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Visam ir savs skaistums, bet ne katrs to redz. Konfūcijs.

***
Ieskatos pirmajā ziedā,
Cik tajā daudz spēka,
Cik skaistuma...
Ieelpo pavasara smaržu,
Saldu, kaislīgu,
Sagaidi saullēktu,
Sajūti tā vēso rokas pieskārienu,
Atļauj vējam savos matos spēlēties,
Pienenēs atrodi laimi,
Ļauj pēdām sajust
Zemes maigo vaigu,
Ieklausies bites darbīgā steigā,
Izgaršo kļavas medaino ziedu,
Sajūti, kā tevī palo pavasaris,
Ļauj, lai palo,
Lai aizskalo ledus lausku pēdējo
Uz pļavu, kurā saulainas purenes zied
Un zaļa zāle zaļo.

I. Dreijera foto

Par 2020. gada labāko pastnieci
Zemgales reģionā atzīta novadniece 

Vita Elksne

Kā katru gadu, arī šogad Lat-
vijas Pasts organizēja tradicio-
nālo konkursu Mans pastnieks, 
kurā tika noskaidroti 2020. gada 
precīzākie, zinošākie, izpalīdzī-
gākie pastnieki un pasta nodaļu 
operatori katrā Latvijas reģionā.

Par gada labāko pastnieci 
Zemgales reģionā atzīta Vie-
sītes novada iedzīvotāja, Goda 
pilsone, deputāte un pastniece 
Vita Elksne.

2020. gadā Vitai Elksnei tika 
piešķirts arī Viesītes novada 
Goda pilsoņa apbalvojums par 
ilggadēju un godprātīgu darbu, 
par nesavtīgu sociālās palīdzības 
sniegšanu pagasta iedzīvotājiem, 
pagasta atpazīstamības veicinā-
šanu, par aktīvu iekļaušanos pa-
gasta sabiedriskajā dzīvē.

Viesītes novada pašvaldība 
sirsnīgi sveic mūsu novadnieci 
un novēl vienmēr saglabāt ne-
izsmeļošu darba sparu, stipru 
veselību un lai panākumi un 
labklājība vienmēr pavada darbā 
un dzīvē! Paldies par izcilo dar-
bu Viesītes pasta nodaļas piegā-
des punktā!

Informāciju apkopoja Viesītes 
novada pašvaldības

Jaunatnes lietu un sabiedrisko 
attiecību speciāliste

D. Mažeika.

Viesītes novada pašvaldība 
izsludina grantu konkursu

Viesītes novada pašvaldība 
organizē grantu konkursu, kura 
mērķis ir veicināt uzņēmējdar-
bības uzsākšanu un attīstību 
Viesītes novadā, uzlabojot fi-
nansējuma pieejamību.

Kopējais konkursam pie-
šķirtais finansējums 2021. 
gadā – 2000 EUR, vienam 
granta pretendentam pieeja-
mais grants līdz 1000 EUR. 
Vairāk informācijas konkursa 
nolikumā. Pieteikums iesnie-
dzams no 6. aprīļa līdz 7. maijam 
(ieskaitot).

Konkursa pieteikumus aici-
nām iesniegt, sūtot elektroniski 
(parakstītus ar elektronisko pa-
rakstu vai parakstītus un ieske-
nētus) uz e-pasta adresi: dome@

viesite.lv saskaņā ar konkursa 
nolikumu, ar norādi “Grantu 
konkursam”.

Konkursa pieteikuma veid-
lapu iespējams lejuplādēt, kā arī 
iepazīties ar nolikumu pašval-
dības mājaslapā: www.viesite.lv 
Pašvaldība → Normatīvie akti → 
Nolikumi → Grantu konkursa 
nolikums.

Jautājumu un neskaidrību 
gadījumā lūdzam sazināties ar 
Attīstības un plānošanas noda-
ļas projektu administratori Lie-
ni Maisaku pa tālr.:

65245677; 26691248 vai 
rakstot uz e-pastu: 
liene.maisaka@viesite.lv

Projektu administratore 
L. Maisaka Anita Mutule
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Marta aktualitātes Viesītes novadā

Pavasaris Viesītes novadā 
iesācies darbīgi - marta beigās 
uzsākti vairāki būvniecības 
darbi, būvprojekti iedzīvotā-
ju dzīves kvalitātes uzlaboša-
nai. Marta beigās tika uzsākta 
Smilšu ielas atsevišķu posmu 
seguma atjaunošana un ietves 
izbūve Viesītē. Jāpiebilst, ka 
šīs ielas pārbūve ir viena no 
nozīmīgākajām investīcijām 
Viesītes novada 2021. gada bu-

džetā. Saistībā ar būvniecības 
darbiem Smilšu ielā ir noteikti 
vairāki kustības ierobežojumi, 
ar kuriem iespējams iepazīties 
Viesītes novada mājaslapā. Tā-
pat arī pašlaik notiek būvpro-
jekta izstrāde ūdensvada būv-
niecībai Biržu un Kalna ielām, 
kā arī projektēšanas darbi ielu 
apgaismojuma pārbūvei Biržu, 
Krasta un Kārļa ielās Viesītē.

Ne tikai Viesītē uzsākti un 

turpinās vairāki infrakstruk-
tūras uzlabošanas darbi, bet 
arī pagastos norit būvniecības 
darbi – martā uzsākta Elkšņu 
pagasta pārvaldes ēkas jumta 
seguma atjaunošana un silti-
nāšana. Savukārt Lonē, Dūņu-
pes ielā, tiks izbūvēts ielu ap-
gaismojums, uzlabojot gājēju 
un transporta līdzekļu vadītā-
ju drošību diennakts tumšajās 
stundās.

Aprīļa sākumā tiek plānots 
uzsākt darbus LEADER projektā 
“Mīlestības takas 4. kārta – Viesī-
tes Mazā ezeriņa veiklības takas 
izveidošana”. Īstenojot projek-
tu, tiks veikta seguma maiņa 
no Brīvības ielas līdz Viesītes 
mazajam ezeriņam, izbūvējot 
bruģa ietvi, pietiekami platu, 
lai tā būtu piemērota gan ģime-
nēm ar bērnu ratiem, gan cil-
vēkiem ratiņkrēslā. Lai padarī-
tu interesantāku pastaigu līdz 
Viesītes Mazajam ezeriņam, uz 
bruģa tiks iestrādātas 3 spēles 
ar veiklības uzdevumiem. Pro-
jekta rezultātā Viesītē būs vēl 
viena sakārtota vieta, kur bau-
dīt pastaigas.

Līdz ar pavasara iestāša-
nos, vairāku darbu uzsākšanu 
tuvojas vieni no krāsaināka-
jiem pavasara svētkiem - Liel-
dienas.

Šajos ģimeniskajos un 
saulainajos svētkos Viesītes 
novada pašvaldība saviem ie-
dzīvotājiem vēlas dāvāt prie-
ku, novada teritoriju ietērpjot 
svētku rotās. Lai arī šogad 
nav iespējams tikties kopīgos 
pasākumos, tomēr Viesītes 
Kultūras pils komanda, kā arī 
Elkšņu kultūras nama, Rites 
un Lones Tautas namu vadītāji, 
ievērojot valstī noteiktos iero-
bežojumus, ir sagatavojuši te-
matiskus uzdevumus Lieldienu 
noskaņās. Aicinām ikvienu būt 
aktīvam, saudzēt sevi un savus 
līdzcilvēkus, kā arī būt atbildī-
giem un rūpēties par savu ve-
selību!

Lai saulainas, pavasarīga 
prieka pilnas un veselības ba-
gātas Lieldienas!

Viesītes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste D. Mažeika

Viesītē uzsākta Smilšu ielas atsevišķu posmu seguma atjaunošana 
un ietves izbūve.

Oficiālās Ziņas

Viesītes novada domes sēdēs 2021. gada 26. februārī 
(ārkārtas); 5. martā (ārkārtas) un 18. martā (kārtējā)
26. februāra domes sēdē 

izskatītie jautājumi
1. Par Viesītes novada pašval-

dībai piederošās vieglās automašī-
nas RENAULT KANGOO ar reģ. 
Nr. GB7281 atkārtotas, atklātas, 
mutiskas izsoles ar augšupejošu 
soli izsoles protokola apstiprināša-
nu. Objekta nosolītā cena: 380,00 
EUR.

2. Par zemes ierīcības pro-
jekta apstiprināšanu nekustamā 
īpašuma - Smilšu iela 37B, Viesī-
te, Viesītes nov., īpašuma kadas-
tra numurs 56150010074 - zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
56150010072.

3. Par Viesītes novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 
2021/4 “Par pabalstiem Viesītes 
novadā” apstiprināšanu. Atzina 
par spēku zaudējušiem Viesītes 
novada pašvaldības 2017. gada 19. 
oktobra saistošos noteikumus Nr. 
2017/11 “Par pabalstiem Viesītes 

novadā” sakarā ar to, ka mainījies 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likums, mainījušies 
termini un piešķiramo pabalstu 
summas. Līdz ar to lietderīgi pie-
ņemt jaunus saistošos noteikumus 
“Par pabalstiem Viesītes novadā”, 
atceļot iepriekšējos.

4. Par Viesītes novada paš-
valdības reorganizācijas plāna 
konstatējumu daļas apstiprinā-
šanu pēc stāvokļa uz 2020. gada 
31. decembri saskaņā ar Ministru 
kabineta 2020. gada 10. novembra 
noteikumiem Nr. 671 “Pašvaldību 
institūciju, finanšu, mantas, tie-
sību un saistību pārdales kārtība 
pēc administratīvo teritoriju robe-
žu grozīšanas vai sadalīšanas” un 
Apvienojamo pašvaldību finanšu 
komisijas 2021. gada 1. februāra 
sēdes lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 2) 
“Par reorganizācijas plāna konsta-
tējumu daļas sagatavošanu”.

5. marta domes sēdē izskatītais 
jautājums

1. Par mācību atsākšanu 
klātienē Viesītes vidusskolas 1. – 4. 
klasēm.

Ņemot vērā Slimību profilak-
ses un kontroles centra publicēto 
sarakstu “Novadu administratīvās 
teritorijas, kurās epidemioloģiskie 
apstākļi pieļauj mācību procesa 
īstenošanu klātienē izglītības ies-
tāžu 1. - 4. klasēm”, kurā norādīts, 
ka no 2021. gada 8. marta klātie-
nes mācības var uzsākt arī Viesī-
tes novada pašvaldības izglītības 
iestāžu 1. - 4. klašu izglītojamie, 
dome nolēma, ka no 2021. gada 8. 
marta var atsākt mācības klātienē 
Viesītes vidusskolas 1. - 4. klases, 
tai skaitā Viesītes vidusskolas iz-
glītības programmu īstenošanas 
vietā - Rites pamatskola.

Uzdeva Viesītes vidusskolas 
direktoram nodrošināt noteiktās 
epidemioloģiskās drošības prasī-

bas Viesītes vidusskolā, informēt 
izglītības iestādes padomi, izglī-
tojamos un viņu vecākus vai li-
kumiskos pārstāvjus par mācību 
atsākšanu klātienē.

Uzdeva iespēju robežās veikt 
epidemioloģiskos drošības pasā-
kumus, kas nodrošina izglītoja-
majam iespēju nokļūt izglītības 
iestādē veselībai drošā veidā – ar 
privāto transporta līdzekli, ar kā-
jām, ar skolēnu autobusu.

18. marta domes sēdē izskatītie 
jautājumi

1. Par darba dienu pārcelšanu 
2021. gadā.

Ņemot vērā Ministru kabineta 
2020. gada 30. jūnija rīkojumu Nr. 
354 (prot. Nr. 42, 23.#) “Par darba 
dienu pārcelšanu 2021. gadā” un 
pamatojoties uz likuma “Par paš-
valdībām” 21. panta pirmās daļas 
27. punktu, Darba likuma 133. 
panta ceturto daļu, dome nolēma 
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Viesītes novada pašvaldības iestā-
dēs un pašvaldības administrācijā 
pārcelt darba dienas:

1.1.  no pirmdienas, 2021. gada 
3. maija, uz sestdienu, 2021. gada 
8. maiju,

1.2.  no piektdienas, 2021. 
gada 25. jūnija, uz sestdienu, 2021. 
gada 19. jūniju,

1.3.  no piektdienas, 2021. gada 
19. novembra, uz sestdienu, 2021. 
gada 13. novembri.

