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Piedod citiem nevis tādēļ, ka viņi to ir pelnījuši, bet tādēļ, ka tu esi pelnījis mieru.

R. Orupa foto

Ardim Liepiņam sudraba un bronzas medaļas
Jaunatnes ziemas Olimpiskajās spēlēs!

No 9. līdz 22. janvārim Šveices pilsētā 
Lozannā (Sanktmoricas trasē) norisinājās 
III Jaunatnes ziemas Olimpiskās spēles.

17. janvārī Latvijas kamaniņu divnieku 
ekipāža Kaspars Rinks/Ardis Liepiņš izcīnī-
ja sudraba medaļas, no uzvarētājiem - Vā-
cijas kamaniņu braucējiem atpaliekot par 
0.302 sekundēm divu braucienu summā. 
Abos braucienos puiši uzrādīja trešo labā-
ko starta laiku, bet trasē spēja uzlabot savu 
sniegumu un izcīnīja 2. vietu.

20. janvārī kamaniņu braucēji izcīnīja 
vēl vienu godalgu Latvijai. Komandu stafetē 
Justīne Maskale, Gints Bērziņš un Kaspars 
Rinks/Ardis Liepiņš III Jaunatnes ziemas 
Olimpiskās spēles noslēdza ar bronzas me-
daļām.

Kopumā Latvijas kamaniņu braucēji iz-
cīnīja četras medaļas: vienu zelta, vienu sud-
raba un divas bronzas.

Sveicam un lepojamies!
Sēlijas SS direktora vietniece G. Klibiķe

Foto no LOK arhīva

Celies un ej

Un uzsmaidi šai pasaulei

Celies un ej

Kaut krūtīs brīžiem

Kāds pelēku svinu lej

Celies un ej

Un pasaki šai pasaulei

Ka proti smaidīt

Un sauli gaidīt

Un no smagās svina upes

Savu ikdienas laimi liet

Tu vari visu gan raudāt gan smiet

Un sapņus piepildot

Cauri dzīvei ar smaidu iet

Tikai notici sev

Tikai celies un ej

Jo tu esi kādam vajadzīgs

Un šai baltajai pasaulei.
Anita Mutule

20. janvārī iededzām ugunskuru 1991. 
gada Barikāžu aizstāvju atcerei, un šo 
ugunskuru iededzināja tā laika aizstāvji Ser-
gejs Kļaviņš un Modris Lāčplēsis.

Mēs iededzām arī septiņas sveču liesmi-
ņas kritušo varoņu piemiņai.

Paldies visiem, kuri atnāca un iededza 
arī sevī kādu atmiņas liesmu!

Prieks par jauniešiem, kuri līdzās klau-
sījās foto kabineta vadītāja Gunāra Spīdaiņa 
stāstījumā par šo barikāžu laiku!

Paldies bibliotēku vadītājām, Gunāram 
Spīdainim par izvietoto informāciju, foto-
grāfi jām!

Lones Tautas nama 
vadītāja I. Malceniece

Ugunskurs barikāžu atcerei 
deg arī Lonē
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Mūsu skaistā Latvija. Tik bieži tai uz-
glūnējušas svešas acis, tik bieži minušas sve-
šas pēdas. Mūsu uzdevums šodien - mīlēt, 
cienīt, attīstīt un nosargāt savu zemi, savu 
Latviju.

20. janvāris ir 1991. gada Barikāžu aiz-
stāvju atceres diena, kurā nozīmīgi kļūst 
jautājumi: kas mums bija Barikādes, kāda 
bija to loma toreiz un tagad?

17. janvāra rītā pie Viesītes vidusskolas 
notika Barikāžu atceres pasākums, kurā tika 
meklētas atbildes uz šiem jautājumiem. 5. a 
klases skolēni un Skolēnu saeimas pārstāv-

ji kopā ar vēstures skolotāju Līviju Levins-
ku bija sagatavojuši hronoloģisku barikāžu 
stāstu, iekļaujot tajā dažādu cilvēku atmiņas 
par notikumiem pirms 29 gadiem. Ar savām 
atmiņām par trauksmaino laiku dalījās Vie-
sītes nodaļas Tautas frontes vadītājs, Viesītes 
vidusskolas direktors Andris Baldunčiks.

Pēc pasākuma, kavējoties atmiņās un 
pārrunājot visu dzirdēto, bija iespēja pasil-
dīties pie ugunskura un baudīt siltu tēju.

Sagatavoja VV direktora vietniece 
audzināšanas jomā S. Milakne.

R. Orupa foto

Atmiņu ugunskurs pie Viesītes vidusskolas

Saukā atceras 1991. gada barikāžu notikumus
“Nolieksim galvas
Un paklusēsim,
Gaišas domas ar sveču 
plaukstiņām sēsim.
Lai arī nelaiks prātus un 
atmiņu mērdē,
Palieciet, varoņi,
Latviešu ticības sirdī.

Nolieksim galvas
Un paklusēsim,
Stiprāki aiziesim,
Apņēmīgāki spēsim
Iznest šo zemi
Caur gadsimtu apburto loku,
Sniedzot viens otram roku.”

Barikāžu laiks Rīgā ir vēl 
tepat blakus, tomēr laiks rit, un 
ir izaugusi jauna paaudze, ku-
rai par tā laika notikumiem tik 
tuvā vēsture tiek atgādināta vien 
skolas grāmatās, aculiecinieku 
un Barikāžu sargu atmiņās. Arī 
šogad, 15. janvārī, Saukā notika 
1991. gada Barikāžu dienu atce-
res pasākums, lai dalītos atmi-

ņās ar jauno paaudzi, skaidrotu 
viņiem, cik svarīgs bija šis laiks 
Latvijai, ko tas deva un ka jāsa-
ka paldies tiem cilvēkiem, kuri 
paveica to, ka varam dzīvot tā, kā 
vēlējāmies.

Pasākuma sākumā saucieši 
pulcējās ciemata centrā, lai ko-
pīgi iedegtu atmiņu ugunskuru. 
Aizdegt ugunskuru tika aicināts 
Barikāžu dalībnieks Indulis 
Dambergs un skolnieks Rodrigo 
Lūsis. Pēc tam bērni pie uguns-
kura nolika savās plaukstiņās 
sildītas svecītes Barikādēs kri-
tušo piemiņai. Atsaucot atmiņā 
tā laika notikumus un sajūtas, 
Jurgita Garole lasīja dzeju par 
Zaķusalu, kas rakstīta 1991. gada 
16. un 17. janvārī. Pasākuma da-
lībniekus uzrunāja arī Viesītes 
novada izpilddirektore Sanita 
Lūse, atgādinot, cik nozīmīgs ir 
šis notikums, un aicināja to ne-
kad neaizmirst.

Pēc ugunskura iedegšanas 
pasākums turpinājās Saukas bib-

liotēkā, kur komponists Aigars 
Godiņš priecēja ar saviem skaņ-
darbiem. Sildoties pie karstas tē-
jas tases, ritēja sarunas, atsaucot 
atmiņā trauksmainos 1991. gada 
notikumus.

Paldies visiem pasākuma ap-
meklētājiem, Aigaram Godiņam 
par muzicēšanu un bibliotēkai 

uzdāvināto DVD koncerta ie-
rakstu “Aigars Godiņš, Guntars 
Godiņš “Līdzi balsij”” un Jurim 
Veiriham par ugunskura sagata-
vošanu!
Informāciju sagatavoja V. Lāce, 

Saukas bibliotēkas vadītāja.
J. Veiriha foto

BARIKĀŽU ATCERES 
PASĀKUMS RITĒ

Par 1991. gada barikāžu notikumiem 
daudzi no mums priekšstatu rod pēc no-
stāstiem, grāmatām, filmām un piemiņas 
pasākumiem. Tikai daži ir atradušies no-
tikuma vietā - Barikādēs.

20.  janvārī Rites pagastā pulcējās gan 
tie, kuri bija Barikādēs, gan tie, kuri gri-
bēja satikt Barikāžu dalībniekus. Pasā-
kums iesākās ar svecīšu aizdegšanu tiem 5 
nošautajiem, kas bezbailīgi, bez ieročiem 
rokās devās cīņā pret bruņoto ienaid-
nieku. To dienu aculiecinieki - Barikāžu 
dalībnieki - īsumā pastāstīja par izjū-
tām, ko piedzīvoja, atrodoties Barikādēs. 
Nedaudz vēlāk visi pasākuma dalībnieki 
devās uz Rites Tautas namu, kur gan Ba-
rikāžu dalībniekiem, gan citiem pasāku-
ma apmeklētājiem bija sagatavoti dažādi 
pārbaudījumi. Pirmais pārbaudījums 
bija viktorīna par to dienu spilgtākajiem 
notikumiem. Pēc pārbaudījuma noskaid-
rojās, ka visiem vienlīdz labas zināšanas 
par notikumiem Barikādēs. Pēc tam seko-
ja vairākas veiklības pārbaudes. Kad visi 
pārbaudījumi izpildīti un Barikāžu dalīb-
nieki atbildējuši uz visiem jautājumiem, 
Rites pagasta pārvaldes vadītāja Barikāžu 
dalībniekam pateica paldies un novēlēju-
ma vārdus.

Rites pagasta pārvaldes vārdā sakām 
paldies visiem tiem, kas izrādīja interesi 
un rada iespēju apmeklēt šo pasākumu!

Pasākuma organizatori
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

1. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošo telpu - Smilšu iela 41, Viesīte, Vie-
sītes nov., būvē ar kadastra apzīmējumu 
56150010314005 (telpa Nr. 4) nomas izso-
les protokola apstiprināšanu. Par Viesītes 
novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma - Viesītes pagasta “Ceļmalieši”, 
atkārtotās izsoles protokola apstiprināša-
nu, par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma - Rites pagasta 
“Aizvēji”, izsoles protokola apstiprināša-
nu.

2. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošā dzīvokļu īpašuma - “Aronijas 
3”-17, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., iz-
soles pārtraukšanu, par Viesītes novada 
pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašuma 
“Māja Nr. 1”-17, Sauka, Saukas pag., Viesī-
tes nov., pārdošanas pirmpirkuma kārtībā 
procesa atcelšanu.

3. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma - Viesīte, Brī-
vības iela 37A, atsavināšanu (pārdošanu).

4. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu - Saukas 
pagasta “Skosu Pilskalns”, Saukas pagasta 
“Mazbērīši”, Viesītes pagasta “Mežavidi-
ņi”, Viesītes pagasta “Purvmeži”, Elkšņu 
pagasta “Laukkārkļi”, Viesītes pagasta 
“Vārnaviņas” - trešo, atklātu, mutisku iz-
soli ar augšupejošu soli un izsoles notei-
kumu apstiprināšanu (izsoles notiks 2020. 
gada 7. februārī).

5. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu - Elkš-
ņu pagasta “Petrovkas”, Elkšņu pagas-
ta “Meža Orstes”, Viesītes pagasta “Pie 
Priedniekiem” - atklātu, mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu (izsoles notiks 2020. gada 
7. februārī).

6. Par valsts budžeta mērķdotācijas 
sadali Viesītes novada iestādēs no 2020. 
gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. augus-
tam:

6.1. apstiprināja mērķdotāciju sadali 
vispārējai izglītībai EUR 409528 (no 2020. 
gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. augus-
tam), tai skaitā algu fonds EUR 330025:

• Viesītes vidusskola, kopā EUR 
330025; mēnesim EUR 41253;

6.2. apstiprināja mērķdotāciju sadali 
apmācībai bērniem no piecu gadu vecuma 
EUR 53744 (no 2020. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. augustam), tai skaitā algu 
fonds EUR 43310: 

• pirmskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, 
kopā EUR 36200; mēnesim EUR 4525,

• Viesītes vidusskola, kopā EUR 7110; 

mēnesim EUR 889;
6.3. apstiprināja mērķdotāciju sadali 

interešu izglītības programmu īstenoša-
nai EUR 16544 (no 2020. gada 1. janvāra 
līdz 2020. gada 31. augustam), tai skaitā 
algu fonds EUR 13332:

• Viesītes vidusskola, kopā EUR 6666; 
mēnesim EUR 833,

• Viesītes Mūzikas un mākslas skola, 
kopā EUR 6666; mēnesim EUR 833;

6.4. apstiprināja mērķdotāciju pašval-
dības māksliniecisko kolektīvu vadītāju 
atlīdzībai EUR 2382 (no 2020. gada 1. jan-
vāra līdz 2020. gada 31. decembrim), tai 
skaitā algu fonds EUR 1919,57:

• Viesītes kultūras pils vidējās paau-
dzes deju kolektīva “Augšzeme” vadītājam 
EUR 639,85; mēnesim - EUR 53,32,

• Viesītes kultūras pils jauniešu deju 
kolektīva “Augšzeme 1” vadītājam EUR 
639,85; mēnesim - EUR 53,32,

• Viesītes kultūras pils vidējās pa-
audzes deju kolektīva “iDeja” vadītājam 
EUR 639,89; mēnesim - EUR 53,32.

7. Par Viesītes novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētāja un domes deputātu at-
līdzības koeficientu apstiprināšanu 2020. 
gadam.

8. Par Viesītes novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr. 2019/10 “De-
centralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtība” apstip-
rināšanu.

9. Par finansējuma piešķiršanu no 
vides aizsardzības speciālā budžeta EUR 
599,58 par lielgabarīta atkritumu izveša-
nu uz SIA “Vidusdaugavas SPAAO “Dziļā 
vāda””.

10. Par atļauju SIA “Viesītes komu-
nālā pārvalde” dzēst debitoru (4 mirušo 
personu) parādu par kopējo summu EUR 
1846,15.

11. Par izmaiņām grāmatvedības uz-
skaitē, atļaujot izgrāmatot no bilances 3 
dzīvokļu īpašumus Rites pagastā.

12. Par aizdevuma segšanu Valsts ka-
sei, veicot priekšlaicīgu aizņēmuma at-
maksu projektam.

13. Par pašvaldības līdzfinansējumu 
EUR 200 apmērā fonda “Sibīrijas bērni” 
projektiem 2020. gadā.

14. Par pašvaldības līdzfinansējumu 
EUR 500 apmērā akadēmiķa Jāņa Stra-
diņa piemiņai veltītās skulptūras “Sēlijas 
sirds” izveidei Sunākstes mācītājmuižas 
parkā.

15. Atcēla Viesītes novada domes 2019. 
gada 25. novembra lēmumu Nr. 14 “Par 
aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta 

“Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
būvniecības 2. kārta” būvniecības darbu 
īstenošanai”. Nolēma lūgt Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministriju 
sniegt atzinumu par investīciju projekta 
“Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
būvniecības 2. kārta” atbilstību adminis-
tratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējī-
gai novada attīstībai, kā arī nolēma sniegt 
galvojumu Viesītes novada pašvaldībai 
piederošajai ar 100% kapitāldaļām sa-
biedrībai ar ierobežotu atbildību “Viesī-
tes komunālā pārvalde”, reģistrācijas Nr. 
55403000541, juridiskā adrese: Smilšu 
iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, 
aizņēmuma EUR 687700 ņemšanai Valsts 
kasē ar bankas noteikto procentu likmi 
projekta “Viesītes notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu būvniecības 2. kārta” īstenošanai. 
Aizņēmuma EUR 687700 summas izņem-
šanu paredzēt 2020. gadā.

16. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā, par ziņu par dekla-
rēto dzīvesvietu anulēšanu 3 personām.

17. Par zemes vienības atdalīšanu no 
nekustamā īpašuma “Ruduši” Viesītes 
pagastā, par zemes vienības atdalīšanu 
no nekustamā īpašuma “Vizbuļi” Elkšņu 
pagastā, par nekustamā īpašuma “Mācī-
tājmuiža” Saukas pagastā sadalīšanu, par 
nekustamā īpašuma “Aknīšāni” Elkšņu 
pagastā sadalīšanu.

18. Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu nekustamajam īpašumam - 
“Jaunsiliņi”, Viesītes pagasts, un nekusta-
majam īpašumam - Sporta iela 15, Viesīte.

19. Par zemes vienības platības apstip-
rināšanu, par zemes lietošanas mērķa no-
teikšanu, par grozījumiem Viesītes nova-
da domes 2019. gada 17. oktobra lēmumā 
Nr. 29 “Par zemes nomas līgumu slēgšanu 
un pagarināšanu un īpašuma sagatavoša-
nu atsavināšanai”, par zemes nomas līgu-
mu slēgšanu ar 8 personām, par zemes no-
mas tiesību izbeigšanu un nomas platības 
samazināšanu 3 personām.

20. Par dzīvokļa atsavināšanas pirm-
pirkuma kārtībā procesa uzsākšanu.

21. Par Viesītes novada pašvaldības 
dalību nekustamā īpašuma attīstības pro-
jektā Rites pagastā ar nolūku veikt derīgo 
izrakteņu kūdras ieguvi un kūdras pār-
strādes rūpnīcas būvniecību.

22. Par adresācijas objekta – Cīruļu 
ciems Rites pagastā - noteikšanu.

23. Nolēma uzsākt Viesītes novada At-
tīstības programmas 2014. - 2020. gadam 
Rīcības plāna un Investīciju plāna aktua-
lizāciju.

Informācija par notikušajām domes sēdēm un 
pieņemtajiem lēmumiem

Kārtējā novada domes sēdē 2019. gada 19. decembrī
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Ārkārtas domes 
sēdē 2019. gada 30. 

decembrī
1. Dome pieņēma saistošos noteikumus 

Nr. 2019/11 “Par grozījumiem 2019. gada 24. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2019/1 
“Par Viesītes novada pašvaldības 2019. gada 
budžetu”” ar Paskaidrojuma rakstu.

