VIESITES

NOVADA
VĒSTIS

Kad akmens novēlies no sirds, uz tā var pasēdēt. K. Skujenieks

Nr. 4

VIESĪTE ELKŠŅI RITE SAUKA

Viesītes novada pašvaldības informatīvais izdevums
Iznāk reizi mēnesī

(165)
aprīlis
2017

Viesītes novadā aizvadīta
Lielā talka

22. aprīlī vienoti ar visu Latviju Viesītes
novadā tika aizvadīta Lielā talka 2017. Šogad
novada čaklākos talciniekus nenobiedēja ne
lietus, ne krusa.

Viesītes pilsētā Lielā talka notika Riekstu meža teritorijā. Šogad pilsētas talka pulcēja aptuveni 40 dažādu vecumu talciniekus.
Talkā tika nojaukti vecie šķūnīši, sakopta

meža taka, izzāģēti vecie krūmi un savākti
zari. Mežā atrastas gan riepas, gan sarūsējusi
izlietne un vēl daudz citu atkritumu.
Turpinājums 12. lpp. »»»

4. maijā Viesītē un vēl 44 Latvijas pierobežas pašvaldībās notiks
Latvijas valsts simtgades atklāšanas akcija “Apskauj Latviju”

Lai ozoli apskauj un ieskauj Latviju.
Lai tie stājas visapkārt kā sardzē.
Lai mēs ozolus iestādām tā, ka tie
sakņojas ne tikai zemē, bet arī sirdīs.
Tad kā ozoli būs mūsu vīri.
Tad ozolu staltumā augs mūsu dēli.
Tad pēc vēlreiz simt gadiem
jau varēsim Jāņu vainagus vīt.
Lai līdzi ozoliem aug mūsu spēks.
Lai līdzi ozoliem sakuplo mūsu dzimtas.
Lai līdzi ozoliem Latvija tiecas augšup.
Lai sargā Latviju mūsu mīlestības un
uzticības spēks. (M. Zālīte)

pulkiem, Jaunsargiem, Skautiem un gaidām,
Latvijas pašvaldībām.
Akcija “Apskauj Latviju” vērsta uz Latvijas
tautas vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku rīcību – izveidot
garīguma sardzi, iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pierobežas teritorijās.
Latvijas valsts simtgades atklāšanā satiksies cilvēku rokas un gara spēks, apskaujot
Latviju, klājot baltus galdautus un godinot
drosmīgos valstsvīrus, kas pirms simts gadiem
apvienoja Latvijas tautu ceļā uz neatkarīgu
valsti. Svinēsim mūsu brīvību!
Viesītes novadā ozolus – Latvijas garīguma sardzi – stādīsim pie jaunuzceltās Svētā
Franciska baznīcas, kas iesvētīta 2016. gada
oktobrī. Garīguma sardzei ir jāstāv pie garīguma augstākā simbola – baznīcas.

Akcijas rīkotāji ir Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts
simtgades biroju, sadarbībā ar Latvijas maz-

15:00 Ekumeniskais dievkalpojums Viesītes Katoļu baznīcā. Piedalīsies trīs konfesi-

Svētku norise:

ju pārstāvji – Romas katoļu Jelgavas diecēzes
bīskaps Edvards Pavlovskis; LELB Daugavpils
bīskaps Einārs Alpe; LBDS bīskaps Pēteris
Sproģis;
16:15 Akadēmiskās mūzikas svētku koncerts. Koncertā uzstāsies Rīgas Doma kora
skolas audzēkņi un pedagogi.
17:00 Latvijas simtgades ozolu stādīšanas akcija “Apskauj Latviju”. Ozolus stādīs
Valsts amatpersonas, visu konfesiju pārstāvji, Viesītes novada pašvaldības pārstāvji un
Viesītes mazpulku un jaunsargu organizācijas.
17:30 visi laipni aicināti uz BALTĀ
GALDAUTA SVĒTKIEM turpat pie baznīcas. Izdziedāsim latviešu spēka dziesmas,
dalīsimies atmiņu stāstos un mielosimies ar
cienastu pie balti klātiem galdiem!
Piedalās: vokālie ansambļi “Tik un Tā”,
“Rites balsis” un bērnu ansamblis “Putniņi”.
Aicinām ikvienu piedalīties un kļūt par šī
vēsturiski unikālā notikuma līdzveidotāju!
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Viesītes novada domes 22. marta, 12. aprīļa un 19. aprīļa
sēdēs skatītie jautājumi
Informatīvie jautājumi: domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs un izpilddirektors Alfons
Žuks par pašvaldības darbu.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par Viesītes novada pašvaldības projektu “Inventāra papildināšana zivju resursu aizsardzībai Viesītes novada ūdenstilpēs”. Apstiprināja projekta kopējo summu EUR 3599,00
(tai skaitā PVN 21% EUR 624,62). Projekta
atbalsta gadījumā paredzēt kopā pašvaldības
līdzfinansējumu 26% no projekta attiecināmajām izmaksām EUR 935,74. Līdzfinansējumu
piešķirt no Viesītes novada pašvaldības vides
aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem.
2. Atbalstīja projekta “Tautas mākslas
svētki “SĒLIJA ROTĀ” Viesītē”” izstrādi un
iesniegšanu “Latvijas valsts mežu atbalstītās
Zemgales kultūras programmas 2017” projektu konkursā. Apstiprināja projekta budžetu
EUR 6305,00.
3. Atbalstīja projekta “Sēlijas amatnieku
jampadracis Viesītē” izstrādi un iesniegšanu
“Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017” projektu konkursā.
Apstiprināja projekta budžetu EUR 2151,20.
4. Atbalstīja projekta “Mazā Bānīša stacija pirms 100 gadiem un tagad” izstrādi un
iesniegšanu “Latvijas valsts mežu atbalstītās
Zemgales kultūras programmas 2017”projektu konkursā. Apstiprināja projekta budžetu ne
vairāk kā EUR 4610,00, tai skaitā pašvaldības
līdzfinansējums EUR 1250,00. Projekta atbalsta gadījumā līdzfinansējums piešķirams no
Viesītes muzeja “Sēlija” budžeta.
5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Rites pagasta “Druviņas
6” – 6, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu
soli un noteikumu Nr. 8/2017 apstiprināšanu.
6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – Viesītes pagasta “Ābelītes” –
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un
noteikumu Nr. 9/2017 apstiprināšanu.
7. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – Viesītes pagasta “Mazbruņenieki” – atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu
soli un noteikumu Nr. 10/2017 apstiprināšanu.
8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo cirsmu atkārtotu izsoli un noteikumu Nr.
11/2017 apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 4 mirušām personām.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļu dzēšanu 55 personām.
11. Par ūdensvada ierīkošanu Zaļā ielā un
Kalna ielā – nolēma uzsākt projektēšanas darbu ūdensvada ierīkošanai.
12. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Viesītes transports” pamatkapitāla palielināšanai – piešķīra
līdzfinansējumu EUR 14000 universālā ekskavatora – iekrāvēja iegādei.

13. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2017
“Par grozījumiem 2017. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Par Viesītes
novada pašvaldības 2017. gada budžetu”” apstiprināšanu.
14. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu
anulēšanu 4 personām.
15. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā un īres līgumu pagarināšanu (pagarināja 64 personām, nepagarināja
īres līgumu 2 personām un 9 personām atļāva
slēgt beztermiņa īres līgumus).
16. Par Viesītes novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošību reglamentējošo dokumentu apstiprināšanu.
“Viesītes novada pašvaldības Informācijas
sistēmas drošības politika” – nosaka politiku,
kādā Viesītes novada pašvaldība nodrošina
pašvaldības izmantotās informācijas sistēmas
aizsardzību pret ārējiem un iekšējiem riskiem
un nodrošina informācijas sistēmas pieejamību, integritāti un konfidencialitāti saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Viesītes novada pašvaldības noteikumi
Nr. 12/2017 “Informācijas sistēmas lietošanas
noteikumi” – nosaka Viesītes novada pašvaldības darbinieku pienākumus un prasības
pašvaldības izmantotās informācijas sistēmas
un interneta lietošanai, kā arī nosaka kārtību,
kādā tiek veikta pašvaldības izmantotās informācijas sistēmas lietotāju pieejas tiesību piešķiršana, izmaiņas un anulēšana.
Viesītes novada pašvaldības noteikumi
Nr. 13/2017 “Informācijas sistēmas drošības
noteikumi” – ietver kārtību, kādā Viesītes
novada pašvaldība nodrošina pašvaldības izmantotās informācijas sistēmas aizsardzību.
“Viesītes novada pašvaldības Informācijas
sistēmas darbības atjaunošanas plāns” – ietver
kārtību, kādā Viesītes novada pašvaldība nodrošina pašvaldības izmantotās informācijas sistēmas, kas ir izvietotas uz pašvaldības serveriem,
atjaunošanu darbības traucējumu gadījumā.
“Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāns” – nosaka Viesītes novada pašvaldība pašvaldības izmantotās informācijas
sistēmas risku vadības procesa ieviešanu un
to vadību, nodrošinot atbilstošu vadības un
kontroles sistēmas darbības efektivitāti, atklājot un novēršot kļūdas un neprecizitātes, kā
arī nepieciešamības gadījumā veicot drošības
labojumus informācijas sistēmās.
17. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mērķdotācijas EUR
35000 izlietojumu līgumā paredzētā mērķa
sasniegšanai pasākumā “Viesītes veselības un
sociālās aprūpes centra pārbūve”.
18. Par precizēto saistošo noteikumu Nr.
4/2017 “Licencētās makšķerēšanas nolikums
Saukas ezerā” apstiprināšanu.
19. Nolēma uzsākt jauna Viesītes novada
Teritorijas plānojuma izstrādi. Apstiprināja
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Viesītes novada Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumu un apstiprināja Viesītes
novada Teritorijas plānojuma vadības grupu.
Par Viesītes novada Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju G. Dimitrijevu.
20. Par pašvaldības finansējumu Viesītes
katlu mājas apkures katlu nomaiņas TEP sagatavošanai.
21. Par medību tiesību līgumu ar biedrību
“Mednieku un makšķernieku kolektīvs “Elkšņi”” un biedrību “Mednieku klubs “Province””.
22. Par nekustamā īpašuma – Saukas pagasta “Bitenieki” – atsavināšanas piedāvājumu.
23. Par piedāvājumu dzīvokļa “Druviņas
4” – 12, Rites pagastā, atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.
24. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma – Saukas pagasta “Rutki”.
25. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma – Rites pagasta “Svalbāni”.
26. Par nosaukuma maiņu Viesītes novada
pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam un
zemes vienības sadalīšanu.
27. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma – Elkšņu pagasta “Lejas Borīši”.
28. Par nekustamā īpašuma – Viesītes pagasta “Kalna Brežģi” – sadalīšanu.
29. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar
2 personām.
30. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
31. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes pagastā – “Žievalti”.
32. Par grāmatas “No Sēlijas pūra...” pārdošanas cenas noteikšanu (EUR 17,00).
33. Par pašvaldības finansiālo atbalstu
biedrības “Motoru sporta klubs” rīkotajām
sporta sacensībām – piešķīra EUR 350,00.
34. Par projekta iesnieguma izstrādi un iesniegšanu INTERREG Latvija – Lietuva programmā.
35. Par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētku koordinatoru Viesītes
novada pašvaldībā – par koordinatoru apstiprināja Viesītes kultūras pils direktori R. Vasiļjevu.
36. Par zemes nomas līguma un nedzīvojamo telpu nomas līguma laušanu ar SIA “Biocompost Alfa”.
37. Par izmaiņām Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekļu sastāvā – Aijas Butānes
vietā par vēlēšanu komisijas locekli apstiprināja Dinu Pučinsku.
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks
š. g. 17. maijā.
Informāciju sagatavoja pašvaldības
kancelejas vadītāja D. Vītola.
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Notikušas iedzīvotāju tikšanās ar Viesītes novada
pašvaldības vadību un speciālistiem

Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar aktualitātēm Viesītes novadā, atskatītos uz paveikto
un informētu par nākotnes iecerēm, Viesītes
novada pašvaldības vadība un speciālisti 10.
aprīlī tikās ar novada iedzīvotājiem. Tikšanās
notika Rites, Saukas, Lones, Elkšņu pagastos,
kā arī Viesītes pilsētā. Ar iedzīvotājiem novadā tikās Viesītes novada domes priekšsēdētājs
Jānis Dimitrijevs, izpilddirektors Alfons Žuks,
projektu administratore Laura Liepiņa un SIA
“Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris Blitsons.
J. Dimitrijevs tikšanās iesāka ar iedzīvotāju informēšanu par šī brīža aktualitātēm novadā, šogad plānotajiem lielajiem projektiem, pasākumiem un informēja klātesošos par jauno
grāmatu par Sēliju “No Sēlijas pūra...”.
Projektu administratore L. Liepiņa sanāksmēs informēja par aktuālajiem projektiem,
kas ir iesniegti un kuriem jau ir sākts ieviešanas process. Iedzīvotāji tika aicināti sekot līdzi
informācijai pašvaldības medijos par veselības
projekta aktivitātēm, kurās Viesītes novada iedzīvotāji varēs iesaistīties bez maksas. Pirmās
aktivitātes veselības projektā notiks jau maija

mēnesī. Tāpat klātesošie tika informēti par to,
ka ir izsludināts vietējo projektu konkurss, kurā
projektus biedrības, nodibinājumi, reliģiskās
organizācijas un fiziskās personas var iesniegt
līdz 8. maijam. Sanāksmēs viens no tematiem
bija novada teritorijas plānojuma izstrāde, ko
pašvaldībai nepieciešams veikt līdz 2018. gadam. Novada vadība un attīstības nodaļa aicināja iedzīvotājus iesaistīties plānojuma izstrādē,
apmeklēt plānošanas sanāksmes un izteikt savu
viedokli. Darbu pie teritorijas plānojuma izstrādes plānots uzsākt šogad.
Māris Blitsons aicināja iedzīvotājus pievērst uzmanību jautājumam par atkritumu
novietošanu centralizētajos laukumos. Privātmāju īpašnieki šajos laukumos drīkst izmest
tikai PET un stikla izstrādājumus, sadzīves
atkritumus nedrīkst. Izņēmums ir, ja tiek izmantoti marķētie maisi. M. Blitsons aicināja
iedzīvotājus ziņot komunālajai pārvaldei par
gadījumiem, kad privātmāju īpašnieki atkritumus izmet atkritumu laukumos pie daudzdzīvokļu namiem.
Lones ciemā aktuālākais jautājums bija
meliorācijas grāvji – vai tiks veikts meliorācijas

projekts. 13. aprīlī pašvaldība saņēma atbildi
no “Zemkopības Ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģionā meliorācijas nodaļas,
kurā teikts, ka valsts ūdensnoteka “Dūņupe”
nav iekļauta pārtīrāmo ūdensnoteku plānā
2017. gadā. Ja radīsies papildus finansējums,
projektēšanas un atjaunošanas darbi tiks iekļauti ātrāk.
Iestājoties piemērotiem laika apstākļiem,
pēdējo nedēļu laikā tika veikta ielu ar grants
segumu greiderēšana. Ielu greiderēšanu iedzīvotāji vērtē pozitīvi, taču tika izteiktas arī
pretenzijas – par automašīnu saceltajiem putekļiem. Uz to novada vadība norādīja, ka šogad vairākās ielās novadā grants segums tiks
apstrādāts ar pretputekļu materiālu.
Saukas pagastā iedzīvotāji sanāksmē aktualizēja jautājumus par dzīvojamo ēku tehnisko
stāvokli un nepieciešamību pēc labiekārtotas
auto stāvvietas pie daudzdzīvokļu mājām.
Elkšņu pagastā iedzīvotāji pauda neapmierinātību par transporta izdevumiem, kad
amatierkolektīviem ir jādodas izbraukumos.
Izpilddirektors paskaidroja, kā veidojas summa un kāpēc ir nepieciešams maksāt par dīkstāvi.
Rites pagastā tika aktualizēts jautājums
par Ilzu baznīcas uzturēšanu, sakopšanu un
tās nodošanu katoļu draudzei. Tuvāko nedēļu
laikā tiks sarunātas tikšanās ar katoļu un luterāņu konfesiju pārstāvjiem, lai vienotos par
baznīcas apsaimniekošanu un izmantošanu.
Tāpat sanāksmē tika panākta vienošanās par
lielgabarīta atkritumu konteinera izvietošanu
Rites ciemā.
Sanāksmē Viesītē tika aktualizēti jautājumi par daudzdzīvokļu namu teritoriju labiekārtošanu un apsaimniekošanu. Tostarp iedzīvotāju priekšlikums ir atkritumu izvešanu
organizēt piektdienās (nevis pirmdienās), lai
nedēļas nogalēs pilsētā nestāv atkritumu kalni.
Novada vadība norāda, ka iespēju robežās
tiks meklēti risinājumi visiem sanāksmēs izskanējušajiem jautājumiem.
Viesītes novada pašvaldības
Projektu administratore L. Liepiņa

Noslēdzies Zemgales Kultūras programmas
projektu konkurss
Valsts Kultūrkapitāla fonds apstiprinājis 2017. gada Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales Kultūras
programmas projektu konkursa rezultātus.
No konkursam iesniegtajiem 105 projektu
pieteikumiem programmas atbalsts piešķirts
45 projektiem, tostarp Viesītes novada pašvaldības projektam “Sēlijas amatnieku jampadracis Viesītē”.
Projekta mērķis ir atbalstīt kultūras
mantojuma lietpratēju – meistaru zināšanu

un prasmju tālāknodošanu, stiprināt reģiona un Sēlijas novadu amatnieku kapacitāti ar informācijas apmaiņas starpniecību.
Konkrētais mērķis ir 2017. gada 1. jūlijā organizēt Sēlijas novadu amatnieku saietu un
pasākumu “Sēlijas amatnieku jampadracis
Viesītē”. Rezultātā pasākuma apmeklētāji
saņems amatnieku piedāvātās zināšanas un
prasmes, varēs darboties un mācīties, kā
arī amatnieku vidū tiks veicināta pieredzes
apmaiņa, labās prakses piemēri un kooperēšanās nākamajiem projektiem. Projekta
īstenošanas laiks 01.05.2017. – 31.07.2017.
Projektā paredzētas 4 aktivitātes. Demons-
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trācijas nodrošina 7 amatnieki vairākās nozarēs – koks, izšūšana, aušana, kalšana, Sēlijas senā gastronomija, klūgu pinumi.
Ar visu konkursā atbalstīto projektu sarakstu var iepazīties Zemgales Plānošanas
reģiona interneta vietnē zemgale.lv, bet atbalstīto projektu ieviešana ilgs no 2017. gada
1. maija līdz 2017. gada 15. decembrim.
Reģionā izstrādātās programmas mērķis
ir sekmēt Zemgales specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un
pieejamību.
Projektu administratore
L. Liepiņa
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IZSOLES
● Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada Viesītes pagasta “Mazbruņenieki”, ar kadastra Nr. 56150130045, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes
vienības 4,66 ha platībā; sākotnējā cena EUR
5482.72. 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 25. maijam (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.
Ir personas, kam ir pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu kā pierobežniekiem.
Ja pirmpirkuma tiesības netiks izmantotas, izsole sāksies 2017. gada 26. maijā plkst.
9.30 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 Rites pagasta “Druviņas 6” – 6,
ar kadastra Nr. 56809000028, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli: dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 6 un 483/10797
domājamām daļām no ēkas uz zemes gabala. Sākotnējā cena EUR 1385.00. Izsoles solis
EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%.
Izsole sāksies 2017. gada 26. maijā
plkst. 10.00 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 25. maijam (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.
● Viesītes novada pašvaldība rīko atkārtotu, atklātu, mutisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli, izsolot cirsmas – kopšanas un
izlases cirsmas, kā vienotu objektu:
Viesītes novada Viesītē, Smilšu ielā 39,
ar kadastra numuru 56150010303, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350120043
(1. kvartāla 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 14.
nogabali) un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56150010042 (1. kvartāla 1. nogabals), un Smilšu ielā 41, ar kadastra numuru
56150010044, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56150010043 (1. kvartāla 1. nogabals). Platība 13,68 (trīspadsmit komats sešdesmit astoņi) hektāri, krāja 882,92 (astoņi
simti astoņdesmit divi komats deviņdesmit
divi) kubikmetri.
Objektu izsoles sākotnējā cena ir noteikta
EUR 13600.00 (trīspadsmit tūkstoši seši simti
euro un 00 centi).
Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis): katru nākamo reizi EUR 200.00.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, cirsmām un to dokumentiem, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2017.
gada 11. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Dalībnieka reģistrācijas nodeva – EUR 30
(trīsdesmit euro), drošības nauda – 10% no
izsoles sākuma cenas. Dalībnieka reģistrācijas nodeva iemaksājama pašvaldības kontā:

LV66UNLA0009013130395, SEB banka, Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X009. Drošības nauda iemaksājama pašvaldības kontā:
LV66UNLA0009013130395, SEB banka, Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X009.
Izsole sāksies 2017. gada 12. maijā plkst.
9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesītē,
Viesītes novads.
Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
Izziņas pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
● Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Viesītes novada Viesītes pagasta “Ābelītes”, ar
kadastra Nr. 56150100063, atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 2,98
ha platībā; sākotnējā cena EUR 6145.03. 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 25. maijam (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.
Ir personas, kam ir pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu kā pierobežniekiem.
Ja pirmpirkuma tiesības netiks izmantotas, izsole sāksies 2017. gada 26. maijā 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.

