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Ja domā, ka tu to vari, tu varēsi. Ja domā, ka ne – tev taisnība.

Sācies Jaunais – 2016. – gads ar jauniem 
darāmiem un veciem nepadarītiem darbiem. 
Laiks atskatīties, kāds bijis vecais un kas plā-
nots jaunajā gadā. Patīkami apzināties, ka 
novada jaunieši sarosījušies un iesaistījušies 
vairākos projektos, kas vieš cerības uz labu 
sadarbību ar domi un savstarpēji. Izveidots 
papildus štats darbam ar jauniešiem. Man 
negribētos uzskaitīt tos darbus, kas bija 
plānoti un ir veikti, bet pakavēties pie tiem 
darbiem, kas dažādu iemeslu dēļ nav pa-
veikti vai izdarīti nepilnīgi. Pirmkārt, ir aiz-
kavējusies stadiona otrās kārtas būvniecība, 
kas tiks pabeigta šī gada vasarā. Otrkārt, ir 
problēmas ar attīrīšanas iekārtām, kas ne-
strādā pilnvērtīgi sakarā ar to, ka notekūde-
ņiem, kas ieplūst Viesītes ezerā, ir ļoti aug-
stas prasības. Diemžēl, strādājot pie projekta 
vairākus gadus atpakaļ, netika ņemtas vērā 
visas prasības un riski. Treškārt, iedzīvotājus 

uztrauc ūdens 
kvalitāte, kas, 

protams, ir pamatoti. 
Šobrīd tiek analizēti visi iespējamie varianti, 
lai atrisinātu šo problēmu. Izveidojot jaunos 
ūdensvadus, nekas netika darīts, lai skalotu 
vietējos ūdensvadus, kas gadu gaitā ir nolie-
tojušies un ļoti aizsērējuši.

Viennozīmīgi, ka nepietiekamais nau-
das daudzums liedz tādā līmenī un apmērā, 
kā mēs vēlamies, uzturēt pietiekoši labā kār-
tībā novada ceļus. Šobrīd tiek veikta grāv-
malu tīrīšana, kas, protams, ņemot vērā ceļu 
kopgarumu, ir nepietiekama. Kopējā ceļu 
fonda summa šogad ir 190000 eiro, kas tiek 
sadalīta proporcionāli ceļu kopgarumam.

Izstrādāti vai darba kārtībā ir vairāki 
projekti, kas ir vērsti uz novada attīstību. 
Pabeigts projekts kapličas būvniecībai Vie-
sītē, un šobrīd notiek iepirkuma procedūra. 
Nobeigumam tuvojas bijušās arodskolas 
pārbūves projekts par multifunkcionālu 
centru, kas domāts kā moderns pansionāts. 

Tāpat tiek strādāts pie Viesītes vidusskolas 
energoefektivitātes paaugstināšanas projek-
ta, lai novadā būtu moderna, aprīkota skola. 
Šobrīd uzsākts projekts, kura mērķis – sa-
kārtot meliorācijas sistēmu Viesītes pilsētā 
un Viesītes pagastā. Tā rezultātā tiks iztīrīts 
novadgrāvis no pilsētas līdz Viesītes ezeram, 
kas skar vairāk nekā 12 īpašumus. Izstrādāti 
divu ielu rekonstrukcijas projekti Viesītē, kas 
tiks uzsākti pavasarī. Lones ciematā tuvākajā 
laikā tiks atjaunots ielu apgaismojums, kas 
tur nedarbojas vismaz 15 gadus. Tiks uz-
sākta ceļu rekonstrukcijas projekta izstrāde 
Viesītes un Saukas pagastos, kas būs atspaids 
ne tikai zemniekiem, bet noteikti visiem ie-
dzīvotājiem. Rites pagastā plānots turpināt 
remontu administrācijas telpās, savukārt 
skolas telpās tiks uzstādīts siltummezgls. 
Paredzēti arī daudzi citi projekti. Cerams, ka 
šogad beidzot varēs uzsākt māju siltināšanas 
projektu, kas jau ir sagatavots. Šobrīd tiek 
veikts telpu remonts Viesītes bibliotēkā.

Darbu ir uzsācis jaunais pašvaldības 
policists Jānis Pučinskis, kas ir saņēmis uz-
devumu dežūras veikt arī vakaros, kas bija 
viena no iedzīvotāju prasībām. Nomainījies 
ir SIA ,,Pērlīte’’ vadītājs. Tā ir Inita Liepiņa, 
kas šobrīd strādā ļoti enerģiski, lai Pērlīte 
atgūtu kādreizējo popularitāti un spozmi. 
No novembra kā lauku attīstības konsultanti 
strādā Irēna Butkus un Ligita Kadžule, kas 
attiecīgi pēc grafi ka sniedz konsultācijas no-
vada zemniekiem un uzņēmējiem.

Tiek strādāts pie jaunas grāmatas, kurā 
būs apkopoti materiāli par septiņiem Sēlijas 
novadiem. Izstrādāta daudzpusīga novadu 
kultūras un sporta programma, kas noteik-
ti varētu patikt visām gaumēm. Noslēgts 
jauns sadarbības līgums ar Čeladžas pilsētu 
par pasākumiem 2016. gadā. Gads ir sācies 
cerīgi, ceram, ka lielākā daļa no projektiem 
un iestrādēm tiks veiksmīgi uzsākta vai tur-
pināta atbilstoši izstrādātajiem plānošanas 
dokumentiem un stratēģijai.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs 
J. Dimitrijevs

Lai darbīgs un 
veiksmīgs Jaunais gads!
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Svētki aizvadīti, un ir sācies jauns darba 
cēliens. Šis gads mūsu novadā solās būt lie-
liem notikumiem un darbiem bagāts.

Runājot par projektiem – šogad turpinā-
sim jau uzsākto Viesītes vidusskolas sporta 
stadiona rekonstrukcijas projektu. Tāpat 
šogad pilsētas Jaunajos kapos ir plānots sākt 
būvēt kapliču. 2016. gadā tiks noasfaltēts 
Sporta ielas posms līdz Meža ielai un Pava-
sara ielas posms no Sporta ielas līdz Dārza 
ielai.

Droši vien esat jau pamanījuši, ka pirms 
jaunā gada pilsētā pie Kultūras pils tika uz-
stādīts LED ekrāns. Šis projekts realizēts par 
TV viedsspēlē „Ciemos” (komanda: Alfons 
Žuks, Jānis Osis un Kristaps Čibulis) lai-
mēto naudas balvu, 7 000 EUR, un Viesītes 
novada pašvaldības līdzfi nansējumu. Ar šī 
ekrāna palīdzību vēlamies pārraidīt aktuā-
lāko informāciju par novadā plānotajiem 
pasākumiem, kā arī sniegt iespēju vietējiem 
uzņēmējiem bez maksas informēt sabiedrī-
bu par saviem pakalpojumiem.

Šis gads Viesītes novadā būs zīmīgs ar 
trīs apaļām jubilejām. Šogad atzīmējam pro-

fesora Paula Stradiņa 120. dzimšanas dienu 
un Latvijas fotogrāfi jas pamatlicēja Mārtiņa 
Buclera 150 gadu jubileju. Tāpat jau šobrīd 
notiek gatavošanās mūsu Mazā Bānīša simt-
gadei. Visa gada garumā novada iestādēs būs 
dažādi pasākumi šīs jubilejas zīmē. Arī 2016. 
gada Viesītes pilsētas svētku nedēļa tiks vel-
tīta Mazā Bānīša 100 gadu jubilejai.

Paldies visiem Viesītes novada pašval-
dības darbiniekiem par aizvadītajā gadā pa-
veikto! Gribu pateikt paldies arī visiem no-
vada iedzīvotājiem par iesaistīšanos Viesītes 

novada dzīves veidošanā! Paldies par jūsu 
priekšlikumiem un ieteikumiem, kā mums 
uzlabot savu darbu! Gaidām arī šogad Jūsu 
priekšlikumus, lai arī turpmāk ikviens no 
mums ar lepnumu varētu teikt: Viesīte – 
mūsu mājas!

Novēlu mums visiem Jaunajā gadā daudz 
paveiktu darbu! Lai visiem kopā ir veiksmīgs 
un panākumiem bagāts Jaunais, 2016., gads!

Viesītes novada pašvaldības 
izpilddirektors A. Žuks

L.Liepiņas foto

Vārds izpilddirektoram

Viesītes novada domes sēdē š. g. 18. janvārī 
izskatītie jautājumi

Informatīvie jautājumi: pārskati par 
2015. gada darbu (Nekustamo īpašumu 
vecākā speciāliste S. Puzāne, bāriņtiesas 
priekšsēdētāja S. Grigorjeva, sociālā die-
nesta vadītāja S. Matačina, dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja D. Vītola).

1. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
2. Par izmaiņām Viesītes novada pašval-

dības institūciju amatu klasifi kācijas sarak-
stā 2016. gadam.

3. Par atbalstu Viesītes vidusskolas pro-
jekta „RECOGNIZE, REMEDY AND RE–
ENGAGE” īstenošanā.

4. Par papildus fi nansējumu Viesītes 
Mūzikas un mākslas skolas pedagogu al-
gām.

5. Par valsts budžeta mērķdotāciju sada-
li Viesītes novada pašvaldības māksliniecis-
ko kolektīvu vadītāju darba samaksai.

6. Par fi nansējumu ūdens skaitītāju 
mezglu ierīkošanai.

7. Par Viesītes pirts sniegto maksas pa-
kalpojumu apstiprināšanu.

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa pie-
dziņu.

9. Par Viesītes novada pašvaldības 2016. 
gada saistošo noteikumu Nr. 1/2016 „Par 
Viesītes novada pašvaldības 2016. gada bu-
džetu” apstiprināšanu.

10. Par Viesītes novada pašvaldības 2016. 
gada saistošo noteikumu Nr. 2/2016 „Par 
grozījumu un papildinājumiem Viesītes no-
vada pašvaldības 2013. gada 20. novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 15/2013 „Par pa-
balstiem Viesītes novadā”” apstiprināšanu.

11. Par Viesītes novada pašvaldības da-
lības atsaukšanu Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras projektā „PROTI un 
DARI!”.

12. Par maksas pakalpojumu cenu ap-
stiprināšanu Viesītes muzeja „Sēlija” izglī-
tojošām programmām.

13. Par izmaiņām Viesītes novada paš-
valdības Dokumentu un arhīva pārvaldības 
ekspertu komisijas sastāvā.

14. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā.

15. Par īres līgumu pagarināšanu.
16. Par dzīvojamo māju izņemšanu no 

Viesītes novada pašvaldības SIA „Viesītes 
komunālā pārvalde” apsaimniekošanas.

17. Par investīciju plāna 2014. – 2020. ga-
dam aktualizēšanu.

18. Par zemes nomas līgumu pagarinā-
šanu.

19. Par Viesītes novada pašvaldībai pie-
kritīgo zemes vienību īpašuma tiesību no-
stiprināšanu Zemesgrāmatā.

20. Par saskaņojumu Viesītes pilsētas 
zemes komisijas darbības izbeigšanai.

21. Par zemes nomas līguma pagarinā-
šanu ar kooperatīvo sabiedrību „Poceri”, 
zemesgabala ierakstīšanu Zemesgrāmatā un 
atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Novada domes nākošā sēde notiks š. g. 
17. februārī.

Par Viesītes pirts sniegto 
maksas pakalpojumu 

apstiprināšanu
Izvērtējot Viesītes novada pašvaldības 

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes 
priekšsēdētāja M. Blitsona 2016. gada 12. 
janvāra iesniegumu par izmaiņām Viesītes 
pirts pakalpojumu maksā, sakarā ar to, ka 
laika periodā no 2009. gada, kad tika ap-
stiprināti līdzšinējie maksas pakalpojumi, 
ir palielinājusies gan darba alga, gan mak-
sa par elektroenerģiju un citi maksājumi, 
kas saistīti ar pirts uzturēšanu, remontu un 
pirts pakalpojumu sniegšanu, pamatojoties 
uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 
14. punktu, 2013. gada 22. maijā apstiprinā-
to Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības 
budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpil-
di un kontroli” (prot. Nr. 8; 22.#), Ministru 
kabineta 2009. gada 15. decembra noteiku-
miem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestā-
des kārto grāmatvedības uzskaiti” un Viesī-
tes novada pašvaldības un tās padotībā esošo 
iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas 
un organizēšanas metodiku, ņemot vērā do-
mes fi nanšu komitejas 2016. gada 13. janvāra 
sēdes atzinumu (prot. Nr. 1), Viesītes novada 
dome nolēma:

ar 2016. gada 1. februāri apstiprināt paš-
valdības SIA „Viesītes komunālā pārvalde” 
sniegto maksas pakalpojumu cenas Viesītes 
pirtī, Lapu ielā 5, Viesītē:

1. pirts pakalpojumi:
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1.1. pirts pakalpojums personai – 3.50 
EUR ar PVN,

1.2. pirts pakalpojums bērniem vecumā 
no 7 līdz 14 gadiem – 2.00 EUR ar PVN,

1.3. pirts pakalpojums (bērni vecumā līdz 
7 gadiem) – bezmaksas,

1.4. pirts pakalpojums pensionāriem un 
1. vai 2. grupas invalīdiem – 3.00 EUR ar 
PVN;

2. citi pakalpojumi Viesītes pirtī:
2.1. veļas mazgāšana – 1.14 EUR ar PVN 

par 1 kg,
2.2. veļas žāvēšana – 1.43 EUR ar PVN 

par 1 kg,
2.3. veļas gludināšana – 1.14 EUR ar PVN 

par 1 kg.
Atbildīgais par sniegtajiem maksas pa-

kalpojumiem – SIA „Viesītes komunālā pār-
valde” valdes priekšsēdētājs M. Blitsons.

Par maksas pakalpojumu 
cenu apstiprināšanu Viesītes 
muzeja „Sēlija” izglītojošām 

programmām
Izskatot Viesītes muzeja „Sēlija” vadītājas 

Ilmas Svilānes 2016. gada 13. janvāra iesnie-
gumu Nr. 1–2/8 „Par muzeja programmu ce-
nām”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldī-
bām” 21. panta 14. punktu, ņemot vērā domes 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu ko-
mitejas 2016. gada 13. janvāra sēdes atzinumu 
(prot. Nr. 1), Viesītes novada dome nolēma

1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldī-
bas Viesītes muzeja „Sēlija” maksas pakalpo-
jumu cenas muzeja programmām:

1.1. „Vārda diena vai dzimšanas diena 
muzejā” – 5,00 EUR grupai un ieejas biļete 
katram programmas dalībniekam;

1.2. „Stunda muzejā” skolēniem – 2,00 
EUR grupai un ieejas biļete katram program-
mas dalībniekam;

Viesītes novada izglītības iestādēm – 

programma par brīvu.
1.3. „Kāzu programma”
1.3.1. Minimālā programma – 59,00 EUR 

un 1,40 EUR no personas;
1.3.2. Maksimālā programma – 76,00 

EUR un 2,30 EUR no personas.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2016. gada 1. 

februāri.

Par investīciju plāna 
2014. – 2020. gadam 

aktualizēšanu
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašval-

dībām” 14. pantu, 21. pantu, ņemot vērā do-
mes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 
apsaimniekošanas komitejas 2016. gada 13. 
janvāra sēdes atzinumu (prot. Nr. 1), Viesītes 
novada dome nolēma

1. Apstiprināt „Viesītes novada pašval-
dības investīciju plāna 2014. – 2020. gadam” 
aktualizēto variantu.

2. Noteikt „Viesītes novada attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam” 4. pieli-
kuma „Ceļi un ielas, kurus plānots atjaunot, 
pārbūvēt un būvēt 2014. – 2020. gadā” 2014. – 
2020. gadā plānotos atjaunojamos, pārbūvē-
jamos un būvējamos ceļus un ielas sekojošā 
prioritārajā secībā:

Prioritāte Nr. 1. V19 Jaunkančuki – Prie-
de – Ikšķiles (7,79 km);

Prioritāte Nr. 2 S7 Ozoliņi – Ķeķāni – Zī-
lāni (3,04 km);

Prioritāte Nr. 3 Saukas arodvidusskolas 
krustceles.

3. Iekļaut prioritāri noteiktos ceļus Nr. 1 
un Nr. 2, un Nr. 3 „Viesītes novada pašvaldī-
bas investīciju plānā 2014. – 2020. gadam”.

4. Pārējos „Viesītes novada attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam” 4. pieli-
kumā „Ceļi un ielas, kurus plānots atjaunot, 
pārbūvēt un būvēt 2014. – 2020. gadā” iekļau-
tos ceļus un ielas prioritarizēt, pamatojoties 

uz novada ekonomisko attīstību, uzņēmēju 
vajadzībām un fi nanšu piesaistes iespējām 
konkrētā laika periodā.

5. Piedalīties SAMā 4.2.2. Speciālā at-
balsta mērķis „Atbilstoši pašvaldības in-
tegrētajām attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu un AER 
izmantošanu pašvaldības ēkās”, iekļaujot bi-
jušās arodvidusskolas ēkas mācību korpusa 
projektu „Esošās ēkas pārbūve ar funkcijas 
maiņu sporta skolas un Veselības un sociālās 
aprūpes centra vajadzībām” divās kārtās.

Par saskaņojumu Viesītes 
pilsētas zemes komisijas 

darbības izbeigšanai
Pamatojoties uz LR Centrālās Zemes 

komisijas 2015. gada 14. decembra lēmumu 
Nr. 10063 „Par saskaņojumu Viesītes pilsē-
tas zemes komisijas darbības izbeigšanai”, 
saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Lat-
vijas Republikas pilsētās” 34. pantu, likuma 
„Par zemes komisijām” 1. pantu, 4.2.1. pantu 
un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu 
pilsētās” 5. panta otro daļu, ņemot vērā do-
mes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 
apsaimniekošanas komitejas 2016. gada 13. 
janvāra sēdes atzinumu (prot. Nr. 1), Viesītes 
novada dome nolēma

1. Uzskatīt Viesītes novada Viesītes pil-
sētas zemes komisijas darbību par izbeigtu 
ar 2015. gada 14. decembri, kad Latvijas Re-
publikas Centrālā zemes komisija pieņēmusi 
lēmumu Nr. 10063 „Par saskaņojumu Viesī-
tes pilsētas zemes komisijas darbības izbeig-
šanai”.

2. Lēmums nosūtāms LR Centrālai zemes 
komisijai zināšanai.

Informāciju sagatavoja pašvaldības 
kancelejas vadītāja D. Vītola.

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi 
novada mājaslapā: www.viesite.lv

APSTIPRINĀTI Viesītes novada domes 
2016. gada 18. janvāra sēdē (prot. Nr. 1; 9.#). 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. 
panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu, 
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37. pantu, 
38. pantu, 39. pantu, 40. pantu, likumu „Par 
budžetu un fi nanšu vadību” un likumu „Par 
valsts budžetu 2016. gadam”.

1. sadaļa „Viesītes novada pašvaldības 
pamatbudžets 2016. gadam”

1. Apstiprināt Viesītes novada pašval-
dības 2016. gada pamatbudžeta ieņēmu-
mus 3280921 EUR apmērā (saskaņā ar 

1. pielikumu).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldī-

bas 2016. gada pamatbudžeta izdevumus 
3554146 EUR apmērā (saskaņā ar 2. pieliku-
mu).

3. Apstiprināt pamatbudžeta fi nansēšanu 
2016. gadam (saskaņā ar 3. pielikumu).

2. sadaļa „Viesītes novada pašvaldības 
speciālais budžets 2016. gadam”

4. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldī-
bas 2016. gada speciālā budžeta ieņēmumus 
202924 EUR apmērā (saskaņā ar 4. pieliku-
mu).

5. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldī-

bas 2016. gada speciālā budžeta izdevumus 
213619 EUR apmērā (saskaņā ar 5. pieliku-
mu).

6. Apstiprināt speciālā budžeta fi nansēša-
nu 2016. gadam (saskaņā ar 6. pielikumu).

7. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības 
autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa program-
mu 2016. – 2018. gadiem (saskaņā ar 7. pieli-
kumu).

3. sadaļa – Apstiprināt paskaidrojumu 
par Viesītes novada pašvaldības 2016. gada 
budžetu (saskaņā ar 8. pielikumu).

Novada domes priekšsēdētājs 
J. Dimitrijevs

Viesītes novada pašvaldības 2016. gada saistošie noteikumi 
Nr. 1/2016 „Par Viesītes novada pašvaldības 2016. gada budžetu”

Pateicība
Rites pamatskolas Ziemassvētku vecītis saka vislielāko un vissirsnīgāko paldies saviem rūķiem – palīgiem:
– Maigonim Levinskim par burvīgo eglīti bērnudārzam;
– Viesītes novada pašvaldībai par dāvanām pirmsskolas bērniem un 1. – 3. klašu skolēniem;
– Viktoram Ļahtiņinam, Rimantam Švedam, Jurim Kuzņecovam, Staceviču ģimenei, Vaveru ģimenei, 
Ainai un Aināram Kampēm, Valdim Levinskim, Iraidai Kozuliņai par dāvanu sarūpēšanu 5. – 8. klašu sekmīgajiem skolēniem!
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PASKAIDROJUMS
VIESĪTES NOVADA 

PAŠVALDĪBAS 2016. GADA 
BUDŽETAM

Pašvaldības 2016. gada prioritātes, salīdzi-
not ar iepriekšējiem gadiem, nemainīsies, sa-
glabājot uzsvaru uz drošas, kvalitatīvas un ilgt-
spējīgas dzīves vides radīšanu Viesītes novada 
iedzīvotājiem.