2. Saistošie noteikumi Nr. 2019/11 “Par 
grozījumiem 2019. gada 24. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 2019/1 “Par Viesītes 
novada pašvaldības 2019. gada budžetu”” 
stājās spēkā nākamajā dienā pēc to paraks-
tīšanas.

Ārkārtas domes sēdē 
2020. gada 8. janvārī

1. Par parakstu vākšanas vietas noteik-
šanu Viesītes novadā.

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tau-
tas nobalsošanas ierosināšanai par apturē-
to likumu “Grozījumi Republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu likumā” 
un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” 
atcelšanu, pamatojoties uz Latvijas Republi-
kas likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu 
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 
7. panta pirmo un otro daļu un saskaņā ar 
Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu ko-
misijas 2019. gada 27. decembra rīkojumu 
Nr. 173, dome nolēma Viesītes novadā no-
teikt vienu parakstu vākšanas vietu: iestāde 
“Viesītes novada pašvaldība”, adrese: Brīvī-
bas iela 10, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237.

Kārtējā novada domes 
sēdē 2020. gada 16. 

janvārī
1. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-

derošā dzīvokļa īpašuma - Viesītes novada 

Saukas pagasta Sauka, “Māja Nr. 1”-17, izsoli 
un izsoles noteikumu Nr. 2020/1 apstiprinā-
šanu.

2. Nolēma slēgt deleģēšanas līgumu 
ar Pļaviņu novada domi par likuma “Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. 
punktā noteiktās pašvaldības funkcijas 
(gādāt par iedzīvotāju izglītību) un 6. 
punktā noteiktās pašvaldības funkcijas 
(veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 
sportu) ietvaros esošu pārvaldes uzdevumu 
veikšanu Viesītes novada pašvaldības domes 
dibinātajā iestādē - Sēlijas Sporta skola: 
īstenot profesionālās ievirzes izglītības 
programmas sportā futbolā MT-1 (6), MT-4 
(29), MT-6 (22), MT-6 (40) mācību - treniņu 
grupās.

3. Atbalstīja Viesītes muzeja “Sēlija” 
sagatavoto projekta pieteikumu “Viesītes 
šaursliežu dzelzceļa mezgla āra ekspozīci-
ja ar aktivitātes elementiem” iesniegšanai 
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogram-
mas “Muzeju nozares attīstības program-
ma” 2020. gada projektu konkursā. Apstip-
rināja projekta kopējo summu EUR 3500 un 
projekta atbalsta gadījumā nolēma piešķirt 
pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 600.

4. Nolēma ar 2020. gada 1. martu veikt 
šādus grozījumus Viesītes novada pašvaldī-
bas institūciju amatu klasifikācijas sarakstā:

4.1. sadaļā “PII “Zīlīte”” amatam 
“Pirmsskolas iestāžu māsa”, klasifikācijas 
kods 222134, mainīt amata algu no EUR 714 
uz EUR 785; samazināt slodzi no 0,65 uz 0,6;

4.2. sadaļā “Viesītes vidusskola” ama-
tam “Skolu māsa”, klasifikācijas kods 
222134, mainīt amata algu no EUR 714 uz 
EUR 785; samazināt slodzi no 0,65 uz 0,6;

4.3. sadaļā “Rites pamatskola” ama-
tam “Skolu medmāsa”, klasifikācijas kods 
222134, mainīt amata algu no EUR 714 uz 
EUR 785; samazināt slodzi no 0,175 uz 0,16.

5. Apstiprināja Viesītes novada sais-
tošos noteikumus Nr. 2020/1 “Par Viesītes 
novada pašvaldības 2020. gada budžetu”. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to parakstīšanas.
6. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā, par īres līgumu paga-
rināšanu 62 personām.

7. Apstiprināja Saukas ezera apsaim-
niekošanas noteikumus. Noteikumi ir sa-
skaņoti Valsts Vides dienesta Daugavpils 
reģionālajā pārvaldē, Dabas aizsardzības 
pārvaldes Latgales reģionālajā administrā-
cijā un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselī-
bas un vides zinātniskajā institūtā “BIOR”.

8. Nolēma veikt:
8.1. iznomāto un iznomājamo zemes 

vienību pie Viesītes ezera īpašumā “Pie ak-
mens”, ar kadastra Nr. 56350120076, zemes 
nomas plānu sagatavošanu un nomas tirgus 
novērtējumu;

8.2. iznomāto un iznomājamo zemes 
vienību pie Saukas ezera īpašumā “Jaunsau-
ka”, ar kadastra Nr. 56880060036, nomas 
tirgus novērtējumu.

9. Izbeidza zemes nomas līgumu ar 1 
personu. Pieņēma lēmumus par zemes vie-
nības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 
- Saukas pagasta “Bāliņi”, par izmaiņām 
Valsts kadastra reģistrā, īpašuma tiesību 
nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes no-
vada pašvaldībai atsavināšanas procesa 
uzsākšanai, par nosaukumu noteikšanu, 
piešķiršanu un adreses maiņu kadastra ob-
jektiem.

10. Izskatīja biedrības “Saukas dabas 
parka biedrība” iesniegumu par nomas 
maksas samazināšanu par Saukas ezera 
nomu. 2009. gada 28. decembrī noslēgtajā 
ūdenstilpes nomas līgumā nomas maksa 
tika noteikta 1 eiro 42 centi par hektāru 
gadā. Nomas līgums beidzas 2021. gada 31. 
decembrī. Ņemot vērā minēto, dome nolē-
ma nesamazināt biedrībai “Saukas dabas 
parka biedrība” iznomātā Saukas ezera no-
mas maksu.

Domes sēžu protokoli publicēti 
pašvaldības mājaslapā: www.viesite.lv

Informāciju sagatavoja pašvaldības 
kancelejas vadītāja D. Vītola.

 SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītes novada Viesītē 

2020. gada 16. janvārī
Nr. 2020/1 

“Par Viesītes novada pašvaldības 
2020. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar LR likumiem“Par 
pašvaldībām”15. pantu, 43. pantu un 46. 
pantu,“Par pašvaldību budžetiem”, “Par 
budžetu un finanšu vadību”,“Par valsts 

budžetu 2020. gadam”.

1. Saistošie noteikumi nosaka Viesītes 
novada pašvaldības 2020. gada pamatbu-
džeta ieņēmumu, izdevumu un aizņēmu-
mu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pie-
nākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Viesītes novada pašval-
dības pamatbudžetu 2020. gadam šādā ap-
mērā (1. pielikums):

2.1.  kārtējā gada ieņēmumi – 4770795 
euro,

2.2.  kārtējā gada izdevumi – 4787936 
euro,

2.3.  naudas līdzekļu atlikums uz gada 
sākumu – 132720 euro.

3. Apstiprināt Viesītes novada pašval-
dības aizņēmumus 2020. gadam šādā ap-
mērā – 218587 euro (2. pielikums).

4. Apstiprināt Viesītes novada pašval-
dības galvojumus 2020. gadam šādā ap-
mērā – 675 euro (3. pielikums).

5. Apstiprināt Viesītes novada pašval-
dības Autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa 
programmu 2020. - 2022. gadam (4. pie-
likums).

6. Viesītes novada dome lemj par gro-
zījumiem Viesītes novada pašvaldības 
2020. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu 
un finansēšanas apmērā.

7. Viesītes novada dome no pašval-
dības budžeta rezerves fonda piešķir fi-
nanšu līdzekļus, nepārsniedzot rezervēto 
līdzekļu apjomu.

8. Viesītes novada pašvaldība 2020. 
gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu 
pamatsummas atmaksu un kredītu pro-
centu samaksu saskaņā ar noslēgtajiem 
aizņēmumu līgumiem un budžetā šim 
mērķim plānotajiem līdzekļiem.

9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par 
to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodro-
šinātu efektīvu un racionālu pašvaldības 
budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izde-
vumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz 
attiecīgajam mērķim tāmē plānotos paš-
valdības budžeta izdevumus atbilstoši 
ekonomiskajām un funkcionālajām kate-
gorijām.

Novada domes priekšsēdētājs A. Žuks

Red. piez. Ar visiem saistošo noteikumu 
pielikumiem iespējams iepazīties 

pašvaldības mājas lapas: www.viesite.lv 
sadaļas Pašvaldība apakšsadaļā Budžets.
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APSTIPRINĀTI
Ar Viesītes novada domes

2019. gada 19. decembra lēmumu
(prot. Nr. 16; 19.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītes novada Viesītē

2019. gada 19. decembrī
Nr. 2019/10

“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtība”

Izdoti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu, Ministru kabineta 
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentra-
lizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. 
punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1.  decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas, uzraudzī-

bas un kontroles kārtību;
1.2.  decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju 

pienākumus;
1.3.  minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no 

decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
1.4.  prasību minimumu asenizatoriem;
1.5.  asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.6.  asenizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, 

tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;
1.7.  atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem;
1.8.  ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētās kanali-

zācijas sistēmām neattiecas saistošajos noteikumos noteiktās pra-
sības.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu snieg-

šanu iedzīvotājiem;
2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto no-

tekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, 
transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu 
cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un da-
bas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrī-
šanas un savākšanas prasību ievērošanu Viesītes novada pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā.

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridis-
kajām personām Viesītes novada Viesītes pilsētas, Elkšņu, Cīruļu, 
Lones, Saukas ciemu administratīvajās teritorijās, kuru īpašumā vai 
valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

Šie noteikumi neattiecas uz Viesītes novada Klauces ciema ad-
ministratīvo teritoriju.

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst norma-
tīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un 
citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.

II. Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumusniegšanas un uzskaites jomā

5. Viesītes novada pašvaldība nodrošina:
5.1. decentralizētas kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu 

un uzturēšanu, decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uz-
raudzību;

5.2. asenizatoru reģistra izveidošanu un uzturēšanu, asenizato-
ru reģistrāciju un informācijas par asenizatoriem publicēšanu:

5.2.1. lai nodrošinātu 5.1. punktā minētās darbības, Viesītes 
novada pašvaldība slēdz līgumu par reģistra izveidošanu un uztu-
rēšanu ar Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju, 
finansējumu reģistra izveidošanai un uzturēšanai nodrošināt, iz-
maksas iekļaujot asenizācijas pakalpojuma cenā,

5.2.2. punktā 5.2. minētās darbības veic Viesītes novada domes 
izveidotā Komunālo jautājumu komisija;

5.3. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs no-
drošina:

5.3.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu 

un uzturēšanu,
5.3.2. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizē-

tajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību ievērošanas 
kontroli,

5.3.3. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūde-
ņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību,

5.3.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uz-
turēšanas prasību ievērošanas kontroli;

5.4. Viesītes novada pašvaldība un Sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu sniedzējs nodrošina informācijas sniegšanu 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto 
notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uz-
glabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu aplieci-
nošu dokumentāciju. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par 
decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosē-
dumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakal-
pojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, 
kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto no-
tekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums, darījuma 
(pakalpojuma) summu un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai 
no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

6. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās de-
centralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosē-
dumi ir jāizved uz Viesītes novadā esošām komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām (NAI) vai norādītām, centralizētajā kanalizā-
cijas sistēmā speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām.

7. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks piesaka no-
tekūdeņu izvešanu no krājtvertnes ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.

8. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežums no 
septiķa ir – viena reize gadā.

9. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu vai dūņu izvešanas bie-
žums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrī-
tos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 
m3/diennaktī, ir nosakāms saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto teh-
nisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju, 
vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas eksplua-
tācijas nosacījumiem gadījumos, ja decentralizētās kanalizācijas sis-
tēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās 
dokumentācijas.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzrau-
dzības kārtība

10. Pašvaldības noteiktā kontroles institūcija - Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs - ir tiesīga:

10.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sa-
ņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību;

10.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizē-
tajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaim-
niekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

10.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ie-
tvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā nodroši-
not tās precizēšanu, balstoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;

10.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no de-
centralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizato-
riem.

11. Ja Viesītes novada pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai - 
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam - radušās 
šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas 
prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, 
kontroles institūcijai - Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzējam - ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizā-
cijas sistēmas īpašniekam:

11.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistē-
mai, tās darbības pārbaudei;

11.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas 
tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu 
darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stā-
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vokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;
11.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notek-

ūdeņu paraugu analīzes. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā 
kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēm, sedz:

11.3.1. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, ja 
decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu 
analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centra-
lizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtību, un noteiktās piesārņojošo vielu 
koncentrācijas nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norā-
dītās,

11.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja de-
centralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu 
analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 
un lietošanas kārtību;

11.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jau-
nas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai 
novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pie-
slēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

V. Prasību minimums asenizatoriem
12. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt 

asenizators, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un 
ir reģistrējies Viesītes novada pašvaldības noteiktā kārtībā.

13. Prasību minimums asenizatoram:
13.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sa-

ņemšanas attaisnojošos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 
2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 “Noteikumi par decentrali-
zēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un ša-
jos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un to izsniegšanu 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

13.2. veikt Viesītes novada administratīvajā teritorijā esošajās 
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un no-
sēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti - (4. pielikums) – “Asenizācijas 
pakalpojumu reģistrācijas žurnāls”;

13.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos 
notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlī-
dzekli;

13.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku 
par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/
vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;

13.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veik-
šanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu 
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu nova-
dīšanas rezultātā;

13.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veik-
šanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatī-
vajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centra-
lizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

13.7. līdz kārtējā gada 1. februārim iesniegt Viesītes novada paš-
valdības asenizatora reģistra uzturētājam rakstveida deklarāciju par 
iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu 
apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā saskaņā ar pielikumā pie-
vienoto veidlapu (1. pielikums). Veidlapu iesniedz klātienē, nosūta 
pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko doku-
mentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība
14. Papildus Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos 

Nr. 384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz Vie-
sītes novada pašvaldībā rakstveida iesniegumu (2. pielikums) – “Pie-
teikums reģistrācijai asenizatoru reģistrā”, kuram pievieno saistošo 
noteikumu 15. punktā norādīto rakstveida informāciju.

15. Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus doku-
mentus, apliecinot, ka:

15.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadā-

jumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks 
sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

15.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav 
nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

15.3. ir noslēgts līgums ar pašvaldībā esošo notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu 
īpašnieku/-iem.

16. Šo noteikumu 14. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu 
asenizators var iesniegt:

16.1. personīgi Viesītes novada pašvaldības Valsts un pašvaldību 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā;

16.2. nosūtot pa pastu uz Viesītes novada pašvaldības juridisko 
adresi;

16.3. elektroniski, normatīvajos aktos par elektronisko doku-
mentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, nosūtot uz Viesītes novada 
pašvaldības e-adresi vai oficiālo e-pasta adresi.

17. Lai veiktu reģistrāciju, Viesītes novada pašvaldības Komunā-
lo jautājumu komisija pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās 
par:

17.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem 
asenizatora reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona;

17.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrēta-
jiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir 
fiziska persona.

18. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Viesītes no-
vada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijai šo noteikumu 17. 
punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

19. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts kārtējā Viesītes novada 
pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas sēdē, bet apstiprināts 
kārtējā Viesītes novada domes sēdē. Iesniegums tiek uzskatīts par 
saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi noteikumos norādītie nepie-
ciešamie dokumenti.

20. Asenizatora reģistrācija tiek veikta Asenizatoru reģistrācijas 
žurnālā (5. pielikums), ja tas ir izpildījis šo noteikumu prasības, ie-
sniedzot visus nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas 
Komunālo jautājumu komisijas sēdē un lēmuma apstiprināšanas 
Viesītes novada domes sēdē par to, ka asenizators atbilst šajos notei-
kumos izvirzītajām prasībām.

21. Pašvaldības administrācija piecu darba dienu laikā pēc lē-
muma pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju 
par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Re-
ģistrācijas neveikšanas gadījumā Pašvaldības administrācija nosūta 
rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti 
reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas 
termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, 
asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu 
un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.

22. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pār-
kāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, 
komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību 
izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, 
Viesītes novada pašvaldība var anulēt attiecīgā asenizatora reģistrā-
cijas faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, veic ierak-
stu Asenizatoru reģistrācijas žurnālā un dzēš par to ziņas pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 5 
(piecu) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt 
pašvaldībai šo noteikumu 13.7. punktā noteikto informāciju par pe-
riodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

23. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas fak-
tu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, 
iesniedzot rakstveida iesniegumu Viesītes novada pašvaldībā, kurā 
tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietver-
tajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana 
neaptur noteikumu 22. punktā norādītā paziņojuma darbību un ne-
atbrīvo asenizatoru no šo noteikumu 22. punktā paredzētās infor-
mācijas iesniegšanas.

24. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjau-
notas, pamatojoties uz Viesītes novada domes lēmumu, ar kuru at-
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celts reģistrācijas anulēšanas fakts.
25. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties 

uz apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anu-
lēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas 
administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek at-
jaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas 
izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un licences 
kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

26. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus 
nodrošina pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
reģistrācijas kārtība

27. Viesītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā de-
centralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz decentra-
lizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā 
ar šiem noteikumiem pievienoto paraugu (3. pielikums).

28. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas de-
centralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida 
maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, 
mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai 
faktiski dzīvojošo personu skaits), decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 
(viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām 
šo noteikumu 27. punktā norādītais apliecinājums jāiesniedz perso-
niski, jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi

29. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja 
pienākumi papildus Ministru kabineta noteikumos Nr. 384 noteik-
tajiem ir šādi:

29.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu 
ekspluatācijā nodotā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;

29.2. segt izmaksas pašvaldības pilnvarotam sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniedzējam, kas saistītas ar notekūdeņu 
paraugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs 
tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos notei-
kumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 
un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrāci-
jām pēc to faktiskajām izmaksām saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

29.3. nodrošināt pilnvarotam sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzēja pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanali-
zācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasī-
bu ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;

29.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniedzējam atbilstoša komersanta rakstveida 
apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sis-
tēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem 
norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek eks-
pluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir 

mazāka par 5m3/diennaktī;
29.5. uzrādīt pašvaldības pilnvarotam sabiedrisko ūdenssaim-

niecības pakalpojumu sniedzējam decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus. Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var 
kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā 
uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decen-
tralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu aplieci-
nošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegša-
nas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu 
sniegšanas datums, darījuma (pakalpojuma) summu un pakalpoju-
mu sniedzēja rekvizīti.

IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
30. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt savas kompetences ro-

bežās ir tiesīgas šādas amatpersonas:
30.1. pašvaldības policijas amatpersonas;
30.2. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja 

amatpersonas;
30.3. citas pašvaldības institūcijas.
31. Sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robe-

žās ir tiesīgas pašvaldības policijas amatpersonas.
32. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brī-

dinājumu vai uzliek naudas sodu: fi ziskām personām – līdz 50 EUR, 
juridiskām personām – līdz 100 EUR.

33. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administra-
tīvā komisija.

34. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju ne-
atbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma re-
zultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājumi
35. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos 

saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina 
tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vē-
lāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

36. Viesītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs 6 mēnešu laikā no saistošo 
noteikumu publicēšanas iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu 
(3. pielikums).

37. Reģistra uzturētājs mēneša laikā pēc decentralizētās kanalizāci-
jas sistēmas īpašnieka iesnieguma saņemšanas nosūta tam pa pastu vai 
elektroniski paziņojumu par reģistrāciju, norādot reģistrācijas numuru 
un datumu, kurā decentralizētā kanalizācijas sistēma ir iekļauta reģistrā.

38. Saistošie noteikumi publicējami Viesītes novada pašvaldības in-
formatīvajā izdevumā “Viesītes Novada Vēstis” un stājas spēkā nākama-
jā dienā pēc publicēšanas.

Novada domes priekšsēdētājs A. Žuks
Red. piez. Ar visiem saistošo noteikumu pielikumiem iespējams iepa-

zīties pašvaldības mājas lapas: www.viesite.lv sadaļas Pašvaldība apakš-
sadaļā Normatīvie akti. Saistošie noteikumi

IZSOLES

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Viesītes pagasta “Purvmeži”, ar ka-
dastra numuru 56350120079, trešo atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekusta-
mais īpašums sastāv no 2 (divām) zemes vie-
nībām (kadastra apzīmējumi 56350120014 
un 56350150111) 5,79 ha kopplatībā; sākotnējā 
cena EUR 13479.00. Izsoles solis EUR 100.00 

(viens simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-

mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izso-
lei var līdz 2020. gada 6. februārim (ieskaitot) 
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 7. februārī plkst. 
10.30 Viesītes novada pašvaldības administrā-
cijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesī-

tes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-

smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 

26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Saukas pagasta “Skosu Pilskalns”, ar 
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kadastra numuru 56880040194, trešo atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais 
īpašums sastāv no 2 (divām) zemes vienībām 
(ar kadastra apzīmējumiem 56880040194 un 
56880040195) 20,7 ha kopplatībā; sākotnējā un 
nosacītā cena EUR 19513.00. Izsoles solis EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Par daļu zemes 6 ha platībā ir noslēgts no-
mas līgums līdz 31.12.2020.

Objektā atrodas valsts nozīmes arheoloģi-
jas piemineklis “Skosu pilskalns”. Pie nosolīša-
nas jāpiedāvā pirmpirkuma tiesības valstij.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-

mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izso-
lei var līdz 2020. gada 6. februārim (ieskaitot) 
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 7. februārī plkst. 
9.00 Viesītes novada pašvaldības administrāci-
jas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Saukas pagasta “Mazbērīši”, ar ka-
dastra numuru 56880070110, trešo atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais 
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 
3,74 ha platībā; sākotnējā cena EUR 6203.00. 
Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 
00 centi).

Par daļu zemes 3,5 ha platībā ir noslēgts 
nomas līgums līdz 31.12.2020. Jāpārņem sais-
tības.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-

mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izso-
lei var līdz 2020. gada 6. februārim (ieskaitot) 
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 7. februārī plkst. 
9.30 Viesītes novada pašvaldības administrāci-
jas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Viesītes pagasta “Mežvidiņi”, ar ka-
dastra numuru 56350150027, trešo atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais 
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 
6,49 ha platībā; sākotnējā cena EUR 3310.00. 
Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 
00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Ir starpgabala statuss. Nav iespējams no-

drošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-

mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izso-
lei var līdz 2020. gada 6. februārim (ieskaitot) 
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 7. februārī plkst. 
10.00 Viesītes novada pašvaldības administrā-
cijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesī-
tes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Elkšņu pagasta “Laukkārkļi”, ar ka-
dastra numuru 56580060142, trešo atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais 
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 3,7 
ha platībā; sākotnējā cena EUR 3097.00. Izsoles 
solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Ir starpgabala statuss. Nav iespējams no-

drošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-

mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izso-
lei var līdz 2020. gada 6. februārim (ieskaitot) 
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 7. februārī plkst. 
11.00 Viesītes novada pašvaldības administrā-
cijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Vie-
sītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Viesītes pagasta “Vārnaviņas”, ar ka-
dastra numuru 56350060263, atklātu, mutis-
ku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpa-
šums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 3,15 
ha platībā un divām būvēm (kūtīm); sākotnējā 
cena EUR 4018.00. Izsoles solis EUR 100.00 
(viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-

mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izso-
lei var līdz 2020. gada 6. februārim (ieskaitot) 
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 7. februārī plkst. 
11.30 Viesītes novada pašvaldības administrā-
cijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Vie-
sītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Viesītes pagasta “Jaungūtmaņi”, ar 
kadastra numuru 56350060183, atklātu, mu-

tisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais 
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 
2,98 ha platībā; sākotnējā cena EUR 7096.00. 
Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 
00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-

mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izso-
lei var līdz 2020. gada 6. februārim (ieskaitot) 
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 7. februārī plkst. 
12.00 Viesītes novada pašvaldības administrā-
cijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesī-
tes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Elkšņu pagasta “Petrovkas”, ar ka-
dastra numuru 56580050024, atklātu, mu-
tisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais 
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 
9,88 ha platībā; sākotnējā cena EUR 20295.00. 
Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 
00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-

mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izso-
lei var līdz 2020. gada 6. februārim (ieskaitot) 
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 7. februārī plkst. 
12.30 Viesītes novada pašvaldības administrā-
cijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesī-
tes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Elkšņu pagasta “Meža Orstes”, ar ka-
dastra numuru 56580070099, atklātu, mutis-
ku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpa-
šums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 4,0 ha 
platībā; sākotnējā cena EUR 18261.00. Izsoles 
solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-

mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izso-
lei var līdz 2020. gada 6. februārim (ieskaitot) 
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 7. februārī plkst. 
13.00 Viesītes novada pašvaldības administrā-
cijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesī-
tes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.
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2019. gada 20. decembrī ar svinīgu sarka-
nās lentas pārgriešanu, uzmundrinošiem svei-
cieniem un radošajām darbnīcām tika atklāts 
Dienas centrs Viesītē, kas atrodas Smilšu ielā 
39K, bijušās dienesta viesnīcas ēkas 1. stāvā.

Dienas centrs jaunizveidots projekta Nr. 
LLI-317 “Improvement of Quality and Acces-
sibility of Social Services in Mid-Baltic Region” 
ietvaros. Šis centrs ir pašvaldības Sociālā die-
nesta struktūrvienība un paredzēts senioriem, 
cilvēkiem ar invaliditāti, jauniešiem bezdarb-
niekiem un ģimenēm ar bērniem, kā arī paš-
valdība aicina centru apmeklēt ikvienu Viesītes 
novada iedzīvotāju, kurš vēlas aktīvi un jautri 
pavadīt savu brīvo laiku. Dienas centrs atrodas 
netālu no nesen atvērtā Viesītes veselības un 
sociālās aprūpes centra, lai arī tā klienti varētu 
apmeklēt šo centru. Tāpat tuvu tam ir pilsētas 
daudzdzīvokļu mājas, kurās dzīvo potenciālie 
Dienas centra apmeklētāji.

Dienas centrā jau notikuši šādi pasākumi: 
Brīvā laika pavadīšana – galda spēles, pieredzes 
apmaiņa, diskusiju klubs par dzīves kvalitāti 
“Kā labāk dzīvot”, mijiedarbības pasākums ar 

vietējām nevalstiskajām organizācijām un fi-
ziskās aktivitātes iekštelpās cilvēkiem ar invali-
ditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Visi laipni aicināti apmeklēt šādus pasā-
kumus:

2020. gada 3. februārī plkst. 13:00 “Tra-
dicionālie svētki/pasākumi” - radošās darb-
nīcas sveču liešanā. Pasākumu vadīs hobiju 
meistarklašu vadītāja Evita Kilbauska;

2020. gada 7. februārī plkst. 13:00 “In-
formatīva un izglītojoša lekcija par veselīgu 
dzīvesveidu un ģimenes lomu tajā” – lekcija 

par veselīga uztura pamatprincipiem visai ģi-
menei un uztura paradumu maiņu ceļā uz ve-
selīgu dzīvesveidu; diskusijas paradumu maiņa 
veselības veicināšanai; praktiskā nodarbība ar 
veselīgu ēdienu pagatavošanu. Pasākumu vadīs 
sporta speciāliste Jolanta Stumbiņa un sporta 
speciāliste/pavāre Evita Bauska;

2020. gada 13. un 14. februārī plkst. 14:30 
“Praktiskās apmācības virtuvē sociālo pras-
mju pilnveidošanai” – praktiskās apmācības 
virtuvē. Pasākumu vadīs sporta speciāliste/
pavāre Evita Bauska.

Pasākumu laikā dalībnieki varēs baudīt 
tēju un uzkodas.

Par turpmākajām aktivitātēm un aktuali-
tātēm, kā arī Dienas centra darba laiku sekot 
līdzi informācijai, kas tiks ievietota pašvaldības 
mājaslapā: www.viesite.lv

Projekta īstenošanas laiks 24 mēneši: no 
01.02.2017. līdz 29.02.2020. Šo projektu finansē 
Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets 
EUR 791256.19, tai skaitā ERAF finansējums 
EUR 674567.73. Viesītes pašvaldības budžets 
projektā ir EUR 109732.96, tai skaitā ERAF fi-
nansējums EUR 93273.05.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savie-
nības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā 
atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekā-
dos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savie-
nības oficiālo nostāju.

Projektu administratore L. Maisaka

Aicinām apmeklēt pasākumus Dienas centrā

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Viesītes pagasta “Pie Priedniekiem”, 
ar kadastra numuru 56350150123, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais 
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 
3,25 ha platībā; sākotnējā cena EUR 4811.00. 
Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 
00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Īpašums ir starpgabals. Nav pieslēguma 

koplietošanas ceļam.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-

mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izso-
lei var līdz 2020. gada 6. februārim (ieskaitot) 
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas ne-

pieteiksies uz īpašuma pirkšanu, izsole sāksies 
2020. gada 7. februārī plkst. 13.30 Viesītes no-
vada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, 
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā dzīvokļa īpašuma - Viesītes no-
vada Saukas pagasta Sauka, “Māja Nr. 1”-17, 
ar kadastra numuru 56889009218, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli: dzīvokļa 
īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 1 un ar to saistī-
tajām 285/8087 domājamām daļām no daudz-
dzīvokļu mājas un funkcionāli saistītā zemes 
gabala, kas atrodas Viesītes novada Saukas pa-
gasta Saukā, “Māja Nr. 1”-17.

Izsoles sākumcena - EUR 900.00. Izsoles 
solis - EUR 50.00.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-

mu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izso-
lei var līdz 2020. gada 27. februārim (ieskaitot) 
darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020. gada 28. februārī plkst. 
9.00 Viesītes novada pašvaldības administrāci-
jas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 
26424109.
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Aizvadītais gads 
Viesītes novada 
Dzimtsarakstu 

nodaļā
Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas 

teritorija aptver Viesītes pilsētu, Viesītes, 
Elkšņu, Saukas un Rites pagastus. Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītājas pienākumus veic 
Daina Vītola, vadītājas vietnieces pienāku-
mus - Evita Čibule.

Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā kopā 
reģistrētas 9 laulības (no tām 8 laulības re-
ģistrētas dzimtsarakstu nodaļā un 1 laulība 
reģistrēta pie garīdznieka). No visām 9 no-
slēgtajām laulībām 9 personām tā bija pirmā 
laulība, 9 personām – otrā laulība. Laulāto 
vidējais vecums: sievietēm 35 gadi un vīrie-
šiem 36 gadi.

2019. gadā Viesītes novada Dzimtsaraks-
tu nodaļā reģistrēti 24 jaundzimušie, bet 
novadā pavisam deklarēti 32 jaundzimušie 
bērni (8 bērni reģistrēti citās dzimtsarakstu 
nodaļās). No visiem jaundzimušajiem: 19 – 
meitenes un 13 - zēni.

No nodaļā reģistrētajiem 24 jaundzi-
mušajiem paternitāte bērniem atzīta 15 ga-
dījumos (vecāki nesastāv laulībā). 11 bērni 
reģistrēti kā pirmie bērni ģimenē, 5 bērni kā 
otrie, 5 bērni kā trešie, 1 bērns kā ceturtais 
un 2 bērni kā piektie bērni ģimenē.

2019. gadā Viesītes novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrētas 56 mirušās perso-
nas, tai skaitā 36 sievietes un 20 vīrieši. Vi-
dējais mirušo sieviešu vecums bija 79 gadi, 
turpretī vidējais mirušo vīriešu vecums - 69 
gadi. Visbiežākie nāves cēloņi 2019. gadā 
bija dažādas asinsrites sistēmas slimības 
(sirds išēmiskā slimība, akūts miokarda in-
farkts, akūta koronāra mazspēja, hroniska 
smadzeņu išēmija) un dažādi ļaundabīgie 
audzēji.

Pēc iedzīvotāju pieprasījumiem at-
kārtoti tika izsniegtas civilstāvokļa akta 
reģistrāciju apliecinošās apliecības, veik-
ti papildinājumi reģistros sakarā ar tiesu 
spriedumiem par laulību šķiršanu, par aiz-
gādības tiesību pārtraukšanu, par uzvārda 
maiņu, par paternitātes atzīšanu, izsniegtas 
izziņas par dokumentu pārbaudi laulības 
reģistrācijai, par personu miršanas faktu.

Kopā ar Viesītes kultūras pili tika rī-
kots jau par tradīciju kļuvušais pasākums 
jaundzimušajiem bērniem – “Sudraba ka-
rotīšu svētki”. Tāpat arī jaundzimušajiem 
bērniem kopā ar grāmatu “Mūsu bērns” 
tika dāvināti biedrības “Zīle” adītāju dari-
nātie zābaciņi. 

Visa gada garumā ar pašvaldības infor-
matīvā izdevuma “Viesītes Novada Vēstis” 
starpniecību tika sveikti kāzu jubilāri, pāri, 
kuriem 2019. gadā bija Zelta, Smaragda vai 
Dimanta kāzu jubilejas.

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja D. Vītola

Nodaļā strādā pieci speciālisti. Galve-
nais darbs notiek pie attīstības plānošanas 
un investīciju piesaistes, īpašumu apsaimnie-
košanas, iepirkumu veikšanas, būvniecības 
dokumentu izstrādes, projektu iesniegumu 
sagatavošanas, projektu īstenošanas. 2019. 
gadā ir veikta jauna Viesītes novada Teritori-
jas plānojuma izstrāde un uzsākts darbs pie 
investīciju plāna aktualizācijas. Aizvadītajā 
gadā izstrādāti divi ezeru apsaimniekošanas 
plāni – Saukas un Viesītes ezeram.

2019. gada nogalē ekspluatācijā nodots re-
novētais Viesītes veselības un sociālās aprū-
pes centrs, kas atrodas bijušās Viesītes arod-
skolas ēkā.

Turpinot darbu pie uzņēmējdarbību vei-
cinošām un atbalstošām aktivitātēm, 2019. 
gadā dažādiem apbalvojumiem izvirzīti 5 no-
vada uzņēmēji: SIA “Invito”, Maija Malnača, 
SIA “RA 5”, Z/S “Ielejas”, Z/S “Gravas”.

Jāpiemin, ka ieviesto projektu rezultā-
tā novada iestādes (skolas, muzejs, jauniešu 
centrs, dienas centrs) ir tikušas pie jauniem 
aprīkojumiem, rekonstruēti 2 ceļu posmi, 
novada ezeros ielaisti zivju mazuļi, novada 
iedzīvotājiem sniegta iespēja apmeklēt vin-
grošanas nodarbības, nūjošanas apmācību, 
peldbaseinu u.c. aktivitātes bez maksas un 
daudz kas cits, kas paveikts pēdējos gados, 
pateicoties ES projektu finansējumam iegul-
dot vidēji vien 10 - 15% pašvaldības līdzfinan-
sējuma.