UZŅĒMĒJIEM

Uzņēmēju tikšanās ar Viesītes novada
pašvaldības speciālistiem

2017. gada 30. martā Viesītes novada domē

notika Viesītes novada Attīstības un plānošanas
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nodaļas speciālistu organizētā tikšanās ar novada uzņēmējiem par aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā, sadarbības formām un pašvaldības
atbalsta iespējām. Tikšanās noritēja racionālā
un pozitīvā gaisotnē. Uzņēmēji pārstāvēja plašu
nozaru spektru – dārzkopību, pārtikas ražošanu, putnkopību, lauksaimniecību, zivsaimniecību, mazumtirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu. Bija ieradušies vairāku biedrību pārstāvji.
Tikšanās sākumā uzrunu teica Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs,
uzsverot uzņēmējdarbības īpašo lomu novada
veiksmīgā attīstībā.
Attīstības nodaļas projektu administratore
Laura Liepiņa sniedza informatīvu prezentāciju par dalību “Pārnovadu uzņēmēju dienās”
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Aizkrauklē un informēja uzņēmējus par iespēju
pieteikt savu dalību “Riga Food 2017”.
Viesītes Tūrisma informācijas punkta pārstāve Ligita Levinska – Drozdova pastāstīja par
tūrisma situāciju novadā. Šobrīd Viesītes novadā ir ap 80 tūrisma objektu, tomēr trūkst gastronomiskā un aktīvā tūrisma piedāvājuma, kā
arī piedāvājuma ģimenēm ar bērniem. Viņa informēja, ka 16. maijā uzņēmējiem ir iespēja piedalīties Tūrisma Infodienā Rīgā. Pļaviņās 9. septembrī notiks 4. Latvijas Tūrisma informācijas
gadatirgus, kur būs iespēja piedalīties novadu
tūrisma pakalpojumu piedāvātājiem, mājražotājiem un amatniekiem. TIP pārstāve arī informēja par iespēju piedalīties uzņēmēju dienās:
Zemgalē (Jelgava) – 28. – 29. aprīlis; Vidzemē
(Valmiera) – 19. – 20. maijs; Kurzemē (Ventspils) – 2. – 3. jūnijs; Latgalē (Daugavpils) –
15. – 16. septembris.
LIAA pārstāve Jolanta Šūmakere pastāstīja
par Jēkabpils Biznesa inkubatora piedāvātajām
iespējām uzņēmējiem pirmsinkubācijas un
inkubācijas periodā, kā arī par pieejamajiem

grantiem – Iespējas.
Tikšanās turpinājumā tika izstrādāts kopīgs
rīcības plāns turpmākai sadarbībai. Lai izzinātu
uzņēmēju vēlmes un vajadzības, tika uzklausīts
ikviena dalībnieka viedoklis, ko tieši varētu darīt pašvaldība. Uzņēmēji bija atsaucīgi un izteica
savus viedokļus un priekšlikumus. Attīstības
nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva informēja,
kā pašvaldība var sniegt atbalstu novada uzņēmējiem saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem
aktiem, kuri reglamentē pašvaldības darbu, un
kādi ir iespējamie sadarbības modeļi.
Atvēlētais laiks diskusijām un uzņēmēju
ierosinājumu uzklausīšanai bija piepildīts ar
viedokļiem, lai kopā veicinātu sadarbību starp
Viesītes novada pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem. Dažas uzņēmēju atziņas un ierosinājumi:
“Tikšanās ir nepieciešamas, jo uzņēmēji var
uzzināt, kā klājas citiem, ar kādām problēmām
nākas saskarties.” J. Kovnacka
E. Skadiņa: “Pašvaldība varētu piedāvāt un
iedrošināt īstenot ES projektus, jo uzņēmējs ne

vienmēr ikdienas steigā pamana informāciju un
iespējas.”
S. Zupa: “Patīkami, ka pašvaldība uzaicina
piedalīties izstādēs un veic uzņēmēju pieteikšanu. Ir labi, ka ir aizmugure.”
V. Banders, KS “Ritenis” pārstāvis: “Būtu
labi, ja pašvaldības mājaslapā uzņēmēji varētu
iegūt informāciju par brīvajām zemes platībām.”
Atsaucoties uz šo uzņēmēju ierosinājumu,
pašvaldības mājaslapā ir tapusi jauna sadaļa
“Pašvaldības īpašumi”, kurā ir pieejama visa informācija par pašvaldības īpašumiem Viesītes
novadā: http://www.viesite.lv/?page_id=30779
G. Puzāns uzsvēra, ka “nevajag baidīties nokārtot dokumentus, jo prasības ir izpildāmas”.
Sarunā piedalījās arī nekustamo īpašumu
vecākā speciāliste Svetlana Puzāne, iepirkumu
speciāliste Silvija Eglīte, būvinženieris Gatis Puzāns un sabiedrisko attiecību speciāliste Austra
Niķe.
Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā
ar Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību
speciālisti A. Niķi

Viesītes novadam tiks izstrādāts
enerģētikas rīcības plāns
plāna īstenošanas uzraudzības sistēma,” stāsta ZPR projektu speciālists
Raitis Madžulis.
Šādus plānus izstrādās Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Jaunjelgavas, Jelgavas, Jēkabpils, Krustpils, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Tērvetes un Viesītes novadiem, un to izstrāde sāksies
2017. gadā, bet noslēgsies – 2018. gada jūlijā.
Plānos tiks ietverta arī jauna sadaļa – “Zaļais transports”. R. Madžulis atklāj, ka šobrīd videi draudzīgs transports ir viena no aktuālākajām
tēmām klimata izmaiņu veicināšanā, turklāt šobrīd norit darbs pie jauna
projekta, kura rezultātā arī Zemgalē varētu tikt ieviesti pirmie elektriskie
bezvadītāja transportlīdzekļi.
Tāpat darba grupas sanāksmē klātesošie guva ieskatu Zemgales Reģionālās enerģētikas aģentūras aktualitātēs, uzzināja par Centrālās finanšu un
līgumu aģentūras aktivitātēm enerģētikas projektu īstenošanā un atbalstā,
par atbalsta iespējām energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem, par
energoefektīvas būvniecības atbalsta pasākumiem Zemgalē un Latvijā, kā
arī guva priekšstatu par Zemgales Uzņēmējdarbības centra aktivitātēm.
Atšķirībā no iepriekšējām tikšanās reizēm šoreiz sēde norisinājās izbraukuma veidā – uzņēmuma “Fortum Jelgava” telpās, kura valdes priekšsēdētāja Aina Bataraga sanāksmes noslēgumā arī prezentēja “Fortum”
veiksmes stāstu, bet ekskursija uzņēmuma koģenerācijas stacijā sniedza
labāku ieskatu atjaunojamās enerģijas izmantošanā pilsētā.
Visi enerģētikas darba grupas sanāksmes materiāli pieejami ZPR mājaslapā.
Informāciju apkopoja Projektu administratore L. Liepiņa.

Tiekoties ar Zemgales Enerģētikas darba grupas pārstāvjiem, 5. aprīlī
ZPR prezentēja ieceri līdz 2018. gadam izstrādāt jaunus enerģētikas rīcības plānus 16 reģiona pašvaldībām, tostarp Viesītes novada pašvaldībai.
Darba grupas sanāksmē Viesītes novada pašvaldību pārstāvēja DA, CA
un ugunsdrošības speciālists Zigmunds Avens.
“Enerģētikas rīcības plāni pašvaldībām ir būtiski darba instrumenti, kas skaidri definē virzienus, uz ko tiekties un kādus projektus īstenot.
Pateicoties ZPR īstenotajam projektam “Baltijas enerģētikas teritorijas –
plānošanas perspektīvas”, ir iespējams šādus plānus izstrādāt 16 Zemgales Plānošanas reģiona pašvaldībām. Tajos tiks analizēta esošā situācija,
apkopota enerģijas bilance, izvērtētas nākotnes perspektīvas un izplānota

Viesītes novada pašvaldība izsludina
vietējo projektu konkursu
Pamatojoties uz 2017. gada domes sēdes lēmumu “Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības
budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko
organizāciju un fizisko personu projektu
konkursiem”, tiek izsludināts trešais vietējais
projektu konkurss.
Ar 2015. gada 16. decembra domes lēmumu Nr. 28 ir noteiktas 5 atbalstāmās jomas finansējuma piešķiršanai:
– sakrālā, kultūrvēsturiskā mantojuma un
novada kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana un

popularizēšana;
– vides aizsardzība un ilgtspējīga apsaimniekošana (t.sk. vides un rekreācijas objektu
izveidošana);
– jaunatnes līdzdalības veicināšana;
– pasākumu ar sabiedrības iesaisti organizēšana novada un starpnovadu līmenī (t.sk.
integrācija);
– sociālās nevienlīdzības mazināšana.
Ar projektu konkursa kārtību un pieteikuma veidlapu – Veidlapa–un–atskaite_2017 var
iepazīties Viesītes novada mājas lapā: http://
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www.viesite.lv/?page_id=14731 Projektu iesniegumus var iesniegt, sākot ar š. g. 11. aprīli līdz 8.
maijam plkst. 17:00, sūtot elektroniski (dokumentiem jābūt parakstītiem un ieskenētiem)
laura.liepina@viesite.lv vai nogādājot personīgi
Attīstības un plānošanas nodaļā, Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē. Konsultācijas – zvanot pa telefoniem: 65245677, mob.
26691248 vai ierodoties personīgi Attīstības un
plānošanas nodaļā.
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu administratore L. Liepiņa

