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Mūža ziedi

Zied ievas pavasarī,
Rudenī zied virši,
Cauru vasaru vasara zied.

Zied ziemas salā
Logu rūtīs baltās,
Kristāltrauslas leduspuķes zied.

Cilvēks visu mūžu zied –
No bērnības jau
Galviņa kā pieneņplīvurs zied.

Jaunība viskrāšņāk zied:
Ar liepu smaržu meitenes
Kā baltas rozes, kā madariņas zied.

Cik skaisti briedumā vēl zied
Rudzu ziedu krāsā,
Un matos sidrabpelēks 
tonis ieziedas.

Kāpēc baltās krāsas bīties,
Galvenais ir dzīvē nemaldīties.
Arī tad, kad leduspuķes plauks,
Jātic – lakstīgala atkal dzīvot sauks.

J. Misiņš
I. Dreijera foto

Panāc, ko vēlies, priecājoties par to, kas ir!
Dažs labs viedais mudina mūs baudīt 

mirkli un priecāties par to, kas ir, sakot, ka 
mūžīgi tiekties pēc lielākiem labumiem un 
sasniegumiem ir neveselīgi un ir viens no 
neapmierinātības cēloņiem. Savukārt citi 
apgalvo, ka cilvēks ir radīts, lai ik dienas do-
tos laukā no savas komforta zonas un tiektos 
pēc jaunām augstienēm. Cenšoties izveidot 
pats savu dzīves filozofiju, kas kalpotu tieši 
maniem nolūkiem, esmu, galvai kūpot, par 
šo tēmu domājis ne reizi vien. Šķiet, esmu at-
radis atbildi, risinājumu, kas man liekas pa-
reizs: esmu sapratis, ka viss āķis ir līdzsvarā. 
Es to dēvēju par “Mandelas līdzsvaru”.

Nelsons Mandela, cilvēks, ko es visnotaļ 
apbrīnoju, reiz teica: “Uzkāpjot augstā kal-
nā, es aptveru, ka ir vēl daudz, daudz kalnu, 
kuros varu uzrāpties. Es mazliet apstājos 
atvilkt elpu, papriecāties par vareno skatu, 
kas plešas visapkārt, pārdomāt, cik garu ceļu 
jau esmu paveicis. Bet atpūsties man ir lemts 
tikai mazu brīdi, jo līdz ar brīvību nāk arī 
atbildība, un es neuzdrīkstos uzkavēties, jo 
mans ilgais ceļš vēl nav galā.”

Manuprāt, Nelsons Mandela ar šiem 
vārdiem vēsta, ka visa pamatā ir līdzsvars. 
Izbaudi skatu no savas pašreizējās atrašanās 
vietas. Priecājies par to, cik tālu esi ticis. Esi 
pateicīgs par to, cik garu posmu jau esi mē-

rojis dzīves ceļojumā. Dzīvo mirklī. Bet atce-
ries arī to, ka tās veltes, kas mīt tevī, sniedz 
arī lielu atbildību. Uzskatu, ka ikvienam cil-
vēkam ir “pienākums spīdēt”. Nevajag gulēt 
uz vakardienas lauriem un kļūt pašapmieri-
nātam. Ik katru mīļu dienu mums ir jādodas 
pasaulē un jārīkojas tā, lai palīdzētu citiem, 
pašrealizētos un kļūtu par pasaules pilso-
ņiem. Mums nepagurstoši jādodas pretim 
savām bailēm un jāpilnveido dzīve. Mums 
arvien jāpaplašina savs personiskais spēles 
laukums, liekot lietā savus radošos talan-
tus, – ir jādara, jāpiedzīvo un jāredz vairāk. 
Manuprāt, šī dziņa pašrealizēties ir iebūvēta 
mūsu DNS kodā, un to noliegt nozīmē no-
liegt savu cilvēcisko piederību.

Protams, sapņojot vērienīgāk un pace-
ļot savu personisko latiņu, mēs jutīsim ne-
apmierinātību. Bet šo pasauli ir uzbūvējuši 
tieši tie, kuriem negāja pie sirds tas, kā bija, 
un kuri zināja, ka viņu spēkos ir rīkoties la-
bāk… Izcilākie no mums nekad nebija mierā 
ar esošo lietu kārtību.

Tāpēc priecājies par to, kas tev ir. Un tad 
celies un dodies pēc tā, ko tu vēlies. Izbaudi 
kalnā kāpienu. Bet paturi prātā, ka tu taču 
devies ceļā uz virsotni.

R. Šarma

Ārkārtējā situācija valstī pagarināta 
līdz 9. jūnijam

7. maijā Ministru kabinets pieņēma lē-
mumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu 
līdz 9. jūnijam un par pakāpenisku atsevišķu 
ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. 
Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu 
mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un 
epidemioloģisko drošības pasākumu stingra 
ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk.

Lēmums pieņemts, balstoties uz valdībā 
apstiprinātajiem kritērijiem par pamatprinci-
piem un kritērijiem, kas nosaka to, kad iespē-
jama Covid-19 krīzes laikā ieviesto pasākumu 
mazināšana. Ierobežojumu atcelšanā tiek vēr-
tēta Latvijas epidemioloģiskā situācija, atbildīgo 
institūciju spēja atklāt infekciju un atrast kon-
taktpersonas, kā arī veselības aprūpes iestāžu 
kapacitāte un situācija ārvalstīs. Kritēriji tiek 

mērīti četru nedēļu periodā, un atceltie iero-
bežojumi var tikt mainīti gan ierobežojumu 
pastiprināšanas, gan samazināšanas virzienā 
atkarībā no kritēriju izpildes.

No 12. maija ir mazināti ierobežojumi iz-
glītības, sporta, dažādu pasākumu organizē-
šanas un pulcēšanās, transporta un tūrisma 
jomās.

Izglītība un sports
Izglītības jomā visu veidu mācību process 

joprojām notiek attālināti, tai skaitā pašlaik ne-
tiek organizētas bērnu nometnes. Ievērojot epi-
demioloģiskās drošības nosacījumus, pirms-
skolas kopā ar pašvaldībām var lemt, kā šajā 
mācību gadā organizēt 5 - 6 gadus vecu bērnu 
apmācību – klātienē vai attālināti.

Ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanās 

No 1. jūnija valstī mīkstināti ierobe-
žojumi četrās jomās saistībā ar izglītību, 
sportu un amatierkolektīviem:

• darbu var atsākt bērnu nometnes, ja tās 
nenotiek kopā ar vispārējo mācību procesu,

• eksāmeni var notikt klātienē,
• profesionālajā sportā atcelta divu met-

ru distance, izņemot cīņas sportu, kas jopro-
jām nav atļauts,

• amatierkolektīvi var atsākt darbu, ie-
vērojot noteikumu par 25 cilvēku pulcēša-
nos, ievērojot divu metru distanci.

Avots: https://www.lsm.lv

PĀrdomĀm
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un epidemioloģiskās drošības pasākumus, ir 
atļautas klātienes konsultācijas, lai sagatavotos 
valsts pārbaudījumiem vai profesionālās kva-
lifikācijas eksāmeniem. Lai gan 9. klašu skolē-
niem obligātie eksāmeni ir atcelti, arī viņiem 
konsultācijas klātienē atļautas.

Par mācību procesa norisi militārajās iz-
glītības iestādēs lēmumu pieņem aizsardzības 
ministrs, savukārt iekšlietu sistēmas izglītības 
iestādēs to pieņem iekšlietu ministrs.

Ievērojot noteiktus nosacījumus, klātienē 
var notikt arī organizēti bezkontakta sporta 
treniņi vai nodarbības.

Pasākumi un pulcēšanās
Ja iespējams nodrošināt savstarpējo divu 

metru distanci un pārējos epidemiologu no-
teiktos drošības noteikumus, atļauta pulcē-
šanās iekštelpās un ārtelpās līdz 25 cilvēkiem 
organizētos publiskos un privātos pasākumos, 
kā arī sapulcēs, gājienos un piketos. Tāpat at-
ļauta organizēta reliģisko darbību veikšana. Arī 
privātos pasākumos mājās jāņem vērā dzīvokļa 
platība, lai nepārsniegtu cilvēku skaitu, kas at-
bilst epidemiologu norādījumiem.

Pasākumos, kuros apmeklētājs piedalās, 

atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, netiek 
piemērots noteiktais cilvēku skaita ierobežo-
jums.

Pasākumu norises ilgums ārtelpās nav ie-
robežots, taču iekštelpās tas nedrīkst pārsniegt 
trīs stundas. Organizatoram jānodrošina arī 
ierobežojumu ievērošana un dezinfekcijas lī-
dzekļu pieejamība. Kultūras, izklaides, sporta 
un citu atpūtas vietu darba laiks pagarināts līdz 
24:00.

Nav atļauti publiskie un privātie sporta pa-
sākumi, kas rīkoti saskaņā ar Publisku izklai-
des un svētku pasākumu drošības likumu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs var apstiprināt pasākumus sociālās un 
fiziskās distancēšanās nodrošināšanai, kas jāie-
vēro, organizējot sapulces, gājienus un piketus.

Kultūras ministrs reglamentē kārtību, 
kādā kultūras institūciju darbībā jāievēro fizis-
kās distancēšanās un dezinficēšanas prasības 
kultūras institūcijās, piemēram, bibliotēkās, 
muzejos u.c. vietās.

Atgādinām, ka, neievērojot divu metru 
distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštel-
pās un ārtelpās joprojām var ne vairāk kā di-

vas personas vai arī personas, kas dzīvo vienā 
mājsaimniecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie 
bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā, 
vai arī personas, kuras veic darba vai dienesta 
pienākumus.

Tirdzniecības centri
Brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības 

centros strādā visi veikali. Ir atcelts ierobežo-
jums, ka tirdzniecības centros darbojas tikai 
pārtikas veikali.

Transports
Izmantojot sabiedrisku transportu, obligāti 

nepieciešams valkāt mutes un deguna aizsegu.
Tūrisms
Pēc 12. maija atļauts organizēt tūrisma 

pakalpojumus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā 
un Igaunijā. 14 dienu pašizolācija dzīvesvietā 
neattieksies uz Latvijas valsts piederīgajiem un 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī ārzemnie-
kiem, kuri pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklē-
juši valstis, kas nav Latvija, Lietuva vai Igaunija.

Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas 
departamenta vadītāja D. Holma

PAr AdmINISTrATĪVI TErITorIĀLĀS 
rEFormAS (ĀTr)GAITU

2019 gada nogalē LR Saeima izveidoja Ad-
ministratīvi teritoriālās reformas (turpmāk 
tekstā - ATR) komisiju. Šī komisija uzdeva 
visām pašvaldībām sniegt savu viedokli par 
reformu. 2019. gada decembrī jautājums par 
Viesītes novada nākotni tika izskatīts Viesītes 
novada domes sēdē. Saprotot, ka no reformas 
neizbēgt un apvienošanās ar citiem novadiem 
notiks piespiedu kārtā, Viesītes novada dome 
pieņēma lēmumu, ka atbalsta Sēlijas novada iz-
veidošanu. Sēlijas novadu veidotu Ilūkstes, Ak-
nīstes, Neretas, Jaunjelgavas, Salas, Jēkabpils, 
Viesītes novadi. Sēlijas kultūrvēsturiskā teri-
torija un pašvaldību atbalstītais un plānotais 
Sēlijas novads būtu īpašs ar savu apdzīvojuma 
struktūru (un attiecīgi — pakalpojumu pieeja-
mību un mobilitāti). Īstenojot viedus un efek-
tīvus pārvaldības principus (t. sk. efektīvu iz-
glītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības, 
ceļu un transporta, kā arī komunālās saimnie-
cības infrastruktūras tīkla izveidi), pašvaldības 
sniegto pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, 
ekonomiskā izaugsme un aktivitāte Sēlijas no-

vadā varētu tikt uzlabota ievērojami būtiskāk, 
tādējādi īstenojot administratīvi teritoriālo 
reformu Sēlijas un Viesītes novada iedzīvotāju 
interesēs.

2020. gada 14. februārī piedalījos Saeimas 
Administratīvi teritoriālās reformas sēdē, kur 
tika izskatīts jautājums par Sēlijas novada iz-
veidošanu. Redzēju, kā šī komisija strādā, kā 
tiek dots un nedots vārds izteikties cilvēkiem, 
kā šai komisijai neinteresē pašvaldības, cilvēku 
viedoklis, jo tā tikai risina politiskas spēlītes. 
Kad sākas runa par konkrētiem novadiem un 
to problēmām, tam ātri un pavirši tiek pār-
skriets pāri un braukts tālāk. Komisija lēma, 
ka Sēlijas novada ideja tiktu atbalstīta, ja jaunā 
novada centrs būtu Jēkabpils vai Aizkraukle. 
Sēlijas novadu apvienības pašvaldības 2020. 
gada 19. februārī Viesītē sarīkoja kopīgu apvie-
nības dalībnieku sēdi, kurā piedalījās deputāti 
no visām 7 pašvaldībām. Tika izskatīts ATR 
komisijas uzdevums par Sēlijas novada izvei-
di. Sēdē pieņēma lēmumu neatbalstīt Sēlijas 
novada iekļaušanos Aizkraukles vai Jēkabpils 
novados, bet atbalstīja kopīga Sēlijas novada 
izveidošanu, par novada administratīvo un 
attīstības centru nosakot Viesītes pilsētu. 2020. 
gada 25. februāra ATR Saeimas komisijas sēdē 
Sēlijas novadu priekšlikums tika noraidīts. Sa-
eimas komisija kārtējo reizi parādīja, ka cilvēku 
viedoklis viņus neinteresē.

LR Saeimas komisija 2020. gada 12. maijā, 
skatot priekšlikumus trešajā lasījumā, neat-
balstīja Jēkabpils pilsētu kā atsevišķu pašval-
dību, neatbalstīja, ka pieci novadi – Jēkabpils, 
Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes - veido 
jaunu novadu.

