un var notikt
neatgriezeniska ķēdīte, pats slims, ģimenes
locekļi, klases biedri, draugi un tā tālāk.
Sargājot Jūsu drošību, pastāvīgi notiks
policijas reidi ar mērķi novērst šādas pulcēšanās gan pilsētā, gan pagastos. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pantā
ir noteikta atbildība par epidemioloģiskās
drošības prasību neievērošanu. Pēdējā laikā
ir konstatēti arī vairāki smēķēšanas gadījumi
nepilngadīgo jauniešu vidū. Ņemiet vērā –
statistika liecina, ka no saslimušajiem ar koronavīrusu pirmie nomirst smēķētāji.
Būsim uzmanīgi, sargāsim sevi!
Viesītes novada pašvaldības policijas
inspektors J. Pučinskis
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Pašvaldības policijas darbs ar dzīvniekiem 2019. gadā
Aizvadītā gada laikā Viesītes novada pašvaldības policijā sastādīti seši Administratīvā
pārkāpuma protokoli par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumiem un četri protokoli par citiem pārkāpumiem, kuros tika
iesaistīti mājdzīvnieki, piemēram, zālāju nobradāšana, ko izdarījuši mājlopi. Divas reizes
policijas darbā tika iesaistīts Valsts veterinārais dienests, vienu reizi dzīvnieku aizsardzības dienests. Pašvaldībai ir noslēgts līgums ar
dzīvnieku patversmi “Meža vairogi”, ar kuras
palīdzību tiek ķerti klaiņojošie bezsaimnieka
kaķi, bez uzraudzības atstātie suņi. Piemēram, ģimene uz ilgāku laiku aizbrauc prom
no savas dzīves vietas, bet pie ķēdes piesietais
suns paliek bez barības un bez ūdens. Diemžēl atkārtojas gadījumi, kuros pašvaldības
policija saimnieku saukšanai pie atbildības
ir spiesta iesaistīt attiecīgos dienestus. Uz
patversmi dzīvnieks tiek nogādāts tikai gadījumos, kad tam nevar atrast citas mājas.
Visbiežāk tie ir kaķi, kas ir ar aizpūžņojušām
acīm, ar iesnām un citām slimībām.
Gada laikā sešas kaķenes ir sterilizētas un
atbrīvotas vietās, kur tās tika paņemtas. Šie
skaitļi salīdzinājumā ar lielajām pilsētām nav
tik lieli, jo uzskatām, ka salīdzinoši stāvoklis
novadā ir labs. Ir arī iedzīvotāji, kas mēģina
izmantot pašvaldību ar sliktiem nodomiem,
sterilizējot sev piederošus kaķus, pēc tam
mēģinot pierādīt, ka kaķis ir bijis bezsaimnieka, un, ja tas neizdodas, pašvaldības policija un pašvaldības vadība tiek nomelnota,

ko, pamatojoties uz Latvijas krimināllikumu,
varētu formulēt kā neslavas celšanu, goda un
cieņas aizskārumu. Vissliktākā situācija ir
novērojama maznodrošinātajās ģimenēs, kas
nevar atļauties kaķu sterilizāciju vai nodošanu patversmē – kaķīši ir mīļi, īpaši, kad tie ir
mazi, bet, kad tie izaug un to skaits palielinās,
tad tiek prasīta palīdzība un pieprasīts kā pienākums tos aizvest uz patversmi.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 266
“Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”
50. punktā ir noteikts, ka, iegādājoties mājas
(istabas) dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks vai
turētājs uzņemas atbildību par mājas (istabas) dzīvnieka labturības un īpašo turēšanas
prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās
palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu, kā arī nodrošina dzīvnieka meklēšanu un apbedīšanu, savukārt 52.9 punktā

ir noteikts, ja mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs pilsētas vai ciema teritorijā
vienā adresē tur piecus un vairāk vienas sugas siltasiņu mājas (istabas) dzīvniekus, kas
ir vecāki par sešiem mēnešiem, viņš septiņu
darbdienu laikā rakstiski informē par to dienesta teritoriālo struktūrvienību, norādot
savu vārdu un uzvārdu, mājas (istabas) dzīvnieku sugu, skaitu, turēšanas vietas adresi un
tālruņa numuru. Pārlasot šos noteikumus,
var konstatēt, ka mūsu novadā iedzīvotāji,
iegādājoties mājas dzīvniekus, neievēro vairākas noteiktās normas. Piemēram, ja kādam iekož pret trakumsērgu nepotēts suns,
sakostajam ir jābrauc vairākas reizes pie ārstiem potēties, radot materiālos zaudējumus.
Jau vairākus gadus mums ir spēkā suņu reģistrācija, diemžēl tika konstatēti vairāki gadījumi, kad dzīvnieku turētāju nolaidības dēļ tas
līdz šim vēl nav izdarīts.
Runājot par meža dzīvniekiem, vēlētos
brīdināt autovadītājus būt uzmanīgiem uz
ceļiem, īpaši vēlās vakara vai agrās rīta stundās, kad dzīvnieku pārvietošanās pāri ceļiem
ir īpaši izteikta, ko arī izsaka statistika. Gada
laikā ceļa posmā: Jēkabpils – Nereta – Viesītes novada teritorija no Zaķiem līdz Zalačiem – sešpadsmit gadījumos ir notikušas
auto sadursmes ar meža dzīvniekiem, un šie
ir tikai tie dati, par ko tika ziņots – iespējams,
ka gadījumu skaits ir krietni lielāks.
Viesītes novada pašvaldības policijas
inspektors J. Pučinskis