Viesītes novada fi nanšu sistēmas galvenā 
sastāvdaļa ir pašvaldības budžets. Tas ir pašval-
dības darbības fi nansiālais pamats un fi nanšu 
instruments, ar kuru pašvaldība nodrošina savu 
autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekono-
misko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar 
pašvaldības fi nansiālajām iespējām. Budžeta 
atbildīga plānošana ir nozīmīga pašvaldībā, jo, 
veidojot sabalansētu ieņēmumu un izdevumu 
plānu noteiktam laika periodam, tiek nodroši-
nāta ne tikai konkrētu funkciju, pasākumu un 
darbu veikšana, bet arī radīta bāze stabilitātei un 
attīstībai.

Pašvaldības ilgtermiņa uzdevums – sekmēt 
koordinētu un sabalansētu rīcību kopumu, kas 
nodrošina lietderīgu fi nanšu līdzekļu izman-
tošanu un to koncentrēšanu izvirzīto attīstības 
mērķu sasniegšanai.

Pašvaldības darbības pamatnosacījumus 
reglamentē LR likums „Par pašvaldībām”. Bu-
džets ir izstrādāts saskaņā ar šo likumu, pamato-
joties uz likumiem „Par pašvaldību budžetiem”, 
„Par budžetu un fi nanšu vadību”, „Par valsts 
budžetu 2016. gadam”, „Pašvaldības fi nanšu 
izlīdzināšanas likumu”, LR Ministru kabineta 
noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, 
ekonomisko kategoriju un funkcionālo katego-
riju klasifi kāciju, nodokļu likumiem, pārējiem 
MK noteikumiem un citos likumdošanas aktos 
paredzētajām prasībām.

PAMATBUDŽETS
Budžeta ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 

veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienā-
kuma nodoklis; nekustamā īpašuma nodoklis; 
nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību 
nodevas; naudas sodi; ieņēmumi no pašvaldī-
bas īpašuma pārdošanas, kā arī citi nenodokļu 
ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) 
no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta 
iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Viesītes novada pašvaldības budžeta ieņē-
mumi 2016. gadā bez aizņēmumu summām 
plānoti 3280921 euro apjomā. No naudas lī-
dzekļu atlikuma uz gada sākumu 2016. gada 
izdevumu segšanai tiks izlietoti 50524 euro. 
Pašvaldības 2016. gada ieņēmumi (bez fi nansē-
šanas) ir par 310962 euro mazāki nekā iepriek-
šējā budžeta gadā, tas saistīts ar ES fi nansēto 
projektu īstenošanas pabeigšanu 2015. gadā un 
mērķdotāciju (pedagogu atlīdzībai) piešķiršanas 
kārtību – tie 2016. gada budžetā paredzēti asto-
ņiem mēnešiem. Nesadalītais līdzekļu atlikums 
uz gada beigām plānots 40649 euro.

Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts atbil-
stoši reāli prognozējamajiem ieņēmumiem, 
kas paredzēti likumā „Par valsts budžetu 2016. 
gadam”, un saskaņā ar Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 1032 „Noteikumi par budžetu ieņē-
mumu klasifi kāciju”.

Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Viesītes no-
vada pašvaldības budžeta ieņēmumu avots. Šo-
gad tie plānoti 1778379 euro apjomā – 54,2% no 
kopējiem plānotajiem ieņēmumiem. Salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, nodokļu ieņēmumi plānoti 
par 16482 euro vairāk.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi 
pašvaldības budžetā ir nozīmīgs nodokļu ieņē-
mumu veids un sastāda 1559337 euro jeb 47,5 % 
no ieņēmumu kopējā apjoma, kas ir par 44581 
euro vairāk nekā iepriekšējā gadā. Šo nodokli 
administrē Valsts kase un ieskaita pašvaldību 
budžetā noteiktu tā daļu. Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa sadalījums starp valsti un pašvaldībām 
palicis nemainīgs, sākot ar 2012. gadu, tas ir 20% 
pret 80%.

Nekustamā īpašuma nodokli pašvaldības 
teritorijā administrē pašvaldība, šajā gadā plā-
nots iekasēt 219042 euro, kas budžeta ieņēmu-
mos veido 6,7%.

Nenodokļu ieņēmumi ir valsts un pašvaldī-
bas nodevas, naudas sodi, procentu ieņēmumi 
no kontu atlikumiem, pašvaldības iestāžu papil-
dus ieņēmumi, ieņēmumi no īpašuma pārdoša-
nas. Nenodokļu ieņēmumi šogad plānoti 17612 
euro, tas ir, 0,5% no kopējiem ieņēmumiem. 
Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpoju-
mi un citi pašu ieņēmumi 2016. gada budžetā 
plānoti 44657 euro, tas sastāda 1,4% no kopē-
jiem ieņēmumiem.

Pašvaldību budžetā saņemtie transferti ir 
maksājumi, ko novads saņem no citām pašval-
dībām un valsts budžeta. 2016. gadā tie plānoti 
1440273 euro apjomā, kas sastāda 43,9%, kas ir 
par 157756 euro mazāk nekā iepriekšējā budže-
ta gadā. Lielāko šo ieņēmumu daļu (60,3%) vei-
do dotācija no pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas 
fonda – 869157 euro, kas ir par 217861 euro vai-
rāk nekā iepriekšējā gadā.

Mērķdotācijām pašvaldībām izglītības iestā-
žu pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 2016. gadā 
piešķirti 354203 euro, kas ir par 7207 euro ma-
zāk nekā pagājušajā pārskata periodā. Līdzekļi 
pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītī-
bas iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
8 mēnešiem – 312472 euro, mērķdotācijas paš-
valdību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām sastāda 29128 euro, 
mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības 
programmu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12603 
euro, kā arī dotācija 1., 2., 3. un 4. klašu skolēnu 
ēdināšanai 32271 euro, mērķdotācija pašvaldību 
māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāta-

jām iemaksām 2046 euro, fi nansējums asistenta 
pakalpojumu apmaksai 20000 euro.

Projekta īstenošanai „Algoti pagaidu sa-
biedriskie darbi” transfertu ieņēmumos plānoti 
11896 euro, kas nodrošinās 6 cilvēkiem bez-
darbnieka atlīdzību – 150 euro mēnesī. Trans-
fertu maksājumus veido arī ieņēmumi no citām 
pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 
bērniem, kuri apmeklē Viesītes novada pirms-
skolas izglītības iestādes un mācās vispārizglīto-
jošajās skolās, šie ieņēmumi sastāda 32000 euro.

Budžeta izdevumi
Budžeta izdevumu plāns izstrādāts saska-

ņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 934 
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifi kāciju 
atbilstoši funkcionālajām kategorijām” un Nr. 
1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasi-
fi kāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

Saskaņā ar 2015. gada 24. novembra MK 
noteikumiem Nr. 656 „Noteikumi par minimā-
lās mēneša darba algas apmēru normāla darba 
laika ietvaros un minimālās stundas likmes 
aprēķināšanu” 2016. gadā ir palielināta mini-
mālā darba alga no 360 euro uz 370 euro. Arī 
pārējiem darbiniekiem (izņemot pedagoģiskos 
darbiniekus, kuriem algas apmēru regulē MK 
noteikumi Nr. 826) ir palielinātas algas.

2015. gada nogalē Viesītes novada dome 
piešķīra līdzekļus Viesītes novada vispārizglī-
tojošajās skolās – Viesītes vidusskolā un Rites 
pamatskolā – skolēnu ēdināšanai līdz 9. klasei.

Pamatbudžeta izdevumi 2016. gada budže-
tā plānoti 3554146 euro apjomā (2. pielikums), 
kas ir par 33300 euro vairāk nekā pagājušā gadā. 
Uzturēšanas izdevumi sastāda 3095257 euro jeb 
87,0 % no kopējiem izdevumiem, kapitālie izde-
vumi sastāda 458889 euro jeb 13,0% no kopē-
jiem izdevumiem. Lai nodrošinātu kapitālajiem 
izdevumiem līdzekļu avotu, pašvaldība 2016. 
gadā ņems aizņēmumu Valsts kasē – 329494 
euro, lai pabeigtu Viesītes vidusskolas un Vie-
sītes sporta skolas sporta laukuma būvniecību, 
kas tika uzsākta 2015. gada nogalē. Rezultātā 
tiks nodrošināta skolu izglītības mācību prog-
rammu un ārpusklases fi zisko aktivitāšu labāka 
kvalitāte.

Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši 
pašvaldības budžetu funkcionālajām kategori-
jām.

01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijām – domes un pagastu pārvalžu uz-
turēšanai paredzēts 366821 euro fi nansējums, t. 
sk. projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana” realizēša-
nas pabeigšanai – 432 euro, projekta „Vienotais 
klientu apkalpošanas centrs” darbībai 6000 euro. 
Kapitālajiem izdevumiem kopā plānoti 9585 
euro. Līdzekļi paredzēti 2 datoru iegādei domes 
vajadzībām un 1 datora un printera iegādei Ri-
tes pagasta pārvaldes vajadzībām. Budžeta gadā 
ir termiņš priekšsēdētāja automašīnas izpirku-
mam no līzinga kompānijas.

01.890 Izdevumiem neparedzētiem gadīju-
miem jeb rezerves fondā paredzēti 18150 euro.

8. pielikums Viesītes novada pašvaldības 2016. gada 18. janvāra 
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2016 

„Par Viesītes novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”
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03.100 Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 
novadā budžetā 2016. gadā plānoti 19127 euro.

03.300 Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 
plānoti 36049 euro.

04.100 Attīstības un plānošanas nodaļas 
darbības nodrošināšanai 2016. gadā plānoti 
69685 euro. Paredzēts apmaksāt Iedzīvotāju lo-
jalitātes kartes izveides izdevumus, informatīvās 
tikšanās ar lauksaimniekiem, uzņēmējiem, ne-
valstiskajām organizācijām. Paredzēti līdzekļi 
konkursa „Baltās mājas” izdevumiem, tikšanos 
ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem rīkošanai, 
kā arī iedzīvotāju iniciatīvu konkursa izdevu-
miem 4000 euro. Kapitālajiem izdevumiem – 
1000 euro biroja tehnikas iegādei.

04.900 Apvienotās Būvvaldes pakalpojumu 
un administrācijas uzturēšanai paredzēti 8000 
euro.

04.901 Pašvaldību budžeta parāda darīju-
miem paredzēti 8690 euro, šajā summā ietilpst 
kredītu procentu maksājumi par saņemtajiem 
kredītiem un maksājumi Valsts kasei par kredītu 
apkalpošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

06.100 Pašvaldības teritoriju un īpašumu 
apsaimniekošanai pašvaldības budžetā šogad 
plānots fi nansējums 529048 euro apmērā. Pare-
dzēti izdevumi tehniskā projekta izstrādāšanai, 
lai tālāk varētu startēt projektu iesniegšanā, trak-
tortehnikas un zāles pļāvēja iegādei pašvaldības 
teritoriju uzturēšanai un kopšanai. Paredzēti 
Elkšņu pagastā nojaukto objektu rekultivācijas 
darbi, dziļurbuma hermetizācija. Rites pagastā 
nepieciešams administratīvās ēkas fasādes un 
ieejas laukuma kāpņu remonts. Turpināsies paš-
valdības īpašumu ierakstīšana Zemesgrāmatā, 
meža īpašumu plānu projektu atjaunošana, re-
monti pašvaldības māju un dzīvokļu īpašumos.

06.400 Ielu apgaismošanas uzturēšanai pa-
redzēti 17757 euro, no tiem 13557 euro Saukas 
pagasta Lones ciema Ezera ielas apgaismojuma 
sakārtošanai.

08.111 Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra 
darbības nodrošināšanai paredzēti 10134 euro, 
t. sk. 500 euro paredzēti putekļu sūcēja iegādei 
telpu kopšanai.

08.210 Piecu bibliotēku uzturēšanas izde-
vumi novada pašvaldībā plānoti 109179 euro. 
Turpinās grāmatu fonda papildināšana un da-
tortehnikas atjaunošana publiskās lietošanas 
telpās visās novada bibliotēkās. Šogad paredzēts 
novada pagastu bibliotēkās ieviest bibliotēku in-
formācijas sistēmu ALISE–i.

08.220 Viesītes muzeja „Sēlija” darbības 
nodrošināšanai paredzēti 65728 euro, turpinās 
muzeoloģisko priekšmetu iegāde, telpu remonti, 
tradicionālo pasākumu (Muzeju nakts, gadskār-
tu dienu pasākumu, M. Buclera 150 g. svinību, 
P. Stradiņa 120 g. svinīgās sanāksmes, Mazā Bā-
nīša 100–gades svētku u.c.) rīkošana, muzeolo-
ģisko priekšmetu restaurācijas darbi.

08.230 Kultūras iestāžu izdevumiem plā-
noti līdzekļi 306657 euro, t. sk. deju sadanča 
„Klaberjakts”, amatierteātru festivāla „Maskas” 
nodrošināšanai, Ģimeņu dienas, Bērnu un 
Bērnības svētku pasākumiem, Pilsētas svētku 
pasākumiem, Pagastu svētkiem, Zinātniskās 
konferences, veltītas akadēmiķim P. Stradiņam, 
rīkošanai, jauktajam korim – 30 un citiem kul-
tūras pasākumiem, līdzdalības maksas – tautas 

mākslas svētkiem „Sēlija rotā”, festivālam „Zo-
bens un Lemess”, balonu festivālam u.c.

08.620 Sporta kluba uzturēšanai un sporta 
pasākumu organizēšanai paredzēti 21693 euro. 
Plānots atbalstīt biedrības L.A.M.A. rīkoto mo-
tokrosa sacensību norisi Viesītē, novada stenda 
šaušanas komandu sacensībās, Latvijas mēroga 
senioru volejbola sacensības „Sēlijas Kauss” vī-
riešiem un sievietēm četrās vecuma grupās, pie-
dalīties futbola komandas izbraukuma spēlēs, 
svarcelšanas riteņbraukšanas un orientēšanās 
sacensībās, kā arī papildināt kluba sporta inven-
tāru.

09.100 PII „Zīlīte” uzturēšanai un audzēk-
ņu (106 bērni) izglītošanai 2016. gadā plānoti 
212038 euro, t. sk. mērķdotācija pedagoģisko 
darbinieku atlīdzībai 24912 euro, pašvaldības lī-
dzekļi pedagogu atlīdzības nodrošināšanai 85893 
euro, paredzēti pirmsskolas 5 – 6 gadīgo bērnu 
(58 bērni) ēdināšanas izdevumi no pašvaldības 
līdzekļiem. Turpinās telpu remonti un labiekār-
tošana. Paredzēta datortehnikas un projektora 
iegāde pirmsskolas skolotāju un bērnu e-apmācī-
bām. Plānots uzlabot un papildināt bērnu rotaļu 
laukumus izglītības iestādes teritorijā.

09.201 Norēķinos ar citu pašvaldību izglī-
tības iestādēm par bērniem, kuru dzīvesvieta 
deklarēta Viesītes novadā, bet kuri apmeklē citu 
pašvaldību izglītības iestādes, šogad plānoti iz-
devumi – 60000 euro.

09.210 Kopējais plānotais fi nansējums pa-
matizglītības nodrošināšanai ir 1068809 euro. 
2015./2016. mācību gadā novadā darbojas 2 
vispārizglītojošās skolas (346 skolēni). Skolu uz-
turēšanas izdevumiem plānoti līdzekļi 680570 
euro, t, sk. mērķdotācija pedagoģisko darbinie-
ku atlīdzībai 322923 euro, mērķdotācijas mā-
cību līdzekļu un literatūras iegādei 7040 euro, 
mērķdotācijas 1., 2., 3. un 4. klašu skolēnu ēdi-
nāšanai, pašvaldības līdzekļi pedagogu atlīdzī-
bas nodrošināšanai 22366 euro, paredzēti ēdi-
nāšanas izdevumi 5. – 9. klasēm no pašvaldības 
līdzekļiem. Kapitālie izdevumi sastāda 354155 
euro, no tā 329494 euro Sporta kompleksa jaun-
būvei. Paredzēta arī datortehnikas iegāde un 
mēbeļu iegāde klašu telpām un kabinetiem Vie-
sītes vidusskolā, automašīnas iegāde vidusskolai, 
Rites pamatskolai projektora un ekrāna iegāde, 
siltummezgla ierīkošana, lai nodrošinātu opti-
mālo temperatūru skolas ēkas telpās.

Vidusskola šogad ir uzsākusi divu starp-
tautisku Erasmus+ programmas līdzfi nansētu 
projektu īstenošanu. Viens no tiem – skolu stra-
tēģisko partnerību projekts inovācijām un labas 
prakses apmaiņai „RECOGNIZE, REMEDY 
AND RE–ENGAGE” /Apzināt, Labot un At-
sākt/. Projekta fi nansējums ir 19850 euro. Otra 
ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 
(KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību 
projekta „Words Unite Us” īstenošanai Viesītes 
vidusskolā fi nansējums ir 27715 euro.

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai pa-
redzēti 226493 euro, t. sk. mērķdotācija pe-
dagoģisko darbinieku atlīdzībai 105975 euro, 
pašvaldības līdzekļi pedagogu atlīdzības nodro-
šināšanai 30162 euro. Kapitālie izdevumi 2820 
euro, no tiem digitālo klavieru un foto printera 
iegādei Mūzikas un Mākslas skolai, minerālmēs-

lu izkliedētāja sporta laukumam un planšetdato-
ru treneriem iegādei Sporta skolai.

09.600 Izglītības un kultūras pārvaldes pa-
kalpojumu izdevumiem 2016. gadā paredzēti 
10000 euro.

10.700 Sociālajai palīdzībai paredzēti lī-
dzekļi 231048 euro, no tiem GMI pabalstiem 
naudā, dzīvokļa pabalstiem, pabalstiem ēdinā-
šanai, pārējiem pabalstiem atbilstoši pieņemta-
jiem saistošajiem noteikumiem, norēķiniem par 
novada iedzīvotāju uzturēšanos sociālās aprūpes 
iestādēs 70680 euro.

10.900 Sociālā dienesta darbības nodrošinā-
šanai paredzētas izmaksas 148536 euro. Palieli-
nāts aprūpētāju skaits gados veciem cilvēkiem. 
Palielinājies noslēgto līgumu skaits par asistenta 
pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem ar 
īpašām vajadzībām. Kapitālajiem izdevumiem 
6755 euro – datortehnikas iegādei, sociālā 
dienesta automašīnas izpirkumam no līzinga 
kompānijas, 10630 euro veco ļaužu nama uz-
turēšanai, 3285 euro Dzīvojamās mājas sociāli 
neaizsargātām ģimenēm un fi ziskām personām 
uzturēšanai.

Aizņēmumi
Pašvaldības rīcībā nav pietiekami daudz 

brīvu fi nanšu līdzekļu, lai realizētu apjomīgus 
investīciju projektus, tādēļ šim nolūkam pašval-
dība plāno aizņemties līdzekļus Valsts kasē.

2016. gadā kredītlīdzekļi 329494 euro ap-
mērā nepieciešami Viesītes vidusskolas un 
Sporta skolas sporta laukuma jaunbūvei. Par 
saņemtajiem kredītiem pašvaldība norēķinās 
saskaņā ar grafi ku, maksājumi tiek veikti regu-
lāri, noteiktajā laikā un apjomā. Šī gada budžetā 
ir iekļauts arī fi nansējums aizņēmumu atmaksai 
2016. gadā saskaņā ar grafi ku – 106793 euro. Uz 
01.01.2016. neatmaksāts 1820197 euro aizņē-
mums Valsts Kasē.

SPECIĀLAIS BUDŽETS
Speciālā budžeta 2016. gada ieņēmumu un 

izdevumu struktūra salīdzinājumā ar iepriekšē-
jo gadu nav mainījusies.

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa tiek 
plānoti 10000 euro. Līdzekļi tiks izlietoti ar 
vides aizsardzību saistītiem pasākumiem: lat-
vāņu invāzijas apkarošanai, pašvaldības terito-
rijā esošo rekultivēto izgāztuvju monitoringa 
izdevumiem, atkritumu konteineru iegādei, 
lielgabarīta atkritumu savākšanai, zivju resursu 
papildināšanai.

Autoceļu fonda ieņēmumi plānoti saskaņā 
ar Satiksmes ministrijas mērķdotācijas pašval-
dību autoceļiem (ielām) sadalījumu. 2016. gadā 
plānots saņemt 191924 euro. Līdzekļu pieau-
gums (par 14017 euro) vairāk, salīdzinot ar ie-
priekšējo gadu. Finansējums tiks izlietots pakal-
pojumu apmaksai par novada ielu un autoceļu 
uzturēšanu un Viesītes pilsētas Sporta un Smilšu 
ielu rekonstrukcijai.

ZIEDOJUMU UN 
DĀVINĀJUMU BUDŽETS
Ziedojumi un dāvinājumi saskaņā ar MK 

noteikumiem par budžeta pārskatiem netiek 
plānoti. Uz 01.01.2016. šo līdzekļu atlikuma nav.

Viesītes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs J. Dimitrijevs
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Viesītes muzejs „Sēlija” sveic Jūs prof. Paula Stradiņa atceres gadā! 
Ielūdzam Jūs apmeklēt mūsu pasākumus, saistītus ar mūsu izcilā 
novadnieka 120 gadu atzīmēšanu.

19. FEBRUĀRĪ – „Paula Stradiņa lasījumi”, piedalās Sēlijas novadu 
apvienības vidusskolu pārstāvji. Notiek Viesītes Kultūras pilī, Stradiņa skolā.