Šī reformas virzīšana COVID-19 ārkārtas 
apstākļos ir pilnīgi nepareiza, tā nedrīkstētu 

būt. Ja paraugāmies, kas notiek citviet, redzam, 
ka reformas tiek piebremzētas. Piemēram, 
Francijas prezidents Emanuels Makrons ir ap-
turējis sociālo un pensiju reformu. Viņš jau arī 
varēja ātri virzīt reformu, izmantojot to, ka sa-
biedrība nevar neko daudz protestēt. Taču viņš 
tā nedara, jo Francijā demokrātija ir augstā vēr-
tē. Tikmēr pie mums novadu kartes pārzīmē-
šanas reforma paātrinātā tempā tiek dzīta uz 
priekšu ar lielu prieku, jo iedzīvotāji nedrīkst 
pulcēties, lai reformu apspriestu, kā arī rīkot 
legālus piketus. Tā nedrīkstētu būt. Tas būtībā 
neatbilst Satversmei, kurā sacīts, ka Latvija ir 
demokrātiska republika. Tas jau velk uz dikta-
tūru. Tādā veidā jebkādu likumu var pieņemt, 
nevienā neklausoties.

Te ir arī runa par mūsu pilsoņu iesaisti 
politiskajos procesos. Pašvaldība - tā ir “pašu 
valdība” konkrētā teritorijā. Ja vēlēšanu pro-
cesā būtu iespēja piedalīties plašākam vēlētāju 
lokam, tas būtu apsveicami. Tāpēc pašvaldību 
vēlēšanās jādod iespēja piedalīties arī vēlētāju 
apvienībām, kuras ar partijām nav saistītas. 
Protams, Saeimas valdošās koalīcijas partijām 
tas nav izdevīgi, jo tad būtu lielāka konkurence 
vēlēšanās. Koalīcijas partijām ir maza pārstāv-
niecība pašvaldībās, un tās prezidenta E. Levita 
priekšlikumā saredz risku, ka to ietekme paš-
valdībās var vēl vairāk samazināties.

Nobeigumā gribu teikt - jādomā, kā intere-
sēs LR Saeima darbojas. Vai tautas interesēs, vai 
savās personīgajās, partiju interesēs?

Cīņa par Viesītes novada vietu Latvijas 
kartē vēl nav galā. Priekšā vēl ir 3. lasījums LR 
Saeimā, Satversmes tiesa…

Viesītes novada domes 
priekšsēdētājs A. Žuks
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oFIcIĀLĀS zIņAS

Viesītes novada domes ārkārtas sēdē šī gada 31. 
martā izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas termiņa pārcelšanu.

2. Par finansiālu atbalstu trūcīgo un 
maznodrošināto ģimeņu skolas vecuma bēr-
niem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas 
laikā. Lēmums tika atcelts ar 2020. gada 23. 
aprīļa lēmumu Nr. 24, kas noteica jaunu kār-
tību atbalsta sniegšanai.

3. Par Viesītes novada domes 2020. gada 
20. februāra lēmuma Nr. 43 “Par Viesītes no-
vada domes 2019. gada 21. novembra lēmu-
ma Nr. 13 “Par autobusa iegādi Sēlijas Sporta 
skolai” atcelšanu” apturēšanu uz laiku. Ie-
pirkumu komisijai uzdeva veikt iepirkumu 

par jauna vai mazlietota autobusa ar ne ma-
zāk kā 18 vietām iegādi Sēlijas Sporta skolas 
vajadzībām.

4. Par Viesītes novada domes priekšsē-
dētāja 2020. gada 23. marta rīkojuma Nr. 
2-1/2020/48-R “Par SIA “Arival” atbrīvo-
šanu no maksājumiem valstī izsludinātās 
ārkārtējās situācijas laikā” apstiprināšanu. 
Sakarā ar ārkārtējo situāciju Viesītes nova-
da izglītības iestāžu (Viesītes vidusskolas un 
PII “Zīlīte”) ēdināšanas pakalpojumu snie-
dzēju - SIA “Arival” - līdz 2019./2020. mā-
cību gada beigām atbrīvoja no telpu nomas 
maksas, maksas par ūdeni un kanalizāciju, 

maksājumiem par elektroenerģijas patēriņu 
un apkuri.

5. Par grozījumiem Viesītes novada do-
mes 2019. gada 27. jūnija lēmumā Nr. 1 “Par 
projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu cen-
tra pieejamības uzlabošana” izstrādi un ie-
sniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER 
programmas projektu konkursā”.

6. Par aizņēmumu segšanu Valsts kasei 
par pašvaldības projektiem “Pašvaldības 
ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni - Zīlāni pārbūve” 
un “Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas 
Viesītes un Rokišķu kopienas LLI-295.

Viesītes novada domes kārtējā sēdē šī gada 23. aprīlī 
izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

1. Par Viesītes novada domes piešķirto 
atbalstu no pašvaldības budžeta 2020. gadā 
vietējo iniciatīvu projektiem. Ņemot vērā 
projektu izvērtēšanas rezultātus, no pašval-
dības budžeta 2020. gadā piešķīra finansē-
jumu:

1.1. 430,00 EUR vietējās iniciatīvu gru-
pas projektam “Novadnieku dzejas kopkrā-
juma izdošana”;

1.2.  430,00 EUR biedrības “Zīle” projek-
tam “Biedrības “Zīle” mārketinga rīku - vi-
zītkaršu un bukletu - izveide”;

1.3. 430,00 EUR vietējās iedzīvotāju 
iniciatīvas grupas “Viesītes novada māmi-
ņu klubs” projektam “Apmācību nodarbību 
cikls Viesītes novada ģimenēm ar bērniem”;

1.4. 400,00 EUR biedrības “Orientēša-
nās sporta klubs “Sēlijas mežs”” projektam 
“Orientēšanās kartes izveide Kugres ezera 
apkaimē”;

1.5. 430,00 EUR biedrības “Ritten” pro-
jektam “Atpūtas vietas izveide Stupeļu pils-
kalnā”.

Nepiešķīra finansējumu:
1.6. biedrības “Rites Tautskola” projek-

tam “Arheoloģisko kreklu šūšanas tehnikā 
šūta stilizēta linu kleita” (nolikumā noteikts, 
ka pašvaldības finansējums netiek pie-
šķirts pasākumiem un/vai objektiem, kuri 
nav publiski pieejami sabiedrībai - 4.3.11. 
punkts);

1.7. vietējās iedzīvotāju iniciatīvas 
grupas projektam “Samīļosimies pūkaini 
1.06.2020.” sakarā ar to, ka projekta aktivi-
tāšu īstenošanas laiks plānots 1. jūnijā, bet, 
ņemot vērā šī brīža ārkārtējās situācijas iero-
bežojumus - pasākuma īstenošana nevarēs 
notikt. Ja projektā plānotais pasākums tiks 
rīkots pēc ārkārtējās situācijas beigšanās un 
noteikto ierobežojumu atcelšanas, finansē-
jumu pasākuma rīkošanai piešķirt no Lones 

Tautas nama budžeta;
1.8. interešu klubiņa “Hortenzijas” projek-

tam “Nenovecot rokas klēpī salikušiem - mēs 
vēl gribam dot un ņemt”, jo pieteikumā 
prasīts finansējums atalgojumam, bet tas 
neatbilst nolikumam (nolikumā noteikts, 
ka pašvaldības finansējums netiek piešķirts 
projektu personāla atlīdzībai un projektu 
administrēšanai - 4.3.1. punkts);

1.9. vietējās iedzīvotāju iniciatīvas gru-
pas projektam “Rakstniecības un grāmat-
niecības gaitas Jēkabpilī, Krustpilī, Viesītē” 
(nolikumā noteikts, ka pašvaldības finansē-
jums netiek piešķirts projektam, kurš ir daļa 
no cita lielāka projekta un nav skaidri noda-
līts - 4.3.4. punkts);

1.10. vietējās iedzīvotāju iniciatīvas gru-
pas projektam “Gleznošanas nodarbības 
plenērā uz audekla bērniem, pusaudžiem un 
vecākiem” sakarā ar to, ka projekta aktivi-
tāšu īstenošanas laiks plānots š. g. vasarā, 
bet, ņemot vērā ārkārtējās situācijas iero-
bežojumus - pasākuma īstenošana nevarēs 
notikt. Ja projektā plānotais pasākums tiks 
rīkots pēc ārkārtējās situācijas beigšanās un 
noteikto ierobežojumu atcelšanas, finansē-
jumu pasākuma rīkošanai piešķirt no Rites 
Tautas nama budžeta.

Pretendentiem, kuriem saskaņā ar Vie-
sītes novada domes lēmumu ir piešķirts fi-
nansējums, ir pienākums 1 mēneša laikā no 
lēmuma pieņemšanas dienas pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļā noslēgt 
Sadarbības līgumu par projekta realizēšanu 
Viesītes novada teritorijā.

2. Par nomas līguma izbeigšanu ar 
biedrību “Saukas dabas parka biedrība” un 
būvju nekustamā īpašuma iegādi. Nolēma 
pēc 2020. gada 30. maija neturpināt nomas 
attiecības ar biedrību “Saukas dabas parka 
biedrība” par Viesītes novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu “Vecbincā-
ni”, Saukas pag., Viesītes nov. (zemi un bū-
vēm), un dzēst atzīmes zemesgrāmatā par 
īpašuma nomu.

Nolēma pirkt no biedrības “Saukas da-
bas parka biedrība” tai piederošo būvju ne-
kustamo īpašumu “Veldzes”, Saukas pag., 
Viesītes nov., sastāvošu no vienas būves, kā 
arī ar būvi saistītās attīrīšanas iekārtas par 
novērtēto tirgus vērtību 7000,00 EUR, kas 
saistītas ar Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašumu “Vecbincāni”, 
Saukas pag., Viesītes nov. Nolēma uzsākt ne-
kustamā īpašuma “Vecbincāni”, Saukas pa-
gasts, Viesītes nov., atsavināšanas procesu.

3. Par izsoles protokolu apstiprināša-
nu Viesītes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu izsolēm: Viesītes pa-
gasta “Jaungūtmaņi”, īpašums nosolīts par 
5977,00 EUR; Elkšņu pagasta “Meža Orstes”, 
īpašums nosolīts par 16710,00 EUR; Viesītes 
pagasta “Meža Ceļmalieši”, īpašums nosolīts 
par 48780,99 EUR; Viesīte, Zaļā iela 1, īpa-
šums nosolīts par 3098,00 EUR.

4. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma “Mazbisenieki”, 
Viesītes pagasts, atsavināšanas procesa pār-
traukšanu un īpašuma atgriešanu bilancē.

5. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošo telpu iznomāšanu Smilšu ielā 2, Viesītē 
(kafejnīcas telpas), un nomas tiesību mutis-
kas izsoles noteikumu Nr. 2020/15 apstipri-
nāšanu.

6. Par atļauju dzīvokļa Sporta ielā 25-14, 
Viesīte, pirkuma maksu sadalīt daļās.

7. Par Viesītes novada pašvaldībai piede-
rošā dzīvokļa īpašuma - Viesīte, Brīvības iela 
6-4 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli un izsoles noteikumu Nr. 2020/16 ap-
stiprināšanu.

8. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
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derošā dzīvokļa īpašuma - Saukas pagasta 
Lone, “Aronijas 3”-17, atklātu, mutisku iz-
soli ar lejupejošu soli un izsoles noteikumu 
Nr. 2020/17 apstiprināšanu.

9. Par LEADER programmas projektu 
“Mīlestības takas 4. kārta - Viesītes Mazā 
ezeriņa veiklības takas izveidošana”. No-
lēma Iesniegt projekta “Mīlestības takas 4. 
kārta – Viesītes Mazā ezeriņa veiklības ta-
kas izveidošana” pieteikumu Lauku atbalsta 
dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistē-
mā. Piedalīties projektā un apstiprināšanas 
gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projek-
ta kopējais budžets ar PVN 24973,25 EUR, 
tai skaitā PVN 4334,20 EUR, summa bez 
PVN 20639,05 EUR. No pašvaldības budže-
ta nodrošināt projekta īstenošanai nepiecie-
šamo līdzfinansējumu 10% apmērā.

10. Par LEADER programmas projektu 
“Ātruma radara uzstādīšana drošības uzla-
bošanai Viesītes pilsētā”. Nolēma iesniegt 
projekta “Ātruma radara uzstādīšana dro-
šības uzlabošanai Viesītes pilsētā” pieteiku-
mu Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā. Piedalīties projektā 
un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā 
īstenošanu. Projekta kopējais budžets ar 
PVN 4559,46 EUR, tai skaitā PVN 791,31 
EUR, summa bez PVN 3768,15 EUR. No 
pašvaldības budžeta nodrošināt projekta 
īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 
10% apmērā.

11. Par nolietotā inventāra (printera un 
laminēšanas iekārtas) norakstīšanu.

12. Par īres līgumu pagarināšanu līdz 
2020. gada 31. jūlijam 61 personai.

13. Par finansējuma 388,56 EUR piešķir-
šanu no vides aizsardzības speciālā budžeta 
invazīvo augu (latvāņu) ierobežošanai.

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda 947,86 EUR dzēšanu (personām ir 
maksātnespēja vai personas mirušas, vai 
nav vairs īpašuma).

15. Par piedāvājumu viena dzīvokļa īpa-
šuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.

16. Par biedrības “Zīle” iesniegumu par 
atbrīvošanu no telpu nomas maksas ārkār-
tējās situācijas laikā. Biedrība netika atbrī-
vota no telpu nomas maksas 7 EUR mēnesī 
par telpām A. Brodeles ielā 7, Viesītē, ņemot 
vērā to, ka likums “Par valsts apdraudēju-

mu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 
neparedz iespēju atbrīvot biedrības no telpu 
nomas maksas ārkārtējās situācijas laikā.

17. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar 
2 personām.