SIA “LATROSTRANS” PAZIŅOJUMS
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada
5. decembra noteikumu Nr. 982 “Enerģētikas
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 59. punkta prasībām par to,
ka “ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas
produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes
un pārkraušanas uzņēmumu īpašnieks vai
valdītājs informē sabiedrību par aprobežojumiem aizsargjoslās un par bīstamību, kas
saistīta ar uzturēšanos aizsargjoslās, minēto
informāciju reizi gadā publicējot vietējā laikrakstā, kā arī nosūtot pašvaldībai”, informējam, ka Viesītes novada pašvaldības teritoriju
Rites pagastā šķērso SIA “LatRosTrans” piederošie maģistrālie naftas un naftas produktu
vadi, kuriem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu
ir noteikta drošības aizsargjosla (minimālais platums – 25 metri no cauruļvada ass).
Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir noteikti Aizsargjoslu likuma 35. pantā. Papildus
aprobežojumi aizsargjoslās ap ogļūdeņražu
ieguves vietām, naftas, naftas produktu un
bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un
pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpil-

des stacijām ir noteikti Aizsargjoslu likuma
57. pantā, tajā skaitā, bet ne tikai:
1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
2) aizliegts nomest smagumus, izmest
vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas
vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;
3) aizliegts staigāt pa virsūdens cauruļvadu pārejām;
4) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes appludināšanu;
5) aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā;
6) ja nav noslēgta rakstveida vienošanās
ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas
produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas
uzpildes staciju īpašnieku, aizliegts:
a) būvēt, atjaunot, pārbūvēt vai nojaukt
jebkuras ēkas un inženierbūves,
b) izvietot lopbarības, minerālmēslu,
bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli
uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu
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glabātavas,
c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
d) ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes,
e) veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt
pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas lielāks
par 5000 kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,
f) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs — dziļāk par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,
g) veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu
veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),
h) veikt gultnes padziļināšanas un zemes
smelšanas darbus,
i) veikt citus darbus, kas traucē ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu
un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas uzpildes
staciju un ar šiem objektiem saistīto iekārtu
apkalpošanu vai var bojāt šos objektus.
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Lielā Talka pārcelta uz 16. maiju
Latvijā noteiktais ārkārtas stāvoklis
ir satraucis visus mūsu valsts iedzīvotājus. Tāpēc Lielās Talkas organizatori,
rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju veselību, pieņēma lēmumu pārcelt talku
no šā gada 25. aprīļa uz 16. maiju un
piedāvā jaunu iespēju – organizēt savas
individuālās SOLO talkas.
Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja: “Lielā Talka vienmēr ir bijis brīdis,
kad cilvēki pulcējas un sanāk kopā radu,
darba kolēģu, skolas un studiju biedru vai vienkārši kaimiņu lokā, tāpēc,
ņemot vērā neviennozīmīgo situāciju,
esam nolēmuši pārcelt talkas norises
laiku. Tomēr es vēlētos rosināt cilvēkus
neieslēgties savās mājās, bet gan vairāk
laika pavadīt svaigā gaisā, ko iesaka
arī ārsti. Tāpēc tiem, kuri vēlas talkot
jau līdz un pēc 16. maija Lielās Talkas,
izmantot šo pavasara laiku apkārtnes sakopšanai, mēs piedāvājam un aicinām rīkot savas
individuālās SOLO TALKAS, kurās piedalītos
ierobežots cilvēku skaits. Taču tikpat labi talkot
var, arī vienkārši dodoties pastaigā pa mežu
un nepaejot garām zemē nomestiem gružiem,
tos izmetot atkritumu tvertnē. Jo katrs Latvijas
kvadrātmetrs ir mūsu zeme, mūsu sēta. Uzturēsim to tīru, zaļu un skaistu!”
Tiem, kuri izvēlēsies doties SOLO TALKĀS, iesakām būt uzmanīgiem un ievērot visas piesardzības un higiēnas prasības, tomēr,
nepārspīlējot un nezaudējot veselo saprātu,
uzturot možu garu un labvēlīgu attieksmi pret
visiem apkārtējiem.
SOLO TALKU vietas līdzīgi kā pārējās talkošanas vietas aicinām atzīmēt arī interaktīvajā
kartē, kuru atradīsiet Talkas mājas lapā: www.
talkas.lv. Šī karte var kalpot arī par uzskates
līdzekli, kurā cilvēki redzēs citu solo talkotāju
aktivitātes. Tādējādi karte sniegs iespēju savu

SOLO TALKU rīkot drošā attālumā vai citā
dienā. Visi solo talcinieki ir aicināti ar savām
aktivitātēm dalīties sociālajos tīklos, izmantojot mirkļbirkas: #solotalka #esmuvesels #parveselulatviju. Talkas organizatori sekos līdzi solo
talcinieku aktivitātēm un sniegs padomus drošai talkošanai.
Savukārt visiem pārējiem, kuri plānotu
pievienoties kopīgajai talkas dienai 16. maijā,
šogad tiks sniegta jauna iespēja, kā pieteikt
savu talku.
Atzīmējot talkas vietu kartē, sākot ar šo
gadu, ikviens talkotājs un talkas organizators
to varēs atzīmēt un pieteikt kā uzkopšanas un
labiekārtošanas talku.
Ar ko atšķiras šīs talkas? Labiekārtošanas
talkas var pieteikt ikviens talkotājs neatkarīgi
no tā, vai talkošana notiek privātajā vai publiskajā sektorā. Tās var būt ģimeņu talkas, organizāciju, uzņēmumu vai citas talkas, kuras tiek
organizētas uz privātas zemes un kurām nav

vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību,
un kurās atkritumus, ja tādi ir radušies,
aizved paši rīkotāji. Uzkopšanas talkas ir
tās, kuras notiek publiskās teritorijās un
kurām ir nepieciešams pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas maisus, un kurās tiek nodrošināta savākto
atkritumu izvešana.
Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas talkas vietas atzīmēšanu kartē cilvēks
saņems pieeju savam talkas profilam, kas
ļaus dalīties ar informāciju par konkrēto
talkošanas vietu sociālajos tīklos, kā arī
aicināt pievienoties notikumam arī citus
talkotājus un sazināties ar viņiem.
Aicinām kā katru gadu sūtīt aprakstītu informāciju ar foto un video no
talku norises vietām, lai varam dalīties
un izplatīt šo informāciju ar talkas sociālo kontu palīdzību gan Latvijā, gan
ārpus tās.
Savukārt tos, kuriem noteikta karantīna
vai kuri vienkārši vēlas pārlaist šo laiku drošībā savās mājās, aicinām piedalīties Ideju Talkā. Tā Lielās Talkas ietvaros notiek jau otro
gadu, un cilvēki ir aicināti dalīties ar savām
idejām, kā padarīt Latviju un pasauli zaļāku,
ilgtspējīgāku, drošāku un skaistāku, un to, kā
risināt samilzušās vides problēmas ilgtermiņā.
Savas idejas sūtiet uz e-pastu: talkas@talkas.lv
vai aizpildiet elektronisko anketu mājas lapā:
www.talkas.lv Ideju Talkas sadaļā.
Esiet veseli, uzturiet možu garu, rūpējieties par sevi un saviem tuvākajiem, kā arī rīkojieties atbildīgi pret līdzcilvēkiem! Tiekamies
Lielajā Talkā šī gada 16. maijā!
Papildu informācija:
G. Sauka,
Lielā talka 2020,
Sabiedrisko attiecību konsultante,
e-pasts: gita.sauka@onecom-latvia.com

