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Daudz laimes, mana pilsēta Viesīte, 93. dzimšanas dienā!

Tava sirds
Viesīte, pilsēta mazā,
Kur gan ir paslēpta Tava sirds?
Varbūt Siņķeļa sirmajās eglēs,
Kurās sniegpārslas balti mirdz?
Varbūt dūmu stīdziņās baltās
Ziemas gaisā, kas debesīs kāpj?
Maigi gurkstošā sniegā
Un sarmas kristālu rakstos,
Kad liekas, ka pati Laima
Ar roku māj?
Varbūt baznīcas torņa smailē,
Kas lepni Valeskalniņā stāv,
It kā rītos gaidītu sauli,
Lai zemi tā klāj?
Bet varbūt bērnu smejošās acīs
Un Viesītes ļaudīs ir paslēpta
Daļiņa Tavas sirds?
Lai atrast to izdodas visiem!
-----------------------------------Lai visi zinām, kas mājas ir !
(2021.)
A. Orbidāne
J. Miezānes foto
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Cienījamie Viesītes novada ļaudis!
Aizsācies jauns gads, aizvadīts jau otrais tā mēnesis – februāris, taču joprojām dzīvojam
Covid un ar to saistīto ierobežojumu ēnā. Jāsaka, ka šis ir sarežģīts un visādā ziņā smags laiks
mums ikvienam, taču dzīve un
darbi neapstājas. Esam sagaidījuši pēdējo gadu skaistāko ziemu - ar sniegu, ledu, aukstumu
un arī visām ar to saistītajām
nebūšanām, bet tā jau tas dzīvē
ir - prieka mirkļi un ikdienas rūpes iet roku rokā.
Ievērojot šobrīd spēkā esošos drošības pasākumus un ierobežojumus, pašvaldības vadībai
nav iespējams tikties ar iedzīvotājiem klātienē, tāpēc izmantošu
iespēju ar šī izdevuma starpniecību informēt jūs par 2021. gadā
plānotajiem darbiem, jo janvāra
nogalē kārtējā domes sēdē Viesītes novada pašvaldības domes
deputāti apstiprinājuši šī gada
budžetu.
Par pilsētu. Viesītē šogad
plānota Smilšu ielas rekonstrukcija. Tiks pārbūvēts Smilšu
ielas posms no Raiņa ielas līdz
Meža ielai. Visas ielas garumā

būs bruģēta ietve gājējiem, tiks
atjaunots ielas asfalta segums.
Pārbūves darbiem jāsākas martā, būvniecība jāpabeidz septembra beigās. Tas nozīmē, ka
Smilšu ielas iedzīvotājiem šovasar būs jāsadzīvo ar neērtībām.
Objekta kopējās izmaksas veido
430000 eiro.
Šobrīd tiek veikts iepirkums
ūdensvada projektēšanai un
ierīkošanai Viesītē, Ezera ielā,
Parka ielas posmā, Krasta ielas
posmā, Biržu ielā, Kalna ielā un
Jaunās ielas posmā. Pamats šiem
darbiem - pašvaldībā saņemtie
iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu palīdzēt risināt ūdens piegādes jautājumu. Šovasar iepriekš
minēto ielu māju iedzīvotāji varēs pieslēgties pilsētas kopējam
ūdensvadam.
Viesītes pilsētas Jaunajos
kapos šogad tiks uzbūvēti kapu
vārti.
2020. gadā atjaunots asfalta segums Meža ielai posmā no
Smilšu ielas līdz rotācijas aplim.
Šobrīd tiek gatavota apliecinājuma karte, lai atjaunotu asfalta
segumu Meža ielā no rotācijas

apļa līdz Viesītes zīmei uz Neretas pusi un no Smilšu ielas līdz
Viesītes zīmei uz Jēkabpils pusi.
Atsaucoties uz Sporta ielas
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju
iesniegumu par to, ka nav kur
nolikt mašīnas, piebraucamo celiņu slikto stāvokli, tiks izstrādāts Sporta ielas daudzdzīvokļu
māju iekšpagalmu atjaunošanas
būvprojekts.
Bērnudārzā “Zīlīte” rotaļu laukumu plānots papildināt
ar jaunām konstrukcijām 3200
eiro vērtībā. Bojātais asfaltētais
segums tiks nomainīts ar bruģa
segumu.
Par Elkšņu pagastu. Lai saglabātu Elkšņu kultūras namu,
šovasar tiks veikta jumta seguma maiņa. Kopējās izmaksas 127000 eiro.
Par Rites pagastu. Tiks atjaunots asfaltbetona segums Cīruļu
ciemā Druviņu un Cīruļu ielu
posmos. Kopējās izmaksas - 19000
eiro. Tāpat tiks veikta ielu apgaismojuma savienošana starp
Rozēm un Cīruļu ciemu. Projekta ietvaros Rites pamatskolā
ierīkos Zaļo klasi.

Par Lones ciemu. Tumšajā
laikā tiek apdraudēta Lones ciema iedzīvotāju pārvietošanās pa
Dūņupes ielu, tāpēc ir izstrādāts
tehniskais projekts un šajā ielā
tiks uzstādīts apgaismojums.
Kopējās izmaksas - 26000 eiro.
Lones estrādē paredzēts veikt
deju grīdas nomaiņu.
Par Saukas ciemu. Pie
daudzdzīvokļu mājām tiks ierīkoti stāvlaukumi.
Runājot par Viesītes novada
pievienošanu lielajam Jēkabpils
novadam, varu teikt, ka nekādas
konsultācijas vai sarunas nenotiek. Nav arī skaidrības, kas notiks pēc 1. jūlija. Tikai ir sajūta,
ka Jēkabpils novadā mēs pārāk
gaidīti neesam.
Gribu noslēgt rakstu gaišākā
noskaņā, jo februāris ir Viesītes
pilsētas dzimšanas dienas mēnesis. Šogad mūsu pilsētiņai apritēja jau 93 gadi! Sirsnīgi sveicu
visus viesītiešus un novada ļaudis ar šo priecīgo notikumu.
Viesītes novada domes
priekšsēdētājs A. Žuks

Ikgadējās tehniskās apskates Viesītes novadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina - lai
piedalītos ceļu satiksmē, t. sk.
arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās
Viesīte
Viesītes
novads

piekabes jāsagatavo un jāuzrāda
ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam
līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrā16.04.

cijas apliecībai un jābūt derīgai
OCTA polisei. No 2017. gada 30.
jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem
pakalpojumiem var samaksāt
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pirms pakalpojuma saņemšanas
un TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. Tālr. 25436353,
25639642 vai www.vtua.gov.lv
Viesīte, Smilšu 2
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Lone, “Ritenis”

Elkšņi
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Elkšņi, “Pagastmāja”

Rite
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“Spodri”

Oficiālās ziņas

Viesītes novada domes kārtējās sēdēs šī gada 28. janvārī un 18. februārī
28. janvāra sēdē
izskatītie jautājumi

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Elkšņu karjers” Elkšņu pagastā atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 2021/1 apstiprināšanu. Izsole tiks rīkota
12.03.2021., izsoles sākumcena
4670,00 EUR.
2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Klauces karjers” Elk-

šņu pagastā atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 2021/2 apstiprināšanu. Izsole tiks rīkota
12.03.2021., izsoles sākumcena
7070,00 EUR.
3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Mazkaupiņi” Rites
pagastā atklātu, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr. 2021/3 apstiprināšanu. Izsole tiks rīkota
12.03.2021., izsoles sākumcena

9220,00 EUR.
4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Mazkronīši” Rites
pagastā atklātu, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr. 2021/4 apstiprināšanu. Izsole tiks rīkota
12.03.2021. Izsoles sākumcena
17150,00 EUR.
5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Darbnīcas” Elkšņu
pagastā atklātu, mutisku izsoli
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ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr. 2021/5 apstiprināšanu. Izsole tiks rīkota
12.03.2021., izsoles sākumcena
12620,00 EUR.
6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Elkšņi” Viesītes pagastā trešo atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 2021/6 apstiprināšanu. Izsole tiks rīkota
12.03.2021. Izsoles sākumcena
960,00 EUR.
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7. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas
Renault Kangoo atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu
Nr. 2021/7 apstiprināšanu, izsole notiek 19.02.2021., izsoles
sākumcena 330,00 EUR.
8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma - Smilšu iela 31-43, Viesīte,
Viesītes nov., atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. Objekta nosolītā
cena 2740,00 EUR.
9. Par Viesītes novada pašvaldības institūciju amatalgu
klasifikācijas saraksta apstiprināšanu 2021. gadam.
10. Par saistošo noteikumu
Nr. 2021/1 “Par grozījumiem
Viesītes novada pašvaldības
2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2017 “Par
trūcīgas un maznodrošinātas
mājsaimniecības statusa noteikšanu Viesītes novadā”” apstiprināšanu. Saistošie noteikumi tiks
publicēti un stāsies spēkā pēc
atzinuma saņemšanas no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.
11. Par saistošo noteikumu
Nr. 2021/2 “Par papildinājumiem Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 11/2017
“Par pabalstiem Viesītes novadā”” apstiprināšanu. Saistošie
noteikumi tiks publicēti un stāsies spēkā pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas.
12. Par deleģēšanas līguma
slēgšanu ar Jēkabpils novada
pašvaldību par Sēlijas Sporta
skolas profesionālās ievirzes
izglītības programmu sportā mācību treniņu grupām Jēkabpils novadā 2021. gadā.
13. Par deleģēšanas līguma
slēgšanu ar Salas novada pašvaldību par Sēlijas Sporta skolas
profesionālās ievirzes izglītības
programmu sportā - mācību treniņu grupām Salas novadā 2021.
gadā.
14. Par iesniegumu par nomas maksas nepiemērošanu
ārkārtējās situācijas laikā. Atbrīvoja personu no telpu nomas
maksas 90% apmērā par nomātajām telpām Smilšu ielā 2, Viesītē, no 01.12.2020. līdz ārkārtējās situācijas beigām.
15. Par debitoru parādu norakstīšanu. Atļāva norakstīt no
pašvaldības bilances uzskaites

debitoru parādus, kurus nav iespējams piedzīt (personas mirušas vai ilgstošs parāds), par kopējo summu 14553,11 EUR.
16. Par grozījumu zemes nomas līgumos. Ņemot vērā SIA
“ZZDats” sniegto informāciju
par nomas rēķinu sagatavošanu
2021. gadam lietojumprogrammā NOMA sakarā ar gaidāmo
Administratīvi teritoriālo reformu, dome nolēma veikt grozījumus zemes nomas līgumu III.
daļas 3.1. punktā un izteikt to
šādā redakcijā: “Nomas maksa
maksājama reizi ceturksnī – ne
vēlāk kā līdz 31. martam, 15.
maijam, 15. augustam un 15.
novembrim – vienas ceturtdaļas
apmērā no nomas maksas gada
summas”.
17. Par materiālo atbalstu
ēdināšanai izglītojamiem valstī
noteiktās ārkārtējās situācijas
laikā - piešķirot Pārtikas kartes
Viesītes vidusskolas skolēniem
(Viesīte un Rite), kuri klātienes
mācību laikā saņēma brīvpusdienas.
18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 1 personai.
19. Par īres līgumu pagarināšanu 63 personām, īres līgumu nepagarināšanu 2 personām.
20. Par ziņu par deklarēto
dzīvesvietu anulēšanu 2 personām.
21. Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma
kārtībā 1 personai.
22. Nolēma biedrībai “Saukas Dabas parka biedrība” pagarināt Ūdenstilpes nomas līgumu
Saukas ezeram līdz 2023. gada
30. maijam.
23. Par Viesītes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās
nomas zemes vienības, kas atrodas Saukas pagastā nekustamajā
īpašumā “Jaunsauka”, nomas
tiesību izsoli un izsoles noteikumu Nr. 2021/8 apstiprināšanu.
24. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai (3 personām).
25. Par zemes nomas līgumu
slēgšanu (ar 3 personām).
26. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma
Saukas pagastā.
27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rites pagastā.
28. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Saukas arodvidusskolas Saukas krustceles” Saukas

pagastā sadalīšanu.
29. Par atļaujas izsniegšanu
otrās kategorijas šautuves (automātiskais tranšeju šaušanas
stends) ierīkošanai īpašumā
“Ezerziemeļi” Viesītes pagastā.
30. Par saistošo noteikumu
Nr. 2021/3 “Par Viesītes novada
pašvaldības 2021. gada budžetu”
apstiprināšanu.
31. Nolēma no 2021. gada
2. janvāra līdz ārkārtējās situācijas beigām atcelt vecāku līdzfinansējumu Viesītes Mūzikas
un mākslas skolas interešu izglītības programmām. Netiek
samazināts vecāku līdzfinansējums Viesītes Mūzikas un mākslas skolā un Sēlijas Sporta skolā
profesionālās ievirzes programmām.
32. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Viesītes novada
pašvaldības projektam “Smilšu
ielas Viesītē atsevišķu posmu
seguma atjaunošana un ietves
izbūve”. Nolēma projektu noteikt kā prioritāro projektu Nr.
1 Investīciju plānā 2021. - 2022.
gadam un projekta īstenošanai
ņemt aizņēmumu Valsts kasē
400000 EUR apmērā pēc Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
atzinuma saņemšanas.

18. februāra sēdē
izskatītie jautājumi
1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Rolandi” Elkšņu pagastā atklātas, mutiskas izsoles
ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. Objekta
nosolītā cena 6350,00 EUR.
2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Ziedoņa krasts” Viesītes pagastā atkārtotas, atklātas,
mutiskas izsoles ar augšupejošu
soli izsoles protokola apstiprināšanu. Objekta nosolītā cena
7640,00 EUR.
3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Dārziņi” Viesītes pagastā uz pirmpirkumu tiesīgo
personu mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola
apstiprināšanu. Objekta nosolītā cena 4880,00 EUR.
4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās neapbūvētās
zemes vienības, kas atrodas Saukas pagastā nekustamajā īpašumā “Jaunsauka”, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli
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izsoles protokola apstiprināšanu. Objekta nosolītā cena 120%
no zemes vienības kadastrālās
vērtības gadā, nomas ilgums 10
gadi.
5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - Jaunā iela 4-9, Elkšņi,
Elkšņu pagasts, trešo atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu
soli un izsoles noteikumu Nr.
2021/9 apstiprināšanu. Izsole
tiek rīkota 09.04.2021., sākumcena 910,00 EUR.
6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Ievu Grāvis” Viesītes pagastā atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli un
izsoles noteikumu Nr. 2021/10
apstiprināšanu. Izsole tiek rīkota 09.04.2021., sākumcena
11100,00 EUR.
7. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Viesītes” Viesītes pagastā atklātu, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr. 2021/11 apstiprināšanu. Izsole tiek rīkota
09.04.2021., sākumcena 3500,00
EUR.
8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Vītoliņi” Rites pagastā atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 2021/12 apstiprināšanu.
Izsole tiek rīkota 09.04.2021.,
sākumcena 14800,00 EUR.
9. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Imantas” Saukas
pagastā atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 2021/13
apstiprināšanu. Izsole tiek rīkota 09.04.2021., sākumcena
10820,00 EUR.
10. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - Kārļa iela 3, Viesīte,
Viesītes nov. – atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr. 2021/14 apstiprināšanu. Izsole tiek rīkota
09.04.2021., sākumcena 1410,00
EUR.
11. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās cirsmas izsoli un izsoles noteikumu Nr.
2021/15 apstiprināšanu. Izsole
tiek rīkota 19.03.2021., sākumcena 13700,00 EUR.
12. Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda dzēšanu likvidētajai SIA “Kalna Babrāni”.
13. Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu (Saukas
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pagasta pārvalde - 2 prožektori LED 250w,
Rites pagasta pārvalde - 1 karsta sausā gaisa
sterilizators).
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu (no 1 personas) par dzīvokļa
īpašumu.
15. Lai sniegtu atbalstu 10. - 12. klašu
skolēniem un viņu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar attālināto mācību
procesu, dome nolēma piešķirt materiālo
pabalstu pārtikas iegādei, piešķirot Pārtikas
karti 58 Viesītes vidusskolas 10. - 12. klašu
izglītojamiem, kuriem klātienes mācību laikā netika nodrošinātas brīvpusdienas. Vienam skolēnam materiālais pabalsts pārtikas
iegādei tiek noteikts 30 EUR apmērā, izsniedzot pārtikas karti. Uzdots Viesītes vidusskolai organizēt Pārtikas karšu izsniegšanu
atbilstoši Viesītes novada Sociālā dienesta
sagatavotajam sarakstam.
16. Par laukumu asfaltēšanu. Nolēma
neasfaltēt laukumus Saukas pagasta “Ceceros” un “Palsānos”.