Pateicoties speciālistu profesionālajai 
kompetencei, spējai strādāt komandā, pozitī-
vai attieksmei pret darbu un aizrautībai, no-
daļa ir spējusi strādāt efektīvi un rezultatīvi.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
L. Zvirbule

2019. gadā Viesītes novada pašvaldība 
ir izstrādājusi un ieviesusi projektus vairā-
kās programmās un fondos. Kopā projektu 
konkursos un partnerībās iesniegti vērtēša-
nai 6 projekti šādos fondos un programmās: 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimnie-
cības fonds lauku attīstībai (2), LEADER 
programma (2), Zivju fonds (1), INTERREG 
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programma (1). No iesniegtajiem projek-
tiem apstiprināti 5 projekti, no kuriem 1 ir 
jau īstenots (“Līdakas mazuļu ielaišana Vie-
sītes novada Viesītes ezerā 2019. gadā”) un 
4 ir ieviešanas procesā (“Viesītes Jaunatnes 
iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana”; 
“Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uz-
labošanai Viesītes multifunkcionālajā sta-
dionā”; Pašvaldības ceļa S6 “Bajāri - Graba-
žāni” posma pārbūve un Pašvaldības ceļa 
E17 “Dzeņi - Elkšņi” posma pārbūve). Tāpat 
šogad tiek turpināta 7 iepriekš iesniegto un 
apstiprināto projektu īstenošana:

1. Saukas ezera apsaimniekošanas plāna 
izstrāde;

2. Vietējās sabiedrības veselības veicinā-
šanas un slimību profilakse Viesītes novadā;

3. Sociālo pakalpojumu pieejamības un 
kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā 
/SocQuality/;

4. “Dabas daudzveidības saglabāšana 
LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izman-
tojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pa-
sākumus” /Open landscape/;

5. Atbalsts izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai;

6. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai;

7. Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide.

2019. gadā tika pabeigta arī 6 iepriekš ie-
sniegto un apstiprināto projektu īstenošana:

1. Viesītes ezera apsaimniekošanas no-
teikumu izstrāde;

2. “Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas 
Viesītes un Rokišķu kopienas” /V-R com-
munities/;

3. “Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide 
Viesītes novada Lone ciemā”;

4. “Radošās rezidences Viesītē”;
5. “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funk-

cijas maiņu Sporta skolas un Veselības un 
sociālās aprūpes centra vajadzībām” (divās 
kārtās);

6. “Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un 
Latviju” /Ceļo gudri/.

Lai varētu noslēgt līgumus par būvdar-
biem, piegādēm, pakalpojumiem, ir obligāti 
jāveic iepirkums, par ko nodaļā atbildīga ir 
iepirkumu speciāliste Silvija Eglīte.

Projektu administratore L. Maisaka

BŪVNIECĪBA
Paralēli nodaļā realizētājiem projektiem 

šogad bijušās arodskolas dienesta viesnīcas 
ēkai tika veikta jumta atjaunošana, lai arī 
turpmāk ēku varētu veiksmīgi ekspluatēt. 
2019. gadā ir veikti remontdarbi vairākās 
pašvaldības ēkās. Viesītes vidusskolā, bērnu-
dārzā un Mūzikas un mākslas skolā ir veikti 
telpu remonti. Tika strādāts arī pie nākamā 
gada remontdarbu plānošanas, apsekojot 
pašvaldības objektus, sastādīti defektu akti 
un būvdarbu tāmes nākamā gadā nepiecie-
šamajiem darbiem. 2020. gadā apjomīgākie 
darbi saistīti ar plānoto Viesītes vidusskolas 
jumta nomaiņu.

Būvinženieris G. Puzāns
ĪPAŠUMI
2019. gadā uz Viesītes novada pašval-

dības vārda sagatavoti un Zemesgrāmatā 
reģistrēti 28 īpašumi, veiktas 15 īpašnieku 
meža inventarizācijas. Aizvadītajā gadā 
atsavināti 15 īpašumi par kopējo summu 
135605,00 EUR.

Viesītes novads 2019. gadā skaitļos: paš-
valdībai pieder 279 būvju īpašumi, 40 dzī-
vokļu īpašumi un 873 zemes īpašumi 3157 
ha kopplatībā.

Nekustamo īpašumu vecākā 
speciāliste S. Puzāne

Darbs Attīstības un plānošanas 
nodaļā 2019. gadā
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Notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas 
ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. feb-
ruārim notiek parakstu vākšana tautas 
nobalsošanas ierosināšanai par Valsts 
prezidenta apturētajiem likumiem “Gro-
zījumi Republikas pilsētas domes un no-
vada domes vēlēšanu likumā” un “Grozī-
jums likumā “Par pašvaldībām””.

Parakstīties par apturēto likumu no-
došanu tautas nobalsošanai var klātienē 
jebkurā parakstu vākšanas vietā Latvijā 
un ārvalstīs.

Viesītes novadā noteikta viena pa-
rakstu vākšanas vieta - Viesītes novada 
pašvaldība, Brīvības iela 10, Viesīte, 
Viesītes novads - ar darba laiku:

pirmdienās, trešdienās, piektdienās 
un svētdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00,

otrdienās, ceturtdienās un sestdie-
nās no plkst. 14.00 līdz 18.00.

Tiesības piedalīties parakstu vāk-
šanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas 
pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs 
sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai 

piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam 
nepieciešams derīgs personas apliecino-
šais dokuments (Latvijas pilsoņa pase vai 
personu apliecība).

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks 
nodrošināta iespēja parakstīties savā atra-
šanās vietā.

Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Sa-
eimas deputātu ierosinājuma Valsts prezi-
dents E. Levits apturēja likumu “Grozīju-
mi Republikas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums 
likumā “Par pašvaldībām”” publicēšanu 
uz diviem mēnešiem.

Grozījumi paredz mainīt domes piln-
varu termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkoša-
nas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtē-
jām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, 
ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz at-
laistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, 
ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no de-
viņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl 

uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termi-
ņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. 
Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām 
domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā 
deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas ne-
notiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām 
darbojas pagaidu administrācija.

Saskaņā ar likumu “Par tautas no-
balsošanu un likumu ierosināšanu” šajā 
laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu 
vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas no-
balsošanas sarīkošanu par apturēto liku-
mu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena 
desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēša-
nās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 
154868 vēlētāji.

Vairāk informācijas par parakstu 
vākšanu tautas nobalsošanas ierosināša-
nai par apturētajiem likumiem pieejams 
Centrālās Vēlēšanu komisijas mājas lapā: 
https://www.cvk.lv/lv

Viesītes novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja I. Elberte

Projekta ietvaros veikta purvu apsaimniekošana

2020. gada janvārī projekta “Dabas 
daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobe-
žu reģiona mitrājos, izmantojot daudzvei-
dīgus apsaimniekošanas pasākumus” (Open 
landscape), Nr. LLI-306, ietvaros ir veikta at-
klātās ainavas izveide Supes un Aizdumbles 
purvos.

Atklātās ainavas izveide Supes un Aiz-
dumbles purvos paredzēja rubeņu Lyrurus 
tetrix riestošanai piemērotas platības atjau-
nošanu Supes purvā 5 ha platībā un pārejas 
purva biotopa kopšanu Aizdumbles purvā 
1 ha platībā. Darbus veica SIA “Belvo”. Pa-
ralēli apsaimniekošanas darbiem projekta 
ietvaros tiek izstrādāta interaktīvā karte un 
izglītojoši bukleti par purviem.

Projekts “Dabas daudzveidības sagla-
bāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, 
izmantojot daudzveidīgus apsaimniekoša-
nas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE), Nr. 
LLI-306, tiek īstenots ar Interreg V-A Lat-
vijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. 
gadam atbalstu no 2018. gada 3. aprīļa līdz 
2020. gada 2. aprīlim. Kopējās projekta iz-
maksas ir 374367,84 eiro, Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 
318212,63 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas 

Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publi-
kācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada 
pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav 
uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo 
nostāju.

Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja L. Zvirbule

Kādas degvielas tvertnes jādeklarē VIDā?
Pagājušā gada 17. decembrī Valsts ieņēmu-

mu dienesta (turpmāk - VID) mājas lapā publi-
cēta tā brīža aktualitāte “Par degvielas tvertņu 
reģistrāciju”. Tur teikts, ka degvielas uzglabā-
šanas tvertņu reģistrācija Elektroniskās dekla-
rēšanas sistēmā (turpmāk - EDS) tiek uzsākta 
2019. gada 19. decembrī. Cik no mums par to 
vispār zina? Kā nu kurš. Tad nu iepazīsimies ar 
lietas būtību.

Saistītā likumdošana
Jau 2005. gada 30. augusta LR MK notei-

kumu Nr. 662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 

2018. gada 4. decembra grozījumos (punkts 
62.4) bija paredzēts, ka Degvielas lietotājs (ju-
ridiska vai fiziska persona, kas ir reģistrēta 
komercreģistrā kā komersants vai nodokļu 
maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības 
veicējs), kurš izmanto degvielu, izņemot gāzi, 
savām vajadzībām, deklarē VID degvielas uz-
glabāšanas tvertnes ar tilpumu, sākot no 1 m3. 
Un šis viss stājas spēkā ar šī gada 1. janvāri.

Tātad jādeklarē visas tvertnes, kuru til-
pums ir vismaz 1 m3, ieteicams arī IBC tvertnes 
(tautā sauktas par kubiem). Un tas viss, neska-

toties uz to, ka 2012. gada 12. jūnija LR MK no-
teikumu Nr. 409 “Noteikumi par vides aizsar-
dzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, 
naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 
izpratnē IBC nav uzskatāma par rezervuāru 
(stacionāra virszemes, pazemes vai uz peldoša 
līdzekļa izvietota degvielas glabātava degvielas 
uzpildes stacijā vai naftas bāzē). Un te der atce-
rēties, ka to pašu noteikumu izpratnē faktiski 
mums katram mājās ir degvielas uzpildes sta-
cija - jebkurš objekts, kurā degvielu pārsūknē 
no stacionāriem glabāšanas rezervuāriem uz 
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2020. gada 15. janvārī Bauskas novada 
Ceraukstes pagasta atpūtas kompleksā 
“Rožmalas” norisinājās projekta “SocQuality” 
noslēguma konference “Sociālo pakalpojumu 
un iekļaušanas pasākumu kvalitāte reģionos-  
iespējas un izaicinājumi”, kurā kā vieni no 
projekta īstenošanas partneriem piedalījās 
arī Viesītes novada pašvaldības speciālisti-  
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
Laura Zvirbule, projektu koordinatore Liene 
Maisaka un Jaunatnes lietu un sabiedrisko 
attiecību speciāliste Dita Mažeika.

Konferenci atklāja Aivars Okmanis, 
Zemgales Plānošanas reģiona Attīstī-
bas padomes priekšsēdētājs, un Vaida 
Aleknavičienė, Jonišķu rajona pašvaldī-
bas mēra vietniece. Konferences pirmajā 
daļā projekta vadītāja Ieva Zeiferte iepa-
zīstināja ar projekta norises specifiku, 
sasniegtajiem rezultātiem un ierosināju-
miem nākamajam plānošanas periodam. 
LR Labklājības ministrijas pārstāves Si-
gita Rozentāle un Agnese Jurjāne stās-
tīja par sociālo pakalpojumu attīstības 

politikas pamatnostādnēm 2021. - 2027. 
periodam, to kvalitāti regulējošajiem 
normatīvajiem aktiem un pakalpojumu 
reģistrācijas prasībām. Sociālo pakalpo-
jumu koordinatore Zemgales Plānošanas 
reģionā Dace Strautkalne iepazīstināja ar 
reģiona sociālo pakalpojumu attīstību un 
deinstitucionalizācijas procesa progresu. 

Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovēr-
tējuma metodikas konsultante Aija Rieba 
ziņoja par “Sociālo pakalpojumu sniedzē-
ju pašnovērtējuma metodikas” ieviešanu 
projekta partneru institūcijās, ko īstenoja 
arī Viesītes novada Sociālais dienests.

Otrajā konferences daļā Latvijas un 
Lietuvas partnerinstitūcijas no Dobeles, 

Pašvaldības speciālisti piedalījās projekta “SocQuality” 
noslēguma konferencē “Sociālo pakalpojumu un iekļaušanas 

pasākumu kvalitāte reģionos - iespējas un izaicinājumi”

transportlīdzekļu degvielas tvertnēm.
Un tas vēl nav viss. Ja mūsu rīcībā ir deg-

vielas glabāšanas rezervuāri, kuru tilpums 
pārsniedz 10 m3, tad tā ir vēl komplicētāka si-
tuācija, jo mums likuma izpratnē ir darīšana ar 
bīstamajām iekārtām. To visu savukārt regulē 
citi - 2000. gada 7. novembra LR MK noteiku-
mi Nr. 384 “Noteikumi par bīstamajām iekār-
tām”, kuru 2.5.2.2. punktā teikts, ka bīstamās 
iekārtas ir stacionāri rezervuāri bīstamo vielu 
uzglabāšanai ar tilpumu vairāk nekā 10 m3, ku-
ros ir iespējams uzglabāt dīzeļdegvielu, šķidro 
kurināmo un vielas, kuras saskaņā ar norma-
tīvajiem aktiem par ugunsdrošību ir degoši 
šķidrumi.

Kas tad īsti ir mūsu rīcībā?
Vismaz trīs normatīvie akti, kas runā par 

degvielas uzglabāšanu. Tikai jautājums – kur 
mēs to uzglabājam? Šajos trīs noteikumos figu-
rē veseli trīs nosaukumi – tvertnes, glabātavas 
un rezervuāri... Paliksim pie tvertnēm, jo šis 
nosaukums šķiet visatbilstošākais, un arī VID 
paziņojumā ir minēts tieši tas. Tātad mums ir 
degvielas tvertnes, kuras jādeklarē EDSā. Tik 
tālu par nosaukumiem skaidrs.

Kādas ir prasības degvielas tvertnēm?
VID paziņojumā teikts, ka jādeklarē nor-

matīvo aktu prasībām atbilstošās stacionārās 
tvertnes, kas faktiski ir mūsu rīcībā esošās ne-
lielās degvielas uzpildes stacijas sastāvdaļas. Un 

šie normatīvie akti, par ko runājam, ir iepriekš 
aprakstītie LR MK noteikumi Nr. 409, kas no-
saka degvielas uzpildes staciju, naftas bāzu un 
pārvietojamo cisternu ekspluatācijai noteiktās 
vides aizsardzības prasības. Noteikumi gan ir 
visai komplicēti, lai šeit izklāstītu visu tajos mi-
nēto, tāpēc norādīsim vien saiti, kur tos meklēt: 
https://likumi.lv/ta/id/249805

Kā notiek deklarēšana?
Iesniegums jāiesniedz EDS sadaļā “Reģis-

tri” par katru tvertni atsevišķi (detalizētāka 
instrukcija atrodama: https://www.vid.gov.lv/
lv/par-degvielas-tvertnu-registraciju#_ftnref1), 
un tajā jānorāda šāda informācija:

1. tvertnes atrašanās vietas adrese (nepie-
ciešamības gadījumā būs iespēja norādīt arī pa-
pildu informāciju par tvertnes atrašanās vietu);

2. tvertnes numurs (nav obligāti);
3. tvertnes nominālais tilpums;
4. datums, no kura tvertne tiks izmantota 

(reģistra aizpildīšanas datums vai datums nā-
kotnē, piemēram, ja notiek tvertnes lietotāju 
maiņa).

Gadījumā, ja vienu tvertni izmanto vai-
rāki lietotāji kopā, tad informācija par tvertni 
ir jādeklarē katram lietotājam sadaļā “Papildu 
informācija par tvertnes atrašanās vietu”, norā-
dot, ka tvertni kopīgi lieto vairāki lietotāji.

Ko darīt, ja vēl kaut kas nav skaidrs?
Ar laipnu VID Akcīzes preču aprites daļas 

Licenču nodaļas galvenās nodokļu inspektores 
Daigas Bērzupes atļauju jautājumu vai neskaid-
rību gadījumā aicinām kontaktēties ar viņu pa 
tālruni 67120104.

Secinājumi
1. Deklarējam https://eds.vid.gov.lv/login/ 

visas degvielas uzglabāšanas tvertnes, kuru til-
pums ir vismaz 1 m3.

2. Tvertnes, kuru tilpums pārsniedz  
10 m3, papildus arī reģistrējam kā bīstamās 
iekārtas atbilstoši 2009. gada 17. novembra LR 
MK noteikumiem Nr. 1320 “Noteikumi par 
bīstamo iekārtu reģistrāciju” https://likumi.lv/
ta/id/200936-noteikumi-par-bistamo-iekartu-
registraciju.

3. Deklarējam arī IBC tvertnes (kubus), 
ja vien tās nav stacionāri uzmontētas kādam 
transporta līdzeklim. Kāpēc? Ja tvertne pār-
baudes laikā būs uz zemes un tajā būs kaut ne-
daudz degvielas, sekos aizrādījums/rekomen-
dācija to reģistrēt.

Raksta tapšanā izmantoti materiāli no se-
kojošām interneta vietnēm:

www.vid.gov.lv un www.likumi.lv.

Informācija sagatavota no LLKC 
inženiertehniskās nodaļas vadītāja Jāna 

Kažotnieka materiāliem.
Lauku attīstības konsultante I. Butkus
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LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs organizē mācības
LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs or-

ganizē mācības:
• zināšanu atjaunošana 2. reģistrā-

cijas klases augu aizsardzības līdzekļu 
profesionālo lietotāju apliecību pārre-
ģistrēšanai.

Mācības notiks 25.02.2020. Biržu Tau-
tas namā, Birži, Salas pagasts, Salas no-
vads. Sākums plkst. 10:00.

Iepriekšēja pieteikšanās un dokumen-
tu iesniegšana (foto 3x4, vecā apliecība, ie-
sniegums, rēķina apmaksa). Informācija: 
Anita Putka, tel. 26511269, e-pasts: anita.
putka@llkc.lv;

• pamatapmācība 2. reģistrācijas kla-
ses augu aizsardzības līdzekļu profesio-
nālo lietotāju apliecību iegūšanai.

