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Dziedot dzimu, dziedot augu,
dziedot mūžu nodzīvoju
10. janvārī 90. dzimšanas dienu atzīmēja mūsu novadniece Ārija Jurkevica,
tāpēc devāmies ciemos aprunāties par dzīvi. Jau sarunas sākumā viņa teic, ka nerunās par tumšajiem dzīves posmiem.
Jubilāre dzimusi un bērnību pavadījusi Saukā, bijusi visjaunākā ģimenē, tāpēc
viņai ģimenē sākotnēji iedalīti vieglākie
darbi. Atskatoties uz dzīvi, viņa secina, ka
visskaistākais laiks ir bijusi bērnība, jo tad
visa ģimene bijusi kopā un dzīve tverta ar
vieglumu. Vecāki strādājuši savā saimniecībā, Ārijai bijušas divas māsas un brālis.
Pirmās četras klases mācījusies Dešu skolā,
mācības turpina Viesītes vidusskolā, studijas gan neturpina, jo nav fi nansiāla atbalsta.
Par kara laiku Ārijai ir visgrūtāk un vissāpīgāk runāt, vien noteic, “kas gājis, tas aizgājis”. Asaras acīs un klusums izsaka visu.
1945. gadā apprecējusies un pārcēlusies
uz Viesīti, ilgs laiks paiet, kamēr ģimene uzbūvē māju, toties tā ir sava, tāpēc tik
dārga. Vīrs – dzelzceļnieks, pēc šaursliežu
dzelzceļa līnijas likvidācijas Viesītē viņš
strādā Jelgavas stacijā par dežurantu. Uzaudzinājusi divas meitas (skolotāju un ārsti),
jau sagaidījusi mazmazmazbērnu.

Ārija visu darba mūžu strādājusi par
šuvēju. Rokdarbi, dziesmas un puķes ir
viņas spēka avots. Uzaudusi sev divus tautastērpus, savus viesus dižajā jubilejā sagaidījusi latviski un skaisti. Pati vairākas
reizes piedalījusies Dziesmu svētkos Rīgā,
viņasprāt, tas ir fenomens, jo visa latviešu
tauta saplūst dziesmā. Atvaļinājumos vienmēr ceļojusi, visspilgtāk no apmeklētajām
valstīm atceras Dāniju un Dziesmu svētkus
Igaunijā.
Jubilāre par dzīvi runā gaiši, lai gan bijis ļoti grūti, tomēr rūgtums ir izplēnējis.
Viņa atzīst, ka visvērtīgākais dzīvē ir ģimene, darba prašana un skološanās; mantu
var zaudēt, taču garīgās zināšanas paliek.
Ārija vēl plāno paveikt daudzus darbus,
bet visvairāk gaida pavasari, kad plauks un
priecēs puķes dobēs, putni čivinās un bērni
čalos. Neskatoties uz sūro dzīves stāstu, jubilāre ir ļoti gaišs, inteliģents un interesants
sarunu biedrs. No viņas var mācīties optimismu un izturību, taču mācība nāk nevis
no gadiem, bet gan attieksmes. Ārijas dzīves stāsts nav par to, ka dzīve ir viegla; tas
ir stāsts par cilvēku, kurš netur ļaunu prātu
uz dzīvi un tic, ka liktenis un dzīves uzde-

vumi ielikti jau šūpulī.
Vēlēsim Ārijai veselību un možu garu,
lai varētu sagaidīt simtgadi!
Viesītes muzeja “Sēlija” izglītojošā darba
un darba ar apmeklētājiem speciāliste
L. Levinska - Drozdova

Daudz baltu dieniņu!
Gadi aizsteigušies nemanot, čakli un ar
prieku darbojoties. Ārijas sirds pieder skaistumam, mieram un labajam visapkārt. Pat
grūtāku dienu piepilda vēlēšanās iziet savā
mīļajā dārzā, kaut uzrušināt dobes maliņu.
Tur dzīvo Ārijas prieks par uzziedējušo
dāliju krūmu, zaļo mauriņu, pašas izaudzēto kartupeli. Un dālijas, kā
pazīdamas un mīlēdamas
savu saimnieci, šoruden
bija tik greznas, košas un
ilgi ziedošas. Arī ielas maliņai jābūt sakoptai un tīkamai, jo te taču ir mīļā Viesīte, kur pazīstami cilvēki,
simtiem reižu izstaigātas
ieliņas. Nav saprotams, kā
var nesakopt savu māju un
apkārtni.
Kā ļaudis dzīvoja senāk?
To Ārija atceras ar prieku
un stāsta par bērnības un

jaunības dienu pasauli tēva mājās, kuru
vairs nav. Tautasdziesma un latvietes dzīves gudrība nāk no tām gaišajām dienām,
kas bijušas darba, rūpju un arī prieka pilnas. Dzimtas saknes tuvas un arī sāpīgas, jo
bijušo neatsaukt, bet ir vēl spēks aizbraukt
uz kapiem, lai tos sakoptu un noliktu pašas
dārzā izaudzētu ziedu pušķi saviem aizsaules radiem.
Mums, kas pazīst Āriju jau daudzus gadus, prieks par viņas dzīvessparu, izturību,
optimismu un labestību. Vēl varam sanākt
kopā stāstus stāstīt un klausīties, svinēt svētkus un katru labu dienu, kas atnākusi. Vēl
varam kopā dziedāt dziesmas un priecāties,
kā tās piepilda sirdi. Un Ārijai var prasīt,
kā “bēgt no vecuma”, tā viņa saka par savu
darbošanās prieku. Mums šķiet, ka viņai
tas izdodas lieliski, un lai tas tā turpinās vēl
daudzus, daudzus gadus.
Viesītes muzeja “Sēlija” darbinieki
Foto no Ā. Jurkevicas personīgā arhīva
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Informācija par ceļu un ielu attīrīšanu no sniega Viesītes novadā
Cienījamie Viesītes novada iedzīvotāji,
informējam, ka Viesītes novadā kopējais
ceļu garums ir 287,5 kilometri un novada ielu garums sastāda 23,5 kilometrus.
Visā novadā pašvaldībai piederošo ceļu un
ielu mehanizētu attīrīšanu no sniega veic
5 tehnikas vienības. Diemžēl šo apjomu 8

stundās vienlaicīgi fiziski nav iespējams
iztīrīt.
Ministru kabineta noteikumi nosaka,
ka pieļaujamais sniega segas biezums C
klases ceļiem ir 20 cm, D klasei – netiek
normēts. C klases ceļi no sniega jāattīra
18 stundu laikā, savukārt D klases ceļiem

laiks netiek normēts.
Viesītes novada pašvaldība un SIA
“Viesītes Transports” aicina iedzīvotājus
izturēties ar sapratni un atvainojas par sagādātajām neērtībām.
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa

OFICIĀLĀS ZIŅAS

Viesītes novada domes 2017. gada 18. janvāra
sēdē izskatītie jautājumi
Informatīvie jautājumi: domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs.
1. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr. 1/2017 “Par Viesītes novada pašvaldības 2017. gada budžetu” apstiprināšanu.
2. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr. 2/2017 “Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2015. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15/2013 “Par
pabalstiem Viesītes novadā”” apstiprināšanu –
nolēma, ka pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā būs 200,00 EUR un pabalstu varēs pieprasīt viena mēneša laikā no bērna piedzimšanas
dienas, saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to
akceptēšanas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā un publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Viesītes Novada
Vēstis”.
3. Par Rites pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu - Rites pagasta pārvaldes vadītāja no 2017.
gada 1. februāra būs Lilita Bārdule.
4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma - Viesītes pagasta “Vecromulīši”, trešās mutiskas izsoles ar augšupejošu
soli izsoles protokola apstiprināšanu.
5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma - Viesītes pagasta “Pie Ceplīša”, atkārtotās mutiskas izsoles ar augšupejošu
soli izsoles protokola apstiprināšanu.
6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā
dzīvokļu īpašuma - Viesītes pagasta “Melioratori” - 1 - atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu
soli un noteikumu Nr. 1/2017 apstiprināšanu.
7. Par Viesītes novada pašvaldības noteikumu Nr. 2/2017 “Par kārtību, kādā tiek veikti
Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie
iepirkumi” apstiprināšanu.

8. Par Viesītes novada pašvaldības apkures
sistēmas darbinieku stundas tarifa likmes noteikšanu - sakarā ar minimālās mēneša darba
algas pieaugumu kurinātājiem stundas tarifa
likme noteikta 2.38 EUR.
9. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
“Viesītes komunālā pārvalde” iesniegumu par
debitoru (mirušo personu) parādu norakstīšanu 4 mirušām personām.
10. Par Viesītes novada pašvaldības debitoru (mirušas personas) parāda norakstīšanu.
11. Par Viesītes muzeja “Sēlija” projekta
“Pastāvīgās ekspozīcijas “Vēstures klase” izveide” attīstību – atbalstīja projekta pieteikuma
iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fondā finansējuma saņemšanai.
12. Par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Nr.
8.3.5.0./16/1/001, realizēšanu – nolēma, ka
Viesītes novadu šajā projektā kā sadarbības
partneris pārstāvēs Jēkabpils novada pašvaldība
un projekta koordinators būs Jēkabpils novada
Izglītības un kultūras pārvalde.
13. Par darbadienas pārcelšanu 2017. gadā saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 15.
jūnija rīkojumu Viesītes novada pašvaldībā
pašvaldības iestādēs tiek pārcelta darbdiena no
piektdienas, 2017. gada 5. maija, uz sestdienu,
2017. gada 13. maiju.
14. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 3 personām un atteikumu 2
personām.
15. Par īres līgumu pagarināšanu līdz 2017.
gada 30. aprīlim 75 personām.
16. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar
1personu, par zemes nomas līguma slēgšanu
un rekultivācijas atļauju 1 juridiskai personai,

par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā
īpašuma Viesītes pagasta “Egļaudzes”, par
zemes nomas līgumu grozīšanu ar 1 personu, par adrešu piešķiršanu ēku/ būvju īpašumiem. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada
pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem,
starpgabalu statusa piešķiršanu un īpašuma
tiesību nostiprināšanu uz tiem Zemesgrāmatā. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu
3 pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem
īpašumiem un atsavināšanas procesa atcelšanu 2 pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem.
17. Par atzinuma sniegšanu par paredzētās
darbības (atkritumu apsaimniekošanas) atbilstību teritorijas plānojumam – nolēma apliecināt,
ka SIA “Nordic Recycling” paredzētā atkritumu
apsaimniekošana nav pretrunā ar Viesītes novada pašvaldības teritorijas plānojumu.
18. Par Viesītes novada pašvaldības iestāšanos Latvijas Futbola federācijā, Latvijas Volejbola federācijā, Latvijas Vieglatlētikas Savienībā, Latvijas Šaušanas federācijā.
19. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības amatu klasifikācijas sarakstā - Attīstības un
plānošanas nodaļas sastāvā iekļāva būvinženiera amata vienību un jaunatnes lietu speciālista
un jaunatnes darbinieka amata vienības pārcēla
no Kancelejas nodaļas uz Jaunatnes iniciatīvu
centru.
Nākošā novada domes sēde notiks š. g. 15.
februārī.
Informāciju sagatavoja pašvaldības
kancelejas vadītāja D. Vītola.
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi
novada mājaslapā: www.viesite.lv

“Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības
2013. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 17/2013
“Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā””
Viesītes novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr. 8/2016. APSTIPRINĀTI Viesītes novada domes 2016. gada 14. decembra
sēdē (prot. Nr. 17; 13.#). Izdoti saskaņā ar
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma” 3. panta trešo daļu, Ministru kabineta 27.05.2013. noteikumu Nr. 275 “Sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā

pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu.
Izdarīt Viesītes novada pašvaldības
2013. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 17/2013 “Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā”
šādus grozījumus:
1. izteikt 11.2. punktu šādā redakcijā:
“Viesītes novadā aprūpes mājās pakal-
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pojumus sniedz sociālā dienesta štata darbinieks aprūpētājs.”
2. svītrot 11.3. punktu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Viesītes Novada
Vēstis”.
Novada domes priekšsēdētājs
J. Dimitrijevs
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“Par Viesītes novada pašvaldības 2017. gada budžetu”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Viesītes novada
Viesītē. APSTIPRINĀTI ar Viesītes novada domes 2017. gada 18. janvāra sēdes lēmumu Nr. 10
(protokols Nr. 1). Izdoti saskaņā ar LR likumiem
“Par pašvaldībām”15. pantu, 43. pantu un 46.
pantu, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par valsts budžetu 2017.
gadam”.
1. Saistošie noteikumi nosaka Viesītes novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta
un speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu un
aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju
pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības
pamatbudžetu 2017. gadam šādā apmērā (1.
pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 3751538 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 4796926 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sāku-

mu – 59190 euro.
3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības
speciālo budžetu 2017. gadam šādā apmērā (2.
pielikums):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 211154 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi – 199874 euro,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 854 euro.
4. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības aizņēmumus 2017. gadam šādā apmērā –
132435 euro (3. pielikums).
5. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības
galvojumus 2017. gadam šādā apmērā – 49412
euro (4. pielikums).
6. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības
Autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmu 2017. - 2019. gadam (5. pielikums).
7. Viesītes novada dome lemj par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2017. gada

budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas
apmērā.
8. Viesītes novada dome no pašvaldības budžeta rezerves fonda piešķir finanšu līdzekļus,
nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu.
9. Viesītes novada pašvaldība 2017. gadā
nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un
budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
10. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai
piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu
un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos
pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
Novada domes priekšsēdētājs
J. Dimitrijevs

Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr. 2017/1 “Par Viesītes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”
PASKAIDROJUMA RAKSTS UN DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS
VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017. GADA BUDŽETAM
Likumu “Par Valsts budžetu 2017. gadam”
Valsts prezidents izsludināja 2016. gada 10. decembrī. Viesītes novada pašvaldības 2017. gada
prioritātes, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
nemainīsies, saglabājot uzsvaru uz drošas, kvalitatīvas un ilgtspējīgas dzīves vides radīšanu
Viesītes novada iedzīvotājiem.
Viesītes novada finanšu sistēmas galvenā
sastāvdaļa ir pašvaldības budžets. Tas ir pašvaldības darbības finansiālais pamats un finanšu
instruments, ar kuru pašvaldība nodrošina savu
autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar
pašvaldības finansiālajām iespējām.
Viesītes novada pašvaldības budžets sastāv
no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Budžetā ir iekļauti visu novada struktūrvienību un
iestāžu budžeti. Budžeta atbildīga plānošana ir
nozīmīga pašvaldībā, jo, veidojot sabalansētu
ieņēmumu un izdevumu plānu noteiktam laika
periodam, tiek nodrošināta 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 finanšu līdzekļu izmantošanu un to koncentrēšanu izvirzīto attīstības
mērķu sasniegšanai.
Pašvaldības darbības pamatnosacījumus
reglamentē LR likums “Par pašvaldībām”. Budžets ir izstrādāts saskaņā ar šo likumu un
pamatojoties uz likumiem “Par pašvaldību
budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību”,
“Par valsts budžetu 2017. gadam”, “Pašvaldības
finanšu izlīdzināšanas likumu”, likumu “Par
nekustamā īpašuma nodokli”, LR Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, ekonomisko kategoriju un funkcionālo
kategoriju klasifikāciju, kā arī nodokļu likumos,
pārējos MK noteikumos un citos likumdošanas
aktos paredzētajām prasībām.

Būtiskākās izmaiņas, kas ietekmē Viesītes
novada pašvaldības 2017. gada budžetu:
• 2017. gadā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI) aprēķini tika veikti atbilstoši jaunajam
Pašvaldību izlīdzināšanas (PFI) likumam, kas
ieviests 2016. gadā;
• ar 2017. gada 1. janvāri mainās minimālā
darba alga no 370 EUR uz 380 EUR. Algu fonda pieaugums visās iestādēs saistīts ar izmaiņām
likumdošanā gan saistībā ar minimālās algas
pieaugumu, gan izmaiņām pedagogu darba samaksā;
• nodokļa maksātāja minimālais mēneša
neapliekamais minimums samazināts no 75
EUR uz 60 EUR.