Nolēma ieteikt pašvaldības 
kapitālsabiedrībām, kurās noteik-
ta piecu dienu darba nedēļa no 
pirmdienas līdz piektdienai, nosa-
kot darba un atpūtas laiku, ievērot 
šā lēmuma 1. punktu.

2. Par ikgadējā atvaļinājuma 
piešķiršanu domes priekšsēdētā-
jam no 19.03.2021. līdz 01.04.2021. 
Atvaļinājuma laikā domes priekš-
sēdētāju aizvietos priekšsēdētāja 
vietniece Iveta Līce.

3. Par pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zīlīte” darbu vasaras 
mēnešos.

Laika posmā no 01.06.2021. 
līdz 25.08.2021. nolēma saglabāt 
divas jaukta vecuma rotaļu gru-
pas: vienu 1,5 - 3 gadus veciem 
bērniem, bet otru bērniem vecu-
mā no 4 - 7 gadiem. Lai kvalita-
tīvi sagatavotos darbam jaunajā 
mācību gadā, kā arī sakarā ar 
telpu deratizāciju profilakses no-
lūkos un to uzkopšanu pēc vasa-
rā veiktajiem remontdarbiem no 
26.08.2021. līdz 31.08.2021. atļāva 
slēgt visas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zīlīte” grupas, darbu ar 
bērniem atsākot 01.09.2021.

4. Apstiprināja Viesītes mu-
zeja “Sēlija” jauno nolikumu un 
saskaņoja Krājuma noteikumus.

5. Atbalstīja Viesītes muze-
ja “Sēlija” projekta pieteikumu 
“Sēlijas urbānā un industriālā 
mantojuma eksponēšana pilsēt-
vidē – lielformāta vides stendi” 
iesniegšanai Zemgales kultūras 
programmā 2021, atbalsta gadīju-
mā nodrošinot pašvaldības līdzfi-
nansējumu 500,00 EUR projekta 
ieviešanai.

6. Apstiprināja Viesītes nova-
da pašvaldības izglītības iestāžu 
skolēnu (audzēkņu) izmaksas, vei-
cot pašvaldību savstarpējos norē-
ķinus par izglītības iestāžu snieg-
tajiem pakalpojumiem (Viesītes 
vidusskola, PII “Zīlīte”, Viesītes 
Mūzikas un mākslas skola).

7. Par materiālo atbalstu ēdi-
nāšanai izglītojamiem valstī no-
teiktās ārkārtējās situācijas laikā - 
piešķirt Pārtikas karti skolēniem, 
kuri mācās Viesītes vidusskolā 
(Viesīte un Rite) no 1. - 12. klasei 
EUR 30,00 apmērā vienam sko-
lēnam no 2021. gada 8. februāra 

līdz 5. martam. Pārtikas kartes 
pārtikas preču iegādei jāatprečo 
līdz 2021. gada 9. aprīlim. Pārtikas 
kartes atprečot Viesītes novada 
tirdzniecības vietās (veikali “top”, 
“Lats”).

8. Par deleģēšanas līguma 
slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas paš-
valdību par medicīniski peda-
goģisko komisiju organizēšanu 
Viesītes novada izglītojamiem ar 
speciālajām vajadzībām.

9. Par finansējuma 6562,68 
EUR piešķiršanu ūdens sagatavo-
šanas staciju iekārtu atjaunošanas 
(Elkšņu pag., Elkšņi) un ierīkoša-
nas vajadzībām (Saukas pag. Brie-
ži un Sauka 4).

10. Atlika jautājuma izskatī-
šanu par finansējuma piešķiršanu 
Viesītes Jauno kapu teritorijas ie-
žogošanai.

11. Par Viesītes novada paš-
valdībai piederošo pamatlīdzekļu 
atsavināšanu. Nolēma uzsākt at-
savināšanas procesu pašvaldībai 
piederošajiem pamatlīdzekļiem 
(kravas transporta kaste Merce-
des Benz 608, pasažieru autobuss 
VAN HOOL 812, motocikls pasa-
žieru solo (4 gab.), motorlaiva).

12. Par izmaiņām grāmat-
vedības uzskaitē. Sakarā ar kon-
statētajām neprecizitātēm, veicot 
salīdzināšanu par nekustamajiem 
īpašumiem ar Valsts zemes die-
nestu un Valsts meža dienestu, 
atļāva Viesītes novada pašvaldības 
grāmatvedības un finanšu nodaļai 
veikt izmaiņas bilancē par 2020. 
gada pārskata periodu.

13. Atbalstīja novada domes 
deputāta Jura Līča ierosinājumu 
par Elkšņu pagasta pārvaldes 
katlumājas siltumražotāja maiņu, 
uzstādot granulu apkures kat-
lu. Uzdeva Iepirkumu komisijai 
veikt iepirkumu par granulu ap-
kures katla iegādi un uzstādīšanu 
Elkšņu pagasta pārvaldē, adrese: 
“Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pag., 
Viesītes nov.

14. Atbalstīja novada domes 
deputāta Jura Līča ierosinājumu 
par mikroautobusa (8+1) iegādi 
Viesītes novada kultūras iestāžu 
darba sekmīgai nodrošināšanai 
pēc administratīvi teritoriālās re-
formas un uzdeva Iepirkumu ko-
misijai veikt iepirkumu.

15. Atbalstīja novada domes 
deputāta Jura Līča priekšlikumu 
par Viesītes vidusskolas ēdnīcas 
rekonstrukciju, nepieciešamo teh-
noloģisko iekārtu un aprīkojuma 
iegādi, lai nodrošinātu kvalitatī-
vus ēdināšanas pakalpojumus. 
Uzdeva Iepirkumu komisijai veikt 
iepirkumu par jaunu tehnoloģisko 
iekārtu un aprīkojuma iegādi.

16.  - 24. Par nekustamā īpa-

šuma nodokļa parāda piedziņu no 
SIA “Palikt LV”.

25. - 26. Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa parāda piedziņu no 2 
fiziskām personām.

27. Par aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē līdz 151371,00 EUR 
Viesītes novada pašvaldības pro-
jektam “Viesītes pilsētas Meža 
ielas posmu seguma atjaunošana”.

28. Par finansējuma 118943,00 
EUR piešķiršanu no pašvaldības 
budžeta ūdensvada ierīkošanai 
atsevišķās Viesītes pilsētas ielās 
(Biržu, Ezera, Jaunā, Krasta, Kal-
na, Parka ielas) saskaņā ar veikto 
iepirkumu un noslēgto līgumu.

29. Par nekustamā īpašuma 
“Mazgraudiņi” Elkšņu pagastā at-
klātu, mutisku izsoli ar augšupejo-
šu soli un izsoles noteikumu Nr. 
2021/16 apstiprināšanu.

30. Par Viesītes nekustamā 
īpašuma “Gričānu karjers” Viesī-
tes pagastā atklātu, mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli un izsoles no-
teikumu Nr. 2021/17 apstiprinā-
šanu.

31. Par nekustamā īpašuma 
“Laukmales” Viesītes pagastā at-
klātu, mutisku izsoli ar augšupejo-
šu soli un izsoles noteikumu Nr. 
2021/18 apstiprināšanu.

32. Par nekustamā īpašuma 
“Osīši” Viesītes pagastā atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli 
un izsoles noteikumu Nr. 2021/19 
apstiprināšanu.

33. Par nekustamā īpašuma 
“Mazkronīši” Rites pagastā at-
klātas, mutiskas izsoles ar aug-
šupejošu soli izsoles protokola 
apstiprināšanu un pirkuma līgu-
ma slēgšanu. Objekts nosolīts par 
29950,00 EUR.

34. Par nekustamā īpašuma 
“Mazkaupiņi” Rites pagastā at-
klātas, mutiskas izsoles ar aug-
šupejošu soli izsoles protokola 
apstiprināšanu un pirkuma līgu-
ma slēgšanu. Objekts nosolīts par 
16220,00 EUR.

35. Par nekustamā īpašuma 
“Darbnīcas” Elkšņu pagastā at-
klātas, mutiskas izsoles ar aug-
šupejošu soli izsoles protokola 
apstiprināšanu un pirkuma līgu-
ma slēgšanu. Objekts nosolīts par 
12720,00 EUR.

36. Par nekustamā īpašuma 
“Elkšņu karjers” Elkšņu pagastā 
atklātas, mutiskas izsoles ar aug-
šupejošu soli izsoles protokola 
apstiprināšanu un pirkuma līgu-
ma slēgšanu. Objekts nosolīts par 
4770,00 EUR.

37. Par nekustamā īpašuma 
“Klauces karjers” Elkšņu pagastā 
atklātas, mutiskas izsoles ar aug-
šupejošu soli izsoles protokola 
apstiprināšanu un pirkuma līgu-

ma slēgšanu. Objekts nosolīts par 
7170,00 EUR.

38. Par nekustamā īpašuma 
“Elkšņi” Viesītes pagastā atklātas, 
mutiskas izsoles ar augšupejošu 
soli izsoles protokola apstiprinā-
šanu un pirkuma līguma slēgšanu. 
Objekts nosolīts par 2160,00 EUR.

39. Par pašvaldības palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā 9 
personām.

40. Par ziņu par deklarēto dzī-
vesvietu anulēšanu 1 personai.

41. Par piedāvājumiem dzī-
vokļa īpašumu atsavināšanai 
pirmpirkuma kārtībā.

42. Par zemes nodošanu īpa-
šumā bez atlīdzības privatizēto 
dzīvokļu uzturēšanai.

43. Par zemes nomas līgumu 
slēgšanu ar 5 personām līdz 2025. 
gada 31. decembrim.

44. Par dzīvokļa Sporta ielā 27-
11, Viesītē, atsavināšanas pirmpir-
kuma kārtībā procesa uzsākšanu.

45. Par dzīvokļa Pavasara 
ielā 4A-15, Viesītē, atsavināšanas 
pirmpirkuma kārtībā procesa uz-
sākšanu.

46. Par dzīvokļa Smilšu ielā 
31-19, Viesītē, atsavināšanas pirm-
pirkuma kārtībā procesa uzsākša-
nu.

47. Par zemes nomas līguma 
izbeigšanu ar 1 personu.

48. Par adreses maiņu fiziskai 
personai piederošajām būvēm.

49. Par zvejas atļaujas izsnieg-
šanu Vīņaukas ezerā 1 personai.

50. Par zemes rezerves fondā 
ieskaitīto zemes gabalu un īpašu-
ma tiesību atjaunošanai neizman-
toto zemes gabalu piekritību Vie-
sītes novada pašvaldībai.

51. Par nekustamā īpašuma 
Saukas pagastā, Viesītes nov., sa-
dalīšanu.

52. Par zemes lietošanas mēr-
ķa noteikšanu 1 zemes vienībai 
Elkšņu pagastā.

53. Par nekustamā īpašuma 
atsavināšanas procesa uzsākšanu 
nekustamajam īpašumam Viesītē, 
Amatnieku ielā 6.

54. Par dzīvokļa īpašuma at-
savināšanas procesa uzsākšanu. 
Nolēma neatsavināt pašvaldībai 
piederošo dzīvokļa īpašumu Meža 
ielā 17-6, Viesītē.

55. Par zemes ierīcības projek-
ta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam “Saukas arodvidus-
skolas Saukas krustceles”, Saukas 
pag., Viesītes nov.

Domes sēžu protokoli publi-
cēti pašvaldības mājaslapā: www.
viesite.lv

Informāciju sagatavoja 
pašvaldības kancelejas 

vadītāja D. Vītola.
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APSTIPRINĀTS
ar Viesītes novada domes

2021. gada 26. februāra lēmumu Nr. 3; prot. Nr. 3

Viesītes novada pašvaldības 2021. gada 26. februāra
saistošie noteikumi Nr. 2021/4

“Par pabalstiem Viesītes novadā”
Viesītes novada Viesītē

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma

36. panta sesto daļu, Pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakš-
punktu,

likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

25 2. panta pirmo daļu,
MK 15.11.2005. noteikumiem Nr. 857

“Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 

pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. un 31.1punktiem,
MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi”

78. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Vie-

sītes novada pašvaldības pabalstu (turpmāk – pabalsts) veidus, 
apmēru, izmaksas kārtību un ģimenes (personas), kuras ir tiesī-
gas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdē-
šanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu 
dzīvesvietu Viesītes novada administratīvajā teritorijā.

3. Pašvaldības noteikto pabalstu izmaksu organizē Viesītes 
novada Sociālais dienests, kurš savā darbībā ievēro pastāvošo 
normatīvo aktu prasības.