Mācības notiks: 27.02.2020.; 05.03.2020.; 
09.03.2020.; 11.03.2020. plkst. 10:00  Jē-
kabpils konsultāciju birojā, Bebru iela 

108, Jēkabpils. Informācija un dokumentu 
iesniegšana: Anita Putka, tel. 26511269, e-
pasts: anita.putka@llkc.lv;

• četru dienu maksas mācības “Lauk-
saimniecības dzīvnieku pārraudzība, 
vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, ol-
šūnu un embriju transplantācija (pie-
na liellopi)” – 26.02.2020., 28.02.2020., 
04.03.2020., 06.03.2020. Papildus iespē-
ja kārtot piena pārraudzības sertifikātu 
B metodei, kā arī stundas kvalifikācijas 
celšanai piena pārraugiem, sēklotājiem. 
Informācija: Irēna Butkus, tel. 25649618, 
e-pasts: irena.butkus@llkc.lv;

• Eiropas Savienības nozīmes zālāju 
biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimnieko-
šana (tiem, kuri piesakās BDUZ atbals-
tam). Mācības ir bezmaksas. Tās notiks: 
28.04.2020. un 05.05.2020. plkst. 10:00 
Jēkabpils konsultāciju birojā, Bebru iela 

108, Jēkabpils;
• informatīvs seminārs par bioloģis-

kās saimniekošanas aktualitātēm. Bez-
maksas seminārs notiks: 17.03.2020. plkst. 
10:00 Jēkabpils konsultāciju birojā, Bebru 
iela 108, Jēkabpils;

• februāra vidū plānots pieredzes ap-
maiņas brauciens - saimniecību apmek-
lējums piena lopkopībā. Informācija: Irē-
na Butkus, tel. 25649618, e-pasts: irena.
butkus@llkc.lv;

• martā plānots organizēt mācības 
par bioloģiskās lauksaimniecības pro-
dukcijas ražošanu (tiem, kuri vēlas iegūt 
bioloģiskās lauksaimniecības izglītību). 
Pieteikties Jēkabpils KB vai pie novadu 
konsultantiem.

Sekojiet līdzi informācijai!
Lauku attīstības konsultante, 

lopkopības speciāliste I. Butkus

Auces, Jaunjelgavas un Viesītes novadiem, 
Zemgales reģiona, Kretingas, Jonišķiem 
un Rokišķiem dalījās ar sociālo pakalpo-
jumu attīstības un jauniešu centru iekļau-
jošo pasākumu attīstības piemēriem.

Trešajā konferences daļā tās apmek-
lētāji devās uz Bārbeles zēnu skolu, lai 
iepazītos ar alternatīvās pedagoģijas me-
todēm, un Bruknas muižu, kur iepazinās 
ar alternatīvās sociālās rehabilitācijas me-
todēm Bruknas kopienā.

Šī projekta ietvaros 12 Viesītes novada 
pašvaldības speciālisti tika iesaistīti 9 pie-

redzes apmaiņas pasākumos un 5 apmā-
cību pasākumos gan Latvijā, gan Lietuvā; 
4 jaunieši piedalījušies kopīgajā nometnē 
Jelgavā un 4 pusaudži - kopīgajā nometnē 
Rokišķos; Sociālajā dienestā ieviesta kva-
litātes vadības sistēma – pašnovērtējums; 
jaunizveidots un aprīkots Dienas centrs 
Viesītē.

Projekts “SocQuality” īstenots Inter-
reg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sa-
darbības programmā no 2018. gada marta 
līdz 2020. gada februārim. Projekta ko-
pējais budžets EUR 791256.19, tai skaitā 

ERAF finansējums EUR 674567.73. Vie-
sītes pašvaldības budžets projektā ir EUR 
109732.96, tai skaitā ERAF finansējums 
EUR 93273.05.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas 
Savienības finansiālo atbalstu. Par tās 
saturu pilnībā atbild Viesītes novada paš-
valdība, un tas nekādos apstākļos nav uz-
skatāms par Eiropas Savienības oficiālo 
nostāju.

Projektu administratore L. Maisaka

Viesītē norisinājusies 29. zinātniskā konference “Buclera lasījumi”
Pasaules fotogrāfijas 180. gadskārtā 

14. decembrī Viesītes Kultūras pilī nori-
sinājās 29. zinātniskā konference “Buclera 
lasījumi”, kur savus pētījumus un atklā-
jumus prezentēja pētnieki no Madonas, 
Valmieras, Cēsīm, Rīgas un Preiļiem.

Sarīkojums aizsācies Saukā, pieminot 
Mārtiņa Buclera (1866 - 1944) dzimšanas 
dienu. Vēlāk, apvienojot to ar Latvijas Fo-
togrāfu Forumu, kļuvis par nozīmīgu fo-
togrāfu un entuziastu pulcēšanās dienu. 
“Buclera lasījumi” ir vienīgā fotogrāfijas 
vēsturei veltītā regulārā konference, kurā 
pētnieki un vēsturnieki prezentē savus 
jaunākos pētījumus, kas papildina par 
maz pētīto Latvijas fotogrāfijas vēsturi. 
Šajā konferencē sniegtā informācija ir no-
derīga ikvienam, kurš patiesi interesējas 
par fotogrāfiju Latvijā, bet jo īpaši to mā-
cību iestāžu pasniedzējiem, kurās notiek 
profesionālu fotogrāfu izglītošana.

Pasākumu atklāja Viesītes novada 
domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pa-
sniedzot Arno Marnicam pateicību par 
ieguldīto darbu zinātniskās konferences 
“Buclera lasījumi” organizēšanā, tādējādi 
turpinot Mārtiņa Buclera mērķus un uz-

devumus – veicināt nozares attīstību un 
Latvijas fotogrāfijas vēstures pētniecību.

Interesentiem bija klausāmi intere-
santi, kvalitatīvi, saturīgi un arī debates 
raisoši pētījumi: “Vēsturnieka piezīmes 
pie Viļa Rīdzenieka Latvijas Republikas 
proklamēšanas akta 1918. gada 18. no-
vembra fotouzņēmumiem.” (Tālis Pum-
puriņš), “Vidzemnieks – fotogrāfs Jānis 
Sarkangalvis.” (Ingrīda Zīriņa), “Eižens 
Finks - fotogrāfs leģenda.” (Pēteris Kor-
saks), “Ceļā uz Latgales fotogrāfu dar-
bības vēstures grāmatu.” (Igors Pličs), 
“Fotogrāfija kā daudzslāņaina vizuāla 
konstrukcija.”(Arno Marnics), “Postītā 
Rīga pēc sarkanarmijas aiziešanas 1941. 
gadā. A. Plātes fotogrāfijas.” (Indulis 
Zvirgdiņš), “Savējais. Fotogrāfs Janis 
Āboltiņš (1904 - 1917).” (Ingrīda Zīriņa 
un Andis Āboltiņš), Fotomateriāli LU 
Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekci-
jā (Daiga Jamonte), Latviešu fotoreportie-
ri karā (Pēteris Korsaks).

Konferences laikā apmeklētājiem bija 
iespēja arī apskatīt 2 izstādes – Marģera 
Martinsona “Tur augšā” un Daiņa Orma-
ņa izstādi par Pasaules Fotogrāfijas 180-

gadi.
Paldies pētniekiem par dalību un ie-

guldīto darbu fotogrāfijas pētniecībā un 
visiem, kuri organizēja konferenci – Arno 
Marnicam un Latvijas Fotogrāfu savienī-
bai, Viesītes novada pašvaldībai, Viesītes 
Kultūras pilij un Viesītes muzejam “Sēli-
ja”!

Tiekamies jau nākamajos 30. “Buclera 
lasījumos” – konferences jubilejas gadā!

Izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem speciāliste L. Levinska-

Drozdova
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Sēļu klubs, jauno gadu uzsākot
Neretas dzejniece Maija Briede pirms 

desmit gadiem uzrakstījusi dzejoli “Sēļu-
zeme”, kas veltīts Sēlijai un šodien skan 
tikpat aktuāli, kā tolaik:

Viena kupica* tev, Sēļuzeme,
Kaut uz tiesas sola tevi plēš,
Svešos dolāros vai miltu maisos
Katrs savu ieguvumu lēš.

Ozols Šausmānos vai Ormaņkalnā,
Vai no Indrāntēva laikiem līks,
Viss uz tava vaiga, Sēļuzeme,
Kādreiz mūsu bērniem vajadzīgs.

Nocirst, izpārdot un dalīt paspēs,
Jo pēc mantas kārojis ik laiks.
Tikai vienam lielam veselumam
Tie, kas plēšas, mūžam neatmaigs.

Viena kupica tev nedalītai,
Ir vēl tas, ko arājs neuzar, -
Gaiši zaļa kalnā dvēselīte,
Sēļuzeme pastāvēt lai var.
*kupica - zemes gabala robežu punkta 

zīme – konusveida vai apaļš zemes vai ak-
meņu uzbērums ar robežstabu vidū.

Biedrībā Sēļu klubs apvienojušies vai-
rāk nekā divdesmit biedri no sešiem Sē-
lijas novadu apvienības novadiem. Bied-
rības darbības mērķi ir saistīti ar Sēlijas 
kultūrvēsturi, Sēlijas un sēļu vārda po-
pularizēšanu, savas piederības apzinā-
šanos. Pagājušajā gadā esam pētījuši un 
aprakstījuši mūsu mantojumu, stāstījuši 
un rakstījuši par Sēlijai nozīmīgiem cilvē-
kiem un viņu paveikto, rīkojuši izbrauku-
ma seminārus kultūrvēsturiski nozīmīgās 
vietās. Daļai Sēļu kluba biedru arī ikdie-
nas darba pienākumi saistīti ar kultūru, 
un viņi vistiešāk novērtē to, kas notiek ap 
mums. Šis laiks ir zīmīgs ar to, ka savas 
vietas vērtības apzināšanās un lepnums 
par to var būtiski ietekmēt Sēlijas nākotni 
un arī mūsu dzīves kvalitāti. Ar klusēša-
nu un vienaldzību mēs piekrītam, ka re-
formas rezultātā Sēlija tiek sašķelta gaba-
los. Ir iedzīvotāju daļa, kam nav svarīga 
piederība kādam novadam, valstij, tautai, 
dzimtai vai pat ģimenei, ka tikai var eksis-
tēt vai labi dzīvot. Tomēr visbiežāk cilvēks 
apzinās, ka viņa senču uzceltais ir manto-
ta vērtība, ka aizgājušo paaudžu atstātais 
ir jāsaglabā un jāuztur. Diemžēl dažādu 
apstākļu dēļ tas ne vienmēr ir iespējams 
nepieciešamajā līmenī, un mēs izvēlamies 
vieglāko ceļu – atteikties no atbildības 
vai ļaut visam ritēt savu gaitu. Rezultāts 
ir sagruvuši vai grūstoši kultūrvēsturiski 
objekti - dievnami, gadsimtus senas kād-
reizējo muižu ēkas, Latvijas pirmās brīv-
valsts laika nami un citas vērtības. Arheo-
loģijas, arhitektūras, pilsētbūvniecības, 
mākslas, vēstures un industriālā man-
tojuma objekti kopā veido mūsu valsts 

kultūrvēsturisko mantojumu, par kuru 
esam atbildīgi neatkarīgi no tā, vai tie ir 
vai nav valsts aizsargājamo vēstures un 
kultūras pieminekļu sarakstā. Bieži vien 
šīs ēkas dzīvojušas savu dzīvi gadsimtiem 
ilgi. Pat kari tās nav varējuši iznīcināt, ja 
vien cilvēki paši nav nolēmuši no senajām 
celtnēm atbrīvoties. Diemžēl sagruvušu 
trīssimt gadus vecu muižas māju ar ba-
gātu un interesantu vēsturi, ar velvētiem 
pagrabiem un no akmeņiem - ķieģeļiem 
būvētām sienām pie mums neviens necels 
no jauna. Kas notiks, ja mēs ekonomisku 
apsvērumu dēļ atteiksimies no apdraudē-
tiem kultūras pieminekļiem mūsu Sēlijā? 
Mēs dzīvosim neizteiksmīgā, bezperso-
niskā un neinteresantā vidē. Sēlijas lau-
ki jau tā kļūst aizvien tukšāki, un katra 
reforma tikai pasliktina esošo situāciju, 
jo neatrisina problēmas. Ja galvaspilsētā 
ministriju kabinetos tas nav pirmā lielu-
ma jautājums, tad mums, Sēlijā, tādam 
tam jābūt. Arī mums vajadzīgas turīgas, 
skaistas, sakoptas un interesantas pilsēti-
ņas, ciemi, sētas un ceļi. Vajadzīgi intere-
santi un vilinoši piedāvājumi ceļotājiem, 
lai varam lepoties ar savu novadu un cil-
vēkiem, kas te dzīvo un dzīvos, jo viņi to 
ir pelnījuši.

Pagājušajā gadā vairākiem Sēļu kluba 
biedriem radās iespēja piedalīties bijušās 
Lielzalves muižas parka sakopšanas talkā. 
Tā ir bijusī Zalves pamatskola Neretas no-
vadā, kas likvidēta pirms desmit gadiem -  
iepriekšējās reformas laikā.

2019. gads noslēdzies. Pagājuši devi-
ņi mēneši no Lielzalves muižas atdzim-
šanas sākuma, ja par tādu uzskatām ļoti 
savdabīgu talku. Autofotoorientēšanās 
brauciena Sēlija ’19 organizatoru mudi-
nāti un pagasta atbalstu saņēmuši, ietei-
cām 27. aprīļa brauciena dalībniekiem uz 
8-10 minūtēm piestāt šīs muižas parkā. 
Autobraucēju komandas viena pēc otras 
šajā dienā sakopa pa mazai daļiņai no bi-
jušās skolas parka, kas rosināja turpināt 
iesākto un palīdzēt pagastam plašās parka 

teritorijas kopšanā. Parka vidū, var teikt –  
“sauca pēc palīdzības” senā skolas ēka, ku-
ras bagātās vēstures priekšā jānoliec gal-
va. Tad vēl nedomājām par pašas skolas 
ēkas turpmāko likteni. Kad atsaucās at-
balstītāju balsis, mēs sapratām, ka vēl ir 
iespēja. Zalvieši nolēma turpināt parka 
sakopšanas darbus, iesniedza sava nova-
da pašvaldībai projektu. Par iegūtajiem 
500 EUR tika izzāģēti liekie un traucējo-
šie koki parka vienā pusē, atvesta grants 
parka celiņiem. Tika nolemts, ka varētu 
uzsākt arī pašas Lielzalves muižas kungu 
mājas sakārtošanas darbus, lai gan ēkas 
tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. 
Augustā kopīgi sarīkojām otru parka 
sakopšanas talku un ar pagasta atbalstu 
uzsākām pašas ēkas tīrīšanas darbus. Tā 
kā bijušās pamatskolas ēkai, kas šos gadus 
stāvējusi neizmantota, nebija paredzēts 
kāds pielietojums, radās iespēja tajā vei-
dot Sēļu kluba apmešanās vietu. Šo ideju 
atbalstīja arī Neretas novada dome, jo 
bijusī muižas kungu māja, celta ap 1676. 
gadu, parks un tajā esošā klēts (1868) ir 
nozīmīgs kultūrvēsturisks objekts. Sagla-
bātu muižu ēku Sēlijā ir maz, salīdzinot 
ar Vidzemi, Kurzemi un pārējo Zemgali. 
Ir iespēja bijušo Zalves pamatskolu pār-
veidot par interesantu tūrisma objektu, 
tā papildinot tūrisma piedāvājumu Sēlijā. 
Skaistais parks un abas senās ēkas padarīs 
mazā ciematiņa vidi vēl patīkamāku un 
interesantāku.

2019. gada 28. decembrī pēc desmit 
gadu pārtraukuma bijušajā Zalves pamat-
skolā svētkiem tika saposta Ziemassvētku 
eglīte. Viesu uzņemšanai sakārtotas vaja-
dzīgās telpas, kurinātas apaļās krāsnis un 
klāts tējas vakara galds. Vēl ļoti tālu līdz 
kādreizējās muižas kungu mājas spožu-
mam, bet Sēļu kluba vēlēšanās ienest svēt-
ku sajūtu vecajā skolas namā piepildījās. 
Starp Ziemas saulgriežiem un Jauno gadu 
Lielzalves muižas kungu mājas Rožu zālē, 
kas baltām sniegpārslu bumbām un rota-
ļīgām griestu gaismiņām rotāta, pulcējās 
tuvi un tāli ciemiņi, gan savstarpēji pazīs-

Bijusī Zalves pamatskola 2019. gada augustā. Foto I. Svilāne
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tami, gan pilnīgi sveši. Desmit gados biju-
šie skolēni izauguši, vecie skolotāji nevar 
vairs atnākt. Sakuplojušas ģimenes, mai-
nījušies laiki un dzīves vietas, bet ar sko-
las vārdu kādreiz saistītie būs šajā namā 
vienmēr, kaut domās.

Ne salidojums, ne ēkas atklāšana, bet 
vienkārši – svētki. Ziemassvētki – saulgrieži 
un Kristus piedzimšana, aizejošā gada atce-
res svētki, svētki, veltīti zalviešiem, atmiņām 
un piemiņai. Sēļu klubam – svētki mazai 
uzvarai, kas dod gandarījumu un aplieci-
nājumu tam, ko darām un kāpēc esam. 
Pasākums šoreiz bija veltīts pasakām, jo 
arī aizejošais gads vecajam skolas un mui-
žas namam līdzinājies sēļu pasakai, kurā 
var notikt viss, - iespējamais un neiespē-
jamais. Te ir sagadīšanās un nejaušības, 
sapņi un brīnumi, cerība un ticība, labais 
un ļaunais, bet mēs zinām, kas uzvarēs. 
Vakara gaitā izstāstījām divas pasakas – 
par Piparkūku, kas “ripo” pa Zalvi, un par 
mazo Lielzalves muižas velniņu un viņa 
draugiem, kas arī paši bija ieradušies. Pro-
tams, ieradušies kopā ar savām blēņām un 
Ērberģes muižas raganām, lai pabaidītu 
mūsu viesus. Velniņi varbūt devās atpakaļ 
uz klēti nakšņot, bet viesi mājas saimnie-

ces Ilgas Ceras vadībā pa gaišākiem un 
tumšākiem koridoriem izstaigāja skolu. 
Pēdējā telpa bija Muižas lasītava, kur la-
sāmas grāmatas un reizē baudāma tēja vai 
kafija, pavadot laiku sarunās un dziesmās. 
Iespējams, ka pēc gada tiksimies atkal 
starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu, kā 
to ierosināja klātesošie.