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2017. gada aprīlis, Nr. 4 (165)

Viesītes novada pašvaldībā tiek īstenots Veselības
veicināšanas projekts

Viesītes novada pašvaldība ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru par projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/016
„Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un
slimību profilakse Viesītes novadā” īstenošanu.
4. aprīlī projekta vadītāja Sandra Nikolajeva,
iepirkumu speciāliste Silvija Eglīte un projektu
administratore Laura Liepiņa bija uz konsultāciju Centrālo finanšu un līgumu aģentūrā, lai
saņemtu atbildes uz jautājumiem par projekta
ieviešanas gaitu, līgumu slēgšanu un iepirkumu
procedūru.
Projekta efektīvai ieviešanai pašvaldībā ir
izveidota darba grupa, kurā ietilpst: projektu
administratore Laura Liepiņa, sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Sandra
Nikolajeva, iepirkumu speciāliste Silvija Eglīte,
Viesītes vidusskolas direktors Andris Baldunčiks, Rites pamatskolas direktore Iveta Mašev-

ska, Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis
Černauskis, Rites pagasta pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule, Saukas pagasta pārvaldes vadītāja
Sanita Lūse un Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja Gunta Dimitrijeva.
Projekta mērķis ir īstenot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Viesītes novadā, uzlabojot pieejamību šiem pakalpojumiem novada, jo īpaši teritoriālās, nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem,
iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānots īstenot
sekojošus slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumus: sirds un asinsvadu speciālista lekcijas un konsultācijas, onkologa lekcijas
un konsultācijas atsevišķi vīriešu un sieviešu
mērķauditorijai, psihologa lekcijas par sevis pasargāšanu no stresa situācijām garīgās veselības
veicināšanai, dietologa lekcijas veselīga uztura
lietošanas veicināšanai, lekcijas par atkarību
mazināšanas pasākumiem bērniem un vecākiem un topošo vecāku apmācības, sniedzot
iespēju topošajiem vecākiem papildināt savas
zināšanas par bērna veselību un iespējamo risku
novēršanu, vingrošanas nodarbības pirmsskolas

vecuma bērniem un skolēniem fiziskās aktivitātes veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē
“Zīlīte”, Rites pamatskolā un Viesītes vidusskolā,
balsta muskuļu sistēmas stiprināšanas nodarbības – peldēšanu pašvaldības izglītības iestāžu
audzēkņiem un pārējai mērķa grupai, kardio–
vaskulārās sistēmas stiprināšanas nodarbības –
nūjošanu un koordinācijas un vestibulārās sistēmas stiprināšanas nodarbības – tenisu.
Projekta kopējās izmaksas ir 47515,00
EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 40387,75 EUR un valsts budžeta
finansējums 7127,25 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 12.2019.
Attīstības un plānošanas nodaļa aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības
mājaslapā: www.viesite.lv, laikrakstā „Viesītes
Novada Vēstis” un uz LED ekrāna. Ar darba plānu 2017. gadam iespējams iepazīties šeit:http://
www.viesite.lv/wp–content/uploads/2017/04/
Darba_plans_2017_Viesites.pdf
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu administratore L. Liepiņa

Viesītes novada pašvaldība turpina īstenot divus
LEADER programmas projektus
izmaksas 22087.11 EUR, no kurām 19878.40 EUR
ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
līdzfinansējums jeb publiskais finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums 10000.00 EUR.
Kopš 2016. gada nogales pašvaldībā tiek īstenoti divi ELFLA līdzfinansēti Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekti “Viesītes Radošās Rezidences izveidošana”, Nr. 16–05–AL24–
A019.2205–000003, un “Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida
un vides izglītības veicināšanai”, Nr. 16–05–AL24–A019.2102–000003.

Mīlestības takas atjaunošana veselīga
dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai
Projekta mērķis ir atjaunot Mīlestības taku veselīga dzīvesveida un
vides izglītības veicināšanai no Viesītes Mazā ezeriņa līdz putnu vērošanas vietai – Draudzības kalniņam. Mīlestības taka ir iedzīvotāju iecienīts
vides objekts Viesītē. Mazais ezeriņš atrodas pie pilsētas vēsturiskā centra.
Interesants ir fakts, ka pilsētas teritorijā atrodas dumbrājs – Mazā ezeriņa piekraste, kurā paceļas divas “saliņas” ar smilšainu grunts sastāvu un
atšķirīgu augu valsti pretēji bagātajai kūdras augsnei zemākajās vietās.
Vides objekta labiekārtošana radīs atbilstošu infrastruktūru dabas iepazīšanai ap Mazo ezeriņu mācību, brīvā laika saturiskai pavadīšanai. Ir veikts
iepirkums būvdarbiem, tiek strādāts pie līguma slēgšanas, kā rezultātā
drīzumā varēsim uzsākt būvdarbus. Būvdarbu izmaksas ir EUR 26774.90,
būvuzraudzības – EUR 450.00.
Projekta īstenošanas laiks 01.09.2016. – 30.06.2017.
G. Dimitrijeva,
Teritorijas attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Radošās Rezidences izveidošana
Projekta “Viesītes Radošās Rezidences izveidošana” mērķis ir izveidot Viesītes Radošo rezidenci kā pulcēšanās vietu radošiem cilvēkiem
ar radošo profesiju pārstāvjiem dažādu kultūras aktivitāšu realizēšanai.
Projekta īstenošanas laiks – 01.09.2016. – 29.09.2017. Projekta rezultātā
uzlabotajā bijušās arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā plenēri un radošās tikšanās varēs notikt estētiskā un sakārtotā vidē. Pateicoties piemērotām telpām, pasākumus varēs rīkot arī citos gadalaikos. Projekta ietvaros plānots sakārtot dzīvojamās istabiņas, gaiteni, dušas telpas, tualetes,
darba kabinetu, halli, diskusiju telpu, virtuvi, aprīkot telpas ar mēbelēm.
Projekta kopējā summa ar PVN ir 29878.40 EUR, tai skaitā attiecināmās

Viesītes novadā maijā uzsāks jauna starptautiska
projekta īstenošanu
Viesītes novada pašvaldība
2017. gada maijā
uzsāks pārrobežu sadarbības projekta “Travel Smart – visit Lithuania and Latvia”, Nr.
LLI – 199, īstenošanu sadarbībā ar Anīkšču,
Biržu, Krekanavas reģionālo parku administrācijām Lietuvā un Salas, Jēkabpils un
Ilūkstes novadu pašvaldībām Latvijā. Projekts ir vērsts uz dabas un kultūras mantoju-

ma saglabāšanu abās robežas pusēs. Plānots,
ka tā rezultātā tiks izstrādāts vienots tūrisma maršruts, izveidota interaktīva karte.
Paredzēts iegādāties aprīkojumu tūrisma
informācijas punktam un veikt būvdarbus
Mīlestības takas posmam, lai iedzīvotāji un
tūristi ērti varētu nokļūt līdz Mīlestības saliņai. Viesītes novada pašvaldības budžets
projekta ietvaros ir EUR 107 0058.14. Vadošais partneris ir Anīkšču reģionālā dabas
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parka administrācija. 6. aprīlī visu partneru
pārstāvji bija sabraukuši Viesītē, lai pārrunātu ar projektu saistītus jautājumus. 25.
aprīlī Daugavpilī notika seminārs par projektu ieviešanu; uz to devās mūsu projektu
administratore L. Liepiņa, lai iegūtu nepieciešamo informāciju projekta sekmīgai ieviešanai.
G. Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja
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Vēlētāju apvienība – Vienoti Novadam
KANDIDĀTU
SARAKSTS

Juris Līcis
Svet lana Puzāne
Pēteris Līcis
Rolands Grava
Sigita Za ļak mene
Ježijs Matačina
Juris Bū ka
Aldis Veinštoks
Ainis Kāršenieks
Rudīte Feldmane

Priekšvēlēšanu programma:
Vēlētāju apvienība – “Vienoti Novadam”
uzņemas atbildību par tālāku novada attīstību.
Būsim atbildīgi par novada ilgtspējīgu attīstību,
nebaidoties pieņemt arī nepopulārus lēmumus,
atzīt un labot savas kļūdas, turpināt iesāktos darbus novada. Savas pārliecības aicināti, balstoties
uz godīgumu, profesionalitāti un atklātību.
Mūsu mērķis ir novadā nodrošināt godīgu
pārvaldi, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem – iedzīvotājiem, darbiniekiem, uzņēmējiem. Mūsu
prioritātes ir saimnieciskās attīstības veicināšana un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšana,
piesaistot investīcijas un palielinot pašvaldības
budžeta ieņēmumus.

Nākotnes redzējums
Par novada attīstības pamatu kļūs mazā un
vidējā uzņēmējdarbība. Profesionālā un godīgā
darbā radīsim sakārtotu apkārtējo vidi, kurā iespējama tūrisma attīstība un iedzīvotāju dzīves
līmeņa celšanās. Novadā būs pieejama mūsdie-

nīga izglītība, plašas iespējas kultūras un sporta
nodarbēm. Sociālo problēmu risināšanu nodrošinās efektīva sociālās palīdzības sistēma.