PAMATBUDŽETS
BUDŽETA IEŅĒMUMI
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus
veido nodokļu ieņēmumi – Iedzīvotāju ienākuma nodoklis; nekustamā īpašuma nodoklis;
nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību
nodevas; naudas sodi; ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī citi nenodokļu
ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi)
no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta
iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem (biļešu ieņēmumi, telpu noma, zemes noma un citi
ieņēmumi).
Viesītes novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2017. gadā bez aizņēmumu summām
plānoti 3751538 euro apjomā. No naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu 2017. gada
izdevumu segšanai tiks izlietoti 27190 euro.
Pašvaldības 2017. gada ieņēmumi (bez finansēšanas) ir par 44033 euro lielāki nekā iepriekšējā
budžeta gadā, tas saistīts ar pedagogu algu palielinājumu un mērķdotāciju (pedagogu atlīdzībai) piešķiršanas kārtību - 2017. gada budžetā
tā paredzēta astoņiem mēnešiem. Nesadalītais
līdzekļu atlikums uz 2017. gada beigām plānots
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32000 euro.
Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts atbilstoši reāli prognozējamiem ieņēmumiem, kas
paredzēti likumā “Par valsts budžetu 2017. gadam”, un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”.
NODOKĻU IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Viesītes
novada pašvaldības budžeta ieņēmumu avots.
Šogad tie plānoti 1887679 euro apjomā un ir
50,3% no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nodokļu ieņēmumi plānoti par 69344 euro lielāki.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi pašvaldības budžetā ir nozīmīgs nodokļu
ieņēmumu veids un sastāda 1659072 euro jeb
44,2 % no ieņēmumu kopējā apjoma, kas ir
par 88516 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%/80%.
Nekustamā īpašuma nodokli pašvaldības
teritorijā administrē pašvaldība, šajā gadā plānots iekasēt 228607 euro, kas budžeta ieņēmumos veido 6,1%.
NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Nenodokļu ieņēmumi ir valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi, procentu ieņēmumi
no kontu atlikumiem, pašvaldības iestāžu papildus ieņēmumi, ieņēmumi no īpašuma pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumi šogad plānoti 61893
euro, tas ir, 1,6% no kopējiem ieņēmumiem.
Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2017. gada budžetā
plānoti 45361 euro, tas sastāda 1,2% no kopējiem ieņēmumiem.
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BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību budžetā saņemtie transferti ir
maksājumi, ko novads saņem no citām pašvaldībām un valsts budžeta. 2017. gadā tie plānoti
1756605 euro apjomā, kas sastāda 46,8%, kas ir
par 15696 euro vairāk nekā iepriekšējā budžeta
gadā. Lielāko šo ieņēmumu daļu (50,6%) veido
dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda - 888343 euro, kas ir par 18804 euro vairāk nekā iepriekšējā budžeta gadā.
Mērķdotācijas pašvaldībām izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 2017. gadā
8 mēnešiem piešķirti 461291 euro, kas ir par
123667 euro mazāk nekā pagājušajā pārskata
periodā. Līdzekļi pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem 411984 euro,
mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēs
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sastāda 34272 euro, mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15035 euro, kā arī dotācija
1., 2., 3. un 4. klašu skolēnu ēdināšanai 31808
euro, mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
726 euro, finansējums asistenta pakalpojumu
apmaksai 30000 euro.
Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2017.
gadam” 14. pielikumu pašvaldībai piešķirta
mērķdotācija 35000 euro Viesītes veselības un
sociālās aprūpes centra pārbūvei.
Projekta īstenošanai “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” transfertu ieņēmumos plānoti
11000 euro, kas nodrošinās 6 cilvēkiem bezdarbnieka atlīdzību 150 euro mēnesī.
Transfertu maksājumus veido arī ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju
nodrošināšanai bērniem, kuri apmeklē Viesītes novada pirmsskolas izglītības iestādes un
mācās vispārizglītojošajās skolās, kā arī izglītojas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, šie
ieņēmumi sastāda 54000 euro. No līdzekļiem
ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm plānots saņemt
42871 euro par realizēto projektu “Meliorācijas
sistēmas atjaunošana Viesītes pilsētā un Viesītes
pagastā”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam
pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
apakšpasākumam “Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI
Ieņēmumu palielināšanai pašvaldība izmanto aizņēmumus, ievērojot valstī noteiktos
aizņēmumu mērķus. 2017. gadā likumdošanā
tiek saglabāti iepriekšējā gada aizņēmumu mērķi:
 ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai izglītības iestāžu investīciju projektiem, sociālo programmu
investīciju projektiem, pašvaldību katlumāju (ar

jaudu līdz 3 MW) energoefektivitātes uzlabošanas projektiem, investīcijām ārkārtas (avāriju)
seku neatliekamai novēršanai, pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei;
 ceļu un to kompleksa investīciju projektiem, t. sk. šo projektu ietvaros paredzēto
siltumtrašu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu
renovācijai un izbūvei (ar pašvaldības līdzfinansējumu ne mazāk kā 25% no kopējām izmaksām);
 pašvaldību prioritāro investīciju projektu
īstenošanai – 400 000 euro.
2017. gadā likumdošanā ir paredzēti jauni
aizņēmumu mērķi – kultūras iestāžu investīciju
projektiem (ar 40% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu) un investīciju projektu dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei.
Viesītes novada pašvaldība 2017. gada budžetā plānots Valsts kases kredīts 1142 453 euro
apjomā (par 540 618 euro jeb 52,7% vairāk nekā
bija plānots 2016. gadā) pašvaldības projektu
realizēšanas nodrošināšanai:
 Viesītes Radošās rezidences izveidošanas
projekta īstenošanai 29878 euro;
 Viesītes “Mīlestības takas” atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai projekta realizācijai 29689 euro;
 pašvaldības grants ceļu bez cietā seguma
posmu: Jaunkančuki – Priedes – Ikšķiles Viesītes pagastā un Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni Saukas
pagastā rekonstrukcijai 1082886 euro.

BUDŽETA IZDEVUMI
Budžeta izdevumu plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 934
“Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju
atbilstoši funkcionālajām kategorijām” un Nr.
1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.
Algu fonda pieaugums visās iestādēs saistīts ar izmaiņām likumdošanā. Saskaņā ar 2015.
gada 24. novembra MK noteikumu Nr. 656
“Noteikumi par minimālās mēneša darba algas
apmēru normāla darba laika ietvaros un minimālās stundas likmes aprēķināšanu” 2016. gada
25. oktobra grozījumiem Nr. 683 2017. gadā ir
palielināta minimālā darba alga no 370 euro uz
380 euro.
Novada pašvaldība arī 2017. gadā nodrošina visiem skolēniem vispārizglītojošās iestādēs
no 5. klases līdz 9. klasei brīvpusdienas, pirmskolas izglītības iestādēs brīvpusdienas nodrošina 5 - 6 gadīgajiem audzēkņiem.
Pamatbudžeta izdevumi 2017. gada budžetā plānoti 4796926 euro apjomā, kas ir par
560626 euro vairāk nekā pagājušā gadā. Uzturēšanas izdevumi sastāda 3491170 euro jeb 72,8
% no kopējiem izdevumiem, kapitālie izdevumi
sastāda 1305756 euro jeb 27,2% no kopējiem izdevumiem. Lai nodrošinātu kapitālajiem izdevumiem līdzekļu avotu, pašvaldība 2017. gadā
ņems aizņēmumu Valsts kasē 1142453 euro
apmērā.
Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši
pašvaldības budžetu funkcionālajām kategorijām.
01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas
institūcijām – domes un pagastu pārvalžu uz-
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turēšanai un Viesītes novada vēlēšanu komisijas
darbībai - 2017. gadā paredzēts 400125 euro
finansējums. Kā zināms, 2017. gada 3. jūnijā
Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas, un vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai plānots
22607 euro. Projekta “Vienotais klientu apkalpošanas centrs” darbībai paredzēti 6900 euro.
Kapitālajiem izdevumiem kopā plānoti 2700
euro. Līdzekļi paredzēti 2 datoru iegādei domes
vajadzībām un sabiedrisko attiecību speciālistam fotoaparāta zibspuldzes iegādei. Saukas
pārvaldes administratīvajai ēkai nepieciešana
ārdurvju nomaiņa.
01.890 Arī 2017. gada budžetā plānoti izdevumi neparedzētiem gadījumiem jeb rezerves
fonds - 20000 euro.
03.100 Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai novadā budžetā 2017. gadā plānoti 19506
euro.
03.300 Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai
plānoti 36854 euro.
04.100 Attīstības un plānošanas nodaļas
darbības nodrošināšanai 2017. gadā paredzēti
84757 euro. Plānots apmaksāt Iedzīvotāju lojalitātes kartes izveides izdevumus, informatīvās
tikšanās ar lauksaimniekiem, uzņēmējiem. Nevalstisko organizāciju pakalpojumiem plānots
2750 euro. Paredzēti izdevumi arī plānošanas
dokumentu izstrādei un aktualizēšanai, konkursa “Baltās mājas” izdevumiem, tikšanās ar
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Paredzēti
līdzekļi iedzīvotāju iniciatīvu konkursa izdevumiem - 4300 euro. Kapitālajiem izdevumiem
1500 euro paredzēts biroja tehnikas iegādei un
kondicioniera ierīkošanai.
04.900 Apvienotās Būvvaldes pakalpojumu
un administrācijas uzturēšanai paredzēti 12000
euro.
04.901 Pašvaldību budžeta parāda darījumiem paredzēti 9155 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 finansējums 1704485 euro apmērā. Paredzēts īstenot projektu “Viesītes Radošās rezidences izveidošana” 29878 euro apjomā, pārbūvējot bijušās Viesītes arodvidusskolas kopmītņu
telpas. Iecerēts arī turpināt darbu pie Viesītes
veselības un sociālās aprūpes centra izveides 35000 euro. Plānots Elkšņu pagastā nojaukto
objektu rekultivētās teritorijas apzaļumot, ierīkot apstādījumus un izveidot rotaļu laukumu
pagasta bērniem - 3000 euro. Rites pagastā
nepieciešams administratīvās ēkas fasādes un
ūdens notekcauruļu remonts - 1500 euro. Saukas pagastā paredzēta centra māju iekšpagalmu
sakārtošana, daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu remonts. Pašvaldības grants ceļu bez
cietā seguma posmu: Jaunkančuki – Priedes –
Ikšķiles Viesītes pagastā un Ozoliņi – Ķēķāni –
Zīlāni Saukas pagastā rekonstrukcijai paredzēti 1082886 euro. Turpināsies pašvaldības
īpašumtiesību sakārtošana un īpašumu tiesību
reģistrēšana, meža īpašumu plānu projektu atjaunošana. Ik gadu tam budžetā tiek paredzēts
finansējums, arī 2017. gadā šīm mērķim ieplā-
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noti 30000 euro. Tāpat turpināsies remonti pašvaldības māju un dzīvokļu īpašumos.
06.400 Ielu apgaismošanas uzturēšanai
paredzēti 21750 euro, t. sk. arī Saukas pagasta
centra apgaismojuma sakārtošanai.
08.111 2017. gadā jaunatnes jomā plānots
attīstīt jau iepriekšējos divos gados aizsākto
darbu pie projektiem ERASMUS+ programmā,
tostarp tiks uzsākts darbs arī pie viena Nordplus
Horizontal Programmas projekta.
Pašā gada sākumā Viesītes novads piedalījās jau pirmā 2017. gada jaunatnes jomas projekta realizācijā. Apmācībās “CultureLAB”. Projekta rezultāts – sagatavots melnraksts jaunam
ERASMUS+ projektam. Apmācības finansē
programma Erasmus+.
2017. gadā tiks realizēts pirmais Nordplus
Horizontal Programmas projekts “IT COMPETENCES FOR NON-PROGRAMMERS”.
Viesītes novada pašvaldība ir oficiālais projekta
partneris. Projekta partneri: Lithuanian Children and Youth Center (Lithuania), Interactive
Institute Swedish ICT (Sweden), Liepājas universitāte un Latvijas biznesa koledža. Projekta
kopējās izmaksas – 65 780 EUR.
Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra darbības nodrošināšanai šogad paredzēti 7858 euro.
Izdevumi paredzēti jauniešu aktivitātēm Sēlijas
novadu jauniešu padomē, jauno talantu konkursa “Homesick” rīkošanai, jauniešu dienas
“Dzimis Sēlijā” pasākumam, Zemes stundas
un labdarības pasākumiem, jauniešu aktivitāšu
projektiem.
08.210 Piecu bibliotēku uzturēšanas izdevumi novada pašvaldībā plānoti 111613 euro.
Arī šogad turpinās grāmatu fonda papildināšana novada bibliotēkās. 2017. gadā tiks iepirkti
bibliotēku krājumi par 5550 euro. Saukas pagasta Lones centra bibliotēka iegādāsies datoru.
Novada bibliotēkās katru gadu tiek pasūtīti periodiskie izdevumi iedzīvotāju lietošanai. Šogad
tos paredzēts pasūtīt 2500 euro apmērā. Bibliotēkas rīko arī dažādus tematiskus pasākumus.
08.220 Viesītes muzeja “Sēlija” darbības
nodrošināšanai paredzēti 95661 euro. Turpinās
muzeoloģisko priekšmetu iegāde, P. Stradiņa
skolas telpu remonti, tradicionālo pasākumu
(Muzeju nakts, gadskārtu dienu pasākumi,
mediķu salidojums, gleznotāju un amatnieku
meistarklases, Mazā Bānīša svētki, pilskalnu
sasaukšanās Baltu vienības dienā u.c.) rīkošana,
muzeoloģisko priekšmetu restaurācijas darbi.
2017. gadā tiks iegādāts portatīvais dators, seifs,
arhīva dokumentu skapis.
08.230 Pašvaldības četru kultūras iestāžu
izdevumiem plānoti līdzekļi 305506 euro, t. sk.
Viesītes kultūras pils rīkotajiem deju sadanču
“Klaberjakts”, amatierteātru festivāla “Maskas”
nodrošināšanai, Ģimeņu dienas, Bērnu un
bērnības svētku pasākumiem, Pilsētas svētku
pasākumiem, Pagastu svētkiem, LV simtgadei –
Baltā galdauta svētkiem, Aplido, apceļo, apmīļo
Latviju - pasākumiem. Līdzdalības maksas –
tautas mākslas svētkiem “Sēlija rotā”, “Zobens
un Lemess” festivālam, Latvijas mazpilsētu un
pagastu amatierteātru svētki Rīgā pasākumiem 27000 euro. Kultūras pils konferenču zālē jāatjauno konferenču galdi un krēsli - 1420 euro,
Tradīciju zālē jānomaina aizkari un drapērijas,