Notikumu gaitu dokumentēja ne tikai 
viesi ar saviem telefoniem, bet arī foto-
grāfs Dainis Ormanis no Jēkabpils. Liel-
zalves muižas Viesu grāmatā bija paraks-
tījušies vairāk nekā septiņdesmit vakara 
dalībnieki, bet zināms, ka daudzi to neiz-
darīja, - pasākuma dalībnieku skaits bija 
daudz lielāks. Par to prieks un gandarī-
jums! Senā māja gan vietējiem zalviešiem, 
gan aizbraukušajiem bijusi un ir nozīmī-
ga viņu dzīves daļa - tā jāsaglabā. Bijušo 
neatsaukt, bet varam atgriezt dzīvību šajā 
namā, palīdzēt tam celties no sagrūšanas 
nolemtības, glabājot atmiņas par mazo 
lauku skoliņu, kurai ir mātes sirdssiltums 
un bērnības gaišums. Pasākuma rīkotāji 
saka paldies gan vakara viesiem un dā-
vinātājiem no plašas apkārtnes, gan palī-
giem svētku rīkošanā!

Ir jauna gada sākums, un laiks plānot 
un darīt iesāktos darbus. Ceram, ka tur-
pināsies sadarbība starp Sēlijas novadiem 
un arī mūsu ieceres palīdzēs ciešāk turē-
ties kopā Sēlijai, lai reformu laikus izman-
totu savas plašās Sēļzemes atzīšanai gan 
valstiski, gan mūsu domāšanā. Ceram, ka 
visi novadi Sēlijā būs vienoti par to, ka – 
Sēlijai būt! Latgalē spriež, ka mēs tādi klu-
si un nemanāmi. Ticēsim un pierādīsim, 
ka protam, varam un spējam pastāvēt!

Senākā Lielzalves muižas kungu mājas 
daļa būvēta vācu kungu laikos, bet to cēla 

ne jau viņi, bet vietējie ļaudis, kas liela 
daļa bija senās sēļu tautas pēcteči 17. gad-
simtā, tātad – sēļi. Atgriežoties leģendām 
apvītajā mājā, mēs parādām godu ne tikai 
bijušajai Zalves skolai, bet arī saviem sen-
čiem, kuru mantojums ir mūsos.

Skan neierasti šie vārdi – Lielzalves 
muiža. Visiem zināma Mazzalve, Ērberģes 
muiža, kas jau pazīstama kā aktīvs pagas-
ta un novada centrs, kā populārs tūrisma 
objekts. Līdz ar muižu aiziešanu vēsturē 
bija zudis Lielzalves vārds. Nu to esam 
atkal cēluši gaismā, lai Sēlijai atgrieztu 
savulaik pazīstamu muižu, senajās kartēs 
ierakstītu un vismaz Kurzemes - Zemga-
les hercogistē labi zināmu. Varbūt tā būs 
pasaku muiža, bet varbūt vēstures stāsts 
par vēl vienu skaistu un kultūrvēsturiski 
bagātu vietu. Varbūt abi kopā.

Sēļu klubs novēl visiem Sēlijā gaišu un 
radošu 2020. gadu!

Biedrības “Sēļu klubs” valdes 
priekšsēdētāja I. Svilāne

Rožu zālē visiem nepietiek vietas. Foto: 
staburags.lv

Piparkūkas pasaku stāsta Ilga Cera. 
Foto: staburags.lv

NOVADA SKOLĀS

Viesītes vidusskolā ciemojas Ikšķiles saldējuma ražotāji

12. decembrī programmas “Latvijas 
skolas soma” ietvaros Viesītes vidusskolā 
ciemojās Ikšķiles saldējuma ražotāji.

Nodarbības ievaddaļā saldējuma ražot-
nes vadītāja Tamāra Rubene iepazīstināja 
mazos skolēnus ar stāstījumu un aerofoto-
grāfi jām par vēsturisko vietu Ikšķilē - sv. 
Meinarda salu Daugavā.

Turpinājumā 1. - 4. klašu skolēni iepa-
zinās ar saldējuma ražošanas pirmsāku-
miem senajā Ķīnā un uzzināja par tā ra-
žošanu mūsdienās. Noskaidrojām, kā top 
dažādi saldējumu veidi ražotnē “Ikšķiles 
saldējums”.

Skolēni ar lielu sajūsmu degustēja 4 
saldējuma veidus un centās atminēt, no kā-
dām sastāvdaļām tie gatavoti. Interesanti 

bija uzzināt, ka saldējuma ražošanā izman-
to pienu, saldo krējumu un dažādas piede-
vas, turpretī sorbetu gatavo no augļiem vai 
ogu masas. Visi varēja vērot sorbeta tap-
šanas procesu, kuru demonstrēja ražotnes 
darbiniece.

1. - 4. klašu skolēniem bija iespēja iepa-
zīt uzņēmuma dizaina materiālu izstrādes 
procesu, kas tapis sadarbībā ar Latvijas di-
zaina un vides dizaina māksliniekiem, un 
šo materiālu pielietojumu. Mazie skolēni 
uzzināja, kādēļ dizaina materiāliem ir tik 
liela nozīme pārtikas ražošanas industrijā.

Liels paldies saldējuma ražotnes vadī-
tājai Tamārai Rubenei par interesanto, at-
raktīvo nodarbību un paldies programmai 
“Latvijas skolas soma” par iespēju paplaši-
nāt zināšanas par profesijām!

Skolotāja A. Bērziņa
Autores foto
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Viesītietei Elīnai Beļinskai spoži panākumi 
klaviermūzikas izpildītāju solistu konkursā

7. decembrī Kokneses mūzikas skolu jau no 
agra rīta pieskandināja klavieru skaņas, jo sko-
lā visu dienu savas prasmes un mūzikas izprat-
ni rādīja 73 jaunie pianisti no daudzām Latvi-
jas mūzikas skolām, kā arī no Kaļiņingradas, 
Klaipēdas un Visaginas. Konkursantus vērtēja 
starptautiska žūrija, kurā darbojās Latvijas un 
Lietuvas mūziķi.

XV konkurss ļoti veiksmīgs izrādījies A. 
Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas pianistiem, 
kuri startēja gan solo, gan klavieru duetu ka-
tegorijās. Visi dalībnieki sacentās trīs vecuma 
grupās. Solo kategorijā A grupā 1. vietu iegu-
va Milana Černova, kura saņēma arī vienu no 
Lietuvas žūrijas pārstāves Vaivas Purlytes (Lie-
tuva) dāvātajām specbalvām, bet vecākajā –  
C grupā - 2. vietu ieguva Viesītes vidusskolas 
skolniece Elīna Beļinska.

Teicamu sniegumu parādīja arī abi B gru-
pas dueti – Elza Eglīte un Alise Zvejniece iegu-
va 1. vietu, bet Evelīna Podniece un Samanta 
Kuročkina izcīnīja 2. vietu.

Visas 6 meitenes konkursam sagatavoja 
skolotāja Antra Korņejeva.

A. Beļinska

Pilsonības nedēļa “Latvijai 101” Rites skolā

Labestības akcija 
Rites skolā

Decembra un janvāra mēnesis Rites 
skolā pagāja labdarības zīmē. Skolēni un 
skolotāji piedalījās labdarības akcijā “Zie-
massvētki ķepaiņiem”. Lai dotu un saņemtu 
dāvanas, nebūt nav vajadzīgi svētki. Dāvi-
not dāvanas, mēs ikdienu varam padarīt par 
svētku dienu! Tāpēc tika nolemts, ka sazie-
dotie pārtikas produkti un dažādas citas ne-
pieciešamās lietas tiks nogādātas uz Jēkab-
pils dzīvnieku patversmi janvāra beigās. Ar 
9. klases puišu palīdzību viss tika “salādēts” 
skolas direktores mašīnā. Jāsaka, ka vedamo 
lietu bija daudz. Paldies katram bērnam un 
viņu vecākiem, kas atsaucās piedalīties šajā 
akcijā! Paldies skolotājiem, kas arī ar savu 
sniegumu iesaistījās, lai “mazie brāļi” tiktu 
pie gardām maltītēm! Mazs žests, kas prasa 
kādam no kaut kā atteikties, vai tā būtu coca 
cola, čipsi vai saldumi, bet liels sirds darbs 
un gandarījums pašiem. Ikdienā rūpēsimies 
par saviem mājdzīvniekiem, lai nekad viņu 
skumjās acis neraudzītos pretī apmeklētā-
jiem dzīvnieku patversmē!

Skolotāja V. Liepiņa

No 11. līdz 15. novembrim Rites skolā 
risinājās pasākumiem bagātā pilsonības ne-
dēļa. Nedēļa, kuras laikā patriotiskās jūtas 
tika kultivētas, piedaloties dažādos pasā-
kumos. Lai atdzīvinātu lepnumu par savu 
valsti, skolotāja S. Tuča rīkoja latviešu filmu 
pēcpusdienu. Tika skatīta filma “Sapņu ko-
manda”. Pēc filmas noskatīšanās visi devās 
lāpu gājienā uz svinīgu pasākumu pie pie-
miņas akmens “...tiem, kas nepārnāca...”. 
Nākamajā dienā noslēdzās skolas ikgadējā 
daudzcīņa “Skolas stiprinieks Latvijai”. Ve-

cāko klašu grupā uz uzvaras pjedestāla - 9. 
klases puiši: Arnim Strumskim – 3. vieta, 
Elvijam Strumskim - 2. vieta. Uzvaru un 
stiprinieka titulu arī šogad ieguva Kristiāns 
Vāgners. Meitenēm 3. vietu ieguva Linda 
Strumska. 2. vietā ierindojās Amanda Jer-
makova, bet uzvaru šogad guva 7. klases 
Kristīne Lukjanova. Vidējo klašu grupā 
zēniem visas godalgotās vietas 4. klases zē-
niem: 3. vietā – Adrians Strucis, 2. vieta – 
Aigaram Strumskim, bet skolas stiprinieka 
titulu sev ieguva Rodrigo Glaudāns. Meite-

nēm 3. vieta – Samantai Kramai, 2. vieta Vi-
tai Kampei. Uzvarētāja tituls un pirmā vieta 
šogad Sanijai Sasai. Pašās mazākajās klasēs 
tika noskaidroti “Klases stiprinieki Latvi-
jai”, kurā labākie bija Markuss Markovskis 
un Alise Korsikova. Trešdiena bija diena, 
kurā tika noskaidroti erudītākie 2. - 5. kla-
šu skolēni. 5 komandas sacentās savā starpā 
mīklu minēšanā, latviešu tautas dziesmās 
un latviešu filmās, demonstrējot savas zinā-
šanas ne tikai par Latviju un Viesīti, bet arī 
par latviešiem visā pasaulē. Godpilno trešo 
vietu ieguva komanda ar nosaukumu “Po-
gas”, kurā spēlēja Daniela Kļaviņa, Markuss 
Markovskis, Aigars Strumskis un Kristella 
Lustika. 2. vieta komandai “Latvieši”. Tajā 
spēlēja Ralfs Fricis Ļakūns, Kaspars Korsi-
kovs, Alise Korsikova un Rodrigo Glaudāns. 
Uzvarēja komanda “Grifi”, kuras dalībnie-
ki bija Samanta Krama, Nikija Semjonova, 
Enija Beāte Kudla un Deivs Bekmanis. Bija 
daudz pārsteigumu, un par to, ka cīņa bija 
ļoti sīva, liecināja punktu atšķirība – katra 
godalgotā komanda no otras atpalika tikai 
par vienu punktu. Ceturtdienā – svētku 
koncerts jaunizveidotajā atpūtas telpā. Tajā 
tika atklāta “Zvaigžņu siena”. Uz tās katru 
mēnesi spīdēs zvaigzne ar tā bērna vārdu, 
kuram mācību sasniegumi ir augstā līmenī, 
kā arī to vārdi, kuriem ir augstākā izaugsmes 
dinamika mācību darbā.

Skolotāja A. Gasparoviča ar savu svētku 
komandu bija sagatavojusi brīnišķīgu kon-
certu. Bez skaistajām dziesmām un dejām 
visus aizkustināja jauniešu nākotnes redzē-
jums par Latviju.
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Arnis - Manā Latvijā valstsvīri pieņems 
likumus par labu tautai, domās par tehno-
loģiju radītām problēmām un atkritumu 
savākšanu. Mana Latvija būs laba valsts ma-
niem bērniem.

Kristiāns - Manā Latvijā būs lielas algas, 
labi ceļi, un cilvēki atgriezīsies tajā dzīvot.

Elvijs - Manā Latvijā ēkas būs krāšņas 
un neparastas, mašīnas pārvietosies pa gai-
su. Un būs atcelti visi bezjēdzīgie likumi, 
kuri nekam neder.

Ivo Latvijā būs daudz robotu un tehno-
loģiju, kas palīdzēs mācīties, būs deputāti, 

kas ir godīgi un labsirdīgi.
Zintis - Manā Latvijā būs ļoti daudz teh-

noloģiju, cerams, ka cilvēki iemācīsies tās 
izmantot saprātīgi.

Ingara Latvija būs ļoti attīstīta tehnolo-
ģiska valsts, Latvijā būs izgudrots, kā tikt 
galā ar plastmasas kalniem.

Linda Str. – Manā Latvijā būs lielas un 
visā pasaulē atpazīstamas ēkas, cilvēki lepo-
sies ar valsti un gribēs te dzīvot.

Kitija - Manā Latvijā būs draudzīgi cil-
vēki, tie rūpēsies, atbalstīs cits citu. Latvija 
būs stipra un patstāvīga.

Vārdi ir sirsnīgi un spēcīgi! Jā tieši jūs, 
jaunieši, esat tie, kas veidos nākotnes Latvi-
ju tādu, kādu jūs to redzat gara acīm. Visas 
nedēļas garumā visus priecēja skolotājas I. 
Vaveres un vecāko klašu skolēnu mākslas 
darbu izstāde “Latvijas rakstu zīmes”. Tās 
tika sagatavotas dažādās mākslas tehnikās, 
un šķiet, ka to daudzveidībai pat nav robežu. 
Latvija – tie esam mēs! Un visiem jauniešiem 
novēlu būt un tapt tādiem, lai Latvija ar jums 
varētu lepoties! 

Skolotāja V. Liepiņa

Sēlijas Sporta skolas ziņas
Volejbols
11. janvārī Cēsīs pirmās spēles Lat-

vijas Jaunatnes čempionātā aizvadījušas 
U-17 meitenes. Meitenes izspēlēja divas 
spēles - ar Cēsu pilsētas sporta skolas 
komandu un apvienoto Kuldīgas novada 
sporta skolas/ Skrundas komandu. Abās 
spēlēs piedzīvoti zaudējumi. Nākošās spē-
les meitenēm būs 9. februārī Rēzeknē.

Vieglatlētika

Ziemas sezonas pirmās sacensības 
vieglatlētikā, kurās startēja Sēlijas Sporta 
skolas audzēkņi, norisinājās Ludzā.

22. novembrī sacensībās piedalījās 
U-10 (2011. - 2012. dz. g.), U-12 (2009. - 
2010. dz. g.) un U-14 (2006. - 2007. dz. g.) 
grupu dalībnieki.

Konkurence šajās sacensībās bija ļoti 
spēcīga, jo visās grupās kopā bija ap 400 
dalībnieku. Godalgotu vietu izcīnīja ti-
kai Ābeļu treniņgrupas audzēkne Elīna 
Strašnova, kura, 2 kg lodi aizgrūžot 8.50 
m tālu, bija pirmā U-14 grupā. Tuvu goda 
pjedestālam bija Viesītes treniņgrupas 
audzēkne Jūlija Vaļeniece. Viņai U-12 
vecuma grupā bija 5. vieta 60 m skrieša-
nā (9.85 s) un 7. vieta tāllēkšanā (3.32 m). 
Labi startēja arī Adriāna Lasinska U-12 
grupā – 7. vieta 150 m skriešanā (26.59 s) 
un 8. vieta tāllēkšanā (3.26 m). U-14 vecu-
ma grupā pirmajā desmitniekā ierindojās 
Anda Elksnīte no Ābeļiem lodes grūšanā 
(4. vieta - 8.00 m) un Nadīna Pupele no 
Viesītes (8. vieta – 5.99 m). Estere Saviča 
no Zasas bija septītā tāllēkšanā (3.61 m), 1 
km distanci kā sestā veica Marta Grandā-
ne no Zasas (3.58.06 min) un vienpadsmi-
tā bija Amanda Bruzgule (4.14,82 min). 
Amandai arī 7. vieta augstlēkšanā (1.15 
m). Zēnu konkurencē lodes grūšanā Nau-
ris Skadiņš bija sestais (8.50 m) un Miks 
Melderis – devītais (7.69 m). Guntars 
Gremze no Zasas ierindojās devītajā vietā 
60 m skriešanā (9.04 s) un tāllēkšanā (3.90 
m) bija desmitais.

6. decembrī Ludzā startēja U-16 (2006. - 
2005. dz. g.), U-18 (2004. - 2003. dz. g.) un 

U-20 (2002. - 2001. dz. g.).
Vecākajā grupā 1. vietu 6 kg lodes grū-

šanā izcīnīja Vīgants Endijs Elpers (12.60 
m - III pieaugušo sporta klase). Alvim 
Aizupietim (Ābeļi) 6. vieta (10.09 m – I 
jaunatnes sporta klase).