Par kūlas ugunsgrēkiem
Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platības un aktivitāte katru gadu ir atkarīga no
laikapstākļiem un cilvēku attieksmes un apziņas. Sakarā ar siltajiem laika apstākļiem Latvijā jau ir konstatēti pirmie kūlas ugunsgrēki.
Tie lielākoties izceļas nesakoptās teritorijās,
tādēļ pašvaldības policija aicina iedzīvotājus
savlaicīgi un drošā veidā parūpēties par īpašumā esošo teritoriju un pilsētas sakopšanu.
Aicinām iedzīvotājus uz aktīvu informācijas
apmaiņu ar dienestiem, ziņojot par pērnās
zāles dedzināšanas gadījumiem, aizdomīgām personu darbībām, jauniešu pulcēšanās
vietām un līdzīgām situācijām, kas palīdzētu
savlaicīgi novērst uguns nelaimes izcelšanos.
Ministru kabineta noteikumi “Ugunsdrošības noteikumi” paredz, ka īpašniekiem
piederošo teritoriju sistemātiski jāattīra no
degtspējīgiem atkritumiem, ap ēkām desmit
metru plata josla jāattīra no sausās zāles un
nenovākto kultūraugu atliekām, un zemes

īpašnieks veic visus nepieciešamos pasākumus, lai viņam piederošajā teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par ugunsdrošības
prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, juridiskajām personām — no 280 līdz 1400 eiro.
Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa
51. pants Obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšana nosaka – par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles
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nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz 2900 eiro.
Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas
ugunsgrēku, nekavējoties ir jāzvana VUGD
uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un jānosauc precīza adrese vai pēc
iespējas precīzāk jāapraksta vieta, kur izcēlies
ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc savs vārds, uzvārds un telefona numurs un jāatbild uz dispečera jautājumiem. Ja iedzīvotājs pats vēlas
uzsākt kūlas dzēšanu pirms ugunsdzēsēju
glābēju ierašanās, tad sākotnēji ieteicams ir
objektīvi izvērtēt esošo situāciju un pārliecināties, vai dzēšanas darbi neapdraudēs iedzīvotāja veselību un dzīvību. Sargāsim sevi un
savus īpašumus!
Viesītes novada pašvaldības policijas
inspektors J. Pučinskis
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NOVADA SKOLĀS

Skolēni startē biznesa spēlēs “Ceļš uz Bagātību”

25. februārī 10. klases jaunieši no programmas “Esi līderis!” startēja Biznesa spēļu
konkursā “Ceļš uz Bagātību” Latgales reģiona
pusfinālā, kas norisinājās Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā.
Mūsu skolas jaunieši izveidoja trīs komandas: “SaVāDāk!” (A. Liepiņa, M. K.
Kāršeniece, K. Bruzgulis) - iegūts 21 punkts,
“Tautumeitas” (K. Narkevičina, L. Luksteniece, A. Narkevičina) - iegūti 20 punkti, “Cicadi
3301” (A. Koļesņikovs, V. H. Brūvers, E. Čakstiņš) - iegūti 18 punkti. Par spēli kopā varēja
iegūt 24 punktus. Komanda “SaVāDāk!” par
1 punktu piekāpās trešās vietas ieguvējiem –

Ludzas pilsētas ģimnāzijas komandai.
Kopumā konkursā startēja 28 komandas
no dažādām reģiona izglītības iestādēm: Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts 1.
ģimnāzijas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Cesvaines vidusskolas, Aglonas vidusskolas, Riebiņu vidusskolas, Kārsavas vidusskolas, Tilžas
vidusskolas u.c.
Jauniešiem bija jāprezentē komanda un
tās devīze, jāiejūtas pieaugušo profesionālajā
dzīvē. Noderēja personīgās prasmes un zināšanas matemātikā, ekonomikā, informātikā,
sociālajās zinībās, latviešu valodā. Liela loma
bija intuīcijai, plānošanai un lēmumiem,

drosmei riskēt, kā arī spējai analizēt spēles
situācijas un regulēt mārketinga procesus
uzņēmumā.
Jauniešiem ļoti patika biznesa spēļu aktivitātes, un viņi noteikti vēlas piedalīties
arī nākamgad. Tika pārrunātas nianses un
pieļautās kļūdas. Paldies jauniešiem par atraktīvu komandu prezentāciju, aktīvu dalību
un pirmajai reizei ļoti veiksmīgiem startiem!
Pieredze nāk, piedaloties, darot, daloties ar
citiem, riskējot un eksperimentējot!
Programmas “Esi līderis!”
koordinatore S. Ratiņa

Skola 2020 pulcēja vairāk nekā 20 tūkstošus
zinātkāro!
Izstāde “Skola” – nozīmīgākais izglītības
iespēju notikums Latvijā, kas pulcē tūkstošiem jauniešu un piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un
ārzemēs. 1. martā Ķīpsalā veiksmīgi noslēdzās gada nozīmīgākais izglītības pasākums
Latvijā – 26. starptautiskā izglītības izstāde
“Skola 2020”, ko trīs dienās apmeklēja 20129
zinātkāru apmeklētāju. Izstādē šogad piedalījās 105 dalībnieki no 14 valstīm – ASV,
Dānijas, Francijas, Igaunijas, Īrijas, Kanādas,
Krievijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Somijas, Šveices, Ungārijas un Vācijas.
Trīs dienas, no 28. februāra līdz 1. martam, apmeklētāji interesējās par Latvijas un
ārvalstu augstskolu un citu mācību iestāžu
piedāvājumu, interešu izglītību, kā arī iepazinās ar iespējām apgūt svešvalodas Latvijā un
ārvalstīs un apgūt citas interesējošas mācības
kursos. Jaunieši aktīvi iztaujāja mācībspēkus