jāiegādājas linu tērpi deju kolektīva dalībniekiem Latvijas Dziesmu un deju svētkiem - 4000
euro. Nepieciešami radio mikrofoni, DMX
gaismu vadības bloks, putekļu sūcējs. Jānomaina serveris ar 18 kanāliem un vēl jāiegādājas 4
videonovērošanas kameras gaiteņos drošības
pasākumiem - 6700 euro. Remontiem Viesītes
kultūras pils (3. stāva deju mēģinājumu zāles
parketa, izstāžu zāles, lietus kanalizācijas notekcauruļu 5 vietās nomaiņai) plānoti 4000 euro.
Viesītes kultūras pilī nepieciešams atjaunot
ugunsdrošības inventāru, veikt kultūras pils
tehnisko inventarizāciju - 6500 euro.
Lones Tautas namā nepieciešams apkures
katla remonts, klavieru skaņošana, tērpu iegāde
Hip-hop dejotājiem - 500 euro.
Elkšņu kultūras namā jānovasko grīda lielajā zālē, jāiegādājas aizkari gala sienai, divi prožektori - 2500 euro.
Rites Tautas namā nepieciešams jauns sintezators vokālajam ansamblim, dienas aizkari
aktu zālē, 15 apmeklētāju krēsli, 4 galdi - 1130
euro.
08.620 Sporta kluba uzturēšanai un sporta
pasākumu organizēšanai paredzēti 22164 euro.
Plānots atbalstīt biedrības L.A.M.A. rīkoto motokrosa sacensību norisi Viesītē, novada stenda
šaušanas komandu sacensībās, Latvijas mēroga senioru volejbola sacensības “Sēlijas Kauss”
vīriešiem un sievietēm četrās vecuma grupās.
Piedalīties futbola komandas izbraukuma spēlēs, svarcelšanas, riteņbraukšanas un orientēšanās sacensībās - 6400 euro. Plānots iegādāties
eliptisko un TRX piekares sistēmas divus trenažierus par 800 euro. Papildināt arī pārējo kluba
sporta inventāru 1100 euro.
09.100 Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” uzturēšanai un audzēkņu (100 bērni) izglītošanai 2017. gadā plānots 234475 euro, t.
sk. valsts mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 31632 euro, valsts mērķdotācijas mācību līdzekļu un literatūras iegādei 908
euro, pašvaldības līdzekļi pedagogu atlīdzības
nodrošināšanai 101844 euro, paredzēti pirmsskolas 5 - 6 gadīgo bērnu (48 bērni) ēdināšanas
izdevumi no pašvaldības līdzekļiem - 8000
euro. Turpinās telpu remonti un labiekārtošanas
darbi. Plānota skaņu iekārtas pastiprinātāja un
mikrofonu iegāde 500 euro. Turpināsies darbs
pie izglītības iestādes teritorijā esošo bērnu rotaļu laukumu uzlabošanas un papildināšanas ar
jauniem rotaļu elementiem - 5000 euro.
09.201 Norēķinos ar citu pašvaldību izglītības iestādēm par bērniem, kuru dzīvesvieta
deklarēta Viesītes novadā, bet kuri apmeklē citu
pašvaldību izglītības iestādes, šogad plānoti izdevumi 75800 euro.
09.210 Kopējais plānotais finansējums pamatizglītības nodrošināšanai ir 882394 euro.
2016./2017. mācību gadā novadā darbojas 2 vispārizglītojošās skolas (359 audzēkņi). Skolu uzturēšanas izdevumiem plānoti līdzekļi 814510
euro, t. sk. valsts budžeta mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 8 mēnešiem 422010
euro, valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu un literatūras iegādei 6561 euro, valsts
budžeta mērķdotācijas 1., 2., 3. un 4. klašu skolēnu ēdināšanai 31808 euro, pašvaldības līdzekļi pedagogu atlīdzības nodrošināšanai 25163
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euro, paredzēti arī ēdināšanas izdevumi 5. - 9.
klašu skolēniem no pašvaldības līdzekļiem
30852 euro. Kapitālie izdevumi sastāda 42699
euro, kas paredzēti lietotas vieglās automašīnas
iegādei vidusskolas administrācijai 8000 euro,
arī datortehnikas, kopētāja, videoprojektora
iegādei un mēbeļu iegāde klašu telpām un kabinetiem Viesītes vidusskolā 8716 euro, vidusskolas telpu remontiem plānoti 35000 euro, Rites
pamatskolai portatīvā datora iegādei 300 euro.
Kopš 2015. gada vidusskola turpina divu
starptautisku Erasmus+ programmas līdzfinansētu projektu īstenošanu, un viens no tiem skolu
stratēģisko partnerību projekts inovācijām un
labas prakses apmaiņai “RECOGNIZE, REMEDY AND RE-ENGAGE” /Apzināt, Labot un
Atsākt/. Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt
skolas un skolotājus ar jaunām metodēm un
instrumentiem, lai efektīvi un profesionāli organizētu darbu skolēnu agrīnas skolas pamešanas
novēršanai, izplatītu labas prakses piemērus.
Projekta finansējums 2017. gadā ir 8896 euro.
Otra ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Words Unite Us”, Nr.
2015-1-RO01-KA219-015167_7, īstenošana
Viesītes vidusskolā turpinās no 2015. gada 1.
septembra. Projekta finansējums 2017. gadā ir
3897 euro. Abu projektu īstenošana turpināsies
līdz 2017. gada 31. augustam.
2016. gadā Viesītes vidusskola ir uzsākusi
jauna Erasmus+ programmas KA2 darbības
“Sadarbība inovācijām un labās prakses apmaiņai” skolu stratēģisko partnerību projekta “The
continuous development of teaching staff in a
multicultural environment” īstenošanu. Partneri: Heilig Graf, Turnhout pilsēta, Beļģija (projekta koordinators); Stensballeskolen, Horsens
pilsēta, Dānija; Takahuhdin koulu, Tamperes
pilsēta, Somija; Viesītes vidusskola, Viesīte, Latvija, Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Bursa, Turcija.
Projekta mērķis ir dot ieguldījumu pastāvīgā pedagoģiskā personāla attīstībā, izveidojot
apmācību programmu un organizējot tās pielietošanu, kā arī veicināt skolēnu integrāciju,
papildinot skolotāju prasmes darbam klasē ar
dažādām vajadzībām.
Projekta norisei plānoti 11495 euro. Projekta īstenošanas laiks 24 mēneši – no 01.09.2016.
līdz 31.08.2018. Projektu līdzfinansē Eiropas
Savienība.
0.510 Iepriekšējā budžeta gadā kaimiņu
pašvaldības izteica vēlmi sadarboties skolēnu
izglītošanā profesionālās ievirzes skolās. Tā radās doma Viesītes Sporta skolu pārdēvēt par Sēlijas sporta skolu, un 2016. gada 23. maijā skola
tika nosaukta par Sēlijas Sporta skolu. Jaunajā 2016./2017. - mācību gadā Sēlijas sporta skolā
mācības uzsāka 330 audzēkņi no pieciem novadiem (Viesītes, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un
Pļaviņu). Arī Viesītes Mūzikas un mākslas skola
2016./2017. mācību gadā atvēra no jauna divas
mācību klases Salas novada Salas vidusskolā un
Biržu pamatskolā. Interešu un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai 2017. gadā plānoti 347160 euro, t. sk. valsts
budžeta mērķdotācija pedagoģisko darbinieku
atlīdzībai 172168 euro, pašvaldības līdzekļi pe-
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dagogu atlīdzības nodrošināšanai 41880 euro.
Kapitālie izdevumi 13300 euro, lietotas vieglās
automašīnas iegādei Sporta skolai 10000 euro,
projektora, pulsometru, datoru un planšetdatoru treneriem iegādei Sporta skolai.
Šogad paredzēti 8340 euro jaunuzbūvētā
Sporta laukuma uzturēšanai un apsaimniekošanai.
09.600 Izglītības un kultūras pārvaldes pakalpojumu izdevumiem 2017. gadā paredzēti
10950 euro.
10.700 Sociālajai palīdzībai paredzēti līdzekļi 230668 euro, no tiem GMI pabalstiem
naudā, dzīvokļa pabalstiem, pabalstiem ēdināšanai, pārējiem pabalstiem atbilstoši pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem 103475 euro.
Lai veicinātu dzimstības pieaugumu novadā,
šogad tiek palielināts pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā no 100 euro uz 200 euro. Norēķiniem par novada iedzīvotāju uzturēšanos
sociālās aprūpes iestādēs paredzēti 92680 euro,
skolēnu transporta izdevumu kompensācijas
34513 euro.
10.900 Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai paredzētas izmaksas 135907
euro. Palielinājies noslēgto līgumu skaits par
asistenta pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām 30000 euro
apjomā. Kapitālajiem izdevumiem 350 euro
- kondicioniera iegādei, turpinās sociālā dienesta automašīnas operatīvā līzinga maksājumi - 3150 euro, 11210 euro veco ļaužu nama
uzturēšanai, 2845 euro dzīvojamās mājas
sociāli neaizsargātām ģimenēm un fiziskām
personām uzturēšanai.

KREDĪTSAISTĪBAS
Uz 2017. gada 1. janvāri Viesītes novada
pašvaldībai ir 9 aizņēmumu līgumi. Kopējā aiz-

ņēmumu Valsts Kasē neatmaksātā daļa ir 2 503
808 euro.
Kredītu atmaksai 2017. gadā budžeta izdevumos ieplānoti 132435 euro, t. sk.
 11116 euro – Kaļķu ielas rekonstrukcijai
posmā no P. Stradiņa ielas līdz Robežu ielai Viesītes pilsētā;
 40988 euro – radniecīgās kapitālsabiedrības SIA “Viesītes komunālā pārvalde” pamatkapitāla palielināšanai KF projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē”;
 12080 euro – Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rites
pamatskolā;
 26712 euro - Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai PII “Zīlīte”, Pavasara ielā 6a, Viesītē;
 13188 euro - radniecīgās kapitālsabiedrības SIA “Viesītes komunālā pārvalde” pamatkapitāla palielināšanai KF projektā “Siltumenerģijas pārvades sistēmas paaugstināšana Viesītē”;
 11172 euro – Viesītes vidusskolas un Viesītes Sporta skolas sporta kompleksa jaunbūvei;
 8176 euro – Viesītes jauno kapu kapličas
jaunbūvei;
 8180 euro – Pavasara ielas un Sporta ielas
Viesītē atsevišķu posmu seguma maiņai un ietves būvdarbiem;
 823 euro – Meliorācijas sistēmas atjaunošanai Viesītes pilsētā un Viesītes pagastā.
Par saņemtajiem kredītiem pašvaldība norēķinās saskaņā ar grafiku, maksājumi tiek veikti regulāri, noteiktajā laikā un apjomā.

199874 euro apmērā.
Speciālajā budžetā atlikums uz 2017. gada
1. janvāri ir 854 euro, savukārt uz 2017. gada
beigām atlikumā plānoti 3954 euro.
Dabas resursu nodokļa finansējumu, turpinot iepriekšējā gadā iesāktos darbus, paredzēts
izlietot ar vides aizsardzību saistītiem pasākumiem: latvāņu invāzijas ierobežošanai, pašvaldības teritorijā esošo rekultivēto izgāztuvju monitoringa izdevumiem, atkritumu konteineru
iegādei, lielgabarīta atkritumu savākšanai, zivju
resursu papildināšanai.
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi piešķirti tādā
pašā apjomā kā iepriekšējā budžeta gadā. Finansējums tiks izlietots pakalpojumu apmaksai
par novada ielu un autoceļu uzturēšanu un Viesītes pilsētas Sporta un Smilšu ielu rekonstrukcijai ņemtā kredīta pamatsummas atmaksai.

PROGRAMMA
TURPMĀKAJIEM GADIEM
Viesītes novada pašvaldība piedalīsies Biedrības Lauku partnerība “Sēlija” izsludinātajā
atklātajā konkursā projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtā Lauku attīstības programmas
2014. - 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās
sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai.

ZIEDOJUMU UN
DĀVINĀJUMU BUDŽETS

Speciālā budžeta 2017. gada ieņēmumi
plānoti 211154 euro apmērā, t. sk. dabas resursu nodoklis 17000 euro un autoceļu (ielu)
fonda līdzekļi 191924 euro, un izdevumi

Ziedojumi un dāvinājumi saskaņā ar MK
noteikumiem par budžeta pārskatiem netiek
plānoti. Uz 01.01.2017. šo līdzekļu atlikuma
nav.
Viesītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs J. Dimitrijevs

Ir personas, kam ir pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu kā pierobežniekiem.
Ja pirmpirkuma tiesības netiks izmantotas, izsole sāksies 2017. gada 27. janvārī plkst.
9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
● Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma - Viesītes novada Viesītes pagasta “Melioratori” –
1, kadastra Nr. 56359000006, atkārtotu atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli:
dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 1
un 662/7129 domājamām daļām no ēkas uz

zemes gabala. Sākotnējā cena EUR 1366.40.
Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un
00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Izsole sāksies 2017. gada 28. februārī
plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2017. gada 27. februārim
(ieskaitot) darba dienās Viesītes novada
pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes
novads.
Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.

SPECIĀLAIS BUDŽETS

IZSOLES
● Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada Elkšņu pagasta “Kristapu Lauki” - atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli; nekustamais īpašums
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 19,9 ha
kopplatībā; sākotnējā cena EUR 23979.00.
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 2017. gada 26. janvārim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Īpašuma tiesības uz īpašumu var iegūt
tikai persona, kas atbilst likuma “Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” prasībām.

No 23. janvāra
līdz 2. jūnijam ir
MAINĪTS ELKŠŅU PAGA STA
KASES DARBALAIKS:
Kasiere Alita, tel.: 29102032

KASES DARBALAIKS
(NĪN apmaksai, zemes nomas maksai, sociālā dienesta izmaksām, dzīvesvietas
deklarēšanai, izziņai par deklarēto dzīvesvietu)
Pirmdienās 8:00 - 17:00
Trešdienās 8:00 - 12:00
Piektdienās 8:00 - 14:30
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Noslēdzies trešais sadarbības gads ar Somijas
labdarības organizāciju “Bikypan”
Nu jau aizritējuši trīs gadi, kopš Sociālajam
dienestam aizsākās veiksmīga sadarbība ar Somijas labdarības organizāciju “Bukypan” Ekenas pilsētā. Sadarbības iniciatore bija Viesītes
vidusskolas absolvente Ieva Vimba, kas Alūksnē
ar Somijas organizāciju sadarbojas daudzus
gadus. Triju gadu laikā ir izveidojušās siltas un
draudzīgas attiecības. Sociālas dienests ir bijis
pieredzes apmaiņas vizītē Somijā, lai iepazītos
ar organizācijas “Bikypan” darbību - kā tiek organizēts darbs, lai viņu sarūpētās lietas nonāktu
pie tiem, kam tas ir visnepieciešamākais.
Ar Somijas labvēļu palīdzību tika saņemti
tehniskie palīglīdzekļi (spieķi, elkoņa spieķi,
rokas pagarinātāji, ratiņkrēsli, sanitāro iekārtu palīglīdzekļi, funkcionālās gultas), higiēnas
preces pieaugušajiem un bērniem, apģērbs,
apavi, mēbeles, sadzīves tehnika utt. Jāteic, ka
vislielāko atbalstu ir saņēmis Viesītes jaunatnes
iniciatīvu centrs, kam no Somijas tika sagādātas
mēbeles (galdi, krēsli, dīvāni un plaukti), paklāji, rokdarbu materiāli, galda spēles visām vecuma grupām (novuss, galda hokejs, puzles utt.),
slidas, leļļu māja, mikroviļņu krāsns, krūzes un
kancelejas piederumi. Somijas organizācijas
atbalsts Jaunatnes iniciatīvu centram ļauj jau
otro gadu pilnvērtīgi funkcionēt un nodrošina
iespēju novada bērniem un jauniešiem radoši
pavadīt laiku pēc skolas. SIA “Viesītes veselības
un sociālās aprūpes centrs” ir saņēmis gultas,
higiēnas preces, darbinieku formas tērpus, teh-

niskos palīglīdzekļus, gultas veļu un daudzas
citas noderīgas lietas.
Īpašu rūpi somu draugi ir uzņēmušies par
trijām novada ģimenēm (ģimeni ar personu ar
invaliditāti, ģimeni ar bērnu ar invaliditāti un
daudzbērnu ģimeni), ar kurām izveidojušās
abpusējas draudzīgas attiecības. Tas ir nozīmīgs
atbalsts ģimenēm.
Neatsverams atbalsts jaunajām māmiņām
šo trīs gadu laikā ir bijušas “Baby box” kastes,
kurās ir viss vajadzīgais jaundzimušajam līdz

viena gada vecumam.
Pēdējā vizītē 2016. gada 14. novembrī somu
draugi bija sagādājuši palīglīdzekļus, higiēnas
preces gan bērniem, gan pieaugušajiem, dažādus materiālus, galda spēles, novusa galdu un
hokeja slidas jauniešu centram, apģērbu un
apavus ģimenēm ar bērniem.
Viesītes novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja S. Matačina un
Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa
L. Liepiņas foto

Viesītes novada pašvaldības policijas darbs
2016. gada novembra, decembra mēnesī
Viesītes novada pašvaldības policijā 2016.
gada novembra un decembra mēnešos reģistrēti
4 iesniegumi (2016. gada laikā - 48 iesniegumi)
no Viesītes novada juridiskajām personām un
iedzīvotājiem, saņemti un apkalpoti 18 personu
izsaukumi. Par saistošo noteikumu nepildīšanu
brīdinātas 12 personas. Viesītes novada pašvaldības policijā ar dažādiem jautājumiem griezies
21 (gada laikā - 295) Viesītes novada iedzīvotājs,
9 gadījumos veikts darbs ar nepilngadīgajām
personām. Veikti 2 reidi novada ūdenstilpju apsekošanā, Viesītes ezerā, parādoties pirmajam
ledum, pārbaudīti 2 Viesītes iedzīvotāji, kuri
brīdināti par nedrošo ledu uz ezera.
Sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju, Probācijas
dienestu - 6 gadījumos, pārbaudīti 24 transportlīdzekļi un to vadītāju dokumenti. Veiktas
12 alkohola pārbaudes.
Par dažādiem pārkāpumiem uzsāktas 2 administratīvās lietvedības. Izteikti 11 brīdinājumi
mājdzīvnieku turētājiem par suņu laišanu brīvi
pārvietoties apdzīvotā vietā. Piedalījos īpašumu
un ceļu stāvokļa apsekošanā 6 gadījumos.
Veikta sabiedriskās kārtības nodrošināšana
4 publiskajos pasākumos.
Viesītes novada pašvaldības policija par
izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem
Viesītes novadā sastādījusi 10 administratīvā
pārkāpuma protokolus, t. sk.:
- par sadzīves atkritumu noteikumu pār-