Pašvaldības budžets un
darbība
Domes darbs būs atklāts un nodrošinās
iedzīvotāju saikni ar pašvaldību. Budžets būs
sabalansēts un racionāli veidots. Līdzekļus novada attīstībai piesaistīsim caur projektiem no
ES struktūrfondiem un citiem finanšu avotiem.
Tuvākie un nākotnes darbi
1. Nodrošināsim domes darba atklātību, iedzīvotājus informējot novada mājas lapa, vietēja
laikrakstā un sociālajos tīklos.
2. Nodrošināsim domes speciālistu sniegto
pakalpojumu klāstu, uzņēmēju aktivitātes projektu izstrādes veicināšanai.
3. Centīsimies piesaistīt jaunos speciālistus
novadam, nodrošinot dzīvei un darbam labvēlīgus apstākļus.
4. Izstrādāsim vienoto Viesītes novada teritorijas plānojumu (Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus).
5. Izveidosim konsultatīvu padomi sadarbībai un informācijas apmaiņai ar uzņēmējiem.
6. Nodrošināsim sociālās palīdzības pakalpojumus to pilnveides un pabalstus saskaņā ar
nolikumu.
7. Sadarbosimies ar novada esošajam ģimenes ārstu praksēm, Neatliekamo medicīniskas
palīdzības dienestu, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu lai nodrošinātu savlaicīgus
pakalpojumus.
8. Aktīvi līdzdarbosimies Sēlijas novadu
apvienība, sadarbība ar sadraudzības pilsētām,
strādāsim pie kopējo projektu izstrādes un realizācijas.
9. Atbalstīsim Viesītes muzeja, tūrisma un
netradicionālās saimniekošanas attīstību. Sa-

darbība ar novada uzņēmējiem risināsim jautājumus par novada viesu izmitināšanu.
10. Nodrošināsim novada teritorijā kvalitatīvus komunālos pakalpojumus.
11. Labiekārtosim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmus – autostāvvietas; bērnu
rotaļu laukumi; rekreācijas (atpūtas) zonas; apgaismojums.
12. Turpināsim un uzlabosim atkritumu
apsaimniekošanu visā novadā, veicinot iedzīvotāju vides apziņas veidošanos degradēto teritoriju sakārtošanā.
13. Izveidosim rekreācijas zonas Riekstu
mežā, Mīlestības saliņā, pagastu ciemos.
14. Uzturēsim un labiekārtosim novada
kapsētu teritorijas.
15. Turpināsim novada ceļu uzturēšanu,
meklējot resursus papildus līdzekļu piesaistīšanai to sakārtošanai.
16. Mainīsim lietošanas veidu ēkai Smilšu
ielas 39, Viesīte, pārbūvējot par sporta skolu un
aprūpes centru.
17. Materiāli stimulēsim skolēnus par augstiem rezultātiem mācībās, sportā, jaunradē,
novadpētniecībā un sekmēsim nodarbinātību
vasaras periodā.
18. Sadarbojoties ar pašvaldības un valsts
policiju, nodrošināsim sabiedrisko kārtību novada teritorijā, ka arī turpināsim nelegāla alkohola tirdzniecības vietu izskaušanu.
14. Veicināsim savstarpējo sadarbību, atbalstot novadā esošas nevalstiskās organizācijas,
jauno nevalstisko organizāciju veidošanu un reliģiskās draudzes.
16. Īstenosim energoefektivitātes pasākumus
siltumapgādes jomā, Viesītes katlu mājas pārbūvi, atbalstīsim daudzdzīvokļu māju siltināšanu,
iesaistot iedzīvotājus, veicinot to līdzdalību mājas
apsaimniekošanas problēmu risināšana.
Vienmēr var labāk!

Vēlētāju apvienība – Rite Viesītes novadam
KANDIDĀTU
SARAKSTS

R imants Šveds
Anatolijs Kv itkovs
Edv īns Kampe
Natā lija Stacev iča
Jānis Strumskis
Jānis Romulāns
Ivars Barovskis
Māris Medveck is
Aigars Klibiķis
Māris Renerts
Iraida Kozuliņa
Jānis Griga lov ičs

Priekšvēlēšanu programma:
Vēlētāju apvienība
Rite Viesītes novadam.

Viesītes novadā ietverto pagastu vienāda un
vispusīga attīstība, līdzvertīgas iespējas visu pagastu iedzīvotājiem saņemt pašvaldības un citu
iestāžu un uzņēmumu sniegtos pakalpojumus
tuvāk dzīvesvietai. Pārstāvēt iedzīvotāju intereses godprātīgi, nesavtīgi un ar lielu atbildības
sajūtu.
– Sekmēsim sociālo un veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem.
– Sociālo palīdzību tiem, kam tā tiešām nepieciešama – daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, kuru pensijas ir zem iztikas minimuma,
u.c. personām, atbilstoši likumdošanai.
– Turpināsim pilnveidot sociālo palīdzību
un atbalstu, uzsverot cilvēku līdzdarbību un
līdzatbildību savu dzīves apstākļu uzlabošanā.
– Īpašu uzmanību veltīt vecākā gadagājuma
cilvēkiem, iesaistot tos novada dzīves aktivitātēs,
izmantojot viņu dzīves pieredzi.
– Veicināt ES fondu finansējuma piesaisti saimnieciski un ekonomiski nepieciešamos
projektos.
– Ceļu apsaimniekošanā konkurences kār-
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tībā izvēlēties kvalitatīvāko pakalpojumu sniedzēju.
– Sekmēsim konkurētspējīgas vidējās un
pamatizglītības iegūšanas iespējas novadā, atbalstīsim iespēju jaunākā vecuma bērniem iegūt
pirmskolas un pamatizglītību iespējami tuvāk
dzīves vietai.
– Atbalstīt un popularizēt mūžizglītību, akcentējot senioru vajadzības.
– Nodrošināt iespēju pelnīt brīvpusdienas,
bērniem un vecākiem strādājot novada labiekārtošanas darbos.
– Nodrošināsim iedzīvotāju informēšanu,
atklātību un viedokļu apmaiņu.
– Turpināt realizēt esošos kultūras un sporta pasākumus novadā, atbalstot pašdarbības un
sporta tradīciju saglabāšanu un to attīstību.
– Veicināt kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādu paaudžu cilvēkiem.
– Saglabāt un veidot tūristiem pievilcīgas
novada kultūrvēsturiskās vietas.
– Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību
novadā.
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Vēlētāju apvienība – Strādāsim kopā
KANDIDĀTU
SARAKSTS

Dainis Černauskis
Sanita Podžus
Vita Elksne
Aivars Ka lniņš
Austra Niķe
Edgars Moļs
Mairis Cepurītis
Jolanta Kovnacka
Ārijs Bārdulis
Juris Erniņš
Valdis Brunovskis
Ēriks Lukstenieks

Priekšvēlēšanu programma:
Mūsu moto: Mēs varam un darām!
Mūsu prioritātes:
*Uzlabojot novada ceļu stāvokli un infrastruktūru, veicināt saimnieciskās darbības attīstību katrā novada pagastā
*Draudzīgāka, iekļaujošāka vide senioriem
*Vienlīdzīgas iespējas visiem novada jauniešiem
1. Budžets
Taisnīga budžeta līdzekļu sadale starp paš-

valdības struktūrvienībām, izvērtējot novada
iedzīvotāju ierosinājumus un racionāli efektīvs
tā izlietojums.
2. Uzņēmējdarbība
Atbalstīsim novada uzņēmējus, normatīvo
aktu ietvaros izmantojot viņu sniegtos pakalpojumus un meklējot citas sadarbības un atbalsta
iespējas. Uzņēmējdarbībai pievilcīgas infrastruktūras izveidošana.
3. Ceļu uzturēšana
Rūpēsimies par novada ceļu remontu un
uzturēšanu, piesaistot ceļu fondam arī pašvaldības pamatbudžeta finansējumu. Ziemas periodā tīrīsim arī pievedceļus līdz lauku viensētām.
4. Seniori
Veidosim draudzīgāku, iekļaujošāku vidi
senioriem, uzklausot viņu vēlmes, aktualizējot
interesējošos jautājumus un sociāli aktivizējot.
Lai to īstenotu izveidosim Senioru lietu speciālista amatu.
5. Jaunieši
Nodrošināsim iespēju jauniešiem no novada lauku teritorijām pilnvērtīgi izmantot
Viesītes pilsētas piedāvātās sporta, mūzikas,
mākslas un kultūras nodarbības un pasākumus,
organizējot transportu no pagastu centriem līdz
Viesītei atbilstoši iedzīvotāju interesēm un vajadzībām. Saiknes uzturēšana ar studējošajiem
novada jauniešiem.
6. Kultūra, izglītība, sports

Pilnveidosim kultūras namus, izglītības un
sporta iestāžu materiāli tehnisko aprīkojumu.
Strādādim pie kultūras un sporta pasākumu
pilnveidošanas dažādām iedzīvotāju vecuma
un interešu grupām. Uzklausīsim iedzīvotāju
vajadzības, centīsimies atbalstīt viņu aktivitātes.
7. Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana
un popularizēšana
Uzklausīsim, pierakstīsim un popularizēsim mūsu cilvēku dzīves un vietu stāstus. Turpināsim pētīt pilskalnus un novada vēsturi. Saglabāsim esošās tradīcijas.
8. Sakoptība
Rūpēsimies par pašvaldībai piederošo teritoriju uzturēšanu kārtībā, degradēto teritoriju
sakārtošanu. Labiekārtosim novada teritorijā
esošās atpūtas vietas dažādām vecuma grupām
(rotaļu laukumi, lapenes, aktīvā atpūta). Turpināsim labiekārtot kapsētas (žogu, soliņu, vārtu
remonts, atkritumu konteineru uzstādīšana).
Atbalstīsim iedzīvotāju brīvprātīgās talkas savas
apdzīvotās vietas sakopšanai.
9. Tūrisms
Papildināsim aktīvā tūrisma piedāvājumu,
īstenojot sadarbības projektus un izveidojot
jaunus velomaršrutus novadā.
10. Attieksme
Veicināsim cieņpilnu un pozitīvu attieksmi
vienam pret otru. Mūsu lielākā vērtība ir iedvesmots un laimīgs cilvēks.