un studentus par jaunajām studiju programmām, budžeta vietām, studiju apmaiņas un
prakses iespējām, kā arī ārpusstudiju aktivitātēm. Tāpat jaunieši aktīvi izmēģināja dažādu
profesiju meistarstiķus, tikās ar karjeras konsultantiem, apmeklēja izzinošus seminārus,
prezentācijas un darbojās praktiskās meistarklasēs saistībā ar jauno vidusskolas modeli u.c.
Pasākumu programma
*Izstādes “Skola 2020” svinīgā atklāšanas
ceremonija
Piedalījās LR Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis,
PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” direktore
Dagnija Vanaga, Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrības BT 1 valdes priekšsēdētājs
Viesturs Tīle un izstādes “Skola” vadītājs
Valts Jirgensons.
*Kā neapjukt izglītības piedāvājumu
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džungļos?
RSU Karjeras centra karjeras konsultantes Baibas Prauliņas praktiskā lekcija bija iecerēta kā palīgs, kas skolēniem ļaus noorientēties un saprast, ar ko viņi vēlas saistīt savu
nākotni. Lekcijā skolēni izprata, kā izvirzīt
mērķi (pat, ja tāda šķietami nav) un kādus
instrumentus likt lietā, lai to sasniegtu. Vieslekcijā piedalījās arī RSU docētājs Romāns
Putāns, kurš ikdienā strādā ar studentiem,
kas plāno attīstīt savu biznesu.
28. februārī arī mūsu skolas jaunieši – 9.
klašu un vidusskolas interesenti – apmeklēja izstādi Skola 2020, lai iepazītos ar jaunumiem un klātienē tiktos ar interesējošo
augstskolu pārstāvjiem stendos, kā arī apmeklētu grāmatu izstādi. Jauniešus pavadīja
skolotājas I. Martuženoka un L. Blumbeka.
Materiālu apkopoja pedagogs – karjeras
konsultants S. Ratiņa.

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2020. gada marts, Nr.3 (200)

Swedbank vieslekcijas Viesītes vidusskolā
Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu
izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un
prasmju pielietojumu dzīvē. Dažādu nozaru
uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijā vai
uzņēmuma/ iestādes apmeklējuma ekskursijas ietvaros sniedz priekšstatu, kā viņa jomas
profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas. Vieslekciju plānus
bankas speciālisti izstrādājuši kopā ar “Iespējamās misijas” skolotājiem. Tajās jaunieši
attīstīs 21. gadsimtam svarīgas prasmes un to

pielietojumu plašākā kontekstā.
6. martā mūsu skolā Swedbank skolu
programmas ietvaros bankas eksperte Irita
Riekstiņa 11. klases jauniešiem saistošā un
saprotamā veidā dalījās zināšanās par dažādiem finanšu pratības jautājumiem, kas
papildina ekonomikas mācību programmu.
Klases informātikas un matemātikas stundās
vieslektore ar skolēniem dalījās prasmēs un
zināšanās. Vieslekcijas pieejamas bez maksas
katru mācību gadu. Valsts izglītības un satura
centrs konsultē vieslekciju plānu izstrādē.
Mēs šo vieslekciju iespēju izmantojam

jau vairākus gadus. Jaunieši atzīst, ka tās ir
saistošas. Interesanti runāties par kredītiem,
bankas funkcijām klientu apkalpošanā un citām pieaugušo reālās dzīves situācijām.
Iespējams, ka skolas programmas ietvaros 6. - 7. klases maijā dosies ekskursijā uz
Swedbank centrālo ēku, lai piedalītos nodarbībā “Finanšu laboratorija”. Viss pakārtots
kopējai situācijai valstī.
Paldies vieslektorei I. Riekstiņai par sadarbību!
Materiālu sagatavoja pedagogs –
karjeras konsultants S. Ratiņa.

Programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātes
Lai mācību vizīti veidotu saturīgāku, 28. februārī projekta izstādes “Skola 2020” apmeklējumu apvienojām ar
vēl divu interesantu, bet pilnīgi atšķirīgu vietu apmeklējumu.
Dienu sākām ar Stūra mājas jeb čekas
(PSRS Valsts drošības komitejas) ēkas apmeklējumu, kas tautas apziņā joprojām ir
Latvijas okupācijas un nebrīves simbols.
Skolēniem bija iespēja iepazīt Valsts drošības
komitejas darbību Latvijā, kad Stūra mājā
čekisti no 1940. līdz 1941. un no 1944. līdz
1990. gadam ieslodzīja, pratināja un pirmajā

okupācijas gadā arī nogalināja Latvijas pilsoņus. Tas patiesi bija atklājums jaunajai paaudzei par Latvijas neseno pagātni un noslēpumiem, ko glabā čekas ēkas sienas.
Turpinājumā apmeklējām Modes muzeju, kur skolēni iepazinās ar slavenā modes
kolekcionāra un vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva tērpu un aksesuāru kolekciju “Dāma

krinolīnā”. Izstādes apmeklējums
deva atziņu, ka mode ir vēstures
spogulis. Izstādes kolekcijā atspoguļojās vēsturiskā laikmeta gaume,
estētiskie priekšstati un sadzīves ieradumi.
Abi šie apmeklējumi bija iespējami, pateicoties programmai “Latvijas skolas soma”.
Šī programma nodrošina katram mūsu valsts
skolēnam iespēju apmeklēt un iepazīt Latvijas vēsturisko mantojumu.

8. klašu mācību ekskursija
24. februārī Viesītes vidusskolas 8. klašu
skolēni devās uz Laboratorium.lv zinātnes
šovu Rīgā. Mājīgās un nedaudz noslēpumainās pagraba telpās notika aizraujoša ķīmijas
izrāde, kurā varēja piedalīties arī paši skolēni.
Drosmīgākie varēja izmēģināt, kā saujā deg
ziepju putas, nogaršot šķidrā slāpeklī sasaldētas kukurūzas nūjiņas, izmēģināt, kā kino
veido mākslīgās asinis, un citus brīnumus.
Visi skatītāji tika iesaistīti sarunās, varēja uzdot jautājumus un diskutēt ar šova vadītāju.
Laiks paskrēja nemanot, un mums visiem bija
interesanti.
Otrā nodarbības daļa bija praktiska nodarbība “Ķīmijas detektīvi”. Tā bija darbošanās ar ķīmiskām vielām un indikatoriem. Kā
bezkrāsains un bezkrāsains, kopā sajaucoties,
kļūst rozā, zils un arī zaļš? Tā nu katram vajadzēja piedalīties un izdomāt, kā no visiem
dotajiem caurspīdīgajiem, bezkrāsainajiem
šķīdumiem radīt septiņu varavīksnes krāsu
spektru. Ne bez pūlēm, bet mums izdevās.
Pateicoties projekta SAM 8.3.2.2 “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansējumam, notika nedaudz savādāka
mācīšanās, kas, iespējams, ļaus sajust, ka ķīmija var būt jautra un interesanta.
Kopā ar skolēniem ķīmiju mācījās 8. klašu
audzinātājas Zina un Sanita.
S. Berģes foto
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Materiālu sagatavoja skolotāja
L. Blumbeka.
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VIESĪTES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ

Aizvadīts jau 5. karnevāls!