II. Pašvaldības sociālās palīdzības veidi
4. Viesītes novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem izmaksā 

šādus pabalstus:
4.1 garantētā minimālā ienākuma pabalstu (turpmāk – GMI);
4.2. dzīvokļa pabalstu;
4.3. pabalstu krīzes situācijā;
4.4. pabalstu, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;
4.5. pabalstu mācību līdzekļu iegādei;
4.6. brīvpusdienas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs;
4.7. pabalstu ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu 

segšanai;
4.8. pabalstu sakarā ar atbrīvošanos no ieslodzījuma;
4.9. pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
4.10. pabalstu dzīves jubilejā;
4.11. pabalstu audžuģimenei;
4.12. vienreizēju pabalstu veselības uzlabošanai;
4.13. pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā;
4.14. pabalstu politiski represētajām personām;
4.15. pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai.

III. Pašvaldības noteikto sociālās palīdzības pabalstu ap-
mērs un personas, kas ir tiesīgas tos saņemt

5. Pašvaldībā noteiktais garantētā minimālā ienākuma pa-
balsts (turpmāk – GMI) vienai personai tiek noteikts atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Pabalstu aprēķina, pie-
šķir un izmaksā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai 
mājsaimniecībai, kura atzīta par trūcīgu.

6. Dzīvokļa pabalsta apmērs mājsaimniecībai tiek noteikts, 
izvērtējot tās ienākumus atsevišķi šādām grupām - trūcīgām 
mājsaimniecībām pabalsta apmērs ir 100,00 euro apmērā gadā, 
maznodrošinātām mājsaimniecībām pabalsta apmērs ir 75,00 
euro apmērā gadā; mājsaimniecībās ar atsevišķi dzīvojošu ve-
cuma pensionāru vai personu ar invaliditāti, kuriem noteikts 

trūcīgas mājsaimniecības statuss, pabalsta apmērs ir 200,00 euro 
apmērā gadā; mājsaimniecībās ar atsevišķi dzīvojošu vecuma 
pensionāru vai personu ar invaliditāti, kuriem noteikts mazno-
drošinātas mājsaimniecības statuss, pabalsts apmērs ir 150,00 
euro apmērā gadā:

6.1. pabalsts var tikt izmaksāts naudā vai pārskaitīts iestādei, 
kura sniedz pakalpojumu;

6.2. dzīvokļa pabalstu nepiešķir dzīvokļu īpašniekiem vai īr-
niekiem, kuri savos dzīvokļos ilgstoši (vairāk nekā trīs mēnešus) 
nedzīvo vai nodevuši dzīvokli apakšīrē vai citas persona lietoša-
nā;

6.3. dzīvokļa pabalsta izmaksa var tikt organizēta, sadalot un 
izmaksājot noteikto pabalsta summu divas reizes gadā, vienojo-
ties ar personu.

7. Pabalsts krīzes situācijā (katastrofas vai citu no mājsaim-
niecības gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem ne-
spēj nodrošināt savas pamatvajadzības, un tai ir nepieciešama 
psihosociāla vai materiāla palīdzība) tiek piešķirts vienai māj-
saimniecībai, neizvērtējot tās ienākumus un materiālo stāvokli, 
bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu 
sekas. Pabalstu piešķir ar novada domes priekšsēdētāja lēmumu, 
ja prasītāja iesniegums un nepieciešamie dokumenti saņemti ne 
vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās dienas:

7.1. pabalsts krīzes situācijā – tiek piešķirts līdz 425,00 euro;
7.2. laika posmā no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 30. 

jūnijam ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj 
nodrošināt savas pamatvajadzības laikā, kamēr visā valstī ir iz-
sludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covis-19 izplatību, piešķir 
pabalstu krīzes situācijā 80,00 euro mēnesī katram ģimenes lo-
ceklim. Ja ģimenes (personas), tai skaitā audžuģimenes un aiz-
bildņa, aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam, pabalsts krīzes 
situācijā tiek palielināts par 50,00 euro mēnesī katram bērnam;

7.3. lai saņemtu šo noteikumu 7.2. punktā paredzēto pabal-
stu, mājsaimniecībai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un 
dokumenti, kas apliecina krīzes iestāšanās faktu;

7.4. šo noteikumu 7.2. punktā paredzēto pabalstu pārskaita uz 
pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.

8. Pabalstu, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir bez ve-
cāku gādības palikušam bērnam - bārenim un invalīdam kopš 
bērnības, kuram beigusies ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, 
pie aizbildņa, internātskolā, aprūpes iestādē, neizvērtējot perso-
nas ienākumus un materiālo stāvokli:

8.1. vienreizēju pabalstu bez vecāku gādības palikušam bēr-
nam - bārenim, kuram beigusies ārpusģimenes aprūpe, piešķir, 
sasniedzot 18 gadu vecumu, patstāvīgas dzīves uzsākšanai – 
218,00 euro; vienreizēju pabalstu bez vecāku gādības palikušam 
bērnam – bārenim, invalīdam kopš bērnības, kuram beigusies 
ārpusģimenes aprūpe, piešķir, sasniedzot 18 gadu vecumu, pat-
stāvīgas dzīves uzsākšanai – 327,00 euro;

8.2. vienreizēju pabalstu bez vecāku gādības palikušam bēr-
nam - bārenim sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 
piešķir 820,05 euro apmērā vai pabalstu izsniedzot mantiski;

8.3. ja pilngadību sasniegušais bērns - bārenis turpina mācī-
bas vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga 
izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītu profe-
sionālās izglītības, koledžas un augstākās izglītības apliecinošus 
dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos norma-
tīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības program-
mu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna 
ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevu-
miem – 109,00 euro; ja pilngadību sasniegušais bērns - bārenis, 
invalīds kopš bērnības turpina mācības vispārējās vai profesio-
nālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispā-
rējās izglītības vai valsts atzītu profesionālās izglītības, koledžas 
un augstākās izglītības apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar 
izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību 
sekmīgi apgūst izglītības programmu, pašvaldība, kuras bāriņ-
tiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam 
izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem – 163,00 euro. Pabalstu 
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izmaksā ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Par mācī-
bu pārtraukšanu pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums 
nekavējoties informēt pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmē-
neša izdevumiem;

8.4. dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts bērnam bārenim un bēr-
nam, kurš palicis bez vecāku gādības un atradās bērnu aprūpes 
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sa-
sniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa 
pabalsts ir pabalsts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izde-
vumu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīša-
nas darbībām, izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzī-
vojamās telpas lietošanu) segšanai. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, 
izmantojami šādi normatīvie izdevumi, pieņemot, ka īrēšanas 
platība ir ne vairāk par 25 m2):

8.4.1. par dzīvokļa telpu īri (ietverot obligāti veicamās pārval-
dīšanas darbības) - 0,21 euro par 1m2 mēnesī, nepārsniedzot īres 
maksas un apsaimniekošanas kopējo summu,

8.4.2. par apkuri – 1,12 euro par 1m2, nepārsniedzot rēķinā 
norādīto summu,

8.4.3. par elektroenerģiju – 70 kWh mēnesī,
8.4.4. par gāzi – 1m3 mēnesī,
8.4.5. par ūdeni un kanalizāciju – 3m3 mēnesī,
8.4.6. par sadzīves atkritumu izvešanu – 1,58 euro mēnesī;
8.5. dzīvokļa pabalsta apmērs nevar būt lielāks par 45,00 euro 

mēnesī;
8.6. dzīvokļa pabalsta saņemšanai bārenis un bērns, kurš pa-

licis bez vecāku gādības, Sociālajā dienestā uzrāda personu aplie-
cinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu un īres līguma kopiju, 
uzrādot oriģinālu;

8.7. Sociālā dienesta darbinieki pirms lēmuma par dzīvokļa 
pabalsta piešķiršanu pieņemšanas apmeklē bāreni viņa dzīves-
vietā un aizpilda normatīvajos aktos noteikto veidlapu un dzī-
vesvietas apsekošanu, ko paraksta abas puses;

8.8. ja bārenis deklarējis dzīvesvietu ārpus Viesītes novada 
administratīvās teritorijas, Sociālais dienests nosūta lūgumu 
par bāreņa dzīvesvietas apsekošanu tās pašvaldības Sociālajam 
dienestam, kura administratīvajā teritorijā bārenis ir deklarējis 
dzīvesvietu. Pēc apsekošanas akta saņemšanas Sociālais dienests 
lemj par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu;

8.9. ja Sociālais dienests pieņēmis lēmumu piešķirt bārenim 
dzīvokļa pabalstu, ikmēneša pabalsta summa tiek pārskaitīta pa-
kalpojuma sniedzējiem (mājokļa īpašniekam, nama apsaimnie-
kotājam, komunālo pakalpojumu sniedzējiem u.c.);

8.10. bārenim ir tiesības izvēlēties saņemt šajos saistošajos 
noteikumos minēto dzīvokļa pabalstu vai, ja bārenis dzīvo kopā 
ar ģimenes locekļiem, bārenim un pārējiem ģimenes locekļiem, 
deklarējot ienākumus un materiālo stāvokli, citā pašvaldības 
normatīvajā aktā noteikto dzīvokļa pabalstu.

9. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiek piešķirts trūcīgām 
ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni, 
uzsākot jauno mācību gadu, ja tas ir pieprasīts no 1. jūlija līdz 
31. augustam. Pabalsta apmērs ir 30,00 euro vienam skolēnam. 
Pabalstu izmaksā vienu reizi mācību gadā.

10. Pabalsts - brīvpusdienas skolās un pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs - tiek piešķirts trūcīgām mājsaimniecībām, kurās ir 
nepilngadīgi bērni, kuri apgūst obligātās izglītības programmu. 
Lēmumu par vienas dienas ēdināšanas maksas apmēru pieņem 
Viesītes novada dome un pārskata pēc nepieciešamības. Brīvpus-
dienas tiek piešķirtas pēc iesnieguma saņemšanas uz laiku no 
nākamā mēneša pirmās mācību dienas līdz kārtējā mācību gada 
semestra beigām. Pabalsta summa tiek pārskaitīta ēdināšanas 
uzņēmumam, kas nodrošina ēdināšanu, vai mājsaimniecībai. 
Pabalstu piešķir uz trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanas laiku.

11. Pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu 
segšanai ir līdz 100,00 euro vienai personai gadā. Pabalstu piešķir 
maznodrošinātām mājsaimniecībām. Pabalstu piešķir, pamato-
joties uz dokumentiem, kas pierāda minētos izdevumus (sting-
rās uzskaites EKA čeku un kvīšu kopijas - pēc nepieciešamības 
uzrādot oriģinālus). Pierādītie izdevumi tiek segti 40% apmērā. 

Izdevumus apliecinošie dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā sešu 
mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža. Pabalsta summa var 
tikt pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam.

12. Pabalstu sakarā ar atbrīvošanos no ieslodzījuma piešķir 
30,00 euro apmērā personām, kuras ir atbrīvotas no ieslodzījuma 
pēc soda izciešanas un kuru deklarētā dzīvesvieta pirms ieslo-
dzījuma bijusi Viesītes novada administratīvā teritorija. Pabalstu 
piešķir bez materiālā stāvokļa izvērtējuma un ja iesniegums sa-
ņemts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no atbrīvošanas no ieslodzī-
juma. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz ieslodzījuma vietas pārval-
des izziņas kopija par atbrīvošanos no ieslodzījuma.

13. Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pie-
šķir ar mērķi novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, brī-
vības atņemšanas un soda izciešanas, atkarības vai vardarbības 
un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē, 
nodrošināt sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā:

13.1. sociālā darba speciālists pēc klienta individuālo vajadzī-
bu izvērtēšanas lemj par individuālā sociālās rehabilitācijas plāna 
sastādīšanu;

13.2. lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sa-
sniegšanai piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties 
uz individuālo sociālās rehabilitācijas plānu un personas iesnie-
gumu, izvērtējot klienta sociālo situāciju un paredzamos rehabi-
litācijas rezultātus;

13.3. pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu pakalpojumu snie-
dzējam vai arī skaidrā naudā klientam pēc izdevumus apliecino-
šu dokumentu iesniegšanas sociālā darba speciālistam.