kāpšanu 1 personai (pēc Latvijas APK 75. p.
2. daļas, protokols nosūtīts izskatīšanai Viesītes
novada pašvaldības Administratīvajai komisijai);
- par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu 1 personai (pēc Latvijas APK 106. p. protokols nosūtīts izskatīšanai Viesītes novada
pašvaldības Administratīvajai komisijai);
- par kūlas nepļaušanu 4 personām (pēc
Latvijas APK 51. p. - protokoli nosūtīti izskatīšanai Viesītes novada pašvaldības Administratīvajai komisijai);
- par īpašuma nesakopšanu, piesārņošanu
ar būvmateriāliem (pēc Latvijas APK 58. p. protokols nosūtīts izskatīšanai Viesītes novada
pašvaldības Administratīvajai komisijai);
- par īpašuma nesakopšanu, piesārņošanu
1 personai (pēc pašvaldības saistošo noteikumu
Nr. 27 trešās daļas pirmā punkta);
- par smēķēšanu, ko izdarījis nepilngadīgais, 2 personām (pēc Latvijas APK 421. p. 4.
daļas - protokoli nosūtīti izskatīšanai Viesītes
novada pašvaldības Administratīvajai komisijai).
Izbeigtas 8 Administratīvās lietvedības saistībā ar invazīvo augu (latvāņu) ierobežošanu.
Iegūts jauns apkarošanas līdzeklis, recepte izsniegta visiem zemes īpašniekiem, kuriem tika
konstatētas problēmas ar invazīvajiem augiem.
Ceram uz pozitīvu rezultātu.
Aizvadītajā gadā pašvaldības policija veica
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lielu darbu ar Viesītes novada domes nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisiju, aprīļa mēnesī tika apsekoti 143 īpašumi,
par dažādiem pārkāpumiem (iepriekšējā gada
nenopļautā kūla, piesārņojums, invazīvie augi
u.c.) tika izsūtīti 54 brīdinājumi. Paldies visiem
novada iedzīvotājiem, kas mūs saprata un reaģēja uz mūsu aizrādījumiem! Tiem, kas mūsu
aizrādījumus ignorēja, rudenī tika sastādīti 6
administratīvā pārkāpuma protokoli, piemēroti administratīvie sodi. Cienīsim mūsu dzimto
novadu, sakārtosim to, lai nav kauns teikt, ka šīs
ir manas mājas!
Gada laikā Viesītes novada ūdens tilpēs
veikts 41 reids, pārbaudīti 86 dabas draugi,
makšķernieki, atrasti 2 bezsaimnieku murdi
un 322 metri nelegāli ielikto zvejas tīklu. 2017.
gadā pastiprināti turpināsim iesākto darbu, īpaši zivju nārsta laikā, veicot kontroli visās novada
ūdens tilpēs gan diennakts gaišajā, gan tumšajā
laikā.
Ceram uz iedzīvotāju sapratni un atsaucību! Redzot pārkāpumu, neklusēsim, parūpēsimies par mūsu un tuvāko cilvēku labklājību!
Arī turpmāk novada iedzīvotāji var droši
griezties pie novada pašvaldības policijas darba
laikā - otrdienās un ceturtdienās, neatliekamos
gadījumos zvanot uz pašvaldības policijas telefona numuru: 22023089.
Ar cieņu, Viesītes novada pašvaldības
policijas inspektors J. Pučinskis
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Aizvadītais gads Viesītes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas
teritorija aptver Viesītes pilsētu, Viesītes, Elkšņu, Saukas un Rites pagastus.
Dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā kopā
reģistrētas 16 laulības (no tām 13 laulības reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā un 3 laulības
reģistrētas pie garīdzniekiem). No visām 16
noslēgtajām laulībām 22 personām tās bija
pirmās laulības, 9 personām - otrās laulības,
1 personai - ceturtā laulība.
2016. gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 30 jaundzimušie, no
tiem 16 meitenes un 14 zēni. Vecāki bērniem
devuši šādus vārdus: Rodrigo; Elza; Elizabete; Markuss; Sabīne; Emija; Emīls; Dāvis
Kristers; Toms (2 bērni); Raiens; Undīne;
Daniils; Madara; Dārta; Nellija; Gabriels;

Olivers; Viktorija; Beatrise Estere; Olīvija;
Edgars; Laura; Dins; Loreta; Ints Kristiāns;
Gabija; Olafs Daumants; Amēlija; Elīza.
No nodaļā reģistrētajiem 30 jaundzimušajiem paternitāte bērniem atzīta (vecāki nesastāv laulībā) 19 gadījumos, 1 gadījumā sastādīts reģistrs bez ziņām par bērna tēvu. No
visiem jaundzimušajiem 7 bērni reģistrēti kā
pirmie bērni ģimenē, 15 bērni kā otrie, 6 bērni kā trešie, 2 bērni kā ceturtie bērni ģimenē.
2016. gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 61 mirusī persona.
Mirušas 33 sievietes un 28 vīrieši. Vidējais
mirušo sieviešu vecums bija 80 gadi, turpretī
vidējais mirušo vīriešu vecums bija 71 gads.
Visbiežākie nāves cēloņi 2016. gadā bija hroniska progresējoša smadzeņu išēmija, sirds

un asinsvadu slimības, dažādi ļaundabīgie
audzēji.
Pēc iedzīvotāju pieprasījumiem atkārtoti
tika izsniegtas 15 apliecības, veikti papildinājumi reģistros sakarā ar tiesu spriedumiem
par laulību šķiršanu, par aizgādības tiesību
pārtraukšanu, par uzvārda maiņu, izsniegtas
izziņas tiesu izpildītājiem par personu miršanas faktu.
Kopā ar Viesītes kultūras pili tika rīkots
jau par tradīciju kļuvušais pasākums jaundzimušajiem bērniem – “Sudraba karotīšu
svētki”, tāpat arī visa gada garumā tika sveikti kāzu jubilāri, pāri, kuriem 2016. gadā bija
Zelta, Smaragda vai Dimanta kāzu jubilejas.
Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja D. Vītola

Viesītes pilsēta individuālās
mājas

2. 16.

6. 20.

6. 20.

3. 18.

2. 15.

5. 19.

3. 17.

7. 21.

4. 18.

2. 16.

6. 20.

4. 18.

9.

13 .

13 .

10.

8.

12.

10.

14.

11.

9.

13.

11.

Viesītes pagasts Eķengrāves
virziens

3. 17.

7. 21.

7. 21.

4. 18.

2. 16.

6. 20.

4. 18.

1. 15.

5. 19.

3. 17.

7. 21.

5. 19.

Elkšņu, Rites,
Saukas pagasti

4. 18.

1. 15.

1. 15.

5. 19.

3. 17.

7. 21.

5. 19.

2. 16.

6. 20.

4. 18.

1. 15.

6. 20.

Viesītes pagasts Viesītes ezera
virziens

5. 19.

2. 16.

2. 16.

6. 20.

8. 18.

8. 22.

6. 20.

3. 17.

7. 21.

5. 19.

2. 16.

7. 21.

Viesītes pagasts Vārnavas virziens
(iepriekš piesakot pa tālr. 25440203)

Papildus informācija:
1. Ikvienam novada iedzīvotājam un
uzņēmumam jāpiedalās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un jābūt noslēgtam atkritumu apsaimniekošanas līgumam ar SIA “Viesītes komunālā pārvalde”.
2. Atkritumi ievietojami tikai un vienīgi konteineros vai SIA “Viesītes komunālā pārvalde” marķētajos maisos. Izvešanas dienā konteineri un maisi novietojami
ceļa brauktuves malā, lai netraucētu transporta un gājēju kustību, tikai un tieši pie
saviem īpašumiem, nodrošinot atkritumu
savākšanas mašīnai ērtu piebraukšanu.
3. Viesītes pilsētā un pagastu centros
novietoti atkritumu konteineri ar speciālo
atveri dalītai atkritumu savākšanai:
3.1. zilie konteineri paredzēti papīram. Drīkst izmest jebkādu papīru, ieskaitot kartonu. Papīram jābūt sausam un

Maijs

tīram;
3.2. dzeltenie konteineri paredzēti
plastmasai. Drīkst izmest PET pudeles,
plastmasas kanniņas un plēves iepakojumus. Pirms ievietošanas konteinerā pudelēm, kanniņām un plēvēm jābūt iztukšotām, tīrām un saplacinātām;
3.3. zaļie konteineri paredzēti stiklam. Drīkst izmest tīras, tukšas stikla pudeles un burkas. Jebkāda cita veida stikls
(spoguļi, logu stikls, automašīnu stikli) un
keramikas izstrādājumi izmetami sadzīves atkritumu konteineros.
4. Ja kādu iemeslu dēļ atkritumus nav
iespējams izvest norādītajā datumā, atkritumi tiek izvesti nākamajā darba dienā.
5. Ja atkritumu savākšanas pakalpojums nav sniegts vai nav sniegts pienācīgi,
lūgums informēt SIA “Viesītes komunālā
pārvalde” pa tālr. 25440203.
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Decembris

2. 9.
6. 13. 4. 11.
16. 23.
20. 27. 18. 27.
30.

Novembris

Septembris
4. 11.
18.
25.

Oktobris

Augusts
7. 14.
21.
28.

Jūnijs

3. 10.
17. 24.
31.

Aprīlis

3. 10. 2. 8. 5. 12.
18. 15. 22. 19.
24.
29.
26.

Marts

2. 9.
6. 13. 6. 13.
16. 23.
20. 27. 20. 27.
30.

Februāris

Viesītes pilsēta daudzdzīvokļu
mājas, iestādes un uzņēmumi

Janvāris

Jūlijs

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē
Atkritumu izvešanas grafiks 2017. gadā

6. Ja nav noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu, nav nodrošināta
ērta piebraukšana atkritumu mašīnai, atkritumi nav ievietoti konteinerā vai marķētajā maisā, atkritumu apjoms atšķiras
no līgumā paredzētā savācamo atkritumu
daudzuma, nav veikta savlaicīga pakalpojuma apmaksa, atkritumu izvešana var
tikt atteikta līdz brīdim, kad īpašnieks nokārto visas saistības un panākta vienošanās par pakalpojuma atjaunošanu.
7. Jebkāda veida atkritumu izmešana,
atkritumus neievietojot konteinerā, marķētajā maisā vai izvairīšanās no piedalīšanās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā
ir sodāma atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58. pantam ar
naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņi
simti eiro.
Valdes priekšsēdētājs M. Blitsons
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Labdarības akcija Viesītes novada Māmiņu klubā
Ziemassvētku laiks ir labo darbu un ziedošanas laiks. Arī Viesītes novada Māmiņu klubā
ir aizvadīts spraigs darba cēliens. Aktīvās māmiņas piedalījās labdarības akcijā, kuras ietvaros
tika sarūpētas dāvanu kastes novada mazajiem
iedzīvotājiem no ģimenēm, kurām atbalsts ir
tik ļoti nepieciešams. Dāvanu kastēs tika saliktas lietas, kas nepieciešamas mazuļu ikdienai.
Sadarbībā ar Viesītes novada Sociālo dienestu
tika apzinātas ģimenes ar mazuļiem, kurām šīs

dāvanu kastes tiks nogādātas.
Liels paldies Māmiņu kluba aktīvistēm Jevgēnijai Grāvelei, Inesei Ponomorenko, Ievai
Upesjurei, Ivonnai Igaunei, Līvai Liepiņai, Sabīnei Zupai, Jolantai Kļaviņai, kuras ne tikai aktīvi
darbojas Māmiņu kluba aktivitātēs, bet arī no
sirds ziedoja mazuļiem nepieciešamās lietiņas!
Tāpat liels paldies māmiņām Līgai Griškēnai un
Diānai Caunei, kuras arī ielika savu daļiņu sirds
siltuma labdarības akcijas laikā! Arī liels pal-
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dies sakāms Mārai Juškevičai (biedrība “Cerību
krustceles”) par viņas dalību labdarības akcijā –
tika sarūpētas pašadītas zeķītes siltām kājiņām!
Ceram, ka mūsu Māmiņu klubs paplašināsies, iegūsim atbalstu no sabiedrības un jau
jaunajā - 2017. - gadā varēsim īstenot plašākas
aktivitātes, kas veicinātu mūsu mazuļu pilnvērtīgu attīstību, produktīvu brīvā laika pavadīšanu
māmiņām ar mazuļiem.
Māmiņu kluba iniciatore K. Matačina
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AKTUĀLI FEBRUĀRĪ

Biedrība “Lauku partnerība “Sēlija”” izsludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu no 01.02. 2017. līdz 01.03.2017.
Lauku iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldībām un biedrībām otrajā kārtā izsludinātas
gan uzņēmējdarbības Rīcības, gan sabiedriskā
labuma projektu Rīcības - sešas rīcības ar kopējo finansējumu 663 400 eiro.
Lauku attīstības programmas investīciju
pasākums 2014. - 2020. gadam Nr. 19. Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai Nr. 19.2. Atbalsts
darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju (www.lad.
gov.lv).
Vietējā sabiedrība Lauku partnerības Sēlija teritorijā ir rosināta darboties, lai uzsāktu
jaunas lietas, lai noticētu, ka gandrīz viss ir iespējams, ja vēlas un aktīvi darbojas, jo darbs
partnerībā veido pievienotu vērtību teritorijai.

Semināri “Kā sagatavot projektu pieteikumus LEADER programmas 2017.
gada projektu konkursam” notiks:
2017. gada 31. janvārī plkst. 11:00
Krustpils pagasta kultūras namā, Krustpils novads;
2017. gada 7. februārī plkst. 11:00 Biržu
Tautas namā, Salas pagasts, Salas novads.
Sīkāka informācija: http://www.partneribaselija.lv/
Uz individuālām konsultācijām var pieteikties pie Ligitas, lauku attīstības konsultantes, pa tālruni: 26526895 vai e-pastu: ligita.
kadzule@llkc.lv
14. un 15. februārī pulksten 10:00 Viesītes
kultūras pilī tiek organizētas mācības lauk-

saimniecības un meža zemju īpašniekiem,
kā arī citiem interesentiem “Meža dzīvnieku
postījumu samazināšanas iespējas Viesītes novadā”. Ņemot vērā, ka mācībām atvēlētais laiks
ir ierobežots, lūdzu Jūsu jautājumus iesūtīt
iepriekš, līdz 13. februārim, uz e-pastu: ligita.
kadzule@llkc.lv
Laipni aicināti pieteikties uz mācībām pie
Ligitas, lauku attīstības konsultantes, pa tālruni: 26526895 vai e-pastu: ligita.kadzule@llkc.lv
Lūdzu sekot informācijai Viesītes novada
mājas lapā: www.viesite.lv

SIA LLKC Jēkabpils konsultāciju biroja rīkoto apmācību grafiks
augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem un operatoriem
Notikums
Pamatapmācības augu aizsardzības līdzekļu
lietošanas operatoriem

Vieta
Bebru iela 108,
Jēkabpils (SIA LLKC
Jēkabpils KB telpās)
Zināšanu atjaunošana profesionālajiem augu Biržu Tautas nams,
aizsardzības līdzekļu lietotājiem (darbībai ar Birži, Salas pagasts,
2. reģ. klases AAL). Apliecību pagarināšana
Salas novads
Pamatapmācības profesionālajiem augu
aizsardzības līdzekļu lietotājiem
(darbībai ar 2. reģ. klases AAL, tiem, kuri
mācās 1. reizi)

Bebru iela 108,
Jēkabpils (SIA LLKC
Jēkabpils KB telpās)

Atbildīgais
Ziedīte
Bimšteine,
Tālrunis:
65207070
Mob. t.:
28361750
e-pasts:
ziedite.bimsteine@llkc.lv

Datums/laiks
Pieteikšanās obligāta! Iepriekš
16. februāris
jāuzraksta iesniegums, jāiesniedz
10:00
1 fotogrāfija (3x4 cm) un jāsamaksā
mācību maksa.
24. februāris
Kārtot pārbaudījumu bez ap10:00
mācībām var persona, ja tai ir
augstākā vai vidējā profesionālā
izglītība lauksaimniecībā (jānorāda
16. februāris, iesniegumā). Par apmācībām rēķi17. februāris, nu izrakstīs LLKC Jēkabpils birojs.
Informāciju sagatavoja:
20. februāris,
L. Kadžule, lauku attīstības
22. februāris,
konsultante
10:00