6. martā Viesītes Mūzikas un mākslas
skolā notika ikgadējais karnevāls, nu jau piektais pēc kārtas. Šogad tā tēma – “Pārtopi par
mākslinieku vai mākslas tēlu!”.
Gatavojoties šim pasākumam, audzēkņi
iepazina mākslinieku daiļradi un dzīvesstāstus, kā arī izstrādāja dažādas mākslas darbu
kopijas. Nav brīnums, ka karnevālā varēja sa-

stapt vairākus “van Gogus, Frīdas, kā arī Dalī,
meiteni ar pērļu auskaru, pat slaveno Monu
Lisu ” un citus personāžus. Paldies audzēkņiem un vecākiem par atsaucību, organizējot
un piedaloties šajā pasākumā! Īpašs paldies
vadītājām Martai Frīdai Zaļaiskalnei un Baibai Cīrulei, kā arī mūsu dīdžejam Kristam
Murānam!

28. februārī Staņislava
Broka Daugavpils Mūzikas
vidusskolā norisinājās VII
Latvijas mūzikas skolu un
mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls VISPĀRĒJĀS KLAVIERĒS.
No Viesītes Mūzikas un
mākslas skolas tajā veiksmīgi
piedalījās 2. kora klases audzēkne Patrīcija Kilbauska
(ped. Jekaterina Haļiullina). Jāpiebilst, ka Patrīcijai
šī bija pirmā uzstāšanās festivālā, spēlējot klavieres. Apsveicam!
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Viesītes MMS ciemojās arī mūsu skolas
audzēkņi no Salas un Biržiem, lai kopīgā sadraudzības vakarā vairāk uzzinātu par daudzveidīgo mākslas pasauli.
#TiksimiesDrīz
Mākslas skolotāja I. Kovaļevska
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“Bēthovena
cīņas un
uzvaras”
9. martā mūzikas skolas programmu
īstenošanas vietā Neretā notika Natašas Šimanauskas un Ingas Bartkevičas klavierspēles un kora klases audzēkņu mācību koncerts
klavierspēlē kopā ar audzēkņu vecākiem. Šajā
reizē pasākums tika papildināts ar stāstījumu
par Ludvigu van Bēthovenu, jo šis gads visā
pasaulē veltīts komponista 250 gadu atcerei.
Stāstījumu papildināja attēli un audzēkņu
atskaņotie L. van Bēthovena skaņdarbi. Ludviga van Bēthovena – bērna lomā iejutās Dominiks Kippari. Audzēkņu vecākiem sagādāja
prieku bērnu panākumi klavierspēlē.
Gatavosimies nākamajām uzstāšanās reizēm!

Dalība
konkursā
Piektdien, 21. februārī, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā norisinājās VII
Starptautiskais Arvīda Žilinska jauno pianistu konkurss, kurā piedalījās audzēkņi ne tikai
no Latvijas mūzikas skolām, bet arī no Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Konkursā uzstājās
45 dalībnieki.
Mūsu skolu konkursā ar labiem rezultātiem pārstāvēja 4. klavieru klases audzēkne
Vita Kampe (pedagogs Inga Bartkeviča).
Savā klašu grupā Vita saņēma Atzinību.
Paldies audzēknei par ieguldīto darbu un
vecākiem par atbalstu!
Direktore I. Bartkeviča

Brīvlaika nedēļā gatavojamies
mācīties attālināti!
Laika posmā no 16.03.2020. līdz
20.03.2020. notiek plānotais skolēnu brīvlaiks, kura laikā izglītības iestādēm iespējams
sagatavoties turpmākā mācību procesa nodrošināšanai. Arī Viesītes Mūzikas un mākslas skola brīvlaika nedēļā gatavojas, lai mācības varētu uzsākt attālināti.

No 2020. gada 23. marta
mācību process tiek organizēts
attālināti,
t.i., audzēkņiem tiek uzdoti patstāvīgie
darbi, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.
Tāpēc mums ir ļoti svarīgi apzināt iespējamos komunikācijas kanālus ar izglītojamajiem (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas, izglītības iestādes tīmekļa vietne). To
izdarīs ikkatrs pedagogs tuvākajā laikā. Par
veicamajiem mācību uzdevumiem informācija būs ievietota pieejamās komunikācijas
platformās, kā arī tiks nodrošināti materiāli
uzdotā darba izpildei un attālināta mācību
procesa nodrošināšanai.
Mācību procesu attālināti katrs pedagogs
organizēs individuāli, audzēkņiem uzdodot
patstāvīgos darbus, izmantojot iespējamos
komunikācijas kanālus ar izglītojamajiem,

nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar
mācību priekšmetu programmām. Atpakaļsaikne ar pedagogu attālinātā mācību procesa laikā būs atšķirīga – instrumentu spēlē,
vokālajā mākslā, piemēram, apgūtā video ieraksti u.c. formas, jeb, iespējams, uzdevuma
izpildes izvērtēšana, darbu skates mākslā vai
koncerti mūzikā, pārbaudes darbi mūzikas
teorijas mācību priekšmetos, izpētes darbu
prezentācijas Mākslas valodas pamatos u.c.

Interešu izglītības audzēkņiem
līdz 14.04. nodarbības nenotiks.
Mācību maksa par aprīļa mēnesi
netiks iekasēta.
Lūdzam ikkatru vecāku apdomāt, kā attālinātā mācību procesa laikā, izmantojot elektroniskos rīkus, varētu organizēt atpakaļsaikni ar pedagogu, piemēram, instrumentu spēlē
(apgūtā video ieraksti u.c. formas).
Ja izglītojamajam nav pieejami nekādi komunikācijas rīki, kas varētu noderēt attālinātajās mācībās (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli,
e-platformas, izglītības iestādes tīmekļa vietne), lūdzu, sazinieties ar direktori Ingu Bartkeviču, mob. tālr. 27843634, muzika.maksla@
viesite.lv.