18. Par zemes vienības atdalīšanu no ne-
kustamā īpašuma - Saukas pagasta “Skosu 
Pilskalns”.

19. Par vecāku līdzfinansējuma atcel-
šanu Sēlijas Sporta skolas audzēkņiem un 
Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēk-
ņiem ārkārtējās situācijas laikā.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo 
situāciju:

19.1. ņemot vērā to, ka Sēlijas Sporta 
skolas audzēkņiem ir atceltas mācību - tre-
niņu nodarbības, nolēma neaprēķināt vecā-
ku līdzfinansējuma maksu no 2020. gada 1. 
aprīļa līdz mācību - treniņu nodarbību at-
sākšanai;

19.2. ņemot vērā to, ka Viesītes Mūzikas 
un mākslas skolā izglītības process notiek 
attālināti, nolēma neaprēķināt vecāku līdz-
finansējuma maksu par š. g. aprīļa un maija 
mēnešiem.

20. Par materiālo atbalstu ēdināšanai 
Viesītes novadā deklarētajiem izglītoja-
miem valstī izsludinātās ārkārtējās situāci-
jas laikā. Dome nolēma: periodā līdz valstī 
noteiktās ārkārtējās situācijas beigām, bet 
ne ilgāk par 2019./2020. mācību gada bei-
gām (aprīlis, maijs) noteikt materiālo pa-
balstu pārtikas iegādei, piešķirot Pārtikas 
karti:

15,00 EUR vērtībā vienam mēnesim 
katram Viesītes novada administratīvajā 
teritorijā deklarētajam izglītojamajam, kurš 
reģistrēts kādā no Viesītes novada pirms-
skolas izglītības iestādēm vai kādā no valsts 
speciālajām pirmsskolas izglītības iestā-
dēm, bet ārkārtas situācijas laikā klātienē 
neatrodas izglītības iestādē; 30,00 EUR vēr-
tībā vienam mēnesim katram Viesītes no-
vada administratīvajā teritorijā deklarēta-
jam izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās 
izglītības programmu kādā no valsts izglī-
tības iestādēm (1. - 12. klase), bet ārkārtas 
situācijas laikā mācības apgūst attālināti. 
Materiālo pabalstu pārtikas iegādei piešķirt 
par abiem mēnešiem reizē, pamatojoties 

uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu. 
Pārtikas kartes atprečot Viesītes novada 
mazumtirdzniecības veikalos (veikals “top”, 
Lats) līdz 2020. gada 29. maijam.

21. Par ēdināšanas nodrošināšanu iz-
glītojamajiem no trūcīgām, maznodroši-
nātām un daudzbērnu ģimenēm ārkārtējās 
situācijas laikā. Dome nolēma: ārkārtējās 
situācijas laikā nodrošināt ēdināšanu vispā-
rējās izglītības izglītojamiem no trūcīgām, 
maznodrošinātām un daudzbērnu ģime-
nēm, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Viesītes 
novada administratīvā teritorija, piegādājot 
pārtikas pakas vienu reizi mēnesī, sākot no 
2020. gada aprīļa mēneša.

Noteikt, ka vienam izglītojamajam no 
1. līdz 4. klasei aprīļa mēnesī tiek piegādāta 
pārtikas paka 14,20 EUR apmērā un vienam 
izglītojamajam no 5. līdz 9. klasei aprīļa mē-
nesī tiek piegādāta pārtikas paka 4,26 EUR 
apmērā. Ja ģimenē ir vairāki izglītojamie, 
pārtikas vērtības apjoms pieaug atbilstoši 
izglītojamo skaitam.

Noteikt, ka pārtika tiek piegādāta iz-
glītojamajiem no ģimenēm, kuras Viesītes 
novada sociālais dienests ir atzinis par trū-
cīgām vai maznodrošinātām, kā arī daudz-
bērnu ģimenēm atbilstoši Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 1. panta 16. punkta 
definējumam “Daudzbērnu ģimene – ģi-
mene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to 
skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā 
esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu 
uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav 
sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vis-
pārējo, profesionālo vai augstāko izglītību”, 
bērniem, kuri deklarēti Viesītes novadā un 
mācās 1. – 9. klasē neatkarīgi no minēto iz-
glītojamo izglītības ieguves formas un vie-
tas.

Uzdeva Viesītes novada Sociālajam die-
nestam organizēt pārtikas paku komplektē-
šanu. Uzdeva Viesītes vidusskolai organizēt 
pārtikas piegādi atbilstoši Viesītes novada 
Sociālā dienesta sagatavotajam sarakstam.

22. Par finansējuma piešķiršanu no vi-
des aizsardzības speciālā budžeta, lai ap-
maksātu SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 
rēķinu 338,80 EUR par drenāžas kolektora 
skalošanu.

Viesītes novada domes kārtējā sēdē šī gada 21. 
maijā izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

1. Par naudas balvu, balvu piešķiršanu 
skolēniem un pedagogiem par sasniegu-
miem 2019./2020. mācību gadā.

Nolēma no Viesītes novada pašvaldī-
bas budžeta izmaksāt 1495,00 EUR skolē-
nu un pedagogu apbalvošanai par sasnie-
gumiem 2019./2020. mācību gadā mācību 
priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sa-
censībās, tai skaitā:

Viesītes vidusskola, kopā 1365,00 
EUR:

• skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas 
vietas olimpiādēs un konkursos – 550,00 
EUR,

• pedagogiem, kuri sagatavojuši skolē-
nus olimpiādēm un konkursiem – 515,00 
EUR,

• ekskursijai deju kolektīviem 300,00 
EUR;

Viesītes vidusskolas izglītības prog-
rammu īstenošanas vieta “Rites pamat-
skola”, kopā 130,00 EUR:

• skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas 
vietas olimpiādēs un konkursos – 65,00 
EUR,

• pedagogiem, kuri sagatavojuši sko-
lēnus olimpiādēm un konkursiem – 65,00 
EUR.

2. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošo telpu Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesī-
tes novads, būvē ar kadastra apzīmējumu 
56150010432001 (kafejnīcas telpas) nomas 
izsoles protokola apstiprināšanu.
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3. Par izsoles protokolu apstiprināšanu 
Viesītes novada pašvaldībai piederošajiem 
nekustamajiem īpašumiem:

• īpašums “Mazkuļķes”, Viesītes pa-
gasts, nosolīts par 7300,00 EUR;

• īpašums “Gundari”, Elkšņu pagasts, 
nosolīts par 22788,00 EUR;

• īpašums “Aronijas 4”-1, Saukas pa-
gasta Lone, nosolīts par 1993,00 EUR;

• īpašums “Dumbļi”, Elkšņu pagasts, 
nosolīts par 6039,00 EUR.

4. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu - Elkš-
ņu pagasta “Mazvītoli”, Saukas pagasta 
“Slampi”, Elkšņu pagasta “Pļavas” - atklā-
tu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

5. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošo dzīvokļu īpašumu - Viesīte, Sporta 
iela 27-2, Viesīte, Sporta iela 13A-17, atkār-
totu, atklātu, mutisku izsoli ar lejupejošu 
soli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

6. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
derošā dzīvokļa īpašuma - Saukas pagasts, 
Sauka, “Māja Nr. 1”-17, trešo atklātu, mu-
tisku izsoli ar lejupejošu soli un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu.

7. Par finansējuma piešķiršanu no vi-
des aizsardzības speciālā budžeta 1010,86 
EUR par lielgabarīta atkritumu izvešanu 
(no Elkšņu pagasta un Viesītes pilsētas) uz 
SIA “Vidusdaugavas SPAAO “Dziļā vāda”.

8. Par finansējuma piešķiršanu telpu 
remontam Smilšu ielā 39, Viesītē, telpu 
pielāgošanai VUGD Viesītes posteņa va-
jadzībām.

No Viesītes novada pašvaldības budže-
ta piešķīra finansējumu Viesītes novada 
pašvaldībai piederošo telpu Smilšu ielā 39, 
Viesītē, pielāgošanai Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta Viesītes posteņa va-
jadzībām. Uzdeva pašvaldības Iepirkumu 
komisijai līdz 2020. gada 19. jūnijam veikt 
iepirkuma procedūru par telpu remont-
darbiem, siltumapgādes, ūdensapgādes 
un kanalizācijas atjaunošanu. Nolēma 
slēgt trīspusējo vienošanos starp Viesītes 
novada pašvaldību, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu un Nodrošināju-
ma valsts aģentūru par telpu pielāgošanu 
VUGD Viesītes posteņa vajadzībām.

9.  Par finansējuma piešķiršanu video-
novērošanas kameru iegādei izmantoša-
nai Viesītes pilsētā ar mērķi: īpašumu un 
personu aizsardzībai, noziedzīgu nodarī-
jumu novēršanai. Kameras plānots ierīkot 
Amatnieku ielas - Robežu ielas krustoju-
mā, Meža ielas - Smilšu ielas krustojumā, 
Brīvības ielas - Kaļķu ielas krustojumā.

10. Par nemateriālo ieguldījumu no-
rakstīšanu. Sakarā ar Viesītes novada jau-
nā teritoriālā plānojuma spēkā stāšanos 
atļāva norakstīt šādus nemateriālos iegul-
dījumus:

• Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju 

Teritoriālais plānojums (atlikusī vērtība - 
nav);

• Elkšņu pagasta Teritoriālais plāno-
jums (atlikusī vērtība 3205,05 EUR) un 
ietekmes uz vidi novērtējums (atlikusī 
vērtība 278,15 EUR);

• Rites pagasta Teritoriālais plānojums 
(atlikusī vērtība - nav).

11. Par Krustpils novada domes darī-
jumu atbilstību administratīvi teritoriālai 
reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.

Izskatot Krustpils novada pašvaldības 
vēstules par atzinumu sniegšanu Krust-
pils novada pašvaldības darījumiem virs 
50000 EUR par darījuma atbilstību admi-
nistratīvi teritoriālai reformai un ilgtspē-
jīgai novada attīstībai, dome nolēma:

• neiebilst Krustpils novada pašval-
dības darījumam - Krustpils novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašu-
ma ar mežaudzi “Mednieki”, Atašienes 
pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr. 
56460100064, atsavināšanai izsoles ceļā 
par 130980 EUR ar noteikto atsavināšanas 
mērķi - Valsts nozīmes kultūrvēsturiskā 
mantojuma Marinzejas muižas ēkas sagla-
bāšana un atjaunošana multifunkcionālu 
pakalpojumu nodrošināšanai I. kārta” 
energoefektīvas apkures sistēmas izbūve;

• neiebilst Krustpils novada pašvaldī-
bas darījumam - Krustpils novada paš-
valdībai piederošā nekustamā īpašuma 
“Meždruva”, Vīpes pagastā, Krustpils 
novadā, kadastra Nr. 56960010049, atsavi-
nāšanai izsoles ceļā par 61100 EUR ar no-
teikto atsavināšanas mērķi - līdzfinansē-
juma nodrošināšana pašvaldības ceļa 5-6 
“Landzāni - Ezermuiža” pārbūvei.

12. Par ēdināšanas nodrošināšanu iz-
glītojamajiem no trūcīgām, maznodroši-
nātām un daudzbērnu ģimenēm, speciālo 
izglītības iestāžu audzēkņiem ārkārtējās 
situācijas laikā.

Dome nolēma: ārkārtējās situācijas 
laikā nodrošināt ēdināšanu vispārējās iz-
glītības izglītojamiem no trūcīgām, maz-
nodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, 
kā arī bērniem, kuri mācās speciālajās 
izglītības iestādēs, kuru deklarētā dzīves-
vieta ir Viesītes novada administratīvā 
teritorija, piegādājot pārtikas pakas vienu 
reizi mēnesī, sākot ar 2020. gada maija mē-
nesi. Noteikt, ka vienam izglītojamajam 
no 1. līdz 4. klasei maija mēnesī tiek piegā-
dāta pārtikas paka 13,49 EUR apmērā un 
vienam izglītojamajam no 5. līdz 9. klasei 
maija mēnesī tiek piegādāta pārtikas paka 
8,39 EUR apmērā. Ja ģimenē ir vairāki iz-
glītojamie, pārtikas vērtības apjoms pie-
aug atbilstoši izglītojamo skaitam.

Noteikt, ka pārtika tiek piegādāta iz-
glītojamajiem, kuri mācās speciālās iz-
glītības iestādēs, bērniem no ģimenēm, 
kuras Viesītes novada sociālais dienests 
ir atzinis par trūcīgām vai maznodroši-

nātām, kā arī daudzbērnu ģimenēm atbil-
stoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1. 
panta 16. punkta definējumam “Daudz-
bērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē ir 
vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē 
ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par 
daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī 
pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 
gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, pro-
fesionālo vai augstāko izglītību”, bērniem, 
kuri deklarēti Viesītes novadā un mācās 
1. – 9. klasē neatkarīgi no minēto izglīto-
jamo izglītības ieguves formas un vietas. 
Uzdot Viesītes novada Sociālajam dienes-
tam organizēt pārtikas paku komplektē-
šanu. Uzdot Viesītes vidusskolai organizēt 
pārtikas piegādi atbilstoši Viesītes novada 
Sociālā dienesta sagatavotajam sarakstam.

13. Par zemes nomas līgumu slēgšanu 
ar 4 personām.

14. Par zemes vienības atdalīšanu no 
nekustamā īpašuma Elkšņu pagastā.

15. Par apgrūtinājuma dzēšanu nekus-
tamajam īpašumam “Meža Bincāni” Sau-
kas pagastā.

16. Par nekustamā īpašuma Elkšņu pa-
gastā sadalīšanu.

17. Par adreses piešķiršanu.
18. Par nedzīvojamo telpu nomas lī-

guma pārtraukšanu ar biedrību “Vides un 
tūrisma attīstības klubs “Sēlija””.

19. Par darbībām zemes nomas gabalā 
Saukas pagastā. Atļāva personai nomātajā 
zemes vienībā uzstādīt pagaidu būvi un 
atļāva katamarānu un laivu iznomāšanu 
šajā zemes gabalā.

20. Par Viesītes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma - “Meža 
Dambrāni”, Viesītes pagasts, atsavināša-
nu.