14. Pabalsts dzīves jubilejā tiek piešķirts ar mērķi sniegt mate-
riāla rakstura palīdzību personām dzīves jubilejās, kuras sasnie-
gušas 80, 85, 90 un vairāk, katru gadu jubilejā. Pabalsts ir vien-
reizējs, un tā apmērs ir 30,00 euro. Pabalstu piešķir personām, 
kurām deklarētā dzīvesvieta ir Viesītes novada administratīvā 
teritorija, pamatojoties uz iedzīvotāju reģistra datu bāzē gūto in-
formāciju par noteikta gadu skaita sasniegšanu. Pabalstu izmaksā 
sociālie darbinieki pabalsta saņēmēja dzīvesvietā.

15. Pabalstu audžuģimenei piešķir audžuģimenēm, kuras no-
slēgušas līgumu ar Viesītes novada pašvaldību par audžuģimenes 
pienākumu izpildi:

15.1. vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegā-
dei izmaksā līdz 150,00 euro, ņemot vērā bērna konkrētās vaja-
dzības:

15.1.1. ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašval-
dības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību lī-
dzekļi, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns 
paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā,

15.1.2. atskaites par saņemto pabalstu apģērba un mīkstā in-
ventāra iegādei audžuģimene iesniedz Bāriņtiesā vienu reizi gadā;

15.2. pabalsts bērna uzturam, ieskaitot ēdināšanas izdevu-
mus mācību iestādē, ir 215,00 euro katram bērnam līdz 7 gadu 
vecumam un 258,00 euro katram bērnam no 7 gadu vecuma:

15.2.1. pabalstu piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots 
audžuģimenē. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā no-
teiktais termiņš, vai ar dienu, kad bērns ar bāriņtiesas lēmumu 
tiek izņemts no audžuģimenes,

15.2.2. ja audžuģimene attaisnojošu iemeslu dēļ pabalstu bēr-
na uzturam nav saņēmusi, to izmaksā par pagājušo periodu ar 
faktisko bērna ievietošanas dienu audžuģimenē.

16. Pabalstu veselības uzlabošanai piešķir personām ar 1. gru-
pas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti bez materiālā stāvokļa 
izvērtējuma. Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir 50,00 euro:

16.1. pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā iesniedz 
iesniegumu un invaliditāti apliecinošu dokumentu;

16.2. lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais die-
nests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

17. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā 200,00 euro ap-
mērā par katru bērnu, bet, ja vienās dzemdībās piedzimst vai-
rāk nekā viens bērns, papildus 150,00 euro, piešķir vienam no 
vecākiem, kura deklarētā dzīvesvieta Viesītes novada adminis-
tratīvajā teritorijā ir ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pie-
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prasīšanas dienas, un bērns ir deklarēts Viesītes novada adminis-
tratīvajā teritorijā:

17.1. pabalstu var pieprasīt divu mēnešu laikā no bērna pie-
dzimšanas dienas;

17.2. pabalstu piešķir ar novada domes priekšsēdētāja rīkoju-
mu, ja prasītāja iesniegums un nepieciešamie dokumenti saņemti 
ne vēlāk kā divus mēnešus no bērna dzimšanas dienas.

18. Pabalsts politiski represētajām personām tiek piešķirts ar 
mērķi sniegt materiālu atbalstu, atzīmējot komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienu. Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi gadā – 
martā, un tā apmērs ir 30,00 euro. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz 
Sociālā dienesta rīcībā esošajām ziņām un aktualizēto politiski 
represēto personu sarakstu. Pabalstu izmaksā Sociālā dienesta 
darbinieki pabalsta saņēmēja dzīvesvietā.

19. Pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai piešķir 200,00 
euro mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura 
uzņēmusies apbedīšanu, ja mirušās personas pēdējā deklarētā 
dzīvesvieta bijusi Viesītes novada administratīvajā teritorijā.

20. Ja mirusī persona nav sociāli apdrošināta (faktu apliecina 
VSAA izziņa), mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai per-
sonai, kura uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā pabalstu divu valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.

21. Gadījumos, kad mirušai personai nav piederīgo vai perso-
nas, kura uzņemas apbedīšanu, novada pašvaldība slēdz līgumu 
ar apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju par pakalpojuma snieg-
šanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus, nepārsniedzot 
400,00 euro.

IV. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu prasītāju pie-
nākumi

22. Lai pretendētu uz šajos noteikumos paredzētajiem pabal-
stiem, prasītājam Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, kā arī 
citi dokumenti atbilstoši pabalsta veidam.

23. Mājsaimniecības ienākumi un materiālais stāvoklis tiek 
izvērtēts, ievērojot tādu pašu kārtību, kādu paredz Latvijas Re-
publikas likumdošana, lai mājsaimniecība tiktu atzīta par trū-
cīgu.

24. Lai saņemtu pabalstu, mājsaimniecībai pēc Sociālā die-
nesta pieprasījuma ir jāveic līdzdarbības pienākumi atbilstoši li-
kuma “Par sociālo drošību” tiesību normām.

V. Lēmuma pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtība

25. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu administratīvā akta 
veidā pieņem Viesītes novada Sociālais dienests vismaz trīs kom-
petentu amatpersonu sastāvā.

26. Ja sociālās palīdzības prasītājs atbilstoši likumdošanai nav 
tiesīgs saņemt sociālo palīdzību vai nav pildījis kādu no šajos no-
teikumos minētajiem nosacījumiem, pabalsts tiek atteikts.

27. Ja iesniedzēju neapmierina Sociālā dienesta lēmums par 
tai piešķirto pabalstu vai atteikumu piešķirt pabalstu, to var ap-
strīdēt Viesītes novada domē likumā noteiktajā kārtībā un ter-
miņos.

28. Viesītes novada dome Sociālā dienesta lēmuma apstrīdē-
šanas gadījumā izskata personas iesniegumu likumdošanā no-
teiktajā kārtībā un izdod administratīvo aktu, ko persona var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Noslēguma jautājumi
29. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Viesītes No-
vada Vēstis”.

30. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zau-
dējušiem Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra sais-
tošos noteikumus Nr. 11/2017 “Par pabalstiem Viesītes novadā”.

31. Par šo noteikumu izpildi ir atbildīgs Viesītes novada So-
ciālais dienests.

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Žuks

PasKaiDROJUMa RaKsTs
Par Viesītes novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr. 2021/4
“Par pabalstiem Viesītes novadā”

Pašreizējās situācijas rak-
sturojums

Pašreiz Viesītes novada pašval-
dības teritorijā darbojas 2017. 
gada 19. oktobra saistošie no-

teikumi Nr. 11 “Par pabalstiem 
Viesītes novadā”.

Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamības 
raksturojums, dokumenta 

būtība

Tiek pieņemti jauni saistošie 
noteikumi, jo tiek ieviests jauns 
pabalsta veids ārkārtas situācijas 
laikam (pabalsts krīzes situāci-
jā), precizēti pabalstu apmēri 
audžuģimenēm un bērniem 
bāreņiem pēc ārpusģimenes 

aprūpes izbeigšanās.

Īss Saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

Tiek noteikti pašvaldības soci-
ālās palīdzības veidi, pabalstu 

apmērs un personas, kuras 
tiesīgas pabalstu saņemt.

Saistošo noteikumu pro-
jekta iespējamā ietekme uz 

pašvaldības budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu 
būs maznozīmīga.

Saistošo noteikumu pro-
jekta iespējamā ietekme 
uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā

Nav.

Saistošo noteikumu pro-
jekta iespējamā ietekme uz 
administratīvajām proce-

dūrām

Saistošo noteikumu piemēroša-
nā persona var griezties Viesītes 

novada pašvaldības Sociālajā 
dienestā pie sociālajiem dar-

biniekiem Viesītes pašvaldībā, 
Saukas, Elkšņu un Rites pagasta 

pārvaldēs.
Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām sais-
tībā ar Saistošo noteikumu 

projektu

Nav, jo tiek pieņemts steidzamī-
bas kārtā.

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Žuks

iZsOlEs

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekusta-

mā īpašuma - Viesītes novada Elkšņu pagasts, “Mazgraudiņi”, ar 
kadastra numuru 56580020115 - atklātu, mutisku izsoli ar augšup-
ejošu soli; īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 56580020115 ar platību 4,94 ha.

Izsoles sākuma cena - EUR 9900.00. Izsoles solis - EUR 100.00 
(viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.
Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma 

“Par zemes privatizāciju lauku apvidos” prasībām.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteiku-

mus un dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 29. aprīlim (ieskai-
tot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Izsole sāksies 2021. gada 30. aprīlī plkst. 9:00 Viesītes novada 
pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu 
laikā pēc rēķina saņemšanas.

Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob. t. 26424109.
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 – cita izvešanas diena
 – tikai daudzdzīvokļu mājas

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma - Viesītes novada Viesītes pagasts, “Laukmales”, ar kadas-
tra numuru 56350130082 - atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; 
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
56350130076 ar platību 3,65 ha.

Izsoles sākuma cena - EUR 10500.00. Izsoles solis - EUR 100.00 
(viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.
Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” prasībām.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un 

dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 29. aprīlim (ieskaitot) darba laikā 
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2021. gada 30. aprīlī plkst. 10:00 Viesītes novada paš-
valdības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā 
pēc rēķina saņemšanas.

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

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma - Viesītes novada Viesītes pagasts, “Osīši”, ar kadastra numu-
ru 56350110152 - atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; īpašums 
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350110106 
ar platību 2,64 ha.

Izsoles sākuma cena - EUR 7520.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Īpašums ir starpgabals. Nav iespējams nodrošināt pieslēgumu kop-

lietošanas ceļam.
Ir personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Ir noslēgts 

zemes nomas līgums līdz 2024. gada 31. decembrim.
Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” prasībām.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un 

dokumentus izsolei var līdz 2021. gada 29. aprīlim (ieskaitot) darba laikā 
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Ja neviena no uz pirmpirkumu tiesīgajām personām uz īpašuma 
pirkumu nepieteiksies, izsole sāksies 2021. gada 30. aprīlī plkst. 10:30 
Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā 
pēc rēķina saņemšanas.

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

sia “Viesītes komunālā pārvalde” informē
Lai SIA “Viesītes komunālā pārvalde nepieciešamības gadījumos 

operatīvi sazinātos ar katru klientu, lūdzu pārliecināties, ka par tālruņa 
numura vai e-pasta adreses maiņu esat informējuši pakalpojuma snie-
dzēju.

Rēķini tiek izrakstīti personai, kurai ir noslēgts līgums ar SIA “Vie-
sītes komunālā pārvalde”. Ja rēķinā uzrādītā persona nav tā persona, kas 
faktiski dzīvo šajā adresē, nepieciešams sazināties ar SIA “Viesītes komu-
nālā pārvalde” informācijas precizēšanai.

Saeimā pieņemts jaunais Dzīvojamo telpu īres likums, kas stāsies 
spēkā šī gada 1. maijā. Jaunais likums paredz, ka turpmāk īres līgumi 
būs uz noteiktu termiņu, proti, beztermiņa līgumi vairs nepastāvēs. SIA 
“Viesītes komunālā pārvalde” aicina īrniekus, kuri dzīvo pašvaldībai 
piederošā neprivatizētā dzīvoklī, apdomāt iespēju dzīvokli atpirkt. Tad 
dzīvokļa īpašnieks iegūs vairāk priekšrocību un arī zināmu drošību par 
nākotni. Varēs ne tikai piedalīties savas mājas apsaimniekošanā, bet arī 
dāvināt, pārdot un atstāt mantojumā savu dzīvokli.

Atgādinu, ka nepieciešams sakārtot zemesgrāmatas. Jo tikai zemes-
grāmatā reģistrētais īpašnieks var pieņemt lēmumus par dzīvokli.

Atgādinu, ka ikvienā dzīvoklī vai dzīvojamajā mājā atbilstoši Uguns-

drošības noteikumiem jābūt uzstādītam vismaz vienam dūmu detek-
toram un atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam jābūt 
uzstādītam ūdensskaitītājam. Par dūmu detektoru un ūdensskaitītāju 
uzstādīšanu atbildīgs ir dzīvokļa vai ēkas īpašnieks. Ja nepieciešama pa-
līdzība dūmu detektora un ūdens skaitītāja uzstādīšanā, rakstīt iesniegu-
mu SIA “Viesītes komunālā pārvalde”.