U-18 grupā Kristapam Platgalvim tāl-
lēkšanā 2. vieta (5.69 m), 5. vieta augstlēk-
šanā (1.65 m) un 9. vieta 60 m skriešanā. 
Visi rezultāti atbilst III pieaugušo sporta 
klasei. Alekss Čelnovs izcīnīja 2. vietu 5 
kg lodes grūšanā (12.30 m - I jaunatnes 
sporta klase). Kristeram Bruzgulim 6. vie-
ta tāllēkšanā (5.26 m - I jaunatnes sporta 
klase), 10. vieta 300 m skriešanā (45.1 s – 
II jaunatnes sporta klase) un 11. vieta 60 
m skriešanā (7.8 s – III pieaugušo sporta 
klase).

U-16 grupā Nauris Mitenieks izcīnīja 
1. vietu 4 kg lodes grūšanā (11.64 m – I 
jaunatnes sporta klase). Viktorija Bruzgu-
le 3 kg lodes grūšanā bija trešā (9.23 m – I 
jaunatnes sporta klase) un devītā augst-
lēkšanā (1.20 m – III jaunatnes sporta kla-
se). Līva Nagle (Zasa) izcīnīja 8. vietu 300 
m skriešanā (54.1 s), 8. vietu tāllēkšanā 
(4.14 m – II jaunatnes sporta klase) un 9. 
vietu 60 m skriešanā (III pieaugušo sporta 
klase). Kate Bokāne (Ābeļi) bija septītā lo-
des grūšanā (7.47 m – II jaunatnes sporta 
klase). Vēl pirmajā desmitniekā ierindojās 
Artūrs Čelnovs tāllēkšanā (4.40 m) un 
Leons Nikolajevs (Zasa) 1 km skriešanā 
(3.35,5 min).

3. janvārī Madonā pulcējās U-20 un 
U-18 grupu audzēkņi, kas kopējā konku-
rencē noskaidroja stiprākos vieglatlētus. 
Vīgants Endijs Elpers izcīnīja 1. vietu 5 kg 
pildbumbas grūšanā (13.30 m) un 2. vie-
tu basketbola bumbas mešanā (33.50 m). 
Alekss Čelnovs 5 kg pildbumbas grūšanā 
bija otrais (12.40 m), basketbola bumbas 
mešanā ar rezultātu 26.80 m ierindojās 
7. vietā. Kristeram Bruzgulim basketbola 
bumbas mešanā (30.90 m) 4. vieta, 7. vieta 
tāllēkšanā (5.41 m) un 60 m skriešanā (7.8 
s) 9. vieta. Visi rezultāti atbilst I jaunatnes 
sporta klasei.

4. janvārī Jēkabpilī notika tradicionā-

lās sacensības vieglatlētikā pieaugušajiem 
“Daugava 2020”. Pieaugušo konkurencē 
startēja Vīgants Endijs Elpers 7.260 kg 
lodes grūšanā. Ar rezultātu 10.72 m, kas 
atbilst III pieaugušo sporta klasei, Vīgants 
ierindojās 7. vietā. Ardis Liepiņš ļoti spē-
cīgā konkurencē 60 m skriešanā ar rezul-
tātu 8.18 s (I jaunatnes sporta klase) ierin-
dojās 34. vietā. Katrīna Brakovska 4 kg 
lodes grūšanā ar rezultātu 8.48 m (I jau-
natnes sporta klase) ierindojās 10. vietā.

9. janvārī Madonā notika Madonas 
BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikā U-14 
(2007. - 2008. dz. g.) vecuma grupai, kurās 
startēja Viesītes treniņgrupas audzēkņi. 
Mūsu audzēkņiem labi rezultāti mešanas 
disciplīnās: Naurim Skadiņam 1. vieta 
2 kg pildbumbas grūšanā (10.97 m) un 
2. vieta rokasbumbas mešanā (30.11 m). 
Kristiānai Ustiņenko 3. vieta rokasbum-
bas mešanā (24.22 m) un 9. vieta 1.5 kg 
pildbumbas grūšanā (9. vieta). Elīnai Lā-
cei 4. vieta rokasbumbas mešanā (23.74 m) 
un 7. vieta 1.5 kg pildbumbas grūšanā (8.52 
m). Labu rezultātu 600 m skriešanā uzrādīja 
Amanda Bruzgule (9. vieta - 2:15,2 min – 
III jaunatnes sporta klase). Amandai arī 
10. vieta rokasbumbas mešanā (15.89 m). 
Vēl pirmajā desmitniekā ierindojās Miks 
Melderis 2 kg pildbumbas grūšanā (10. 
vieta – 8.18 m).

14. janvārī Līvānos norisinājās Līvānu 
novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 
U-14 vecuma grupai. Šajās sacensībās pie-
dalījās treneres Madaras Nagles-Galdiņas 
treniņgrupas audzēkņi no Zasas un Tatja-
nas Donānes audzēkņi no Ābeļiem.

1. vietu 1000 m skriešanā ar ļoti labu re-
zultātu (3:41,36 min - III pieaugušo sporta 
klase) izcīnīja Marta Grandāne no Zasas. 
Lodes grūšanā (2 kg) 1. vieta Elīnai Straš-
novai (9.90 m – I jaunatnes sporta klase), 3. 
vieta Zanei Mundumai (8.30 m – II jaunat-
nes sporta klase), 4. vieta Andai Elksnītei 
(8.04 m - II jaunatnes sporta klase). Visas 
meitenes no Ābeļiem. 1000 m skriešanā 
labi rezultāti arī meitenēm no Zasas - Gi-
tai Barovskai (4.08,28 min - II jaunatnes 
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sporta klase) un Amandai Radionovai 
(4.26,18 min - III jaunatnes sporta klase).

Zēnu konkurencē 2. vieta tāllēkšanā 
(4.31 m - III jaunatnes sporta klase) un 6. 
vieta 60 m (8.99 s) Guntaram Gremzem. 
Mārcim Gaštolam 7. vieta 1 km skrie-
šanā (3.56 min) un 8. vieta tāllēkšanā 
(3.75 m). Vēl pirmajā desmitniekā ierin-
dojās Mārcis Gabranovs 1 km skriešanā 
(4.00,69). Visi puiši ir Zasas treniņgru-
pas audzēkņi.

Futbols

11. janvārī Preiļos notika U-17 (2003. - 
2005. g. dz.) vecuma grupas spēles Telpu 
futbolā. Sēlijas SS 2 komanda piecu ko-
mandu konkurencē izcīnīja 5. vietu savā 
apakšgrupā. Cīņā par 7. - 10. vietu puiši 
uzvarēja Ilūkstes 2 komandu un piekā-
pās Jēkabpils SS-2 (1:2), Saules Puikas 
(0:3) komandām. Kopvērtējumā izcīnīja 
9. vietu.

Sēlijas SS 1 komanda B apakšgrupā 
ierindojās 2. vietā. Tālākās spēlēs cīņā 
par 1. - 6. vietu, uzvarot Jēkabpils SS-1 
komandu (2:0), nospēlējot neizšķirti ar 
Ilūkstes NSS (0:0) un zaudējot Rēzeknes 
BJSS (1:0), Rēzeknes NBJSS/Malta (1:2) 
un Preiļu NBJSS (1:4) komandām, kop-
vērtējumā izcīnīja 4. vietu.

18. - 19. janvārī notika U-14 vecuma 
grupa spēles Telpu futbolā. Sēlijas SS 1 
komanda kopvērtējumā izcīnīja 2. vietu. 
Savukārt Sēlijas SS 2 komanda kopvērtē-
jumā ieguva 8. vietu.

Telpu futbola spēles dažādās vecuma 
grupās norisināsies līdz 2. martam.

Sēlijas SS direktora vietniece 
G. Klibiķe

24. decembra rītā Odzienas hallē pulcējās 
Pļaviņu novada un Sēlijas SS jaunie futbolisti, 
lai noskaidrotu Ziemassvētku kausa izcīņas 
futzālā labākās komandas. Kausa izcīņu or-
ganizēja un vadīja FK Pļaviņas DM ar Pļaviņu 
novada domes atbalstu. Dažādu iemeslu dēļ 
neieradās visas uzaicinātās komandas, kuras 
atteicās pēdējā brīdī. Tomēr 5 komandas iera-
dās, un II Ziemassvētku kausa izcīņa futzālā 
varēja sākties. Protams, šīs sacensības bija Sē-
lijas Sporta skolas jauno futbolistu un Pļaviņu 
DM/Sēlijas SS gatavības pārbaude Ziemas Jau-
natnes čempionātam telpās, kuras sāksies jan-
vārī. Varēja redzēt, ka ir strādāts pie komandu 
sagatavošanas, spēles momentu izvērtēšanas 
un uzbrukumu noslēguma. Dabīgi, ka pret 
lielajiem puišiem un pieaugušajiem vēl ir grū-
ti konkurēt, tomēr jaušama jau spēles loģikas 
izpratne un cīņas spars. Vēl daudz jāpiestrādā 
pie fiziskās sagatavotības, jo dažiem spēka un 
izturības īsti nepietiek. Visinteresantākā, pro-

tams, bija pieaugušo (Svētku galds) un jauniešu 
cīņa, kur veiksme reizēm spēlēja savu lomu. 
Dažos spēles momentos rezultāts ilgi nemai-
nījās un tad pēkšņi, dažu minūšu laikā, bira 
vairāki vārti te vieniem, te otriem, un atkal 
cīņa. Gala rezultātā ar vienu vārtu starpību uz-
varēja vecākās grupas jaunieši, kuri arī izcīnī-
ja galveno kausu. Šogad apbalvojām arī dažas 
nominācijas: labākais vārtu guvējs - Rolands 
Prohorovs (Pļaviņu DM/Sēlijas SS), labākais 
vārtsargs - Mārcis Prodnieks (Sēlija 1) un vērtī-
gākais turnīra spēlētājs - Staņislavs Molčanovs 
(Svētku galds). Jauniešu un puišu komandām 
tika pasniegti arī labāko spēlētāju diplomi. Tie 
bija: Sēlija 1 komandā - Alens Paļskis, Sēlija 2 
komandā - Rendijs Pēteris Roze un Sēlija 3 ko-
mandā - Reinis Hāze.

Kausa organizētāju vārdā paldies visiem 
spēlētājiem un arī to jauniešu vecākiem, kuri 
klātienē juta līdzi saviem zēniem, jo ovācijas 
reizēm sita augstu vilni!

Komandās spēlēja:
Pļaviņas DM/ SĒLIJAS SS: Kristers Va-

nags, Hārdijs Mickevičs, Rolands Prohorovs, 
Nikita Skrimblis, Imants Kokarevičs, Andris 
Rāviņš, Edvīns Caune;

Sēlija 1: Daniels Cukanovs, Raivo  
Kaņepējs, Linards Lukss, Jānis Marcinkevičs, 
Artūrs Martinsons, Alens Paļskis, Kristiāns 
Timofejevs, Tomass Stumbiņš, Ralfs Striķis;

Sēlija 2: Mārcis Prodnieks, Adrians Dār-
ziņš, Markuss Marcinkevičs, Rendijs Pēteris 
Roze, Justs Čičinskis, Renārs Saliņš, Rinalds 
Zīle, Artjoms Zagorskis, Rainers Pakers;

Sēlija 3: Artūrs Parmons, Edgars Bērziņš, 
Jānis Lapiņš, Reinis Hāze, Roberts Mačs, Rai-
vils Kārklis, Armands Svencis, Toms Aizporie-
tis, Roberts Fišers, Eduards Čakstiņš, Markuss 
Savickis.

Sacensību organizators un 
galvenais tiesnesis,

Sēlijas SS treneris I. Siliņš

II Ziemassvētku Kausa izcīņa Odzienas sporta hallē
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Viesītes MMS audzēkņu panākumi konkursos
• Mākslas skolas 5. kl. audzēknei Baibai 

Cīrulei 3. vieta republikas konkursā “Dzīve kā 
košums”, kas veltīts Mārtiņa Freimaņa daiļra-
dei /ped. I. Kovaļevska/. Apsveicam! 

• Jau ceturto gadu Ilūkstes Mūzikas un 
mākslas skola rīko Latgales un Sēlijas novadu 
mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu 
vokālās un vizuālās mākslas konkursu “Skani, 
tēvu zeme!”. Atzinības ieguva mākslas skolas 1. 
kl. audzēknes Viktorija Dāvida, Patrīcija Žuka 
un mākslas pulciņa “Otiņas” audzēknis Mār-
tiņš Čibulis. Sveicam! 

• Paldies par izrādīto iniciatīvu, radošumu 
un dalību bērnu zīmējumu konkursā “Manai 
robežsardzei - 100” pulciņa “Otiņas” audzēk-
ņiem Evelīnai Baleišai un Mārtiņam Čibulim! 

• 4. kl. audzēkni Danielu Kļaviņu sveicam 
ar veiksmīgu piedalīšanos basketbola kluba 
“Jēkabpils” organizētajā apsveikuma kartiņu 
zīmēšanas konkursā par tēmu “BK “Jēkabpils” 
Ziemassvētki”/ped. L. K. Trukšāne/. Labāko 
darbu autori kopā ar kluba basketbolistiem 
piedalījās jautrā ballītē Jēkabpils Mežaparka 
kameršļūkšanas kalnā, vizinoties no kalna, 
baudot tēju un saldumus, kā arī saņemot pār-
steiguma balviņas.

Mākslas skolotāja
I. Kovaļevska

Viesītē noticis Ziemassvētku 
turnīrs tenisā

25. decembrī Sēlijas Sporta skolas sporta 
zālē pieci vīrieši un trīs sievietes cīnījās par 
Ziemassvētku kausa tenisā iegūšanu. Spēles 
bija saspringtas un interesantas. Sieviešu ka-
tegorijā 1. vietu ieguva Māra Ose, 2. vietu – 
Ilze Līce un 3. vietu – Austra Saturiņa. Savu-
kārt vīriešu kategorijā līdz pat pēdējai spēlei 
uzvarētājs nebija zināms, jo iegūtie punkti 
pirmajām trīs vietām bija vienādi, līdz ar to 
uzvarētājs tika noteikts pēc geimu starpības. 
Godalgoto 1. vietu ieguva Elvijs Demjanovs, 
2. vietu – Jānis Osis, 3. vietu – Alfons Žuks, 
4. vietu – Nils Rēders un 5. vietu – Jānis 
Grīnbergs.

Apsveicam Ziemassvētku turnīra uzva-
rētājus!

Sabiedrisko attiecību un Jaunatnes lietu 
speciāliste D. Mažeika

Saldās brokastis PII “Zīlīte”
Jau otro gadu ar Latvijas Biškopības 

biedrības iniciatīvu mūsu iestādē tiek or-
ganizēta Eiropas mēroga akcija - Eiropas 
medus brokastis (“European Honey Bre-
akfast”). Decembra mēnesī pie mums vie-
sojās biškopis Cezārijs Stankevičs, kurš 
bērniem saprotamā valodā pastāstīja par 
bitēm, to dzīvi, medu un bišu nozīmi augu 
apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzvei-
dības saglabāšanā. Bērni noskatījās arī 
filmu par bitēm, kurā viņi varēja apskatīt 
dažādus bišu stropus, bišu māti, kā arī no-
skatīties, kā bitītes spieto.

Bērniem bija iespēja nodegustēt biš-
kopja sagādāto trīs veidu medu, ievāktu 

trīs dažādos gadalaikos, kā arī nobaudīt 
citus bišu produktus, kā, piemēram, bišu 
maizi un propolisu. Sevišķi garšīga bēr-
niem šķita svaigā baltmaizīte ar smaržīgo 
medu.

C. Stankevičs bija sagādājis arī Zie-
massvētku pārsteigumu visām mūsu bēr-
nudārza daudzbērnu ģimenēm, kur katra 
tika pie nelielas burciņas saldā kāruma.

Paldies Cezārijam Stankevičam un 
Latvijas Biškopības biedrībai par jauko 
pasākumu!

PII “Zīlīte” vad. vietn. 
izglītības jomā D. Medne

Katru gadu decembrī norisinās Latvijas 
čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus. Šogad 
Jelgavā pulcējās rekordliels skaits atlētu. Kopā 
bija sapulcējušies 225 dalībnieki. Latvijas čem-
pionāts ir nozīmīgākās gada sacensības, jo šeit 
var parādīt visa gada laikā ieguldīto darbu. Var 
uzstādīt jaunus personīgos rekordus, kā arī jau-
nus Latvijas rekordus. Arī sporta klubs “Viesī-
te” piedalījās šajā nozīmīgajā čempionātā.

Sieviešu junioru kategorijā – 57 kg, Elīna 
Liepiņa izcīnīja 2. vietu, kā arī absolūtajā vēr-
tējumā starp juniorēm viņai 2. vieta un izcīnīts 
kauss. Sieviešu - veterānu kategorijā Svetlana 
izcīnīja 2. vietu absolūtajā vērtējumā un 1. vie-
tu savā kategorijā. Emīls Orlovs izcīnīja 2. vietu 
12 jauniešu vidū, svara kategorijā - 66 kg. Vete-
rāni 1. kategorijā - 83 kg, Māris Orlovs ieguva 
2. vietu.

Paldies atlētiem, pateicība Viesītes novada 
pašvaldībai par finansiālo atbalstu!

Sporta kluba “Viesīte” 
atlēts M. Orlovs

Sporta kluba “Viesīte” atlētiem 
panākumi Latvijas čempionātā

svaru stieņa spiešanā guļus
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Atskatoties uz padarīto PII “Zīlīte”

Atskatoties uz aizejošo gadu, būtu sva-
rīgi atcerēties pozitīvās paveiktās lietas un 
sākt veidot ieceres nākamajam gadam.