21. Par adreses maiņu un nosaukuma 
piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai 
piekritīgajiem zemes īpašumiem, īpašuma 
tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrā-
matā un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

22. Par darba dienas pārcelšanu 2020.
gadā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. 
gada 9. jūlija rīkojumu Nr. 342 (prot. Nr. 
32 40.#) “Par darbadienas pārcelšanu 
2020. gadā” nolēma Viesītes novada paš-
valdībā, tās iestādēs un struktūrvienībās 
pārcelt darbadienu no pirmdienas, 2020. 
gada 22. jūnija, uz sestdienu, 2020. gada 
13.jūniju.

23. Par atvaļinājumu domes priekšsē-
dētājam no 24.05.2020. līdz 30.05.2020. 
Aizvieto domes priekšsēdētāja vietniece 
Iveta Līce.

Domes sēžu protokoli publicēti pašval-
dības mājaslapā: www.viesite.lv

Informāciju sagatavoja pašvaldības 
kancelejas vadītāja D. Vītola.
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IzSoLES

***
Viesītes novada pašvaldība rīko paš-

valdībai piederošā dzīvokļa īpašuma - Vie-
sītes novada Viesīte, Sporta iela 13A-17, 
ar kadastra numuru 56159000023, atkār-
totu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejo-
šu soli; dzīvokļa īpašums Nr. 17 sastāv no 
3 (trim) dzīvojamām istabām un palīgtel-
pām ar platību 76.0 kv. mtr. un 760/12322 
domājamām daļām no būves un funk-
cionāli saistītā zemesgabala, kas atrodas 
Viesītes novada Viesītē, Sporta ielā 13A; 
sākotnējā izsoles cena - EUR 2361.00. Iz-
soles solis - EUR 100.00 (viens simts euro 
un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma 

tiesības uz dzīvokļa īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2020. gada 2. jūlijam 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada paš-
valdībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Izsole sāksies 2020. gada 3. jūlijā plkst. 
11:00 Viesītes novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četr-
padsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

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

***
Viesītes novada pašvaldība rīko paš-

valdībai piederošā dzīvokļa īpašuma - Vie-
sītes novada Viesīte, Sporta iela 27-2, ar 
kadastra numuru 56159009201, atkārto-
tu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli; dzīvokļa īpašums Nr. 2 sastāv no 3 
(trim) dzīvojamām istabām un palīgtel-
pām ar platību 72,7 kv. mtr. un 727/11772 
domājamām daļām no būves un funk-
cionāli saistītā zemesgabala, kas atrodas 
Viesītes novada Viesītē, Sporta ielā 27; sā-
kotnējā izsoles cena - EUR 2371.00. Izsoles 
solis - EUR 100.00 (viens simts euro un 00 
centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma 

tiesības uz dzīvokļa īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2020. gada 2. jūlijam 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada paš-
valdībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Izsole sāksies 2020. gada 3. jūlijā plkst. 
10:30 Viesītes novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četr-

padsmit) 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 pagasts, Sauka, “Māja Nr. 1”-
17, ar kadastra numuru 56889009218, trešo 
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; 
dzīvokļa īpašums Nr. 17 sastāv no 1 (vienas) 
dzīvojamās istabas un palīgtelpām ar platību 
28,5 kv. mtr. un 285/8087 domājamām daļām 
no būves un funkcionāli saistītā zemesgabala, 
kas atrodas Viesītes novada Saukas pagasta 
Sauka, “Māja Nr. 1”; sākotnējā izsoles cena - 
EUR 460.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma 

tiesības uz dzīvokļa īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2020. gada 2. jūlijam 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada paš-
valdībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Izsole sāksies 2020. gada 3. jūlijā plkst. 
11:30 Viesītes novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četr-
padsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

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

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā nekustamā īpašuma - Vie-
sītes novada Elkšņu pagasts, “Mazvītoli”, 
ar kadastra numuru 56580020075, atklā-
tu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpa-
šums sastāv no 2 (divām) zemes vienībām: 
ar kadastra apzīmējumu 56580020150 un 
56580020151 ar kopējo platību 1,33 ha; 
sākotnējā un nosacītā izsoles cena - EUR 
3443.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Ir personas, kurām ir pirmpirkuma 

tiesības uz īpašumu.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2020. gada 2. jūlijam 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada paš-
valdībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas 
uz īpašuma pirkšanu nepieteiksies, izsole 
sāksies 2020. gada 3. jūlijā plkst. 9:00 Vie-
sītes novada pašvaldības administrācijas 
ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Vie-

sītes novads.
Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četr-

padsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai 

mob. t. 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā nekustamā īpašuma - Vie-
sītes novada Saukas pagasts, “Slampi”, ar 
kadastra numuru 56880020050, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums 
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 56880020050 ar platību 
1,1 ha; sākotnējā izsoles cena - EUR 1500.00. 
Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro 
un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Uz zemes atrodas nenoskaidrotai per-

sonai piederoša būve.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2020. gada 2. jūlijam 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada paš-
valdībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Izsole sāksies 2020. gada 3. jūlijā plkst. 
9:30 Viesītes novada pašvaldības adminis-
trācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesī-
tē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četr-
padsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

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

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā nekustamā īpašuma - Vie-
sītes novada Elkšņu pagasts, “Pļavas”, ar 
kadastra numuru 56580070019, atkārtotu, 
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; 
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 56580070107 ar pla-
tību 3,54 ha; sākotnējā izsoles cena - EUR 
6526.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

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

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumen-
tus izsolei var līdz 2020. gada 2. jūlijam 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada paš-
valdībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Izsole sāksies 2020. gada 3. jūlijā plkst. 
10:00 Viesītes novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četr-
padsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai 
mob. t. 26424109.
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No 13. maija līdz 9. jūnijam 
Viesītes novada pašvaldības 

administrācijas kase Brīvības ielā 
10, Viesītē, kā arī Elkšņu pagasta 
pārvaldes, Saukas pagasta pār-

valdes un Rites pagasta pārvaldes 
kases apmeklētājus klātienē pie-

ņem trešdienās no plkst. 8:00 līdz 
12:00, no plkst. 12:30 līdz 17:00

Pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa 
nomaksas termiņus

Likums “Par nekustamā īpašuma nodok-
li” nosaka, ka nekustamā īpašuma nodoklis 
(NĪN) maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk 
kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. no-
vembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no no-
dokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī 
reizi gadā avansa veidā.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stā-
vokli, Saeima ir pieņēmusi likumu “Par valsts 
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pār-
varēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību”, kas ļauj pašvaldībām 2020. gadā 
noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa sa-
maksas termiņus, tos pārceļot uz vēlāku laiku 
2020. gada ietvaros.

Viesītes novada dome 31. marta ārkārtas 
domes sēdē pieņēma lēmumu pārcelt uz vēlāku 
laiku nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas 
termiņus:

• nekustamā īpašuma nodokļa daļa, kas 
aprēķināta par 2020. gada pirmo un otro ce-
turksni, ir samaksājama līdz 2020. gada 17. 
augustam,

• savukārt nekustamā īpašuma nodokļa 
daļa, kas aprēķināta par 2020. gada trešo un 
ceturto ceturksni, ir samaksājama līdz 2020. 
gada 16. novembrim.

Šāda samaksas kārtība ir attiecināma uz 

visiem nodokļa aprēķiniem un pārrēķiniem, 
kuriem samaksas termiņš ir noteikts 2020. 
gada ietvaros, tai skaitā arī par 2019. gadā neap-
strādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Kontaktinformācija saziņai: 65207299; 
28661613 (Viesītes novada pašvaldības nodok-
ļu administratore Ināra Elberte).

Nomaksāt NĪN iespējams internetbankā, 
portālos: www.epakalpojumi.lv un www.lat-
vija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtis-
ki ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts 
pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN 
nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no 
tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagata-
votajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālos: 
www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos 
portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN 
samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automā-
tiski uzrādās visa nepieciešamā informācija 
maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpo-
jumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas 
fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Informāciju sagatavoja 
Viesītes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Mažeika.

Par Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta Viesītes posteni

Aprīļa mēnesī saņēmām neoficiālu infor-
māciju par VUGD Viesītes posteņa slēgšanu. 
Pašlaik postenis atrodas Āžu krogā – pilsētas 
vecākajā ēkā. Ēka ir sliktā tehniskā stāvok-
lī un nav piemērota Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta funkciju izpildei. Turklāt 
ēkas pārbūve vai atjaunošana nav ekonomiski 
lietderīga, tāpēc nekavējoties rakstījām oficiālu 
vēstuli Iekšlietu ministrijai, VUGD priekšnie-
kam, ka esam PRET Viesītes posteņa likvidē-
šanu. Pamatojums - tuvākais postenis atrodas 
Neretā un ir nepieciešama apmēram pusstun-
da laika, lai ugunsdzēsēji ierastos uz notikuma 
vietu pie mums. Zinām, ka šādā uguns nelaimē 
katra minūte ir dārga, tāpēc Viesītes pilsēta un 
pagasti būtu pakļauti lielam riskam. Mēs uz-
skatām, ka ir ļoti svarīgi saglabāt Viesītes pos-
teni, līdz ar to oficiālajā vēstulē norādījām, ka 
esam gatavi piedāvāt telpas bijušās arodskolas 
teritorijā.

Reaģējot uz pašvaldības nosūtīto vēstuli, 
21. aprīlī Nodrošinājuma valsts aģentūras pār-
stāvji klātienē apskatīja piedāvātās telpas, lai tā-
lāk ziņotu par to atbilstību Iekšlietu ministrijai. 
Savukārt 13. maijā saņēmām atbildi no Valsts 
Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par to, 
ka dienests piekrīt pašvaldības piedāvājumam 
un lūdz pēc iespējas īsākā laikā uzsākt telpu 
pielāgošanas darbus. Dienests arī informēja, 
ka visos jautājumos, kas saistīti ar telpu nomas 
maksas apmēru un apsaimniekošanas izdevu-
mu segšanu, pašvaldībai ir jāvienojas ar Iekšlie-
tu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūru. 
Tajā pašā dienā, 13. maijā, Viesītes novada 
deputāti finanšu komitejas sēdē atbalstīja lī-
dzekļu piešķiršanu telpu remontam arodskolas 
teritorijā, nosakot maksimālo summu – līdz 
35 tūkstošiem eiro. Plānojam, ka jaunās telpas 
remontdarbi sāksies pēc līguma noslēgšanas 
ar Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts 
aģentūru.

Mēs ļoti ceram, ka Viesītes novada pašval-
dības atbalsts būs pietiekams arguments, lai 
Iekšlietu ministrija saglabātu VUGD Viesītes 
posteni!

Viesītes novada domes 
priekšsēdētājs A. Žuks

D. Mažeikas foto

Ievērojot 
piesardzības 

pasākumus, Viesītē 
aizvadīta Lielā Talka

Ņemot vērā paaugstinātās drošības aps-
tākļus un noteikto sociālās distancēšanās ai-
cinājumu, šogad Lielā Talka Viesītes pilsētā 
norisinājās nedaudz citādākā formātā. Katru 
gadu noteiktajā Lielās Talkas datumā pašvaldī-
ba organizēja kopīgu talkošanu Viesītes pilsētā 
un pagastos, bet šogad lielāks uzsvars tika likts 
uz individuālu vai ģimenes talkošanu, aicinot 
sakopt dažādas Viesītes pilsētas vietas.

Tāpat ikvienam bija iespēja pieteikt savu 
talkošanas vietu kopīgajā Lielās Talkas plat-
formā, kā arī, sazinoties ar pašvaldību, saņemt 
atkritumu maisus. Kopumā Viesītes novadā 
tika pieteiktas divas talkas, kurās tika veikti 
labiekārtošanas darbi – Vides un tūrisma attīs-
tības kluba “SĒLIJA” dalībnieku pieteiktā talka 
Saukas pagastā, kā arī ikgadējā Stendera Bied-
rības talka Vecā Stendera mācītājmuižas par-
kā Vārnavā. Arī Viesītes novada pašvaldības 
vadība un darbinieki Lielās Talkas dienas, 16. 
maija, rītā devās uz Viesītes Jaunajiem kapiem, 
kur, ievērojot visus piesardzības pasākumus, 
iestādīja tūjas.

Viesītes novada pašvaldība pateicas ikvie-
nam, kurš iesaistījās Lielās Talkas akcijā un pa-
darīja kādu Latvijas stūrīti tīrāku. Pašvaldība 
novēl arī ikdienā rūpēties par apkārtējo vidi un 
cienīt citu paveikto darbu!

Latvijai BŪT zaļai!

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste D. Mažeika
Autores foto
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Vietējo projektu konkursā atbalstīti 5 projekti

Atbilstoši Viesītes novada pašvaldības 
nolikumam “Atbalsts vietējo iniciatīvu pro-
jektiem” ar Viesītes novada domes 23. aprīļa 
domes sēdes lēmumu šogad projektu kon-
kursā atbalstīti šādi projekti:

• vietējā iedzīvotāju iniciatīvu grupa, 
projekts “Novadnieku dzejas kopkrāju-
ma izdošana”. Projekta kopējās izmaksas: 
430.00 euro, pašvaldībai pieprasītā un pie-
šķirtā summa: 430.00 euro;

• biedrība “Zīle”, projekts “Biedrības 
“Zīle” mārketinga rīku – vizītkaršu un buk-
letu – izveide”. Projekta kopējās izmaksas: 
430.00 euro, pašvaldībai pieprasītā un pie-
šķirtā summa: 430.00 euro;

• vietējā iedzīvotāju iniciatīvu grupa 
“Viesītes novada māmiņu klubs”, projekts 
“Apmācību nodarbību cikls Viesītes novada 
ģimenēm ar bērniem”. Projekta kopējās iz-
maksas: 460.00 euro, pašvaldībai pieprasītā 
un piešķirtā summa: 430.00 euro;

• biedrība “Orientēšanās sporta klubs 
“Sēlijas mežs””, projekts “Orientēšanās kar-
tes izveide Kugres ezera apkaimē”. Projekta 
kopējās izmaksas: 1000.00 euro, pašvaldībai 
pieprasītā un piešķirtā summa: 400.00 euro;

• biedrība “Ritten”, projekts “Atpūtas 
vietas izveide Stupeļu pilskalnā”. Projekta 
kopējās izmaksas: 430.00 euro, pašvaldībai 

pieprasītā un piešķirtā summa: 430.00 euro.
Ar pretendentiem, kuriem saskaņā ar 

Viesītes novada domes lēmumu ir piešķirts 
finansējums, noslēgti Sadarbības līgumi par 
projektu realizēšanu Viesītes novada terito-
rijā.