Sadzīves atkritumus drīkst izmest tikai un vienīgi saskaņā ar no-
slēgtajiem līgumiem. Individuālo ēku īpašnieki nodod atkritumus no 
saviem īpašumiem konteineros vai marķētajos maisos. Daudzdzīvokļu 
māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki izmet atkritumus tikai un vienīgi pie 
daudzdzīvokļu mājām izvietotajos konteineros. Pirms atkritumu izme-
šanas, lūdzu, izlasiet informāciju uz konteinera, kādi atkritumi konteine-
rā izmetami. Bioloģiskie atkritumi izmetami bez iepakojuma. PET, pu-
deļu stikls, metāla iepakojums un papīrs izmetams bez ēdiena paliekām. 
Atkritumu izmešana līgumā neparedzētās vietās vai atkritumu izmeša-
na, neievietojot atkritumus konteineros, sodāma atbilstoši Administratī-
vās atbildības likumam.

Informācija par pakalpojumiem: www.viesites-kp.lv
Saziņa pa tālr.: 22822103, 26548136, 25440203.

atkritumu izvešanas grafiks
Mēnesis 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Viesītes pilsēta, daudzdzīvokļu mājas, 
iestādes un uzņēmumi (katru pirm-

dienu)

6. 12. 19. 
26.

 3. 10. 17. 
24. 31.

7. 14. 21. 
28.

5. 12. 19. 
26.

2. 9. 16. 
23. 30.

6. 13. 20. 
27.

4. 11. 18. 
25.

1. 8. 15. 
22. 29.

6. 13. 20. 
27.

Viesītes pilsēta, individuālās mājas 
(mēneša pirmā un/vai trešā pirm-

diena)
6. 19. 3. 17. 7. 21. 5. 19. 2. 16. 6. 20. 4. 18. 1. 15. 6. 20.

Viesītes pagasts, Vārnavas virziens 
(mēneša otrā pirmdiena) 12. 10. 14. 12. 9. 13. 11. 8. 13.

Viesītes pagasts, Eķengrāves virziens 
(mēneša pirmā un/vai trešā otrdiena) 6. 20. 5. 18. 1. 15. 6. 20. 3. 17. 7. 21. 5. 19. 2. 16. 7. 21.

Elkšņu, Rites, Saukas pagasti (mēneša 
pirmā un/vai trešā trešdiena) 7. 21. 5. 19. 2. 16. 28. 7. 21. 4. 18. 1. 15. 27. 6. 20. 3. 17. 1. 15. 27.

Viesītes pagasts, Viesītes ezera virziens 
(mēneša pirmā un/vai trešā ceturt-

diena)
8. 22. 6. 20. 3. 17. 8. 22. 5. 19. 2. 16. 7. 21. 4. 22. 2. 16.

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis M. Blitsons
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sabiedriskās kārtības nodrošināšana 2020. gadā

Sabiedriskās kārtības no-
drošināšanā Viesītes novada 
pašvaldības policijā 2020. gada 
laikā reģistrēti 28 iesniegumi 
no Viesītes novada iedzīvotā-
jiem un juridiskām personām, 
saņemti un apkalpoti 312 per-
sonu izsaukumi. Joprojām ie-
dzīvotājiem ir tendence izteikt 
radušos problēmu bez rakstiska 
iesnieguma iesniegšanas, bai-
doties no iespējamajām sekām. 
Ir vairākas personas, kas zvana 
katru dienu, izsakot savas pre-
tenzijas dažādos jautājumos, 
īpaši par nekārtībām pilsētā un 
novada pagastos, par ko varam 
būt pateicīgi, un šī informācija 
lielākoties apstiprinās. Viesītes 
novada pašvaldības policijā ar 
dažādiem jautājumiem griezu-
šies 304 Viesītes novada iedzī-
votāji. Lielākoties cilvēki ierodas 
konsultatīvos jautājumos, bieži 
tie ir ārpus pašvaldības policijas 
kompetences, taču katrā gadīju-
mā tiek sniegta informācija par 
turpmāko rīcību esošās problē-
mas risināšanai.

Sakarā ar COVID 19 noteik-
tajiem ierobežojumiem 2020. 
gads valstī bija ļoti smags pe-
riods, ko izjuta arī pašvaldības 
policija. Par pārkāpumiem no-
teiktajos vīrusa ierobežojumos 
iedzīvotāji katru dienu zvanīja 
vairākas reizes, tas bija par per-
sonām, kas atgriezušās no ārze-
mēm, par neatļautu pulcēšanos 
un citiem līdzīgiem pārkāpu-
miem. Šajā laika periodā, baido-
ties no nezināmā, dusmojoties 
uz Valstī noteiktajiem ierobe-
žojumiem, jūtami ir pieaugusi 
iedzīvotāju agresivitāte, ko bieži 
vien nācās dzirdēt arī policijas 
darbiniekiem. "Vislabākā" infor-
mācija aizvadītā gada nogalē bija 
izsludinātās komandatstundas, 
mājsēdes laikā - TRIJOS naktī 
tika saņemts telefona zvans no 
kādas Viesītes pensionāres, kura 
bija redzējusi pa logu kaimiņu, 
kurš gājis garāžu virzienā. Šajā 
grūtajā laikā bija ļoti laba sadar-
bība ar Valsts policiju, praktiski 
katru dienu notika informācijas 
apmaiņa, nekad netika atteikta 

palīdzība riskantu jautājumu ri-
sināšanā. Visbiežāk pārkāpumi 
tika konstatēti jauniešiem, kas 
bieži mēdza pulcēties pilsētas 
klusajās vietās, kā Mīlestības 
taka vai Riekstu mežs, tāpēc 
gada laikā 164 gadījumos veikts 
darbs ar nepilngadīgām perso-
nām. Viņi tika arī sodīti, biežāk 
izteikti aizrādījumi. 10 proto-
koli sastādīti nepilngadīgām 
personām par smēķēšanu. Gada 
laikā veikti 38 reidi ar motorlai-
vu, arī vienkārši novērošanas 
posteņi novada ūdenstilpju ap-
sekošanā, pārbaudīti 343 mak-
šķernieki, izņemti 4 neatļautie 
bezsaimnieka zvejas rīki, tīkli 
Saukas ezerā, no kuriem divi 
ezerā jau bija nostāvējuši ilgāku 
laika periodu, bija pilni ar zivju 
skeletiem un beigtiem vēžiem. 
Saukas ezerā izņemta speciāli 
izveidota aukla plēsēju ķerša-
nai ar 82 āķiem uz kuriem bija 
ēsma, dzīvās zivtiņas.

Sadarbība ar citiem dienes-
tiem – Bāriņtiesu, Sociālo die-
nestu, Probācijas dienestu - 52 
gadījumos, pārbaudīti 72 trans-
portlīdzekļi un to vadītāju do-
kumenti. 2 gadījumos sniegta 
palīdzība Valsts neatliekamās 
medicīnas palīdzības dienes-
tam, pavadot slimniekus uz 
Daugavpils psihoneiroloģisko 
slimnīcu. Sadarbībā ar Viesītes 
novada īpašumu apsekošanas 
un sakārtošanas komisiju 64 
gadījumos veikta īpašumu un 
28 gadījumos ceļu stāvokļa apse-
košana. Viesītes novada pašval-
dības policija par izdarītiem ad-
ministratīvajiem pārkāpumiem 

Viesītes novadā sastādījusi un 
nosūtījusi novada pašvaldības 
administratīvajai komisijai lē-
muma pieņemšanai 19 adminis-
tratīvā pārkāpuma protokolus, 
1 Administratīvā pārkāpuma 
procesu, 2 protokoli nosūtīti 
pēc piekritības Valsts policijai. 
Veikta sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana 12 publiskajos 
pasākumos. Pateicoties su-
ņos ievadītajiem mikročipiem, 
saimniekiem atdoti 6 no mājām 
pazudušie suņi, tālākā vieta bija 
Sēlpils pagasts. Teicama sadar-
bība izveidojusies ar Viesītes 
Komunālo pārvaldi - kad tika 
saņemta informācija par pārkā-
pumiem atkritumu saimniecī-
bā, norādītajā vietā tika izvieto-
tas kameras un gada laikā tika 
konstatēti 63 pārkāpumi, kuros 
personas sauktas pie atbildības. 
Laba sadarbība mums joprojām 
ir ar Aknīstes novada pašvaldī-
bas policiju, notiek pastāvīga in-
formācijas apmaiņa, specifiskos 
darba jautājumos nekad netiek 
atteikta palīdzība.

Pagājušā gada nogalē paš-
valdības policijas vajadzībām 
pašvaldība iegādājās jaunu au-
tomašīnu, policista drošībai 
nopirkta krūšu kamera, kura 
noder kā teicams pierādījums 
pārkāpumu pierādīšanā.

Ceram arī tā turpināt šajā, 
2021., gadā, pēc novadu refor-
mas.

Viesītes novada pašvaldības 
policijas inspektors 

J. Pučinskis

NOVaDa sKOlās

Viesītes vidusskolas 1. - 4. klases atsākušas 
mācības klātienē

5. martā ārkārtas domes sēdē tika pieņemts lē-
mums, ka no 2021. gada 8. marta Viesītes vidusskolas 
1. - 4. klases, tai skaitā Viesītes vidusskolas izglītības 
programmu īstenošanas vieta – Rites pamatskola, at-
sāk mācības klātienē.

Lēmums tika pieņemts, ņemot vērā Slimību 
profilakses un kontroles centra publicēto sarakstu 
“Novadu administratīvās teritorijas, kuras epidemio-
loģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu 
klātienē izglītības iestāžu 1. - 4. klasē”, kur norādīts, 
ka no 2021. gada 8. marta klātienes mācības var uz-
sākt arī Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 
1. - 4. klašu izglītojamie, ievērojot visas noteiktās epi-
demioloģiskās drošības prasības.
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attālinātas karjeras izglītības aktivitātes

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
aktivitātes turpinās vienīgajā 
iespējamajā formā - attālinātās 
aktivitātēs.

Februārī turpinājās darbs 
pie informācijas nosūtīšanas 
Viesītes vidusskolas jaunie-
šiem un vecākiem par Atvērto 
durvju dienām un express zi-
ņām RTU, RISEBA, LLU un LU 
(augstskolās), Daugavpils 13. 
vsk., Vidzemes Tehnoloģiju un 
dizaina tehnikuma, Rīgas Valsts 
tehnikuma, Novikontas Jūras 
koledžas aktivitātēm 9. klašu 
jauniešiem.

Tika organizēta karjeras 
aptauja par šī brīža situāciju un 
aktualitātēm. Savu viedokli un 
vajadzības iesūtīja 36 jaunieši. 
Balstoties uz iesūtīto informāci-
ju, tika sarīkotas karjeras nodar-
bības 9. a, b klašu izglītojamiem. 
Savukārt 12. klašu jauniešiem 

februārī notika zoom tiešsaiste 
ar LU vēstnešiem. Turpinot sa-
darbību ar augstskolu vēstnešiem, 
26.03. notika tiešsaiste 10. - 12. 
klašu izglītojamiem ar Stocholm 
School (Rīgas Ekonomikas 
augstskolas) vēstnesi Elvu Paulu 
Martinsoni. Karjeras izglītības 
darba pilnveidotā mācību satu-
ra un pieejas īstenošanā mācību 
priekšmetu saturā 5. a, b, c klašu 
bērni izstrādāja darbus par tēmu 
“Ziemīgās profesijas”. Sākum-
skolas bērni turpina izglītoties 
spēlē “Kā kļūt par profesionāli”. 
Atsākoties klātienes nodarbī-
bām, būs iespēja noorganizēt 
karjeras nodarbību pēc paredzē-
tā plāna/programmas.

Profesionālo kompetenču 
pilnveidošanai pedagogs - kar-
jeras konsultante piedalījās 
un dalījās pieredzē Supervīzi-
jā (11.02.), kā arī kursos par N. 
Amundsona radošo metožu un 
M. Savicka metožu kopuma pie-

lietojumu darbā Euroguidanxe 
programmas ietvaros (18.02., 
11.03.), ko koordinēja I. Jansone.

16. martā zoom tiešsaistē 
tika organizēts karjeras semi-
nārs vecākiem – “Kā runāt ar 
jaunieti par karjeru”. Seminārā 
piedalījās vairāk nekā 20 dalīb-
nieki. Vienu stundu garajā no-
darbībā kopā ar vadītāju Andri 
Arhomkinu padomājām: kā 
viegli un dabiski veidot sarunu 
ar pusaudzi; kā klausīties, lai 
pusaudzis vēlētos runāt; kā uz-
zināt bērna patiesās vēlmes un 

aizraušanās; kā motivēt pusau-
dzi darboties un nezaudēt saikni 
ar vecākiem. Protams, kāds no 
dalībniekiem noteikti mājās tā 
arī veido sarunu un sadarbojas, 
un tas ir lieliski!