Vēlētāju apvienība – Nacionālā apvienība
Viesītes novadam un Sēlijai
KANDIDĀTU
SARAKSTS

Laura Liepiņa
Māris Lācis
Aina Pečauska
Jānis Pučinskis
Sabīne Zupa
Modris Lāčplēsis
Edgars Līcis
Didzis Piekuss
Kristīne Līce
Andris Ba ldunčiks
Agnija Sladze
Jānis Osis

Priekšvēlēšanu programma:
Viesītes novads ir attīstīts, tomēr daudzas lietas ir iespējams darīt labāk kā līdz
šim. Mūsu vēlētāju apvienība piedalās vēlēšanās ar jauniem un arī pieredzējušiem
deputāta kandidātiem. Esam spējīgi, labi izglītoti, pieredzes bagāti. Mūs atbalsta tie, kas
dzīvē sasnieguši augstus mērķus, pierādījuši,
ka Viesītes novads ir dzīvotspējīgs. Mēs vēlamies rūpēties par iedzīvotājiem, nodrošināt līdzsvarotu sociālekonomisko attīstību,

uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un radīt
pievilcīgu vidi. Mums rūp cilvēki un vide,
kurā dzīvojam:
1. Sociālā palīdzība, veselības aprūpe
1.1. Pilnveidot esošo sociālās aprūpes infrastruktūru Viesītes novadā, izveidojot jaunu, modernu Sociālās aprūpes centru bijušās
arodskolas telpās;
1.2. Rūpēties par Neatliekamā medicīniskā dienesta posteņa saglabāšanu Viesītē;
1.3. Attīstīt mājas aprūpes pakalpojumu
pieejamību;
1.4. Nodrošināt atbalstu iedzīvotājiem
krīzes situācijās;
1.5. Atbalstīt jaunās ģimenes – Māmiņu
kluba iniciatīvu;
1.6. Uzlabot sadarbību ar ģimenes ārstiem;
2. Uzņēmējdarbība un darba vietas
2.1. Atbalstīt mazo, vidējo un individuālo uzņēmējdarbību, jaunu darba vietu radīšanu novadā;
2.2. Iesaistīt uzņēmējus un iedzīvotājus,
novada ekonomiskās attīstības veicināšanā;
2.4. Radīt uzņēmējiem draudzīgu un
labvēlīgu vidi jaunu investīciju piesaistei, saskaņā ar likumdošanu;
2.5. Izmantot iespējas iesaistīties pasākumos nodrošinot darba vietas bezdarbniekiem un skolēniem;
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2.6. Veicināt mājražošanu un vietējās
produkcijas realizāciju;
2.7. Attīstīt tūrisma piedāvājumu, tai
skaitā aktīvo tūrismu;
2.8. Turpināt sakārtot pašvaldības ceļu
infrastruktūru, atbalstot lielajos uzņēmumus/fermas;
2.9. Veicināt vietējo uzņēmēju dalību
pašvaldības iepirkumos;
2.10. Ieviest projektu konkursu uzņēmējdarbības attīstībai;
3. Infrastruktūra
3.1. Sakārtot pašvaldības ceļus. Optimizēt ceļu fonda izlietojumu, pieprasīt no
valsts veikt plānotos darbus ceļu sakārtošanā novada teritorijā, apgūt ES finansējumu
ceļu pārbūvē;
3.2. Īstenot energoefektivitātes pasākumus siltumapgādē, nomainīt iekārtas Viesītes katlumājā.
3.3. Uzlabot ūdens kvalitāti ciemos un
Viesītē;
3.4. Veicināt pašvaldības un privāto īpašumu teritoriju sakopšanu;
3.5. Attīstīt aktīvās atpūtas objektus –
Stendera taku, Riekstu mežu, Tālivalža gravu, Ormaņkalnu, pilskalnus u.c. sadarbībā
ar zemju īpašniekiem;
3.6. Turpināt projektu iesniegumu sagatavošanu ES struktūrfondu finansējuma
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piesaistei, budžeta iespēju robežās;
3.8. Labiekārtot publiskās teritorijas Rites, Saukas, Lones un Elkšņu ciemos, arī novada kapsētās;
3.9. Sakārtot atkritumu apsaimniekošanu, izglītot iedzīvotājus, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu;
3.10. Izstrādāt programmu dzīvokļu apsaimniekošanas sakārtošanai novadā;
4. Izglītība, kultūra, sports
4.1. Saglabāt brīvpusdienas 1. – 9. klasei
un ieviest brīvpusdienas novada pirmsskolas vecuma bērniem;
4.2. Iesaistīt vecākus izglītības procesa
uzlabošanā;
4.3. Atbalstīt izglītojamos vidusskolā ar
iespēju apgūt darba tirgum nepieciešamās
prasmes un veicināt patriotisko audzināšanu;
4.4. Paaugstināt izglītības iestāžu konkurētspēju, uzlabojot mācību procesa kvali-

tāti un materiāltehnisko bāzi;
4.5. Kultūras namus attīstīt kā daudzfunkcionālus mūžizglītības centrus, nodrošināt izglītības iespējas iedzīvotājiem visa
mūža garumā;
4.6. Atbalstīt jauniešu iniciatīvas, tsk.
radošo apvienību un biedrību izveidi, veicināt aktivitātes Viesītes Jaunatnes Iniciatīvu
centrā.
4.7.Uzturēt sadarbību ar Viesītes vidusskolas absolventiem, sniedzot ilgtspējīgu ieguldījumu jauniešu piesaistei novadam;
4.8. Atbalstīt kultūras dzīvi, saglabāt
tradīcijas, pievilcīgu kultūrvidi, atbalstīt
pašdarbības kolektīvus;
5. Dialogs ar iedzīvotājiem
5.1. Attīstīt efektīvu pašvaldības pārvaldes struktūru, nodrošināt pašvaldības budžeta nepieciešamības pamatotību un izlietojuma caurspīdīgumu;
5.2. Atbalstīt biedrību aktivitātes, to

darbības ES fondu līdzekļu apguvē teritorijā, nodrošināt nevalstiskā sektora aktivitāšu
konkursu pašvaldībā;
5.3. Iesaistīt iedzīvotājus plānošanā, regulāri informēt, organizēt tikšanās Rites,
Elkšņu un Saukas pagastos un Viesītē.
6. Novada atpazīstamība un Sēlijas identitāte
6.1. Pozicionēt novadu kā Sēlijas sastāvdaļu, saglabāt tās kultūrvēsturisko mantojumu;
6.2. Uzturēt sadarbību Sēlijas novadu
apvienības darbā;
6.3. Piesaistīt radošo personību un uz
Sēlijas identitāti orientētu jauniešu iniciatīvas;
Ja vēlētāju apvienības “Nacionālā apvienība Viesītes novadam un Sēlijai” uzvarēs novada domes vēlēšanās, tad pašvaldība būs: PARTNERIS PALĪGS ATBALSTS
LĪDERIS

Vēlētāju apvienība – Viesītes novads – mūsu mājas
KANDIDĀTU
SARAKSTS

Alfons Žuks
Roberts Orups
Māris Ma lcenieks
Svetlana Andruškeviča
Alla Beļinska
Lilita Bārdule
Jurijs Turļuks
Rudīte Urbacāne
Sanita Lūse
Iveta Līce
Iveta Maševska
Ilma Sv ilāne

Priekšvēlēšanu programma:
Pamatvērtības
Vēlētāju apvienības “Viesītes novads –
mūsu mājas” darbības pamatprincipi ir godīgums, profesionalitāte un atklātība.
Mūsu prioritātes ir godīga pārvalde, vienlīdzīga attieksme pret visiem, iedzīvotāju labklājības līmeņa celšana, veicinot saimniecisko
attīstību visā Viesītes novadā.
1. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, novada iestādēs
jāstrādā profesionāliem darbiniekiem.
2. Lai katrs iedzīvotājs izjustu piederību
Viesītes novadam un atbildību par notiekošajiem procesiem, nemitīgi jāpilnveido informācijas apmaiņa pašvaldības mājas lapā un domes informatīvajā izdevumā “Viesītes Novada
Vēstis”.
3. Pašvaldības prioritāte – iedzīvotāju labklājība, veicinot un atbalstot jaunu cilvēku iesaistīšanu novada saimnieciskajā uzņēmējdarbībā.

Vide un infrastruktūra
1. Realizēsim iesāktos un uzsāksim jau-

nus projektus:
1.1. īstenosim katlu mājas atjaunošanu
Viesītes pilsētā,
1.2. turpināsim apgūt struktūrfondu līdzekļus infrastruktūras un vides sakārtošanai,
1.3. uzturēsim kārtībā ielas un ceļus, sakārtosim Bērzu ielai segumu. Lai uzlabotu
satiksmes un gājēju drošību izveidosim trotuāru un atjaunosim asfalta segumu Smilšu ielai
Viesītē,
1.4. veiksim Viesītes pilsētas Brīvības, Biržu, Kalna ielu apgaismojuma rekonstrukciju,
1.5. veiksim ūdensvada izbūvi Zaļajai ielai,
Kalna ielai Viesītē,
1.6. uzstādīsim siltummezglus daudzdzīvokļu mājās Viesītē,
1.7. nosiltināsim apkures caurules visās
daudzdzīvokļu mājās, tā samazinot siltuma
patēriņu,
1.8. turpināsim logu nomaiņu pašvaldības
dzīvokļos,
1.9. uzstādīsim jaunas attīrīšanas iekārtas
Saukas ciematā,
1.10. lai attaisnotu zaļākā novada vārdu,
veicināsim videi draudzīgu darbību, turpinot
ieviest dalīto atkritumu šķirošanu. Iesaistīsim
iedzīvotājus savas apkārtnes sakopšanā,
1.11. turpināsim bērnu rotaļu laukumu
izveidi,
1.12. atbalstīsim Viesītes novada dievnamu saglabāšanu un uzturēšanu;
2. Rūpēsimies par esošo tūrisma objektu
sakopšanu un popularizēšanu, jaunu tūrisma
vietu izveidošanu, tā veicinot tūrisma nozares
attīstību novadā.

Izglītība
1. Nodrošināsim izglītības ieguvi atbilstoši
likumdošanas prasībām pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās. Sekmēsim Mūzikas un
mākslas skolas, Sporta skolas tālāku pilnveidošanos un attīstību.
2. Pakāpeniski turpināsim pirmsskolas iz-
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glītības iestādes “Zīlīte”, Viesītes vidusskolas,
Rites pamatskolas telpu renovāciju.
3. Sadarbosimies ar izglītības iestāžu vecāku padomēm.
4. Atbalstīsim spējīgākos un centīgākos
skolu audzēkņus.