29. JŪNIJĀ – Pēterdiena muzejā, Paula Stradiņa skolā. 
Tradicionāli atzīmējam Paula un Pētera Vārda svētkus.

9. SEPTEMBRĪ – „Veltījuma konference prof. P. Stradiņa 120 gadu atcerei” 
Viesītes Kultūras pilī, Paula Stradiņa skolā.

1. Kārtība, kādā iesniedzama mār-
ketinga informācija ievietošanai Viesītes 
novada pašvaldības informācijas avotos: 
informatīvajā izdevumā „Viesītes Novada 
Vēstis”, informatīvajā LED ekrānā un mā-
jas lapā: www.viesite.lv, noteikta, pamato-
joties uz Viesītes novada domes 2015. gada 
30. decembra sēdes lēmumu Nr. 7, prot. 
Nr. 15.

2. Bezmaksas mārketinga informācijas 
ievietošana tiek piešķirta Viesītes novadā 
reģistrētiem uzņēmējdarbības veicējiem par 
viņu uzņēmējdarbības rezultātā saražoto 
produkciju vai sniegto pakalpojumu.

3. Iesniegums un sagatavots mārketinga 
materiāls iesniedzams vai nu elektroniski uz 
e–pastu: dome@viesite.lv, vai personīgi Vie-
sītes novada pašvaldības kancelejā, Brīvības 

ielā 10, Viesīte, Viesītes novads.
4. Par sagatavotā materiāla saturu un 

tehnisko izpildījumu atbild materiāla iesnie-
dzējs.

5. Mārketinga materiāls pašvaldības in-
formācijas avotos tiek ievietots pēc saskaņo-
šanas ar pašvaldības izpilddirektoru.

Viesītes novada pašvaldības 
izpilddirektors A. Žuks

Kārtība, kādā iesniedzama mārketinga informācija ievietošanai Viesītes novada pašvaldības 
informācijas avotos: informatīvajā izdevumā „Viesītes Novada Vēstis”, 

informatīvajā LED ekrānā un mājas lapā www.viesite.lv

No 18. līdz 22. decembrim Viesītes novada 
pašvaldības delegācija viesojās sadraudzības 
pilsētā Polijā, Čeladžā. Novadu vizītē pārstāvēja 
novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, 
iepirkumu speciāliste Silvija Eglīte, projektu ad-
ministratore Agnese Kalniņa un autovadītājs 
Ježijs Matačina, kura poļu valodas zināšanas 
delegācijai lieti noderēja.

Galvenais vizītes mērķis bija piedalīties 
atjaunotā centra atklāšanas ceremonijā un ap-
spriest virzienus turpmākai sadarbībai starp 
Viesīti un Čeladžu. 21. decembrī delegācija 
tikās ar pilsētas iestāžu pārstāvjiem un nodaļu 
vadītājiem, kā arī pārstāvjiem no Ekonomikas 
padomes. Tikšanās laikā tika apspriesti piedā-
vātie virzieni turpmākajai sadarbībai projektos 
starp abām pašvaldībām.

Tāpat 21. decembrī vizītes laikā tika parak-
stīts sadarbības protokols starp abām pašval-
dībām 2016. gadam, kurā abas puses apliecina 
savu nodomu stiprināt sadarbību starp Viesītes 
un Čeladžas pilsētu kopienām, dažādām iestā-
dēm un darbības nozarēm. Parakstītajā doku-
mentā arī teikts, ka abas pašvaldības vienojas 
sadarboties ERASMUS+ projektu sagatavošanā 
un īstenošanā, kā arī citu Eiropas Savienības 
fondu apguvē.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jā-
nis Dimitrijevs norāda, ka sarunās ar Čeladžas 

mēru Zbigniew Szaleniec panākta vie-
nošanās par sadarbības veicināšanu uz-
ņēmējdarbības jomā, izglītības, sporta 
un kultūras nozarēs. Tāpat tiks turpinā-
ta jau esošā sadarbība jauniešu vasaras 
apmaiņas rīkošanā starp Viesīti un Če-
ladžu.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko 
attiecību speciāliste L. Liepiņa

Viesītes pašvaldības delegācija viesojas 
Polijas pilsētā Čeladžā

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienes-
ta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes 2015. gada 30. novembra lēmumu 
Nr. 05.3–11/15/1777, ir atbalstīts Viesītes no-
vada pašvaldības projekts Nr. 15–05–A00403–
000196 „Meliorācijas sistēmas atjaunošana 
Viesītes pilsētā un Viesītes pagastā”.

Projekts mērķis – atjaunot meliorācijas 
sistēmu Viesītes pilsētas un Viesītes pagasta 

teritorijā, tādējādi uz-
labojot infrastruktūru 
lauksaimniecības at-
tīstībai, meža ražības, 
audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes 
paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozares konkurētspējas pa-
lielināšanai.

Plānotās projekta aktivitātes paredzēts īs-

tenot līdz šī gada 20. decembrim.
Šobrīd ir izsludināts iepirkums būvprojek-

ta izstrādei Viesītes pilsētas un Viesītes pagasta 
meliorācijas sistēmu atjaunošanai.

Projekta vadītāja A. Kalniņa

Atbalstīts projekts Meliorācijas sistēmas atjaunošanai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Būsiet mīļi gaidīti!
www.muzejsselija.lv; 

viesitesmuzejsselija@inbox.lv



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2016. gada janvāris, Nr. 1 (151)

7

IZSOLES

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu atklātu atkārto-
tu izsoli ar augšupejošu soli:

*nekustamajam īpašumam Viesītes novada 
Rites pagasta „Irbenāji”; zemes īpašums sastāv 
no vienas zemes vienības 7,9 ha platībā, īpašu-
ma kadastra numurs 56800040236; sākotnējā 
cena EUR 8000,00 (astoņi tūkstoši euro un 00 
centi). Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts 
euro un 00 centi);

*nekustamajam īpašumam Viesītes novada 
Saukas pagasta „Sandras”; īpašums sastāv no 
zemes gabala 1,54 ha platībā, īpašuma kadastra 
numurs 56880060189; sākotnējā cena 2200,00 
(divi tūkstoši divi simti euro un 00 centi). Iz-
soles solis EUR 100,00 (viens simts euro un 00 
centi).

Nekustamie īpašumi tiek izsolīti atsevišķi.
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Izsolē nodotie nekustamie īpašumi tiks 

pārdoti tikai personām, kas drīkst noslēgt da-
rījumu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos” izvirzītajiem noteikumiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašu-
miem, iesniegt pieteikumus un dokumentus iz-
solei var līdz 2016. gada 4. februāra plkst. 16.00 
Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novadā.

Izsole sāksies 2016. gada 5. februārī: ne-
kustamajam īpašumam Viesītes novada Rites 
pagasta „Irbenāji” plkst. 10.30, nekustamajam 

īpašumam Viesītes novada Saukas pagasta 
„Sandras” plkst. 10.00 Viesītes novada pašvaldī-
bas administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, 
Viesītē, Viesītes novadā.

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

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

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma atklātu izsoli ar 
augšupejošu soli:

* nekustamajam īpašumam Viesītes novada 
Viesīte, Amatnieku iela 6, ar kadastra numuru 
56150010130; nekustamais īpašums sastāv no 
zemes vienības 0,1748 ha platībā, 1 dzīvojamās 
ēkas un 2 (divām) palīgēkām; sākotnējā cena 
EUR 2381,00 (divi tūkstoši trīs simti astoņdes-
mit viens euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 
100,00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, 

iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var 
līdz 2016. gada 4. februāra plkst. 16.00 Viesītes 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Vie-
sītes novadā.

Izsole sāksies 2016. gada 5. februārī plkst. 
9.30 Viesītes novada pašvaldības administrāci-
jas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novadā.

Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpad-

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

26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma atklātu izsoli ar 
augšupejošu soli:

* nekustamajam īpašumam Viesītes novada 
Viesīte, Raiņa iela 7B; zemes īpašums sastāv no 
zemes vienības 0,2698 ha platībā, īpašuma ka-
dastra numurs 56150010067; sākotnējā cena 
EUR 2298,00 (divi tūkstoši divi simti deviņdes-
mit astoņi euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 
100,00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, 

iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var 
līdz 2016. gada 4. februāra plkst. 16.00 Viesītes 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Vie-
sītes novadā.

Ir personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības 
uz Īpašumu.

Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas ne-
pieteiksies uz īpašuma pirkumu, izsole sāksies 
2016. gada 5. februārī plkst. 9.00 Viesītes nova-
da pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brī-
vības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā.

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

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

Pamatojoties uz 2013. gada 16. decembra 
domes sēdes lēmumu „Kārtība, kādā Viesītes 
novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības 
budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko 
organizāciju un fi zisko personu projektu kon-
kursiem” un 2015. gada 16. decembra domes 
sēdes lēmumu „Par papildinājumu „Kārtība, 
kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no 
pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, 
reliģisko organizāciju un fi zisko personu pro-
jektu konkursiem” un atbalstāmo aktivitāšu 
noteikšanu 2016. gadam”, ir izsludināts trešais 
vietējais projektu konkurss.

2016. gadam ir noteiktas 5 atbalstāmās jo-
mas fi nansējuma piešķiršanai:

– sakrālā, kultūrvēsturiskā mantojuma un 
novada kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana 
un popularizēšana;

– vides aizsardzība un ilgtspējīga apsaim-
niekošana (t. sk. vides un rekreācijas objektu 
izveidošana);

– jaunatnes līdzdalības veicināšana;
– pasākumu ar sabiedrības iesaisti orga-

nizēšana novada un starpnovadu līmenī (t. sk. 
integrācija);

– sociālās nevienlīdzības mazināšana.

Ar projektu konkursa kārtību un pieteiku-
ma veidlapu var iepazīties Viesītes novada mā-
jas lapā: www.viesite.lv (publicēts 14.01.2016.). 
Projektu iesniegumus var iesniegt no š. g. 1. 
februāra līdz 1. martam, sūtot elektroniski: 
inese.vitola@viesite.lv vai nogādājot personīgi 
Attīstības un plānošanas nodaļā, Viesītes no-
vada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē.

Konsultācijas – zvanot pa telefoniem 
65245677, mob. 29460398 vai ierodoties perso-
nīgi Attīstības un plānošanas nodaļā.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
I. Vītola

Izsludināts trešais vietējais projektu konkurss

Viesītes novada pašvaldības policijā 
2015. gada decembrī reģistrēti 4 iesniegumi 
no Viesītes novada juridiskajām personām 
un iedzīvotājiem, saņemti un apkalpoti 12 
personu izsaukumi, 4 izsaukumi par kon-
fl iktiem ģimenēs, sniegta palīdzība apsar-
dzes dienestam. Par saistošo noteikumu 
nepildīšanu brīdinātas 14 personas (smē-
ķēšana neatļautās vietās, transportlīdzekļu 
novietošanas pārkāpumi, īpašuma teritori-
jas nesakopšana u.c.). Viesītes pašvaldības 
policijā ar dažādiem jautājumiem griezu-
šies 24 Viesītes novada iedzīvotāji. Sastādīts 
1 atteikums uzsākt administratīvo lietvedī-

bu. 6 gadījumos veikts darbs ar nepilngadī-
gām personām.

Sadarbība ar citiem dienestiem – bā-
riņtiesu, sociālo dienestu, Valsts policiju, 
Probācijas dienestu – 11 gadījumos, 2 gadī-
jumos piedalījos notikumu vietas apskatē, 
pārbaudīti 14 transportlīdzekļi un to vadītā-
ju dokumenti, 12 personām veiktas alkohola 
pārbaudes.

Organizēta sadarbība ar Valsts darba in-
spekciju, Pilsonības un migrācijas pārvaldes 
Jēkabpils nodaļu, Valsts robežsardzes Dau-
gavpils pārvaldi.

Rakstiski brīdinājumi par dzīvnieku 

labturības noteikumu pārkāpšanu – 4 gadī-
jumos (uzsāktas 2 administratīvās lietvedī-
bas).

Piedalījos īpašumu un ceļu stāvokļa ap-
sekošanā 8 gadījumos, konstatēti 2 ceļu bo-
jāšanas gadījumi (pārkāpumi novērsti).

Dārgie Viesītes novada iedzīvotāji! Ir sā-
kušies ziemas sniegotie mēneši, tāpēc, lūdzu, 
pievērsīsim uzmanību saviem īpašumiem, 
notīrīsim ietves, nepieciešamības gadījumā – 
māju jumtus un lāstekas! Sargāsim savu un 
citu cilvēku dzīvību un veselību!

Viesītes novada pašvaldības policijas 
inspektors J. Pučinskis

Viesītes novada pašvaldības policijas darbs 
2015. gada decembra mēnesī
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Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas 
teritorija aptver Viesītes pilsētu, Viesītes, Elk-
šņu, Saukas un Rites pagastus.

Dzimtsarakstu nodaļā 2015. gadā reģis-
trētas 11 laulības, novada baznīcās 4 laulības 
(Viesītes un Sunākstes baznīcās). No visām 
15 noslēgtajām laulībām 11 pāriem tās bija 
pirmās laulības, 4 pāriem – otrās vai trešās 
laulības.

2015. gadā Viesītes novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 22 jaundzimušie, citās no-
daļās reģistrēti 9 novada jaundzimušie bērni. 
Līdz ar to novada iedzīvotāju skaits papildi-
nājies ar 31 jaundzimušo bērniņu, no tiem – 
16 meitenes un 15 zēni. Vecāki bērniem de-
vuši šādus vārdus: Dans (2), Madara, Nikola, 

Romāns, Kira, Nikita, Eduards, Nikita Rod-
rigo, Melānija, Gustavs (2), Elizabete, Zane, 
Amēlija, Kristofers, Kristaps, Alise (2), Mar-
kuss, Amanda, Katrī, Dana, Agate, Edgars 
(2), Viktorija, Estere, Niko, Ričards, Karolīna.

No nodaļā reģistrētajiem 22 jaundzi-
mušajiem paternitāte bērniem atzīta (vecāki 
nesastāv laulībā) 13 gadījumos, 3 gadījumos 
sastādīts reģistrs bez ziņām par bērna tēvu. 
7 bērni reģistrēti kā pirmie bērni ģimenē, 8 
bērni kā otrie, 1 bērns kā trešais, 4 bērni kā 
ceturtie un 2 bērni kā piektie bērni ģimenē.

2015. gadā Viesītes novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētas 54 mirušās personas, bet 
kopumā novada iedzīvotāju skaits samazinā-
jās par 64 mirušām personām. Mirusi 31 sie-

viete un 33 vīrieši. Vidējais mirušo sieviešu 
vecums bija 86 gadi, turpretī vidējais mirušo 
vīriešu vecums – 66 gadi. Visbiežākie nāves 
cēloņi 2015. gadā bija sirds un asinsvadu sli-
mības, dažādi ļaundabīgie audzēji, hroniska 
progresējoša smadzeņu išēmija, plaušu maz-
spēja un tūska.

Pēc iedzīvotāju pieprasījumiem atkārtoti 
tika izsniegtas 20 apliecības, veikti papildinā-
jumi reģistros sakarā ar tiesu spriedumiem 
par laulību šķiršanu, par aizgādības tiesību 
pārtraukšanu, par uzvārda maiņu, izsniegtas 
izziņas tiesu izpildītājiem par personu mirša-
nas faktu.

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja D. Vītola

Aizvadītais gads Viesītes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

Sarežģītu situāciju risināšana… kom-
promisa meklēšana… katram cilvēkam pie-
mērotākā risinājuma atrašana… Tā ir soci-
ālā dienesta darbinieku profesionalitāte.

Pagājušajā gadā Sociālajā dienestā sa-
ņemti un izskatīti 1216 iesniegumi un pie-
ņemti attiecīgi lēmumi par sociālās palī-
dzības piešķiršanu, sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanu.

Par valsts budžeta līdzekļiem nodroši-
nāts asistenta pakalpojums 14 personām ar 
1. un 2. grupas invaliditāti. Izskatītas 36 lie-
tas un pieņemti attiecīgi lēmumi par valsts 
apmaksātās sociālās rehabilitācijas pakal-
pojuma nepieciešamību. Divos gadījumos 
pieņemti lēmumi par sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanu bērnam, kurš cie-
tis no prettiesiskām darbībām, nodrošinot 
atbalsta saņemšanu cietušajam bērnam.

Aprūpes mājās pakalpojumu Viesītes 
novadā uz 01.01.2016. saņēma 27 personas, 
šo pakalpojumu sniedza 19 aprūpētāji (Vie-
sītes pilsētā štata darbinieks sniedz aprūpes 
mājās pakalpojumu 7 personām). Aprūpētā-
ja (atbalsta personas) pakalpojumu saņēma 6 
riska ģimenes ar bērniem.

Sociālā dienesta darbinieki apmeklē-
juši 14 dažādus kvalifi kācijas celšanas se-
minārus un kursus (risku novērtēšana, par 
aktualitātēm sociālajā darbā, par sadarbību 

ar bāriņtiesām, dokumentu pārvaldība so-
ciālajā dienestā, pakalpojuma Aprūpe mājās 
attīstība, par arhīviem, darbs ar bezdarbnie-
kiem u.c.).

Kopā veiktas 2173 apsekošanas un snieg-
tas konsultācijas.

Lai objektīvi izvērtētu klientu materiālo 
un sociālo stāvokli, ir noslēgti Sadarbības lī-
gumi ar VSAA, NVA, Uzņēmumu reģistru, 
Lauku atbalsta dienestu, Tiesu administrā-
ciju, Valsts ieņēmumu dienestu, Veselības 
un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komi-
siju, CSDD.

Sadarbībā ar Sociālās integrācijas fondu 
un Daudzbērnu ģimeņu biedrību „Dzīpa-
riņš” Sociālais dienests piedalījās Eiropas 
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 
programmā „Pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām perso-
nām”. Šī fonda ietvaros 2015. gadā izsnieg-
ti 1068 pārtikas komplekti un 245 higiēnas 
komplekti.

Pēc sociālo darbinieku iniciatīvas darbu 
ir uzsākušas interešu/atbalsta grupas, kurās 
piedalās bezdarbnieki, personas ar invalidi-
tāti, jaunās māmiņas. Tajās tiek gūta jauna 
pieredze un zināšanas dažādos grupu inte-
resējošos jautājumos. Nodarbības veido teo-
rētiskā un praktiskā daļa.

Veiksmīgi noritēja sadarbība ar

1) Viesītes baptistu draudzi, nodrošinot 
Zupas virtuvi Viesītes trūcīgajām un maz-
nodrošinātajām personām. Sadarbības ie-
tvaros tika organizēti pasākumi „Vislielākā 
dāvana” novada bērniem vecumā no 2 līdz 
14 gadiem, kā arī pasākums „Skolas soma” 
novada 1 un 2. klases skolēniem.

2) Jau trešo gadu norisinās sadarbība ar 
biedrību „Bikypan” Somijā no Ekenas pilsē-
tas. Pagājuša gada septembrī tika uzņemta 
dokumentālā fi lma par šīs biedrības labajiem 
darbiem, tajā skaitā par sadarbību ar Viesīti. 
Filmas pirmizrāde solīta marta mēnesī.

3) Uzsākta sadarbība ar biedrību „Tuvu” 
Jelgavā, ar kuras palīdzību novada trūcīga-
jiem iedzīvotājiem tika sagādāta pārtika bēr-
niem, higiēnas preces, apģērbi un apavi.

4) Sadarbojoties ar biedrību „Cerību 
krustceles”, tika palīdzēts novada ģimenēm 
ar bērniem ar bērnu pārtiku un higiēnas 
precēm.

5) Akūtos gadījumos notika sadarbība 
ar Ziedot.lv, ar kuras palīdzību tika sagādāti 
fi nanšu līdzekļi konkrētiem gadījumiem, kā 
arī speciālā bērnu pārtika.

Kopumā 2015. gads ir bijis veiksmīgs, ar 
daudziem padarītiem darbiem un atrisinā-
tām sarežģītām situācijām.

Sociālā dienesta vadītāja 
S. Matačina

Atskatoties uz padarītajiem darbiem 
Sociālajā dienestā 2015. gadā

Lauku atbalsta dienests no 23. decem-
bra ir uzsācis pakāpeniski izmaksāt saistī-
tā atbalsta maksājumus.

Saistītā atbalsta par slaucamām govīm 
likme ir 125,36 eiro par dzīvnieku.

Tuvākajā laikā tiks uzsākts izmaksāt 
arī saistīto atbalstu par platībām, tā lik-
mes:

– saistītais atbalsts par proteīnaugiem – 
82,48 eiro/ha,

– saistītais atbalsts par augļiem – 

157,59 eiro/ha,
– saistītais atbalsts par dārzeņiem – 

501,85 eiro/ha,
– saistītais atbalsts par miežiem – 32,8 

eiro/ha,
– saistītais atbalsts par vasaras rapsi – 

74,46 eiro/ha.
Dienests informē, ka ir uzsācis arī 

vienotā platības maksājuma (VPM) gala 
maksājumu izmaksu, VPM likme ir 55,34 
eiro/ha. Maksājumi tiek veikti arī par ap-

gabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi (ADI un ADSI), kā arī par 
vidi saudzējošām dārzkopības metodēm.

Atgādinām, ka VPM avansa maksāju-
mi tiek pakāpeniski veikti kopš 23. oktob-
ra, tos šobrīd jau ir saņēmuši vairāk nekā 
95% klientu.