Paldies visiem vecākiem, 
kuri rada sevī vēlmi un enerģiju 
pievienoties semināram!

Attēlos  “Ziemīgās profesijas”:
Daira, 5. b kl., 

šorttreks (att. pa kreisi);
Nata, 5. b kl., 

daiļslidošana (att. pa labi).

laBORaTORiUM nodarbības pamatskolēniem

Projekta “Atbalsts izglīto-
jamo individuālo kompetenču 
attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/1/001, 
ietvaros ir ZINĀTNES SKOLAS 
piedāvātās ķīmijas, fizikas un 
elektronikas tiešsaistes nodar-
bības. Sadarbojoties ar spec. Le-

sia Bogachovu, tika saplānotas 
nodarbības, kas tiek finansētas 
no projekta līdzekļiem.

Viesītes vidusskolā martā 
tika organizētas 14 nodarbības - 
7. a, b, 8. a, b, 9. a, b klasēm.

7. klašu jaunieši piedalījās 

“Skaņas” un “Elek-
trības” zoom no-
darbībās. Savukārt 
8. - 9. klašu jaunieši 
klausījās un disku-

tēja - “Metālu”, “Ķīmijas” un 
“Elektrības” zoom tiešsaistēs.

Jauniešu, skolotāju un vecā-
ku atsauksmes kopumā ir pozitī-
vas par vides un lektoru maiņu, 
kā arī piedāvāto nodarbību cikla 
aktualitāti un izpildes kvalitāti. 

Tā ir jauna pieredze jauniešiem, 
kas papildinās apgūstamo vielu 
izpratni. Noteikti sekosim līdzi 
informācijai un izmantosim no-
darbību piedāvājumus jauniešu 
izaugsmei.

Paldies jauniešiem par ie-
saisti sarunās un viedokļu pie-
dāvājumu!

Viesītes vidusskolas projekta 
koordinatore S. Ratiņa

foto konkursa “sniega dienas 2021” rezultāti 

“Mirkli, apstājies, tu esi 
skaists…”, tieši tāds moto varētu 
būt ļoti daudzām “Sniega dienas 
2021” foto konkursā iesūtītajām 
fotogrāfijām. Par konkursa norisi 
un to, kā tika iemūžināti šī gada 
ziemas skaistie mirkļi, rakstījām 
iepriekšējā avīzītes numurā. Šo-

reiz par rezultātiem. Lai arī tagad 
sniegs gandrīz nokusis, fotogrā-
fijās redzams bērnu neviltotais 
prieks, baudot sniegu, ledu un 
dabu. Ir veidotas sniega figūras, 
pilis, sniega alas, ledus gleznas un 
citi sniega vēstījumi. Īpašu prieku 
sagādāja fotogrāfijas ar trauslām 

un gaistošām dabas parādībām – 
sniegpārslām, leduspuķēm, saul-
rietiem un sarmas piebirušiem 
koku zariem. Nominācija pienāk-
tos arī mājas mīluļu un dzīvnieku 
foto sesijām – tajās redzami suņi, 
kaķi, putni un zirdziņš ziemas 
baltajos klajumos. Redzot iesūtīto 
foto līdzvērtīgo sniegumu, tika 
pieņemts lēmums pateikt paldies 
katram skolēnam, kurš piedalījās 
konkursā, piešķirot piemiņas bal-
vu. (Balvas - pie klašu audzinātā-
jiem!)

Paldies aktīvākajām klasēm! 
Skaitliski visvairāk piedalījās 3. 
klase, tomēr darbi tika iesūtīti no-
vēloti, tāpēc lielo balvu par aktivi-
tāti saņem 7. b klase.

Paldies visiem dalībniekiem:
1. a klase - Monalīzai Kei-

tai Andersonei, Litai Anastasijai 
Bērziņai, Ilgai Biteniecei, Dai-
nim Biteniekam, Dominikam 
Brūverim, Samantai Eihmanei-
Kamkinai; 1. b klase - Ernestam 
Dambrānam, Evelīnai Koriņevai, 
Lotei Leimanei, Letijai Maisa-
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kai, Raivo Platovam, Rinaldam 
Puišam, Saimonam Salmiņam; 
2. klase - Patrikam Bērziņam, 
Loretai Krivko, Alisei Liepiņai, 
Gustavam Moisejevam, Mi-
kam Viļumam; 3. klase - Martai 
Malceniecei, Aivai Manfeldei, 
Patrīcijai Kilbauskai, Esterei Be-
nitai Rozītei, Līgai Līvijai Zvaig-
znei, Reinim Grāvelim, Dāvim 
Kirstukam, Markusam Juškevi-
čam, Sandim Straumem, Tomam 
Tomasam Šadeikam, Danielam 
Grobiņam, Adrianam Lapiņam, 
Arvim Eihmanim-Kamkinam; 

3. c klase - Enijai Beātei Kudlai; 4. 
a klase - Linardam Apsītim, Ale-
kam Siņicinam, Patrīcijai Žukai;

4. b klase - Ričardam Bērzi-
ņam, Katrīnai Elīzai Milaknei, 
Vendijai Platovai, Adriānai Ro-
mulānei, Madarai Tabitai Miezī-
tei, Ievai Grīnbergai, Ērikai Krū-
miņai; 5. a klase - Staņislavam 
Capam, Ralfam Jaundālderam, 
Raivo Mārtiņam Kadiķim, Renā-
ram Osmem, Veronikai Ozolai, 
Alisei Pastarei;

5. b klase - Jānim Malnačam; 
5. c klase - Vitai Kampei, Rodrigo 

Glaudānam;
6. a klase - Artūram Brunov-

skim, Amandai Bruzgulei, Emī-
lam Moļam, Nadīnai Pupelei; 6. 
b klase - Loretai Esterei Betkerei, 
Edgaram Drevinskim, Madarai 
Karziņinai, Alekam Liepiņam, 
Kristianam Nikam Ūzuliņam, 
Aināram Zālem, Enijai Osītei, 
Marijai Dapkusai, Jānim Zvaig-
znem, Evelīnai Mutulei; 7. b kla-
se - Valteram Daģim, Marekam 
Jaudzemam, Elīnai Lācei, Elīzai 
Līcei, Adrianam Maisakam, 
Kristapam Mežaraupam, Džero-

dam Ņesterovam, Nikam Šadei-
kam, Kristianai Ustiņenkovai; 
8. a klase - Esmeraldai Misiņai, 
Naurim Miteniekam, Madarai 
Ribakovai; 8. b klase - Adrijai 
Bantauskai, Artim Zvaigznem; 
9. a klase - Viktorijai Bruzgulei; 
9. b klase - Ancei Bantauskai; 9. c 
klase - Tomam Ķiķēnam; 11. kla-
se - Annijai Liepiņai!

Sagatavoja direktora vietniece
ārpusstundu darbā S. Milakne.

Kādam būt sēlijas ģerbonim?
Vēsturiskajai zemei Sēlijai ir 

savs karogs, savas tradīcijas, kā 
arī pašlaik top savs ģerbonis. Šādu 
priekšlikumu par sava ģerboņa 
izveidošanu ir izskatījuši arī Saei-
mā un Valsts prezidenta kancele-
jā, iesakot arī Latviešu vēsturisko 
zemju likumā ierakstīt – Sēlijai 
jāizveido savs ģerbonis. Idejas un 
iniciatīvu par to, kādam būtu jā-
izskatās ģerbonim, ir uzņēmusies 
“Stendera biedrība”.

Biedrības “Sēļu klubs” vadī-
tāja Ilma Svilāne stāsta: “Ir izstrā-
dāts likumprojekts par vēsturiska-
jām zemēm, ko parakstījis Latvijas 
Valsts prezidents Egils Levits, un 
ar 2021. gada 1. jūliju spēkā stājas 
“Latviešu vēsturisko zemju li-
kums”. Pirmais teikums tajā skan: 
“Latvijas Republika 1918. gada 18. 
novembrī ir izveidota, apvienojot 
latviešu vēsturiskās zemes – Vi-
dzemi, Latgali, Kurzemi, Zemgali 
un Sēliju.” Esošajām vēsturiska-
jām zemēm ir savi ģerboņi. Ģer-
bonim jābūt arī Sēlijai, tāpēc tiek 
aktualizēts jautājums par to, kāds 
tas būs.

Ministru kabineta noteiku-
mi Nr. 600, kas spēkā no 2019. 
gada decembra, nosaka Latvijas 
valsts ģerboņa un ar to saistīto 

Vidzemes, Latgales, Kurzemes 
un Zemgales ģerboņu heraldisko 
krāsu toņus atbilstoši materiālam 
un tehnikai un heraldisko krāsu 
grafiskos apzīmējumus. Ģerboņu 
poligrāfiskai attēlošanai izmanto 
tikai 6 krāsas: melnu, sarkanu, 
sudraba, zaļu, zelta un zilu. Kat-
rai no minētajām krāsām ģerbonī 
izmantojami tikai noteiktie krāsu 
toņi, kas atbilst atbilstošajiem RGB 
krāsu standarta kodiem. Notei-
kumi paredz šiem pieņemtajiem 
heraldisko krāsu toņiem atbilsto-
šus grafiskos apzīmējumus, kā arī 
norāda stingru krāsu un apzīmē-
jumu pielietojumu. Tas sašaurina 
iespējas, izvēloties Sēlijas ģerboni. 
Droši vien būs vairāki piedāvāju-
mi, no kuriem izvēlēsies atbilsto-
šāko. Cerams, ka to neizlems kāda 
viena persona.

Vēsturisko zemju jeb kul-
tūrvēsturisko novadu ģerboņos 
izmantots viens elements – he-
raldiskais zvērs. Kurzemei – lau-
va, Vidzemei un Latgalei – grifs, 
Zemgalei – alnis. Ja lauvas un 
grifa simboliskā nozīme ir ap-
rakstīta, tad alnim šāda apraksta, 
šķiet, nav. Tā kā Sēlija vēsturiski 
ir bijusi daļa no valstiska veidoju-
ma Kurzemes – Zemgales herco-

gistes, bet pēdējā laika posmā – no 
Zemgales, tad loģiski būtu izman-
tot Zemgales heraldisko elementu 
alni, bet pretēji pagrieztu. Tā kā 
nav norāžu par vairoga jeb ģerbo-
ņa pamata krāsas citiem ierobe-
žojumiem, tad to var izvēlēties no 
minētajām krāsām.

Lai gan sēļiem un sēliešiem 
gribētos ģerbonī redzēt sava karo-
ga sūnu zaļo toni, tomēr jāpaliek 
pie pieļaujamā zaļā toņa. Tieši sēļu 
jeb Sēlijas karoga esamība un pla-
šais pielietojums Sēlijas novados 
nosaka to, ka pamata krāsa varētu 
būt zaļa, bet ne cita no minētajām 
sešām. Sēlija atdzimusi pēdējo 30 
gadu laikā, pateicoties saviem cil-
vēkiem – viņu entuziasmam un 
patriotismam. Šis ceļš atšķiras no 
esošo zemju veidošanās ceļiem, tā-
pēc arī pamata krāsa var atšķirties 
no esošo zemju krāsām. Sēliju iz-
jūtam, redzam un prezentējam kā 
zaļu mežu, lauku un purvu zemi 
ar pilsētu un ciemu salām. Dabas 
bagātības mēs bieži nosaucam par 
mūsu valsts zaļo zeltu, tāpēc Sēli-
jas heraldiskais zvērs alnis varētu 
būt zelta krāsā, kam ir dziļa un 
spēcīga simboliskā nozīme. Sēli-
ja to ir pelnījusi, lai nostiprinātu 
savu pašapziņu, lepnumu un at-

bildību. Ja Zemgales ģerbonim ir 
zilā laukā sudraba alnis, tad šādā 
variantā Sēlijas ģerbonim ir zaļā 
laukā pretēji pagriezts zelta al-
nis, tas ir – pagriezts uz labo pusi. 
Kartē Sēlija arī ir pa labi vai uz 
austrumiem no Zemgales. Šie gan 
ir subjektīvi spriedumi, jo to, kāds 
būs Sēlijas ģerbonis, izlems Valsts 
heraldikas komisija.”