Kopumā projektu konkursam tika ie-
sniegti 11 projektu pieteikumi. Vairāku pro-
jektu pieteikumu īstenošana nevarētu notikt 
sakarā ar šī brīža ārkārtējās situācijas iero-
bežojumiem valstī, tāpēc finansējums netika 
piešķirts.

Sakām lielu paldies visiem projektu 
pieteicējiem! Lai izdodas veiksmīgi īstenot 
atbalstītos projektus un projektus, kurus ne-
balstīja, lai izdodas realizēt pašiem vai star-
tēt konkursā nākamo gadu!

Projektu administratore L. Maisaka

Noslēdzies uzņēmēju grantu 
konkurss

Šogad Viesītes novada pašvaldība pir-
mo reizi organizēja grantu konkursu, kura 
mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsāk-
šanu un attīstību Viesītes novadā, uzlabojot 
finansējuma pieejamību.

Konkursa ietvaros tiek piešķirts paš-
valdības līdzfinansējums līdz 1000,00 EUR 
uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. 
Pieteikumi bija iesniedzami no 6. aprīļa 
līdz 15. maijam. Konkursa pirmajā gadā 
tika iesniegti 6 pieteikumi, no kuriem pieci 

tika apstiprināti. Finansējuma trūkuma dēļ 
pirmajā projektu konkursā netika atbalstīts 
viens pieteikums, kas komisijas kopvērtēju-
mā saņēma zemāko punktu skaitu.

Pirmajā projektu konkursa reizē bija ie-
spēja atbalstīt uz pusi vairāk projektu nekā 
tas sākotnēji tika plānots, novirzot NVO 
projektu konkursā neapgūtos finanšu lī-
dzekļus.

Paldies uzņēmējiem par atsaucību un 
dalību projektu konkursā!

Projekta nosaukums Statuss

Radio releju modernizācija Saukas pagastā Apstiprināts

Aukstuma kamera ziediem Apstiprināts

SIA Picas Namiņš Apstiprināts

AR 5 Velo noma Apstiprināts

Esi atpazīstams un lepns par savu darbu! Nav apstiprināts

Gaļas liellopu pārtikas nodrošināšana Apstiprināts

Atbalsts par 
dzīvnieku, sējumu 

un stādījumu platību 
apdrošināšanu

No šā gada 6. maija līdz 1. decembrim 
Lauku atbalsta dienests aicina iesniegt pro-
jektu pieteikumus pasākuma “Riska pār-
valdība” apakšpasākumā “Ražas, dzīvnieku 
un augu apdrošināšanas prēmija”. Kopējais 
publiskais finansējums 10,5 milj. eiro.

Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimnie-
ku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru 
riska mazināšanā, daļēji sedzot izdevumus 
par apdrošināšanas prēmiju.

Atbalstu var saņemt fiziskas vai juri-
diskas personas, ja apdrošinātā sējumu un 
stādījumu platība ir deklarēta vienotā platī-
bu maksājuma saņemšanai vai apdrošinātie 
dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīva-
jiem aktiem. Lai saņemtu atbalstu, atbalsta 
pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz 
iesniegumu, apdrošināšanas polises kopiju, 
kurā norādīti apdrošinātie riski, un apdro-
šināšanas prēmiju samaksu apliecinošu do-
kumentu kopijas.

Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām 
un līdz 2020. gada 1. decembrim pilnībā ap-
maksātām apdrošināšanas polisēm.

Atbalsta pretendentam Lauku atbalsta 
dienestā ir jāiesniedz projekta iesniegums 
un atbalsta pretendenta deklarācija. Projek-
ta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā: 
www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” – 
“Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumus var iesniegt LAD 
elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai 
parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiek Ei-
ropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības 
programmas ietvaros.

Lauku attīstības konsultante I. Butkus,
25649618

Šogad vienoto platības maksājumu 
varēs saņemt kā īstermiņa aizdevumu
Trešdien, 13. maijā, koronavīrusa izrai-

sītās slimības Covid-19 radīto ekonomisko 
seku operatīvās novēršanas vadības grupas 
uzņēmējdarbības un nodarbināto atbals-
tam sanāksmē atbalstīts Zemkopības mi-
nistrijas (ZM) priekšlikums lauksaimnie-
kiem vienoto platības maksājuma avansu 
piešķirt kā īstermiņa aizdevumu, lai mazi-
nātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi. Tas 
lauksaimniecības primāro produktu ražo-
tājiem un lauksaimniekiem stabilizēs nau-
das plūsmu, kā arī nodrošinās ekonomisko 

dzīvotspēju un attīstību. ZM ir iesniegusi 
valdībā Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Valsts atbalsts īstermiņa aizdevu-
miem lauksaimniecībai, lai mazinātu Co-
vid-19 izplatības negatīvo ietekmi”.

Noteikumu projektā paredzēts, ka īs-
termiņa aizdevumu līdz 2020. gada 31. 
decembrim piešķirs lauksaimniekiem kā 
de minimis atbalstu vai arī kā saskaņotu 
valsts atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas 
lēmumam, ja lauksaimniekam trīs pēdējos 

Turpinājums 9. lpp. »»»

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja L. Zvirbule
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SkoLU zIņAS

makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrole 
Viesītes novada ezeros

1. maijā Viesītes novada pašvaldības po-
licija ar mērķi veikt makšķerēšanas noteiku-
mu ievērošanas kontroli veica reidus Viesītes 
novada Viesītes pagasta Piksteres un Viesī-
tes ezeros. Piksteres ezerā tika pārbaudītas 
24 laivas, kurās mēģināja noķert līdakas 36 
makšķernieki. Pārkāpumi netika atklāti. Lo-
mos bija vērojamas 5 kg, 3,5 kg un mazākas 
līdakas. No visām laivām divās makšķer-
nieki nebija noķēruši nevienu līdaku. Mak-
šķerējot ir nepieciešama veiksme un pareiza 
inventāra izvēle. Vislabāk līdakas Piksteres 
ezerā šajā dienā ķērās no rīta (no plkst. 5:00 

līdz 9:00) uz dzeltena metāla vizuļa.
Tika ievērots, ka, veicot kādas laivas 

pārbaudi, netālu esošajās laivās radās aizdo-
mīga rosība. Vīri vilka ārā zivju uzglabāja-
mos tīkliņus, lai pārskatītu noķertos lomus. 
Viesītes ezerā tika pārbaudītas piecas laivas, 
desmit makšķernieki, kuri ar pārāk lieliem 
lomiem (pāris laivās pa vienai līdakai) pa-
lielīties nevarēja, izņemot vienu laivu, kuras 
makšķernieki, tiešām profesionāļi, bija no-
ķēruši vairākas līdakas, no kurām viena bija 
8 kg smaga. Saukas ezerā 1. maijā kontroli 
veica Valsts policija sadarbībā ar Saukas da-

bas parka darbiniekiem. Kontrole veikta 30 
laivām.

2. maijā makšķerēšanas noteikumu 
kontroli Viesītes novada pašvaldības polici-
ja veica Saukas ezerā. Pārbaudītas 6 laivas, 
pārkāpumi netika konstatēti. Šajā dienā 
bija diezgan spēcīgas vēja brāzmas, kas arī 
patraucēja makšķerniekiem.

Vēlētos dalīties ar makšķernieku ticēju-
miem, kuri tika dzirdēti, veicot pārrunas ar 
makšķerniekiem. Lai zivis ķertos:

1. iepriekšējā dienā nedrīkst dzīt bārdu;
2. no gultas makšķerēšanas rītā jākāpj 

tikai ar labo kāju;
3. pāris dienas nekādas mīlas dēkas ar 

sievietēm;
4. ja, ejot uz ezeru, ceļam pāriet pāri sie-

viete, var ceļu neturpināt, būs tukšā diena;
5. sieviete nedrīkst pārkāpt pāri uz ze-

mes noliktai makšķerei, tad makšķere pēc 
tam nav lietojama, uz tās nekas neķersies;

6. pirms pirmās zivs noķeršanas nedrīkst 
salikt uztveramo tīkliņu, savādāk neķersies;

7. ejot uz copi, nedrīkst vēlēt labu lomu, 
jāsaka: “Ne asakas!”.

Domāju, vismaz šos ticējumus izpildot, 
kādu zivi noķersiet ar garantiju.

Ne asakas vēlot,
inspektors J. Pučinskis.

fiskālajos gados piešķirtā de minimis atbal-
sta kopējā summa ir sasniegusi 25000 eiro.

Īstermiņa aizdevumu aprēķinās no vie-
notā platības maksājuma avansa apmēra, 
ņemot vērā šādus noteikumu projekta no-
sacījumus:

1) īstermiņa aizdevuma minimālā sum-
ma – 700 eiro;

2) atbalsta likme noteikta 40 eiro par 
vienotajam platības maksājumam pieteikto 
hektāru;

3) saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa 
aizdevuma maksimālā summa – 100000 
eiro.

Plānots, ka pēc noteikumu pieņem-
šanas iesniegumu īstermiņa aizdevuma 
saņemšanai lauksaimnieki varēs Lauku 
atbalsta dienestā (LAD) iesniegt no 2020. 
gada 20. maija līdz 15. augustam.

Aizdevuma atmaksa: LAD ieturēs iz-
maksāto īstermiņa aizdevuma summu no 
lauksaimniekam aprēķinātās avansa mak-
sājuma summas vai aprēķinātā gala maksā-

juma par kārtējā gadā vienotajam platības 
maksājumam apstiprinātajām platībām.

Plānotais atbalsta saņēmēju skaits – 
15,2 tūkstoši lauksaimniecības primāro 
produktu ražotāju ar kopējo deklarēto 
platību 1,5 miljoni ha. Īstermiņa aizdevu-
mu kopējā summa: 60 miljoni eiro, kam 
papildu finansējums no valsts budžeta nav 
nepieciešams.

Lauku attīstības konsultante I. Butkus,
25469618

Turpinājums 10. lpp. »»»

««« Sākums 8. lpp

Attālinātās mācības Viesītes vidusskolā 
norit veiksmīgi

Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo 
situāciju, jau ilgāku laiku Viesītes vidus-
skolas audzēkņi mācās attālināti. Viesītes 
vidusskolas direktors un direktora vietniece 
izglītības jautājumos apstiprina, ka attāli-
nātās mācības Viesītes novadā tiek aizva-
dītas veiksmīgi – skola darbojas saskaņā ar 
izstrādāto plānu, ar kuru jau martā skolēnu 
brīvlaika nedēļā tika iepazīstināti skolēni un 
viņu vecāki. Lai mācību process norisinātos 
pēc iespējas veiksmīgāk, tiek nodrošināta re-
gulāra informācijas apmaiņa. Galvenie ko-

munikācijas veidi ir e-klase, e-pasts, portāls 
uzdevumi.lv, saziņa telefoniski, kā arī lietot-
ne WhatsApp. Tāpat arī daļa pedagogu or-
ganizē stundas tiešsaistē, izmantojot Zoom 
programmu, platformu Virtualaskola.

Viesītes vidusskolas direktors A. Bal-
dunčiks stāsta: “Attālinātais mācību process 
notiek kā ieplānots. Jau brīvdienu nedēļā 
skolas administrācija izveidoja darba kār-
tību, kā notiks attālinātais mācību process 
Viesītes vidusskolā. Ar kārtību tika iepazīs-
tināti pedagogi, vecāki un skolēni. Kārtība 

pieejama platformā e-klase. Lai apzinātu si-
tuāciju par iespējamajām problēmām (inter-
neta pieslēgumu, IT tehnoloģiju pieejamību 
utt.), klases audzinātāji veica telefoniskas un 
EDURIO platformā izveidotas vecāku un 
skolēnu aptaujas. Visas radušās problēmas 
iespēju robežās nekavējoties tiek risinātas. 
Ik nedēļu tiek rīkotas nelielu grupu, pedago-
gu sanāksmes, kurās noskaidroti neskaidrie 
jautājumi un pieņemti lēmumi, kā rīkoties 
un atrisināt radušos darba jautājumus. Sko-
lēni mācību procesā iesaistās labi. Tiem, 
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kuriem ir problēmas, palīdz skolas atbalsta 
personāls un pedagogu palīgi. No IZM sa-
ņēmām 4 planšetes un 3 mobilos tālruņus. 
Tāpat arī pašvaldība nodrošināja interneta 
pieslēguma izveidi 2 ģimenēm. No skolas 
skolēniem esam nodevuši pagaidu lietošanā: 
6 galda datorus un 12 portatīvos datorus.”