Aizvadītais gads Viesītes aprūpes centrā

Kārtējais gads ir “aizlidojis vēja spārniem”.
Viesītes veselības un sociālās aprūpes centram
tas ir bijis darbīgs un dažādiem notikumiem
bagāts gads. Centra piedāvātie pakalpojumi
bijuši ļoti pieprasīti visa gada garumā. Katru
gadu par kvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem dzirdam pozitīvas atsauksmes. Protams,
neiztiekam arī bez kāda “zemūdens akmens”,
bet bez tā jau neiztikt. Tas mūs dara spēcīgākus

un ļauj pieņemt lēmumus, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti. Aprūpes centrā šobrīd dzīvo
40 klienti, un jau izveidojusies klientu rinda,
kuri vēlas saņemt mūsu pakalpojumu. Klienti
ir ne tikai no Viesītes novada, bet arī no citiem
Latvijas novadiem. Centrā darba vietas šobrīd
ir nodrošinātas 21 darbiniekam. Pārsvarā tie ir
Viesītes novada iedzīvotāji.
Visa gada garumā centra klienti un darbinieki ir dzīvojuši aktīvu sociālo dzīvi. Klienti
iesaistījās nodarbībās, tika kopīgi svinēti ikgadējie svētki. Viesītes novada dziedošie mākslinieki aktīvi līdzdarbojās mūsu organizētajos
pasākumos. Ar koncertiem un cienastiem mūs
pagodināja dziedošās sievas no Rites un Lones,
sieviešu ansamblis no Elkšņiem. Paldies dziedātājām un viņu vadītājām par atsaucību un
atvestajiem našķiem! Koncertiņus sniedza un
regulāri mūs apciemoja Viesītes vidusskolas
mazā skoliņa. Paldies bērniem, viņu audzinātājām un vecākiem par atbalstu! Liels paldies par
koncertiņu Latvijas svētkos Rites pamatskolas
bērniem un viņu skolotājai Ingai Davidānei!
Liels paldies par koncertiņiem svētdienas skolas bērniem, viņu skolotājai! Paldies par atbalstu un palīdzību baptistu draudzes mācītājam
Jurim Grigam un viņa sievai Lilijai! Mūsu
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ikdienu un svinamos svētkus krāšņākus un
bagātākus dara labdari ar savu atsaucību un atbalstu. Liels paldies sieviešu klubiņam “Kamenes” no Rites pagasta par noadītajām zeķēm,
kuras tās katram centra iedzīvotājam dāvināja
uz Ziemassvētkiem! Aprūpes centra klientu
un darbinieku vārdā izsaku pateicību visiem
cilvēkiem, kuri ar savu nesavtību ir snieguši palīdzīgu roku! Paldies Jurim un Rudītei Būkām
par āboliem, Ināram Dreijeram par žurnāliem,
Ivetai Maševskai par higiēnas precēm, biedrībai “Cerību krustceles” par gultas veļu, ziepēm,
darba apģērbu, Intai Malceniecei par kartupeļiem, Ainai Melderei par rabarberiem, Rutai
Mucelānei par dillēm, Žannai un Kasparam
Jūrām no SIA “Palikt LV” par alu Līgo dienai,
Elitai Slīpei un Kristīnei Zubankovai par Jāņu
sieru un biezpienmaizi, kā arī A/S “Latvijas
maiznieks”, SIA “Voldemārs”, SIA “Forevers”
par cienastiem Līgo svētkos! Liels paldies arī
Aijai Vaivodei par sīpoliem un salātiem, Ilutai
Hmeļevskai par jāņogām, “Lapsu” māju saimniecei no Rites pagasta par kabačiem, Anitai
Caunei par gurķiem, Valdim Piekusam un
Dainai Malceniecei par āboliem, Bent Gammelgaard no mājām “Plūdi” par āboliem, kā
arī par āboliem un cidonijām paldies Vilnim

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2017. gada janvāris, Nr. 1 (162)
Eihmanim! Paldies Pučinsku ģimenei par aronijām, Jānim Dimitrijevam par mandarīniem,
āboliem un dzirkstošo dzērienu, pateicība luterāņu baznīcas draudzei par medu, ievārījumu
un kafiju! Neizsakāma pateicība Bertai Tiško
no Lones pagasta par sagādātajiem āboliem,
upenēm, gurķiem, ko aprūpes centra klienti

ēdīs visa gada garumā. Vēlos pieminēt arī Allu
Beļinsku, kas mūsu aprūpes centram piesaistīja
bezmaksas ergoterapeita pakalpojumu. Paldies! Atvainojos visiem, kas netika nosaukti,
bet ziniet - mēs Jums esam pateicīgi.
Tā, aktīvi darbojoties, SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” šogad martā sa-

sniegs savus 20 pastāvēšanas gadus. Lai mums
un Jums visiem ir aktīvs, veiksmīgs un laimīgs
2017. gads!
Ar laba vēlējumiem un turpmāku
sadarbību - SIA “Viesītes VSAC”
valdes locekle S. Geduša.
Autores foto

Grāmatai “Frazeoloģismi Viesītē un tās
apkārtnē” – atvēršanas svētki Viesītē!

Šī gada 11. janvāra pēcpusdienā Viesītē, kultūras pils Tradīciju zālē, uz savas
jaunās grāmatas “Frazeoloģismi Viesītē
un tās apkārtnē” atvēršanas svētkiem visus interesentus mīļi aicināja grāmatas
autore Ligita Ābolniece. Jaunā grāmata
tika prezentēta Viesītē, jo saturiski ir cieši
saistīta ar šo pusi, šejienes cilvēkiem, viņu
valodu.
Pasākumu ar dziesmu “Asa, asa valodiņa” atklāja pati grāmatas autore. Viņa
klātesošajiem pastāstīja par to, kāpēc un
kā tapa šī grāmata un par ko tā ir. Viesītē un tās apkārtnē dzirdētos frazeoloģis-

mus rakstniece apkopojusi vairāku gadu
desmitu garumā. Darbs iesākts, studējot
Latvijas universitātē un rakstot diplomdarbu “Frazeoloģismi Viesītes izloksnē”,
tad vairāk apkopoti pagājušā gadsimta
60. - 80. gados no vietējiem teicējiem
dzirdētie teicieni. Pagājušā gada pavasarī, atgriežoties pie reiz uzsāktā darba
ar domu veidot grāmatu, autore jau savākto materiālu papildinājusi.
Ieskatu L. Ābolnieces daiļradē un
jaunajā grāmatā sniedza Viesītes bibliotēkas darbinieces. Fragmentu lasījumi no grāmatas atklāja, cik pazīstami
un ikdienā bieži sastopami arī mūsdienās
ir daudzi no šiem vārdu savienojumiem.
Vienlaikus nācās secināt, ka ir frazeoloģismi, kurus šodien vairs nelieto.
Klausītāju vidū bija daudz jauniešu.
Viesītes vidusskolas 10. klases skolnieces
E. Liepiņa un V. Geroimova pastāstīja par
saviem iespaidiem pēc grāmatas manuskripta izlasīšanas, uzsverot, ka grāmatas
īpašā vērtība slēpjas tajā apstāklī, ka katram no frazeoloģismiem sniegts ne vien
skaidrojums, bet ietverti arī piemēri no
teicēju stāstījuma, kas spilgti raksturo
attiecīgo laiku, sadzīvi, cilvēkus, atseviš-
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ķas vietas. Tādējādi grāmata ikvienam un
īpaši jaunākajai paaudzei ļauj papildināt
savas zināšanas gan valodniecībā un literatūrā, gan arī novada vēsturē.
Paldies autorei par nozīmīgo veikumu,
sagatavojot šo grāmatu, teica Viesītes novada domes pārstāvis un Viesītes vidusskolas direktors A. Baldunčiks, muzeja
“Sēlija” vadītāja I. Svilāne, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja Z. Rabša, Viesītes bibliotēkas darbinieki, kā arī daudzi
citi pasākuma dalībnieki.
Pasākumu noslēdza sarunas pie tējas
tases, viedokļu apmaiņa, kurā izskanēja
doma par to, ka darbs frazeoloģismu izpētē un apkopošanā ir ļoti nozīmīgs un reizē
arī darbietilpīgs. Tas noteikti jāturpina,
jo ikdienā sarunās atklājam savā valodā
aizvien jaunus frazeoloģismus, ko ir vērts
pierakstīt un apkopot, jo tie ir mūsu valodas bagātība.
Paldies pasākuma organizētāju vārdā
par atsaucību visiem tā dalībniekiem un
apmeklētājiem, paldies par atbalstu un sadarbību Viesītes kultūras pils kolektīvam
un Viesītes vidusskolai!
Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena
Foto no bibliotēkas arhīva
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2016. gada Mazā Bānīša Balvas laureāti
Viesītes šaursliežu dzelzceļa (1916 –
2016) simtajā gadskārtā, ko atzīmējām 2016.
gadā, tika nodibināts Viesītes pašvaldības
apbalvojums par ieguldījumu un sasniegumiem Viesītes novada un Sēlijas kultūras,
kultūrvēstures un garīgo vērtību radīšanā
un popularizēšanā – Mazā Bānīša Balva.
Šo balvu var piešķirt vairākas reizes gadā,
tāpēc, iepriekšējo gadu noslēdzot, vēlreiz
publicējam visu balvas laureātu sarakstu.
Edgars Adamovičs,
bijušais Viesītes šaursliežu dzelzceļa darbinieks.
Balva par ilggadēju
un veiksmīgu sadarbību
ar Viesītes muzeju “Sēlija” un par ieguldījumu
Viesītes šaursliežu dzelzceļa kā kultūrvēstures mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.
Austra Bērziņa, bijusī
Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo darbiniece.
Balva par ilggadēju
un veiksmīgu sadarbību
ar Viesītes muzeju “Sēlija” un par ieguldījumu
Viesītes šaursliežu dzelzceļa kā kultūrvēstures mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.
Ruta Buiķe, bijusī Viesītes šaursliežu dzelzceļa darbiniece.
Balva par ilggadēju un veiksmīgu sadarbību

ar Viesītes muzeju “Sēlija”
un par ieguldījumu Viesītes šaursliežu dzelzceļa kā
kultūrvēstures mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.
Ģertrūde Godiņa,
bijusī vēstures skolotāja.
Balva par aktīvu Viesītes novada kultūrvēstures dokumentēšanu un
popularizēšanu, par dalību Paula Stradiņa 120
gadu atceres konferences
darbā.
Imants Gors, bijušais Viesītes šaursliežu
dzelzceļa depo darbinieks. Balva par ilggadēju un veiksmīgu sadarbību ar Viesītes muzeju
“Sēlija” un par ieguldījumu Viesītes šaursliežu
dzelzceļa kā kultūrvēstures mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.
Līvija
Jaksteviča,
bijusī Viesītes šaursliežu dzelzceļa darbiniece.
Balva par ilggadēju un
veiksmīgu sadarbību ar
Viesītes muzeju “Sēlija”
un par ieguldījumu Viesītes šaursliežu dzelzceļa

kā kultūrvēstures mantojuma saglabāšanā un
popularizēšanā.
Inta Malceniece, Lones Tautas nama vadītāja.
Balva par iniciatīvu un
paveikto Saukas pagastā, Viesītes Mazā Bānīša
simtgadi atzīmējot.
Stefanida Klubure,
bijusī Viesītes šaursliežu dzelzceļa darbiniece.
Balva par ilggadēju un
veiksmīgu sadarbību ar
Viesītes muzeju “Sēlija”
un par ieguldījumu Viesītes šaursliežu dzelzceļa kā
kultūrvēstures mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.
Rudīte Urbacāne,
novadpētniece, biedrības “Vides un tūrisma
attīstības Kluba SĒLIJA”
dalībniece. Balva par
paveikto Elkšņu pagasta
vēstures pētniecībā un
kultūrvēstures vērtību
saglabāšanā, Sēlijas pilskalnu apzināšanā un popularizēšanā.
Mazā Bānīša Balvas
piešķiršanas
komisijas vārdā – I. Svilāne.
Foto no muzeja arhīva

Sev piederošā robežas daļa
Mūsdienās Elkšņu pagasta dienvidu robeža ir arī valsts robeža. Tās nospraušana
dabā ilgusi gandrīz piecus gadsimtus! Jau
tāpēc vien tās veidošanās izpēte ir ļoti aizraujoša. Vēsturiskie notikumi abās pusēs šai
robežai risinājušies visai atšķirīgi.
Līdz 13. gs. Elkšņu pagasta teritorija bijusi senās Sēlijas, bet pēc tam Livonijas daļa krustnešu ordeņa īpašums. Tajā laikā precīzu robežu starp lietuviešiem un livoniešiem
nebija. Vēsturnieki uzskata, ka lietuviešu
karaspēks gar Daugavu gāja kā pa savu zemi.
Lietuviešu dižkungs Mindaugs, vienojot baltu ciltis un veidojot Lietuvas valsti (viņa vadībā Saules kaujā 1236. g. sakāva krustnešus
netālu no Bauskas), 1251. g. pieņēma katolisko kristietību un pateicībā par karaļa kroni
dāvināja Livonijas ordenim daudz zemes, arī
Sēliju, kas viņam nemaz nepiederēja. (Cik
mūsdienīgi! R.U.)
Pēc Lietuvas lielkņazistes nostiprināšanās pie Livonijas robežas sāka veidoties augstmaņu muižas. Tuvu blakus esošajās Elkšņu
(Ellern) un Ilzu (Ilsenberg) muižās kopš 16.
gs. sākuma saimniekoja Livonijas ordeņa vasaļi Vilhelms Heiks un Berndts Kersenbroks.
Kersenbrokam piederēja 615 hektāru zemes
un vēl 2234 hektāri zemes ar zemniekiem. Jau
tajā laikā tika veiksmīgi attīstīta saimnieciskā
darbība. Muižnieki caur Rīgas ostu pārdeva

darvu, graudus, sviestu, garšvielas un citus
lauksaimniecības produktus. Šī procesa liecinieki ir senie tirdzniecības ceļi, kas šķērso
mūsu novadu.
Elkšņu muižas vārds 1473. g. minēts rakstiskos dokumentos sakarā ar mēģinājumu
ierīkot robežzīmes starp Lietuvu - Poliju un
Livoniju. Tas neizdevās gan sarežģītā apvidus, gan nemitīgo karu dēļ. Tikai pēc vairāk
nekā 100 gadiem 1583. g. atsākta robežas nospraušana no Elkšņu muižas tālāk uz Bauskas
pusi. Robežas komisijā lietuviešus pārstāvēja
Žemaitijas bīskaps Melhiors, Polockas kastelāns Jans Volminskis un lielkņazistes notārs
Vencelavs Agripa, bet Kurzemes hercogs bija
nosūtījis burggrāfu Vilhelmu Efernu, kancleru Mihaelu Brunavu un padomniekus Gerhardu Noldi un Georgu Tīzenhauzenu. Sanākuši Kurcumā (aiz Daugavpils, dažus km uz
rietumiem no Silenes), komisāri vienojās, ka
meklēs un atjaunos Traķu Vaivada Radzivila
un Livonijas landmaršāla K. fon Hercenrodes
1473. gadā ierīkotās robežzīmes. Nonākuši
līdz Lavīdes upei, komisāri vairs nespēja atrast nekādas norādes par senajām robežzīmēm. Tāpēc vienojās robežu no šīs vietas līdz
Aknīstei, Onišķiem, Čedasiem un Elkšņu
muižai noteikt no jauna.
Kopš 16. gs. vidus ikvienas lielākas muižas teritorija jau tiek saukta par pagastu.
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Interesanti, ka Elkšņu un Ilzu muižām, kas
atradās blakus, pagastu pārvalde nereti bija
vienas un tās pašas personas. Abas muižas
pirkšanas, pārdošanas, nomāšanas vai laulību ceļā mantoja ietekmīgas muižkungu
dzimtas. Darījumi tika slēgti ar mērķi, lai īpašumi neietu zudumā, bet vairotos un nostiprinātos. 1642. g. Elkšņu muižu no Vilhelma
Heika nopirka Cēsu pils pārvaldītājs Nikolajs
fon Korfs. Pirkuma akts parakstīts Vabalninkos, bet darījuma liecinieks bija Matias fon
Orgies, kura dēls Ādams vēlāk kļuva par Ilzu
muižas īpašnieku (kā pirmais savā dzimtā).
Nikolajs fon Korfs bija precējies ar Katerīnu
fon Efernu no Neretas, kas atradās blakus Ilzenbergai. Domājams, ka tieši šajā laikā arī
pati Neretas muiža kļuva par Nikolaja fon
Korfa īpašumu. 17. gs. beigās Magnuss Ernsts
fon Korfs Ilzenbergu nolēma pārdot kaimiņu
Elkšņu muižas īpašniekam Ādamam fon Orgies. Pusgadsimtu Elkšņi (arī Birži, Dignāja,
Zasa) bija Sēlpils baznīcu novada tiesneša
barona Heinriha fon Zasa (1636 - 1706) īpašums. Elkšņu Mežamuiža būvēta barona medību vajadzībām. Heinrihs ir Zasas (Weesen)
dzimtkunga Reinholda fon Zasa (1602 - 1657)
un Agneses fon Korfas (1614 - 1669) dēls.
Augstmaņu muižu uzturēšanai nemitīgi
tika palielinātas zemnieku nodevas un nodokļi. Nodokļu novārdzināti, zemnieki bēga
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Projekta “Sēlijas pilskalnu vilinājums”
dalībnieki no Sēlpils un Rubeņiem (1. no
labās skolotāja Sanda Kukle) 2016. g. pie
valsts robežzīmes Elkšņu pagasta dienvidos,
netālu no senās Elkšņu muižas. Šodien atrast
valsts robežas zīmes ir gandrīz tikpat grūti kā
krustnešu laikos!
Valentīns Dābols no Skrāžnieku mājām
Aizdumblē. Elkšņu valsts pamatskolas skolēns,
aktīvs Elkšņu 355. mazpulka dalībnieks,
ģērbies mazpulcēna formas tērpā, turot rokās
velosipēdu, nofotografēts 1937. g. pie valsts
robežas stabiņa tēva saimniecības teritorijā.
Foto no Viesītes vidusskolas skolotājas Ivetas
Dābolas personīgā arhīva. Valentīns ir
I. Dābolas tēva brālēns.