17. Nolēma atbalstīt biedrības “Saukas dabas parka biedrība” projektu “Zivju resursu
papildināšana Saukas ezerā” iesniegšanai Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Zivju fonda
projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai
vienvasaras līdaku mazuļu iegādei ar pašvaldības līdzfinansējumu 1400,00 EUR.
18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 5 personām.
19. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā 2 personām.
20. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 2 personām.
21. Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar 3
personām.
22. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Saukas pagastā.
23. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Elkšņu pagastā.
24. Par nekustamā īpašuma Saukas pagastā
sadalīšanu.
25. Par nekustamā īpašuma Viesītes pagastā sadalīšanu.

26. Par grozījumiem nekustamā īpašuma
“Pie Akmens” Viesītes pagastā zemes nomas
līgumos, pēc precīzās uzmērīšanas precizējot
nomas platības un nomas maksas apmēru.
27. Par medību tiesību piešķiršanu uz 1
gadu Mednieku klubam “Znotiņi”, juridiskā
adrese: Sporta iela 27-12, Viesīte, Viesītes novads, uz 2 zemes vienībām (0,6 ha un 3,0 ha)
Viesītes novada pašvaldībai piederošajos īpašumos.
28. Par atļaujas izsniegšanu 1 fiziskai personai par lauksaimniecībā izmantojamās zemes 0,22 ha ierīkošanu mežā (nekustamā īpašuma atmežošana).
29. Par nekustamā īpašuma “Kapārītes”
Viesītes pagastā atsavināšanas piedāvājumu.
Domes sēžu protokoli publicēti pašvaldības mājaslapā: www.viesite.lv
Informāciju sagatavoja pašvaldības
kancelejas vadītāja D. Vītola.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītes novada Viesītē
Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības
2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2017 “Par trūcīgas un
maznodrošinātas mājsaimniecības statusa
noteikšanu Viesītes novadā”
mājaslapā www.viesite.lv sadaļā PašvaldībaNormatīvie akti-Saistošie noteikumi), šādus
grozījumus:
1.1. pamatojoties uz grozījumiem “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī,
saistošajos noteikumos terminu – ģimene
(persona) saistībā ar statusa noteikšanu aizstāt ar terminu – mājsaimniecība;
1.2. izteikt saistošo noteikumu izdošanas
tiesisko pamatu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta
sesto daļu, “Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma” 33. panta trešo daļu”;
1.3. izteikt saistošo noteikumu 3. punktu
šādā redakcijā:
“Trūcīgas mājsaimniecības statuss tiek
noteikts saskaņā ar Ministru kabineta no-

APSTIPRINĀTS
ar Viesītes novada domes
2021. gada 28. janvāra sēdes
lēmumu Nr. 10; prot. Nr. 1
2021. gada 28. janvārī
Nr. 2021/1
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”
14. panta sesto daļu.
1. Izdarīt Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra noteikumos Nr.
10/2017 “Par trūcīgas un maznodrošinātas
mājsaimniecības statusa noteikšanu Viesītes
novadā”, turpmāk tekstā saistošie noteikumi (publicēti Viesītes novada pašvaldības

teikumiem par mājsaimniecības materiālās
situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības
saņemšanu”;
1.4. izteikt saistošo noteikumu 4. punktu
šādā redakcijā:
“Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss Viesītes novada pašvaldībā tiek piešķirts
ģimenēm (personām), kuru ienākumu slieksnis mēnesī nepārsniedz 360 euro pirmajai un
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 252
euro pārējām personām mājsaimniecībā”.
2. Svītrot saistošo noteikumu 5. punktu.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Viesītes Novada
Vēstis”.
Viesītes novada domes
priekšsēdētājs A. Žuks

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Viesītes novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/1 “Par
grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2017 “Par
trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Viesītes novadā””
Pašreizējās situācijas
raksturojums

Pašreiz Viesītes novada pašvaldības teritorijā darbojas 2017. gada 19. oktobra saistošie
noteikumi Nr. 10/2017 “Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa
noteikšanu Viesītes novadā”.

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība

Tiek veikti grozījumi, jo maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas un
izvērtēšanas kritēriji tiek pielīdzināti trūcīgas ģimenes (personas) piešķiršanas un
izvērtēšanas kritērijiem. Atšķirība tikai ģimenes ienākumu līmenī.
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Īss Saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts

Grozījumi nepieciešami, lai palielinātu ienākumu līmeni maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai.
Ienākumu līmeņa izmaiņas un plānotie grozījumi:
Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss Viesītes novada pašvaldībā tiek piešķirts
ģimenēm (personām), kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 360 euro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 252 euro pārējām personām
Mājsaimniecībā.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu

Grozījumu realizēšanai naudas līdzekļi budžetā ir plānoti.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Grozījumu piemērošanā persona var griezties Viesītes novada Sociālajā dienestā pie
sociālajiem darbiniekiem (Viesītes pilsētā, Saukas, Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs).

Nav attiecināms.

Viesītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs A. Žuks
Sakarā ar to, ka ar 2021. gada 1. janvāri likumdošanā ir mainīts termins - no trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss - uz
trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, publicējam 2017. gada 19. oktobra saistošos noteikumus Nr. 10/2017 “Par trūcīgas un
maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Viesītes novadā” jaunā redakcijā ar veiktajiem grozījumiem.

Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra
saistošie noteikumi Nr. 10/2017
“Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības
statusa noteikšanu Viesītes novadā”
(grozījumi izdarīti saskaņā ar 2021. gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/1)
APSTIPRINĀTS
ar Viesītes novada domes
2017. gada 19. oktobra lēmumu
(prot Nr. 16; 2.#)
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta sesto
daļu,
likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
33. panta trešo daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību un pašvaldības nosacījumus trūcīgas un
maznodrošinātas mājsaimniecības statusa
noteikšanai Viesītes novada pašvaldībā.
2. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu, tajā skaitā
ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanu
ģimenēm (personām), veic Viesītes novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk
Sociālais dienests) Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šo saistošo noteikumu
noteiktajā kārtībā.

II. Ienākumu un materiālā stāvokļa
līmenis, kuru nepārsniedzot mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu
3. Trūcīgas mājsaimniecības statuss tiek
noteikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par mājsaimniecības materiālās
situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības
saņemšanu. (Ar grozījumiem, kas izdarīti
ar 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.
2021/1).
4. Maznodrošinātas mājsaimniecības
statuss Viesītes novada pašvaldībā tiek piešķirts ģimenēm (personām), kuru ienākumu slieksnis mēnesī nepārsniedz 360 euro
pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 252 euro pārējām personām mājsaimniecībā. (Ar grozījumiem, kas izdarīti
ar 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.
2021/1).
5. Svītrots ar 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/1.
III. Ienākumu un materiālā stāvokļa
deklarēšana un novērtēšana
6. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, persona (turpmāk - iesniedzējs)
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Sociālajā dienestā iesniedz:
6.1. iesniegumu;
6.2. izziņu (izziņas) no darbavietas (darbavietām) par pēdējo 3 mēnešu ienākumiem
pēc nodokļu nomaksas;
6.3. iesniedzēja un tā pilngadīgo ģimenes locekļu, kuriem ir kopīga saimniecība ar
iesniedzēju, kredītiestādes kontu pārskatu
par pēdējiem 3 mēnešiem;
6.4. ziņas par uzturlīdzekļu apmēru, ja
viens no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā, izņemot gadījumus, kad informācija
ir pieejama datu bāzē SOPA;
6.5. informāciju par citiem ienākumiem
par pēdējiem 12 mēnešiem (ienākumi no
īpašuma atsavināšanas, gadījuma darbiem,
dāvinājumiem (laimestiem), likumīgo apgādnieku atbalstu u.c.);
6.6. informāciju par mājsaimniecības
ieņēmumiem no saimnieciskās vai profesionālās darbības, kā arī subsīdijām lauksaimniecībai un lauku attīstībai par pēdējiem
pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par
laikposmu no iepriekšējā gada 1. janvāra
līdz 31. decembrim. Deklarācijā norādāmo
vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina,
ņemot vērā ieņēmumu periodu;
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6.7. kopā ar sociālā darba
speciālistu aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju.
7. Sociālais dienests pēc šo
noteikumu 6. punktā minēto
dokumentu saņemšanas apseko
personu (ģimeni) tās dzīvesvietā, novērtē sadzīves apstākļus
un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu. Ģimenei (personai)
pirmo reizi pieprasot trūcīgas
vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, Sociālā dienesta sociālā darba speciālista pienākums ir apsekot klientu viņa
dzīvesvietā, turpmāk – vismaz 1
reizi gadā.
8. Ģimenes (personas) apsekošana dzīves vietā var tikt veikta, sociālā darba speciālistam

vienojoties ar ģimeni (personu)
par apsekošanas datumu un laiku. Sociālajam dienestam ir tiesības veikt apsekošanu, iepriekš
par to nebrīdinot klientu.
9. Ģimenes (personas) atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu atteikumam piešķirt trūcīgas vai
maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.
10. Sociālais dienests trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nosaka
izvērtējot:
10.1. personas un tās ģimenes locekļu ienākumus, materiālo stāvokli un īpašumu,
pamatojoties uz normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā iesniegto

iztikas līdzekļu deklarāciju un
tajā norādīto ziņu apliecinošiem
dokumentiem;
10.2. pašvaldības un valsts
datu reģistros pieejamo informāciju;
10.3. fizisko un juridisko
personu rīcībā esošo informāciju;
10.4. dzīvesvietas apsekošanas faktus.
IV. Pieņemto lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
11. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Viesītes
novada domē, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads, LV5237, Administratīvā procesa
likumā noteiktā kārtībā.

12. Viesītes novada domes
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.
V. Noslēguma jautājumi
13. Šie saistošie noteikumi
stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku
zaudē Viesītes novada domes
20.11.2013. saistošie noteikumi
Nr. 16 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu
Viesītes novadā”.
Viesītes novada domes
priekšsēdētājs A. Žuks

Apstiprināts Viesītes novada pašvaldības
2021. gada budžets
28. janvārī kārtējā domes
sēdē Viesītes novada pašvaldības domes deputāti apstiprinājuši Viesītes novada pašvaldības 2021. gada budžetu.
Budžets balstīts uz novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. - 2028. gadam, kurā
ietverti pašvaldības ilgtermiņa
četri stratēģiskie mērķi:
1. mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz
novada nākotnes attīstības iespējām;
2. uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti;

Kasē neatmaksātā daļa ir EUR
3110423. Kredītu atmaksai
2021. gadā budžeta izdevumos
ieplānoti EUR 157000.
2021. gada nozīmīgākās investīcijas Viesītes novadā plānotas šādas:
1. projekta “ Smilšu ielas
Viesītē atsevišķu posmu seguma atjaunošana un ietves izbūve” īstenošana (420000 eur);
2. Elkšņu pagasta saimniecības nodaļā - pagasta ēkas
jumta nomaiņa un siltināšana
(127153 eur);
3. projekta Viesītes notek-

3. attīstīt uzņēmējdarbību;
4. saglabāt un popularizēt
Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu.
Viesītes novada pašvaldības
2021. gada budžeta ieņēmumi
plānoti EUR 4508634 apmērā,
kas ir par EUR 262161 mazāk
nekā 2020. gada sākotnējais
plāns. Savukārt 2021. gada
Viesītes novada pašvaldības
budžeta izdevumi plānoti EUR
4728562 apmērā. Uz 2021. gada
1. janvāri Viesītes novada pašvaldībai ir 11 aizņēmumu līgumi. Kopējā aizņēmumu Valsts

Iedzīvotāju zināšanai!
Sakarā ar ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 6. aprīlim
un vīrusa Covid-19 izplatības
ierobežošanu Viesītes novada
dome iespēju robežās pakalpojumus sniegs attālināti vai pēc
iepriekšēja pieraksta.
Pašvaldības ēkas, Brīvības
iela 10, Viesīte, priekšnamā ir
pieejama pastkastīte iesniegumu
atstāšanai tiem klientiem, kuri
nevar iesniegt iesniegumu elektroniski!
Dzimtsarakstu nodaļa klientus apkalpo pēc iepriekšējās pieteikšanās pa tālruni 65245179.
Atgādinām, ka saziņai ar
pašvaldību pieejami šādi kontakti:
Viesītes novada pašvaldības
klientu apkalpošanas centra tālrunis: 65207294; 28680097; epasts: viesite@pakalpojumucen-

ūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, 2. kārta, īstenošana
(667700 eur);
4. ūdensvada ierīkošana
Viesītes pilsētā, Kalna un Biržu
ielās (30000 eur).
Plašāka informācija par budžetu – novada pašvaldības mājas lapā - https://www.viesite.lv/
wp-content/uploads/2021/02/
Budzets_2021
Informāciju sagatavoja
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un
sabiedrisko attiecību
speciāliste D. Mažeika.

Gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas
kārtība par 2020. gadu

tri.lv; dome@viesite.lv
Visi Viesītes novada pašvaldības speciālistu tālruņa numuri un e-pasti ir pieejami Viesītes
novada mājaslapā.
Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) Viesītes novada
pašvaldības
administrācijas
kasē varēs samaksāt otrdienās
un trešdienās no plkst. 8:00 16:00 (pusdienu pārtraukums
no plkst. 12:00 - 12:30). Rites,
Elkšņu un Saukas pagastos – pārvalžu kasēs ierastajā darba laikā.
Būsim atbildīgi, rūpēsimies
par savu un līdzcilvēku veselību!