Arī Viesītes vidusskolas izglītības prog-
rammu īstenošanas vietā “Rites pamatskola” 
aktīvi tiek veikta attālinātā mācīšanās. Tāpat 
kā Viesītes vidusskolā arī “Rites pamatsko-
lā” mācību process notiek kā ieplānots. Par 
attālinātajām mācībām “Rites pamatskolā” 
stāsta direktora vietniece izglītības jautāju-
mos Iveta Maševska: “Attālinātas mācīšanās 
process “Rites pamatskolā” norit sekmīgi. 
Atbilstoši izglītības iestādē izstrādātajai kār-
tībai katru rītu skolēni ziņo klases audzinā-
tājai par “ierašanos skolā”, klašu audzinātāji 
šo informāciju nodod direktora vietniecei. 
Tieši tāpat katru rītu arī pedagogi ziņo par 
savu “ierašanos darbā”. Šobrīd nav neviena 
skolēna ar neattaisnotiem kavējumiem, visi 
aktīvi iesaistās mācību procesā. Lai atvieg-
lotu ikdienas slodzi skolēniem, ir izmainīts 
stundu saraksts – stundas saplānotas pa mā-
cību priekšmetu blokiem. Līdz ar to dienā 
ir nevis 6 - 8 mācību priekšmeti, bet tikai 
3 - 5 mācību priekšmeti. Savukārt skolotā-
jiem tas dod iespēju vairāk un kvalitatīvāk 
nodrošināt atgriezeniskās saites sniegšanu. 
Pirmsskolas izglītības skolotājas un muzi-
kālās audzinātājas vadībā attālinātais mācī-
bu process tiek nodrošināts arī pirmsskolā. 
Pirmsskolas vecuma bērni ar aizrautību ie-
saistās audzinātāju sūtīto uzdevumu veikša-
nā, par ko liecina vecāku iesūtītās fotogrā-
fijas un video. Attālinātā mācīšanās procesa 
nodrošināšanā lielu atbalstu saņemam arī 
no vecākiem. Īpaši pirmsskolas un sākum-
skolas posmā tieši viņi ir galvenie palīgi 
saviem bērniem. Nenovērtējams ir arī sko-
lotāju ieguldījums. Darba dienas nu ir daudz 
garākas nekā vadot stundas klātienē. Bet šis 
laiks ir ļāvis apgūt arī vairākas jaunas pras-
mes, īpaši tehnoloģiju izmantošanas jomā. 

Savukārt skolēni atzīst, ka nu ir jāapgūst 
pašvadītas mācīšanās prasmes (īpaši pamat-
skolas posmā), toties nav 40 minūšu laika 
ierobežojuma. Bet pēc klātienes stundām un 
darba ritma gan esam noilgojušies visi – gan 
skolēni, gan skolotāji, gan vecāki! Lai mums 
visiem pacietība, izturība un veselība!”

Kā informē Viesītes vidusskolas direk-
tors, Viesītes vidusskolā ir notikušas vairā-
kas IZM, LIZDA un mūsu skolas aptaujas 
par attālināto mācību procesu. Aptauju dati 
liecina, ka kopumā attālinātā mācību pro-
cesa īstenošanā samērā labi izdodas sadar-
boties visām tajā iesaistītajām pusēm: gan 
pedagogiem, gan skolēniem, gan vecākiem. 
Pozitīvas atbildes no pedagogu puses 86%, 
no skolēniem – 91%, no vecākiem – 88%. 
Visi pedagogi atzīst, ka šobrīd daudz vairāk 
laika tiek patērēts, lai sagatavotos mācību 
stundām, lai sniegtu skolēniem atgrieze-
nisko saiti par viņu paveikto. Lielākā daļa 

skolēnu atzīst, ka viņi ievērojami vairāk lai-
ka velta, lai mācītos attālināti. Aptaujas dati 
ieskicē arī dažādas problēmas: ne visiem 
skolēniem ir vienādas iespējas izmantot teh-
noloģiskos rīkus (lēns internets, novecojis 
dators, nav sava tālruņa, jāgaida vakars, lai 
varētu izmantot vecāku tālruni), daļai skolē-
nu ir grūtības organizēt savu darbu, saprast 
un apgūt mācāmo tēmu, jo nav iespējams ar 
skolotājiem aprunāties klātienē. Ar aptauju 
rezultātiem un komentāriem ir iepazinies 
viss pedagogu kolektīvs.

Pašvaldība izsaka pateicību visu izglītī-
bas iestāžu vadības pārstāvjiem, skolotājiem, 
skolēniem un vecākiem par iesaistīšanos 
attālinātā mācību procesa veikšanā, apzino-
ties, ka iesaiste bērnu izglītošanā patlaban 
prasa papildus atdevi no visiem.

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste D. Mažeika

««« Sākums 9. lpp

mācoties attālināti, skolēni tiek 
aicināti izmantot iespēju un 
pieteikties konsultācijām pie 
skolas pedagogiem - karjeras 

konsultantiem
 Karjeras konsultans var: palī-

dzēt apzināties spējas un savu situā-
ciju /turpmākās rīcības soļi/, atbalstīt 
un iedrošināt /vērtības, potenciāls, 
skaidrība/, motivēt un informēt /pro-
fesijas, studijas/.

Pamatskolas 5. - 9. kl. un vidus-
skolas 10. - 12. kl. skolēni par karje-
ras izglītības jautājumiem attālinātas 
konsultācijas var saņemt pie Sarmītes 
Ratiņas, saziņa e-klasē, sarmīte_ra-
tina@inbox.lv, piesakoties personī-
gi, var vienoties par WhatsApp vai 
Zoom tiešsaistēm.

Sēlijas sporta skola atsāk mācību - 
treniņu nodarbības,

ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus
Pamatojoties uz 2020. gada 7. maija grozī-

jumiem Nr. 254 Ministru kabineta 2020. gada 
12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtas situā-
cijas izsludināšanu” punktu 4.5.3, Sēlijas spor-
ta skola informē: sākot ar 2020. gada 12. maiju 
SĒLIJAS SPORTA SKOLA atsāk mācību - tre-
niņu nodarbības klātienē, nodrošinot sekojošu 
Ministru kabineta noteikumu ievērošanu:

• vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne 
vairāk kā 25 personas;

• treniņa laiks – trīs stundas iekštelpās, ār-
pus telpām – neierobežoti;

• nodarbību vada sertificēts treneris;
• savstarpēja divu metru distance;
• fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu 

plūsmas;

• treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par 
7 gadiem;

• jāievēro sporta norises vietas pārvaldnie-
ka un trenera norādījumi,

• jāievēro citi sociālās (fiziskās) distancēša-
nās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Ar Izglītības un zinātnes un Veselības 
ministriju izstrādātajām vadlīnijām mācību 
treniņu procesa organizēšanai var iepazīties 
IZM mājas lapā: Sportošanas nosacījumi ār-
kārtējās situācijas laikā.

Grupu treneri informēs vecākus un au-
dzēkņus par mācību procesa organizāciju.

Sēlijas sporta skolas direktora 
vietniece G. Klibiķe
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Mācības attālināti nav ikdienā 
ierasts process, tomēr, manuprāt, 
veiksmīgi tiekam galā. Tieši tāpat 
nav apstājušās karjeras izglītības 
aktivitātes. Jā, iesaldēti ir mācību 
braucieni, bet darboties, pētīt, iz-
prast un domāt par savu izaugsmi 
joprojām var turpināt!

Karjeras aktuālās informā-
cijas pieejamības nodrošināšana 
platformā e-klase: 10. - 12. kl. vi-
dusskolēniem, 9. a, b, c kl. pamat-
skolēniem, vecākiem un citiem 
interesentiem. Aktualitātes un 
attālināto atvērto durvju dienas: 
9.04. – LUU/Jelgavas; 16.04. – 
Ogres Tehnikuma aktualitātes; 
22.04. – Jēkabpils Agrobiznesa ko-
ledžas aktualitātes; 13.05. – Dau-
gavpils Būvniecības tehnikums.

Karjeras attīstības atbalsta pa-
sākumu organizēšana un vadīša-
na esošajā situācijā aprīļa mēnesī 
tika balstīta uz izglītojamo dar-
bošanos. Maija mēnesī tika strā-
dāts pie materiālu sagatavošanas, 
lai atvieglotu izglītojamo mācību 
procesu dotajā situācijā un uzsāk-
tu gatavošanos jaunajam mācību 
cēlienam, kurā pakāpeniski sāks 
ieviest jaunas aktivitātes ar Skola 
2030 realizācijas uzsākšanu.

Karjeras aktivitātes aprīlī
*6.04. – 6. b klase uzsāka 

startu konkursā “Šodien laukos”. 
Sasniedzamais rezultāts - skolēni 
iedziļināsies un iesaistīsies lauk-
saimniecības, mežsaimniecības 
un zvejsaimniecības procesos. 
Reāli iemēģinās praktiskos darbus 
un padziļinās teorētiskās zinā-
šanas. Izvērtēs savas intereses un 
prasmes novada tautsaimniecības 
jomās svarīgu profesiju klāstā.

*9.04. – 10. - 11. kl. attālinātās 
mācībās platformā: www.canva.lv 
izstrādāja plakātus un logotipus 
tēmai “Mans uzņēmums”. Jau-

nieši modelēja biznesa idejas un 
sākumstarta svarīgus momentus.

*16. - 23.04. - 5. a, b kl. sko-
lēni vizuālās mākslas stundās iz-
strādāja darbus “Profesijas manā 
novadā”. Sasniedzamais rezul-
tāts - pētīja profesijas novadā un 
izprata dažādību. Pētīja profesiju 
darba instrumentus, speciālās for-
mas, darba pienākumus, lai veik-
smīgi izstrādātu darbu. Tika iesū-
tīti burvīgi zīmējumi ar tekstiem.

*17.04. – 6. a, b kl. klasēm - 
stunda /DL “Profesionāļa intervi-
ja”/ vecāku profesiju intervēšana. 
Daudz jaunatklājumu pašiem sev.

*17.04. - 20.04. 10. kl. klases 
stundā pildīja anketu “Orientāci-
ja”/www.nva.gov.lv –karjera-jau-
niešiem-kas es esmu. Sasniedza-
mais rezultāts - pašizpētes iespējas 
un resursu izmantošanas prasmes. 
Pārdomas par rezultātiem un vēl-
me to darīt padziļinātāk.

Dažas jauniešu pārdomas par 
anketas rezultātiem

- Ja godīgi, tad, izpildot šo 
anketu, nebiju pārsteigta, jo es 
vienmēr esmu domājusi, ka es va-
rētu strādāt darbu, kas ir saistīts ar 
cilvēkiem. Manuprāt, es turpmāk 
vairāk aizdomāšos par kādas no 
piedāvātajām profesijām apgūša-
nu. Tagad zināšu arī to, ka var iz-
pildīt šādus testus, kas, manuprāt, 
ļoti palīdz saprast, ko tu vēlies un 
kas tev ir piemērots.

- Man atklājums/pārsteigums 
bija tas, ka mani var saistīt darbs 
ar naudu un cilvēkiem. Turpmāk 
aizdomāšos par to, ka vajadzētu 
koncentrēties vairāk uz matemā-
tiskajām zināšanām.

- Mans atklājums bija tas, ka 
anketā iegūtie rezultāti norādīja, 
ka mani saista pedagoģija un iz-
glītība. Turpmāk aizdomāšos par 
karjeras izvēli arī šajā jomā.

- Mans pārsteigums bija, ka 
lielāko punktu skaitu ieguvu kā 
organizators, jo mani nākotnes 
mērķi nav ar to saistīti. Turpmāk 
aizdomāšos par to, ka, plānojot 
savu nākotni, varbūt ir jāievieš 
korekcijas, saistot tās ar testa re-
zultātiem.

*Tika sniegtas trīs karjeras at-
tālinātās informatīvās telefona sa-
runas ar vecākiem par padziļinātu 
atbalsta sniegšanu pusaudzim 
karjeras izvēlē. Sniegts atbalsts ar 
interneta vietņu adresēm infor-
mācijas meklēšanai.

*Pkk profesionālo kompeten-
ču pilnveidošana: 21.04. Online 
seminārs/vebinārs EKA (Ekono-
mikas un kultūras augstskolas) - 
“Digitālo rīku izmantošana mācī-
šanas procesā un kajeras izglītībā”; 
28.04. Online tiešsaiste Etwinning 
vebinārs “Kā krīzes apstākļos va-
dīt /motivēt sevi un savus skolē-
nus”.

Materiālu sagatavoja Viesītes 
vidusskolas pedagogs - karjeras 

konsultants S. Ratiņa.

Aicinu Viesītes vidusskolas skolēnus nodot mācību 
grāmatas bibliotēkā līdz šī gada 22. jūnijam darba dienās no 

plkst. 9:00 līdz 17:00 (brīvdienas - sestdiena un svētdiena).
Sakarā ar šobrīd valstī esošo situāciju un spēkā esošajiem 

drošības noteikumiem jaunajam mācību gadam grāmatas 
saņemt varēs no 19. augusta. Bibliotekāre būs atvaļinājumā 

no 22. jūnija līdz 18. augustam.

Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma

karjeras aktivitātes attālinātā mācību procesā

Daži 5. kl. izglītojamo zīmējumi par profesijām novadā.

Par mācību grāmatu nodošanu 
Viesītes vidusskolas bibliotēkā!
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Attālinātā mācīšanās 
pirmsskolniekiem PII “zīlīte”

Jau aizritējuši gandrīz divi mēneši, kopš 
uzsākām attālināto apmācību PII “Zīlīte” 
4 - 6 gadus veciem bērniem. Tā kā šobrīd 
mūsu iestāde neizmanto e-klasi datorteh-
nikas trūkuma dēļ, tad diezgan ilgu laiku 
mums prasīja vecāku apzināšana regulārām 
saziņas iespējām ar bērnu vecākiem – kā 
skolotājs nodos ziņas, materiālus un ieteiku-
mus bērnu apmācībai. Arī mēs tāpat kā citur 
Latvijā saskārāmies ar neatbilstošu tehnolo-
ģisko nodrošinājumu gan no skolotāju, gan 
vecāku puses. Lielākajai daļai vecāku nav 
iespēju izprintēt darba lapas, ļoti daudzi no 
vecākiem nelieto “Whatsapp” grupas, kā arī 
neizmanto e-pastus, tādēļ skolotāju sagata-
votos materiālus apmācībām vecāki galve-
nokārt paņem no bērnudārza.

Attālinātajam mācību procesam skolo-

tāji ieteikumus un uzdevumus gatavo divām 
nedēļām. Tas ir tāpēc, lai kontrolētu cilvēku 
apgrozību iestādē, tādējādi nosacīti pasar-
gājot gan iestādes darbiniekus, gan bērnus, 
kuru vecākiem nav citu pieskatīšanas iespē-
ju un kuri šajā laikā apmeklē bērnudārzā iz-
veidotās dežūrgrupas.