BIBLIOTĒKU ZIŅAS

Jauno grāmatu diena Saukas
bibliotēkā
3. un 4. martā bibliotēkā
bija Jauno grāmatu diena.
Bibliotēkas lasītājiem ir
iespēja lasīt 18 jaunākās
grāmatas. Andas Līces
grāmata “Ceļadomas” ir
kā rokasgrāmata mūsu
ikdienai. Ļoti vērtīga ir
Pētera Korsaka grāmata
“Latviešu fotogrāfi – kara
liecinieki”.
Ikviens aicināts lasīt sev
tīkamāko grāmatu!
Saukas pagasta
bibliotēkas vadītāja
V. Lāce
Autores foto
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2. klases skolēnu aktivitātes bibliotēkā
Janvāra vidū un februāra sākumā 2. klases
skolēni un audzinātāja D. Vanaga iesaistījās
Viesītes bibliotēku piedāvātajā aktivitātē –
bibliotekārajā stundā “Grāmatu stunda bibliotēkā”. Tās mērķis ir skolēnus mācīt izprast
piedāvātās grāmatas tekstu, to sīkāk izpētot, kā
arī sameklējot papildus informāciju par vienu
vai otru faktu. Šobrīd kopīgi jau izlasīta trešā
grāmata, pēc tam veicot dažādus bibliotekāru
sagatavotus uzdevumus.
Pirmā no grāmatām, ko skolēni lasīja
kopā ar audzinātāju, bija L. Berzinskas “Meža
pasaka”. Pēc grāmatas izlasīšanas bērni saņēma jautājumus par izlasīto tekstu. Viņiem
vajadzēja izpētīt un sameklēt interesantus
faktus par lapsu, circeni un īpaši par zivju
dzenīti, kas šogad ir gada putns Latvijā. Tāpat

bērni centās noskaidrot astronomijas jautājumus, piemēram, vai zvaigzne var nokrist un
vai to var uzcelt atpakaļ debesīs, kas ir “vadātājs”, un vēl daudzus citus. Tad tikāmies, lai
kopīgi pārrunātu un parādītu katrs savu veikumu. Par savu darbu skolēni saņēma kartīti
ar citātu no rakstnieces grāmatas.
Nākošā grāmata, ko lasījām, bija A. Ragastes “Dvīņumāsas”, kurā stāstīts par to, ka
“tiem, kuri neatlaidīgi seko saviem sapņiem,
izdodas tos panākt un padarīt par īstenību”.
Pēc grāmatas izlasīšanas skolēni saņēma kartiņas ar atainotajiem notikumiem un varoņiem. Kopīgi centāmies izveidot aprakstīto
noteikumu karti, tāpat pārrunājām varoņu
izturēšanos vienam pret otru, to rīcību un atbildību. Tā kā grāmatas galvenās varones bija

divas zeķes, tad bērniem tika iedotas darba
lapas ar zeķīšu kontūrām, kuras vajadzēja izkrāsot un izrotāt ar latviskiem rakstiem.
Trešā grāmatiņa, kas tika kopīgi izlasīta,
ir L. Bikšes “Grāmata par zilo zirdziņu”. Arī
šis darbs ir ar interesantu domu, ka garlaicīgi
ir tikai tiem, kas neko nedara, bet, ja tu esi
azartisks, uzņēmīgs un ieinteresēts par apkārt
notiekošo, tad tev vienmēr būs ko darīt. Bērniem jāraksta stāstiņš, kā viņi pavada savu
laiku, ar ko nodarbojas, lai nevajadzētu garlaikoties. Vēlam viņiem veiksmi un gaidām
darbiņus, kā arī tikšanos, lai lasītu jau citu
grāmatu.
Vidusskolas bibliotēkas bibliotekāre
G. Plēsuma

Komponistam A. Žilinskim 115. dzimšanas diena!
ARVĪDAM ŽILINSKIM
Draugs, gadus šūpo melodijas
Un skaņu jūra apšalc dzīvi,
Rit dzidru harmoniju dzijas
Un vētru akordi dun brīvi.
Un dzimtene ar acīm zilgām
No ezeriem un debess akām
Lej dvēseli tik pilnu ilgām
To izteikt, kas ir neizsakāms.
Sauc stikla kalnā – augstāk, augstāk!
Lai zelta zirgs nes laipno garu,
Kur Saulcerīte gleznā plaukstā
Tver mūziku kā zvaigžņu staru.
Lai tautas sirds dzer melodijas,
Un skaņu jūra apšalc dzīvi,
Rit dzidru harmoniju dzijas
Un vētru akordi dun brīvi…
M. Ķempe
Šogad 31. martā savulaik tautā tik ļoti
mīlētajam komponistam Arvīdam Žilinskim apritētu 115 gadi. Saukas bibliotēkā no
10. marta līdz 1. aprīlim iekārtota izstāde,
veltīta komponista jubilejai.
Komponista dēls Valts Arvīds Žilinskis
(dz. 1934. g.) priecājas par novadnieku sirsnību, atsaucību un komponista piemiņas saglabāšanu, jo tieši Sauka tēvam vienmēr ir bijusi
gan lielākais iedvesmas avots, gan miera osta:
““Lejas Arendzānu” mājas lielajā, gaišajā istabā
gandrīz nepārtraukti skanēja mūzika – tēvam
gatavojoties kārtējam klaviervakaram vai sacerot melodijas savām kompozīcijām. Nekur citur viņam tā neraisījās radošais darbs kā dzimtajās mājās. Šeit tapa pirmuzmetumi Arvīda

Žilinska pēdējiem skatuves darbiem – operai
“Pūt, vējiņi!”, baletam “Lolitas brīnumputns”,
operai “Maija un Paija”, kā arī Otrajam klavierkoncertam un daudzām solo un kora dziesmām. Saukā pavadītie vasaras mēneši manam
tēvam deva arī tik nepieciešamo atpūtu no saspringtā darba ziemā.”
Komponists savai dzimtajai pusei veltījis
vairākas patiesi sirsnīgas dziesmas: “Dzimtā
puse”, V. Līces vārdi, “Ormaņkalns”, F. Zīriņa
vārdi, “Saukas jauniešu dziesma”, J. Vanaga
vārdi, un “Saukas ezers”, E. Krūmiņa vārdi. Savas 70. dzimšanas dienas un 50 darba gadu jubilejā (1975) Arvīds Žilinskis iedibināja jaunu
tradīciju – koncertu jeb mazos dziesmu svētkus “Skanošās dienas Saukā”.
Komponists Arvīds Žilinskis dzimis 1905.
gada 31. martā “Lejas Arendzānos” Saukā,
Sēlijā, zemnieka Jāņa Žilinska un viņa sievas