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 
K. Ilgaža,

tālr.: 67027830, 67027384,
e–pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

LAD sāk izmaksāt saistītā atbalsta maksājumus
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SIA „Viesītes komunālā pārvalde” janvāra 
mēnesī ir saņēmusi Viesītes iedzīvotāju vēstu-
li (to parakstījuši 100 iedzīvotāji), kurā pausta 
neapmierinātība ar ūdens kvalitāti Viesītē: „Pēc 
lielajiem rakšanas darbiem Viesītē un „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība” projekta īs-
tenošanas ir vilšanās ūdens kvalitātē. Tā Viesītes 
pilsētā nav uzlabojusies, kā tika vairākkārt solīts, 
bet pretēji – ir pasliktinājusies. Ūdens dažreiz 
smird un ir duļķains. Lietojot ūdeni tējkannā, tā 
ļoti ātri „aizaug”, veļas mašīnu pulvera nodalīju-
mi paliek brūni, bet tas, kas notiek elektriskajos 
ūdenssildāmajos boileros, nav saprotams – sīc 
un ilgstoši neizslēdzas. Izlietnes, vannas un du-
šas vienkārši paliek brūnas, tualetes skalojamie 
trauki aizaug un sistemātiski ir jātīra. Realizējot 
projektu, tika palielināta maksa par auksto ūde-
ni (ar 01.06.2015.), kas varbūt ir pareizi, bet par 
kvalitatīvu ūdeni, nevis tādu, kāds tas ir Viesītē. 
Ūdens skaitītāju fi ltri ātri aizaug, un pārvaldes 
darbinieki jāsauc tos tīrīt.

Lūdzam veikt ūdens sistēmas pārbaudi un 
sniegt skaidrojumu par ūdens kvalitāti, kas ir ļoti 
slikta. Lūdzam atbildi sniegt „Viesītes Novada 
Vēstīs”, jo ūdens jautājums ir svarīgs visiem Vie-
sītes iedzīvotājiem.”

Atbildi uz vēstuli sniedz SIA „Viesītes ko-
munālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris 
Blitsons:

„Projekta „Viesītes pilsētas ūdenssaimniecī-
bas attīstība” 1. kārtas ietvaros tika uzbūvēti:

1. ūdens ieguves urbumi;
2. ūdens sagatavošanas stacija;
3. ūdens uzglabāšanas rezervuāri;
4. ūdensapgādes centralizētie tīkli daļā no 

Viesītes pilsētas ielām.
Ūdens apgādes tarifa izmaiņas saistītas ne ti-

kai ar projekta realizāciju, bet arī ar to, ka sama-

zinājies ūdens patēriņš, pieaugušas izmaksas par 
elektrību, izmaksas darba aizsardzības un vides 
aizsardzības pasākumiem, pieaugusi darbinieku 
alga, kas ir ļoti tuvu minimālajai algai valstī.

Noteikumi nosaka, ka visi ūdensapgādes 
sistēmas izdevumi jāsedz gala patērētājam – 
ūdens lietotājam.

Ūdensapgādes sistēma sastāv no vairākiem 
posmiem:

1. ūdens iegūšanas un sagatavošanas nodo-
šanai centralizētajos ūdensapgādes tīklos;

2. ūdens piegādes pa centralizētajiem pil-
sētas tīkliem līdz patērētājam (ievada ventilim 
daudzdzīvokļu mājā vai īpašuma robeža privāt-
mājās vai ražošanas objektos);

3. iekšējiem tīkliem no mājas ievada (hori-
zontālie ūdensvadi un stāvvadi mājā līdz dzīvok-
ļa pirmajam krānam);

4. dzīvokļa iekšējiem tīkliem.
Visi iekšpagalma tīkli līdz daudzdzīvokļu 

mājām, kā arī dzīvojamo māju iekšējie ūdensap-
gādes tīkli palikuši vecie, kas būvēti pirms 2000. 
gada. Daži pat vairāk nekā pirms 50 gadiem.

Katru gadu ūdensapgādes sistēmas pārrau-
dzībai tiek sagatavotas monitoringa program-
mas, kuras tiek apstiprinātas Veselības inspek-
cijā. Veselības inspekcija veic kontroli, vai šī 
programma tiek ievērota. 2015. gadā Veselības 
inspekcija veica divas pārbaudes. Būtiskas no-
virzes no programmas nav konstatētas.

Viesītes pilsētas ūdenstīkliem monitoringa 
programmā ietvertas:

1. ūdens uzglabāšanas rezervuāru tīrīšana 
(rezervuāri tīrīti 2015. gada augusta beigās);

2. ūdensvadu dezinfekcija (dezinfekcija 
veikta 2015. gada maijā un decembrī);

3. ūdens kvalitātes pārbaude (pārbaudi veic 
SIA BIOR sertifi cēts laborants, ūdens kvalitāti 

nosaka SIA BIOR sertifi cēta laboratorija. Kva-
litātes pārbaudes veiktas 2015. gada maijā un 
decembrī);

4. tiek veikti arī citi pasākumi.
Galvenais cēlonis tam, ka dzīvokļos ūdens 

reizēm ir brūns un veidojas nosēdumi, ir avāri-
jas vecajos iekšpagalma tīklos un dažādi remont-
darbi dzīvojamo māju tīklos, tai skaitā ūdens-
skaitītāju uzstādīšana dzīvokļos. Jebkuru darbu 
laikā, kad ūdens apgāde tiek pārtraukta, bet pēc 
tam atjaunota, veidojas hidrauliskais trieciens, 
kas atdala rūsas nosēdumus no vecajām cauru-
lēm. Iespēju robežās brīdinām tās mājas iedzīvo-
tājus, kurās veicam darbus. Bieži dzīvokļu īpaš-
nieki, nesaskaņojot ar SIA „Viesītes komunālā 
pārvalde”, darbus veic paši. Šādos gadījumos 
brīdinājumu nav. Lai mazinātu šo nosēdumu 
izskalošanu ūdens lietošanas ierīcēs dzīvokļos, 
2016. gadā plānojam tīrīt vairākus iekšpagalma 
tīklu atzarus līdz dzīvojamo māju ievada uzskai-
tes mezgliem. Diemžēl dzīvojamo māju iekšējos 
tīklus nav iespējams izskalot. Vienīgais risinā-
jums ir iekšējo tīklu nomaiņa. Esošā dzīvojamo 
māju apsaimniekošanas maksa un dzīvokļu īres 
maksa neietver jebkādus būvdarbus, izņemot 
remontdarbus avārijas seku likvidēšanai nelielos 
ūdensvadu posmos. Par dzīvojamās mājas iekšē-
jo ūdens apgādes tīklu nomaiņu jālemj dzīvokļu 
īpašniekiem, vienlaicīgi norādot, kādā veidā tiks 
fi nansēti ūdensapgādes sistēmas pārbūves darbi.

Pamatojoties, uz to, ka prasāt veikt atkārtotu 
ūdens kvalitātes testu, to veiksim tuvākajā laikā. 
Par pārbaudes rezultātiem informēsim nāka-
majā informatīvajā izdevumā „Viesītes Novada 
Vēstis”.

Patlaban „Viesītes komunālajā pārvaldē” ir 
pieejams 2015. gada 15. decembra testa pārskats 
par ūdens kvalitāti.”

Par ūdensapgādi Viesītē

2015. gada 16. decembrī notika Jēkabpils 
reģiona un Neretas novada bibliotēku gada 
noslēguma sanāksme. Tika apkopoti Jēkab-
pils galvenās bibliotēkas rīkotā novadpētnie-
cības konkursa „Mainies uz augšu!” /J. Rai-
nis/ rezultāti. Konkurss ilga no 2015. gada 1. 
aprīļa līdz 1. novembrim, un tajā piedalījās 
Neretas novada un Jēkabpils reģiona visu 
novadu bibliotēkas. Ļoti nopietni, atbildīgi 
šī konkursa uzdevumus veica arī mūsu no-

vada bibliotēkas.
Atzinības rakstus saņēma: Viesītes bib-

liotēka – nominācijā „Par apjomīgu un da-
žādu darba formu bagātu novadpētniecības 
darbu”; Lones bibliotēka – nominācijā „Par 
dažādu darba formu piemērošanu novad-
pētniecības darbā”, Rites bibliotēka – „Par 
radošumu un veiksmīgu novadpētniecības 
darbu turpināšanu bibliotēkā”, Saukas bib-
liotēka – „Par kultūras mantojuma materiā-

lu saglabāšanu un popularizēšanu”.
Svētku sanāksmē, kas norisinājās Jēkab-

pils galvenajā bibliotēkā, koncertu sniedza 
Krustpils novada Zīlānu kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis „Minima”. Jau-
ki tas, ka bija uzaicināta rakstniece Anna 
Skaidrīte Gailīte, kas pastāstīja par savu ce-
ļojumu, kā arī par topošo grāmatu.

Lones bibliotēkas vadītāja 
L. Lejiete

Novada bibliotēkām labi rezultāti 
novadpētniecības konkursā

Pavadot Veco gadu un sagaidot Jauno, 
Lones Tautas namā 29. decembrī plkst. 
13.30 notika pasākums „Dziedu un dejoju 
kā sniedziņš gurkstošais!”

Savus sasniegumus un deju program-
mu prezentēja hip–hop grupas dalībnieces 
Indra, Paula, Evija, Aleksandra, Viktori-
ja, Amanda, Annija, Lelde, Kintija. Lones 
Tautas namā hip–hop deju nodarbības 
vada deju pedagoģe Sarmīte Veigure. Ar 

skaisti un izteiksmīgi noskaitītiem dze-
joļiem, sirsnīgām dziesmām klātesošos 
priecēja Lelde, Viktorija, Amanda, Rai-
vo, Linda. Mazos dziedātājus atbalsta un 
iedrošina mūzikas skolotāja Sintija Lei-
mane. Koncertprogrammu bagātināja 
ciemiņi no Krustpils novada Spuņģēniem 
(hip–hop deju grupa), kā arī radošā apvie-
nība „Maskas”.

Paldies lieliem un maziem mākslinie-

kiem, skolotājām Sintijai un Sarmītei par 
jauko koncertu!

Paldies bērnu vecākiem par atbalstu 
pagasta kultūras dzīvē! Paldies ikvienam, 
kas atrada laiku, lai atbalstītu jaunos 
māksliniekus!

Lai daudz jauku notikumu, patiesa 
prieka, darba spara jaunajā darba cēlienā!

Saukas pagasta pārvaldes vadītāja 
S. Lūse

Ar dejām un dziesmām sagaida Jauno gadu 
Lones Tautas namā
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Visā valstī strauji attīstās e–pakalpojumi, 
kas sniedz vairāk iespēju, procesus padara 
ātrākus un samazina administratīvo slogu.

Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un ēr-
tāku iesniegumu iesniegšanu, Lauku atbalsta 
dienests (LAD) jau 2007. gadā uzsāka dar-
bu pie Elektroniskās pieteikšanās sistēmas 
(EPS) izstrādes.

Kā pirmais e–pakalpojums 2008. gadā 
tika izveidots Platību maksājumu pietei-
kums, bet šobrīd sistēmā ir pieejami pakal-
pojumi gan no Lauku atbalsta dienesta, gan 
citu valsts iestāžu pakalpojumi. Gadu gaitā 
EPS krasi pieaudzis gan lietotāju skaits, gan 
piedāvāto pakalpojumu klāsts, bet kā viens 
no lielākajiem lauksaimnieku atbalsta rī-
kiem pieminams Zaļināšanas kalkulators, 
kas izveidots 2014. gadā, lai lauksaimnie-
kiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību 
ievērošanā.

2015. gadā LAD Elektroniskā pieteik-
šanās sistēma saņēma 2. vietu Apvienoto 
Nāciju Organizācijas konkursā „Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Publisko pakalpojumu 
balva 2015” („2015 United Nations Public 
Service Award”) kategorijā „Publisko pakal-
pojumu pieejamības veicināšana informāci-
jas laikmetā” („Promoting Whole of Gover-
nment Approaches in the Information Age”). 
Šis ir ļoti augsts novērtējums, Latvijā balvu 

par sniegtajiem pakalpojumiem kāda no 
valsts iestādēm saņēmusi pirmo reizi.

Sistēma atvieglo LAD klientiem pietei-
kumu aizpildīšanu un pārraudzību. LAD 
EPS Pieteikumu aizpildīšanas process ir 
vienkāršots un papildināts ar papildu skaid-
rojošajiem materiāliem, kā arī ir pieejama 
papildu informācija par iesniegto pieteiku-
mu apstrādi – saņemto atbalsta izmaksu, da-
žādām problēmām un cita. Tādējādi LAD ir 
kļuvis pieejamāks klientiem. EPS gūst arvien 
lielāku popularitāti, jo tā tiek nemitīgi uzla-
bota un padarīta lietotājam ērtāka – iespē-
jams autorizēties, izmantojot internetbanku, 
e–parakstu vai elektronisko identifi kācijas 
karti (eID), kā arī LAD EPS vienu klientu var 
pārstāvēt un rīkoties tā vārdā vairāki lieto-
tāji.

Arī 2015. gadā LAD papildinājis EPS ar 
vairākiem jauniem e–pakalpojumiem, pie-
mēram:

• „Kultūraugu mēslošanas plāns”, kas pa-
līdz sastādīt kultūraugu mēslošanas plānu – 
noteikt, cik daudz nepieciešams mēslot/ne-
mēslot apsaimniekotās platības, ņemot vērā 
daudzus faktorus (priekšaugs/augsne/plāno-
tās ražas u.c.);

• izveidots e–pakalpojums Pašvaldību 
sociālajiem dienestiem operatīvas informā-
cijas iegūšanai par LAD izmaksātā atbalstu 

apmēru fi ziskajām personām, kas nepiecie-
šama, lai pieņemtu lēmumu par maznodro-
šinātā statusa piešķiršanu;

• pilnveidots Riska pārvaldības (Apdro-
šināšana) e–pakalpojums; to noteica izmai-
ņas normatīvajos aktos.

LAD EPS lietotāji ir lauksaimnieki, mež-
saimnieki un zivsaimnieki, kā arī citi klienti, 
piemēram, lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes apsaimniekotāji, pretendenti, kuri ie-
sniedz projektus, lai pretendētu uz kādu no 
atbalsta veidiem, DUS operatori, kuri nodro-
šina bezakcīzes degvielas tirgošanu, Latvijas 
nacionālās sertifi cēšanas shēmas dalībnie-
ki, kuri saņem apliecinājumu par platībās 
audzētām kultūrām, ja tās tiek izmantotas 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
ražošanai, kā arī citu Zemkopības ministri-
jas iestāžu klienti.

Lai kļūtu par EPS lietotāju, ir jānoslēdz 
līgums „Par Lauku atbalsta dienesta elektro-
niskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu 
izmantošanu”. Informāciju par pieteikšanos 
sistēmai, tās lietošanu, kā arī par pieejama-
jiem e–pakalpojumiem var iegūt Lauku at-
balsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv

Sabiedrisko attiecību daļas sabiedrisko 
attiecību speciāliste S. Saule,

tālrunis: 67027384, 67027830,
e–pasts: simona.saule@lad.gov.lv

Lauku atbalsta dienesta E–pieteikšanās 
sistēma – palīgs lauksaimniekiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, 
ka līdz šī gada 1. aprīlim Elektroniskajā pie-
teikšanās sistēmā (EPS) ir iespējams iesniegt 
lauku bloku un ainavu elementu precizēša-
nas pieprasījumus 2016. gada Platību mak-
sājumu sezonai.

Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja 
LAD lauku bloku kartē zemei, kuru lauk-
saimnieks apstrādā:

• nav uzrādīts lauku bloks;
• situācija LAD lauku bloku kartē un 

dabā atšķiras, piemēram, dabā ir izrakts dī-
ķis, uzcelta ēka, izcirsti krūmi un sakopta 
platība;

• ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā 

lauksaimniecības un vides stāvoklī, bet tā 
līdz šim nav iekļauta LAD lauku blokos.

Ainavu elementi ir viens no veidiem, kā 
nodrošināt zaļināšanas prasību izpildi. Ai-
navu elementu (dīķu un koku, krūmu gru-
pas) precizēšanas pieprasījums jāiesniedz 
LAD, ja kadastrā Lauku reģistra ģeogrāfi s-
kajā informācijas sistēmā, kurā LAD ir iz-
veidojis ainavu elementu slāni ar iekļautiem 
dīķiem un koku, krūmu grupām:

• nav norādīts dabā esošs ainavu ele-
ments (dīķis vai koku, krūmu grupa);

• ir norādīts neatbilstoša lieluma vai iz-
vietojuma ainavu elements.

Ja situācija LAD lauku bloku karšu slānī 

atbilst situācijai dabā un nav nepieciešams 
veikt izmaiņas ainavu elementiem, tad lau-
ku bloku precizēšanas pieprasījums nav jā-
iesniedz. Ar aktuālo LAD lauku bloku karšu 
slāni un šobrīd tajā iekļautajiem ainavu ele-
mentiem ir iespējams iepazīties, izmantojot 
saiti – http://karte.lad.gov.lv/

Jautājumu un neskaidrību gadīju-
mos jāsazinās ar LAD, nosūtot e–pastu: 
eps@lad.gov.lv vai zvanot pa tālruni 
67027843 vai 27876161.

Sabiedrisko attiecību daļas sabiedrisko 
attiecību speciāliste S. Saule,

tālrunis: 67027384, 67027830,
e–pasts: simona.saule@lad.gov.lv

LAD aicina veikt Lauku bloku un 
ainavu elementu precizēšanu

Jau 14 gadu pēc kārtas Viesītes baptistu 
draudze aktīvi piedalās „Samariešu somas” 
rīkotajā akcijā „Vislielākā dāvana”. Šogad dā-
vanas saņēma 490 novada bērni vecumā no 2 
līdz 14 gadiem.

Pirmo gadu paciņas pie bērniem atceļo-
jušas no Anglijas. Kā norāda Viesītes baptistu 
draudzes mācītājs Juris Grigs, iepriekš dāva-
nas bijušas no Amerikas. Jāpiemin, ka šogad 
pašus mazākos pie dāvanu saņemšanas gaidī-
ja arī kāds salds pārsteigums – bērni vecumā 

no 2 līdz 4 gadiem saņēma jogurta iepakoju-
mu.

Arī šogad Vislielākās dāvanas pasākuma 
ievadā uzrunu teica Viesītes baptistu drau-
dzes mācītājs Juris Grigs. Pēc uzrunas klāt-
esošos priecēja Svētdienas skolas bērnu sarū-
pēts koncerts ar Ziemassvētku dziesmām un 
skečiem.

Lai bērni saņemtu paciņu, obligāts nosa-
cījums ir pasākuma apmeklēšana. Šis esot ot-
rais gads, kad tiek izņemtas visas paciņas, kas 

nozīmē, ka pasākums 14 gadu laikā ir kļuvis 
par tradīciju ne vienai vien Viesītes novada 
ģimenei.

Viesītes novada pašvaldība ik gadu šo pa-
sākumu atbalsta ar telpām Viesītes kultūras 
pilī un transporta noorganizēšanu, lai ģime-
nēm no visa novada būtu iespēja ierasties uz 
pasākumu un saņemt Vislielāko dāvanu.

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 

speciāliste L. Liepiņa

Viesītē aizvadīta akcija „Vislielākā dāvana”
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Aktuāli lauku saimniekiem 
februārī

Sākot ar 2016. gadu, ir paredzēts, ka platībmaksājumu pieteikumus 
būs iespējams iesniegt, vienīgi izmantojot EPS sistēmu (elektroniski)! 
Aicinu lauksaimniekus jau laicīgi noslēgt līgumus ar Lauku atbalsta die-
nestu „Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas 
pakalpojumu izmantošanu”. Līguma veidlapas pieejamas mājas lapā: 
www.lad.gov.lv, Klientu apkalpošanās centrā vai pie lauku attīstības kon-
sultantes. Līgums aizpildāms 2 eksemplāros un iesniedzams LAD, Tvaika 
ielā 2, Jēkabpilī.

9. februārī pulksten 11.00 Viesītes bibliotēkas datorlasītavā, Smilšu 
ielā 2, Viesītē, LLKC Jēkabpils birojs Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros 
organizē informatīvu semināru „Informācijas tehnoloģiju pamatiemaņu 
apmācība LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotājiem”. 
Praktiskas apmācības pie datoriem, kuru laikā lauksaimniekiem iespēja 
apgūt elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS), lai pieteiktos LAD platīb-
maksājumiem un citiem maksājumiem. Laipni lūdzu pieteikties pa tālru-
ni: 26526895 (Ligita) vai rakstīt uz e–pastu: ligita.kadzule@llkc.lv

12. februārī pulksten 11.00 Viesītes kultūras pils kino – konferenču 
zālē, Smilšu ielā 2, Viesītē, LLKC Jēkabpils birojs Valsts Lauku tīkla aktivi-
tāšu ietvaros organizē informatīvu semināru „Par grozījumiem nodokļu 
normatīvajos aktos”. Laipni lūdzu pieteikties pa tālruni: 26526895 (Ligita) 
vai rakstīt uz e–pastu: ligita.kadzule@llkc.lv

LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTA PIEŅEMŠANAS LAIKI 
VIESĪTES UN SAUKAS PAGASTĀ:
Viesītes novada domē, 12. kabinets (Brīvības iela 10, Viesīte) –
katra mēneša otrajā un trešajā otrdienā no plkst. 9.00 līdz 12.00;
Saukas pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Lone, Saukas pagasts):
katra mēneša otrajā un trešajā otrdienā no plkst. 13.00 līdz 16.00. 
Pieņemšanas laiki var mainīties. Par izmaiņām iepriekš tiks ziņots.