Lai nodrošinātu veiksmīgu attālināto 
mācību rezultātu pirmsskolas vecuma bēr-
niem, nepietiks tikai ar skolotāju dotajiem 
ieteikumiem, uzdevumiem un idejām. Lo-
ģiski, ka bērni pirmsskolas vecumā nav spē-
jīgi nedz mācīties pašvadītā režīmā, nedz arī 
izdarīt visu, kas bija paredzēts klātienē. Līdz 
ar to skolotāji sniedz atvieglotas program-
mas ieteikumus. Tāpēc īpaša loma, protams, 
ir vecāku spējai sniegt atbalstu savam bēr-
nam mācīšanās procesā. Jo mazāks bērns, 
jo lielāks atbalsts jāsniedz vecākiem. Tāpēc 
aicinu vecākus motivēt bērnus darboties 
saskaņā ar skolotāju ieteikumiem, izplānot 
dienas kārtību, veltot kādu noteiktu laiku ti-
kai bērnam. Tāpat, organizējot mācību pro-
cesu mājās, iesaku iekārtot vietu, kur bērns 
var netraucēti darboties – rakstīt, zīmēt, 
līmēt, krāsot, veidot, griezt utt. Uzmanība 
jāpievērš arī tam, lai bērns pie galda sēž ar 
taisnu muguru, lai ir pietiekams apgaismo-
jums, neaizmirstot vēdināt telpu, kurā uztu-
ras bērns. Jāiekļauj arī pastaigas laiks, kurā 
var realizēt gan skolotāju ieteikumus dabas-
zinātņu mācību jomā, gan arī var veikt citas 
aktivitātes – sportot, pētīt, spēlēt spēles, lasīt 
uzrakstus uz izkārtnēm, raisīt saturīgas, iz-
glītojošas vai vienkārši sirsnīgas sarunas un 
daudz ko citu.

Vēlos arī pateikties visiem tiem vecā-
kiem un vecvecākiem, kuri dalās ar bildēm 

savā starpā un “Whatsapp” grupās, parādot, 
cik saturīgi, jēgpilni un interesanti var pava-
dīt laiku ar saviem bērniem un mazbērniem 
šajā visiem tik sarežģītajā piespiedu izolā-
cijas laikā, gan dodoties dabā un atklājot 
bērniem daudz un dažādas neparastas lie-
tas, kurām ikdienā paskrienam garām, gan 
radoši un izzinoši darbojoties mājās – šujot, 
cepot “burtu” cepumus, veidojot kolāžas un 
mīcot vecas auzu pārslas radošai veidošanai 
un izpētei! Paldies!

Atskatoties uz aizvadīto mēnesi, jāsa-
ka, ka pirmajā nedēļā vēl saskārāmies ar 
dažādām grūtībām saziņā ar vecākiem, bet 
šobrīd jau viss rit savu gaitu. Esam atvērti 
jautājumiem neskaidrību gadījumā, jo, tikai 
sadarbojoties, mēs varēsim sniegt bērniem 
nepieciešamo atbalstu mācībās.

Būsim atbildīgi un rūpēsimies, lai bērni 
būtu laimīgi un veseli!

PII “Zīlīte” vadītājas vietniece izglītības 
jomā D. Medne

INFormĀcIJA 
PIrmSSkoLAS 

VEcUmA
BĒrNU 

VEcĀkIEm

Jau šobrīd sākam PII “Zīlīte” grupu 
komplektēšanu nākamajam 2020./2021. mā-
cību gadam, tāpēc lūdzam vecākus, kuri vēl 
nav uzrakstījuši iesniegumu un pieteikuši 
savu bērnu bērnudārzā, to izdarīt līdz 12. 
jūnijam. Pieteikumus varat iesniegt elektro-
niski, e-pasts: anita.orbidane@viesite.lv, vai 
pa tālr. 28397144.

PII “Zīlīte” administrācija
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BIBLIoTĒkU AkTUALITĀTES

Viesītes novada bibliotēkas atkal ir atvērtas 
lasītājiem

Viesītes bibliotēka šobrīd 
atvērta lasītājiem katru dienu 
no plkst. 10:00 līdz 18:00, izņe-
mot sestdienas un svētdienas.

Lai iegūtu sīkāku infor-
māciju par Viesītes bibliotēkas 
darbu un pakalpojumiem, aici-
nām lietotājus sazināties pa tālr. 
65245173, 20212409, e-pasts: 
biblioteka@viesite.lv

Saukas pagasta, Elkšņu pa-

gasta un Lones ciema biblio-
tēkas ir atvērtas un strādā kā 
iepriekš. Darba laiks nav mai-
nījies.

Rites pagasta bibliotēka 
strādā pēc iepriekšēja pieraksta, 
zvanot uz tālruni 22010247.

Bibliotēku darbu ārkārtas 
apstākļos reglamentē Kultūras 
ministrijas izstrādātais sani-
tārais protokols un kultūras 

ministra rīkojums par sociālo 
distancēšanos, tāpēc to darbībā 
ir zināmi ierobežojumi, ko lū-
dzam uztvert ar izpratni.

Viesītes bibliotēkas vadītāja 
L. Griškena stāsta: “Šajos ārkār-
tas apstākļos bibliotēkā esam 
izstrādājuši tās izmantošanas 
kārtību, kas balstīta uz iepriekš-
minētajiem KM dokumentiem. 
Tā paredz, ka bibliotēkas tel-

pās lasītājiem nevajadzētu uz-
turēties ilgāk par 30 minūtēm. 
Ierobežots ir arī cilvēku skaits 
bibliotēkas telpās - līdz 10 ap-
meklētājiem vienlaicīgi, ievēro-
jot divu metru distanci. Ienākot 
bibliotēkā, lasītājiem jādezinficē 
rokas, un var doties izvēlēties 
jaunu lasāmvielu, pulcēšanās 
nav atļauta. Visi atnestie ie-
spieddarbi nonāk 3 dienu ka-
rantīnā un tikai pēc tam atkal ir 
pieejami lasītājiem.

Lai ievērotu drošu attālu-
mu, pagaidām lasītavā darbam 
pieejami tikai divi datori. Tie 
paredzēti tikai noteiktu darbu 
veikšanai, piemēram, e-pas-
tu sūtīšanai, rēķinu samaksai 
internetbankā, izdrukām, ne-
vis izklaidei. Lai izvairītos no 
drūzmēšanās un liekas uzka-
vēšanās bibliotēkā, uz datoru 
lietošanu ieteicama iepriekšēja 
pierakstīšanās pa telefonu. Arī 
nepieciešamās grāmatas, ja ir 
iespēja, aicinām rezervēt jau 
iepriekš elektroniskajā katalogā 
vai telefoniski. Būtu jāsaprot, ka 
visi minētie drošības pasāku-
mi ir mūsu pašu un līdzcilvēku 
drošībai.

Laikā, kad cilvēkiem nebija 
iespējams apmeklēt bibliotēku, 
pieauga viņu interese par e- 
grāmatu lasīšanu vietnē: 3td.lv, 
tomēr daudziem pietrūka tradi-
cionālo grāmatu. Mūsu biblio-
tēka atvērta lasītājiem jau no 12. 
maija. Prieks, ka atkal ir iespēja 
satikt lasītājus, veikt savu pa-
matdarbu, redzēt, ka cilvēkiem 
bibliotēka ir vajadzīga.”

Atgādinām, ka nevajadzētu 
doties uz bibliotēku, ja jūtaties 
sasirdzis. Bibliotēka patur tie-
sības neapkalpot un lūgt atstāt 
telpas apmeklētājiem ar elpoša-
nas ceļu slimību pazīmēm.

Rūpēsimies viens par otru 
un būsim atbildīgi!

Sīkāka informācija par bib-
liotēkas darbu reglamentējo-
šajiem dokumentiem: https://
www.km.gov.lv/lv/ministrija/
jaunumi/kulturas-iestades-at-
saks-darbibu-ieverojot-sanita-
ro-protokolu-prasibas-5161).

Informāciju apkopoja 
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste D. Mažeika.
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Tāds savāds laiks… Laiks, kurā jādzīvo, 
jāstrādā. Aprīlī noritēja gadskārtējā bibliotēku 
nedēļa ar moto - “IEDVESMO, IESAISTI, IE-
SPĒJO, VIENO!”. Šogad Saukas bibliotēkai 75 
gadi. Izmantojot vietni: facebook.com, kopā 
atcerējāmies bibliotēku vadītājus, ielūkojāmies 
dažos atmiņu zibšņos. Paldies tiem, kas lasa, 
seko līdzi! Neskatoties uz sarežģīto situāciju, 
lasītāji lasa žurnālus, grāmatas, izmanto citus 
bibliotēkas pakalpojumus. Atzīmējot Latvijas 
Republikas atjaunošanas 30. gadadienu, cie-
matiņa centrā veidojām ziedu sveicienu BRĪ-
VĪBAI no savā dārzā izaudzētiem pavasara 
ziediem. Paldies ikvienam, kas piedalījās!

Latvijas Bibliotekāru biedrība katru gadu 
rīko konkursu “Gada notikums bibliotēkās”. 
No 23. janvāra līdz 29. februārim tika iesūtīti 
26 pieteikumi, kas pretendēja uz LBB nominā-
cijas “Gada notikums bibliotēkās 2019” titulu. 
Balsošanā varēja piedalīties tikai bibliotekāri 
un bibliotēku nozares pārstāvji. LBB Gada no-

tikuma nolikums paredz, ka uzvarētāju nosaka 
bibliotekārā sabiedrība. Balsošanā piedalījās 
364 balsotāji. Šogad 6. maijā tapa zināms uz-
varētājs. Uzvarēja “3tde-GRĀMATU biblio-
tēkas” pakalpojuma ieviešana visas Latvijas 
publiskajās bibliotēkās, saņemot 183 balsis. 
Patiess prieks! Šis pakalpojums pierāda savu 
nepieciešamību, it sevišķi laikā, kad bibliotēkas 
klātienē neapkalpoja savus klientus. Prieks, ka 
bibliotēkas lasītāji izmanto šo iespēju. Arī Sau-
kas bibliotēka piedalījās konkursā ar savu gada 
notikumu - foto izstāde “Saucieši Baltijas ceļā”. 
Paldies kolēģiem par balsojumu! Esam pama-
nīti!

13. maijā bibliotēka vēra durvis lasītāju klā-
tienes apmeklējumiem, stingri ievērojot sanitā-
rā protokola Bibliotēku darbības prasības.

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
V. Elksnes foto

Artūrs veido savu ziedu sveicienu.

Izstāde Elkšņu skolas verandiņā

Kopš Elkšņu skolas ēkas uzcelšanas 
1937. gadā tās dienvidu galu rotājusi ve-
randa ar plašiem, stiklotiem logiem un 
kāpnēm uz dārzu. Verandai garām ved 
grantēta, vienmēr sakopta taka, pa kuru 
no autobusa pieturas ceļa malā cilvēki do-
das uz centru. Veranda visos laikos bijusi 
iemīļota fotografēšanās vieta visām skolas 
saimes paaudzēm.

Jaunajos apstākļos radās doma izman-
tot slēgtās skolas verandas logus kā sav-

dabīgu vitrīnu, kur izvietot interesantus 
novadpētniecības materiālus no Atmiņu is-
tabas krājumiem. Šo ierosmi atbalstīja Elk-
šņu pagasta pārvalde. Un tā maijā ikvienu 
garāmgājēju uzrunā pirmā no iecerētajām 
mainīgajām izstādēm – “Bez vecmāmiņām 
brīvības nebūtu”.

Šogad, atzīmējot uzvaru brīvības cīņās, 
daudz tiek runāts par vīrišķību, drosmi 
kaujās, varoņu garu, to vairāk attiecinot uz 
vīriešiem, mūsu vectēviem. Bet ko darīja 

vecmāmiņas, kamēr vīri ar ieročiem cīnī-
jās kaujas laukā? Kāda ir viņu vieta un loma 
valsts brīvības iegūšanā?

Izstāde verandas logos stāsta par trim 
dažādu paaudžu sievietēm - Elkšņu skolas 
absolventēm, kurām šogad arī ievērības 
cienīgas jubilejas: Valiju (Kastenu) Ovčiņ-
ņikovu, Āriju (Balodi) Viļumāni, Alīsi (Vī-
toliņu) Dābolu.

Paldies vietējiem cilvēkiem par iein-
teresētību materiālu sagatavošanā izstā-
dei – Valijai Ovčiņņikovai par LKOK Jāņa 
Lapiņa piemiņas saglabāšanu, stāstiem un 
dokumentiem par Rošānu dzimtu; Ārijai 
Viļumānei par plašu 20. gadsimta dzīves 
tēlojumu Elkšņu – Saukas pusē, Ārijas mei-
tai Ilzei Malnačai, mazmeitai Aivai par Ā. 
Viļumānes dzīves stāsta pierakstīšanu un 
daudzajām fotogrāfijām, starp kurām vai-
rāki unikāli Mārtiņa Buclera, Voldemāra 
Lukstenieka uzņēmumi. Iveta Dābola pār-
steidza ar plašo materiālu klāstu, rūpīgi 
sakārtotiem foto albumiem par Elkšņu pa-
gasta senajām dzimtām Vītoliņiem – Dābo-
liem un vecmāmiņas Alīses Dābolas dzīves 
gaitām.

Materiāli vākti vairāku gadu garumā, 
izmantojot cilvēku atmiņas, pētot valsts ar-
hīvu dokumentus, tiekoties ar seno dzimtu 
jaunāko paaudžu pārstāvjiem.

Aicinām ikvienu apstāties un iepa-
zīties ar izstādi, kā arī vairāk lasīt preses 
publikācijās un grāmatā “Tēva skola”, kas 
pieejamas bibliotēkā. Gaidīsim atsauksmes 
un ierosmes jauniem tematiem mainīgajām 
izstādēm skolas verandas logos.

R. Urbacāne Elkšņos
R. Draškas foto

Izstādes sakārtotāja Rudīte Urbacāne (no labās) pie verandiņas satikusies ar Sandru no 
Smiltenes, kurai senču mājas Sēlpilī, tāpēc interesē atbraukt uz dzimto pusi un redzēt, 

kas jauns notiek Sēlijā.