Kultūra, sports
1. Saglabāsim esošos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus dažādām vecuma grupām
Viesītes novadā.
2. Veicināsim sadarbību starp kultūras un
izglītības iestādēm Viesītes novadā, kā arī attīstīsim kontaktus starp novadiem un reģioniem.
3. Atbalstīsim Viesītes novada sportistu
un komandu startus Latvijas un starpvalstu
sacensībās.
4. Saglabāsim esošās kultūras un sporta
tradīcijas un atbalstīsim jaunu ideju īstenošanu. Aicināsim iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties
ikgadējos pasākumos Viesītes novadā (pilsētas
un pagastu svētki, Sporta svētki, Muzeju nakts
u.c.),
5. Atbalstīsim un rūpēsimies par Mazā bānīša kā pilsētai un novadam nozīmīga objekta
attīstīšanu.
6. Palielināsim bibliotēku grāmatu fondu
un materiāli tehnisko bāzi.

Lauksaimniecība un
uzņēmējdarbība
1. Veicināsim tradicionālās un netradicionālās lauksaimniecības produkcijas ražošanu.
2. Atbalstīsim zemnieku iesaistīšanos dažādos fondu apguves projektu konkursos.
3. Informēsim par iespējām piedalīties
dažādos konkursos un projektos, kas veicinātu sadarbību novada un starpnovadu ietvaros,
virzītu zemniekus kooperācijai.

Sociālie jautājumi
1. Nodrošināsim normatīvajos aktos noteiktās obligātās sociālās palīdzības un soci-
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ālo pakalpojumu sniegšanu.
2. Papildus atbalstīsim mazaizsargātās
iedzīvotāju grupas (ģimenes ar bērniem,
pensionārus, personas ar invaliditāti), nosakot tām labvēlīgākus sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu saņemšanas nosacījumus:

2.1. nākamajos 4 gados panākot, ka visiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem ir brīvpusdienas,
2.2. materiāli palīdzot vecākiem sagatavot bērnus mācībām skolā,
2.3. nodrošinot mājās aprūpes pakalpojumus.

3. Atbalstīsim bāreņus un bez vecāku
gādības palikušos bērnus, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.
Viesītes novadam jākļūst par skaistu,
drošu un iedzīvotājiem atvērtu dzīves vietu.
Mēs esam gatavi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Par pieturzīmēm, gramatikas kļūdām, teksta stilistiku, tekstu izkārtojumu priekšvēlēšanu programmā atbild saraksta iesniedzējs.

Viesītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 3/2017
“Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres
akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē”
APSTIPRINĀTI Ar Viesītes novada domes 15.02.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr. 2;
13.#) PRECIZĒTI ar Viesītes novada domes
15.03.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr. 4; 30.#)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.
panta pirmās daļas 1., 10. punktu; Ministru
kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu
Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.¹
punktu.

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas par
būvatļaujas vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai
apliecinājuma kartē (turpmāk – nodevas),
maksāšanas kārtību, kā arī nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu
samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi.
2. Noteikumi attiecināmi uz Viesītes
novada pašvaldības administratīvo teritoriju un ir saistoši visām fiziskām un
juridiskām personām, kuras saņem būvatļauju vai būvniecības akceptu, izdarot
atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu Krustpils novada Būvvaldē, ņemot
vērā noslēgto funkciju deleģēšanas un
finansēšanas līgumu ar Krustpils novada
pašvaldību par Krustpils novada Būvvaldei deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi
Viesītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

II Nodevas likmes
3. Nodevas likme par izziņas par jaunbūvi izsniegšanu:
3.1. fiziskajām personām izziņas par
jaunbūvi izsniegšana – 15.00 EUR;
3.2. juridiskajām personām izziņas par
jaunbūvi izsniegšana – 30.00 EUR.

III Nodevas aprēķins par
būvatļaujas izdošanu,
būvniecības ieceres
akceptu, izdarot atzīmi
paskaidrojuma rakstā vai
apliecinājuma kartē
4. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
būvprojektiem, kas būvējami saskaņā ar
Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta

noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, nosakāma pēc šādas formulas:
Nodeva (N) = L x k1 x k2, kur:
4.1. L – likme, kura atkarīga no platības un kuru veido visas izmaksas, kas
rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (1.
pielikums);
4.2. k1 – būves tipa koeficients, kas
piemērojams saskaņā ar Būvju klasifikācijas CC izdevuma prasībām (2. pielikums);
4.3. k2 – koeficients, kas atkarīgs no
būvdarbu veida (jaunbūve, pārbūve, lietošanas maiņa, atjaunošana, restaurācija vai
nojaukšana) (3. pielikums).
5. Inženiertehniskajiem tīkliem un objektiem, kuru apjomu var noteikt metros
(maģistrālie un vietējie cauruļvadi, kabeļi,
elektroapgādes un sakaru trases utt.), nodeva par būvatļaujas izdošanu nosakāma
pēc šādas formulas:
Nodeva (N) = mt x 0.30 EUR, kur:
5.1. mt – tekošo metru skaits.
6. Satiksmes infrastruktūras objektiem (autoceļi, maģistrāles, vietējas nozīmes ielas, gājēju ietves, piebrauktuves utt.)
nodeva par būvatļaujas izdošanu nosakāma pēc formulas:
Nodeva (N) = mt x 0.40 EUR, kur:
6.1. mt – tekošo metru skaits.
7. Meliorācijas sistēmām un hidrotehniskām būvēm (dīķi, meliorācijas sistēmas
elementi utt.) nodeva par būvatļaujas izdošanu nosakāma šādā apmērā:
7.1. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 0.1 ha līdz 1 ha –
20.00 EUR;
7.2. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 1 ha līdz 10 ha –
50.00 EUR;
7.3. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 10 ha un vairāk –
100.00 EUR.

23. punktā noteiktajā kārtībā.
9. Nodeva maksājama Viesītes novada pašvaldības budžetā. Nodevu administrē Krustpils novada pašvaldība, un tā
iemaksājama Krustpils novada pašvaldības kasē (Rīgas iela 150a, Jēkabpils) vai jāpārskaita uz Krustpils novada pašvaldības
norēķinu kontu: AS “SEB banka”, konts
LV55UNLA0050014323075, kods: UNLALV2X; AS “Swedbank”, konts LV96HABA0001402054150, kods HABALV22, vai AS
“Citadele”, konts LV09PARX0012599680001,
kods: PARXLV22.
10. No nodevas samaksas tiek atbrīvotas šādas personas:
10.1. personas ar I un II invaliditātes
grupu, politiski represētās personas un
Černobiļas AES avārijas seku likvidētāji,
ja viņi veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa vai dzīvokļu dzīvojamās mājas,
saimniecības ēkas, garāžas individuālai
lietošanai) un būvobjekta būvtilpums nepārsniedz 250 m 3 vai kopplatība 75 m 2;
10.2. būvniecības ierosinātāji, ja būvniecība tiek realizēta pilnīgi vai daļēji par
Viesītes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
11. Nodevas samaksu un saistošo noteikumu izpildi kontrolē Būvvalde. Īstenojot nodevas maksājumu kontroli, Būvvaldei ir tiesību aktos noteiktās nodokļu
administrācijas tiesības.
Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas.
12. Termiņa nesamaksāto nodevu piedzen likumā “Par nodokļiem un nodevām” paredzētajā kārtībā.
13. Nodevu ieskaita Viesītes novada
pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā.

IV Nodevas maksāšanas
kārtība, atvieglojumi un
kontrole

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas Viesītes novada domes informatīvajā izdevumā
“Viesītes Novada Vēstis”.
15. Ar šo saistošo noteikumu stāšanās
brīdi spēku zaudē Viesītes novada pašvaldības 2011. gada saistošie noteikumi Nr. 10
“Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”.
Viesītes novada domes
priekšsēdētājs
J. Dimitrijevs

8. Personām, kurām, saskaņojot būvniecību, izdod būvatļauju vai akceptē
būvniecības ieceri, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, nodeva maksājama Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas” 15., 15.1 un
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V Noslēguma jautājumi
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1. pielikums Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 15. februāra Saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2017

Plānotās būves apjoms (kopējā platība) – likmes L noteikšana
Plānotās
būves apjoms
(kopējā
platība, m2

Likme L
(EUR)

Plānotās
būves apjoms
(kopējā
platība, m2

Likme L
(EUR)

Plānotās
būves apjoms
(kopējā
platība, m2

Likme L
(EUR)

Plānotās
būves apjoms
(kopējā
platība, m2

Likme L
(EUR)

0…30

14.00

271…300

78.00

901…1000

241.85

5001…6000

384.00

31…60

21.00

301…350

85.00

1001…1200

256.00

6001…7000

412.60

61…90

28.00

351…400

106.00

1201…1400

270.35

7001…8000

441.00

91…120

35.00

401…450

135.00

1401…1600

284.55

8001…9000

469.55

121…150

42.65

451…500

163.60

1601…1800

298.80

9001…10 000

498.00

151…180

49.80

501…600

192.00

1801…2000

313.00

10 001…20 000

569.00

181…210

56.90

601…700

206.00

2001…3000

327.00

20 001 …30 000

640.00

211…240

64.00

701…800

220.55

3001…4000

341.00

Virs 30 001

711.00

241…270

71.00

801…900

234.70

4001…5000

355.70

2. pielikums Viesītes novada pašvaldības 2017. gada 15. februāra Saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2017

Plānotās būves tipa koeficients – k1
CC
Kods
1261
123
1251
1271
1252
230
12611
1241

1211
122
212
215
1122

1212
1242
1274
2112
214
221

Ēkas vai būves tips
Kazino un spēļu zāles
Vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības ēkas
Rūpnieciskās ražošanas ēkas;
Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa
Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas
Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas
Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumos
Ēkas plašizklaides pasākumiem;
Plašizklaides pasākumu telpu grupa
Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem
saistītas ēkas; Sakaru, stacijas, termināļu
telpu grupa
Viesnīcu ēkas;
Viesnīcu telpu grupa
Biroju ēkas
Sliežu ceļi
Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves
Triju vai vairāku dzīvokļu mājas;
Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo
telpu grupa
Citas īslaicīgās apmešanās ēkas;
Citu īslaicīgās apmešanās telpu grupa
Garāžu ēkas;
Garāžas telpu grupa
Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas;
Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa
Autoceļi, ielas un ceļi
Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi
Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru
un elektropārvades līnijas