Tuvojas 1. marts, kad Latvijas iedzīvotāji varēs iesniegt
Valsts ieņēmumu dienestam
(VID) gada ienākumu deklarācijas par 2020. gadu, tāpēc
vēlamies informēt par klientu
iespējām iesniegt deklarācijas
un atgūt no valsts budžeta pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma
nodokli.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19
pandēmijas dēļ, VID līdz ārkārtas situācijas atcelšanai neapkalpo klientus klātienē. Gada ienākuma deklarācijas varēs iesniegt
elektroniski VID Elektroniskajā
deklarēšanas sistēmā (EDS), kā
arī aizpildītās deklarācijas un
attaisnojuma dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu (Talejas iela
1, Rīga, LV-1978).

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un
sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Mažeika
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Lai korekti aizpildītu gada
ienākumu deklarāciju, jebkuram klientam ir iespēja saņemt
atbalstu, piezvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā
arī saņemt personificētu konsultāciju, pieslēdzoties EDS un nosaucot tur redzamo kodu. Turklāt klients var arī uzdot savu
jautājumu saistībā ar gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu
rakstiski EDS sadaļā “Sarakste
ar VID”.
Aktuālo informāciju par
VID pakalpojumu pieejamību
regulāri sniedzam tīmekļvietnē
“www.vid.gov.lv” un sociālajos
tīklos.
Sagatavots VID Nodokļu
pārvaldes direktora vietnieka
M. Kalniņa uzdevumā.
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IZSOLES
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Elkšņu pagasts, “Elkšņu karjers”, ar
kadastra numuru 56580030131 - atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5658003031 ar platību 5,62
ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 4670.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 11. martam
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Izsole sāksies 2021. gada 12. martā plkst.
9:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Elkšņu pagasts, “Klauces karjers”,
ar kadastra numuru 56580010122 - atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580010122 ar platību
4,7554 ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 7070.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Īpašumā dominējošā ir lauksaimniecības zeme, pircējam jāatbilst likuma “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktajām prasībām.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 11. martam
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Izsole sāksies 2021. gada 12. martā plkst.
9:30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes novada Rites pagasta “Mazkaupiņi”, ar
kadastra numuru 56800040302 - atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040220 ar platību
5,59 ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 9220.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Īpašumā dominējošā ir lauksaimniecības zeme, pircējam jāatbilst likuma “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktajām prasībām.
Ir noslēgts zemes nomas līgums līdz
2022. gada 31. decembrim.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 11. martam
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Izsole sāksies 2021. gada 12. martā plkst.
10:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Rites pagasta “Mazkronīši”, ar kadastra numuru 56800010139 - atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli; īpašums sastāv no 1
(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800010052 ar platību 8,3 ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 17150.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 11. martam
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Izsole sāksies 2021. gada 12. martā plkst.
10:30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
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***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes novada Elkšņu pagasta “Darbnīcas”, ar
kadastra numuru 56580060191 - atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580060191 ar platību 3,02
ha un vienas būves ar kadastra apzīmējumu
56580060191001.
Izsoles sākuma cena - EUR 12620.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz īpašumu.
Uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotai personai piederoša Valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta būve.
Īpašumā dominējošā ir lauksaimniecības zeme, pircējam jāatbilst likuma “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktajām prasībām.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 11. martam
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Izsole sāksies 2021. gada 12. martā plkst.
11:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes novada Viesītes pagasta “Elkšņi”,
ar kadastra numuru 56350110042 - trešo
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 56350110042 ar
platību 1,24 ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 960.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 11. martam
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Izsole sāksies 2021. gada 12. martā plkst.
11:30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina
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saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli cirsmai nekustamā īpašuma “Spuru karjers” ar
kadastra Nr. 56350090093 zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 56350090093,
1. kvartāla 1., 2., 3., 4. un 5. nogabaliem.
Kailcirte ar platību 4,35 ha, koksnes pārdodamais apjoms - 690.16 kubikmetri.
Izsoles sākuma cena - EUR 13700.00. Izsoles solis - EUR 500.00 (pieci simti euro un
00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 18. martam
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Izsole sāksies 2021. gada 19. martā plkst.
9:00 Viesītes novada Viesītē, Smilšu ielā 2,
Viesītes kultūras pils kino/konferenču zālē.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma - Viesītes novada Elkšņu pagasts, Elkšņi, Jaunā iela 4-9,
ar kadastra numuru 56589000014 - atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums
sastāv no dzīvokļa Nr. 9 un 774/12717 domājamām daļām no būves un zemes vienības,
kas atrodas Jaunā iela 4, Elkšņi, Elkšņu pag.,
Viesītes nov.
Izsoles sākuma cena - EUR 910.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2021. gada 8. aprīlim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 9. aprīlī plkst.
9:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes novada Viesītes pagasta “Ievu Grāvis”,
ar kadastra numuru 56350110104 - atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums

sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350110185 ar platību 5,72
ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 11100.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz īpašumu. Ir nomnieks līdz 2024.
gada 31. decembrim. Jāpārņem saistības.
Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” prasībām.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2021. gada 8. aprīlim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 9. aprīlī plkst.
9:30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.

bu 4,86 ha un 56800040304 ar platību 2,06
ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 14800.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz īpašumu. Ir nomnieks līdz 2024.
gada 31. decembrim. Jāpārņem saistības.
Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” prasībām.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2021. gada 8. aprīlim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 9. aprīlī plkst.
10:30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes novada Viesītes pagasta “Viesītes”, ar
kadastra numuru 56350050034 - atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350050071 ar platību 1,9
ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 3500. Izsoles
solis - EUR 100.00 (viens simts euro un 00
centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz īpašumu.
Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” prasībām.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2021. gada 8. aprīlim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 9. aprīlī plkst.
10:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes novada Saukas pagasta “Imantas”, ar
kadastra numuru 56880070159 - atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070031 ar platību
4,91 ha.
Izsoles sākuma cena - EUR 10820.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz īpašumu. Ir nomnieks līdz 2026.
gada 31. decembrim. Jāpārņem saistības.
Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” prasībām.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2021. gada 8. aprīlim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 9. aprīlī plkst.
11:00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes novada Rites pagasta “Vītoliņi”, ar
kadastra numuru 56800010088 - atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums
sastāv no 2 (divām) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56800040143 ar platī-

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes novada Viesīte, Kārļa iela 3, ar kadastra
numuru 56150010729 - atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli; īpašums sastāv no
1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010729 ar platību 0,1672 ha.
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Izsoles sākuma cena - EUR 1410.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2021. gada 8. aprīlim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Izsole sāksies 2021. gada 9. aprīlī plkst.
11:30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,

Viesītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.

Darbs attīstības un plānošanas nodaļā 2020. gadā
Kopš 2020. gada nogales Attīstības un
plānošanas nodaļā strādā četri speciālisti: nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs
un būvinženieris Gatis Puzāns, projektu
administratore Liene Maisaka, iepirkumu
speciāliste Silvija Eglīte un nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne.
Galvenais darbs notiek pie attīstības plānošanas un investīciju piesaistes, īpašumu
apsaimniekošanas, iepirkumu veikšanas,
būvniecības dokumentu izstrādes, projektu iesniegumu sagatavošanas un projektu
īstenošanas.
2020. gadā tika apstiprināta Viesītes novada Attīstības programmas 2014. - 2020.
gadam darbības termiņu pagarināšana līdz
brīdim, kad stāsies spēkā jaunizveidojamā
Jēkabpils novada plānošanas dokumenti.
Aktualizēts Investīciju plāns 2021. - 2022.
gadam un Rīcību plāns 2021. - 2023. gadam.
Viesītes novada pašvaldība iesniedza
2 jaunus projektu iesniegumus LEADER
programmā: “Mīlestības takas 4. kārta –
Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana” un “Ātruma radara uzstādīšana
drošības uzlabošanai Viesītes pilsētā”. Abi
iesniegtie projektu iesniegumi tika atbalstīti un tiek īstenoti šogad. Pagājušogad tika
pabeigta 6 iepriekš iesniegto un apstiprināto projektu īstenošana: “Viesītes Jaunatnes
iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana”,
“Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības
uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā
stadionā”, “Pašvaldības ceļa S6 “Bajāri –
Grabažāni” posma pārbūve”, “Pašvaldības
ceļa E17 “Dzeņi – Elkšņi” posma pārbūve”,
“Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības” un “Sociālo pakalpojumu
pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā”.
Tāpat šogad tiek turpināti 5 iepriekš iesniegto un apstiprināto projektu īstenošana
vai atskaišu iesniegšana: “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus
apsaimniekošanas pasākumus”, “Vietējās
sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakse Viesītes novadā”, “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” un “Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide”, kā arī šī gada sākumā iesniegts
jauns projektu iesniegums LEADER programmā: “Zaļās klases izveide “Rites pamatskolā””, kas ir saņēmis pozitīvu vērtējumu
no biedrības “Lauku partnerība Sēlija” un
tuvāko 3 - 5 mēnešu laikā tiks izskatīts Lau-

ku atbalsta dienestā.
Paralēli nodaļā realizētajiem projektiem šogad lielākais būvobjekts bija Viesītes vidusskolas jumta seguma nomaiņa, kā
arī vidusskolā tika nožogots un izbruģēts
iekšpagalms. Viesītes Sporta skolas zālē
notika telpu atjaunošana un grīdas pārbūve. Vecā grīda bija avārijas stāvoklī, un nu
sporta zāle ir ieguvusi jaunu, drošu grīdas
segumu. Nozīmīgs objekts šogad bija telpu
atjaunošana bijušās arodskolas darbnīcās,
lai tur izvietotu Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Viesītes posteni. Pilsētā tika veikti bruģēšanas darbi ietves pārbūvei gar bērnudārzu “Zīlīte” un izbūvēta
ietve Sporta skolas sporta zāles priekšā.
Strādājām arī pie nākamā gada remontdarbu un būvdarbu plānošanas. Nozīmīgākie
būvdarbi 2021. gadā saistās ar Smilšu ielu
Viesītē, kur tiks atjaunots ielas segums un
izbūvēts trotuārs ielas garumā.
Lai varētu noslēgt līgumus par būvdarbiem, piegādēm, pakalpojumiem, ir obligāti
jāveic iepirkums, par ko nodaļā atbildīga ir
iepirkumu speciāliste.
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana
un efektīva izmantošana ir viens no svarīgākajiem darbiem. To pašvaldība veic
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem. Nekustamo īpašumu vecākā speciālista kompetencē ir būvniecības ieceres
saskaņošana ar teritorijas plānojumu, īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā, izsoļu
sagatavošana un organizēšana, jautājumi
par īpašumu nomu, citi organizatoriski
jautājumi, kas saistās ar īpašumu apsaimniekošanu.
Tāpat pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti līdzdarbojas
Zemgales reģiona jaunās Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam tapšanas procesā. Programmas pirmās redakcijas apspriešanas laikā, kas ilgs līdz 22. februārim,
dokumenta autori ne reizi vien attālināti
kopā pulcina gan tematiskās darba grupas,
gan administratīvi teritoriālajai reformai
atbilstīgos novados ietilpstošo pašvaldību
līderus un speciālistus, apkopo un vērtē
reģionālo projektu izstrādes idejas, prāto
par investīciju piesaistes iespējām reģionā,
vērtē arī citus saņemtos priekšlikumus. Ar
Programmas projektu pirmajā redakcijā
ikviens interesents var iepazīties ZPR interneta vietnes www.zemgale.lv sadaļā Attīstība.
2020. gadā tika veikts arī aktīvs darbs
pie uzņēmējdarbību veicinošām un atbalstošām aktivitātēm. Attīstības un plā-
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nošanas nodaļa gada sākumā organizēja
pašvaldības speciālistu tikšanos ar novada
uzņēmējiem, sanāksmē piedalījās rekordliels uzņēmēju skaits – 19 novada uzņēmēji.
Pagājušais gads bija īpašs ar to, ka
pašvaldība pirmo reizi organizēja Grantu
konkursu, kura mērķis - veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Viesītes
novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību. Konkursa pirmajā gadā tika iesniegti 6
pieteikumi, no kuriem 5 tika apstiprināti.
Finansējuma trūkuma dēļ pirmajā projektu konkursā netika atbalstīts viens pieteikums, kas komisijas kopvērtējumā saņēma
zemāko punktu skaitu.
Pašvaldības organizētajā un finansētajā projektu konkursā iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam pagājušogad tika piešķirts
pašvaldības finansējums 5 Viesītes novada
biedrību un vietējo iniciatīvas grupu projektiem. Kopumā projektu konkursam tika
iesniegti 11 projektu pieteikumi. Vairāku
projekta pieteikumu īstenošana nevarētu
notikt sakarā ar ārkārtējās situācijas ierobežojumiem valstī, tāpēc finansējums tiem
netika piešķirts.
Spītējot Covid 19 vīrusa pandēmijas izraisītajiem pārbaudījumiem un ierobežojumiem, arī pagājušogad neizpalika Zemgales
Plānošanas reģiona un Uzņēmējdarbības
atbalsta centra organizētā krietnāko uzņēmēju godināšana. No Viesītes novada titulam “Gada uzņēmējs Zemgalē 2020” tika
nominēta saimnieciskās darbības veicēja
Ieva Puzāne. Atbilstoši Zemgales Attīstības padomes apstiprinātajam Nolikumam
šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo
uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā.
Par godu Latvijas valsts svētkiem 2020.
gadā Viesītes novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padome piešķīra Viesītes novada pašvaldības Goda rakstus un
Pateicības. Nominācijā “Gada uzņēmējs/
lauksaimnieks ” goda raksts tika piešķirts
Saukas pagasta zemnieku saimniecības
“Lejas Palsāni” īpašniecei Diānai Brokai un
pateicība - Elkšņu pagasta jaunajam lauksaimniekam Gustavam Šēnbergam. Nominācijā “Gada tirdzniecības darbinieks”
goda raksts piešķirts Viesītes pilsētas uzņēmējai, IK “Ilvija un Ko” īpašniecei Aijai
Krivko un pateicība – SIA Puķu bode “Tatija” pārdevējai Olitai Baklānei.
Informāciju apkopoja Projektu
administratore L. Maisaka.
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Sporto mājās tiešsaistes platformā “Zoom”!
ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Vie-

Kā pieteikties nodarbībām?
Nodarbībām pieteikties nepieciešams pie nodarbību vadītāja
trenera Aleksandra, zvanot vai
rakstot +371 27097807 (piekļuves
saite tiks nosūtīta personīgi).
Kas nepieciešams nodarbībai? Lai vingrotu tiešsaistē, vajadzīgs dators vai viedtālrunis, ērts
apģērbs un vēlme izkustēties.
Vingrošanas
nodarbību
mērķis ir vispārējās garīgās un
fiziskās veselības uzlabošana
un ikdienas paradumu maiņa.
Nodarbību laikā tiek stiprināta iedzīvotāju fiziskā izturība,
veicināta interese par aktīvu
dzīvesveidu un prieku par kustībām, iemācot vienkāršu, ikdienā

sītes novadā”, vienošanās Nr.
9.2.4.2/16/I/016, ietvaros atsākas
veselību veicinošas vingrošanas nodarbības un apļa treniņi.
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju,
plānotās nodarbības notiks tiešsaistes platformā “ZOOM”!

Vingrošanas nodarbības
19:00 - 20:00

Apļa treniņš
19:00 - 20:00

02.03.2021.

05.03.2021.