“BIBLIoTĒkA ir tautas smadzenes vienmēr un visur”
(k. Skujenieks)
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kas mūsu dzīvēs ir pats svarīgākais…
Ir pagājuši jau vairāk nekā divi mēneši, 

kopš vīruss Covid-19 mūs ir piespiedis ieviest 
dažādus ierobežojumus un piesardzības pasā-
kumus. Ir ieviesta karantīna, ko mēs iepriekš 
neesam piedzīvojuši. Ir jāievēro distance savā 
starpā, kas liek mums izturēties vienam pret 
otru kā pret spitālīgiem. Ir aizliegts apskauties 
un sarokoties, kas mums ir nepieņemami un 
grūti izpildāms. Ir aizliegts apmeklēt tuvinie-
kus, kuri nedzīvo ar mums kopā, lai pasargātu 
sevi un viņus no vīrusa pārnēsāšanas, sevišķi, 
ja mūsu tuvinieki ir gados, kas ir īpaša riska 
grupa. Un tieši šo ieviesto ierobežojumu dēļ 
cieš arī mūsu Baznīca, kuru pārsvarā apmeklē 
gados vecāki cilvēki un kur kontakts ir vairāk 
iespējams. Un tomēr šiem ierobežojumiem ir 
arī savi plusi ne tikai vīrusa ierobežošanā, bet 
arī Baznīcas dzīvē. Šī krīze mums lika novēr-
tēt Baznīcas nepieciešamību mūsu dzīvēs. Tās 
trūkums mums lika izjust to, kā ir dzīvot, ja 
esi atrauts no Baznīcas dzīves, ka nevari sa-
ņemt Dieva žēlastības līdzekļus – Vārdu un 
Sakramentu. Jā, mēs dievkalpojumus iespēju 
robežās skatījāmies TV, mēs Svētos Rakstus la-
sījām mājās un aizlūdzām par līdzcilvēkiem un 
Valsti, tomēr šīs darbības nespēj aizpildīt to, ko 
dod Draudzes kopība Baznīcā! Šis bija laiks, kas 
mums lika ieskatīties sevī, konfrontējot savu ti-
cību ar prātu.

Daudzi no jums teiks, ka šie ierobežojumi 
ir pārspīlēti un lieki, tomēr tie cilvēki, kuri ir 
saskārušies ar šo vīrusu tieši vai netieši, ir kar-

dināli mainījuši savas domas. Arī mani līdzcil-
vēki darbā un mājās bija skeptiski noskaņoti 
par vīrusa izplatību un tā draudiem, līdz tas 
netieši neskāra pašus. Man darbā ar šo vīrusu 
saslima tiešais priekšnieks jau pašā pandēmi-
jas sākumā. Viņš bija vīrietis labākajos gados 
ar labu veselību un spēcīgs, tomēr vīruss viņu 
nolika slimības gultā reanimācijā. Trīs nedēļas 
ārsti cīnījās par viņa dzīvību, tomēr vīruss iz-
rādījās stiprāks, un viņš nomira. Es par šo ga-
dījumu jums nestāstītu, ja dienu pirms bērēm, 
lai iepazītos, pie mums nebūtu atnācis viņa aiz-
vietotājs, kurš bija viņam tuvs draugs un darba-
biedrs. Viņš pateica ko tādu, par ko mēs ikdie-
nā, pat pandēmijas laikā, nespētu aizdomāties, 
jo tas mūs neskar. Viņš teica tā: “Cilvēku, kurš 
man bija tuvs, apraks kā suni, jo bērēs nedrīkst 
piedalīties neviens paziņa, tikai tuvinieki, bet 
ņemot vērā, ka tuvinieki arī ir saslimuši un ir 
karantīnā, tad bērēs nebūs neviena, izņemot 
mācītāju un racējus.” Šie vārdi mūs vedināja uz 
pārdomām, kuras katram bija savas. Arī mani 
tie rosināja uz pārdomām, proti, par to, cik bē-
dīgi ir nomirt, nepazīstot Dievu. Es nerunāju 
vairs tieši par šo gadījumu, jo es nezinu, cik ti-
cīgs bija šis vīrs, bet runāju par mums visiem, jo 
mēs katrs reiz iesim šo ceļu. Tas man lika uzdot 
jautājumu sev, ko es vēlētos, ja būtu šī aizgāju-
šā vietā: vai to, lai no manis atvadītos simtiem 
cilvēku, vai tomēr to, lai, pārkāpjot šo dzīvības 
un nāves slieksni, mani tur sagaidītu kā Dieva 
bērnu. Es domāju, ka tikai neprātis varētu teikt, 

ka viņš vēlētos un vairāk ir noraizējies par pa-
vadītāju pulku nekā par to, kas ar viņu notiks 
pēc tam. Un kā jūs domājat?

Paldies Dievam, mēs krīzes kulminācijai 
esam tikuši pāri, un jau no 12. maija atkal ir 
atļauta pulcēšanās arī Baznīcā. Zinu, ka mēs 
katrs, kurš atkal to apmeklēsim, būsim kļuvuši 
pieaugušāki, rūdītāki un pārliecinātāki, zinā-
dami to, kas mūsu dzīvēs ir pats svarīgākais. 
Es vēlētos, lai arī jūs to izvērtētu un uzdotu šo 
jautājumu arī sev, jo zinu, ka daudzi no jums 
vēlās uzticēt savu dzīvi Dieva vadībai un ar 
prieku apmeklētu savu baznīcu, tikai apstākļi 
neļauj, jo vienmēr ir kādi šķēršļi un vajadzības. 
Tikai tas tā būs vienmēr, līdz kamēr jūs stingri 
neieplānosiet un nesaņemsieties paspert soli uz 
baznīcas pusi. Nemaldināsim sevi, jo, ejot savā 
dzīves ceļā, mēs drīz spersim pēdējo soli, pār-
kāpjot dzīvības un nāves slieksni, tikai gribētos, 
lai tur mūs sagaida Kristus.

Gribētu atgādināt, ka, stingri ievērojot 
noteiktos drošības pasākumus un higiēnas 
prasības, Saukas baznīcā dievkalpojumi no-
tiek katru otro un ceturto svētdienu, arī Va-
sarsvētkos, 31. maijā plkst. 14:00. Līdz sep-
tembrim es kalpošu arī Viesītes un Sunākstes 
draudzēs, kur Viesītē dievkalpojumi ir katru 
svētdienu plkst. 12:00 un Sunākstē dievkal-
pojumi notiek mēneša trešajā svētdienā plkst. 
15:00. Esiet visi mīļi gaidīti!

Kristus mīlestībā – mācītājs Aleksandrs.

No 26. maija Viesītes muzejs “Sēlija” atvērts 
apmeklētājiem

Esam priecīgi paziņot, ka no 26. maija 
durvis saviem apmeklētājiem vēris Viesītes 
Tūrisma informācijas punkts, kā arī Viesītes 
muzeja “Sēlija” nodaļas – Paula Stradiņa skola 
un Mazā Bānīša parks. Gaidām Jūs ciemos no 
otrdienas līdz sestdienai (10.00 - 17.00). Šobrīd 
katrā nodaļā vienlaicīgi uzņemsim maksimāli 
15 cilvēkus. Ieteicams savu apmeklējumu pie-
teikt iepriekš, lai būtu iespējams nodrošināt 
sociālo distancēšanos. Apmeklējumu iespē-

jams pieteikt: pa tālruņiem 29116334 (muzejs), 
28681126 (Viesītes TIP) vai rakstot uz tip@
viesite.lv

Apmeklētāji tiek lūgti apmeklēt muzeju, 
ja tiem nav saslimšanas simptomu. Mums rūp 
gan Jūsu, gan sava veselība, tāpēc sargāsim 
viens otru! Lūdzam neapmeklēt muzeju, ja ir 
elpceļu infekcijas slimības simptomi, noteikta 
pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolā-
cija!

Muzejā jāievēro 2 m distance no citiem 
apmeklētājiem, izņemot vienā mājsaimniecībā 
dzīvojošos. Apmeklētājiem ir iespēja mazgāt 
rokas ar ziepēm vai dezinficēt rokas. Apmek-
lētājiem šobrīd nav pieejams skārienjūtīgais 
ekrāns Viesītes TIP, kur iespējams uzzināt par 
tūrisma iespējām Viesītes novadā, drošības ap-
svērumu dēļ.

Latvijas muzeji no 13. maija sākuši pakāpe-
niski vērt durvis apmeklētājiem, īstenojot ko-
pīgu informatīvo kampaņu #TiekamiesTagad. 
Apmeklētāju ērtībai muzejā izvietoti spilgti 
dzelteni vienota dizaina un informācijas mate-
riāli, kas veidoti saskaņā ar valstī noteiktajām 
sanitārā protokola prasībām un aicina apmek-
lētājus rūpēties par sev un apkārtējiem drošu 
viesošanos muzejā. Kampaņu organizē Latvi-
jas Muzeju biedrība. Par šo kampaņu vairāk 
informāciju var atrast LMB platformā www.
muzeji.lv.

Tiekamies muzeja 20. dzimšanas dienas 
gadā! Nāc vai brauc ciemos un uzzini, cik in-
teresanta ir Viesītes vēsture un kādi ievērojami 
cilvēki dzimuši un dzīvojuši Viesītē!

Viesītes muzejs “Sēlija”, Viesītes TIP,
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem 

speciāliste
L. Levinska-Drozdova
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Aicinām uz kino seansiem Viesītes kultūras pils kino zālē!
Uz vienu kino seansu tiek tirgotas tikai 25 biļetes. Lūdzam interesēties un pieteikties 

uz konkrētajiem kino seansiem, zvanot pa tālruni 26513349!

3. jūnijā plkst. 18:00 un 5. jūnijā plkst. 
18:00

komēdija “Klases salidojums 2” .
Visiem trīs draugiem ir jāpaspēj gan do-

ties uz bērēm, gan sarīkot Tomam vecpuišu 
balli, kā arī jāpagūst uz Toma kāzām. Perso-
nīgās problēmas, “draugu būšana” un ciešais 
laika nogrieznis ievelk trīs draugus trakos 
piedzīvojumos.

Vecuma ierobežojums: 16+
Režisors: Andrejs Ēķis, lomās: Ainārs 

Ančevskis, Imants Strads, Juris Kaukulis, 
Elza Gauja, Gints Grāvelis, Daiga Gaismiņa, 
Indra Burkovska.

Ieejas maksa: EUR 3,00

10. jūnijā plkst. 18:00 un 12. jūnijā 
plkst. 18:00

piedzīvojumu animācija - muzikāla fil-
ma ģimenēm “Neglītās lellītes”.

Tev nav jābūt perfektam, lai tu būtu lie-
lisks. Laipni lūdzam Neglītvillā! Šajā pār-
steidzošajā pilsētā neparastais ir cieņā, sa-
vādais tiek uzskatīts par īpašu un skaistais 
ir kas vairāk par ārējo veidolu. Šeit dzīvo 
brīvdomātāja Moksija ar saviem dīvainajiem 
draugiem, priecājoties par dzīvi un bezgalī-
gajām iespējām, ko tā sniedz. Laiku pa lai-
kam Neglītvillas iedzīvotāji palūkojas debe-
sīs virs pilsētas, no kurienes uzrodas jaunas 
lellītes, kas tiek laipni uzņemtas viņu pulkā.

Režisors: Kellijs Esberijs (“Šreks 2”). Fil-
ma dublēta latviešu valodā.

Ieejas maksa: EUR 2,00

Kultūras iestāžu darbu ārkārtas apstāk-
ļos reglamentē Kultūras ministrijas izstrādā-
tais sanitārais protokols un kultūras ministra 
rīkojums par sociālo distancēšanos, tāpēc tās 
darbībā ir zināmi ierobežojumi, ko lūdzam 
uztvert ar izpratni.

 Pieminam aizsaulē  
aizgājušos…

Jānis Budens 
1952. – 03.05.2020. 
Viesītes pagasts
Nikolajs Filipenoks 
1938. - 09.05.2020. 
Viesīte
Māris Dābols 
1956. - 10.05.2020. 
Viesīte
Valērijs Fomins 
1959. - 11.05.2020. 
Viesīte
Nora Verzemniece 
1929. – 13.05.2020. 
Viesīte
Lūcija Šveda 
1936. - 16.05.2020. 
Rites pagasts
Ina Fomina 
1953. – 22.05.2020. 
Viesīte
Dzintars Dambrāns 
1964. – 26.05.2020. 
Viesītes pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums informāciju, 

kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa t. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e – pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv; avīze lasāma arī www.viesite.lv
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par publicēto rakstu saturu, pievienotajiem foto atbild rakstu autori. Iespiests: SIA "Erante", www.erante.lv

Pateicība
Izsakām pateicību 

Elitai un Aivaram Skadiņiem 
par sirsnīgo atvadu mirkli, pavadot 

Andri Ribāku smilšu kalniņā.
Dēls un piederīgie

“Līdz apvārsnim ir tikai mirklis,
Viens acu skatiens ilgs un kvēls,

Jo, tavu roku savā turot,
Nav ceļš neviens vairs grūts un tāls.”

(A. Orbidāne)

VIESĪTES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA 

SIRSNĪGI SVEIC

Zelta kāzu jubilejā viesītiešus
Veru un Grigoriju Orlovus

(laulība reģistrēta 1970. gada 23. 
maijā Saukas ciemā).

Vēlam veselību, izturību un 
dzīvessparu arī turpmākajos 

kopdzīves gados!

Viesītes novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti jaundzimušie - 
četras meitenes.

Sveicam vecākus!

Atgādinām - ja ir vērojami slimības simptomi 
vai noteikts pienākums ievērot pašizolāciju/mājas 
karantīnu, apmeklēt kino seansus nedrīkst. Kul-
tūras pils patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt 
telpas apmeklētājiem ar slimības pazīmēm. Sīkā-
ka informācija par kultūras norišu vietu darbību 
reglamentējošajiem dokumentiem: https://www.
km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/kulturas-iesta-
des-atsaks-darbibu-ieverojot-sanitaro-protokolu-
prasibas-5161).

 Rūpēsimies viens par otru un būsim atbildīgi!