L. Kadžule, lauku attīstības konsultante

TĒMA: Sēlijas daba, cilvēki un notikumi
1. Konkursa dalībnieki: Sēlijas novadu apvie-

nības vispārizglītojošo skolu 5. – 12. klašu skolēni.
2. Darbu iesniegšana.
2.1. A. Kasinska balvas pretendents iesniedz 

1 – 2 savus radošos darbus vizuālajā mākslā vai 
pētījumu novadpētniecībā.

2.2. Darbiem pievieno konkursa pieteikumu. 
Pieteikumu sagatavo un iesniedz persona (–as), 
kas izvirza skolēnu balvai, vai pats pretendents, sniedzot pamatojumu 
un īsu skolēna raksturojumu.

2.3. Pieteikumu iesniedzēji var būt priekšmetu skolotāji, audzinā-
tāji, pulciņu vadītāji, skolēnu vecāki, kā arī pats darbu autors.

2.4. Balvas pretendents aktīvi darbojas vizuālās mākslas, lietišķās 
mākslas pulciņos vai citās radošās grupās, guvis atzinību konkursos, 
olimpiādēs, akcijās un ar mākslu un jaunradi saistītās citās aktivitātēs 
savā novadā, pilsētā vai valstī.

2.5. Darbus jāiesniedz līdz 2015. gada 30. aprīlim, nododot Viesī-
tes muzejā „Sēlija” vai sūtot pa pastu. Pasta zīmogs – ne vēlāk kā 23. 
aprīlis. Adrese: Viesītes muzejs „Sēlija”, Peldu iela 2, Viesīte, Viesītes 
nov., LV–5237.

3. Prasības iesniegtajiem darbiem.
3.1. Darbi atbilst konkursa tēmai.
3.2. Darbi tiek iesniegti kopā ar pieteikumu, kas rakstīts uz A4 la-

pas datordrukā.
3.3. Vizuālās mākslas darbiem jābūt ne mazākiem par A3 lapu, 

ar kreisajā pusē piestiprinātu paskaidrojošu tekstu: autora vārds, uz-
vārds, vecums, klase un skola, darba nosaukums, pamata materiāls, 
tehnika, izpildes gads, konsultanta vārds, uzvārds.

3.4. Darbiem jābūt gleznotiem, zīmētiem vai rakstītiem 2015./16. 
mācību gada laikā.

4. Vērtēšana un apbalvošana.
4.1. Arkādija Kasinska balva ir profesionāla mākslinieka darbs, 

kas tapis biedrības „Sēlijas palete” mākslinieku plenēru „Sēlijas vasa-
ra” laikā.

4.2. Biedrība „Sēlijas palete” veido Balvas piešķiršanas komisiju 5 
cilvēku sastāvā, kas 3 nedēļu laikā izvērtē darbus.

4.3. Balvas piešķiršanas komisija piešķir vienu galveno – Arkādija 
Kasinska – balvu, kā arī var piešķirt veicināšanas balvas.

4.4. Balva tiek pasniegta mācību gada noslēgumā.
Informācija par konkursu Viesītes muzeja „Sēlija” mājaslapā: 

www.muzejsselija.lv, Sēlijas novadu apvienības (Aknīstes, Ilūkstes, 
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novada) sko-
lu mājaslapās. Kontakttālrunis – 27071996 vai 29116334, e–pasts: 
viesitesmuzejsselija@inbox.lv

Uzziņai
Arkādija Kasinska balva dibināta 2008. gadā pēc biedrības „Sēlijas 

palete” valdes priekšsēdētājas mākslinieces Ligitas Caunes ierosmes ar 
mērķi veicināt skolēnu radošo darbību tēlotājā mākslā, ar to saistītās 
kultūras jomās, godināt Viesītes vidusskolas skolotāja un mākslas zi-
nātnieka Arkādija Kasinska piemiņu.

Viens no biedrības mērķiem ir mākslas popularizēšana sabiedrī-
bā, radošu, talantīgu un mērķtiecīgu skolēnu apzināšana un atbalstī-
šana.

Konkursu rīko biedrība „Sēlijas palete” un Viesītes muzejs „Sē-
lija”.

Biedrība „Sēlijas palete” apvieno ar Sēliju saistītus māksliniekus, 
pedagogus un kultūras darbiniekus. Viņu vidū ir gleznotāja Džemma 
Skulme, akadēmiķis Jānis Stradiņš, dzejnieks, tulkotājs Guntars Go-
diņš un citi.

Vēlam veiksmi!

VIZUĀLĀS MĀKSLAS 
KONKURSA 

PAR ARKĀDIJA KASINSKA 
BALVU – 2016 NOLIKUMS
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PAGASTU ZIŅAS

Latvijas simtgadei tuvojoties, gribas ap-
zināt un izcelt nozīmīgāko tautas kultūrā. 
Unikāli ir mūsu tautas tērpi – grezni, daudz-
veidīgi, katram novadam savdabīgi. Agrāk, 
kad tērpus darināja mājās, katra sieviete cen-
tās iegūt sev tādu apģērbu, kāda otrai nebija, 
prata atrast kaut vai nelielu rotājuma daļu, 
kas nelīdzinājās pārējo sieviešu tērpiem.

Mūsu dienās, kad senos tērpus atkal ceļ 
godā, visaugstāk vērtējami ir sava dzimtā 
novada apģērbi. Piedāvājam iepazīties ar 
senu fotogrāfi ju no Elkšņu pagasta iedzīvo-
tājas Ainas Putnevičas (dzim. Muižnieces) 
personīgā arhīva. Arī viņai bija savs tautas 
tērps. „Tas darināts pirms vairāk nekā 70 
gadiem valkāšanai ikdienā – ejot uz baz-
nīcu, tiekoties ar kaimiņiem, apciemojot 
radus. Brunčus auda kaimiņiene Biržu (tag. 
Kalna) pagastā, blūzei rakstus izšuva Elvīra 
Šampāne (Biržu pag., kara laikā emigrējusi 
uz ārzemēm), jostu auda mātes māsa Olga 
Upska (Muižniece), kura dzīvoja Elkšņu 
pag. Mežvidos pie Sūpes ezera. Tagad tēr-
pu glabā radiniece, kuras ģimene saimnie-
ko dzimtas mājās,” stāsta Aina 2016. gada 
janvārī.

Brunču apjošana ar jostu ir ļoti veca 
paraša. Vīrieši nekad nedrīkstēja aizmirst 
cepuri – no galvas to ņēma, tikai istabā ienā-
kot. Ar kailu galvu pa lauku vai ceļu nekad 
nestaigāja, to darīja tikai jaunavas. Sievas 
galvas apsedza ar zīda drēbes cepurēm vai 

lakatiem. [Rakstu krājums Novadu Tērpi”, 
XV, 1938. g.]

Aina Putneviča 
dzimusi 1930. g. Bir-
žu (tagad Kalna) pa-
gastā. Kopš 1943. g. 
dzīvojusi Elkšņu pa-
gasta Patrupos, mā-
cījusies Elkšņu skolā, 
iesvētīta (1948. g.) 
un laulājusies (1963. 
g.) Elkšņu baznīcā. 
Pārdzīvojusi iekār-
tu maiņas, pēckara 
postu un nabadzību, 
ilgus gadus strādā-
jusi uz šaursliežu 
dzelzceļa. Kopš 2014. 
g. vecumdienas vada 
Aknīstes sociālās aprūpes centrā. Arī viņas 
dzīve ir daļa no Latvijas likteņstāstiem. To 
turpina dokumentēt jau 4. paaudze – Ainas 
brālēna meitas Līgas dēls Aivars Lucijanovs 
ar savu fotogrāfi ju, kurā Aina fotografēta 80. 
dzimšanas dienā, piedalījās Lauku partnerī-
bas Sēlija jauniešu fotokonkursā un saņēma 
godalgu. Anotācijā Aivars raksta, ka Aina ir 
vecākā viņu dzimtā – joprojām garā moža un 
ļoti mīl puķes.

R. Urbacāne
Izmantoti Elkšņu pagasta 
Atmiņu istabas materiāli.

Kāda tautas tērpa stāsts

Aina Muižniece ar patēvu Staņislavu Rumpi 
un kaimiņieni, mežsarga sievu Mariju Resni 
no Krustceļiem pie Elkšņu baznīcas. Sievietes 

tērpušās pašdarinātos tautas tērpos. Aizmugurē 
aiz upes redzamas Kaminsku mājas Dzeņi, 

Ulmaņlaiku paraugsaimniecība. (Jānis 
Kaminskis, Valsts kontrolieris 20. gs. 30–jos 
gados, K. Ulmaņa pēdējās valdības fi nanšu 
ministrs). Fotografējis Pildagovičs 1946. g. 

Pirmpublikācija.

A. Putneviča 80. 
dzimšanas dienā Elkšņu 

pagasta Silakrogā. 
Fotografējis 

A. Lucijanovs, 2010. g.

Kas manī mazs un niecīgs,
Ir mazajai zemei rada,
Bet kas no lielās saules –
Tas mani augšup vada.
Man zeme ir miegs un sapņi,
Mans nomods – debess zils.
Kaut sapņi bieži pieviļ,
Nomods – tas nepievils.
( J. Jaunsudrabiņš)
20. janvāra vakarā pulksten 17.00 uz 

Barikāžu piemiņas ugunskura iedegšanu 
Lones ciematā sapulcējās lieli un mazi. Ie-
dedzām atmiņu svecītes mūsu tā laika varo-
ņu piemiņai, katrs mazais un lielais svecīti 
aizdedza savam varonim, un tas viņa sirdī 
ieguls visilgāk. Lones Tautas nama vadītāja 
aicināja godināt ar klusuma brīdi to dienu 
notikumus, Barikāžu laika upurus un šajā 
mirklī aptvert, kāpēc mēs katrs esam šeit, kā 
var būt šodien. Minūte ir tikai mirklis, to-
mēr tā var izšķirt tik daudz…

Indra Brutāne lasīja dzeju, dziedājām 
dziesmas „Lai sasaucamies”, „Dzimtenes 
dziesma” Valentīnas Runcītes pierakstā. 

Paldies Andrim Zariņam un Sergejam Kļa-
viņam, kuri piedalījās tajās baisajās dienās 
Rīgā Barikāžu notikumos un tagad, pēc 25 
gadiem, dalījās atmiņās un stāstīja bērniem, 
ko dara šodien, iedrošināja viņus, ka ir jā-
mācās, ka jāstrādā savā zemē. Izveidojās ļoti 
jauka, vajadzīga pēcpusdiena. Paldies Foto 

kabineta vadītājam Gunāram Spīdainim par 
izstādi Saukas pagasta pārvaldes zālē!

Secināju, ka var nerunāt neko, iedegt 
ugunskuru, sanākt kopā – tā ir tā īstā vie-
notība!

Pasākuma dalībniece 
A. Aišpure

Barikāžu piemiņas pasākumā Lonē

VIESĪTĒ, SAIMNIECĪBAS PREČU VEIKALĀ, JAUNS PREČU PIEVEDUMS!
Ziemas darba apavi.
Plašā sortimentā apsveikumu kartiņas un dāvanu aploksnes.

Gaidīsim Jūs veikalā Viesītē, Brīvības ielā 1!
Darba laiks darba dienās 8:00 – 17:00, sestdien 8:00 – 16:00.

Tālrunis: 26624390.
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Gada nogalē Elkšņos pirmā darbības gada 
jubileju svinēja rokdarbu un mākslas pulciņš 
pieaugušajiem un bērniem „Savam priekam”. 
Nodarbībās apgūtas noderīgas prasmes, pē-
tīts vērtīgais un savdabīgais kultūras manto-
jums tuvākajos pagastos. Paveiktais apkopots 
brošūrā „Sēlijas rokdarbu kamolu ritinot”, 
kas ir pulciņa vadītājas Līvijas Levinskas 
pirmais projekts. Otrs pulciņa mērķis – uz-
turēt kopā būšanas prieku, 
lai cilvēki noticētu paši sev. 
Jo arī pulciņa dalībniekiem 
ir sava pieredze, ar ko da-
līties – gan dzīves gudrība, 
gan rokdarbu darināšanas 
mākas.

Skaidrīte Medvecka, 
VRG Lauku partnerības Sē-
lija vadītāja: Jauki redzēt, ka 
katrs pagasts izceļas ar kaut 
ko unikālu, sev raksturīgu. 
Jūs ceļat godā senās tērpu 
detaļu darināšanas tradīci-
jas, ar kurām varam rotāt 
arī mūsdienu tērpus.

Valdis Piekuss, Saukas ev. lut. draudzes 
priekšnieks, dāvinot sveci: Lai nepietrūkst 
gaismas, tad viss izdosies!

Ausma Rubļevska, novadpētniece no Sla-
tes: Bērniņš ir pārkāpis viena gada slieksni, 
nostājies uz savām kājām! Nu lai tik skrien uz 
priekšu!

Sveicēju vidū Elkšņu un Saukas pagasta 
ļaudis, ciemiņi no Jēkabpils un Aknīstes no-
vadiem, Viesītes pašvaldības un muzeja Sēlija 

vadītāji, bet vistālāko ceļu 
mērojušas Bulduru audēju 
studijas pārstāves. Mar-
ta Ence, kurai pateicoties 
izdevies atjaunot darbam 

Ormaņkalna audējas Zentas Cīrules simtga-
dīgās stelles, priecīga, ka stellēs ieliktais grīd-
celiņš jau tuvojas nobeigumam, bet studijas 
vadītāja Arta Lēvica Elkšņus slavē par sakop-
tību, par pulciņa dalībnieku aktivitāti.

Daudz labu vārdu, ar mīlestību un iz-
domu sagatavotās dāvanas un apsveikumi 
aizkustināja, vakars noritēja gaišā, sirsnīgā 
noskaņā. Sajūsmu izraisīja četras dažādu 
meistaru ceptās tortes, dzirkstošais „Medus 
miestiņš”, kuru pagatavojis Ārijs Bārdulis, 

aromātiskā „Alīdas kafeja” no Vilmas Kov-
nackas ražotnes. Viesu sagaidītājs Spociņš – 
Jociņš (Andris Vinters ģērbies pulciņa nodar-
bībās gatavotajā tērpā) visu laiku rūpējās, lai 
nevienam nebūtu garlaicīgi. Patiešām, būs ko 
atcerēties! Cik daudz prieka var sniegt rado-
šums! Paldies visiem, kas ieradās sveikt mūs 
svētkos, paldies visiem, kas ikdienā mūsu 
darbībai snieguši atbalstu!

Pulciņš „Savam priekam” turpina dar-
boties, gaida jaunus dalībniekus, gatavojas 
nākošajam atbildīgam pasākumam – izstādei 
muzejā Sēlija.

R. Ratniece, pulciņa „Savam priekam” 
dalībniece

D. Gagunova foto

Savam priekam paveiktais izskan tālu

„Savam priekam” jubilejas pasākuma dalībnieki.

Pulciņa vadītāju Līviju Levinsku 
(1. no kreisās) Elkšņu pagasta 

pārvaldes vārdā sveic 
Indra Saturiņa.

Svētdiena. 2016. gada 17. janvāris. Skaista, sarmota ziemas 
diena. Saukas ciematiņa centrā Henrijs (karognesējs), Hel-
muts, Kristīne, Astrīda Zālīši, Nikodems, Veronika, Valdis, 
Vita, Iveta, Artūrs Elkšņi, Sanita, Rodrigo Lūši, Alvis, Sanita, 

Sintija, Krista, Sanija Dzikoviči, Andžela, Alīna Heisleres, Indulis Dambergs, Irma, Aivis 
Šmiti, Andris, Ilga Drēviņi, Andris Liniņš, Inese Vilcāne, Juris Veirihs, Austra Daukste, 

Barikāžu atceres 25 gadu pasākums Saukā
Biruta Beķere, Romāns 
Kielbickis, Velta Lāce pēc 
kopīgi nodziedātas Valsts 
himnas „Dievs, svētī Lat-
viju” iededza ugunskuru. 
Ciematiņā dzīvojošie bērni 
nolika plaukstās sasildītas 
svecītes visiem barikādēs 
kritušajiem.

Saukas bibliotēkā pie 
tējas tases visi klausījās 
Ivetas Elksnes, Kristas 
Dzikovičas, Veltas Lāces 
dzejas lasījumos, atmiņās 
dalījās Barikāžu dalīb-
nieki Indulis Dambergs, 
Romāns Kielbickis, And-
ris Drēviņš, Velta Lāce un 
bijušās Saukas arodvidus-
skolas direktora vietniece 
audzināšanas darbā Irma 
Šmite. Klātesošie iepazi-
nās ar bibliotēkā izveidoto 

materiālu izstādi par Barikādēm. Kavējo-
ties atmiņās, klausoties Romāna akordeona 
spēli, kopīgi dziedot dziesmas, vairākas 
stundas aizritēja nemanot…

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
Sanijas Dzikovičas foto
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NOVADA SKOLĀS

ERASMUS+ K2 aktivitātes projekta 
„WORDS UNITE US” dalībvalstu skolu pār-
stāvji no Latvijas, Lietuvas, Grieķijas, Bulgā-
rijas, kā arī paši sanāksmes organizatori no 
Rumānijas 10. janvārī ieradās Vulcana – Bai 
skolā „Ion Mareš”. No Viesītes starptautiska-
jā skolēnu kopīgās mācīšanās sesijā, kas ilga 
no 11. – 15. janvārim, piedalījās 5. – 8. klašu 
skolēnu grupa – Aiva Ļahtiņina, Zanda Zaļ-
akmene, Vendija Roze un Beāte Dārziņa, kā 
arī skolotājas Līga Blumbeka un Sarmīte Rati-
ņa. Sākumā skolēni piedalījās iepazīšanās no-
darbībās „Esi mans draugs!”. Katrs dalībnieks 
sevi prezentēja ar pašu sagatavotiem Power-
Point slaidiem vai video klipu. Sesijas laikā 
notika komunikācijas spēles, citas aktivitātes, 
lai skolēni sarunātos, apmainītos ar informā-
ciju, bagātinātu valodu zināšanas, iepazītos, 
sadraudzētos un izzinātu partneru valstis. 
Kopīgās mācīšanās sesijas mērķis bija saga-
tavot kopīgās e – grāmatas pirmo nodaļu – 
„Mana skola, mans reģions, mana valsts”, ko 
arī, kopā strādājot, paveicām. Mums notika 
apmācība par to, kā lietot interneta vidi infor-

mācijas apkopošanai un efektīvai nodošanai, 
ideju apmaiņai „e–Twinning!”. Visa informā-
cija un arī materiāli tiek ievietoti šajā vietnē, 
un par to atbildīgi ir partneri no Lietuvas.

Pirms brauciena tika organizēta skolēnu 
aptauja par partneru valstīm un par dalību 
projektā, dalībnieku sagatavošanas sanāksme 
kopā ar vecākiem, informācijas apmaiņa par 
braucienu un sasniedzamajiem rezultātiem.

Sesijas laikā dalībnieki prezentēja mājas 
darbus, stāstot un demonstrējot informāci-
ju par savām skolām, valstīm un reģioniem 
(PowerPoint, Prezi un Movie Maker prog-
rammās). Mēs prezentējām Latviju un mūsu 
tradīcijas, ko palīdzēja sagatavot 8. klases jau-
nieši, kā arī rādījām fi lmu par Viesīti, kuru 
uzņēma 5. b klases skolēni. Skolēniem arī bija 
jāuzraksta apraksts un jāprezentē divas Latvi-

jas pilis (to vecums, izmantošana, arhitektūra 
u.c.). Mūsu bērni bija izvēlējušies Rundāles 
pili ar Baroka stilu un grezno rožu dārzu. Sa-
vukārt otra izvēlētā bija Turaidas pils kā viena 
no senākajām viduslaiku pilīm Latvijā. Tieši 
tāpat pamatīgi un daudzpusīgi prezentējām 
savu skolu. Ļoti interesanti bija uzzināt par 
citu dalībvalstu skolu aktivitātēm un tradīci-
jām, kas deva iespēju īsā laikā interesanti „pa-
ceļot” pa citām Eiropas valstīm.