09.03.2021.

11.03.2021.

15.03.2021.

18.03.2021.

22.03.2021.

25.03.2021.

veicamu vingrojumu kompleksu
visu muskuļu grupu nostiprināšanai.
Apļa treniņa mērķis ir vispārējās garīgās un fiziskās veselības bāzes veidošana un saglabāšana. Treniņu laikā tiek attīstīta
muguras, roku un kāju muskulatūra, padziļināta interese par
aktīvu dzīvesveidu ikdienā, iemācot mājas apstākļos veicamu
augstas intensitātes vingrojumu
kompleksu visu muskuļu grupu
nostiprināšanai.
Kustības stiprina veselību un
vairo prieku. Pieslēdzies un sporto tiešsaistē!
Projekta vadītāja L. Maisaka

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un
norisi Viesītes novadā

Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos
un pieaugošo veselības nozares
pārslodzes risku, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta
rīkojumu Nr. 655, lai samazinātu atkārtotu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā līdz
kontrolējamai robežai, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts
funkciju un pakalpojumu
nepārtrauktību, līdz 7. februārim tika aizliegta iedzīvotāju
pārvietošanās nedēļas nogalēs
laikposmā no plkst. 22:00 līdz
plkst. 5:00, nosakot pienākumu
iedzīvotājiem uzturēties savā
dzīvesvietā, tai skaitā samazināt tiešus kontaktus ar citiem
cilvēkiem – neuzņemt viesus,
nedoties privātās vizītēs u.c.
(aizliegums pārvietoties beidzās attiecīgi 2021. gada 7. februārī plkst. 5:00).
Viesītes novadā bija arī tādas personas, kas noteiktajā
laika periodā ignorēja noteiktos ierobežojumus un tika sodītas ar naudas sodiem. Izvērtējot katru situāciju, pārsvarā
satiekot personu, piemēram,
ejošu no darba nakts maiņā
bez sastādīta pašapliecinājuma, zinot par šo personu, tika
izteikti mutiski aizrādījumi.
Pēc 7. februāra, izvērtējot iespējamos riskus, Valsts un pašvaldības policija ierobežojumu
kontroli turpina nepārtraukti - gan diennakts gaišajā, gan
tumšajā laikā. Normatīvie akti
par epidemioloģiskās drošības
noteikumu neievērošanu pri-

vātpersonām paredz naudas
sodu no 10 līdz 2000 eiro, juridiskās personas var sodīt ar
140 līdz 5000 eiro lielu sodu.
Novada iedzīvotāji bieži zvana,
uzdodot jautājumus par Valstī
noteiktajiem ierobežojumiem.
Piemēram, vai likumsargiem ir
tiesības apstādināt automobili un pārbaudīt, vai tajā esošie
pasažieri ir vienas mājsaimniecības locekļi? Paskaidroju, ka
divas mājsaimniecības vienā
automobilī jau skaitās kā pulcēšanās, bet ir arī izņēmumi,
kurā dažādu mājsaimniecību
pasažieriem ir atļauts pārvietoties ar vienu automašīnu, tas
ir, veicot un pildot savus darba
pienākumus. Proti, cilvēki no
divām vai vairākām mājsaimniecībām var pārvietoties vienā automašīnā uz darbu vai no
tā vai veikt darba pienākumus.
Divām mājsaimniecībām atrasties vienā automašīnā ir atļauts,
ja kaut kur ir nepieciešams nogādāt vienu cilvēku, piemēram,
pie ārsta. Katrs gadījums tiek
izvērtēts individuāli, un sods
netiek piemērots, ja tam ir pamatojums. Ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai
persona mājsaimniecībā dzīvo
viena, pieļaujami apmeklējumi,
bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros. Bērēs ārtelpās
un kristību ceremoniju noturēšanā neatliekamos gadījumos
atļauts pulcēties ne vairāk kā 10
cilvēkiem vienlaikus (neskaitot
personas, kas tieši saistītas ar
bēru vai kristību norises no-
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drošināšanu), bet ne vairāk kā
no divām mājsaimniecībām,
un noteikts, ka pulcēšanās laikā tiek lietoti mutes un deguna
aizsegi. Pieļaujama arī nepilngadīgu bērnu un vecāku tikšanās, ja bērni un vecāki nav vienas mājsaimniecības locekļi,
izņemot gadījumu, ja bērnam,
kādam no vecākiem vai vecāku mājsaimniecības locekļiem
jāievēro izolācijas, mājas karantīnas vai pašizolācijas prasības. Ir noteikts, ka bibliotēkās,
muzejos ārtelpās un reliģiskās
darbības vietās vienam apmeklētājam ir jāparedz vismaz 10
m2 no apmeklētājiem pieejamās telpu platības, apmeklētāji
ierodas tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības
locekļus, un notiek apmeklētāju vienvirziena plūsma. Runā-

jot par uzlieto ledus laukumu
pie vidusskolas, noteikumos ir
noteikts, ka sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā
treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkst pulcēties ne vairāk
kā 10 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas
ģērbtuves, protams, ievērojot
visus nepieciešamos drošības
pasākumus.
Paldies visiem novada iedzīvotājiem šajā grūtajā periodā par sapratni! Ceram, ka arī
turpmāk tiks ievēroti visi Valstī noteiktie ierobežojumi.
Veselību vēlot, Viesītes
novada pašvaldības
policijas inspektors
J. Pučinskis.
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Mediķu viedoklis

Nu jau vairāk nekā gadu
zinām par Covid vīrusu un jau
ilgāku laiku esam spiesti rēķināties ar dažādiem ierobežojumiem, lai apturētu tā izplatību.
Tas ir liels izaicinājums ne vien
mūsu mediķiem, bet arī iedzīvotāju mentālajai veselībai un cilvēku savstarpējām attiecībām.
Visvairāk uztrauc iespējamība
saslimt pašiem vai ģimenes locekļiem, kā arī neziņa par slimības norisi un iespējamajām
sekām pēc pārslimošanas, kā arī
vakcinācijas jautājums.
Ar jautājumiem par to, ko
darīt, ja gadījies saslimt, griezāmies Sandras Broničas ģimenes
ārsta praksē.
Kā cilvēkam jārīkojas, sajūtot saslimšanas pazīmes?
Kad cilvēks ir saslimis, viņš
zvana ģimenes ārstam. Ja nepieciešama darba nespējas lapa un
ir aizdomas par Covid, ir simptomi, ārsts uz 3 dienām atver B
lapu, iesaka terapiju un nosūta
pacientu uz Covid analīzi. Kad
saņemam atbildi un redzam, ka
cilvēks ir slims ar Covid, pagarinām viņam slimības lapu (negatīvas atbildes gadījumā tā ir
A lapa). Saskaņā ar vadlīnijām
katru dienu ar pacientu sazvanāmies un nozīmējam terapiju
atkarībā no tā, kā cilvēks jūtas.
Ko darīt, ja cilvēks ir slims,
taču viņš nevar aizbraukt uz
laboratoriju nodot analīzes?
Šajā gadījumā laboratorijas
darbinieki ierodas pie slimnieka mājās. Rīcība ir sekojoša:
ģimenes ārsts uzraksta elektronisku norīkojumu uz analīzi,
pacients pats zvana vai nu uz
Centrālo, vai arī uz Gulbja laboratoriju un piesakās analīzei.
Ja viņš nav spējīgs to izdarīt, to
var darīt ģimenes ārsts. Ja nepieciešams apmeklējums mājās,
jānorāda arī adrese. Laboratorijas darbinieki pasaka ierašanās
laiku.
Kādi tad ir raksturīgākie
simptomi šai saslimšanai?
Simptomi ir visdažādākie,
un katram cilvēkam slimības
gaita noris citādāk. Var pazust
smaržas un garšas sajūtas, ir
klepus, elpas trūkums, spiedoša

Slims ar Covid. Ko darīt?

ar kura palīdzību varam veikt
skābekļa piesātinājuma mērījumus, kas ir būtiski, pasliktinoties veselības stāvoklim?
Vai tam tagad būtu jākļūst par
mājas aptieciņas sastāvdaļu,
vai arī tas pieejams pie ģimenes ārsta?
Smagos gadījumos mēs pacientam iedodam pulsa oksimetru, kuru tas, kad situācija
uzlabojas, mums atdod atpakaļ.
Pēc nepieciešamības mēs arī internetā varam pieteikt pulsa oksimetru, un tas pacientam tiek
iznomāts, tāpēc, domāju, ka to
iegādāties nav nepieciešams.
Ja cilvēkam ir elpas trūkums, arī stiprs klepus, būtu
jāveic skābekļa piesātinājuma
mērījumi. Protams, tos var
veikt arī tad, ja cilvēks ir satraukts, nejūtas labi. Vienīgi
jāņem vērā, ka rādījumus var
ietekmēt tas, cik silti ir pirksti,
nagi - mērījumi var atšķirties,
tāpēc tie jāveic vairākas reizes.
Pie kāda mērījuma jāsāk
uztraukties?
Ja oksimetra rādījums krītas zem 90%, tad nekavējoties
jāsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, zvanot
uz ārkārtas tālruni 113.
Kādi simptomi šajā situācijā vēl liecina, ka jāsauc ātrie?
Tā ir spiedoša sajūta krūtīs,
sāpes krūšukurvī, elpas trūkums, ļoti augsta temperatūra,
ko nav iespējams pazemināt ar
zālēm – vārdu sakot, vispārēja
stāvokļa pasliktināšanās.
Ārsts, runājot ar pacientu,
kam ir smaga slimības gaita,
jūt, ka viņam ir aizdusa.
Vispār šai slimībai raksturīgi, ka tā var ilgt no 14 līdz 30
dienām, augsta temperatūra var
mīties ar normālu, un tad atkal
stāvoklis var pasliktināties. Ja
arī sākotnēji simptomi ir bijuši
viegli, pašsajūta var pasliktināties 5. līdz 10. slimības dienā.
Citam tas notiek pat 14. dienā.
Slimības norise katram ir individuāla.
Ar kādām komplikācijām
jārēķinās, pārslimojot Covid
vīrusu?
Šajā gadījumā visbiežāk

sajūta krūtīs, var būt problēmas
ar vēderu, saasinās hroniskās
kaites, piemēram, sāp mugura.
Protams, ir arī viegli gadījumi,
pat bez simptomiem. Tie vairāk tiek atklāti cilvēkiem, kuri
strādā profesijās, kuras obligāti
jākontrolē.
Jūs teicāt, ka ģimenes ārsts
dos norādījumus, kā ārstēties,
tomēr gribētos zināt, vai ir vispārīgi norādījumi, ko svarīgi
ievērot šīs saslimšanas gadījumā? Dzirdot un redzot informāciju, ko saņemam masu
medijos, ir tik viegli krist panikā…
Protams, ja cilvēks ir saslimis, nedrīkst ļauties panikai, ir
jānomierinās. Ja nepieciešams,
ģimenes ārsts izrakstīs antidepresantus. Svarīgi ir atpūsties,
labi izgulēties, pietiekami uzņemt šķidrumu (vismaz 2 litri
dienā negāzēta ūdens vai zāļu
tējas bez cukura). Jālieto C vitamīns (vismaz grams dienā),
D vitamīns (10 pilieni) atkarībā
no slimnieka vecuma, jāvēdina
telpas, jo slims ārā nedrīkst iet,
svarīgas pozitīvas emocijas. Ja
kaut kas nomāc, uztrauc, droši
var zvanīt ģimenes ārstam un
par to runāt. Ja ir temperatūra
(līdz 38,5°C), tā ir obligāti jāpazemina. Ja, saslimstot ar gripu,
temperatūru var nepazemināt,
lai veidojas imunitāte, tad šajā
gadījumā tas ir jādara. Paracetamolu var dzer pat 3 reizes
dienā. Var dzert arī ibumetīnu.
Viss atkarīgs no tā, kurš medikaments labāk palīdz.
Ja pacientam rodas sarežģījumi - ir augsta temperatūra,
klepus, situācija neuzlabojas 3
līdz 4 dienu laikā, ārsts izraksta antibiotikas. Papildus klāt
dod arī aspirīnu, jo šai slimībai
ir raksturīgs trombozes risks –
veidojas trombiņi.
Smagākajos gadījumos, kad
slimnieks izjūt skābekļa trūkumu, ir izmainīta smadzeņu darbība, un cilvēks var just paniku.
Un var būt arī otrādi - slimnieks nespēj objektīvi novērtēt
savu stāvokli - viņam šķiet, ka
viss ir labi, un rezultāts ir ļoti
slikts.
Kā ir ar pulsa oksimetru,
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komplikācijas skar plaušas.
Cik ilgi slimnieks ir infekciozs?
Covid gadījumā cilvēks parasti ir infekciozs divas dienas
pirms simptomu parādīšanās,
kā arī slimošanas laikā – tik
ilgi, kamēr ir simptomi. Tiek
uzskatīts - ja tie izzūd, tad pēc
četrām dienām cilvēks vairs
nav infekciozs.
Kādas pārbaudes būtu vēlams veikt pēc Covid izslimošanas?
Ja cilvēkam ir sūdzības, tad
atkarībā no to rakstura var veikt
plaušu rentgenu, kardiogrammu, nodot asins analīzes, taču,
ja sūdzību nav, tas nav obligāti.
Kā Covid izskatās uz citu,
mums jau zināmo vīrusu fona?
Šis vīruss ir jauns – neviens
nezina, kādas sekas tas var atstāt cilvēka organismā, tas būs
redzams tikai pēc laika. Kā
redzams, katram tas noris citādāk, ir viegli gadījumi, taču
tad, kad tas norit smagā formā,
sarežģījumi ir ļoti lieli un iznākums var būt letāls.
Kā ir ar pretgripas un pneimokoku vakcīnu? Vai tās varētu kaut nedaudz pasargāt no
Covid vai atvieglot tā gaitu?
Pierādīts tas nav, bet tā varētu būt. Šogad ļoti daudzi vakcinējās ar pneimokoku vakcīnu.
Pasargāti, protams, no Covid
šie cilvēki nav.
Ko varat teikt par vakcinēšanos pret Covid un esošajām
vakcīnām?
Vakcinēties noteikti vajag,
esam sākuši veidot vakcinēšanas sarakstu ar tiem, kam pāri
70 gadiem, un cilvēkiem no riska grupām. Diemžēl mums izvēles nav – kādas vakcīnas dod,
tādas ir jāņem. Jā, uz vakcīnu
var būt reakcija – daudziem ir
paaugstināta temperatūra, lauž
kaulus, sāp locītavas, āda sāp tā,
ka nevar pieskarties. Šīm reakcijām jāpāriet dažu dienu laikā.
Nav īsti skaidrs, uz cik ilgu laiku iestājas imunitāte. Arī tiem,
kas pārslimojuši Covid, pēc noteikta laika jāsaņem vakcīna.
Paldies par sarunu!
Pierakstīja L. Griškena.
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Vakcinējies, lai pasargātu sevi no Covid 19!
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Jaunākā robotu piena ferma ZS “Lejas Palsāni”
Saukas pagastā ZS “Lejas
Palsāni” LAD modernizācijas
projekta ietvaros uzcelta jaunākā robotu piena ferma 468 slaucamām govīm. Novietnē govis
dzīvo pastiprināta komforta
apstākļos un atpūšas 1,3 metrus
platās dziļajās smilšu guļvietās.
Fermā uzstādīti astoņi jaunākās paaudzes slaukšanas roboti
VMS V300. Pienu atdzesē plākšņu priekšdzesētāji apvienojumā
ar kompakto ūdens “chilleri”.
Tie pienu atdzesē momentāni,
nevis 3 stundu laikā, kā tradicionāli pieņemts. Galvenais
vertikālais piena dzesētājs paredzēts 25 tonnām piena. Tā iztukšošanas un mazgāšanas laikā
piena uzkrāšanu veic divās 850

litru priekštvertnēs. Robotizētajā slaukšanas fermā organizēta
brīvā (free traffic) sistēmā, kurā
katrai divu robotu grupai ir piesaistīts tā saucamais mazais loks
un ir iespēja turēt atsevišķi govis
ar īpašām vajadzībām.
Fermā aprīkota automātiskā
laboratorija Herd Navigator, kas
nosaka govīm sēklošanas laiku,
grūsnību, reproduktīvās veselības diagnostiku, ketozes un
mastīta monitoringu.
SIA “Latvijas Lauku
konsultāciju un
izglītības centrs”
Jēkabpils konsultāciju
biroja vadītāja,
lopkopības konsultante
Z. Bimšteine