Šajā mācību gadā esam uzsākuši ieviest 
jauno – kompetenču pieejā balstīto - mācību 
programmu, kurā svarīgi bagātināt bērnu 
pieredzi ne tikai ar zināšanām un pras-
mēm, bet mācīt bērniem tikumus, vērtī-
bas un caurviju prasmes, kā, piemēram, 
sadarbību, kritisko domāšanu, problēmri-
sināšanu un pilsonisko līdzdalību, kurās 
bērns mācās izturēties pieklājīgi un rīko-
ties iejūtīgi, ievērot un cienīt citu vajadzī-
bas un tiesības, noteikt notikumu cēloņus 
un sekas, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto 
utt. Mēs, protams, to nevaram apgūt vie-
nā dienā, bet mēs varam mācīties un mai-
nīties pamazām, soli pa solītim, atmetot 
veco un nevajadzīgo un pieņemot kaut ko 
jaunu, labāku, interesantāku, vērtīgāku 
un saprotamāku bērniem. Jo, tikai mā-
coties, kļūdoties, mēģinot un neatlaidīgi 
ejot uz mērķi, mēs varam mainīties.

Šogad mūsu izvirzītais mērķis bija 
vairāk pievērsties dabai un apkārtējai pa-
saulei. Rudenī izbaudījām dabu ar visiem 

tās labumiem, bet ziemu iesākām, vairāk 
pievēršot uzmanību apkārtējai pasaulei, 
kurā ne viss ir “balts un pūkains”. Laikā 
no 19. novembra līdz 16. decembrim aici-
nājām visus piedalīties labdarības akcijā 
“Dāvāsim prieku un siltumu ķepaiņiem”, 
ziedojot dažādas dzīvniekiem nepiecieša-
mas lietas Jēkabpils dzīvnieku patversmes 
iemītniekiem, lai mācītu bērniem mīles-
tību, iejūtību un atbildību pret dzīvnie-
kiem, kurus paņemam. Mācot un stāstot, 
pievērsām bērnu uzmanību tam, kas no-
tiek, ja cilvēki izturas pret tiem bezatbil-
dīgi un ļauni. Protams, paskaidrojām, ka 
ir arī citi gadījumi, kādēļ dzīvnieki nonāk 
patversmē. Bija patiess prieks, ka vecāku, 
kuri vēlējās sniegt savu artavu šajā akcijā, 
bija ļoti daudz, mēs pat necerējām uz tādu 
atsaucību. Vēl akcijas pēdējās dienas rītā 
“Bitīšu” grupas bērni un skolotāja Solvita, 
uztraukti par to, vai nav nokavējuši, at-
nesa savas ziedojumu paciņas ķepaiņiem. 
Palika prātā Solvitas vārdi, ieraugot jau 
sapakotās lietas kastēs, kuru bija patie-
šām daudz: “Mēs taču esam labi cilvēki…” 
Tāpēc vēlos pateikt MILZĪGU PALDIES 

visiem vecākiem un PII “Zīlīte” darbinie-
kiem – VISIEM LABAJIEM CILVĒKIEM, 
kuri piedalījās ar savu ziedojumu šajā ak-
cijā! Kopā mēs varam paveikt daudz laba! 
PALDIES sakām arī Viesītes novada paš-
valdībai, kura nodrošināja transportu – 
lielo autobusu, lai visi vecāko grupu bērni 
varētu aizbraukt un aizvest uz Jēkabpils 
dzīvnieku patversmi saziedotās lietas! 
Patversmes darbinieki bija ļoti pateicīgi 
un laipni izrādīja patversmes iemītnie-
kus. Kaķu mājā bērniem bija iespēja ieiet 
telpā, kur mita veselie kaķīši, kuri gaida 
savus jaunos saimniekus. Tie visādi izrā-
dījās – kurš skaistāks, kurš mīlīgāks, kurš 
graciozāks, bet bērniem bija īpašs prieks 
tos apmīļot un ar tiem paspēlēties, tādējā-
di sagādājot nelielo prieka brīdi arī dzīv-
niekiem. Domāju, bērniem tā bija vērtīga 
pieredze: redzot sunīšus metāla voljēros 
apkārt valdošajā drēgnumā un aukstu-
mā, bērni varēja apzināties saziedoto lietu 
vērtību – cik noderīga būs sedziņa, kuru 
varēs ieklāt drēgnajā suņubūdā, vai ro-
taļlieta, kura varbūt būs vienīgais šī brī-
ža prieks un mierinājums vientuļā sunīša 
dzīvē.

Savukārt viens no latviešu tautas ti-
kumiem ir cieņa pret veciem cilvēkiem, 
tāpēc 18. decembrī grupas “Rūķīši” bērni, 
PII “Zīlīte” bērnu ansamblis, kā arī dar-
binieku ansamblis devās uz Viesītes ve-
selības un sociālās aprūpes centru, lai ar 
Ziemassvētku koncertprogrammu un laba 
vēlējumiem sveiktu pansionātā dzīvojošos 
cilvēkus, kā arī VSAC darbiniekus, dā-
vinot arī katram savu piparkūkas laimes 
pogu. Paldies mūzikas skolotājai Ingai par 
sagatavoto koncertprogrammu!

Bet 20. decembrī, kad visi mūsu ie-
plānotie labie darbi padarīti, Ziemas-
svētku vecīti gaidījām pie pašu skaistās 
sudrabegles bērnudārza laukumā. Svētku 
svinētājus – visus bērnudārza bērnus, 
skolotājas un auklītes - sagaidīja Bumbu-
lītis, kuram svētku gaitā pievienojās Vā-
vere Kuplaste un Lapsa Capsa, nosalušie 
brālīši Zaķīši un palaidnīgie Pelēni, kā 
arī Lācītis Ķepainītis, kurš nezināja, kā 
svin Ziemassvētkus, jo parasti šajā laikā 
guļ ziemas miegu. Tā - caur kustībām un 
rotaļām - tika paveikti visi ar Ziemassvēt-
kiem saistītie darbi, līdz tika sagaidīts arī 
pats galvenais ciemiņš – Ziemassvētku ve-
cītis ar dāvanu maisiem!

Novēlu visiem veiksmīgu, laimīgu un 
radošu Jauno - 2020. - gadu!

Būsim priecīgi Jaunajā gadā, jo tikai tā 
mēs varam vairot prieku sev apkārt!

PII “Zīlīte” vad. vietn. 
izglītības jomā D. Medne
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Aizvadīta jauniešu Ziemassvētku 
labdarības akcija

Viesītes Jauniešu dome sadarbībā 
ar Skolēnu Saeimu gada nogalē vienojās 
kopīgā labdarības akcijā un sarūpēja 52 
apsveikuma kartiņas Viesītes Veselības 
un sociālās aprūpes centra iemītniekiem. 
Labdarības kartiņu darbnīca norisinājās 
12. decembrī Viesītes Jaunatnes centrā, 
kur bērni un jaunieši zīmēja, līmēja, krā-
soja, lai jau tuvākajā laikā ar novēlējumu 
Ziemassvētkos un nelielu gardumu ieprie-
cinātu pansionāta ļaudis.

Savukārt tie, kuri jau bija noguruši no 

apsveikumu taisīšanas, devās uz centriņa 
virtuvi, lai kopā ar Viesītes Jauniešu do-
mes pārstāvjiem ceptu gardas piparkūkas, 
ar kurām pēc tam paši varēja cienāties.

Darinātos apsveikumus adresātiem 
kopā ar dāvanu nogādāja Viesītes vidus-
skolas skolēni un skolotāji.

Paldies ikvienam, kurš piedalījās šajā 
labdarības akcijā! Prieks un svētku sajūta 
rodas, kad darbojamies kopā!

Jaunatnes lietu speciāliste D. Mažeika

Grupas BALTIE LĀČI KONCERTS
 “Pamet skumjas, pamet nievas” Viesītē

Svētdien, 23. februārī, plkst. 
16:00 Viesītes Kultūras pilī ar 
koncertprogrammu “Pamet 
skumjas, pamet nievas” viesosies 
grupa BALTIE LĀČI.

Broņislavas Martuževas dzeja 
un dziesmas grupas “Baltie Lāči” 
koncertprogrammā “PAMET 
SKUMJAS, PAMET NIEVAS…” 
neatstās vienaldzīgu nevienu klau-
sītāju.

Koncertā skanēs jau tautā sen 
pazīstamās dziesmas – “Pacel glā-
zi priekā”, “Zvaigžņu strēlnieks”, 
“Dzīve sauc”, “Bruoļeit”, kā arī vai-
rākas mazpazīstamākas melodijas, 
ko sacerējusi dziesminiece. Īpaši 
koncertprogrammai grupas mūzi-
ķis Aldis Kise komponējis vairākas 
dziesmas ar Broņislavas Martuže-
vas dzeju – “Vecupes salā”, “Lak-
stīgalu muzikants” un citas, kas jau 
iemantojušas klausītāju mīlestību 
2019. gada rudens koncertos.

Kā neatņemama koncerta sa-

stāvdaļa ir Broņislavas Martuževas 
dzeja, kas caurvijas visam koncer-
tam kā uzvilkta zelta dzīves stīga.

“Kur nav gaismas un mūzikas, 
tur sākas trūdēšana. Gaisma un 
mūzika. Kad mēs šķitām sev visne-
laimīgākie pasaulē, mēs raudājām, 
sacerējām dziesmas un skatījāmies 
debesīs. Uzņēmām sirdī ik rīta un 
vakara staru, ik baltu vai rožainu 
rudzupuķi. Un kļuvām bagāti,” 
tā savā dienasgrāmatā rakstījusi 
Broņislava Martuževa (1924 – 
2012) – laikmeta leģenda, Latvijas 
tīrradnis, iekšējās brīvības un gara 
spēka simbols. Viņu visu mūžu ir 
pavadījusi dziesma, un viņas dzeja 
turpina pārtapt dziesmās.

Koncertā piedalās: Andris 
Baltacis (solists, teicējs), Aldis Kise 
(akordeons), Inga Zeile (vijole), Ai-
nis Rudzītis (ģitāra), Mārtiņš Lei-
šavnieks (tuba), Deniss Smirnovs 
(sitamie instrumenti). Uz tikšanos 
koncertā Viesītē!

Ērtākai un ātrākai informācijas 
apmaiņai un pakalpojumu saņemša-
nai iesakām izmantot elektroniskos 
saziņas līdzekļus.

Lūdzam iesniegt e-pastu klātienē 
vai arī iesniegt iesniegumu Vienota-
jā valsts un pašvaldību pakalpojumu 
portālā: www.latvija.lv - tas atvieglos 
NIN maksāšanas paziņojuma sa-
ņemšanu.

Paldies par atsaucību!

Viesītes novada pašvaldība

Īpašnieku ievērībai!

Viesītes novada 
dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti trīs 
jaundzimušie.

 Sveicam vecākus!

!
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VIESĪTES KULTŪRAS PILĪ
1. februārī plkst. 18:00 Viesītes 

vidusskolas 12. klases ŽETONU 
VAKARS

7. februārī plkst. 12:00 XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku IESKAŅAS KONCERTS. 
Piedalās: Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, 
Salas un Viesītes novadu skolu jaunatnes 
tautas deju kolektīvi un kori.  
Ieeja - bez maksas

9. februārī plkst. 16:00 
Stand - Up komēdija “Latviešu 
komiķis”-  autors un izpildītājs 
MAKSIMS TRIVAŠKEVIČS. 

Stand - Up komiķis Maksims 
Trivaškevičs Viesītes Kultūras 
pils apmeklētājus iepriecinās ar 
soloprogrammu “Latviešu komiķis”, 
kura 2019. gada novembrī piedzīvoja 
pirmizrādi, un tās ietvaros autors 
stundas garumā stāstīs savus jaunākos, 
labākos jokus. Maksims Trivaškevičs ir 
komiķis ar īpatnēju un oriģinālu humora 
pasniegšanas veidu, kura dēļ skatītāji 
nereti smejas līdz asarām. Paspējis 
paviesoties Jāņa Skuteļa “Pusnakts šovā”, 
ar savu humoru izpelnīties Latvijas 
specdienestu uzmanību. Ar regulārām 
uzstāšanās reizēm viņš priecē latviski 
runājošos gan dzimtenē, gan arī 
ārzemēs.

Ieeja: EUR 2,50
14. februārī plkst. 14:00 Gatavojoties 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem. Deju lielkoncerta “Saule 
vija zelta rotu” repertuāra pārbaudes 
skate tautas deju kolektīviem. Piedalās: 
Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas un 
Viesītes novadu skolu jaunatnes tautas 
deju kolektīvi.

Ieeja - bez maksas
18. februārī plkst. 9:30 muzikāla 

leļļu izrāde “Pasaka par sniedziņu” - 
RIKKO LELLES

Muzikāla leļļu izrāde par vientuļo 
Princesi, kura ļoti gaida sniedziņu. 
Karalis un Kalpotājs dara visu, taču 
veltīgi. Bērni pasaka priekšā - lai 
atnāktu sniedziņš, vajag mīļumu. Pilī 
mīļuma nav... Tad Princese sadomā 
meklēt sniedziņu tālajā mežā. Lai gan 
tas ir tālu, Princese dodas turp. Sākas 
piedzīvojumi...

Izrādē izmantotas 15 roku lelles – 

Briedis, Karalis, Kalpotājs, Princesīte, 
5 Rūķi, Trollis, Smiekliņš, Sniedziņš, 3 
Sniegavīri.

Ieeja: EUR 2,00
23. februārī plkst. 16:00 grupas 

BALTIE LĀČI KONCERTS “Pamet 
skumjas, pamet nievas”. Biļetes 
iepriekšpārdošanā: EUR 8,00; 10,00; 
12,00

www.bilesuparadize.lv un Viesītes 
Kultūras pilī

29. februārī plkst. 15:00 “Pavasara 
festivāls Draugiem 2020”

Festivālā tiek aicināti piedalīties 
pēc iespējas daudzveidīgāku deju un 
mūzikas stilu dalībnieki: laikmetīgā 
deja un mūzika, džeza deja, raksturdeja, 
klasiskā deja, hip hop kultūras jaunie 
mākslinieki, vokālā māksla u.c. stili, kas 
vieno šos jauniešus - parādot, cik deja un 
mūzika ir daudzveidīga tās izpausmes 
veidos un stilos.

Festivālā piedalīsies dalībnieki no 
Rīgas, Ādažiem, Cēsīm, Viesītes un 
Lones. Katru gadu festivāls norisinās 
citā Latvijas vietā! Šogad - Viesītē, 
Sēlijā.

Festivālu organizē Biedrība HOPĀ! 
Sekojiet informācijai!

KINO ZĀLĒ
18. un 19. februārī plkst. 18:00 

Viestura Kairiša filma “Pilsēta pie 
upes” (Piļsāta pi upis) 

Ansim ir nevainīga profesija - 
daiļkrāsotājs, un viņš ir pieprasīts pie 
visām varām, kas nomainās īsā laika 
posmā pagājušā gadsimta 30. gadu 
beigās. Patosa pilnos ulmaņlaikus 
nomaina skarbie komunistu, tad nacistu 
režīmi... Viņa iecerētā ir ebreju meitene 
Zisla, taču jaunās sievietes tēvs liek mīlai 
šķēršļus. Sagadās tā, ka šajā laikā Anša 
dzīvē uzrodas arī glītā latviete Naiga. 
Starp trīs varām, kas sabradā Anša 
pilsētu, divām sievietēm, kas plosa viņa 
sirdi, iespējama tikai viena izvēle...

Režisors: Viesturs Kairišs. Aktieri: 
Agnese Cīrule, Gundars Āboliņš, Juozas 
Budraitis, Dāvis Suharevskis, Brigita 
Cmuntova. Vecuma ierobežojums: 12+

Ieeja: EUR 3,00

LONES TAUTAS NAMĀ
2. februārī plkst. 13:00 radošā 

darbnīca “Svečturīšu veidošana” 
pagasta zālē

Līdzi divas burciņas, pārējais Jolantas 
vadībā

8. februārī plkst. 14:00 Rutku tēva 
luga “Sieviešu mīlas ieroči” Mazzalves 
pagasta amatierteātra “Tradare” 
izpildījumā (ieeja par ziedojumu)

 14. februārī no plkst. 16:00. līdz 
18:00 galda spēļu vakars

22. februārī plkst. 22:00 atpūtas 
vakars ar Gundaru Vecumnieku

Ieeja: EUR 5,00. Lūgums rezervēt 
galdiņus, zvanot Intai, tālr. 29356839, 
26313739!

ELKŠŅU KULTŪRAS NAMĀ
12. februārī plkst. 10:00 Sveču 

dienas pasākums. Mācīsimies liet sveces 
kopā ar Evitu Kilbausku.

22. februārī plkst. 9:00 “Zolītes 
mači”. Sīkāka informācija (Ārijs - 
26435251)

 Pieminam aizsaulē  
aizgājušos…

Jānis Plikšs 
1927. - 07.12.2019. Viesīte
Irma Ruska 
1940. - 17.12.2019. Saukas pagasts
Viktors Ļevša 
1982. – 24.12.2019. Viesīte
Ārija Pālīte 
1942. – 27.12.2019. Viesītes pagasts
Anna Graudiņa 
1928. - 31.12.2019. Viesīte
Andis Saulītis 
1955. – 07.01.2020. Viesīte
Zenta Trakina 
1926. – 16.01.2020. Rites pagasts
Ilga Grigorjeva 
1948. – 18.01.2020. Elkšņu pagasts
Ruslans Rudaks 
1975. - 22.01.2020. Viesīte
Ausma Bulova 
1947. – 27.01.2020. Elkšņu pagasts
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
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