Noslēguma posmā skolēni sagatavoja pre-
zentāciju „Rumānija manām acīm”. Šo darbu 
skolēni darīja pēdējā sanāksmes dienā, kad 
bija iepazīta Rumānijas kultūra, vide, tradī-
cijas, cilvēki un valoda. Bērniem tā bija īpaša 
pieredze, jo viņi devās mācību izpētes braucie-
nos, tikās ar bērniem skolā, uzturējās rumā-
ņu ģimenēs. Skolēnu viesošanās ģimenēs tika 
plānota projekta pirmās starptautiskās sa-
nāksmes laikā. Skolēniem bija iespēja darbo-
ties praktiski nodarbībā „Nacionālā virtuve”. 
Viens no gardākajiem mirkļiem bija, sadalo-
ties dažādās komandās, gatavot Rumānijas 
tradicionālos ēdienus profesionālu pavāru uz-

raudzībā. Tika gatavota kukurūzas biezputra 
ar sieru, ceptas pankūkas, gatavots saldais ar 
augļiem un saldās bumbas. Komandā bērniem 
bija nepieciešama komunikācija un turklāt 
dažādās valodās, lai spētu veiksmīgi tikt galā 
ar uzdevumu. Vārdi mūs vienoja, lai ne tikai 
sazinātos, bet arī izzinātu citas valsts kultūru. 
Tieši tāpat skolēniem aizraujošs un atbildīgs 
bija pasākums „Let’s dance!”. Katrai projektā 
iesaistītajai grupai citiem dalībniekiem bija 
jāiemāca viena deja. Tas nav viegls uzdevums. 
Mūsu meitenes arī ar šo darbiņu tika galā. 
Tika dejotas dažādas starptautiski atpazīsta-
mas dejas populāru melodiju pavadībā. Tra-
dīciju izzināšanai bija noorganizēta tikšanās 
ar kokapstrādes meistara Dobra ģimeni, kurš 
dzīvo Vulcana – Bai. Meistara darbi daudzos 
dalībniekos radīja pārdomas ar savu kvalitā-

ti, izdomu un lielo mīlestību 
pret katru izgatavoto altāri, 
spoguļa rāmi, kumodi utt. 
Mācību izpētes braucienu programma arī bija 
pārdomāta un skolēniem saistoša. Dalībnieki 
apmeklēja vietējo pašvaldības centru, novada 
apkārtni un zināmā mērā sarežģīto starptau-
tisko ekumenisko centru, kas apvieno pareiz-
ticīgo, ebreju un musulmaņu ticības. Nelielā 
teritorijā atvērtas šīs trīs lūgšanās vietas. Kul-
tūras un vēstures izpētes programmas ietva-
ros tika apmeklēta valsts pirmā galvaspilsēta 
un grāfi stes centrs Tārgovište, kurā apmeklē-
jām arī pilis Ministrerul Culturii Complexul 
national Muzeal „Curtea Domneascā”, Club 
Vila Bran (CLIENTUL NOSTRU – PRIE-
TENUL NOSTRU), Peleš un Drakulas pili, 
kuras raksturo svarīgu posmu valstī. Sesijas 
dienas caurvija nepārtraukta centrālā nodar-
bību pamattēma „Mūsu valoda” (Vārdi mūs 
vieno). Sesijas noslēgumā projekta dalībnieki 
saņēma sertifi kātu par piedalīšanos nodarbī-
bās, mācību izpētes braucienos un praktisko 
darbu aktivitātēs. Skolēni projekta aktivitātes 
novērtē kā būtisku izglītības papildinājumu 
un praktisku dzīves pieredzi reālā vidē.

Aiva: „Man patika sesija un nodarbības. 
Cilvēki ir ļoti atvērti un draudzīgi. Ieguvu 
daudz jaunu draugu. Bija labs treniņš un izai-
cinājums manām angļu valodas zināšanām. 
Centīšos projektā aktīvi darboties arī turp-
māk, jo tas ir interesanti.”

Beāte: „Rumānija ir interesanta valsts. Ir 
daudz dažādu piļu, muzeju un arī pilsētu. Vie-
na no tām ir Vulcana – Bai, kurā dzīvo, ma-
nuprāt, visjaukākie un visdraudzīgākie cilvēki 
Rumānijā.”

Vendija: „Rumānija ir ļoti skaista. Man 
patika pilis, muzeji, skola, kalni. Bērni bija 
ļoti draudzīgi un droši. Ģimenes bija jaukas 
un foršas. Bērni aktīvi darbojās, izpalīdzēja, 
runājās un dejoja. Iemācīja skaitļus rumāņu 
valodā. Es tiešām iemācījos. Forši!”

Zanda: „Mācību brauciens bija ļoti inte-
resants. Daudz patīkamu emociju. Apguvu 
daudz ko jaunu un darīju dažādas interesan-
tas lietas, ko iepriekš nebiju darījusi. Forši! 
Mēs ar Aivu dzīvojām ģimenē, kurā bija divi 
bērni – Betija (14 gadi) un Mariuss (10 gadi). 
Ģimene bija ļoti jauka. Man ļoti patika Dra-
kulas pils un tās leģenda. Es iemācījos rumā-
ņu valodā aizskaitīt līdz 10, vēl arī dažus ci-
tus vārdus, tautas dejas, jo tās bija jautras un 
vieglas. Skolas direktore bija ļoti jauka un labi 
zināja angļu valodu. Skola pati bija maza, bet 
jauka, ar vēsturi.”

Materiālu apkopoja skolotājas 
S. Ratiņa un L. Blumbeka.

Foto no autoru personīgā arhīva

Viesītes vidusskolas skolēni piedalās pirmajā 
Erasmus+ projekta „Vārdi mūs vieno” starptautiskajā skolēnu 

kopīgās mācīšanās sesijā Rumānijā
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2015. gada izskaņā 12. decembrī jaun-
sargu komandas no Jēkabpils apkārtnes ti-
kās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas telpās, 
lai cīnītos par Ziemassvētku kausu. Lai sa-
sniegtu godalgotus rezultātus, bija jāpielieto 
liela daļa gada laikā iegūto zināšanu un jā-
parāda, ka par savu fi zisko sagatavotību arī 
tiek domāts. Deviņu komandu konkurencē 
Rites vienība izcīnīja vērā ņemamu rezultā-
tu – 3. vietu. Sacensību laikā tika pielietotas 

tūrisma, sakaru un topogrāfi jas zināšanas, 
kā arī ļoti svarīgs bija komandas darbs. Rites 
vienību pārstāvēja Elīna Liepiņa, Andželi-
ka Briede, Sanita Briede un Zintis Aleksis. 
Mums nebija lielas pieredzes, kā darboties ar 
rācijām, bet gāja labi un patika pielietot sa-
karu līdzekli, kas ir atšķirīgs no ierastajiem 
mobilajiem telefoniem. Daļai komandas bija 
aizķeršanās pie dažiem tūrisma elementiem, 
kā piemēram, traverss, jo tā bija pirmā reize, 

kad ar to sastapāmies.
Kopumā sacensības mums radīja jaukas 

un neaizmirstamas emocijas. Paldies jāsaka 
kafejnīcai „Karamele” par mūsu ēdināšanu!

Nākamajā gadā apņemamies turpināt 
cīņu par godalgām un par to, lai Rites pa-
matskolas jaunsargu vienības vārds skanētu 
Latvijā.

Rites pamatskolas jaunsargs 
A. Briede

Rites jaunsargiem – 3. vieta cīņā par 
Ziemassvētku kausu!

13. janvārī notika Barikāžu atceres die-
nai veltīts pasākums. Mēs, Rites jaunsargi, 
devāmies uz Rīgu – Zaķusalu. Tur piedalī-
jāmies pasākumā kopā ar Jēkabpils jaunsar-
giem, barikāžu dalībniekiem un daudziem 
citiem cilvēkiem, kuriem šī diena nozīmē 
daudz. Brauciena dalībnieki dalījās savās iz-
jūtās par šo pasākumu. Jēkabpils jaunsargs 
Judīte stāsta: „Es jau braucu trešo gadu, un 
katru gadu man ir prieks un gods braukt. 
Bija patīkami redzēt tik daudz jaunsargu 
kandidātu, kuri nodeva svinīgo solījumu.”

Žaklīna (Rites pamatskola) dalās savās 
sajūtās: „Bija prieks piedalīties. Klausoties 
pasākuma dalībniekos, uzzināju daudz jau-
na. Nepatika tas, ka nosalu, patika autobusā 
jautrā kompānija. Vēlētos daudz šādu pasā-
kumu, jo bija interesanti.”

Kopā ar mums pasākumā piedalījās 
arī Neretas vienības jaunsargs Evija: „Man 
ļoti patika patriotiskā gaisotne, patika tas, 
ka satiku un iepazinu jaunus draugus. Pat 
spītējot salam un aukstumam, bija jautri. 
Brīžiem gan rokas nosala un sals degunā 
knieba, bet tāpat es noteikti vēlētos vēl kādu 
reizi aizbraukt uz šādu pasākumu.”

Pasākums bija piepildīts ar atmiņu stās-

tiem un dziesmām. Tajā valdīja patriotiska 
gaisotne, kas lika raisīties sirsnīgām emoci-
jām – mīlestībai pret zemi, kura pieder tikai 
mums – latviešiem. Šādi pasākumi mums 
iemāca cienīt un saprast tos cilvēkus, kuri 

tālajā 1991. gadā piedalījās barikādēs, kuri 
panāca to, ka mēs šobrīd dzīvojam brīvā 
valstī.

Rites pamatskolas jaunsargs 
E. Liepiņa

Rites jaunsargi piedalās Barikāžu 
piemiņas pasākumā Rīgā

9. janvārī un 10. janvārī Kedaiņos 
(Lietuvā) notika starptautisks turnīrs 
„KĖDAINIAI ARENA CUP – 2016”, 
kurā piedalījās jaunie futbolisti, 

U–10 (2006. dz. g.) un U–8 (2008. 
dz. g.), no piecām valstīm – Lietuvas, 
Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas un 
Polijas. Latviju šajā turnīrā U–10 ve-
cuma grupā pārstāvēja divas – Viesī-
tes SS un Jelgavas BJSS – komandas.

Pavisam startēja 12 komandas, ku-
ras bija sadalītas divās apakšgrupās. 
Mūsu futbolisti, savā apakšgrupā spē-
lējot neizšķirti pret Viļņas un Kauņas 
komandām (1:1 un 0:0), zaudējot Ke-
daiņu un Tallinas komandām (0:1 un 
0:6), uzvarot Polijas komandu (1:0), 
savā apakšgrupā izcīnīja 4. vietu.

Spēlē par 7. – 8. vietu mūsējie lau-

kumā spēkiem mērojās ar otras apakš-
grupas ceturtās vietas komandu Kauņas 

„Olimpas” (Lietuva). Viesītes SS jaunie 
futbolisti piedzīvoja sāpīgu zaudējumu: 

1–2, kaut gan minūti līdz beigu signā-
lam bija vadībā (1–0). Tātad turnīrā iz-
cīnīta 8. vieta, un tas ir labāks rezultāts 
nekā pērn izcīnītā 12. vieta.

Paldies treneriem Imantam Sili-
ņam (Pļaviņas), Jānim Osim (Viesīte) 
un jaunajiem Viesītes Sporta skolas 
futbolistiem: Rendijam Pēterim Ro-
zem, Justam Jānim Čičinskim, Mārcim 
Prodniekam, Kristapam Mežaraupam 
no Viesītes un Endijam Lasmanim, 
Adrianam Dārziņam, Raineram Pa-
keram, Renāram Saliņam, Markusam 
Marcinkevičam, Reinim Hāzem no 
Pļaviņām!

Viesītes SS direktora vietniece
G. Klibiķe

Viesītes Sporta skolas jaunie futbolisti piedalās 
starptautiskā turnīrā Lietuvā
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Jau piekto reizi Latvijā tika atzīmēta 
„Pasaules Sniega diena”. Latvijā norisinājās 
ļoti daudz dažādu pasākumu, dodot iespēju 
bērniem iepazīt un izmēģināt visdažādākās 
aktivitātes uz sniega. Šogad „Pasaules Sniega 
dienas 2016” pasākumi norisinājās 68 paš-
valdībās. 14. janvārī tajā piedalījās arī Rites 
pamatskolas pirmsskolas, sākumskolas un 
pamatskolas skolēni un skolotāji. Jau no rīta 
9. klases skolēni aktīvi gatavojās visām Snie-
ga dienas aktivitātēm: tīrīja ledu, vilka tīklu 
uz volejbola laukuma stabiem, lika konusus 
un mērīja attālumu. „Pasaules sniega dienas 
2016” aktivitātes pirmie atklāja bērnudārza, 
pirmsskolas un sākumskolas klašu bērni. 
9. klases aktivitāšu vadītāji sadalīja koman-
dās mazos, un Sniega dienas sports varēja 
sākties. Iemīļotajā aktivitātē „Nika ragavas” 
visi bērni tika izvizināti ar ragavām ap ko-
nusiem, un sekundes, kas pavadītas, veicot 
uzdevumu, bija tīri simboliskas. „Egijas 
dārgumos” bērniem sniegā bija jāatrod pa-
slēptie brīnumi, ko viņi arī aizrautīgi kopā 
ar bērnudārza skolotājām darīja. „Veronikas 
labirints” – komandai kopīgi nācās izlikt no 

divām virvēm labirintu un vienam dalībnie-
kam, klausoties savas komandas norādēs, 
aizsietām acīm to iziet. Elīnas vadītajā „Bliez 
pa kasti!” katram tika doti vairāki mēģinā-
jumi ar hokeja nūju ripu ielidināt kastē. Jā-
atzīmē, ka vispirms mazajiem bija jāiemāca 
pareizi turēt nūju. „Lāsteku uzbrukums” – 
bērni ar prieku raidīja tās āliņģos un krāja 
punktus sev un komandai. Ar lielu aizrau-
tību bērni spaiņos grāba sniegu un nesa no 
lielā dīķa. Aktivitātes vadītāja Dagnija uz-
manīja, lai uzdevums tiek paveikts akurāti 
un ātri. Maira un Jāņa „Hokejslaloms” bija 
diezgan viegli pieveicams, jo izlēma, ka ma-
zie to var veikt bez slidām kājās. Katrs izgāja 
distanci un saprata, ka ripu ar nūju novaldīt 
nav nemaz tik viegli. Kad atsevišķās stafetes 
tika izpildītas, komandas pulcējās Ineses 
vadītajā „Sniegbolā,” kurā bērni iesildoties 
varēja mētāt bumbu pāri zemajam tīklam. 
Jautrākā aktivitāte bija hokejista formas ap-
ģērbšana. Komandai vajadzēja vienu savējo 
ietērpt hokejista formā. Jāatzīmē, ka tur ne-
iztika bez skolotāju un audzinātāju atbalsta. 
Beigās bērni brīnījās – nav zinājuši, ka ho-

kejistam tik daudz visādu lietu jāvelk virsū. 
Neizpratni radīja arī, „kā viņi tādā tērpā 
vispār var paspēlēt”. Pamatskolas skolēniem 
aktivitātes bija līdzīgas, tikai grūtības pa-
kāpe bija cita. Lielajiem gaidītākā aktivitāte 
bija biatlons. Skolēni sacentās slēpošanā un 
šaušanā. Tā kā lielākais akcents tika likts uz 
saturīgu un jautri pavadītu laiku, punktiem 
un sekundēm nebija lielas nozīmes. Visi iz-
kustējās, azartiski un sportiski pavadīja savu 
laiku. Ikviens saņēma apliecinājuma rakstu 
un karodziņu par piedalīšanos, kā arī aktī-
vākie saņēma nozīmītes. Lielu paldies vē-
lētos pateikt ikvienam 9. klases skolēnam, 
kas vadīja šīs aktivitātes un reizē arī ieguva 
pieredzi šādu pasākumu vadīšanā! Arī sko-
lotājām liels paldies par atbalstu un saprat-
ni šīs dienas pasākuma norisē! Liels Paldies 
skolotājām Ingai, Lilitai un Skaidrītei, kuras 
„saviem mazajiem” palīdzēja un kopā bija 
visās sniega aktivitātēs! Tiešām beigās pār-
ņem liels gandarījums, ka arī mēs esam daļa 
no 25 tūkstošiem „Pasaules Sniega dienas 
2016” dalībnieku.

Skolotāja V. Liepiņa

„Pasaules Sniega diena 2016” Ritē„Pasaules Sniega diena 2016” Ritē

Ar sala kniebienu degungalā un pūkainu 
sniega šalli atnākusi ziema. Ir klāt sen gaidītais 
laiks, kad baudīt ziemas priekus, tāpēc 14. jan-
vārī PII „Zīlīte” bērnus uz sportiskām un jaut-
rām izpriecām aicināja Pilsētas pele un runcis. 

Lai cik neparasti tas liktos, taču šoreiz tie abi itin 
labi sadzīvoja, jo runcim negaršoja pele ar fran-
ču smaržām.

„Zaķīšu” un „Mārīšu” grupas bērni kopā ar 
runci sekoja pa pelītes skrieto taciņu, visi kopā 

pavingroja, bet kopā ar pelīti šķiroja siera gaba-
liņus un graudiņus, pēc tam tos mala un vārī-
ja gardu putru. Vēl paguva uzcelt Lauku pelei 
jaunus skursteņus, lai krāsni varētu kurināt un 
gardo virumu uzvārīt. Runcim, protams, ar put-
ru bija par maz, tāpēc mēģināja noķert arī kādu 
peli, taču saprata, ka bērni ir veikli, un devās tās 
ķert uz pagrabu.

Lielāko grupu bērni jautri izdejojās ar Pilsē-
tas peli un runci, vāca pelei lielākos siera krāju-
mus, spēlēja kaķu koncertā ar dažādiem mūzi-
kas instrumentiem, kā arī palīdzēja pelei istabas 
uzkopšanā. Jautrā rotaļā tika pierādīts, ka runči 
patiešām ir labi un veikli peļu ķērāji.

Kopā tika jautri pavadīts laiks. Prieks un 
pozitīvu emociju guvums bija redzams bērnu 
sejās. Par aktīvu darbošanos Pilsētas pele bēr-
niem bija sarūpējusi arī nelielu cienastiņu. Pal-
dies runcim – metodiķei Daigai – par palīdzību 
pasākuma vadīšanā!

Pilsētas pele – sporta 
skolotāja Evita

Sportiskas izpriecas kopā ar Pilsētas 
peli un runci

„Taurenīšu” un „Rūķīšu” grupas bērni.
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Juris Misiņš
***
Ziemsvētku brīnums,
Jaungada brīnums…
kādus vēl brīnumu
brīnumus gaidām?
Brīnums jau tas,
ka mēs esam,
pasaule apkārt
mums brīnums.
Piedzimis bērniņš
ir lielākais brīnums,
rasas piliens uz zieda – 
jau brīnumi divi...
Kādu brīnumu paši
mēs radīt varam,
lai nebūtu pasaulē
šā stulbuma – kara?
Ar lūgšanām lūgušies
gadsimtiem ilgi,
no ļaunuma atpestīt
brīnumus šos.
Lūgšanas nelīdz,
paies miljoniem gadu,
varbūt kāds brīnums
mums saprātu dos.
26. 12. 2015.

TO NEVAR AIZMIRST
Sīks janvāra putenis
rūpīgi aizvāž grambas – 
zemes rētas, dvēseles rētas.
Vai slikti – viss gluds un tīrs!
Atmiņu arkls modies
atpakaļ visu griež
un spiež, un spiež,
uz smadzenēm
ar velēnu spiež.

Plaiksnī liesmu šķēpi,
dzirksteles ar dūmiem
kā rāvušies no važām,
it kā pa vītni griežas augšā,
līdz Pētergaiļa astei...
...Vēl viss ir mierīgi,
vēl kluss pie Basteja.
Putenis kā interfronte
pēdas jauc,
vīri uz Rīgu
tik brauc un brauc...
Latvija uz brīvību,
uz brīvību sauc!
Barikādes beidzās,
melnās ogles klāj sniegs,
sniegs nesedz, kur asinis lija.
Vīri brauc mājās...
Dārga ir brīvība,
daudzas sirdis stājās,
lai brīvība būtu mājās.
Sliedes uz brīvību
putenis neaizvilks,
līdz stiprās rokās
būs arkla balsti,
kas pratīs vadīt mūsu valsti.
12. 01.2016.

Atbalsta centrā „Viesītei”
Atbalsta centrā „Viesītei” Viesītē, Smilšu ielā 31 – 25, no 2016. gada janvāra 

tiek piedāvātas KLASISKĀ, SPA un FITNESA masāžas. 
Masāžas ir maksas pakalpojums. Ar pilnu masāžu pakalpojumu piedāvājumu 

var iepazīties atbalsta centrā „Viesītei” vai biedrības mājas lapā: 
www.cistiskafi broze.lv. 

Pakalpojumi tiek sniegti otrdienās un ceturtdienās, 
iepriekš piesakot apmeklējumu.

Klasiskā masāža tiek nozīmēta dažādu slimību profi laksē un ārstēšanā, kā arī 
relaksācijai. Piedāvāta tiek arī medus, šokolādes, relaksējošā aroma masāža u.c.

Ir iespēja iegādāties DĀVANU KARTES.
Iegādājoties karti, iepriecināsim un palutināsim savus tuvākos ne tikai svētkos, 
bet arī pēc nogurdinošas darba dienas. Masāža ļaus izbaudīt neaizmirstamus 

mirkļus, ļauties noskaņām un atcerēties dāvinātāju ar pateicību.
LABU SAJŪTU NEKAD NEVAR BŪT PAR DAUDZ!

Arī 2016. gadā funkcionālā speciālista vadībā tiek piedāvātas 
nodarbības bērniem stājas uzlabošanai, plakanās pēdas profi laksei un 

kustību koordinācijas uzlabošanai.
Nodarbības notiek pirmdienās no 16.30 līdz 17.15.

Nodarbības pieaugušajiem: stiepšanās un relaksācijas vingrojumi, 
muskulatūras nostiprināšana un trenēšana, 

stājas izkopšana un kustību attīstīšana.
Nodarbības notiek pirmdienās no 17.30 līdz 18.30

Pēc iepriekšēja pieteikuma pirmdienās centrā pieņem 
TEHNISKAIS ORTOPĒDS.

Informācija pa tel. 29161629 vai 26761035.

Aizvadītā gada 18. decembrī Rites Tau-
tas namā notika Rites pamatskolas Ziemas-
svētku eglīte. Katru gadu skolotāji kopā ar 
bērniem sagatavo vienreizēju priekšnesu-
mu. Šoreiz svētku prieku un Ziemassvētku 
atmosfēru radīja skolotājas Lilita, Inga un 
Natālija. Ziemassvētku priekšnesumam 
skolotājas jau sāka gatavoties novembra 
sākumā, kad tika sastādīts garš saraksts ar 
veicamajiem darbiem un pienākumiem. Es 
lepojos, ka mūsu skolā ir tik radoši, apņē-
mības pilni, darbīgi skolotāji! Ziemassvētku 
uzvedums tika gatavots tā, lai visi skolēni 
piedalītos pasākumā – kā aktieri, kā dejotāji 
vai kā dziedātāji.