un iekārtojās jaunās vietās. Tā mūsu pusē
pie Dumbļa ezera radās lietuviešu ciemi. Pēc
1900. gada sākās Elkšņu draudzes bezzemnieku izceļošana uz pilsētām. Viņu mājās
apmetās lietuvieši no Kauņas guberņas. Tas
arī bija galvenais arguments Elkšņu muižas
pievienošanai Lietuvai 1921. gadā. Elkšņu pagasta senais centrs nonāca citas valsts teritori-

jā, kamēr pagasta lielākā daļa atradās Latvijā.
Pēc 1920. g. agrārās reformas Mežamuižu
(1638 ha) sadalīja 110 vienībās, tā kļuva par
jauno Elkšņu pagasta pārvaldes centru. Aizdumbles pusmuižu 503 ha kopplatībā sadalīja
20 vienībās (jaunsaimniecībās). Beidzot tika
iezīmēta un nosprausta valsts robeža. Tas bija
prasījis 448 gadus!
Viens no senajiem zemes īpašumiem,
kas plešas vairākus kilometrus gar pagasta
dienvidu robežu ar Lietuvu, ir Skrāžnieki. Ap
100 ha Skrāžnieku zemes 1834. gadā atdalīti
no Elkšņu muižas un piešķirti mežsargam
Jānim Dābolam. 20. gs. pirmajā pusē Dābolu dzimtas vīri bijuši arī Elkšņu pagasta pārvaldes darbinieki (pagasta vecākā vietnieks,

pagasta skrīveris). Dēli Jānis un Pēteris mācījušies Elkšņu skolā, dienējuši cara armijā,
piedzīvojuši revolūciju, Latvijas neatkarības
pasludināšanu, cēluši mājas, dibinājuši ģimenes, veidojuši savas saimniecības uz senču zemes. Dzima bērni. Mācīdamies Elkšņu
pamatskolā, viņi ar patiesu sirdsdegsmi darbojās jauniešu organizācijā Mazpulki. Mazpulki mudināja pusaudžus aprūpēt valsts
robežu, stādīt gar to kokus. Pēc 2. pasaules
kara Dābolu ģimenēm nācās pamest dzimtās mājas. Jāņa Dābola dēls Valentīns bija
iesaukts vācu armijā, pēc kara emigrēja uz
ASV. Saimnieks 1945. g. tika izsūtīts uz Sibīriju, tur miris. Sieva ar meitu devās bēgļu gaitās, bet, nespēdama atstāt Dzimteni, atgriezās
Aizdumblē. Tur nekavējoties pasludināta par
tautas ienaidnieci (Elkšņu pagasta DDP IK
lēmums Nr. 174; 1948. g. 8. dec.) un izvesta uz
Sibīriju 1949. g. Atbrīvota 1956. g. 67 gadu vecumā. Mājas tika izpostītas padomju laikā –
bezsaimnieku mājas, kā toreiz formulēja padomju varas ierēdņi, kas pārņēma atstātos
īpašumus. Kaimiņi redzējuši, kā visu nedēļu pa dubļaino fondinieku ceļu esot vesta uz
Elkšņu pagastmāju Skrāžnieku “monta”... Tur
jau uz skatuves salikts skapis ar spoguli un
citas mēbeles. Pie spoguļa partorgs uzlaikojis
uzvalku - lai arī Skrāžnieku saimnieks bijis
drukns augumā, bet uzlaikotājs nav varējis
svārkus aizpogāt. Tā pūloties, diegi vīlē mugurā pārtrūkuši... Kādus krāmus jau atstāja
uz vietas teātra izrādēm, bet cita mantība
izformēta kur tālāk. Vairs tikai dažas kapu
kopiņas Kundzānu kapsētā vēsta par latviešu
dzimtu, kas turēja stipru un apkoptu sev piederošo valsts robežas daļu.
R. Urbacāne
Autores foto
Izmantoti Elkšņu pagasta Atmiņu istabas
materiāli un interneta vietnes: www.Ilzenbergodvaras.lv informācija.

Atskaites koncertā Lones Tautas namā

Katram no mums noteikti ir gadījusies
situācija, kad sirsniņa ir satraukta, piemēram,
kad Salatētim jādeklamē dzejolis vai kad kāds
atbildīgs darbs priekšā, vai kādam jāatskaitās,
kas ir padarīts. Tā bija arī Lones Tautas namā
30. decembrī, kad pulcējāmies uz atskaites
koncertu - uztraucās pašdarbnieki, lai priekšnesums nesajūk, mammas, lai bērniem izdo-

das, ciemiņus māca neziņa - kas būs.
Rūķis Sarmulis un Bokas jaunkundze aicināja visus nomierināties, jo viss notiks tā,
kā tam jānotiek.
Dziedāja māsas Mija un Enija, māsas
Viktorija un Amanda, Madara, Kitija un
Kristīne. Dejojām (mazās meitenes ietērpušās jaunajos tērpos). Bildēs redzēsiet, gaidām
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atsauksmes, vai jums patika. Lilita, Alise un
Roberts spēlēja ģitāras, Paulīne - klavieres,
deklamējām dzejoļus, draugi no Rites uzspēlēja “Gražīgo vecīti”. Arī Mežāres kultūras
nama bērni nospēlēja pamācošu izrādi par
to, ka skolas somu nedrīkst mētāt, skolā jāmācās un jāklausa skolotāji! Rūķis Sarmulis
ar Bokas jaunkundzi pat uzdancoja, jo visu
iemācījās no bērniem un to rādīja Salatētim.
Tas bija atnesis lielu dāvanu maisu bērniem,
jo viņi čakli strādājuši, apguvuši repertuāru.
Dāvanas saņēma arī skolotājas un mammas.
Visi atnākušie tika iesaistīti dziedāšanā, par
ko Bokas jaunkundze bija priecīga un cienāja
ar bombonkām.
Pēc labi padarīta darba varējām sēsties
pie cienasta galda, ko sarūpēja vecāki. Bērni
dalījās ar to, ko atnesa Salatētis, vecāki dalījās
iespaidos, bērni pa vidu čaloja, spēlējās, apskāva mammas, tētus, priecājās pa kopā būšanu! Lai mums visiem labvēlīgs Jaunais gads!
Lones Tautas nama vadītāja
I. Malceniece
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16. janvārī Sniega dienas ietvaros
Elkšņos norisinājās jautrs pasākums
lieliem un maziem - Ņigu, ņegu
kupenā! Tā ietvaros dalībnieki cēla
sniega vīrus, sacentās, kurš tālāk
aizmetīs sniega piku un kurš no sniega uzcels augstāku torni. Papildus
izaicinājums dalībniekiem bija slikti
līpošais sniegs, taču radošums ļāva
šo šķērsli pārvarēt! Kad cimdiņi bija
izmirkuši un zābaki pilni ar sniegu,
visi tika aicināti iekštelpās uz karstu
tēju un radošo darbnīcu - katrs sev
varēja izgatavot sveci un dekoru
mājas rotāšanai.
Paldies par atsaucību! Ar sniegotiem
sveicieniem - Austra un Ingrīda

Sniega diena
Elkšņos

NOVADA SKOLĀS

Viesītē uzsāk Nordplus
programmas atbalstītu
projektu

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…
Mēs klusējot paliekam…
Vēji šalko un mierina mūs.
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un būs.
(N. Dzirkale)

Janina Varniene
15.06.1925. – 17.12.2016. Viesīte

Lauris Āboliņš
10.04.1972. – 17.12.2016. Viesīte

Valdis Vitolds Rancāns
22.09.1943. – 29.12.2016. Rites pagasts
2016. gada nogalē Viesītes vidusskola sāka
dalību kā partneris “Nordplus Horizontal 2016”
programmas atbalstītajā starptautiskajā projektā “IT competences for non-programmers”,
Nr. NPHZ-2016/10139. Par iespēju piedalīties
projektā un apgūt jaunu pieredzi pateicību ir
pelnījusi jaunatnes lietu speciāliste Laura Liepiņa, kura ir viena no projekta radītājām. Vadošais
partneris ir Bērnu un jauniešu centrs Viļņā. Projekta partneri – Zviedrijas Interaktīvais institūts,
Kauņas tehnoloģiju universitāte, Liepājas Pedagoģiskā universitāte, Latvijas Biznesa koledža un
Viesītes pašvaldība. Šis ir sadarbības projekts,
kurā pārstāvēti vairāki sektori – augstākā un vispārējā izglītība, privātais un nevalstiskais, kā arī
publiskais. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt
apmācību programmu, kura būs derīga izmantošanai gan formālajā, gan arī neformālajā izglītībā, tāpēc Viesītē projektā ir iesaistīti pārstāvji
no pašvaldības un no vidusskolas. Projekta mērķis ir, partneriem kopīgi sadarbojoties, veicināt
IT prasmju paaugstināšanu jauniešiem. Kopā
projektā plānots iesaistīt sešas skolas.
Sagaidāmie rezultāti: triju partnervalstu 10
speciālisti no piecām organizācijām dalīsies pieredzē par informācijas tehnoloģijām un izglītību, kā arī bagātinās darba metodes, ko pielieto
izglītības procesā. Speciālisti uzlabos prasmes
projektu vadībā, problēmu risināšanā, starptautiskā komunikācijā. 24 skolotāji uzlabos IT
prasmes. 180 jaunieši tiks aptaujāti pēc izstrādātās programmas pielietošanas un noteikts tās

lietderīgums. Iegūtās jauniešu prasmes IT jomā
tiks novērtētas, pielietojot novērtēšanas paņēmienu instrumentus, kuri būs iekļauti programmā. Projekta īstenošanas rezultātā būs atbalstīts
starpsektoriālais tīkls Baltijas un Ziemeļvalstīs
izglītības jomā, uzlabota sadarbība starp izglītības iestādēm un augstskolām, kā arī iegūta
plašāka mēroga izpratne par to, kā efektīvāk veicināt 2020 programmas mērķu sasniegšanu IT
jomā. Galvenie šīs programmas mērķi ir veicināt
jauniešu prasmes kritiskajā domāšanā, radošumā, kompleksā problēmu risināšanā, sadarbībā
utt. Projekta īstenošanas laiks 2 gadi – no 2016.
gada septembra līdz 2018. gada augustam, kopējais budžets EUR 65780. Pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams.
2016. gada 13. decembrī Zviedrijas pilsētā
Gēteborgā notika pirmā projekta sanāksme,
kurā visi partneru pārstāvji tikās, savstarpēji
iepazinās, sastādīja konkrētu darba plānu un
sadalīja pienākumus. No Viesītes sanāksmē piedalījās vidusskolas pārstāve G. Dimitrijeva un
pašvaldības datorspeciālists G. Grinbergs. Turpmāk Viesīti projektā pārstāvēs skolotājas Mārīte
Kivleniece un Sanita Berģe. Viņas aktīvi iesaistās
arī Erasmus+ programmas projektā. Mēs varam
lepoties ar pedagogiem, kuri vēlas mācīties un
apgūt starptautisku pieredzi, būt radoši un mūsdienu straujajām pārmaiņām sabiedrībā gatavi.
Turpmākā kopīgā aktivitāte notiks no 1. - 3. februārim Viļņā.
G. Dimitrijeva
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Jāzeps Moļs
13.09.1946. – 03.01.2017. Elkšņu pagasts

Dzintra Medvecka
28.02.1966. – 03.01.2017. Rites pagasts

Antons Čerņauskis
23.04.1941. – 10.01.2017. Elkšņu pagasts

Vasīlijs Boļšakovs
24.07.1940. – 12.01.2017. Rites pagasts

Jānis Jegorovs
18.06.1964. – 12.01.2017. Saukas pagasts

Vera Paškova
03.07.1934. – 17.01.2017. Viesītes pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Līdzjūtība
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
sirdī ilgi saglabājas.
/M. Jansone/
Skumjās esam kopā ar
Mārīti Kāršenieci un tuviniekiem,
mammu mūžībā pavadot.
NJJV bijušie klasesbiedri un
audzinātāja
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Erasmus+ projektu īstenošanas jaunumi
2016./17. mācību gadā uzsāktā projekta “The continuous development of teaching staff in a multicultural environment”
/Pastāvīga apmācību personāla attīstība
multikulturālā vidē/ ietvaros skolā notiek
intensīvs sagatavošanās darbs dalībai skolotāju apmācībām Somijā. Mācībās piedalīsies
astoņi skolotāji. Projekta partneri ir skolas no
Beļģijas, Dānijas, Somijas un Turcijas. Katrs
skolotājs gatavo kādu metodi, kuru demonstrēs saviem kolēģiem no partneru skolām.
Tamperē mūsu skolotājiem būs iespēja strādāt ne tikai ar skolotājiem, bet arī ar somu
skolēniem. Tas, protams, ir liels izaicinājums,
tomēr ieguvumi ir nenovērtējami. Somijā laikā no 30. janvāra līdz 3. februārim mācīsies
un dalīsies pieredzē skolotāji: Sarmīte Milakne, Līvija Levinska, Sarmīte Ratiņa, Iveta
Dābola, Malda Lejiņa, Sandra Skrupska, Baiba Masuleviča, Jautrīte Grunte. Paralēli saga-

tavošanās darbam skolotāju apmācībām tika
strādāts pie projekta logo izveides. Skolotāja
Sarmīte Ratiņa iesaistīja arī skolēnus un arī
pati izstrādāja vairākus paraugus.
Kopš 2015. gada 1. septembra Viesītes vidusskolā tiek īstenoti vēl divi Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģiskie skolu sadarbības
partnerību līdzfinansēti projekti - “Words
Unite Us” /Vārdi mūs vieno/ un “RECOGNIZE, REMEDY AND RE-ENGAGE” /Apzināt, Labot un Atsākt/.
Projekta “Words Unite Us” ietvaros notiek gatavošanās skolēnu apmācībām, kuras
notiks marta mēnesī Bulgārijā. Skolā novembrī un decembrī bija organizēts skolēnu darbu konkurss, darbi ir izvērtēti. Patīkami atzīmēt, ka skolēniem patīk radīt jaunus darbus,
kas ļauj paskatīties uz jau gadu gaitā ierastām
tradīcijām citām acīm. Skolotājas Līga Blum-

beka un Sarmīte Ratiņa martā pavadīs četrus
skolēnus uz mācībām Bulgārijā. Tur arī notiks šā projekta pēdējā vadības sanāksme.
Savukārt projekta “RECOGNIZE, REMEDY AND RE-ENGAGE” ietvaros skolotājas, kuras piedalījās mācībās Spānijā un
Maltā, turpina darbu pie inovatīvo metožu
pielietošanas apmācību procesā. Skolotājas
Mārīte Kivleniece, Līga Blumbeka un Sanita
Berģe savā darbā pielieto apmācībās apgūtās
zināšanas un prasmes.
Projektus līdzfinansē Eiropas Savienība
G. Dimitrijeva

Vispasaules sniega dienu Ritē svin jau otro reizi
11. janvāra pēcpusdiena, kas mūs sagaidīja
ar mainīgiem laika apstākļiem, tika piepildīta
ar dažādām sportiskajām aktivitātēm. Vispirms
sporta aktivitātēs iesaistījās mazākie bērni. Pirmais pārbaudījums bija “Sniega cilvēks šķēršļu joslā”, kuru godam pieveica visi dalībnieki,
izjūtot, cik reizēm traucējošas ir lielas pēdas.
Dažādas ragavu stafetes, kurās var vilkt, stumt
un grūst, ir gan straujas, gan elpu aizraujošas.
Vislielākā jautrība bija nobraucienos no lielā
kalna. Gan pa vienam, gan pāros, gan garajā
“vilcieniņā” tika pieveikti nobraucieni visdažādākajos slīdlīdzekļos. Rodrigo no pirmās klases
ar apbrīnojamu izveicību un neatlaidību veica
skeletonistu nobraucienus. Sniegs putēja sejā,
un bērnu jautrie smiekli nerimās ilgu laiku.
Dienas turpinājumā 9. klases skolēni bija
sagatavojuši savas stafetes un uzdevumus. Andris un Arnis bija izdomājuši īpaši grūtu uzdevumu – skrējienu kalnā caur labirintu. Sanitas
uzdevums bija jāpaveic ar vienu noteikumu rokās obligāti jābūt cimdiem. Tika šķirotas
“sniega pikas”, un galvenais piku maiss bija jāatsien un jāaizsien ar cimdiem rokās. Nenoliedzami, ka visgrūtāk klājās tiem, kuriem rokas
tika tērptas dūraiņos. Andželikas sniega lavīnas smagā bumba bija jāraida dažādu punktu
vērtajos āliņģos. Evijas stafetēs komandai bija

jāuzticas kapteinim un aizsietām acīm jāpieveic distance labirinta ceļos. Krista lika bērniem
izpildīt uzdevumus un veikt stafeti, kurā sevi
varēja iedomāties kā dižiem ragiem rotātu alni.
Nobraucienos no kalna Elvis uzvarētāju nekādi
nevarēja noteikt, jo rezultāti visiem bija ļoti blīvi, un tika pieņemt lēmums, ka jautrībai šoreiz
ir lielāka vērtība. Tā arī komandas “Sniega puikas”, “Polārlāči”, “Dream team” un “Zinta” akcentu lika uz labi un jautri pavadītu laiku svaigā
gaisā. Tomēr pēcpusdienas asais vējš ar puteni

kalna galā bija galvenais tiesnesis, kas pārtrauca aktīvo darbošanos un visus sūtīja dzert siltu
tēju. Liels paldies skolas saimniecītēm par gardo
un silto tēju, kas sasildīja ikvienu tās baudītāju!
Īpašu paldies vēlētos teikt lielo kalnu īpašniekam Sandim Zavickim, kurš neliedza bērniem
baudīt ziemas priekus savā īpašumā! Ceram, ka
šī Sniega diena būs tikai impulss jaunām sportiskām aktivitātēm svaigā gaisā, krājot pozitīvas
emocijas un atmiņas.
Skolotāja V. Liepiņa