Ievas ģimenē. Pirmā pasaules kara laikā Arvīda Žilinska ģimene devās bēgļu gaitās uz
Harkovu, kur viņš mācījās mūzikas skolā un
ģimnāzijā. Pēc atgriešanās Latvijā viņš studēja Latvijas konservatorijā (mūsdienās – Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) pie Bonifācijas Roges (1920 - 1927) un Jāzepa Vītola
(1928 - 1933). Līdztekus A. Žilinskis strādāja
par klavierspēles pedagogu Rīgas Tautas konservatorijā (1927 - 1937), no 1938. gada Latvijas konservatorijā. Pirmais A. Žilinska autorkoncerts notika 1937. gadā. No 1954. gada
līdz 1981. gadam Arvīds Žilinskis bija Latvijas
Valsts konservatorijas obligāto klavieru katedras vadītājs, bet no 1966. gada līdz pat aiziešanai pensijā 1989. gadā – profesors.
Komponists radījis apmēram 1500 lielāka
un mazāka apjoma skaņdarbu − vairāk nekā
200 solo dziesmu, 80 kora dziesmu un vairāk
nekā 300 bērnu un jauniešu dziesmu, baleta miniatūru “Mārīte” (1940), opereti “Zilo
ezeru zemē” (1954), dziesmu spēli “Seši mazi
bundzenieki” (1955), dziesmu spēli “Pauks
un Šmauks” (1957), opereti “Dzintarkrasta
puiši” (1964), operu “Zelta zirgs” (1965), baletu “Sprīdītis” (1968), opereti “Sarkanā marmora noslēpums” (1970), baletu “Čipolīno”
(1970), operu “Pūt, vējiņi!” (1977), muzikālu
komēdiju “Tikai rozes” (1977), baletu “Lolitas
brīnumputns” (1979), operu “Maija un Paija”
(1980) un baletu “Kaķīša dzirnaviņas” (1987).
A. Žilinskis miris 1993. gada 31. oktobrī
Rīgā, apglabāts Mākslinieku kalniņā Meža kapos.
Informāciju sagatavoja Saukas bibliotēkas
vadītāja V. Lāce.

Popularizējam datu bāzes un “3td e-GRĀMATU bibliotēku”!
21. un 28. februārī Viesītes bibliotēkā
notika bibliotekārās stundas 9. klasēm “Izmantosim datu bāžu “letonika.lv” un “news.
lv” piedāvātās iespējas!”. Šobrīd bibliotēkās
pieejamais pakalpojums - “3td e-GRĀMATU
bibliotēka” ir iespēja ikvienam interesentam

bez maksas lasīt latviešu autoru un tulkotos
darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā
ierīcē vai datorā, tāpēc skolēni tika iepazīstināti ar iespēju izmantot arī šo jauno, inovatīvo pakalpojumu. Tāpat viņi iepazina elektronisko kopkatalogu un lasītāju autorizācijas
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iespējas un priekšrocības – attālināti pārliecināties par interesējošās grāmatas esamību
bibliotēkā, iespēju to pasūtīt, iestāties rindā,
lūgt izdevuma lietošanas pagarinājumu u.c.
Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena
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Svinam Meteņus!
Dedziet, meitas, gaišu guni,
Pušķojiet istabiņu:
Tilti rīb, zvani skan,
Metens brauca pār kalniņu
Saules groži rociņā.
/Latv. t. dz./
Sadarbībā ar Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centru un tā vadītāju
Līvu Liepiņu Viesītes bibliotēkas
26. februārī organizēja pasākumu,
veltītu Meteņdienas atzīmēšanai.
Uz pasākumu ieradās Viesītes vidusskolas 2. klases skolēni ar audzinātāju D. Vanagu.
Pasākuma laikā pārrunājām
šīs dienas svinēšanas tradīcijas. Šai
pavasara gadskārtai raksturīga ne
tikai gadalaiku maiņa, bet arī āra
darbu plānošana. Laiks plānot, ko
un kur sēt, kādus lauku darbus darīt pirmos, ko atlikt uz vēlāku laiku. Meteņos
ir jāspēkojas. Spēkojoties cilvēki imitē gadalaiku maiņu, kā arī šis rituāls noder, lai prognozētu, kurš līdz nākamajiem Meteņiem būs
veiksmīgāks, veiklāks un stiprāks. Tā ir diena

pirms lielā gavēņa, tāpēc Meteņos svarīgi kārtīgi paēst.
Arī bērni bija gatavojušies pasākumam,
skaitīja tautasdziesmas, uzdeva mīklas, stāstīja par nozīmīgajiem šīs dienas ticējumiem,

dziedāja Meteņdienas dziesmas.
Skolēni bija uzzīmējuši zīmējumus, izmantojot vienkāršu ogli.
Darbi ir ļoti skaisti un ir apskatāmi bibliotēkā izstādē.
Tā kā šī diena tiek uzskatīta par bērnu svētdienu un tajā
daudz jāsmejas un jāpriecājas,
tad kopā ar bērniem gājām dažādās rotaļās. Neiztikām arī bez
cienasta gatavošanas. Kopā ar
centra vadītāju L. Liepiņu bērniem bija iespēja izcept katram
savu pankūku, lielu un apaļu kā
gaidāmo pavasara saulīti.
Jāuzsver, ka latviešu tautas
tradīcijās Meteņi iezīmē pavasara
sākumu. Dabā Meteņi novērojami kā divu lielu stihiju – ziemas
un pavasara – satikšanās laiks.
Laukā redzam, kā ziema cenšas
“uzveikt” pavasari ar aukstajām dienām un
pavasaris ziemu – ar siltajām.
Vidusskolas bibliotēkas bibliotekāre
G. Plēsuma
I. Jodgudes foto