Ziemassvētku koncertu atklāja devītā 
klase ar brīnišķīgu pašu sagatavotu priekš-
nesumu. Gaisā bija jūtama patiesa Ziemas-
svētku noskaņa. 9. klasei tika uzticēta arī 
svinīga egles iedegšana.

Man liels prieks bija par to, ka skolēni 
izrādīja interesi un aktīvi iesaistījās ludziņas 
„Mājiņa mežmalā” tapšanā. Viņu atveidotās 
lomas bija: Mājas gariņš, zaķi, rūķi, lapsiņa 
u.c.

Varam priecāties par to, cik radoši un 
daudzpusīgi ir mūsu skolas skolēni, kas 
talantīgu, aizrautīgu skolotāju vadībā gan 
dziedāja, gan dejoja. Skolas meiteņu an-
samblis dziedāja skaistas Ziemassvētku 
dziesmas. Neatkārtojami skanēja arī solo. 
Ļoti skaisti un raiti dejoja 1. – 3. klašu deju 
kolektīvs. 6. klases meitenes fantastiski no-
dejoja rūķu deju. 8. klases un 9. klases sko-

lēni iejutās Hip– Hop dejas ritmos. Protams, 
visgaidītākais viesis bija Ziemassvētku vecī-
tis. Pie eglītes viņš pārbaudīja katras klases 
skolēnu asprātību mīklu minēšanā, saņemot 
sengaidīto konfekšu paciņu. Pie konfektēm, 
ko sarūpēja skolas arodbiedrības priekš-
sēdētāja Natālija, tika arī skolas skolotāji, 
tehniskie darbinieki. Ziemassvētku iestudē-
jumu noslēdza visas skolas skolēnu kopīgā 
Ziemassvētku dziesma, kas radīja Ziemas-
svētku kopības sajūtu.

Pasākuma noslēgumā tika godināti la-
bākie skolēni, radošākie skolotāji. Pēc pasā-
kuma svētki turpinājās klubā kā visas skolas 
skolēnu kopīgs klases vakars. Klases vakaru 
klašu audzinātājiem palīdzēja vadīt Rites 
tautas nama vadītāja A. Guoģe un dīdžejs H. 
Romanovs no 8. klases. Arī klases audzinā-
tājas ar sajūsmu piedalījās atrakcijās un de-
joja kopā ar skolēniem.

Paldies visiem par jauko sadarbību! Pal-
dies Veronikai Geroimovai un viņas vecā-
kiem! Īpašs paldies Tautas nama vadītājai 
Ainai Guoģei par palīdzību un atbalstu! Pal-
dies Aigaram Klibiķim par sagādāto skaisto 
eglīti! Paldies skolotājai Lilitai Bārdulei par 
bagātu izdomu, radošu pieeju svētku tērpu 
tapšanā! Paldies skolotājai Ingai par ska-
nīgajām bērnu balsīm un jaunu skatījumu 
dziesmu pasniegšanā! Paldies visiem skolē-
niem, kuri aizrautīgi uzstājās, un dīdžejam 
Silvim Liepiņam!

Rites pamatskolas skolotāja 
N. Dirda

Svētkus atceroties
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Līdz februāra vidum turpinās uzņemšana 
gadu ilgajās Jauniešu garantijas profesionālās 
izglītības programmās. 18 profesionālās izglī-
tības iestādes visā Latvijā jauniešiem vecumā 
no 17 līdz 29 gadiem piedāvā bez maksas ap-
gūt 20 darba tirgū pieprasītas profesijas.

Jauniešu garantijas profesiju loks katru 
gadu tiek noteikts, konsultējoties ar nozaru 
ekspertu padomēm. Tādējādi jaunieši var būt 
droši, ka šīs profesijas ir darba tirgū piepra-
sītas. Ar projekta Jauniešu garantija piedā-
vātajām izglītības programmām var iepazī-
ties nacionālajā izglītības iespēju datubāzē: 
www.niid.lv/JGprofesijas.

Uzsākt mācības kādā no Jauniešu garan-
tijas profesionālās izglītības programmām 
var jaunieši ar pamatizglītību, vispārējo vidē-

jo vai profesionālo vidējo izglītību. Pieteikties 
aicināti arī jaunieši, kas strādā algotu darbu 
vai ir pašnodarbināti, kā arī tie jaunieši, kas 
mācās vakarskolā, iegūst vidējo izglītību tāl-
mācībā vai studē nepilna laika studiju prog-
rammās.

Mācoties Jauniešu garantijas program-
mās, audzēkņi saņem dažāda veida atbalstu, 
tai skaitā stipendiju no 70 līdz 115 eiro mē-
nesī. Papildus tam tiek nodrošināti nepiecie-
šamie mācību līdzekļi, bezmaksas dzīvošana 
dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pasā-
kumi. Mācības ietver arī 15 nedēļu ilgu kva-
lifi kācijas praksi, kuras laikā tiek apmaksāti 
ceļa izdevumi un naktsmītne, ja tas pamatoti 
nepieciešams.

Plašāka informācija par projektu Jaunie-

šu garantija pieejama VIAA interneta vietnes 
saitē: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija vai 
sadaļā „Jauniešu garantija”.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāte 
„Sākotnējās profesionālās izglītības prog-
rammu īstenošana Jauniešu garantijas ie-
tvaros” tiek fi nansēta ar Eiropas Savienības 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiro-
pas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas 
valsts budžeta.

Papildu informācija:
K. Keiča

VIAA Komunikācijas un programmu 
publicitātes nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67785461, 28628088,

e–pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv

Turpinās uzņemšana Jauniešu garantijas 
profesionālās izglītības programmās

Decembrī Viesītes Jaunatnes iniciatīvu 
centrā bērniem un jauniešiem bija iespēja, ko-
pīgi darbojoties, radīt Ziemassvētku noskaņu 
savās sirdīs un centra telpās.

Katru dienu jaunatni priecēja Ziemas-
svētku gaidīšanas kalendārs, kurā varēja 
ne tikai atrast kādu saldu pārsteigumu, bet 
arī uzzināt interesantus faktus par Adventi, 
Ziemassvētku ticējumus un paražas, kā arī 
minēt ar Ziemassvētkiem saistītas mīklas un 
atrast kādu Ziemassvētku novēlējumu.

Decembrī Viesītes Jaunatnes iniciatīvu 
centra apmeklētājiem bija iespēja izdarīt kādu 
labu darbu. Viņi visi kopā cepa piparkūkas un 
taisīja Ziemassvētku apsveikumus, kuri no-
nāca pie Viesītes novada 1. grupas invalīdiem. 
Piparkūku cepšanas un apsveikumu gatavo-
šanas process priecēja arī pašus labā darba 
darītājus – bērnus un jauniešus. Jauniešu do-
mes pārstāvji 23. decembrī sarūpētos sainīšus 
35 novadniekiem nogādāja personīgi, veltot 
arī kādu Ziemassvētku dziesmu. Liels paldies 
visiem, kuri iesaistījās labdarības akcijā!

Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra tel-
pas decembrī tika rotātas ar paštaisītiem de-
koriem. Vispirms tika izveidots simbolisks 
Adventes vainags, kurš priecēja ikvienu, kas 

decembra dienās ienāca centrā. Bērni un jau-
nieši paši gatavoja papīra eņģeļus un snieg-
pārslas, ar kurām rotāja eglīti. Decembrī bija 
arī iespēja iemācīties kādu Ziemassvētku ticē-
jumu vai pantiņu.

Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrs aici-
na ikvienu jaunieti savu brīvo laiku izmantot 
lietderīgi un iesaistīties centra rīkotajās akti-
vitātēs arī 2016. gadā. Janvāris centrā būs jau-

nu prasmju apgūšanas mēnesis – gatavosim 
piekariņus, cepsim calzone, gatavosim pēr-
tiķa gada simbolus, meklēsim labāko galda 
tenisa spēlētāju, kā arī visu mēnesi būs iespēja 
mācīties izteicienus dažādās valodās. Nāc un 
apgūsti ko jaunu!

Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra
Jaunatnes darbiniece L. Levinska

L.Liepiņas foto

Decembris Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā

Viesītes novads pārstāvēts mentoru 
apmācībās Lietuvā

No 13. – 22. decembrim Lietuvā notika 
starptautiskas apmācības „1 on 1: Interper-
sonal relationship in youth work” jaunatnes 
darbiniekiem un jauniešu līderiem Eiropas 
Savienības Erasmus programmas ietvaros. 
Apmācības kopā pulcēja 32 dalībniekus no 
Latvijas, Polijas, Baltkrievijas, Ukrainas un 
Armēnijas. Viesītes novada pašvaldību ap-
mācībās pārstāvēja Jaunatnes lietu speciālis-
te Laura Liepiņa. Projekta mērķis bija attīstīt 

kompetences, kuras nepieciešamas individu-
ālajā darbā ar jauniešiem.

Starptautiskās apmācības vadīja piere-
dzējuši eksperti, fasilitatori Nerijus Miginis 
(Lietuva) un Marina Korzh (Baltkrievija).

Nerijus Miginis: „Projekts tika veidots 
ar mērķi iedrošināt projektā iesaistīto val-
stu speciālistus pievērsties individuālajam 
darbam ar jauniešiem. Jaunatnes darbinieki 
zina, kā strādāt ar jauniešiem grupās, savu-

kārt mentora loma ir vēl vāji attīstīta. Jāpie-
min, ka šogad Lietuvā tika uzsākts aktīvs 
darbs pie NEET (jaunieši, kuri nemācās, ne-
strādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti 
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarb-
nieki) jauniešu atgriešanas izglītības sistēmā 
vai iesaistīšanas darba tirgū, kur lielu lomu 
spēlē tieši mentora prasmes individuālajā 
darbā. 

Turpinājums 20. lpp. »»»
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Vārds, uzvārds, vecums un dzīvesvieta. 
Juris Baldunčiks, Rīga/Viesīte.

1. Pastāsti, ar ko Tu šobrīd nodarbojies?
Strādāju uzņēmumā Samsung kā lielo 

klientu attiecību vadītājs. Darbs ļoti dinamisks, 
jo saistīts tieši ar viedtālruņiem un citām Sam-
sung mobilajām iekārtām, kur tirgū dažādi 
jaunumi, inovācijas utt. šobrīd parādās ļoti 
bieži.

2. Kā Tu raksturotu ceļu, kurš bija jāno-
iet, lai nonāktu tur, kur esi šobrīd?

Interesants! Atskatoties atpakaļ, redzu, ka 
daudz un dažādi sīkumi ir veidojuši to pro-
fesionālo bagāžu, kas šobrīd ir savākta. Ceru, 
ka ceļš patiesībā ir tikai sākuma posmā, jo ir 
vēl simtiem lietu, ko jau šobrīd redzu, ka vēlos 
iemācīties un apgūt (kā personīgai, tā profesio-
nālai izaugsmei).

3. Kādu izglītību esi ieguvis un vai tā ir 
ietekmējusi Tavu profesionālo darbību?

Protams, vispirmām kārtām Viesītes vi-
dusskola, kurā aizvadīts viss bērnības laiks. To 
atceros ar siltām atmiņām – kā skolas laikus, tā 
arī pašu mācību procesu. Dažkārt pirmdienā, 
braucot uz darbu, aizdomājos – cik patiesībā 

būtu nereāli forši, ja tagad varētu neiet uz dar-
bu, bet iet uz darbmācību pie Ulda Kažoka un 
taisīt tālāk pagājušajā nedēļā nepabeigto koka 
svečturi (mums vairākus gadus darbmācība 
bija pirmdienā kā agrā stunda).

Pārvācoties uz Rīgu, sāku studijas LU 
Ekonomikas un Vadības fakultātē, kur pabei-
dzu kā bakalauru, tā arī maģistru. Bija doma 
stāties doktorantūrā, bet kaut kā darbs kopā ar 
slinkumu un vēlmi dažkārt patusēties ar drau-
giem šobrīd šo plānu ir apstādinājis. Kopumā 
LU EVF varu noteikti ieteikt, ja kādam Viesītes 
vidusskolas 12. klases skolēnam ir interese pēc 

vidusskolas studēt ekonomiku, vadības zinī-
bas vai kādu citu uzņēmējdarbības aspektu. Ir, 
protams, vēl Banku augstskola un tā saucamie 
„Zviedri”, kuros es savulaik netiku iekšā, bet 
LU EVF, manuprāt, ir ļoti laba iespēja studēt 
budžetā, saņemt stipendiju, normālas kojas un 
laba infrastruktūra sportam un citiem hobi-
jiem. Ja kāds domā stāties, lai droši raksta Feis-
bukā – pakonsultēšu.

4. Tavuprāt, kādi atslēgas vārdi raksturo 
Tavus panākumus?

Kā jau minēju, tie panākumi nav nekādi iz-
teiktie šobrīd un vēl tāls ceļš ejams, taču nesen, 
piesakoties vienai stipendijai, minēju četras 
lietas, kuras izteikti audzina cilvēkos izcilību. 
Ceru, ka palikšu arī turpmāk tām lojāls: Mā-
cīšanās; Cieņa pret darbu; Nebaidīšanās kļūdī-
ties; Integritāte (Patiesums).

5. Vai bez pamatdarba Tev ir kādi hobiji 
vai aizraušanās?

Jā! Patiesībā ļoti daudzi no tiem saistīti arī 
ar citiem viesītiešiem, ar kuriem kopā spēlējam 
futbolu/basketbolu, kā arī citreiz uzraujam ģi-
tāru! Kādus pāris gadus atpakaļ iegādājos spo-
guļkameru, neteiktu, ka esmu kļuvis pat par 
amatierfotogrāfu, taču fotogrāfi ja ir ļoti foršs 

hobijs, kas iemāca daudzas lietas, kas var node-
rēt arī darbā, piemēram, veidojot prezentācijas.

6. Kādi ir Tavi turpmākie plāni, mērķi? 
Vai plāno apstāties pie sasniegtā?

Pagājušogad pabeidzu maģistru un nolē-
mu pagaidām neko jaunu nestudēt, taču esmu 
ātri sapratis, ka paliek ļoti garlaicīgi. Katru dar-
ba dienu sen zināmā biroja darbinieku situāci-
ja (Mājas – Darbs – Sports – Mājas). Noteikti 
kaut ko vēl mācīšos, var gadīties, ka kaut ko 
pavisam savādāku nekā līdz šim. Kā minēju, 
„Mācīšanās” bija viens no tiem atslēgas vār-
diem, kas nepieciešami izcilībai. Ja turpināšu 

mācīties, tad domāju, ka būs arī vairāk jaunu 
ambīciju, bizness utt.

7. Vai, Tavuprāt, ikvienam jaunietim te-
pat, Latvijā, ir iespēja realizēt savas idejas?

Jā, es domāju, noteikti! Galvenais, jāsaprot, 
ka nekas nenotiek vienas nakts laikā, un jābūt 
pacietīgiem. Ja runājam par ideju kā biznesa 
attīstīšanu, saprotams, ka sākumā ir vienmēr 
ļoti grūti un Latvija ir neliels tirgus, taču mūs-
dienās izzūd robežas visādos aspektos un savas 
idejas, ambīcijas nav nemaz nepieciešams iero-
bežot Latvijas robežās.

8. Ko Tev nozīmē Viesītes novads?
Protams, ka jau labu laiku dzīvoju Rīgā, 

lai gan vēl jo projām esmu deklarējies Viesītē 
un savu IIN dodu Viesītei (smejas). Esmu dzī-
vojis dažādās vietās un dažādās fi ziski citādās 
mājvietās, taču Viesīte vienmēr paliks Mājas ar 
lielo M, jo tur esmu uzaudzis. Bieži arī esmu 
sastopams Viesītē, tā kā nejūtos garīgi atrauts 
no šīs pilsētas.

9. Kāds būtu Tavs novēlējums vai ietei-
kums Viesītes jauniešiem?

Nesen dzirdēju vienas pasniedzējas novē-
rojumu, ka lauku bērni vienmēr uz augstskolu 
atnāk daudz labāk sagatavoti un gudrāki nekā 

Rīgas un lielo pilsētu bērni, kamēr lauku bērni 
vienmēr ir kūtrāki nekā uzstājīgie un labā ziņā 
nekaunīgākie pilsētnieki.

Esmu 100% pārliecināts, ka Viesītē atkal 
aug ļoti gudri jaunieši un, ja viņi pēc Viesītes 
vidusskolas varēs atmest to kautrīgumu, bik-
lumu utt., kas bija savulaik arī man, nonākot 
lielākajās pilsētās, tad vispār nekas viņus ne-
apstādinās! Esiet uzstājīgāki, nekaunīgāki un 
atcerieties, ka pēc aizcirstām durvīm vienmēr 
vēl paliek logs, pa kuru var ierāpties! ☺ 

Pierakstīja L. Liepiņa.
Foto no J. Baldunčika personīgā arhīva

Janvāra mēnesī sākam jaunu rubriku „Viesītes Jaunie Var”. Viesītes novadnieku sarakstā ir gana daudz spilgtu personību, ar kurām mēs 
visi varam lepoties, viņu vidū ne viens vien jaunietis. Pēc Eiropas Savienības standartiem jaunietis skaitās vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Šajā 
rubrikā vēlamies parādīt tos Viesītes novada jauniešus, kuri līdz 30 gadu vecumam jau ir daudz sasnieguši – uzņēmēji, vadītāji, direktori, lī-
deri, mediķi utt. Viņos ir vērts ieklausīties. Šoreiz par savu pieredzi un jau sasniegto pastāstīs Viesītes vidusskolas absolvents Juris Baldunčiks.
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««« Sākums 18. lpp
Latvijā šo projektu praktiski sāks ieviest 

2016. gadā, tāpēc ir svarīgi sagatavot zinošus 
speciālistus.”

Apmācību dalībnieks Sandris Krūmiņš, 
Ropažu novada pašvaldības Tūrisma un jau-
natnes lietu speciālists: „Par sevi personīgi 
varu droši sacīt, ka šis projekts bija gan pro-
fesionālā, gan personīgā ziņā vērtīgs. No teo-
rijas tika īsāk vai plašāk apskatītas vairākas 
teorijas, t.sk. Kolb’s cycle, Johari’s window, Th e 
hollistic approach in education, Erikson’s de-

velopment stagesc. Projekta laikā bija iespēja 
ne tikai teorētiski, bet arī praktiski izmēģināt 
vairākas 1 uz 1 un grupu metodes, piemēram, 
iejaukšanās (intervention), koučings (coac-
hing), mentorēšana (mentoring) u.c. Protams, 
tik salīdzinoši īsā laikā nav iespējams šīs me-
todes apgūt pilnvērtīgi, tomēr ieskats un sā-
kotnējā izpratne ir gūta, lai potenciāli nākotnē 
varētu padziļināt iegūtās zināšanas un pras-
mes, lai veiksmīgi pielietotu šīs metodes arī 
ikdienas darbā. Ļoti vērtīga atziņa profesionā-
lā ziņā – sapratu un pārliecinājos vēlreiz, ka 

neredzu sevi tiešā veidā ikdienā kā jaunatnes 
darbinieku, bet vairāk kā jau esošo jaunatnes 
lietu speciālistu. Šo atziņu nostiprināju, gan 
projekta laikā piedaloties aktivitātēs, gan arī 
brīvajā laikā pārrunājot dažādus jautājumus 
ar citiem dalībniekiem, piem., kopīgi daloties 
ar Viesītes JLS par pieredzi jaunatnes jomā.”

Apmācību laikā dalībnieki attīstīja kom-
petences individuālajā darbā ar jauniešiem 
un ieguva teorētiskas zināšanas par jauniešu 
psiholoģiju, darba ar jaunatni pirmsākumu 
vēsturi Eiropā, par jaunatnes darba prin-

cipiem, profesionālo ētiku, supervīziju un 
koučingu. Bez teorijas nedēļas garumā tika 
analizēti vairāki piemēri un situācijas, jau 
balstoties uz apgūto teoriju, kas savukārt ļāva 
praktiski izprast, kā jaunās metodes strādā 
realitātē. Piemēram, kā pareizi uzdot jautāju-
mus, lai jaunietis piekristu sarunai, vai kā ar 
pareizo jautājumu palīdzību ļaut jaunietim 
pašam pieņemt lēmumus. Individuālajā darbā 
ar jauniešiem svarīgi ir ievērot profesionālās 
robežas, novērtēt situācijas un prast efektīgi 
sadarboties ar policiju, medicīnas darbinie-

kiem, citiem jaunatnes darbiniekiem un psi-
hologiem.

Projekta laikā tika apmeklēts arī atvērtā 
tipa jauniešu centrs Lietuvas pilsētā Lentva-
ris. Centrā strādājošie jaunatnes darbinieki 
projekta dalībniekus iepazīstināja ar centra 
darbības specifi ku, realizētajām aktivitātēm 
un atbildēja uz jautājumiem.

Papildus apmācību procesā tika izman-
tota jauna metode – onlaina žetoni (Badge, 
www.badgecraft .eu). Dalībniekiem bija ie-
spēja vākt onlaina žetonus, kuri pierāda viņu 

iegūtās zināšanas. Žetonu metode apmācī-
bu laikā sniedz iespēju atskatīties uz mācību 
procesā apgūto un mācīties vienam no otra. 
Tāpat šī metode motivē mācīties pēc spēļu 
principa – jo vairāk spēlē, jo vairāk iemācies.