Kopumā ģerbonis ir vēl viens 
nozīmīgs solis Sēlijas identitātes 
veicināšanā. Viena no idejām at-
tēlojumam uz Sēlijas ģerboņa – 
Zemgales ģerbonī redzamā aļņa 
attēlošana, tikai ar pavērstu skatu 
nevis uz rietumiem, bet austru-
miem, kā arī nevis uz zila, bet zaļa 
fona. Tomēr, kā uzsver Heraldikas 
komisija, ģerboņa izveides process 
nebūs ātrs.

“Latviešu vēsturisko zemju 
likums”: https://www.president.
lv/storage/kcfinder/files/Likum-
projekts_Vesturisko_zemju_li-
kums_24092020.pdf

Informāciju apkopoja Viesītes 
novada pašvaldības

Jaunatnes lietu un sabiedrisko 
attiecību speciāliste

D. Mažeika.

Mūsu projekts 2021
“lielzalves muižas kultūrvēsturiskā mantojuma

padziļināta izpēte un novērtējums”
2021. gada sākumā pieteicām 

savu projektu Valsts kultūrkapi-
tāla fonda projektu konkursam 
un 26. februārī saņēmām ziņu, 
ka mūsu projekts atbalstīts, pie-
šķirot projekta realizēšanai 2500 

EUR.
Ar 400 EUR mūsu projektu 

atbalsta Zalves pagasta pārvalde, 
kas iestrādāts pagasta budžetā un 
saskaņots Neretas novada domē. 
Lai gan plānotā kopējā projek-

tam nepieciešamā summa bija 
lielāka, tomēr esam gandarīti par 
atbalstu un ceram, ka mums viss 
izdosies.

Projekts realizējams līdz 
2021. gada 30. septembrim.
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Zemgales Sēlijas daļā ir maz 
saglabājušos muižu ēku. Līdz ar 
vēsturisko zemju likuma stāša-
nos spēkā Sēlijai dotas iespējas 
stiprināt savu identitāti. Svarīgi 
glābt arī tādas palikušās materiā-
lās liecības kā Lielzalves muiža, 
kas būs kultūrvēsturisks piemi-
neklis ar izmantojamām daudz-
funkcionālas kultūrtelpas iespē-
jām. Muižas izpēte vietai piešķirs 
vērtību, dos iespēju sakārtot vidi, 
radot skaistu un dzīvei pievilcīgu 
vietu.

Biedrībai Sēļu klubs sadar-
bojoties ar pašvaldību, esam 
uzņēmušies pierādīt Lielzalves 
muižas kungu mājas nepiecieša-
mību vietējai kopienai, kas veici-
nātu Sēlijas lauku vides attīstību. 
Šī projekta mērķis ir 2021. gadā 
veikt profesionālu Lielzalves 
muižas kultūrvēsturiskā manto-
juma padziļinātu izpēti un iegūt 

slēdzienu par kultūrvēsturis-
kajām vērtībām, kas apstiprina 
muižas vērtību un saglabāšanas 
nepieciešamību. Plānots izveidot 
uz dokumentāliem, izpētes re-
zultātā iegūtiem faktiem balstītu 
fotogaleriju muižas kungu mājā, 
kas atspoguļos Lielzalves muižas 
vēsturi un izpētes rezultātus.

Pārskats par pētījumiem un 
to rezultātiem tiks ievietots Sēļu 
kluba mājas lapā: https://www.
seluklubs.lv

Sagatavosim publikācijas par 
projektu, muižas izpēti un tās 
vēsturi. Projekta realizācijas gai-
tai varēs sekot Sēļu kluba mājas 
lapā un Facebook lapā: https://
www.facebook.com/seluklubs/

Jau tagad popularizējam 
Lielzalves muižu sociālajos tīklos 
kā sabiedrībai pieejamu kultūr-
telpu. Projekts ļaus īstenot mui-
žas tālākās attīstības ieceres.

Ieguvēji būs ne tikai Zalves 
pagasts - visi, kas te dzīvo, strā-
dā vai tikai ciemojas. Projektā 
iegūtie Lielzalves muižas izpētes 
rezultāti veicinās tās veidošanos 
par ievērības cienīgu un prestižu 
centru vietējai sabiedrībai, nā-
kotnē - kultūrvietu visam apvie-
notajam Aizkraukles novadam, 
tūristiem un kopienas dzīvē ie-
saistītiem interesentiem no visas 
Latvijas.

Zalve, Lielzalve. Salven, Gr. 
Salwen, Saluenhof, Salvenhoff, 
Gross-Salwen, L. Salwe.

Latīņu valodā – Salve! – Esi 
sveicināts! Salvare – glābt.

Ciematiņš Nereta - Aiz- 
kraukle ceļa malā. Bijušais Lielzal-
ves muižas parks ar pili, ko Sēļu 
klubs pieskata, kopj, tīra un veido. 
Šis bijušais muižas centrs joprojām 
pieder pagastam, kā tas bijis jau 99 
gadus. Bagātā Zalve - vieta, kurai 

pašai ir sava pils - muižas kungu 
māja, kas pieder pašiem, bet arī 
pašiem par to jāgādā. Vieta, kur 
paslēpties, kas var glābt un saka 
visiem – Esi sveicināts! Varbūt 
glābšanas misija ir jau iekodēta 
uz gadsimtiem Zalves vārdā, kas 
pazīstams jau kopš 1554. gada? 
Lauki, meži, rāmie Zalvītes ūde-
ņi senajā, dziļajā upes gultnē, 
vecie parka koki, ēnainās alejas 
un jaunās iestaigātās takas - vieta 
atpūtai, darbam un pārdomām 
par šo dīvaino laiku, kas nospiež, 
baida un mūs apstādina. Bet tikai 
ne te! Te pavasarī, vasarā, rudenī 
un, droši vien arī ziemā būs ie-
spēja atnākt, lai pielāgotos tam, 
kā ir, un “noņemt dzīvi no pau-
zes”. Un mēs teiksim - Salve!

I. Svilāne, Sēļu kluba vadītāja

Ko Tu, Kārli, šodien sacītu vectēvam?
Lazdiņu dzimtas relikviju krājumā 1898. 

gadā Vidzemes pusgraudnieka ģimenē dzimu-
šā zēna Kārļa Lazdiņa pirmā salona foto. Drīz 
vien zēnu 16 gadu vecumā no skolas sola ierāva 
lielajā karā, kurš noslēgumā izvērtās par Latvi-
jas valsts rašanās Brīvības cīņām. Kārlis karoja 
10. Aizputes kājnieku pulkā. Vairāk nekā seši 
gadi pavadīti frontes ierakumos plecu pie pleca 
ar armijas biedru Artūru Grieķeri, kura senči 
dzīvojuši Sēlijā. Kaujās rūdītā draudzība zēnus 
turēja kopā, arī iestājoties mieram.

Kārļa Lazdiņa meita Mirdza Lazdiņa 
(dzim. 1933. g., dzīvo Rites pagasta “Dzirnu-
pēs”) raksta vēstulē šī gada sākumā: “Man arī 
vēl atmiņā sencis! Būtu godā ceļams ar savu 
līdzdarbību Elkšņos. Ko Tev izsaka skaitlis 
1921. gads? Man tas iezīmējas ar to, ka mans 
Lazdiņš 1921. gada 1. oktobrī sāka strādāt 
Elkšņu skolā kā skolotājs pie vecā Grieķera. 
Par brīvo darba vietu bija pastāstījis viņa dēls 
Artūrs, kurš pats pēc kara izvēlējās studēt par 
veterinārārstu un drīz vien kļuva slavens lopu 

dakteris tā laika Viesītes apkārtnē. Es viņu 
vienīgo reizi redzēju, 1955. gada maijam - 
jūnijam mijoties, kad mēs ar mammu stā-
vējām “Dzirnupju” pagalmā, es biju tikko 
no Vecbebru tehnikuma atbraukusi... Ar 
mums sasveicinoties, Artūrs vaicāja: “Kur 
Kārlis?” Mamma teica: “Ejam! Viņš ir šķū-
nī...” Tur Kārlis gulēja nelielā dobītē, vēsu-
mā, gaidot, kamēr “Dzirnupju” mājas nam-
daris Kļavs uzbūvē viņam to mūža māju... 
Bēres bija 1955. gada 5. jūnijā. Tā senie 
draugi, kara biedri šai saulē vairs nesatikās 
un vārdus nepārmija.

Vēl šodien nespēju saprast, vai Artūrs 
tajā dienā te, Elkšņu pusē, gadījās, pa fer-
mām braucot, vai, ko padzirdot par Kārļa 
aiziešanu, iebrauca mūsmājās uz atvadām. 
Mums neko neteica, mēs viņu it kā pārstei-
dzām... Maz viņi dzīvē bija tikušies miera 
laikā. Artūra ģimenē piedzima dēls vārdā 
Kārlis. Vai nosaukts drauga un cīņu biedra 
vārdā?

 Kārlis Lazdiņš skolas gados Rīgā. Foto: 20. gs. 
sākums, B. Matīss.
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Kārlis Lazdiņš (juniors) Jāņa dēls (dz. 1958. 
g.) ir skolotāja Kārļa Lazdiņa pirmais mazdēls, 
tāpēc arī mantoja vārdu Kārlis. Kārlīša pir-
mie gadi aizritēja “Dzirnupēs”, kur bija divas 
vecmāmiņas. No viņām mazdēls aši apguva 
saimniekošanu, zinot iebērt vajadzīgās miltu 
saujiņas teliņam un ruksītim. Rudenī ar grā-
beklīti nokultivēja kartupaiti un salasīja sīkos 
kartupeļus.

Man, tantei Mirdzītei, ar viņu bieži bija 
draudzīgas runas, bet citreiz viņš noliedza, lai 
mana vista nedēj viņa vistu perēklī, lai mana 
vista nestaigā ar viņa gaili. Viņš brauca ar savu 
velosipēdiņu pa abām mājas pusēm, sakot: “Tu, 
Mirdzīt, nenāc mūsu istabā, nesēdi pie mūsu 
galda!” Es viņu izstūmu atpakaļ viņa pusē, 
sakot: “Tu nebraukā manā istabā!”, aiztaisīju 
durvis, aizvelkot tām priekšā harmoniju. Pēc 
brīža jau Kārlis lūdzās, lai atver durvis, un viss 
bija labi. Citreiz dusmīgs sūtīja mani: “Tu ej uz 
mežu, ej pie vilkiem!” Bet, kad es nācu mājās, 
tūliņ jautāja, kur esmu bijusi un ko atnesusi. 
Dusmas izzuda, jo no “vilka” bija ciemakuku-
lis – aveņu ievārījuma burciņa, Striku tantes 
labasdienas.

Vēlāk viņu ģimene dzīvoja Ābeļos, tur 
radās brālītis Ansis. Mamma strādāja Salas 
bibliotēkā, tēvs – Lauktehnikas darbnīcās par 
elektriķi. Kārlis sāka skolas gaitas Salas pamat-
skolā, pēc tam mācījās Jēkabpils 3. vidusskolā. 
Pēc vidusskolas strādāja sovhozā par šoferi, tad 
sekoja karadienests Ļeņingradā.

Kārlim veidojās sava ģimene – sieva Inta 
un meitiņas Antra un Daiga. Viņi dzīvo Kok-
neses pusē pie Pērses. Atmodas gados kļuva par 
Breša zemnieku, iekopa lielus laukus un saim-
nieko vēl šodien. Viņš ir Latvijas Zemnieku 
federācijas biedrs un valdes loceklis. Saimnie-
košanas gados bijuši gan kāpumi, gan kritumi, 
nav bijis viegli, bet visam ir tikts pāri.”

Kārlis neizmirst bērnu dienu zemi, atce-
ras un godina senčus Dzimtenes silā. Paldies 
viņam par atbalstu, sakārtojot Lazdiņu - Vald-
maņu atdusas vietu Kundzānu kapsētā! Tur 
Kārlim Lazdiņam (senioram) audzēkņu un ko-
lēģu uzstādīta piemiņas plāksne, par pārējiem 
gādāja Kārlis Lazdiņš (juniors). Te mūžīgā mie-
rā dus arī skolotāja brālis Jānis Lazdiņš (1892 

- 1942), kurš par nopelniem dienestā Latvijas 
auto-tanku pulkā apbalvots ar Triju Zvaigžņu 
ordeni. Divi augsto valsts apbalvojumu saņē-
mušie vīri vienā dzimtā!