ZIŅAS NO BĒRNUDĀRZA

Pirmsskolnieku mācību ekskursija uz
ZS “Kalna Dambrāni”
Jau vairākus gadus pēc kārtas
PII “Zīlīte” piedalās Zemkopības
ministrijas (ZM) īstenotajā ES atbalsta programmā “Skolas piens”,
tāpēc 19. februārī divu bērnudārza
grupu - “Rūķīši” un “Ķipari” - bērni devās mācību ekskursijā uz vietējo zemnieku saimniecību “Kalna
Dambrāni” ar mērķi uzzināt, kur
tad sākas piena ceļš, kur tas ved tālāk un kā nonāk līdz veikalu plauktiem. Bērniem tā bija iespēja uzdot
arī citus viņus interesējošus jautājumus par piena lopkopību kompleksa speciālistiem.
Galapunktā mūs laipni sagaidīja ZS “Kalna Dambrāni” veterinārārsts Ivars Vingris, kurš arī izrādīja
bērniem govju kompleksa dažādās
telpas un korpusus un bērniem saprotamā valodā izstāstīja, kas kur
notiek, kā arī atbildēja uz bērnu
dažubrīd pat ļoti āķīgajiem jautājumiem: “Kā
rodas piens?”, “Kāpēc piens ir balts, ja govs ēd
zaļu zāli?” u.c.
Kā pirmo bērni apskatīja govju slaukšanas zāli (tā saucamo – “karuseli”), jo šeit tad
arī sākas pirmais piena ceļa posms. Liels bija
bērnu pārsteigums, ka viena gotiņa dienā
spēj saražot pat līdz 75 l piena, kurus bērni,
protams, pārvērta piena pakās, jo tā viņiem
bija vieglāk aptvert šo daudzumu. Pēc tam

bērniem tika parādīta piena zāle, kur piens
no slaukšanas zāles nonāk lielās cisternās.
Piena daudz, bet diemžēl no cisternām pienu
padzerties nebija iespējams.
Pēc tam bērni apskatīja teliņu korpusu,
ko paši nodēvēja par govju bērnudārzu. Šeit
bērni jutās visdrošāk, lai gan daktera Ivara
stāstījumu sadzirdēt te bija visgrūtāk, jo tuvojās teliņu barošanas laiks un skaņa, ar kādu
teļi centās parādīt savu izsalkumu, bija diez-
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gan iespaidīga.
Korpuss, kuru apdzīvo
slaucamās govis un lielākie teļi,
bērniem raisīja vislielāko interesi, it īpaši zēniem, jo šeit varēja izpētīt dažādo tehniku un
traktorus, kas tobrīd darbojās
savā ierastajā ritmā. Lielu izbrīnu bērnos raisīja arī tas, ka
teļiem ir savi piena automāti,
no kuriem viņi var dabūt tikai
tādu piena daudzumu, cik kuram tajā dienā ir paredzēts.
Noslēgumā bērniem bija
iespēja arī apskatīt, kā piens
no kompleksa cisternas nonāk
piena mašīnā un tiek nogādāts
tālāk uz piena kombinātu, kur
tad top visi cilvēkiem nepieciešamie piena produkti.
Lielu PALDIES sakām ZS
“Kalna Dambrāni” īpašniecei Ivetai Tīrumniecei par iespēju apmeklēt
saimniecību un veterinārārstam Ivaram Vingrim par mums atvēlēto laiku un interesanto, izglītojošo stāstījumu, kā arī par ierosmi
zīmējumu konkursam “Diena fermā”! Būšot
arī balvas!
PII “Zīlīte” vadītājas vietniece izglītības
jomā D. Medne
Autores foto
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Viesītes novada ansambļiem augsti panākumi
ansambļu skatē

28. februāra vakarā Jēkabpils Tautas namā notika
Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu skate. Tajā piedalījās
Rites Tautas nama ansamblis “Rites balsis” (vadītāja Inga
Davidāne) un Elkšņu kultūras nama jauktais ansamblis
“Tik un tā” (vadītāja Daira Linarte). Abi ansambļi skatē ieguva I pakāpi. Rites Tautas nama ansamblim “Rites
balsis” – 40 punkti, savukārt Elkšņu kultūras nama jauktajam ansamblim “Tik un tā” – 42 punkti.
Apsveicam! Novēlam panākumus arī turpmāk!
Informāciju apkopoja Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Mažeika.

Traktortehnikas tehniskās
apskates novadā
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk. arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai
tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un
jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat atgādinām, ka par Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālr.: 29127108, 25639642,
e-pasts: jekabpils@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

2020. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās
valsts tehniskās apskates laiki un vietas
Viesītes Viesītes 17.04. 9:00
novads Saukas 17.04. 11:30
Elkšņu

27.04. 11:30

Rites

27.04. 13:00

15.05. 9:00

Viesīte, Smilšu 2

15.05. 11:30 Lone, “Ritenis”
27.05. 11:30 Elkšņi,
“Pagastmāja”
27.05. 13:00 “Spodri”

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…
Austris Avotiņš
1959. – 28.02.2020.
Viesīte
Dzintars Blumbergs
1951. – 12.03.2010.
Viesīte
Jānis Arturs Bērziņš
1941. – 13.03.2020.
Viesītes pagasts
Ilga Broka
1957. – 14.03.2020.
Rites pagasts
Staņislavs Stacevičs
1932. – 18.03.2020.
Rites pagasts
Valērija Avena
1931. – 26.03.2020.
Viesīte
Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem!

Paldies par
pasākumu
senioriem Ritē!
7. martā Rites Tautas namā
notika pasākums senioriem.
Gribu pateikt paldies par brīnišķīgo vakaru! Šajā pasākumā par
mums, senioriem, bija padomāts.
Izbaudījām labu mūziku. Draņeviča kungs ar savu skaisto balsi
lika atcerēties mums mīļas dziesmas. Rites Tautas nama amatierteātra kolektīvs izsmīdināja mūs
līdz asarām. Un vēl atrakcijas!
Visi atbilstoši savām spējām varējām izkustēties.
Paldies jaukajai Tautas nama
vadītājai Ainiņai! Viņa ir tik viesmīlīga! Priecājās par cilvēkiem,
kuri bija ieradušies. Ikvienam radīja sajūtu, ka tieši viņš ir gaidīts.
Cik tā bija brīnišķīga sajūta!
Paldies Jums visiem par brīnišķīgi pavadīto laiku!
J. Grišāne

Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums informāciju,
kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa t. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e – pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv; avīze lasāma arī www.viesite.lv
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par publicēto rakstu saturu, pievienotajiem foto atbild rakstu autori. Iespiests: SIA "Erante", www.erante.lv