Projekta laikā izmantotās metodes un 
materiāli ir publicēti facebook grupā: 
https://www.facebook.com/
events/1522286314763016/

Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

Foto no autores personīgā arhīva

11. – 14. februārī Salas, Krustpils, Viesītes novados un Jēkabpilī 
norisināsies biedrības „Sky Amazons” organizētais ziemas gaisa 

balonu festivāls „Love Cup 2016”
Ir zināms, ka festivāls vienkopus pulcēs 30 

gaisa balonu pilotus no visdažādākajām pasau-
les valstīm un tas būs pirmais festivāls, kura 
lidojumi vienlaikus notiek vairākos punktos – 
Jēkabpilī, Krustpilī, Salā un Viesītē. Pagaidām 
netiek atklātas visas valstis, kas ar pilotiem un 
gaisa baloniem būs pārstāvētas festivālā, taču ir 
zināms, ka baloni būs dažādu izmēru un for-
mu. Debesīs virs Jēkabpils un novadiem pacel-
sies arī trīs sirds formas gaisa baloni. Savukārt 
pilotu rindas veidos izcilas personības, tostarp 
būs arī piloti, kas ar savu gaisa kuģotāja sniegu-
mu likuši runāt visai pasaulei.

Jau ziņots, ka neparastās kāzas un Pasau-

les Ginesa rekorda uzstādīšana notiks mīlestī-
bas tēmai veltītā ziemas gaisa balonu festivālā 
„Love Cup 2016”. Festivāla kulminācija notiks 
Jēkabpilī 14. februārī – Sv. Valentīna dienā, kad, 
laulājoties lidojuma laikā, Latvijā tiks uzstādīts 
pasaules Ginesa rekords. Vienlaikus lidojumā 
Gaisa balonos tiks salaulāti 50 jaunie pāri!

To, cik dažādi ir pāri, ikviens varēs sajust, 
iepazīstoties ar pāru vizītkartēm, kas tiek pub-
licētas festivāla informatīvo atbalstītāju in-
terneta vietnēs: www.skaties.lv, www.tvnet.lv, 
www.apollo.lv un citos.

Bet to, cik neparastus, krāsainus un at-
raktīvus kāzu tērpus pāri būs sev sarūpējuši, 

ikviens varēs redzēt 14. februārī, ierodoties 
klātienē Jēkabpilī vai sekojot Ginesa rekorda 
norisei interneta vietnē: www.lmtstraume.lv

Ginesa rekords ir pieteikts un ar nosau-
kumu „Largest airborde wedding” ir ofi ciāli 
reģistrēts pasaules Ginesa rekorda organizā-
cijā, kas, aktivitātei noslēdzoties, to ofi ciāli arī 
izziņos un organizatoriem izsniegs atbilstošu 
sertifi kātu.

Festivālu organizē biedrība Sky Amazons: 
www.skyamazons.lv

Festivāla Love Cup 2016 mārketinga
un sabiedrisko attiecību vadītāja

Z. Auziņa

Viesītes novads pārstāvēts mentoru apmācībās Lietuvā
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Ir sācies 2016. gads. Pirmais gada mēnesis 
drīz būs pagājis. Šo gadu tāpat kā citus iesākām, 
viens otram vēlēdami laimi. Lai tiek katram! 
Veselība un iztikšana, ticība un mīlestība, miers 
un saticība, panākumi darbā, sportā un mācī-
bās, dzīvesprieks. Vēlējumu ir daudz, tie ir da-
žādi. Cik skaisti būtu, ja tie patiešām piepildītos! 
Cik skaisti būtu, ja vismaz nekļūtu sliktāk. Kas ir 
nepieciešams, lai mums katram patiešām tiktu 
mazliet laimes?

Labie gadumijas vēlējumi ir virzieni, kuros 
ieguldīt mūsu cilvēciskos spēkus. Mums va-
jadzētu sev vienmēr atgādināt patiesību: „Kas 
negrib strādāt, tam arī nebūs ēst.” (2. Tes. 3:10) 
Ir laime, kura apciemo mūs tikai pēc labi pada-
rīta darba. Mūsu senči jau sen to bija novēroju-
ši: „Darbiņš man prieku deva, pilnu klēti labī-
biņas.” Tā ir laime, kad var pašas noadītu zeķu 
pāri dāvināt sev, bērniem vai mazbērniem! Tā 
ir laime, kad atliec muguru un vari apskatīt sa-
koptu dārzu, glītas sakņu vagas un skaistas puķu 
dobes! Tā ir laime, kad vari iekurt krāsni ar paša 
skaldītu malku! Tā ir laime, kad vari ar ragavi-
ņām vai slēpēm laisties no kalna. Bet… kalnā 
vispirms ir jāuzkāpj. Ir tik daudzas laimītes, kas 
veido vienu lielo laimes sajūtu. Laime pie mums 
neatnāks bez mūsu pašu pūlēm un sviedriem. 
Šādā nozīmē vietā ir vēl kāda atziņa: „Katrs pats 
savas laimes kalējs.” Kalēja darbs senatnē bija 
viens no fi ziski vissmagākajiem. Jo grūtāk un 
smagāk jāstrādā kādā virzienā, jo lielāks ganda-
rījums un prieks. Var jau panākumus gūt arī uz 
citu rēķina; tikt pie turības, zogot un blēdoties, 
saņemt labas atzīmes „špikojot” vai piesaistīt 
uzmanību, lieloties ar mantojumā saņemto. Var 
jau arī tā. Var jau arī mocīties bez laimes. Bet vai 
mums to vajag? Vai tad mēs gribam mocīties? 
Zinātnieki ir atklājuši, labsajūtas brīžos sma-
dzenēs izdalās dopamīns, tāpēc popularitāti ir 
guvis termins „laimes hormons”. Līdzās dopa-
mīnam ir arī serotonīns un endorfīni, kas tāpat 
izpelnījušies laimes hormonu godu. Pieminētie 
hormoni pastiprināti veidojas, mums sportojot 
vai citādi fi ziski kustoties. Mēs esam radīti ar 
noteiktām likumsakarībām. To vajadzētu ņemt 
vērā un iekļaut ikdienā kaut nelielas fi ziskas ak-
tivitātes. Ticība un baznīcas apmeklējums nevar 
aizstāt sportiskas aktivitātes. Un otrādi. Tikai 
sportojot un fi ziski kustoties, mēs varam būt 
apmierināti un laimīgi līdz zināmai robežai.

Tomēr tai daļai mūsos, ko apzīmējam ar 

vārdiem dvēsele un gars, ir cita barība. Tāpēc 
mēs klausāmies mūziku, apmeklējam teātri un 
izstāžu zāles, lasām grāmatas, ejam dabā un 
viens pie otra ciemos – dvēselei, mūsu perso-
nībai vajadzīgas pozitīvas emocijas, draugi, ar 
kuriem kopā smieties un izsāpēt bēdas, mākslas 
darbi, pie kuriem pasapņot, brīnīties, raudāt un 
priecāties. Nepieciešamas, lai sirdī un prātā no-
tiktu kustība pretī labajam. Un te atkal pašiem 
jāpieliek savas pūles. Lai apciemotu un uzņemtu 
ciemiņus, lai dotos uz koncertu vai mākslas dar-
bu izstādi, kaut mazliet ir jāpiespiežas. Arī, lai 
izlasītu vērtīgu, bet grūti lasāmu grāmatu, sevi 
jādisciplinē. Lai koptu attiecības, jāatrod laiks 
otram cilvēkam. Kādreiz vajadzīga drosme, lai 
izrunātos par jūtām. Citreiz jāpārvar vienkārši 
slinkums doties kaut kur ārpus mājas. Prom no 
ērtā zviļņa iepretī televizoram. Ir jau mazliet jā-
piespiežas vienmēr un visur. Un liekas, dvēsele 
ir tik pateicīga, tik priecīga, kad mēs atceramies, 
ka mums ir arī gribasspēks. Mēs katrs esam ra-
doša personība. Dvēsele grib radīt. Mēs esam 
mazliet laimīgāki, kad ne tikai klausāmies, bet 
paši dziedam. Kad ne tikai skatāmies, kā citi 
dejo, bet paši ļaujamies ritmam un melodijai. 
Dziesmu un deju svētkos laimīgākie ir tieši da-
lībnieki. Lielie un mazie, jaunie un vecie, kuri 
paši dzied un dejo. Bet toreiz bija arī nogurums. 
Tāds liels un laimīgs. Kas strādāja, tas arī paēda. 
Ir jau labi skatīties uz citu veikumu, bet pašam 
kaut ko radīt ir dvēseles svētki. Bet arī tas vēl 
nav viss, kas vajadzīgs laimei.

„Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes 
vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva 
mutes.” (Mt. 4:4), „Esiet priecīgi un līksmi, jo 
jūsu alga ir liela debesīs” (Mt. 5:12). Var pie-
nākt brīdis, kad sportošanai, mākslas baudīša-
nai, paša radošai darbībai tiek pārvilkta svītra. 
Slimība, vecums, mēs varam kļūt kurli vai akli, 
zaudēt roku vai kāju. Vai tāpēc visa laime vējā? 
Un vai visi veselie, varošie un darošie jūtas lai-
mīgi? Ir kāds izsalkums, kuru nevar remdēt ci-
tādi, kā vien Dievu lūdzot, Bībeli lasot, uzņemot 
sevī Svēto Vakarēdienu. Šo mūsu izsalkumu 
varētu labāk saprast, ņemot par piemēru bērnu. 
Nekas bērnam nevar aizstāt vecākus. Māmiņas 
vietā mēs bērnam lelli neiedosim. Lelle nemīl, 
tā ir tikai cilvēka kopija bez dvēseles. Mūsu gars 
ilgojas un tiecas pēc Debesu Tēva. Kaut kas mū-
sos atsaucas, kad Bībelē lasām: „Tu mani veidoji 
un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās.” 

(Ps. 139:15) Kaut kā tik dabiski mums šķiet sacīt 
lūgšanas vārdus: „Mūsu Tēvs Debesīs…” Kat-
ram bērnam ir par visu svarīgāk zināt un just, ka 
vecāki viņu mīl, ir kopā ar viņu. Ne visiem šajā 
pasaulē ir tāda laime. Bet visiem mums ir Debe-
su Tēvs, kurš saka: „Es tevi saucu tavā vārdā, tu 
esi Mans!” (Jes. 43:1) Un te atkal mums ir jāpie-
liek savas pūles. Visu Dievs ir gudri iekārtojis. 
To, kas nāk bez mūsu pūlēm, mēs nenovērtē-
jam. Tāpēc Viņš no mums mazliet ir paslēpies 
un saka: „Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, 
tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps at-
vērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, 
atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.” (Mt. 
7:7–8) Lai uzņemtu sevī Svēto Vakarēdienu, 
cilvēkiem senatnē bija jāsagatavo vīns un jāiz-
cep maize. Šodien mēs aizejam uz veikalu, bet 
būtību jau tas nemaina. Jēzus nesvētīja graudus 
un vīnogas par savu klātbūtnes turpinājumu. 
Viņš izvēlējās vīnu un maizi. Lai maizes kuku-
lītis nonāktu uz galda, daudz jāstrādā. Arī vīna 
pagatavošana prasa pūles. Lai lūgtos ar uzmanī-
bu un jūtām, ir jākoncentrējas. Tie, kuri meditē, 
apliecina to, ka tas ir vienkārši, bet arī grūti. Lai 
katru dienu lasītu Svētos Rakstus, atkal vajadzī-
ga pašdisciplīna. Lai aizietu uz dievkalpojumu, 
arī jāizkustas no mājām. Dievkalpojumā ir arī 
jāpiedalās. Ja būsi cilvēks, kuram ne par ko nav 
lielas daļas, neko negribēsi mācīties un klausī-
ties, paliksi kā pie slēgtām durvīm. Ja lūgsies no 
sirds, dziļi, karsti un ieinteresēti, Dievs atbildēs. 
Ja meklēsi, kā vari kļūt labāks ar Dieva palīdzī-
bu, radīsies iespējas, piedzīvosi, kā Dievs izmai-
na sirdi un dzīvi.

Daudz laba tikām nesen vēlējuši viens ot-
ram. Kas no tā piepildās un piepildīsies? Ko 
varam darīt kā savas laimes kalēji? Ko darīt, lai 
mēs būtu mazliet un vairāk laimīgi?

Kādu vakaru vecs indiānis sēž pie uguns-
kura un sarunājas ar savu mazdēlu. Vecaistēvs 
stāsta mazdēlam, ka katrā cilvēkā mīt divi vil-
ki – labais vilks, kurš atbild par labām domām, 
ticību, mīlestību, draudzību, par visu labo, un 
sliktais vilks, kas atbild par nenovīdību, skau-
dību, meliem un citām sliktām īpašībām. Starp 
šiem vilkiem visa mūža garumā ir nepārtraukta 
cīņa. Tad mazdēls jautā: „Vecotēv, bet kurš no 
vilkiem manī uzvarēs?” Uz to vectēvs atbild: 
„Uzvarēs stiprākais. Uzvarēs tas, kuru tu vairāk 
barosi!”

Mācītājs A. Pavlovičs

PĀRDOMĀM

Laimīgs, noguris un paēdis
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apmierināti un laimīgi līdz zināmai robežai.

ToTomēmērr tataii dadaļaļaii mūmūsosos,s, kkoo apapzīzīmēmējajamm ar

g j p
sos s atatsaucas, kad Bībelē lasām: „Tu mani veidoji 
un pieešķšķīri maman ķeķermeneni manas mātetes s miesesās.”

barosi!

Paldies, Viesītes puses ļaudis!
Paldies Elitai par siltajiem atvadu vārdiem un Gunāram par vijoles skaņām mammas pēdējā 
ceļā, paldies vīriem, kuri ātri un rūpīgi strādāja, lai sakārtotu mammas atdusas vietu. Mūsu 
pateicība kafejnīcas „Pils” meitenēm par bagātīgi klāto galdu un garšīgajiem ēdieniem! 
Paldies mammas bijušajiem kaimiņiem un darba biedriem par pēdējo tikšanās mirkli, 
atmiņām un ziediem! Paldies visiem, kuri domās teica ardievas mūsu mīļajai mammai, 
vecmammai un vecvecmammai Mirdzai Ķepulei! 

Meitas Inese, Iveta un Sarmīte ar ģimenēm
Talsos, 2016. g. 20. janvārī

IK „Valdis J” 
veic kravas pakalpojumus 
ar busiņu līdz 1,5 tonnām. 

Tālr. 29995941
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ViesītēViesītē
30. janvārī plkst. 17.00 Kultūras pilī tradi-
cionālais un nenopietnais deju SADANCIS 
KLABERJAKTS „Tai Tāltālā valstī...” Kon-
certā piedalās: Viesītes amatierteātris, tautas 
deju kolektīvi no Salas, Jaunjelgavas, Neretas, 
Viesītes, Krustpils un Jēkabpils novadiem. 
Ieeja bez maksas

6. februārī plkst. 18.00 Kultūras pilī Viesītes 
vidusskolas 12. klases ŽETONU VAKARS

9. februārī plkst. 15.00 Viesītē, kino zālē, 
latviešu režisores Rūtas Celmas – Kello 
dokumentālā pilnmetrāžas fi lma par pianistu 
Vestardu Šimku – „Brāmss un kazas piens”.
Kur starptautiski iemīļotais pianists 
Vestards Šimkus rod dievišķo enerģiju, 
ko tik dāsni dāvā saviem koncerta 
apmeklētājiem? Atbilde tiks rasta fi lmā 
„Brāmss un kazas piens”. 
Filma būs tuva ikvienam mūzikas mīļotājam. 
Tajā dzirdami latviešu komponistu Pētera 
Vaska un Andra Dzenīša skaņdarbi 
Vestarda Šimkus izpildījumā.
Filmas demonstrēšanas laikā viesosies režisore 
Rūta Celma – Kello, lai 
klātesošajiem pastāstītu par fi lmas 
radīšanas procesu.

12., 13. februārī Viesītē, laukumā pie Kultū-
ras pils, biedrības „Sky Amazons” organizē-
tais ziemas gaisa balonu festivāls 
„Love Cup 2016”
11.00 – gaisa balonu parauglidojumi;
17.00 – 21.00 degļu parāde cauri pilsētai 
un degļu šovs, atsaites lidojumi apmeklētā-
jiem par maksu.
Pilnu festivāla programmu un informāciju 
skatīt: www.skyamazons.lv, www.viesite.lv

13. februārī plkst. 17.00 
Kultūras pilī jauktais koris „VIESĪTE” 
aicina uz savu
30 gadu jubilejas koncertu
 „Aizturi elpu...”. Koncerta īpašais viesis – 
dziedātājs NORMUNDS RUTULIS. 
Koncertā piedalīsies draugi – Jaunjelgavas 
jauktais koris.
Atnāciet, mēs Jūs gaidīsim! IEEJA BRĪVA

19. februārī plkst. 15.00 Kultūras pilī 
viesojas cirks „ARMIDAN” (Lietuva)
Programmā: dažādi dzīvnieki, klauni, 
akrobāti u.c. Ieejas maksa: EUR 3,00; 4,00

20. februārī plkst. 22.00 Kultūras pilī grupa 
„TRANZĪTS” un DJ Ralfs
Ieejas maksa: EUR 4,00

24. februārī plkst. 9.30 Kultūras pilī Ēriks 
Balodis ar RIKKO lellēm muzikālā izrādē
„ĶIPLOCIŅŠ PIE ZIEMASSVĒTKU VE-
CĪŠA”. Darbojas 10 roku lelles: Ziemassvētku 
vecītis, Ķiploks – Ķiplociņš, Pirāts Bocmanis, 
Pirāts Kapteinis, Kapteiņa Papagailis, 4 Rūķi, 
Trollis. Ieejas maksa: EUR 1,50

5. martā plkst. 18.00 aktieris KRISTAPS 
RASIMS muzikālajā monologā „Personības 
dalīšanās”. Ieejas maksa: EUR 5,00; 6,00; 
7,00. Biļetes iepriekšpārdošanā no 8. februāra 
Kultūras pilī, tālr. 26513349

Lones Tautas namāLones Tautas namā
2. februārī plkst. 13.30 radošā darbnīca 
„Sveču liešana, smiešana, ticējumu izzinā-
šana” (Saukas pagasta zālē)

19. februārī plkst. 20.00 Elkšņu mednieku 
kolektīva „Mednieku stāstu konkurss” (sa-
zināties ar vadību)

27. februārī plkst. 14.00 Biržu kultūras 
nama kolektīvu koncerts (sekot reklāmai)

Rites Tautas namāRites Tautas namā
14. februārī plkst. 14.00 VALENTĪNDIE-
NAS pasākums 
„AR MĪLESTĪBU SIRDĪ”
PROGRAMMĀ: izrāde – A. Niedzviedzis 
„KLAČIŅA” Rites Tautas nama jauniešu 
sniegumā; Izrāde – A. Rubenis „DIRIĢEN-
TA NEDIENAS”– Rites Tautas nama ama-
tierteātris. Starp izrādēm uzstāsies Rites Tau-
tas nama sieviešu vokālais ansamblis „Rites 
balsis”. IEEJA: BRĪVA

Elkšņu kultūras namāElkšņu kultūras namā
15. februārī plkst. 15.30 
pasākums bērniem „Kā top svece”

26. februārī plkst. 18.00 
SANTAS KASPARSONES solo albūma „Sa-
meklē mani” koncerts. Īpašais viesis Ēriks 
Gruzniņš. Pie klavierēm – Kaspars. Ieeja: 
EUR 3,00; bērniem – EUR 1,00

27. februārī plkst. 9.00 
zolītes mači (sīkāka informācija pa 
tālr. 26435251 – Ārijs)

Kultūras afišaKultūras afiša

Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma, G. Dobrovska, S. Lūse un I. Černauska. 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. Iespiests: SIA “Erante”, www.erante.lv

 Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…
Jau saule riet. Sirds atvadās no dienas,
Sirds pretī klusumam un dusai iet...

Antons Kalva – Vaivods 
25.10.1929. – 22.12.2015. Viesītes pagasts
Irita Markovska 
14.09.1980. – 05.01.2016. Viesītes pagasts
Antons Galvanovskis 
18.12.1923. – 12.01.2016. Viesītes pagasts
Inta Mežaraupe 
21.11.1926. – 12.01.2016. Viesīte
Mirdza Ķepule 
01.05.1932. – 13.01.2016. Viesītes pagasts
Uldis Cirvītis 
15.07.1932. – 20.01.1016. Rites pagasts
Dainis Skrūzmanis 
21.11.1973. – 21.01.2016. Elkšņu pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Ir pilna lielā pasaule
Ar lieliem brīnumiem,
Un arī mēs, tie maziņie,
Nu piederam pie tiem.

Šajā laika posmā Viesītes novads ir 
papildinājies ar pieciem jaundzimušajiem – 
Karolīnu, Edgaru, Odriju, 
Heidiju un Rodrigo.

Sirsnīgi sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un sirds 
siltumu, bērniņus audzinot!

Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļa

Tie nerunā par mīlu balsī skaļā,
Tie līdzās stāv un klusi šalc.
Ir bērzam egle vēl tā pati zaļā
Un eglei bērzs arvien vēl tīrs un balts.
(H. Heislers)

Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa 
sirsnīgi sveic Zelta kāzu jubilejā

viesītiešus Maigu un Aleksandru Turļukus
(laulība reģistrēta 

1965. gada 31. decembrī).

Vēlam veselību, možu garu un 
saticību arī turpmāk!

Cienījamie pašvaldības zemes nomnieki!
Lūgums pārbaudīt zemes nomas termiņus un, ja nepieciešams, 

pagarināt zemes nomas tiesības, griežoties novada pašvaldībā pie Nekustamo īpašumu 
vecākās speciālistes S. Puzānes pašvaldības darba laikā 

(tālr. 65245492, 29498299, e–pasts: svetlana.puzane@viesite.lv) vai pagastu pārvaldēs.