Ballīte ar Konfektīti

“Rūķīšu” grupa

18. janvārī PII “Zīlīte” notika jauka ballīte ar Konfektīti, kas aicināja doties
uz Saldumu pilsētiņu. Ar lielu interesi visi devās pa konfekšu taku, iztēlojoties
Saldumu pilsētiņu. Kas tad īsti tajā notiek? Kāpēc saldumus ēst ir kaitīgi? Uz šiem
un vēl daudziem citiem interesantiem jautājumiem tika meklētas atbildes jautrās
rotaļās, stafetēs, dziesmās un dejās. Bērni noskaidroja, kādi ir šokolādes ritmi, kā
piepildīt konfekšu baseinu ar konfektēm, kā veikli nočiept konfektes ar knaģīšu
palīdzību, kā uzcept cukurgailīti, kā iepriecināt milzīgās ledenes un neapdedzināt pirkstus ar silto rausīti, kā arī pašiem uzburt savu konfekšu lietu.
Prieks un sajūsma piepildīja bērnu sirsniņas. Lai arī mums visiem būtu vairāk šādu pozitīvu un neaizmirstamu brīžu!
PII “Zīlīte” sporta skolotāja E. Štāka
Autores foto
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SĒLIJAS SPORTA SKOLAS ZIŅAS
Volejbols

Vieglatlētika

No 9. janvāra Latvijas novados un pilsētās norisinās Latvijas Volejbola Federācijas
2016./2017. gada sezonas sacensības “Jaunatnes Čempionāts” dažādās vecuma grupās.
Sacensībās Sēlijas Sporta skolu pārstāv
trīs komandas: U–19 meitenes (1997./1998.
dz. g.), treneris Gints Treinis, U–17 meitenes (2000. dz. g. un jaunākas), treneres Iveta
Aišpure un Olita Treine, un U–14 zēni (2003.
dz. g. un jaunāki), trenere Olita Treine.
14. janvārī Aknīstē 2. līgas pirmā sabraukuma spēles izspēlēja četras U–14 grupas zēnu - Minusas Volejbola skolas, Dagdas
Novada sporta skolas, Vecumnieku novada
Domes sporta skolas un Sēlijas Sporta skolas komandas. Mūsu puiši guva uzvaru spēlē ar
Dagdas NSS komandu (2:0) un zaudēja Vecumnieku NDSS komandai (0:2).
22. janvārī Limbažos 1. sabraukuma
spēles uzsāk U-19 grupas meitenes, kur tiekas ar Liepājas Sporta spēļu skolas un Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas komandām.
Vēl 27. - 28. janvārī 1. sabraukuma spēles plānotas arī četrām U-17 grupas meiteņu
- Sēlijas SS, Aizkraukles NBJSS, Rīgas VS un
Gulbenes NBJSS - komandām.
Vēl decembrī U-19 meitenes piedalījās
sacensībās Aknīstē “Nakts volejbols - 2016”,
kur trīs komandu konkurencē izcīnīja godpilno 1. vietu.

7. janvārī Jēkabpils 3. vidusskolā norisinājās Jēkabpils Sporta centra rīkotās
tradicionālās ziemas sacensības vieglatlētikā “Daugava 2017”. Sacensības notika pieaugušo konkurencē. Trīs audzēkņi
startēja lodes grūšanā un uzrādīja labus
rezultātus. Paula Bokāne izcīnīja 2. vietu
ar rezultātu 8.46 m, Sandis Aldiņš bija 5.
vietā vīriešu konkurencē ar rezultātu 8.60
m un Vīgants Endijs Elpers izcīnīja 6. vietu ar rezultātu 8.25 m. Erlends Bērziņš bija
divdesmit sestais 60 m skriešanā vīriešiem
ar rezultātu 8.17 s.
17. decembrī Jēkabpilī notika “Draudzības kausa vieglatlētikā” izcīņas 2. posma
sacensības C (2004. un 2005. dz. g.) un D
(2006. - 2007. dz. g.) grupām. Par rezultātiem lasiet “Viesītes Novada Vēstis” februāra
numurā.

Futbols
No 13. – 15. janvārim Preiļos notika
starptautisks turnīrs telpu futbolā 2005. 2006. gadā dzimušajiem zēniem. Turnīrā
piedalījās divas komandas no Baltkrievijas
(Minska), divas komandas no Preiļu BJSS,
pa vienai no Sēlijas SS un Viļānu NSS.
Trīs dienu laikā mūsu komanda izspēlēja
piecas spēles, gūstot divas uzvaras (spēlēs ar
Preiļu BJSS-2 3:0 un ar Viļānu NSS komandu 2:1) un piekāpjoties viesu komandām no

Paula Bokāne uz goda pjedestāla 2. vietas
pakāpiena Jēkabpils atklātajās ziemas
sacensībās “Daugava - 2017”.

Baltkrievijas (spēlē ar Stolica-I 1:2 un spēlē
ar Stolica-II 0:3) un Preiļu BJSS-1 komandai
ar 1:2.
Kopvērtējumā izcīnīta 4. vieta.
Sēlijas Sporta skolas direktora vietniece
G. Klibiķe

Realizētie projekti jaunatnes jomā 2016. gadā
2016. gadā Viesītes novada pašvaldība ir
piedalījusies septiņu starptautisku ERASMUS+ programmas līdzfinansētu projektu
īstenošanā. No tiem 3 projekti bija jauniešu apmaiņas projekti un 4 projekti – starptautiskas apmācības jaunatnes jomā. Kopā
Viesītes novads aizvadītajā gadā pārstāvēts 9
apmaiņas braucienos.
No 5. līdz 12. martam 6 Viesītes novada jaunieši piedalījās starptautiskā jauniešu apmaiņas projektā “Open Mic-focus of
YOU(th)” Lietuvā, mācību centrā Daugirdiškes. Šī bija projekta pirmā mobilitāte.
Viesītes novada pašvaldība projektā startēja kā oficiālais partneris. Projekts pirmajā
daļā kopumā pulcēja 35 jauniešus no Īrijas,
Lielbritānijas, Lietuvas, Latvijas, Portugāles
un Spānijas. Viesītes novadu jauniešu apmaiņas projektā pārstāvēja Henrijs Zālītis,
Signe Ašuka, Jānis Milaknis, Māris Zvaigzne, Kristiāna Lisecka un grupas vadītāja
Agnija Mutule. Projekta otrā mobilitāte jeb
otrā jauniešu apmaiņa notika Īrijā no 25.
aprīļa līdz 2. maijam. Viesītes novadu projektā pārstāvēja seši jaunieši. Projekta otrā
daļa kopumā pulcēja 35 jauniešus no Īrijas,
Lielbritānijas, Lietuvas, Latvijas, Portugāles
un Spānijas. Projekta mērķis bija radīt telpu
un laiku, lai strādātu ar jauniešu idejām, un
atbalstīt viņu personīgo izaugsmi un attīs-

tību, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes. Viesītes novadu otrajā projekta mobilitātē pārstāvēja Henrijs Zālītis,
Kristīne Līce, Edgars Grava, Ilva Mašinska,
Kristiāna Lisecka un grupas vadītāja Agnija Mutule. Projekta finansējums 2016. gadā
bija 1403,99 EUR. Jauniešu apmaiņu finansē
programma Erasmus+.
Otrais jauniešu apmaiņas projekts ES
ERASMUS+ programmā notika Lietuvā no
9. līdz 17. aprīlim. Jauniešu apmaiņas projekta “Increase your employability” mērķis
bija sniegt jauniešiem zināšanas, kā attīstīt
sevi darba tirgū, praktiski iejūtoties tirgotāja
lomā un izzinot tipiskākos mītus un stereotipus, kuri pastāv darba tirgū, kā arī salīdzinot nodarbinātības iespējas dažādās valstīs.
Jauniešiem bija iespēja iemācīties jaunas zināšanas par uzņēmējdarbību, mārketingu
un attīstīt personīgās kompetences un prasmes, darbojoties praktiski radošajās darbnīcās. Jauniešu apmaiņa pulcēja dalībniekus
no 6 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Polijas, Portugāles un Īrijas. Latviju projektā pārstāvēja Viesītes novada jaunieši –
Aigars Cišs, Jānis Berģis, Ieva Milakne,
Kristiāna Meļehova, Sabīne Grinciuna un Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece Līvija Levinska. Projekta
partneri bija Institute for Policy Research
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and Analysis (LT), Viesītes novada pašvaldība (LV), Stowarzyszenie Universum (PL),
Associação Juvenil da Linha de Cascais Rota
Jovem (PT), Eurobug (IE), Sihtasutus Harju
Ettevõtlus - ja Arenduskeskus (EE). Viesītes
novada pašvaldība šajā projektā startēja kā
oficiālais partneris. Projekta finansējums
2016. gadā bija 200 EUR. Jauniešu apmaiņu
finansē programma Erasmus+.
ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības KA1 projekta “European Quality in
Youth Projects” (EQYP) īstenošana notika
divās daļās. Projekta pirmā daļa bija apmācības, kas notika Rumānijā no 6. līdz 14.
maijam. Viesītes novadu un Sēliju apmācībās pārstāvēja Viesītes novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja Inese Vītola,
projektu administratore Agnese Kalniņa un
Aknīstes kultūras darba organizatore Aiga
Andruškeviča. Projekta otrā mobilitāte bija
seminārs, kas no 13. līdz 18. septembrim
notika Armēnijas pilsētā Erevānā. Projekta mērķis bija izstrādāt “European Quality
in Youth Projects” (EQYP) standartus, kas
vērsti uz kvalitatīvu projektu attīstīšanu
jaunatnes jomā. “European Quality in Youth
Projects” (EQYP) standartu mērķis ir uzlabot Eiropas jaunatnes projektu kvalitāti, jo
īpaši Erasmus+ kontekstā, koncentrējoties
uz 5 galvenajām jomām: neformālā izglītība,
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projektu vadība, partnerība, PR un komunikācija (redzamība un rezultātu izplatīšana)
un finanšu plānošana. Viesītes novada pašvaldība šajā projektā startēja kā oficiālais
partneris. Projekta finansējums 2016. gadā
bija 1133,96 EUR. Apmācības finansē programma Erasmus+.
No 15. līdz 20. augustam Viesītes novada
pašvaldības pārstāvji piedalījās starptautiskās apmācībās Kauņā, Lietuvā - “Ensuring
real participation and cooperation on the
local level”. Apmācībās piedalījās Gints
Grinbergs (IT speciālists un velokluba “Selonia” pārstāvis), Sanita Ribakova (Viesītes
vidusskolas pārstāve), Kristīne Līce (Viesītes
jauniešu domes vadītāja un Sēlijas jauniešu
padomes “Sēja” biedrs) un Laura Liepiņa
(Jaunatnes lietu speciāliste). Apmācībās piedalījās 30 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas,
Turcijas, Norvēģijas un Portugāles. Apmācību mērķis bija attīstīt nepieciešamās kompetences, lai veicinātu starpinstitucionālo
sadarbību vietējā līmenī. Apmācības realizēja un vadīja pieredzējuši lektori Marius
Ulozas un Nerijus Miginis (Politikos tyrimu
ir analizès institutas). Apmācības finansē
programma Erasmus+.
Viesītes novada pašvaldība projektā
piedalījās kā oficiālais sadarbības partneris.
Projekta rezultātā, sadarbojoties ar Latvijas
Jaunatnes padomi, ir latviešu valodā iztul-

kots jaunatnes politikas kvalitātes standarts
un sākts darbs pie vietējās jaunatnes politikas stratēģijas izveides. Tāpat nodibināta sadarbība ar pašvaldībām Norvēģijā un
Turcijā, ar kurām plānots iesniegt kopīgus
projektus jaunatnes jomā – jauniešu apmaiņas. Ikvienam interesentam ir iespēja
apskatīt projekta laikā realizētās metodes,
aktivitātes un apmācību materiālus projekta
Facebook lapā: https://www.facebook.com/
events/1678179432433230/
No 3. līdz 11. septembrim Lietuvā, Daugirdikšes mācību centrā, norisinājās starptautisks Erasmus+ programmas projekts
“Supporting grass-roots youth work”. Tas
bija apmācību kurss darbam ar jauniešiem,
kura laikā tika padziļināti pētīts jaunatnes
darba jēdziens un attīstītas nepieciešamās
kompetences - mentorings, koučings, darbs
grupā, konfl iktu risināšana, emocionālā inteliģence un psiholoģiskā higiēna, kas nepieciešamas, lai ikdienā strādātu ar jauniešiem
un arī ar citām iedzīvotāju grupām. Viesītes novada pašvaldība projektā piedalījās
kā oficiālais sadarbības partneris. Kopumā
projektā piedalījās 32 pārstāvji no 7 valstīm - Armēnijas, Baltkrievijas, Bulgārijas,
Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas un Ukrainas.
Apmācību ietvaros dalībniekiem bija iespēja
dalīties labās prakses piemēros un izveidot
sadarbības kontaktus ar citu valstu pārstāv-

jiem. Viesītes novadu projektā pārstāvēja
Elkšņu kultūras nama vadītāja Austra Niķe.
Apmācības finansē programma Erasmus+.
No 1. līdz 11. septembrim 17 Sēlijas novadu jaunieši piedalījās jauniešu apmaiņas
programmā Ontenyentē, Spānijā - “Trash
music”. Projektā no Viesītes novada piedalījās Edijs Bērziņš, Viktorija Capa, Krista Kristiāna Upīte un Kristīne Līce. Kopā
projektā piedalījās 51 dalībnieks. Viesītes
novada pašvaldība bija projekta oficiālais
partneris. Projekta mērķis bija iepazīstināt
jauniešus ar dažādu kultūru mūziku un to,
kā no otrās pārstrādes atkritumiem var izveidot savus mūzikas instrumentus un ar
tiem kopīgi muzicēt. Projekta finansējums
2016. gadā bija 1600 EUR. Apmācības finansē programma Erasmus+.
Tāpat 2016. gadā Viesītes novada pašvaldība līdzdarbojās ES Erasmus+ programmas
Pamatdarbības KA2 projektā “International journal on Open Youth Work”. Eiropas jaunatnes darba pētnieku tīklā (www.
openyouthwork.org) ir uzsākts darbs pie
starptautiska akadēmiska jaunatnes darbam
veltīta žurnāla izdošanas (Academic Journal
for Open Youth Work), kuru plānots nodot
lasītājiem jau 2017. gada janvārī. Projektu finansē programma Erasmus+.
2017. gadā jaunatnes jomā plānots attīstīt
jau iepriekšējos divos gados aizsākto darbu
pie projektiem ERASMUS+ programmā, tostarp tiks uzsākts darbs arī pie viena Nordplus Horizontal Programmas projekta.
Pašā gada sākumā Viesītes novada pārstāvji piedalījās jau pirmā 2017. gada jaunatnes jomas projekta realizācijā. Apmācībās
“CultureLAB” Viesītes novadu kā oficiālo
projekta partneri pārstāvēja Kristīne Līce,
Austra Niķe, Melānija Jaksteviča, Liene Kļaviņa. Projekta rezultāts – sagatavots melnraksts jaunam ERASMUS+ projektam. Apmācības finansē programma Erasmus+.
2017. gadā tiks realizēts pirmais Nordplus Horizontal Programmas projekts “IT
COMPETENCES FOR NON-PROGRAMMERS”. Projekta laikā plānots izstrādāt 4
mēnešu garu mācību programmu skolām,
lai pilnveidotu skolēnu IT kompetences.
Projekta laikā plānotas apmācības gan skolotājiem, gan IT speciālistiem, gan izglītības iestāžu administrācijām par veiksmīgu
programmas integrēšanu gan formālajā,
gan neformālajā izglītībā. Viesītes novada
pašvaldība ir oficiālais projekta partneris.
Projekta partneri: Lithuanian Children and
Youth Center (Lithuania), Interactive Institute Swedish ICT (Sweden), Liepājas universitāte un Latvijas biznesa koledža.
Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes
lietu speciāliste L. Liepiņa

Aicina pieteikties interesentus dalībai jauniešu apmaiņas projektam Lietuvā
Sēlijas novadu jauniešiem ir iespēja piedalīties jauniešu apmaiņas projektā “Entrepreneurship LAB”,
kas notiks no 11. līdz 18. februārim Lietuvā, Daugirdiškes mācību centrā. Projekts kopā pulcēs 37 jauniešus (no 18 - 26 gadiem) no
Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Kipras, Bulgārijas un Portugāles. Viss apmaksāts. Projektu fi nansē Eiropas Savienība.
Piesakies šeit: https://docs.google.com/a/ljp.lv/forms/d/e/
1FAIpQLSeDoJqfif1KC0d1DhEpp5E6cU4lOBVhnfIML-XU6qFIKxvrNQ/viewform?c=0&w=1
Sīkāks apraksts par projektu šeit: https://www.facebook.com/events/1590351110994174/
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Janvāris – Latvijai vēsturiski nozīmīgu
notikumu atceres laiks

Nāves sala.