Novada skolās

Viesītes vidusskolā tradīcijas turpinās

Viesītes vidusskolā katru
mācību gadu janvāra ceturtās
nedēļas ceturtdienā notiek Paula Stradiņa lasījumi, kuru laikā
skolēni aizstāv savus zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD).
Parasti darbu aizstāvēšana jau
vairāk nekā desmit gadu notika
Viesītes Kultūras pils konferenču zālē, un tos varēja apmeklēt
visi interesenti. Šajā pandēmijas

niem, gan darbu vērtēšanas komisijai.
Darbus aizstāvēja 18 skolēni.
Darbu tēmas atšķirīgas un unikālas – tajās bija redzama skolēnu ieinteresētība izvēlēto tēmu
izstrādē. Pētījumi saistīti ar
novada izpēti, kultūrvēsturisko
mantojumu, lauksaimniecību,
psiholoģiju, sportu… Vērtēšanas komisija un visi dalībnieki
uzklausīja darbu prezentācijas, ka arī skolēnu atbildes uz
recenzentu jautājumiem. Pēc
komisijas lēmuma uz Zemgales reģiona konferenci izvirzīja
piecu skolēnu darbus. Vēl šiem
darbiem priekšā LU recenzentu
vērtējums, un tad, ja būs izdevies savākt nepieciešamo punktu skaitu, dalība arī Zemgales
reģiona skolēnu ZPD lasījumu
konferencē. Vēlam savējiem izdošanos! Izvirzīto darbu autori ir Linda Luksteniece, Klinta
Narkevičina, Dita Dambrāne,

laikā tika mainīta darbu aizstāvēšanas sistēma – tā notika tiešsaistes režīmā.
Janvāris ir profesora P. Stradiņa mēnesis, jo viņš ir dzimis
Viesītē 1896. gada 17. janvārī.
Šogad atzīmējam profesora 125.
dzimšanas dienu, un viņam veltītie lasījumi notika 28. janvārī.
SZPD aizstāvēšana tiešsaistē bija
jauns izaicinājums gan skolē-

Kristers Bruzgulis un Kristaps
Mols. Skolēnu darbu konsultanti ir skolotāji: Līga Blumbeka,
Sarmīte Ratiņa, Sanita Berģe,
Sarmīte Stumbiņa, Iveta Dābola.
Attālināto mācību laikā skolēnu pētniecisko darbu izstrāde
nav viegls process ne skolēniem,
ne skolotājiem konsultantiem.
Tāpēc pēc šīs konferences gribētos pateikt vislielāko Paldies
visiem skolotājiem konsultantiem un skolēniem par ieguldīto darbu pētnieciskajā darbībā!
Paldies IT speciālistam Gintam
Grinbergam par atbalstu un
palīdzību lasījumu tiešsaistes
nodrošinājumā! Neskatoties uz
sarežģīto laiku, esam lepni, ka P.
Stradiņa lasījumu tradīcija Viesītes vidusskolā turpinās!
Pētnieciskā darba
koordinatore Viesītes
vidusskolā S. Stumbiņa

Skaistā ziema un skolas gaitas no mājām
Jau no rudens Viesītes vidusskolā darbs turpinās attālinātā formātā. Šis laiks ir
pārbaudījumu pilns mums visiem – skolēniem, vecākiem un
skolotājiem. Nav vienotas formulas, kuru izpildot problēmas
pazustu kā ziepju burbuļi. Esam
pielāgojušies situācijai, meklēju-

ši dažādus ceļus, lai pēc iespējas
pilnvērtīgāk veiktos zināšanu
nodošana skolēniem. Domājuši,
kā pasargāt skolotājus no pārslodzes, un uzklausījuši vecākus,
kā saglabāt līdzsvaru starp skolas pienākumiem un mājas dzīvi katrā ģimenē. Nu jau ikviens
skolēns un visi skolotāji iemācī-

jušies strādāt tiešsaistes formātā.
Lai tas notiktu, katrā ģimenē jābūt datoram vai planšetei. Skola
ģimenēm izsniegusi 59 datorus,
protams, tas nav pietiekami, jo
ir vēl ģimenes, kur pie vienas
ierīces jāstrādā vairākiem skolēniem, kas būtiski apgrūtina mācību procesu.
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Prieks, ka šajā sarežģītajā
laikā daba mums uzdāvinājusi
baltu un skaistu ziemu. Baudot
ziemas priekus, saliedējušās
daudzas ģimenes, kopā slēpots,
slidots, veidotas sniega mājas un
sniegavīri. Paldies visiem aktīvajiem skolēniem un vecākiem,
kuri piedalījās foto konkursā
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“Sniega dienas 2021”! Tika iesūtīts ļoti daudz
fotogrāfiju - apkopošanas un vērtēšanas darbi vēl turpinās, rezultātus uzzināsim martā.
Veicot vizuālās mākslas, dizaina vai sporta
nodarbību uzdevumus, skolēni fotogrāfijās
iesūtījuši īstus ledus brīnumus. Pagalmos ir
tapuši ledus tuneļi, uzkalniņi, sniega figūras
un ledus gleznas (daži foto ieskatam!).
Saudzēsim sevi un savus mīļos, centīsimies ievērot visas norādes, veseli sagaidīsim
pavasari ar jaunām vēsmām, un cerams - tikšanos klātienē!
Viesītes vidusskolas direktora vietniece
ārpusstundu jomā S. Milakne

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras
atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Aktualitāte - KARJERAS SEMINĀRS VECĀKIEM
“Kā runāt ar jaunieti par karjeru”

Nodarbībā uzzināsim: kā viegli un dabiski veidot sarunu ar pusaudzi, kā klausīties, lai pusaudzis vēlētos runāt, kā uzzināt
bērna patiesās vēlmes un aizraušanās, kā
motivēt pusaudzi darboties u.c.
Nodarbība notiks 16. martā plkst. 18:00 –
19:00 tiešsaistē zoom platformā Viesītes vidusskolas skolēnu vecākiem.

Reģistrēties līdz 15. martam (dalībniekiem tiks izsūtīta saite), piesakoties klašu
audzinātājiem e-klasē vai pa e-pastu: sarmite_ratina@inbox.lv
Smelsimies enerģiju un atbalstu, sarunājoties un tiekoties platformā! Tas nepieciešams mums un noteikti arī jauniešiem! Pēc
neliela laika sprīža izglītības un savas karje-

ras krustceļos būs izlaiduma klašu jaunieši.
Nezināmā ir tik daudz, bet atbilžu...! Būsim
kopā, lai sadzirdētu, uzklausītu un atbalstītu!
Viesītes vidusskolas pedagogs karjeras
konsultants S. Ratiņa

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
ES fonda projekta aktivitātes
Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.

8.3.2.2./16/I/001) ietvaros sakarā ar esošo situāciju valstī tika veiktas APP plāna
aktualizācijas nianses, kā arī korekcijas
pasākumu, nodarbību un aktivitāšu plānā 2020. - 2021. gadam. Turpinās aktīva
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sadarbība ar pašvaldības projekta vadītāju
un asistentu, lai sekmīgi sakārtotu dokumentāciju, ievērojot uz projektu attiecināmos normatīvos aktus.
Sagatavota projekta dokumentācija
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šādiem pasākumiem: mācību vizītei uz
Rīgas bērnu zinātnes centru “Tehnoannas
pagrabi”; Rīgas Zoo dārzu 7. klašu izglītojamiem - pasākums atbilst sadaļai Nr. 1.
Mācību saturs, STEM un vides joma 2.1.,
3.1.; mācību vizīte uz uzziņas un eksperimentu centru Lielvārdi un Ķeguma HES
9. klašu izglītojamiem - pasākums atbilst
sadaļai Nr. 1. Mācību saturs, STEM un vides joma 2.1., 3.1. Iesniegts skolas pieteikums par ARANET sensoru izmantošanu
mācībās.
Izglītības iestādes logopēde S. Skrupska deleģēta uz profesionālās pilnveides
tālākizglītības kursiem “AcadienceTM
(Agrīnās lasītprasmes pārbaudes sistēma
DIBELS Next) lasītprasmes latviešu valodas tests 0. - 3. klasei” (32 kontaktstundas)/ 8.3.2.2./16/I/001 ESF projekts
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Tas ir būtiski atbalsts
profesionālajā kompetenču pilnveidē konkrētā jomā.
Gada sākumā tika sagatavotas vienošanās pie darba līgumiem ar projektā

iesaistīto personālu Viesītes vidusskolā
(sk. L. Blumbeku, pedagoga palīgiem/ārpusstundu nodarbību sk. A. Kivlenieku,
laborantu G. Grieķeri) un darba līgumi
projektā iesaistītajiem pedagogiem Viesītes vidusskolas programmu izpildes vietā
Ritē (I. Vaveri un N. Dirdu). Ņemot vērā
esošo situāciju, projekta pedagogi novirzīti uz pedagoga palīgiem, lai pēc iespējas
maksimāli orientētos uz atbalstu bērniem.
Tiek plānota sadarbība ar Laboratorium.lv par nodarbību vadīšanu zoom
tiešsaistē, lai atbalstītu un sekmētu skolēnus radošiem eksperimentiem un padziļinātai mācību vielas apguvei dabaszinātņu,
ķīmijas un fizikas ciklos.
Regulāri tiek aktualizēta informācija
par izmaiņām epidemioloģiskajā situācijā, nepieciešamības gadījumos sagatavotas dalībnieku reģistrācijas lapas, kā arī
citas nepieciešamās uzskaites un atskaites
formas. Sagatavotas e-klasē Excel formātā
plānoto atbalsta pasākumu izpildes atskaite (APP atskaite) un vienas vienības
metodikas atskaite (VVM atskaite), kas

tiek nosūtītas projekta koordinatoram un
Valsts izglītības satura centram Rīgā.
Pedagogiem nosūtīta informācija par
jaunākajiem metodiskajiem materiāliem
www.visc.gov.lv matemātikā, informātikā/programmēšanā, ZPD.
Tieši tāpat kā daudzās jomās arī projektā ir regulāri zoom informatīvie vebināri, kuros par izmaiņām informē
projekta vadītāja L. Voroņenko un citi koordinatori. Tiek precizētas neskaidrības
un noskaidroti atbalsta mehānismi. Sarežģīta situācija būs vasaras sākumā, kad
daudzām pašvaldībām briest izmaiņas
teritoriālās reformas kontekstā. Tas ietekmēs izglītības iestādes jaunā plāna izstrādi un iesniegšanu. Vebināru tiešsaistēs
tiek apspriesta rīcība un darbības procesi,
lai projekta dalībskolas spētu arī turpmāk
sekmīgi darboties un apgūt ES fondu finansējumu un atbalsta mehānismu.
Viesītes vidusskolas projekta plāna
koordinatore S. Ratiņa

Karjeras izglītības atbalsta darba akcenti
attālinātajā mācību procesā
Tiek strādāts pie metodisko materiālu izstrādes, atlases, pilnveidošanas un
plānošanas. Esošajai Karjeras izglītības
programmai tika izstrādāts detalizēts
papildinājums. Veikta saskaņošana un
ievietošana sadarbības partnera, kā arī
izglītības iestādes mājas lapās. Pedagoģiskās padomes sēdē, zoom tiešsaistē,
veidota papildinājuma aktualizācija un
interaktīvās karjeras spēles 1. - 6. klasēm
popularizēšana. Ar skolas vadības atbalstu aizpildīta dokumentācija, noslēgta
vienošanās un izveidots sadarbības līgums ar IT Karjeras izaugsmes lielāko
platformu: www.profolio.lv.
Gada sākums parasti ir aktīvs augstskolu un citu tālākās izglītības iestāžu aktivitāšu laiks. Saņemot informāciju, e-klases sarakstē 9. klašu, vidusskolas posma
jaunieši un vecāki regulāri tiek informēti
par Rīgas Biznesa skolas (RBS) atvērto
durvju dienām, Sarkanā Krusta koledžas
zoom vebināru vecākiem un jauniešiem Jauniešu akadēmija “Pacel Pasauli”, LLU
karjeras dienām tiešsaistē, facebook.com
Daugavpils būvniecības tehnikuma, RISEBA nodarbību cikliem 12. klases jauniešiem. Pakāpeniski sarakste tiek papildināta ar jaunumiem.
15.01. - Karjeras izglītības zoom diskusijas 11. – 12. klasēm. Nodarbības vadīja www.prakse.lv par tēmu “Jaunietis
darba tirgū”. 12.02. – karjeras izglītības
vebinārs ar LU vēstnešiem par studiju

programmām, iespējām un projektiem
12. klasei.
Pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanās darbā www.viaa.gov.lv
iesniegts stundas konspekts un analīzes
izvērtējums. Stundas tēma “Iekāp aktiera
kurpēs”/7. b klasei. Teātra māksla + karjeras izglītības nodarbība (skolotājas I.
Daņiļeviča un S. Ratiņa). Mācību stundu
komplekti tiks iestrādāti metodiskajā krājumā. Paldies skolotājai I. Daņiļevičai!
Pilnveidojot profesionālo kompetenci,
tika apmeklētas divas karjeras supervīzijas nodarbības, “Pozitīvas AS veidošana ar
izglītojamiem” zoom tiešsaiste programmā Esi Līderis!, karjeras spēles “Kļūšu par
profesionāli” zoom atklāšanas vebinārs.
Jaunums! Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1. - 6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva
spēle “Kļūšu par profesionāli”, kura ir pieejama tiešsaistē: parprof.lv. Spēli izstrādājusi VIAA sadarbībā ar psiholoģi, karjeras konsultanti, Vidzemes augstskolas
docenti Agitu Šmitiņu un SIA “MIDIS”.
Tā tapusi ar ES fonda projekta “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.
Mūsu skola jau rudenī piedalījās spēles aprobācijas procesā. Digitāli interaktīvā spēle “Kļūšu par profesionāli” neprasa
iepriekšēju sagatavošanos vai speciālas
zināšanas. Ieteicams spēlēt ar pieaugušajiem, kopā pārdomāt, vai spēlētājam piemīt attiecīgajam profesionālim vajadzīgās
īpašības, dalīties ar savu pieredzi un viedokli, tomēr rūpīgi sekot bērna domām
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un respektēt viņa vēlmes. Tāpat tās laikā
ir iespēja rosināt idejas un sapņus par nākotnes profesijas izvēli, meklējot atbildes
uz jautājumu – “Kas es būšu, kad izaugšu
liels?”, jo nākotnes profesijas izvēle ir atbildīgs solis. Tā kā spēle “Kļūšu par profesionāli” paredzēta jaunāko klašu bērniem, tā ir spilgta, krāsaina, to papildina
dažādi skaņu efekti.
Spēli “Kļūšu par profesionāli” iespējams lietot gan datorā, gan mobilajā
tālrunī tīmekļa lietotnes formātā: www.
parprof.lv, saglabājot telefonā vai datorā
bez nepieciešamības to lejuplādēt. Plašāka informācija par spēli un tās metodiku
skatāma VIAA Youtube kontā.
Tiešām iesaku ar bērniem apskatīt
un uzspēlēt spēli, jo tā ir vienkārša, bet
bērniem saistoša ar savu interaktīvo vidi.
Profesijas bērniem ir saprotamas un papildus funkcijas procesam piedod rozīnīti!