Skolotāja meita Mirdza Lazdiņa sasniegusi 
vecumu, kad dzimšanas dienu plaši svinēt jau 
pienāktos katru dienu. Tā ir aprīlī starp divu 
lielu pasaules vīru - Ļeņina un Hitlera - vār-
diem. Šo faktu pati vienmēr ar humoru uzsver, 
varbūt no tiem Mirdzas Lazdiņas izcili dialek-
tiskā pasaules izpratne – nekas nav tikai melns 
vai balts, pasaule pastāv uz pretstatiem, attīstī-
bu nosaka to nemitīgā maiņa. Bet viedās vec-
māmiņas nemanāmi koriģē procesus, lai spu-
rainie pusaudži neizlidotu no orbītas – neturēt 
naidu, darbībā mācīties sadzīvošanas mākslu, 
vienmēr paturot prātā senču gudrību, ka naids 
posta, miers baro.

Ar šo arī sveicinu Tevi, Mirdzīt, Tavā šī 
gada spožajā jubilejā, kas ar divām stateniskām 
bezgalības zīmēm iezīmēta. Domās piešķiru 
Tev Izcilības balvu par vietējās vēstures vāk-
šanu, krāšanu, glabāšanu, rakstīšanu un mu-
dināšanu rakstīt. Par tiem soļiem, ko piemiņas 
dienās mēro līdz tēva ābelei, kur apstājās viņa 
šīszemes gaitas. Lazdiņa laika skolotāju sai-
mes stādītās ābeles skolas dārzā joprojām nes 
augļus, kurus bauda Elkšņu centrā dzīvojošie 
ļaudis...

Kārlis Lazdiņš (1898 - 1955), izcils Latvijas 
20. gs. pedagogs un kultūras darbinieks, Ma-
donas apriņķa skolu inspektors, Triju Zvaig-
žņu ordeņa kavalieris, Latvijas brīvības cīņu 
dalībnieks. Viņa nezūdošais veikums mūžam 
paliek Sēlijas zemē – uz vecajiem pamatiem 
uzceltā jaunā Elkšņu skolas ēka, kuras mūža 
skaitlis tuvojas simtam; dzimta, kas sakuploju-
si bērnos, mazbērnos un turpina zaļot, vectēva 
vārdu tālāk nes Kārlis Lazdiņš (juniors); meita 
Mirdza savākusi un apkopojusi nenovērtējamu 
dokumentu, fotogrāfiju un atmiņu krājumu, 
kas kalpojis par pamatu grāmatas “Tēva skola” 
izdošanai divos sējumos 2017. - 2019. g.

Tagad skola slēgta, ēka un zeme pieder paš-
valdībai. Kāda nākotne tai paredzama? Vai būs 
kādi, kas iestādīs jaunas ābeles skolas dārzā?

R. Urbacāne, Elkšņos

Mirdza Lazdiņa, Lauku partnerības 
“Sēlija” radošā konkursa “Vedējs - 2013” 

laureāte. R. Urbacānes foto Kārlis Lazdiņš (juniors) grāmatas “Tēva 
skola” atvēršanas svētkos Elkšņu kultūras 

namā 2017. g. R. Urbacānes foto

Virtuālās aktivitātes Viesītes bibliotēkā
10. martā platformā zoom notika bib-

liotekārā stunda Viesītes vidusskolas 4. b 
klasei, kurā bibliotekāre pastāstīja skolē-
niem un audzinātājai E. Kalniešai par jau-
nākajām latviešu autoru bērnu grāmatām 
Viesītes bibliotēkā.

Skolēni varēja vizuāli apskatīt grāma-
tas, noklausīties nelielus fragmentus no 
tām, kā arī bibliotekāre īsi pastāstīja par 
grāmatu saturu un galvenajiem varoņiem.

Šī brīža apstākļos ļoti labs veids, kā 
bibliotēku darbiniekiem papildināt savas 
zināšanas, kā arī uzturēt kontaktus profe-
sionālajās aprindās, ir dažādie tiešsaistes 
pasākumi zoom un teams platformās, kā 
arī sociālajā vietnē facebook.com. Martā 
Viesītes bibliotēkas un vidusskolas biblio-

tēkas bibliotekāres piedalījās vairākos šā-
dos pašizglītojošos tiešsaistes pasākumos:

“Medijpratības rokasgrāmata bibliote-
kāriem”,

projekts “Zenit stāsti”,
vebinārs kultūras darbiniekiem 

“Emocionālā pašregulācija krīzes situāci-
jā jeb kā mēs varam palīdzēt paši sev”,

Atslegas.tv vebinārs par Mārtiņa Ķi-
bilda un VFS radītā TV raidījumu cik-
la “Atslēgas” tematu iekļaušanu mācību 
stundās,

Latvijas Kultūras koledžas tiešsaistes 
atvērtās lekcijas kultūras darbiniekiem,

tikšanās tiešsaistē “Akmentiņš pret 
Ezeriņu” ar rakstnieku A. Akmentiņu (or-
ganizētājs – Bauskas centrālā biblotēka),

tiešsaistes tikšanās ar rakstnieku un 
žurnālistu Aivaru Kļavi (organizētājs - 
Limbažu Galvenā bibliotēka), rakstnieku 
Māri Bērziņu (organizētājs – Preiļu Gal-
venā bibliotēka, KKF),

“Virtuālā trešdiena bibliotekāriem”, 
veltīta bibliotēku arhitektūrai, ēkām un 
telpu iekārtojumam.

Protams, tiešsaistē regulāri notiek arī 
reģiona bibliotekāru semināri, kuros Jē-
kabpils galvenā bibliotēka bibliotekārus 
informē par dažādām darba aktualitātēm, 
kā arī tiek diskutēts par problēmām. Šāda 
tikšanās notika arī martā.

Viesītes bibliotēkas bibliotekāre 
I. Jodgude
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Pasaku vecmāmiņa Margarita stāraste

26. februārī 2. klases sko-
lēniem notika pasākums tieš-
saistes platformā zoom, kas bija 

veltīts latviešu bērnu grāmatu 
autorei un ilustratorei Margari-
tai Stārastei.

Gatavojoties pasākumam, 
skolēni lasīja vienu no šīs auto-
res grāmatām “Zīļuks”. Bērni šo 
grāmatiņu lasīja ļoti uzmanīgi, 
jo pēc tās izlasīšanas no biblio-
tēkas tika saņemti jautājumi par 
tās tekstu. Jautājumu bija diez-
gan daudz, bet, lai būtu vieglāk 
meklēt atbildes, jautājumi bija 
ar atbilžu variantiem. Atbildes 
vajadzēja meklēt rūpīgi, jo par 
savu veikumu bija iespēja sa-
ņemt atzīmi. Paldies visiem sko-
lēniem, kas atsaucās un pildīja 
šos uzdevumus, un ļoti ceru, ka, 
saņemot vērtējumu, arī viņi paši 
bija priecīgi par savu veikumu.

Pasākuma tiešsaistē skolēni 
un skolotāja N. Ribicka noklau-
sījās stāstījumu un noskatījās 
prezentāciju par rakstnieces 
dzīvi un daiļradi. Jāuzsver, ka 
M. Stāraste ir rakstniece, ar ku-

ras grāmatām izaugušas vismaz 
četras paaudzes lasītāju – viņas 
darbi joprojām ir mīļi un pie-
prasīti lasītāju vidū.

Visu marta mēnesi bibliotē-
kā bija skatāma šīs rakstnieces 
grāmatu izstāde. Bērni pēc pa-
sākuma varēja nākt uz bibliotē-
ku klātienē un izvēlēties viņus 
interesējošās grāmatiņas.

Paldies par sadarbību kla-
ses audzinātājai par šāda veida 
pasākumu organizēšanu! Tas 
mums, bibliotēku darbiniekiem, 
dod iespēju satikties ar saviem 
lasītājiem, stāstīt un informēt 
par savu darbu.

Viesītes vidusskolas 
bibliotekāre G. Plēsuma

I. Jodgudes foto

sporto mājās tiešsaistes platformā “ZOOM”!
ESF projekta “Vietējās sabied-

rības veselības veicināšana un sli-
mību profilakse Viesītes novadā”, 
vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/016, 
ietvaros turpinās veselību veicino-

šas vingrošanas nodarbības un apļa treniņi. Ņemot vērā ārkārtējo 
situāciju, plānotās nodarbības notiek tiešsaistes platformā “ZOOM”!

Vingrošanas nodarbības
19:00 - 20:00

Apļa treniņš
19:00 - 20:00

06.04.2021. 01.04.2021.

12.04.2021. 08.04.2021.

19.04.2021. 15.04.2021.

26.04.2021. 22.04.2021.

- 29.04.2021.

Kā pieteikties nodarbī-
bām? Nodarbībām pieteikties 
nepieciešams pie nodarbību 
vadītāja  –  trenera Aleksand-
ra, zvanot vai rakstot +371 
27097807 (piekļuves saite tiks 
nosūtīta personīgi).

Kas nepieciešams nodar-
bībai? Lai vingrotu tiešsaistē, 
vajadzīgs dators vai viedtāl-
runis, ērts apģērbs un vēlme 
izkustēties.

Vingrošanas nodarbību 
mērķis ir vispārējās garīgās un 
fiziskās veselības uzlabošana 
un ikdienas paradumu maiņa. 
Nodarbību laikā tiek stiprinā-
ta iedzīvotāju fiziskā izturība, 

veicināta interese par aktī-
vu dzīvesveidu un prieku par 
kustībām, iemācot vienkāršu, 
ikdienā veicamu vingrojumu 
kompleksu visu muskuļu gru-
pu nostiprināšanai.

Apļa treniņa mērķis ir 
vispārējās garīgās un fiziskās 
veselības bāzes veidošana un 
saglabāšana. Treniņu laikā 
tiek attīstīta muguras, roku un 
kāju muskulatūra, padziļināta 
interese par aktīvu dzīvesvei-
du ikdienā, iemācot mājas aps-
tākļos veicamu augstas inten-
sitātes vingrojumu kompleksu 
visu muskuļu grupu nostipri-
nāšanai.

Pirmsskolas vecuma bēr-
ni atsāk fiziskās aktivitātes

Ievērojot visus piesardzī-
bas pasākumus, ar aprīļa mē-
nesi projekta ietvaros atsāk 
fiziskās aktivitātes arī pirm-
skolas vecuma bērni “Rites 
pamatskolā”, Cīruļi, Rites pa-
gasts, Rites novads, un PII “Zī-
līte” Pavasara ielā 6a, Viesīte, 
Viesītes novads.

Lai kustības stiprina 
veselību un vairo prieku!

Projekta vadītāja 
L. Maisaka
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Pieminam 
aizsaulē  
aizgājušos…

Vaļa Groda 
1961. - 24.02.2021. 
Viesīte

Sarmīte Kūne 
1947. - 03.03.2021. 
Viesīte

Anda Žuka 
1937. - 04.03.2021. 
Viesīte

Gunārs Kalniņš 
1961. - 08.03.2021. 
Rites pagasts

Ādolfs Izkalns 
1938. - 14.03.2021. 
Rīga

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

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem!

“Vēl tikai atvadīties 
vajadzēja,

Vēl tikai durvis 
jāaiztaisa ciet,
Viss jāatstāj, 

kad saule pavasarī
Sies atkal vaļā 

puķu pumpurus,
Ar saviem straujiem 

ziemeļvēju
Zirgiem

Būs ziema viņu 
aizvedusi 

līdz.” 
/Ā. Elksne/

Skumju brīdī esam kopā ar 
Sandru Ivanovu 
un viņas ģimeni, 

tēvu mūžībā pavadot.

AS “VIRŠI-A” kolektīvs

Ausīs skan viens vārds,
Ko vēlos Tev teikt -

Par mīlestību,
Par sapratni,
Par līdzjūtību,

Par visu...
Bet ne pārāk klusi,

Ne pārāk skaļi,
Ne pārāk gari,
Ne pārāk īsi.

Tad nu saņemos un saku:
Liels Paldies, ka tu man esi!

VIESĪTES NOVADA DZIMTSARAKSTU 

NODAĻA SIRSNĪGI SVEIC

sveic Zelta kāzu jubilejā 
viesītiešus

Maigu un Vilni Jašus!

Laulība reģistrēta 1971. gada 6. martā.

Novēlam saticību un veselību
arī turpmākajos kopdzīves gados!

Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti četri jaundzimušie - 
(4 meitenes un 4 zēns). 

Sveicam vecākus!