Pēc kaujas Tīreļpurvā.

Janvāris ir mūsu valstij ļoti nozīmīgs
mēnesis - vēsturiski svarīgu notikumu atceres laiks. Tieši janvārī atceramies 1991. gada
notikumus – barikādes. Tā ir arī 3. Atmodas
atcere. Šie salīdzinoši nesenie notikumi bija
smags pārbaudījums atjaunotajai valstij. Lai
nosargātu Latvijas neatkarību, cilvēki devās
uz barikādēm. Šo dienu notikumi neiztika
arī bez upuriem…
2016. – 2017. gada ziema ir laiks, kad
tiek atzīmēta arī 1. pasaules kara simtgade,
bet īpaši tiek pieminētas Ziemassvētku kaujas, kas notika tieši svētku naktī (pēc jaunā
kalendārā stila tas ir 7./8. janvāris).
Tajā laikā Latvija atradās Krievijas cariskās impērijas jūgā. Latvijai arī nebija savas nacionālās armijas, tās vīri karoja Krievijas armijas sastāvā.
Vācieši bija iekarojuši daļu Latvijas teritorijas. Iesauktie un brīvprātīgie latviešu
karavīri pirmoreiz Latvijas vēsturē izveidoja savu nacionālo karaspēku – astoņus
bataljonus.
Ar lielu dedzību un drosmi strēlnieki
metās kaujās Tīreļpurvā, Nāvessalā un Ložmetējkalnā. Neizmantojot toreizējo kara
tehniku – ložmetējus, strēlnieki pārrāva
vācu fronti un sāka kaujas tuvcīņā. Strēlniekiem toreiz nebija piemērota apģērba un
apavu, bet sals sprēgāja bez žēlastības, sasniedzot -35/38 grādus.
Kauju rezultātā no ienaidnieka tika atkarota diezgan ievērojama Latvijas teritorija. Zaudējumi bija milzīgi – krita ap 9000
latviešu karavīru, daudz bija ievainoto un
sakropļoto. Nāk prātā strēlnieku dziesmas

vārdi: “Ai, Latvija, kur tavi dēli, pa malu
malām kaisīti”. Ielūkojieties tā laika fotogrāfijā, kur Tīreļpurvā klājienā guļ kritušie
Latvijas dēli.
Kaut arī bija lieli zaudējumi, šīs kaujas
pamodināja latviešos pašapziņu, cīņas sparu – jāpadzen vācu iebrucēji un jāatbrīvojas
no cariskās Krievijas jūga. Ir vajadzīgs Latvijas valstiskums – neatkarīga, brīva valsts.
Cerības piepildījās – 1918. gada 18. novembrī Latvijas Nacionālā teātra zālē tika
proklamēta Latvijas neatkarīgā republika.
Tas bija saviļņojošs brīdis. Trīs reizes tika
nodziedāta himna “Dievs, svētī Latviju”.
Zāle bija dekorēta ar sarkanbaltsarkano
karogu. Izejot ārā no šī spilgti apgaismotā
nama, visa Rīga bija tumsā – ielas nebija
apgaismotas, mājās nebija elektrības, trūka
pārtikas – maizes. Bija jāķeras pie atjaunošanas darba, jāsāk dziedēt kara cirstās
brūces. Latvijas iedzīvotāju skaits bija ievērojami sarucis, no Krievijas sāka atgriezties
bēgļi. Lauku saimniecības bija ļoti nopostītas, jo tām pāri gāja frontes līnijas. Rūpniecība bija paralizēta – fabriku un rūpnīcu
iekārtas, mašīnas bija aizvestas uz Krieviju.
Un atkal mierīgo jauncelsmes darbu
pārtrauca Bermonta - Avalova iebrukums
Latvijā. Bermontiešu armija bija ļoti spēcīga
gan kara tehnikas, gan skaitliskā pārsvara
ziņā. Tika apdraudēta Rīga un visa Latvija.
Latvijas cīnītāji atkal iesaistījās kaujās par
Latviju.
1919. gada rudenī tika gūta uzvara pār
bermontiešiem. Arī Viesītei pa Neretas ceļu
tuvojās vācieši. Iedegās cīņa, un vācieši tika

Saimniecības preču veikalā
Viesītē un veikalā Elkšņos
iespējams veikt norēķinus par
komunālajiem maksājumiem,
zemes nodokli, elektrību,
apmaksāt telefona un citus
rēķinus.

piespiesti atkāpties. Par šo uzvaru liecina
1935. gadā uzceltais “Brīvības piemineklis”.
Par ļoti dārgu cenu – cilvēku dzīvībām Latvija tika atkal atkarota.
Kas latviešiem toreiz deva spēku un
prasmi atjaunot savu zemi? Nepilnos 10
gados Latvija kļuva par labklājības valsti –
pārliecinoši attīstījās tautsaimniecība. Latvija sāka eksportēt lauksaimniecības produkciju uz Eiropas lielvalstīm, iegūstot 1.
vietu eksporta apjomā. Tika celtas skolas
un slimnīcas, kultūras nami un tirdzniecības centri. Tautsaimniecība ienesa valstij
lielu peļņu. Šveices un Lielbritānijas bankās
nonāca prāvs zelta noguldījums, kas bija garants valsts ekonomiskajai stabilitātei.
1940. gads atnāca ar krievu bruņoto iebrukumu un Latvijas okupāciju, kas atnesa
postu, lielus cilvēku zaudējumus un ekonomiskās grūtības 50 gadu garumā.
Domās pārlapojot traģiskās Latvijas
vēstures lappuses, rodas jautājums: vai šodien mūsu Latvijas dēli būtu gatavi atkārtot
latviešu karavīru dedzību un varonību, aizstāvot savu valsti? Vai varētu pateikt vārdus:
“Labāk manu galvu ņēma nekā manu Tēvu
zemi”.
Katram latvietim ir jāzina mūsu valsts
varonīgā vēsture, jājūt piederība savai
valstij. Jāzina, par cik augstu – dzīvības cenu pirkta mūsu tēvuzeme. Augstākas cenas vairs nav.
Mums jābūt drosmīgiem, gataviem cīnīties par Latviju. Tad mēs būsim droši un laimīgi. Un jauniešu patriotismam būs jēga un
nozīme nevis tikai vārdos, bet arī darbos –
ja būs nepieciešams, arī aizstāvēt savu valsti
ar ieročiem rokā, ziedojot savu dzīvību.
Pensionētā vēstures skolotāja
Ģ. Godiņa
Foto no personīgā arhīva.

Piedāvā darbu
pārdevējai Viesītē.
Informācija pa telefonu:
29203762.
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Barikāžu laiku atceroties…
“Barikāžu ugunskura liesmas sildīja
sirdis un aicināja būt kopā, lai raisītos sarunas un dziesmas.” (S. Lūse)
2017. gada 20.janvāris. Latvijā atceras
1991. gada janvāra Barikāžu notikumus.
Arī Saukā. Ar domām par Latviju, savu
novadu, ciemu, ģimeni Barikāžu ugunskuru iedegt atnāca: Biruta Beķere, Indulis Dambergs, Austra Daukste, Juris Veirihs, Veronika Elksne, Irma Šmite, Aivis
Šmits, Sanita un Rodrigo Lūši, Velta Lāce,
Astrīda un Jānis Zālīši, Sanija, Krista, Sin-

tija Dzikovičas, Kristīne Zālīte, Evelīna
Asare, Evelīna Mutule, Daniels Ažušelis,
Ārija Gurēviča, Uldis Linarts, Artūrs,
Iveta, Vita, Valdis Elkšņi, Toms Gurēvičs,
Laimdota Grincione. Pēc kopīgi dziedātās
dziesmas un Ivetas Elksnes dzejas lasījuma aizdedzām ugunskuru un bērni nolika svecītes Barikādēs kritušajiem. Mirkli

noraudzījāmies ugunskura gaišajās liesmās un devāmies uz Saukas bibliotēku, lai
pakavētos kopā Barikāžu atceres stundā.
Ieklausījāmies Kristas Dzikovičas, Ivetas
Elksnes, Ulda Linarta dzejas lasījumos.
Ulda ģitāras spēle un dziedātās dziesmas
radīja īpašu noskaņu. Viņš ir Barikāžu
dalībnieks, ieklausījāmies viņa domās par

Barikāžu laiku. Un stunda aizritēja nemanot…
“Paldies par darbu atceres pasākuma
sagatavošanā Vitai Elksnei, Aivim Šmitam, Ārijai Gurēvičai!” (V. Lāce)
Informāciju sagatavoja V. Elksne.
S. Dzikovičas un
bibliotēkas arhīva foto.

Gripas slimniekiem apmaksā
ģimenes ārsta mājas vizītes
Nacionālais veselības dienests (NVD)
informē, ka gripas epidēmijas laikā no
valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas
slimniekiem. Par katru vizīti ģimenes ārsta
prakse saņem maksājumu no valsts, savukārt pacientam par vizīti ir jāveic pacienta
iemaksa 2,85 eiro apmērā.
Šāds maksājuma nosacījums attiecas uz
visiem ģimenes ārstiem un dežūrārstiem,
kuriem ir noslēgts līgums ar NVD par valsts
apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu.
Ņemot vērā, ka gripas un citu augšējo
elpošanas ceļu infekciju simptomi ir līdzīgi,
saņemot pieteikumu mājas vizītei, ģimenes
ārstam ir iespējami detalizēti jānoskaidro
pacienta sūdzības un slimības simptomi,
kā arī par citiem neseniem un līdzīgiem
saslimšanas gadījumiem ģimenē. Ja ģimenes
ārsts, ierodoties pie pacienta kā pie gripas

slimnieka, tomēr konstatēs, ka pacientam ir
kāda cita augšējo elpceļu infekcija, arī šajā
gadījumā par ģimenes ārsta mājas vizīti būs
jāmaksā tikai pacienta iemaksa.
Par veikto pacienta iemaksu 2,85 eiro
apmērā pacientam ir jāsaņem maksājumu
apliecinošs dokuments – stingrās uzskaites
kvīts. Ja pacients ir atbrīvots no pacienta iemaksu veikšanas, šis maksājums nav jāveic.
No pacienta iemaksām ir atbrīvoti 1. grupas
invalīdi, trūcīgās personas (kurām izsniegta
atbilstoša izziņa), politiski represētas personas u.c. iedzīvotāju grupas.
Ģimenes ārsta mājas vizīti ir jāpiesaka
līdz plkst. 15.00. Vienlaikus NVD atgādina,
ka ikvienā ģimenes ārsta praksē vismaz
vienu stundu dienā ir pieņemšanas laiks
pacientiem bez iepriekšēja pieraksta, ja pacientam ir akūta saslimšana un ārsta konsultācija ir nepieciešama nekavējoties.
NVD atgādina, ka ārpus ģimenes ārsta
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darba laika medicīniskus padomus var saņemt, arī zvanot uz valsts organizēto Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.
Darbdienās medicīniskus padomus sniedz
no plkst. 17.00 līdz 8.00, savukārt brīvdienās un svētku dienās visu diennakti.
Pamatojoties uz gripas un akūtu augšējo elpceļu infekciju monitoringa datiem,
šī gada 17. janvārī Slimību profi lakses un
kontroles centrs izziņoja gripas epidēmijas
sākumu. Valsts apmaksātu ģimenes ārstu
mājas vizīšu nodrošināšana gripas slimniekiem būs spēkā, līdz tiks izplatīts paziņojums par gripas epidēmijas beigām.
Vairāk informācijas par gripas epidēmiju un gripas simptomiem, kā arī noderīga
informācija iedzīvotājiem par profi lakses
pasākumiem, lai izvairītos no gripas saslimšanas, ir pieejama Slimību profi lakses
un kontroles centra mājaslapā: www.spkc.
gov.lv
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Kultūras afiša

Viesītes kultūras pilī
4. februārī plkst. 18.00 Viesītes
vidusskolas 12. klases ŽETONU VAKARS
11. februārī plkst. Sadziedāšanās
koncerts
13. februārī plkst. 10.00 radošā apvienība
“Teātris un ES” piedāvā - jautru izrādi
bērniem un vecākiem “TOMS PRET
SUPERPELĒM”. Pie Superpelēm ciemos
ieradīsies draugs no tālās Austrālijas.
Par to Peles ļoti priecājas, BET ir viena
problēma – viņas neprot ANGĻU valodu!
Kā ar tālo ciemiņu lai sarunājas?! Lai
ātri apgūtu angļu valodu, Superpeles
atrod jauno skolotāju – kaķi Tomu. BET
kas Toms ir īstenībā…? To jūs uzzināsiet
jaunajā situāciju komēdijā TOMS PRET
SUPERPELĒM! Režisors: TV seriāla
“Sirdsmīļā Monika” un humora raidījuma
“Anekdošu šovs” režisors Armands
Ekštets. IEEJA: EUR 2,00
17. februārī plkst. 18.00 KONCERTS
“Sirdsstīgas”. Ginta Krievkalna,
Uģis Roze, Ēriks Upenieks (ģitāra),
Kristaps Krievkalns (taustiņi).
Akustiska koncertprogramma, kurā
iekļautas dziesmas par un ap mīlestību.
IEEJA: EUR 5,00; 6,00 un 7,00. Biļetes
iepriekšpārdošanā Viesītes Kultūras pilī.
Ritē
6. februārī plkst. 13.30 Meteņu
pasākums Rites pagasta Dobrēnu kalnā
11. februārī plkst. 22.00 – 3.00 Rites
Tautas namā Valentīndienas ballīte. Spēlē
“Elmārs”. Ieeja: EUR 3,00
Bērns mums atdod to pasauli,
ko esam pazaudējuši, –
brīnumu pasauli.
Zieda spilgtumu. Liesmas plaiksnīšanos.
Tauriņu.
Lapu. Putnu. No jauna radītu.
Brīnumainu.
Mēs redzam to visu ar nevainības acīm.
Un bērna prieks ir mūsējais.
(P. Brauna)
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa
sveic novada jaundzimušo –
OLAFA DAUMANTA, AMĒLIJAS, ELĪZAS,
ĒRIKAS un RALFA – vecākus un vēl
sirds siltumu un mīlestību, mazos
bērniņus auklējot.

Mīlestība – eņģeļa spārnu baltā vēsma,
Mīlestība – debesīm tuva zvaigžņu
dziesma;
Nepazūd vējos un nepazūd sniegos.
Jūsu sirdīs lai mūžam tā dzīva.
(I. Tora)
2016. gada nogalē 55 gadu Smaragda - kāzu jubileju svinēja:
AUSMA UN VISVALDIS LAPIŅI
(LAULĪBA REĢISTRĒTA
1961. GADA 31. DECEMBRĪ VIESĪTĒ)
VALENTĪNA UN VASILIJS PAŠKOVI
(LAULĪBA REĢISTRĒTA
1961. GADA 31. DECEMBRĪ KRIEVIJĀ).
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa
sirsnīgi sveic Smaragda kāzu jubilārus
un novēl saticību un veselību arī
turpmākajos dzīves gados!

Viesītē, Saimniecības
preču veikalā, jauns
preču pievedums!
• Zāģi, ķēdes, sliedes,
eļļa un citi motorzāģu
piederumi.
• Siltināti darba zābaki
un cimdi.
• Ziedu un dārzeņu sēklas.
• Augsne un kūdra.
• Stikla trauki un bļodas.
• Līmlentas un gumija
logiem.
• Plašā piedāvājumā Led
spuldzes.
• Ragavas un slidināšanās
paliktņi.
Gaidīsim Jūs veikalā
Viesītē, Brīvības ielā 1!

Pateicība

Vēlos izteikt lielu pateicību Jānim
Malceniekam par nesavtīgu palīdzību
man sarežģītā situācijā. Lai veselība un
veiksme ir ceļabiedri viņa ikdienā!
Pastniece Ināra

Darba laiks darba
dienās 8:00 – 17:00,
sestdien 8:00 – 16:00.
Tālrunis: 26624390.

4. februārī plkst. 20:00
Rites Tautas namā

Viesītes novada
zemnieku
uzņēmēju balle
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