Viesītes vidusskolas pedagogs - karjeras
konsultants S. Ratiņa
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Noslēdzies skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par
Latvijas Republikas Satversmi
Satversmes tiesa izsaka
pateicību visiem skolēniem
par aktīvo iesaisti, radošajām domām un iesūtītajiem darbiem. Paldies
pedagogiem, kuri veltīja savu laiku un zināšanas, lai motivētu un skaidrotu skolēniem
Satversmes un Latvijas kā demokrātiskas,
tiesiskas valsts pamatvērtības!
Konkursā tika pārstāvētas 67 skolas, to
skaitā arī Viesītes vidusskola, aptverot visus
Latvijas reģionus.
6. klašu skolēnu zīmējumu konkursā
“Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās”
tika iesūtīti 239 zīmējumi, 9. klašu domrakstu konkursā “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?” tika iesūtīti 39 domraksti,
bet 12. klašu domrakstu konkursā “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu
Latvijas pilsoni?” – 39 domraksti.
Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, kā
arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un
rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs. Ar
šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa vēlas
veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot

skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas, tiesiskas valsts pamatvērtībām,
iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu un
skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.
2020. gada septembrī izsludinātā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa uzvarētāji un atzinības rakstu saņēmēji, kā arī
konkursa sadarbības partneru izvēlēto specbalvu ieguvēji - zīmējumu konkursā “Katrs
bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” uzvarējuši un godalgotas vietas ieguvuši 4 skolēni,
piešķirtas 4 specbalvas, bet atzinības rakstus
saņēma 10 skolēni. To vidū ir Viesītes vidusskolas skolnieks Reinis Rugainis (6. a klase,
pedagoģe Sarmīte Ratiņa). Apsveicam! Liels
paldies par atsaucību un radošu darbu izstrādi arī skolniecēm Sindijai Naudiņai (6. a
klase) un Sanijai Sasai (6. c klase)!
Latvijas Republikas Satversmei veltītā
skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa
apbalvošanas ceremonija notika 15. februārī
zoom tiešsaistē.
Uzvarētāju darbus var apskatīt vietnē:
https://www.satv.tiesa.gov.lv/konkurss
Sagatavoja vizuālās mākslas
skolotāja S. Ratiņa.
R. Rugaiņa zīm.

Sēlijas sporta skola aicina
apmeklēt treniņus klātienē
Jau kopš 21. decembra, kad
valstī stājās spēkā ārkārtas situācija, sporta skolas treniņus audzēkņiem drīkst organizēt tikai ārā.
Distancējoties un ievērojot epidemioloģiskās prasības, vienlaicīgi atļauts uz treniņa nodarbību
pulcēties desmit audzēkņiem un
trenerim.
Kā skaidro Izglītības un Zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktors Edgars Severs,
valstī aptuveni trīs reizes ir jāsamazinās saslimstības rādītājiem
ar Covid-19 atbilstoši valdības
apstiprinātajai stratēģijai, lai mēs
varētu sagaidīt izmaiņas noteikumos, kas ļautu sportot telpās
individuāli. Taču grupu treniņi
iekštelpās nebūs atļauti vēl ilgi.
Daudzas sporta skolas un treneri ir sašutuši par esošo situāciju,
bet izmaiņas mēs tik ātri tomēr
nesagaidīsim.
Lai gan ārā ir ziema ar šim
gadalaikam raksturīgajām temperatūrām, atkārtoti mudinām
vecākus un audzēkņus izvērtēt
visus aspektus un lemt par labu
treniņu apmeklējumiem klātienē.
Ja treniņa laikā bērns aktīvi kustas, viņam auksti nebūs. Protams,

Īsta ziema!

ir jābūt atbilstoši laika apstākļiem
piemērotam apģērbam un apaviem. Esam ievākuši informāciju
gan no audzēkņiem, gan vecākiem, ka attālinātais treniņu darbs
vienatnē tik labi nesokas vai netiek
pildīts vispār. Jāsaka, par laimi
mums ir dota vismaz šāda iespēja - organizēt treniņus ārā - atšķirībā no vispārizglītojošajām skolām un citām interešu izglītības
programmām. Izmantosim šo iespēju! Bērniem ir iespēja trenēties
un pavadīt laiku kopā ar saviem
vienaudžiem treniņa apmeklējuma ietvaros, kas ne tikai palīdzēs
uzturēt viņu fizisko formu - šādā
veidā mēs būsim parūpējušies par
bērna garīgās labsajūtas saglabāšanu. Bērns būs izlādējies, mierīgāks. Piekusis, bet vienlaicīgi arī
atpūties, skaidrāk strādās galva un
varēs ar lielāku atdevi pieslēgties
mācību procesam skolā.
Lūdzu, sazinieties ar grupu
treneriem, lai precizētu treniņu
grafikus šajā periodā! Gaidīsim
vecāku zvanus, atbildēsim uz jūsu
jautājumiem un audzēkņus gaidīsim stadionā!
Sēlijas Sporta skolas
direktora vietniece G. Klibiķe

Šoziem mēs visi varam
priecāties par baltu un skaistu
ziemu. Kādam tā sagādā prieku, bet kādam vairāk darba.
PII “Zīlīte” bērni priecājas par
katru ziemas dienu un laiku,
ko var pavadīt ārā. Bērni kopā
ar audzinātājām izbauda kārtīgus ziemas priekus, tiek būvēti sniegavīri, celtas sniega
pilis, veltas un ripinātas dažādu izmēru sniega bumbas.
Pateicoties tam, ka ir arī pamatīgs sals, tiek veidoti dažā-
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di ledus dekori. Un kas gan tā
ir par ziemu, ja nav šļūkts no
kalniņa. Arī to mēs esam darījuši. Laiks, ko pavadām ārā,
ir pozitīvu emociju un smieklu
piepildīts. Katra mazā sirsniņa
priecājas par balto sniegu, lāstekām un katru ziemas dienu.
PII “Zīlīte” sporta
skolotāja E. Kilbauska
Foto no autores
personīgā arhīva
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Satikties šīs dzīves īsā mirkļa ceļā

Pa zeltītu kļavu lapu taku
savā 86. dzīves gadā mūžības
ceļā aizgājusi bijusī Elkšņu skolas skolotāja Biruta Gudeviča.
Biruta Gudeviča (dzim.
Voitkeviča) dzimusi 1935. gada
10. aprīlī Dignājas pagasta “Stiebriņos” jaunsaimnieku ģimenē.
Pamatizglītību ieguvusi Ģipterānu 7-gadīgajā skolā, beigusi
Zasas vidusskolu, pēc tam mācījusies pionieru vadītāju skolā
Rīgā. Pirmā darba vieta - Elkšņu pamatskola, kur strādājusi
no 1954. līdz 1960. gadam. Šie
gadi neaizmirstami iespiedušies
atmiņā. Arī vēlāk viņa uzturējusi ciešus kontaktus ar Elkšņu
skolu vēstulēs, piedalījusies salidojumos, darbojusies atmiņu
grāmatas “Tēva skola” veidošanā, dalījusies ar vērtīgu informāciju un fotogrāfijām. Viņas
vēstules ir tēlains un dziļi personisks padomju laika raksturojums, kad daudzi bija guvuši
traģisku pieredzi – labāk klusēt.
Šis raksts tapis no Birutas Gudevičas personīgajām vēstulēm
autorei (2018. - 2019. g.).
“Rakstu skaistā, saulainā
ziemas dienā. Un šī ziemas diena man atsauc atmiņā 1954.
gada decembra nogales agrīno
zvaigžņoto rītu, kad tētis gatavojās mani ar zirdziņu vest pretī
nezināmajam – uz pirmo darba
vietu, Elkšņu skolu. Māmiņa,
mūs pavadot, izstiepusi rokas
pret debesīm ar asarām acīs lūdza Dieviņa palīdzību manam
patstāvīgajam dzīves ceļam. Tas
bija sākums...
Elkšņi – mana jaunības un
mīlestības zeme! Tikai pēc grāmatas “Tēva skola” 1. daļas iznākšanas tā īsti apjēdzu, kādā
sabiedrības mīlēta un diža cilvēka iedibinātajā skolā man bijusi
dota iespēja strādāt. Ar Kārļa
Lazdiņa auru apgarotajā skolā
aizritējuši mana mūža pirmie
darba gadi, kuros ieguvu piederību kolektīvam, smēlos spēku
un izturību, saņēmu ceļa maizi
visam mūžam.
Skolotāju kolektīvā mani
uzņēma mīļi un sirsnīgi. Neklātienē ar darba biedriem mani
jau bija iepazīstinājušas zasietes
Aina Bružuka (prec. Mikulāne)
un Velta Zamovska (prec. Baleiša). Manos darba gados nomainījās trīs direktori – Alfons
Mikulāns, Gunārs Purens un
Vanzovičs. Ar cieņu un bijību
uzlūkoju un daudz mācījos no

Elkšņu skolas skolotāju kolektīvs 1956./57. m. g.
No kreisās 1. rindā: Berta Smagare, Alfons Mikulāns, Pēteris Lāčplēsis;
2. rindā: Aina Mikulāne, Biruta Voitkeviča (prec. Gudeviča), Aina Baltruma (prec. Britāne);
3. rindā: Sofija Štāle, Milda Lapsa, Velta Zamovska (prec. Baleiša), Veronika Lāčplēse.
pieredzes bagātajām seniorēm
Mildas Lapsas, Sofijas Štāles un
Bertas Smagares. Cienījami un
labestīgi bija dzīvesbiedri Veronika un Pēteris Lāčplēši un
jaunā skolotāja Aina Baltruma
(prec. Britāne). Sieviešu un vecāko klašu meiteņu vidū simpātijas bija iekarojis mūždien smaidīgais skolas direktors Mikulāns.
Kādi tad bija mani jaunības
gadi? Dažkārt grūti, bet bezgala
skaisti, ar neviltotu prieku, bez
nopūtas arī tumšākajās dzīves
dienās. Ir tik daudz neizdzēšamu atmiņu, kas, gadiem ejot, izgaismojas ar divkāršu spēku un
mirdz visās varavīksnes krāsās.
Pasniedzu fizkultūras stundas,
vajadzības gadījumos aizvietoju 1. - 4. klašu audzinātājas un
strādāju pagarinātajā grupā ar
bērniem, kuri visu nedēļu uzturējās internātā, vadīju pionieru
organizācijas darbu. Par šo darbu varu teikt tikai labāko, jo pionieru vadītāja zināmā mērā bija
skolas dvēsele, kas veica daudzveidīgo ārpusklašu darbu. Uz
skolotāju pleciem toreiz balstījās
visa vietējā sabiedriski kulturālā
dzīve. Mēs, jaunie skolotāji, gājām kopsolī ar ciema jauniešiem.
Dzirksteļoja jaunības trauksme,
mīlestība un saskarsme ar apkārtējo vidi, cilvēkiem. Dziedājām, sportojām un dejojām tā,
ka baltās tenisa čībiņas, iesmē-

rētas ar zobu pulveri, putēja
vien! Neviens ne ar ko neizcēlās,
jo vairāk jau nevienam nebija
kā pāris darba un tikpat svētku
kārtu. Kā skolā, tā ciemā vadīju
deju kolektīvus, fizkultūras kolektīvus, piedalījos tautas nama
un kolhoza uzskatāmās aģitācijas stendu noformēšanā. Ciema
zālē demonstrēja kinofilmas un
pēc seansiem gandrīz vienmēr
bija danči vietējā akordeonista
mūzikas pavadījumā.
Katru gadu skolotāji sagatavoja vismaz vienu vairākcēlienu
lugu – Aspazijas, Brigaderes,
Andreja Upīša un citu autoru
darbus. Teātru izrādes un skolēnu pašdarbības sniegumi kā skolā, tā ciemā bija ļoti apmeklēti.
Braucām arī viesizrādēs. Ļoti
satraucoši beidzās kāda viesošanās Saukā. Kamēr izrādījām
savu programmu, pāris stundu
laikā piesniga apmēram 30 cm
bieza sniega kārta. Ceļš kļuva
neizbraucams. Vīri gāja izlūkos
un pārliecinājās, ka uz Saukas
ezera ir plānāka sniega sega,
bet, kā braucām – tā iestigām.
Ietinušies skatuves drapērijās,
pārsaluši, pārlaidām nakti uz
ezera. Tikai otrā rītā sagaidījām
traktora palīdzību un nokļuvām
mājās.
Vēl viens neaizmirstams
atgadījums ziemā. Uz rajona
slēpošanas sacensībām Aknīstē
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braucām skolas zirga vilktās lielās ragavās. Viena no komandas
dalībniecēm Gaida Spaliņa nokavēja izbraukšanu. Bēdājos, ka
saņemsim soda punktus, jo nav
dalībnieku visās disciplīnās. Bet
Gaidiņa mūs pārsteidza – viņa
atslēpoja 13 km līdz sacensību
vietai un vēl savā vecuma grupā
3 km distancē 22 dalībnieku vidū
ieguva 1. vietu! Skolēni bija ļoti
sportiski, sevišķi vecākajās klasēs, piedalījās arī sporta svētkos
kopā ar pieaugušajiem un daži
pat apsteidza “veterānus”. Vēl
šodien prieks par maniem čempiņiem.
Tajos gados skolēniem un
skolotājiem vajadzēja piedalīties
kolhoza talkās. Vēl bez tā tika
dots patriotisks rīkojums, ka
pionieriem jādodas palīgā kolhozam gaļas plāna izpildē. Skolas tuvumā esošajās “Prauliņu”
mājās atveda kādus 15 teliņus.
Pionieriem pēc sastādīta grafika
bija jānāk ielikt teliņiem pievesto zāli un tos padzirdināt. Aplociņš mazs, atvestās zaļās masas
nepietika, teliņi taurēja kā traki.
Ar skolas zirgu, bruņojušies ar
izkaptīm un grābekļiem, pļaustījām grāvmalas, Ūzānu kapsētas apkārtni. Tas bija absurds!
Vecāki bērnus nodarbināja mājās, arī siena sagādē, jo kolhozs
vienīgajai gotiņai ne ganībām,
ne sienam kultivētās platības ne-
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Jaunā pionieru vadītāja mudināja bērnus daudz mācīties dabā. 1954. g. rudenī Apserdes
silā skolēni salasīja sēnes un pēc tam pionieru istabā iekārtoja sēņu izstādi, kuru apmeklēja vecāki un ciema iedzīvotāji. Biruta Voitkeviča (no labās) un skolniece Laimdota
Vitkovska iekārto sēņu izstādi.

Gaida Spaliņa (centrā) - 1. vietas ieguvēja Aknīstes rajona slēpošanas sacensībās 20. gs.
50-to gadu beigās.
deva. Beidzot es paliku viena ar izkapti un
izbadējušiem teļiem, kuriem no atvestā ieskābušā vājpiena piemetās caureja. Nezinu,
kā un kur griezās skolas direktors, bet teļus
steidzīgi aizveda atpakaļ uz fermu.
Bet tas arī bija laiks, kad manā dzīvē
ienāca lielā mīlestība. Elkšņos kļuvu līgava,
sieva, māte mūsu meitiņai un dēlam, kas
bija un ir lielākā dāvana un bagātība manā
mūžā. Vīrs Vitus Gudevičs strādāja par
traktoristu padomju saimniecībā “Druvas”,
tāpēc viņa traktors šad tad bija redzams pie
Elkšņu skolas, bet es satuvinājos ar kaimiņu
pašdarbniekiem, mācīju dančus, spēlēju skečus ar visu lielo vēderu. Natālija Bārdule bija

draudzene, viņa ir gruntīga Elkšņu iedzīvotāja. Arī mūsu vīri bija sirdsdraugi. Liktenis
man piešķīra 40 garus kopdzīves gadus ar
Vitusu. Neaizmirstami ir mirkļi, kad abi mēdzām sēdēt viņa dzimtajās mājās “Gulbīšos”
Ilzu ezera krastā un klausīties, kā lietuvieši,
braukdami uz tirgu, dzied savas sutartines.
Dziesmu skaņas plūda pāri ezeram.
Kad uzsāku darbu Elkšņu skolā, bijām
Aknīstes rajonā, to likvidēja un pievienoja
Ilūkstes rajonam. No skolas līdz Ilūkstei 73
kilometri. Kā tikt uz apspriedēm, kursiem,
semināriem?
Lai apmeklētu rajona obligātos pasākumus, braucām ar vakara autobusu, tad
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nakts viesnīcā. Pēc semināra atkal nakti jāpavada viesnīcā, mājās tikām otrā rītā. Bet
mājās mazi bērni, mājlopi. Neiespējami! Tas
arī bija galvenais iemesls, kāpēc, nepabeigusi
mācību gadu, pārtraucu darbu skolā. 1960.
gadā ar ģimeni pārcēlāmies uz Ogres rajona
padomju saimniecību “Taurupe”, kur man
uzticēja dibināt bērnudārzu – mazbērnu
novietni. Kļuvu par jaunatklātā bērnudārza
vadītāju un muzikālo audzinātāju. “Kļavu
lapu Taurupē” aizritējis viss mans darba
mūžs.
Dzīves piepildījumu dod meita Gunta
un dēls Vilnis. Caur viņiem un viņu otrajām
pusītēm turpinos piecos mazbērnos un sešos
mazmazbērnos, kopā man viņu ir 21! Klājot
svētku galdu, man ir vajadzīgs liels baltais
galdauts. Laimīgākie ir brīži, kad mani mīļie
atbrauc un svētku reizēs esam kopā visas četras paaudzes. Vislielākā balva man ir mazmeitas teiktie vārdi manā dzimšanas dienā:
“Paldies par interesantajām vasarām, par
vāveri, kura vakaros mūsmājās nāca ciemos!
Paldies, ka iemācīji mums lasīt ogas, tamborēt, adīt, braukt ar riteni, dziedāt, dejot!” [..]
Otrās mājas man ir pensionāru kopā
“Novakare”. Darbība tajā neļauj vientulībā
palikt četrās sienās, ieslīgt grūtsirdībā. Taurupieši apzina veco ļaužu prasmes un nodod
jaunajiem, lai piepildītu kultūras un dvēseļu
apcirkņus. Dziesmas, teikas, ticējumi, sakāmvārdi, rakstu zīmes, adījumi, amatnieku darbi, tradicionālo ēdienu un dzērienu
receptes, tautas medicīna... Vai tā nav bagātība?
Šodien sirsniņa tik pilna un gribas kādam uzticēt savus dvēseles pārdzīvojumus.
Atmiņas kūsā un iet pāri malām, bet stāsta
kamoliņš neritinās tik gludi, kā gribētos. Es
neko tur [manuskriptā] daudz nepapildināju, ielieku rakstiņus no mūsu rajona avīzītes, kur atainota mana dzīvīte un darbība.
Varbūt kāds teikumiņš noder manu domu
apkopošanai.
Aizkavējos tāpēc, ka gaidīju tikšanos ar
Rozāliju [Galvanovsku] Ogrē. Viņa bija pirmā izlaiduma audzēkne, kad sāku strādāt
Elkšņos. Saglabājušās fotogrāfijas, bet manā
atmiņā izdzisuši audzēkņu uzvārdi. Rozīte
(tā mēs skolotāji viņu godājām) priecājās
par izlaiduma foto, jo viņai tādas neesot. Ar
viņas piepalīdzēšanu četru stundu garumā
tapa mans “mājas darbs” – komentāri fotogrāfijām.
Paldies par darbu, ko darāt, lai Elkšņu
skolas baltais nams ar lapoto ozolu pagalmā
ir un paliek paaudžu atmiņā [..], par sapratni, ar kādu vērtējat tos gadus, kurus šodien
ne visai labprāt piemin! Man tas bija lielās
dzīves sākums ar visu to, kas bija – skaisti
gadi, pirmie plašajā pasaulē.”
Es pateicos liktenim, kas ļāva mums satikties šīs dzīves īsā mirkļa ceļā. Ar lielu mīļumu, Biruta. 2018. gada augustā, Taurupē.
Vēstules apkopoja R. Urbacāne.
Foto no Birutas Gudevičas
personīgā arhīva
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Sveicam jubilejā, Rudīt!
putenim neizdodas aizputināt
atmiņu ceļus: bērnības zābaciņi
pārskrien pār sniega virsmu
tik viegli kā irbītes skrien
pāri sērsnotam laukam - tik
viegli it kā
gadi būtu
vienīgi nieks – nē

Neizsīkstoša degsme,
erudīcija un rosīgums, uzņēmība, atsaucība un dzīvesprieks - tā mēs varētu
raksturot 17. februāra gaviļnieci Rudīti Urbacāni.
Sirsnīgi sveicam informatīvā izdevuma “Viesītes
Novada Vēstis” saistošo rakstu autori un
mūsu bibliotēkas sadarbības partneri nozīmīgajā dzīves jubilejā!
Možu garu, veselību un darbošanās gribu arī turpmāk!
Izdevuma redkolēģija
Viesītes bibliotēka

nav iespējams aizputināt atmiņu ceļus:
viena vienīga
bērnībā aizdegta brīnumsvecīte
joprojām vēl izkaisa bezsvara sudrabiņu
tik viegli
it kā nupat tikai aizdegta un it kā iešana
pāri sērsnotam laukam
būtu...
vienīgi viegla
/M. Laukmane/
Lai arī turpmāk vari smelties spēku no
Ormaņkalna, no dabas bagātībām stipru
veselību, lai saule dod dzīvesprieku un pozitīvas domas, lai nebeidzams tuvākās apkārtnes pētīšanas un izzināšanas process,
lai rūdījums no skarbajiem ziemas vējiem un
vienmēr siltas tējas krūze pēc garām pastaigām!
Siltus sveicienus sūtot, Līvija Levinska.

Bibliotēku aktualitātes

Ziema, ziemiņa…

Šogad Latvijā ir īsta ziema. Izbaudīti gan
puteņi, gan sniega kupenas, gan sals, gan atkušņi.
Viesītes bibliotēkā no 2. februāra apskatāma zīmējumu izstāde Ziema, ziemiņa mūsu lasītāju acīm. Līdzīgi kā iepriekšējo izstādi Mana
vasara, arī šo veido mūsu bibliotēkas lasītāji un

apmeklētāji.
Pirmie, kas atnesa savus darbiņus, bija Viesītes vidusskolas 1. a klases bērni Dainis un Ilga
Bitinieki un Lita Anastasija Bērziņa, 3. klases
skolēns Dāvis Kirstuks. Šie bērni nāk uz bibliotēku kopā ar saviem vecākiem vai vecvecākiem,
un paldies viņiem par atsaucību un sadarbību!
Savus zīmējumus par ziemu izstādei atvēlēja,
var teikt, profesionālis zīmēšanas jomā 8. b klases skolēns Alens Justs Plēsums, kurš ir Viesītes
Mākslas un mūzikas skolas absolvents. Izstādi
ar saviem krāšņajiem zīmējumiem papildināja
mūsu lasītāja Irēna Krastiņa, viņa atnesa arī savas mazmeitas rīdzinieces Elizabetes Krastiņas
zīmējumu. Drīz bibliotēku apciemoja Viesītes
vidusskolas skolotāja Daina Vanaga un pievienoja izstādei savu audzēkņu Rūdolfa Jaundāldera, Samantas Eihmanes-Kamkinas, Monalīnas Keitas Andersones, Līgas Cīrules, Ilgas un
Daiņa Bitinieku darbus, pārsvarā kolāžas.
Šī ziema ar savu bargumu, bet tomēr arī ar
skaistumu, domājams, vēl ilgi saglabāsies ļaužu
prātos. Kā atmiņas par to paliks šie zīmējumi.
Bibliotekāre I. Jančevska
I. Jodgudes foto
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“Reiz bija…”
Latviešu tautas
teikas – viens no
folkloras žanriem
Šī gada 4. un 5. februārī ceturtajām
klasēm notika tematisks pasākums “Reiz
bija…” - latviešu tautas teikas kā viens no
folkloras žanriem. Pasākums tapa pēc 4. b
klases skolotājas E. Kalniešas ierosinājuma,
lai dažādotu tiešsaistē notiekošās latviešu
valodas stundas. Tā kā šīs klases apguva
tēmu, kas saistīta ar latviešu tautas teikām,
tad vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma sagatavoja stāstījumu un grāmatu apskatu par
šo tēmu.
Zoom tiešsaistes stundā (šāda
darba forma mums, bibliotekārēm, bija kaut
kas jauns) skolēniem pastāstīju par to, kas ir
latviešu tautas teikas, ar ko tās atšķiras no
latviešu tautas pasakām. Stāstīju par teiku
iedalījumu: izcelšanās, vēsturiskās un mitoloģiskās teikas, kādas ir to pazīmes, pēc kā
tās atpazīt.
Pastāstīju arī par slaveniem cilvēkiem, kas
savu dzīvi veltījuši šī folkloras žanra - teiku vākšanai un apkopošanai. Ievērojamākie no
tiem ir A. Lerhis-Puškaitis (1859-1903) un P.
Šmits (1869-1938), kas savas dzīves laikā savākto materiālu izdevuši grāmatās. Diemžēl
šo izdevumu bibliotēkās nav, bet grāmatas
iespējams aplūkot Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Jāpiebilst, ka trīs P. Šmita “Latviešu
pasakas un teikas” sējumi (13. – 15.) ir lasāmi elektroniskā versijā un atrodami adresē:
http://lfk.lv/e-resursi. Šo teiku lasīšanu var
izvēlēties tie, kas ir draugos ar datoru.
Pasākuma turpinājumā skolēnus iepazīstināju ar bibliotēkā esošajām grāmatām,
kurās arī var izlasīt teikas. Visa mēneša garumā grāmatas izvietotas tematiskā izstādē,
kuru bibliotēkas apmeklētāji var aplūkot un
izvēlēties līdzņemšanai.

Viesītes vidusskolas
bibliotekāre G. Plēsuma
L. Griškenas foto
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Laba grāmata – ārsts!

Mēs lasām, lai zinātu, ka neesam vieni (K.
S. Luiss). Ikviens, kas lasa grāmatas, piekritīs
domai, ka laba grāmata ir kā ārsts. 13. martā jau
apritēs gads, kopš dzīvojam Covid-19 vīrusa
važās. Šajā laikā grāmata palīdz mūsu ikdienai.
Saukas bibliotēkā 2020. gadā 10 lasītākās
grāmatas: Andris Grīnbergs “Katru dienu ar
piesitienu”, Čingizs Abdullajevs “Veneras otrā

piedzimšana”, “Latvijas leģendas”, Toms Vuds
“Miesassargs. Nāves spēle”, Andra Manfelde
“Vilcēni”, Biruta Eglīte “Uzdāvini man jaunu dienu”, “Mēs neesam VIESI TE! Mīlestībā
Viesītes novadam”, Svetlana Amberga “Versija:
Tēvi”, Ilze Jansone “Vīru lietas”, Roberts Kreiss
“Bīstamais cilvēks”.
2020. gada čaklākie lasītāji - Austra
Daukste (attēlā pa labi) un Valdis Lukaševics
(attēlā pa kreisi). Sveicam! Paldies visiem, kas
izvēlas sev tīkamāko lasāmvielu bibliotēkā!
Prieks, ka pasūtītā prese ceļo pie lasītājiem.
Prieks, ka Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas
lapā bibliotēkai pērngad ir 135 virtuālie apmeklējumi. Bibliotēkai ir pieci 3td-eGrāmatu
lasītāji; lasītāji un citi interesenti seko bibliotēkas norisēm vietnē: facebok.com. Paldies!
Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

Ko un cik esam lasījuši Viesītes
bibliotēkā pērngad?

Desmit lasītākās grāmatas Viesītes bibliotēkā 2020. gadā: Adele Pārksa “Brilles
aklai mīlestībai”, Lusinda Railija “Eņģeļu
koks”, Kristīna Eldžera “Baņķiera sieva”, Jūlija Jakovļeva “Mednieks tieši virsū skrien”,
A. Dž. Finns “Sieviete logā”, Dace Judina
“Cietāks par dimantu”, Rolanda Bula “Stopētāju lieta”, Endrū Meins “Rotaļlietu vīrs”,
Jorgs Mauers “Sniegā nesalst tikai nāvei” un
Dagnija Dreika “Villa Majorenhofa”.
Starp bērnu grāmatām lasītākās ir

Arantas Ragastes “Dvīņumāsas”, Lilijas Berzinskas “Meža pasakas” un Ievas Samauskas
“Vecais iet pa dārzu, pankūkas bārdā”.
Prieks par ikvienu mūsu lasītāju, taču
īpaši gribam atzīmēt čaklākos lasītājus 2020.
gadā (iekavās – izlasīto grāmatu skaits):
Ivars Orbidāns (130), Ruta Krūkle (82),
Guntis Janovskis (78), Ilga Šteinarte (72),
Leons Gaidis (65), Biruta Revizore (64), Jānis Ūdrsala (61), Anita Caune (57), Jolanta
Kovnacka (57), Rita Kivleniece (55).

Starp bērniem čaklākie 2020. gadā bijuši Dāvis Kirstuks (123), Jānis Edvīns Kalējs
(33), Adriāna Sļadze (29), Patriks Bērziņš
(29), Ričards Bērziņš (24).
Paldies arī visiem tiem, kuri ne tikai lasa
bibliotēkā, bet arī dāvina tai grāmatas, tā sagādājot prieku arī citiem lasītājiem! Mēs to
patiešām novērtējam!
Gaidīsim ikvienu
Viesītes bibliotēkā arī 2021. gadā!
Bibliotekāre I. Jodgude

JUBILEJĀ ATCEROTIES

Garīdzniekam, gleznotājam NIKOLAJAM MALCENIEKAM - 105
(1916.19.02. - 1988.02.12.)

Nikolajs Malcenieks dzimis 1916. gada 19.
februārī Krievijā, kur viņa tēvs Pēteris Jaroslavjas apgabalā Dvorjankinas muižā bija pārvaldnieks. Arī toreiz latvieši devās svešumā laimi
meklēt, jo ģimenēs, kur daudz bērnu, vajadzēja
pelnīt maizi, bet tēvu zemē nepietika darba. Pēc pirmā pasaules kara ģimene atgriezās
dzimtenē - Saukas ”Rutku” mājās. Niks astoņu

bērnu ģimenē bija ceturtais. Rutku saimniecība viņam varēja sagādāt labu izglītību - mācības ģimnāzijā Rīgā un studijas Teoloģijas fakultātē. Nikolajs cerēja, ka būs mācītājs Saukas
baznīcā. Otrais pasaules karš nodomus izjauca.
Dažus gadus pastrādājis par latviešu valodas
un zīmēšanas skolotāju, Nikolajs pēc kara atgriezās Saukā. Mācītājs Žanis Dambis bija devies bēgļu gaitās uz Kurzemi un tur iestrēdzis.
Baznīca stāvēja pamesta, bez dievlūdzējiem.
Viņš atsāka dievkalpojumus, par ko izpelnījās
sešus soda gadus Kolimas vergu nometnēs. No
bada nāves viņu paglāba zīmēšanas talants.
Viņš kopēja izcilu krievu gleznotāju darbus,
lai nometnes priekšniekiem būtu, ar ko istabas
izpušķot.
1956. gadā Nikolajs atgriežas Latvijā un
sešus gadus nostrādā Nacionālajā teātrī par dežurantu. Kolimā iemantotā kaulu slimība drīz
viņu iesēdināja invalīdu ratiņos, un viņam palika prieks darboties ar krāsām un otām. Gatavotas arī dekorācijas teātru izrādēm.
No 1967. gada mākslinieks dzīvoja Ikšķilē,
kopā ar savu dzīvesbiedri Zentu Vilsoni uzbūvēja ģimenes mājiņu.
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Kopā ar mākslas zinātnieku Arturu Vaidziņu noorganizētas daudzas akvareļu izstādes. Kā raksta Nikolajs: “…Ikšķilē, Neretā un
tad mūsu vismīļajā Saukā… Bet vai tad galā
nepieminēt ar pasta balodi tālumtālā pasaulē
simtu simtām aizlidojušās?”
Vēstuļu sarakste bija arī ar saucieti Birutu
Beķeri, un mazās akvareļu miniatūru glezniņas ceļoja uz Sauku.
Mākslinieka Nikolaja Malcenieka piemiņas vieta atrodas Ikšķiles kapos.
Paša atainotu dzīves stāstu variet lasīt
Saukas Sabiedriskā centra izdotajā 6. grāmatā
“Mūsu stāsti. Atgriešanās”.
Informāciju sagatavoja V. Lāce.
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Birutas Beķeres piemiņai

Daudz darbiņu padarīti,
Daudz solīšu iztecēti,
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
(Latv. t. dz.)
Baltā, sniegotā dienā, 18. janvārī, mūža
miegā aizmiga mūsu novada Saukas pagasta mīļā iedzīvotāja BIRUTA BEĶERE
(1927.15.11. - 2021.18.01).
Biruta dzimusi Saukas pagasta “Priedkalnu” mājā, zemnieku ģimenē. Augusi,
skolojusies, strādājusi, dzīvojusi tepat, Saukā. Savā garajā mūžā Rutiņa (tā viņu ikdienā uzrunāja) bija uzticīga Dievam. Pirmos
pamatus “ticības lietās” mājās mazajai Birutai ielika vecāmāte.
Skolas gaitas viņa sāka Saukas sešgadīgajā pamatskolā. To absolvēja un mācības
turpināja Saukas divgadīgajā lauksaimniecības skolā. Pēc pirmā mācību gada sākās

Rutiņa pie dzimtās “Priedkalnu” mājas 2020. gada 15. augustā
(pēdējais foto).
Otrais pasaules karš. Viņa pārgāja mācīties
uz Mājturības skolu Saukā. Pēc kara tika
izveidots Saukas lauksaimniecības tehnikums, un Rutiņa tajā ieguva agronomes
specialitāti.
1947. gada jūlijā Saukas luterāņu baznīcā viņu iesvētīja mācītājs Romāns Šmits.
Kopš tā laika Rutiņa kalpoja draudzē. Viņa
bija baznīcas dvēselīte. Nenovērtējams ir
viņas ieguldījums Saukas evaņģēliski luteriskās baznīcas uzturēšanā un saglabāšanā.
Svinot 90. dzīves jubileju, Rutiņa saņēma
LELB apbalvojumu “Uzticības vairogs”, par
nenogurstošu novada un sava pagasta vēs-

tures glabāšanu un popularizēšanu saņēma
“Mazā Bānīša-2017” balvu.
Dievs Rutiņai bija dāvājis labu veselību,
darba sparu un siltu, līdzjūtīgu sirdi. Nevienu dzīves stundu viņa nevadīja dīkā. Kad
spēki gāja mazumā, viņa lasīja grāmatas.
Nekad nesūdzējās par dzīvi. Allaž iztika ar
to, cik Dievs devis, lai varētu savu nastu nest
un dalīties ar citiem…
Paldies Tev, Rutiņ! Lai salda dusa dzimtās puses Smiltaines kapsētā!
V. Lāce
Autores foto

Aktualitātes lauksaimniekiem

• Valsts atbalsts lauksaimniecībai. 18.
februārī valdība apstiprināja Zemkopības
ministrijas sagatavotos grozījumus, akceptējot 8720490 eiro atbalsta finansējuma piešķiršanu lauksaimniekiem lopkopības un
augkopības attīstībai, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai, tirgus veicināšanai, dalībai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmās,
lauksaimniecības profesionālo izglītības
programmu pilnveidošanai un iepriekšējā
gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes
finansēšanai. Detalizētāka informācija: https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei
• Kūtsmēslus varēs uzglabāt arī citā
kūtsmēslu krātuvē vai nodot uzglabāšanā.
Apstiprināti ZM sagatavotie grozījumi noteikumos, kas reglamentē īpašās prasības
piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku
novietnēs, papildinot līdzšinējos nosacījumus virszemes ūdeņu un pazemes ūdeņu
aizsardzībai no piesārņojuma, ko rada kūtsmēslu un vircas noplūde. Plašāk: https://

zm.gov.lv/presei/kutsmeslus-vares-uzglabat
• Ar 2021. gada martu Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūra (VTUA) atklāj traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezonu,
dodoties maksimāli tuvu traktortehnikas
atrašanās vietai. Apskates laikā obligāti jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās
prasības. Traktortehnikas īpašnieki aicināti
taupīt savu laiku un ikdienas darbu plānošanā izmantot interaktīvu valsts tehniskās
apskates rīku/karti, kuru var atrast VTUA
tīmekļa vietnē (www.vtua.gov.lv), sadaļā
“Tehniskās apskates”. Tajā jebkurš interesents var meklēt vajadzīgo laiku vai traktortehnikai pietuvināto apskates vietu.
• PVD aicina mājputnu turētājus nelaist mājputnus ārpus telpām vai nožogotām konstrukcijām, nepieļaujot mājputnu
kontaktu ar savvaļas putniem, īpaši - ūdens
putniem (gulbjiem, pīlēm), kā arī atlikušajos
ziemas un gaidāmajos pavasara mēnešos atturēties no mājputnu iegādes citās Eiropas
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valstīs. Mājputnu īpašniekiem nekavējoties
jāziņo PVD, ja putniem novēro slimības pazīmes. Ņemot vērā pieaugošos putnu gripas
draudus, ZM plāno noteikt papildu biodrošības pasākumus mājputnu novietnēm visā
valsts teritorijā, tostarp ierobežojot mājputnu turēšanu ārpus telpām, lai novērstu to
tiešu vai netiešu kontaktu ar savvaļas putniem.
• Jēkabpils KB 17. martā rīko tiešsaistes
semināru “Aktualitātes lauku uzņēmējiem”
par nodokļu aktualitātēm, 2020. gada IIN
deklarācijas sagatavošanu un ALTUM atbalsta programmām. 19. martā - par darba
aizsardzības prasībām lauksaimniecības
nozarē un NVA pieejamo atbalstu lauku uzņēmējiem. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, elektroniski: anita.putka@llkc.lv vai t.
26511269.
LLKC Jēkabpils KB uzņēmējdarbības
konsultante A. Putka
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ATVADU VĀRDI
Ārijas Jurkevicas (1927-2021) piemiņai

Ir balta mirdzoša ziemas
diena. Zemi, mājiņu jumtus un
skaisto vasaras un rudens puķu
dārzu klāj saulē vizuļojošs brīnumbalts pārklājs. Kā atmiņas,
kā gadi un dienas, kas dzīvotas,
- izdziedātas un izjustas. Balts kā
prieks par skaistumu un Dabas
mātes brīnumiem sev apkārt par zaigojošu, tikko izplaukušu
ziedu, par sārtu ābolu rasainajā
zālē mājas pagalmā un bezdelīgu šķūnīša jumta korē. Balts, tīrs
un rūgts - kā atmiņas par saviem
senčiem un jaunības dienām. Tur
- kaut kur pagātnē - aizplūduši
skolas gadi Dešu skolā un Viesītē.
Kā baltais sniegs zuduši tēva un
mātes rūpju un sāpju dzīves raksti, kam pāri gājis karš, izsūtījums
un zaudējumu rūgtums. Dzimta
no Saukas un Rites mīļajām vietām aizplūdusi visos pasaules ce-

ļos, bet Ārija iesakņojusies tepat
– Viesītē, lai kā balta ābele ziedētu savos pavasaros un apdāvinātu
mūs ar savu viedumu. Tas bijis kā
bagāts pūrs, no kura paņemams
pa gabalam vien dzīves gudrības
un pieredzes.
Viņas pasaule bija gaiša,
dāsna, labestīga, ievainojama un
piedodoša. Gaišums un prieks
staroja acīs, kad sarunas vedās
par Viesītes bānīti un visiem
saviem mīļajiem cilvēkiem. Mazais mūsu pilsētiņas brīnums bānītis - kā dzīves centrs, ap ko
griezās visi notikumi Viesītē un
arī Ārijas ģimenē. Un viņas mīļie bērni - pašos sirds dziļumos,
par ko domāt, lepoties un priecāties. Tāda mums paliek atmiņā
Ārija - ar savu vienmēr skaisto
un sakopto dārzu, ar rūpēm par
Riekstu meža tīrību, tautastērpu

Pārdomām…

goda vietā un svētkos, latvisko dzīvesziņu, atmiņu stāstiem
par senajiem laikiem un vietām,
dziedāšanas mīlestību, darbīgumu, čaklajām un prasmīgajām
šuvējas un rokdarbnieces rokām
un vēl, un vēl. Pa ielu viņa nāks
pretī savā baltajā apģērbā, ar
skaistu platmali galvā un staltu
stāju, bet neatnāks...
Gaišā piemiņā paliks Ārijas
dzīves gaitas Viesītē, viņas darba gadi un neviltotās rūpes par
Mazā bānīša likteni. Paldies,
mūsu Ārija! Tas ir tik maz, ko varam pateikt, bet šie vārdi šoreiz
ir gan smagi kā zaudējums, gan
viegli un gaiši kā Tavs Mūžības
ceļš.
I. Svilāne
Vēl mana dvēsele iet
Sēlijā pa baltām takām.
Vēl Dešu skola mana
Ceļa malā, blakām.
Es Ormaņkalnā izbrīnīta
Zaļumā un saulē veros.
Es Saukas ezerā no
plaukstas
Vēsu ūdens malku dzeros.
Un Viesītē ar bānīti
Pa izzudušām sliedēm
braucu.
/Ārija Jurkevica/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ārijas Jurkevicas tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Viesītes muzeja
“Sēlija” kolektīvs,
bijušie dzelzceļnieki
un viņu ģimenes.

Ir tik viegli pazust, bet grūti atgriezties. Ir tik viegli lasīt, bet grūti izlasīt. Viegli – mīlēt.
Grūti - aizmirst. Ir tik viegli rakstīt, grūti – uzrakstīt. Viegli – nosodīt, grūti – saprast. Viegli –
klausīties, grūti – sadzirdēt. Ir tik viegli saņemt, grūti – saņemties. Ir tik viegli nokrist, bet grūti
piecelties. Ir tik viegli dzīvot, bet grūti izdzīvot.
Katrs vārds un katra doma mūsos kaut ko maina. Pārmaiņām ir jāsagatavojas. Tad arī mēs
esam tām gatavi! Ar to arī pietiek, jo tikai aiz domas seko vārds. Domai vēl tapt, vārdam vēl
izskanēt!
Ir tik daudz domu un jūtu, emociju un pārdzīvojumu, dienu un nakšu. Visam ir sava otra
puse… Ne vien tumsa, bet arī gaisma. Ne tikai bēdas un sāpes, bet arī dzīvesprieks un laimes
sajūta…
Ir jēga dzīvot, ir! Tikai jāsaskata gaisma tuneļa galā… Ticēt sev un saviem spēkiem ir viss,
kas nepieciešams, lai dzīvotu un izdzīvotu. Tici vārda spēkam un domas graudam, un tu tiksi
tālāk!

Pieminam
aizsaulē
aizgājušos…
Lidija Matuka
1936. - 26.01.2021.
Viesīte
Vladimirs Kiseļevs
1958. - 26.01.2021.
Saukas pagasts
Dzidra Ozoliņa
1929. - 28.01.2021.
Viesīte
Pēteris Veigurs
1939. - 29.01.2021.
Viesītes pagasts
Gundars Malcenieks
1932. - 30.01.2021.
Saukas pagasts
Ausma Livdāne
1937. - 03.02.2021.
Rites pagasts
Teresa Grigorjeva
1940. - 04.02.2021.
Viesīte
Jānis Pudžs
1932. - 08.02.2021.
Viesīte
Vilma Gaidžuna
1935. - 09.02.2021.
Rites pagasts
Zelma Bārzdaine
1924. - 11.02.2021.
Viesīte
Aivars Šmuksts
1963. - 13.02.2021.
Viesīte
Ārija Jurkevica
1927. - 16.02.2021.
Viesīte
Ilga Lasmane
1937. - 19.02.2021.
Viesīte
Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem!

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