Koeficents
k1
10
5

242
113
1262
1263

5
1
5
5

1264

1265

5

1272

4

1273
4

222
11103
1121³

4
4
4
3

2411
2412

Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
Muzeji un bibliotēkas;
Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa
Skolas, universitātes un zinātniskajā
pētniecībā paredzētas ēkas;
Izglītības iestāžu telpu grupa
Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu
ēkas;
Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu
telpu grupa
Sporta ēkas;
Sporta telpu grupa
Kulta ēkas;
Kulta telpu grupa
Kultūrvēsturiskie objekti;
Kultūrvēsturiska objekta telpu grupa
Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi
Viena dzīvokļa mājas
Divu dzīvokļu mājas;
Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
Sporta laukumi
Citas sporta un atpūtas būves

3
2
2
2

2

2
2
2
2
1
1
1
1

3

3. pielikums Viesītes novada pašvaldības 2017. gada
15. februāra Saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2015

3

Veicamo būvdarbu raksturs objektā –
koeficients K2
Jaunbūve
Pārbūve
Atjaunošana, restaurācija
Nojaukšana
Kultūras pieminekļu restaurācija
Kultūras pieminekļu nojaukšana

3
3
3
3
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1
0.9
0.9
0.2
0.2
2
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Aktuāli lauku saimniekiem maijā
Par tiešajiem maksājumiem
Vienoto iesniegumu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) jāiesniedz līdz 22. maijam
vai ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 15.
jūnijam. Grozījumus iesniegumā varēs iesniegt
līdz 15. jūnijam.
Vienotajā iesniegumā jādeklarē tas kultūraugs, kurš aug vai iesēts laukā līdz kārtējā
gada 25. jūnijam un dominē, pārsniedzot 60%
no laukā augošajiem augiem, laikposmā no 25.
jūnija līdz 31. augustam. Līdz 2017. gada 26.
jūnijam pārklājumu labošanu EPS atbalsta pretendenti varēs veikt bez soda sankcijām.
Iesniedzot Vienoto iesniegumu, var norādīt
vienīgi tos jaunos laukus vai precizējumus ārpus
lauku bloka, kuru ārpus lauku bloka esošā platība ir vismaz 0,3 ha.

Par mazo lauksaimnieku
atbalstu (500 EUR)
Mazo lauksaimnieku atbalsta pretendenti,
ja neatbildīs nosacījumiem: pieteiks mazāku
platību, nebūs nopļauta platība u.c. divus gadus
pēc kārtas, tiks izslēgti no atbalsta saņemšanas
shēmas.

Par izmaiņām bioloģiskās
lauksaimniecības atbalstā
Veikti grozījumi arī MK 07.04.2015. noteikumos Nr. 171. “Noteikumi par valsts un Eiro-

pas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku
ainavas uzlabošanai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”, kur noteiktas izmaiņas, pretendējot uz bioloģiskās lauksaimniecības atbalstu.
Atbalsta pretendenti, kuriem ir spēkā esošas saistības, 2017. gadā nevar tās paplašināt
(izņemot pieļaujamās 10% robežās). Platības
var paplašināt par dārzeņu, kartupeļu un ilggadīgo stādījumu platībām, kā arī, ja 2016.
gadā saimniecība sertificēta pirmo reizi, bet
nepieteicās maksājumiem, tad par 2016. gada
nosertificēto platību, bez kultūraugu ierobežojuma. Jaunas saistības var uzņemties arī tad, ja
2017. gadā saimniecība sertificēta pirmo reizi,
lai īstenotu projektus jaunajiem lauksaimniekiem vai mazo saimniecību attīstīšanu (bez
kultūraugu ierobežojuma). Savukārt, ja saimniecība platības, kas iepriekš bija pieteiktas
atbalsta pasākumam “Vidi saudzējošu metožu
pielietošana dārzkopībā”, pārveido par platību,
kas pretendē uz bioloģiskās lauksaimniecības
atbalstu, tad jāievēro, ka nedrīkst pārsniegt iepriekšējo saistību platību, un atbalsts tiks maksāts tikai par dārzeņu, augļu koku vai ogulāju
platībām.
Sākot no 2018. gada, ne vēlāk kā otrajā
saimniekošanas gadā lauksaimniekam jānodrošina minimālie ieņēmumi vismaz 200 eiro/
ha (pēc 2017. vai 2016. gada pārskata vai ienākumu deklarācijas datiem).

Par marķētās dīzeļdegvielas
piešķiršanu (ADE)
Iesnieguma iesniegšana tādas marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, jāveic līdz 1. jūnijam. Pēc Vienotā iesnieguma iesniegšanas LAD
klientam tiek piedāvāta iespēja aizpildīt arī ADE
iesniegumu.
Lai saņemtu samazinātās akcīzes nodokļa
dīzeļdegvielu, jānodrošina minimālie ieņēmumi (netiek ieskaitīts valsts un ES atbalsts):
 vismaz 285 EUR/ha;
 vismaz 200 EUR/ha, ja ir bioloģiski sertificēta saimniecība.

Informācija biškopjiem
Bišu saimju skaita paziņošana Lauksaimniecības datu centram jāveic līdz 1.
maijam.
Klātienes konsultācijas un palīdzību aizpildīt platībmaksājumu pieteikumus elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) lauku
attīstības konsultante Viesītes novadā sniegs:
9., 16. maijā no plkst. 8:00 līdz plkst. 12:00
Brīvības ielā 10, Viesītes novada pašvaldībā;
9. maijā no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00 Saukas pagasta pārvaldē; 16. maijā no plkst. 13:00
līdz plkst. 17:00 Saukas pagasta bibliotēkā,
māja Nr. 3 – 7, Sauka, Saukas pagasts.
L. Kadžule, lauku
attīstības konsultante

Viesītes novada pašvaldības policijas darbs 2017. gada marta mēnesī
Viesītes novada pašvaldības policijā 2017.
gada martā reģistrēti 6 iesniegumi, iegūtas 26
mutiskas informācijas no Viesītes novada juridiskām personām un iedzīvotājiem, saņemti un
apkalpoti 16 personu izsaukumi. Pašvaldības
policijā ar dažādiem jautājumiem griezušies 34
Viesītes novada iedzīvotāji, 6 gadījumos veikts
darbs ar nepilngadīgām personām. Veikti 19
reidi novada ūdenstilpju apsekošanā, uzsāktas
2 Administratīvās lietvedības par nelikumīgu
zvejas rīku izmantošanu. Saukas ezerā marta
sākumā izņemtas 22 līdaku ķeršanai paredzētas nelikumīgās bezsaimnieka ūdas ar dzīvajām
zivtiņām. Sadarbība ar citiem dienestiem –

Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju,
Probācijas dienestu – 11 gadījumos, pārbaudīti
22 transportlīdzekļi un to vadītāju dokumenti.
Veiktas vairākas alkohola pārbaudes, kopā pārbaudīti 34 iedzīvotāji.
Vēl joprojām, līdz 31. maijam, ir spēkā
putnu karantīnas ierobežojumi. Marta mēnesī
pašvaldības policija izteikusi daudzus mutiskus
aizrādījumus par mājputnu atrašanos atklātās
vietās, diemžēl vairāki novada iedzīvotāji šos
aizrādījumus ignorē. Atgādinām, ka Administratīvo pārkāpumu kodeksa 105. pantā ir
noteikts – ja notiek karantīnas un veterināro
prasību pārkāpšana dzīvnieku infekcijas slimī-

bu skartā punktā, aizsardzības, uzraudzības un
kontroles zonās – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit
eiro, bet juridiskajām personām – no piecpadsmit līdz septiņsimt eiro. Pirmo reizi aizrāda
mutiski, nākamajā tiks rakstīts protokols.
Uzsākts darbs ar nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisiju, kas turpināsies līdz 21. maijam. Tiks apsekota visa novada
teritorija, tāpēc laicīgi brīdinām par īpašumu
uzturēšanu kārtībā.
Ar cieņu,
Viesītes novada pašvaldības policijas
inspektors J. Pučinskis.

Akcija Muzeju nakts 2017. gada 20. maijā muzejā “Sēlija”
Muzeju nakts ir tradicionāls Eiropas mēroga pasākums maijā, kad vienu nakti durvis
ver lielākā daļa valsts muzeju, rīkojot īpašus
pasākumus un aicinot apmeklēt muzejus bez
maksas. Muzeju nakts tradīcija sākusies 1999.
gadā Francijā ar mērķi iepazīstināt ar muzejiem
arī tos iedzīvotājus, kas ikdienā muzejus neapmeklē, lai nākamajā reizē ceļš uz muzeju jau
būtu vieglāks un pazīstamāks. Latvija Muzeju
nakts akcijā ir iesaistījusies kopš 2005. gada.
Akcijas mērķis ir ar demokrātiskiem un netradicionāliem paņēmieniem pievērst sabiedrības
uzmanību kultūras mantojumam, kas glabājas
muzejos.
Katru gadu Muzeju naktij tiek noteikta
devīze. Šī gada akcijas tēma ir laiks. Kā devīze

pasākumam izvēlēta dzejnieka Eduarda Veidenbauma dzejas rinda: “Laiks ātrāki steidzas
kā vilciena rats”, godinot viņa šī gada 150. gada
dienu. Laika rats nerimstoši griežas – kas šodien
jauns, rītu vecs un atkal jauns, un atkal vecs. Šogad Muzeju naktī domāsim par laiku, skaitīsim
laiku un vizualizēsim laiku!

Muzeju nakts 2017
Viesītes muzejā “Sēlija”
“Āžu miestā laiku neskaita!”
Muzejs atvērts apmeklētājiem no 17.00 līdz 24.00
Muzeju nakts no 19.00 līdz 24.00
 Izstādes atklāšana. “Lauksaimniecības
tehnika Viesītes novadā Latvijas pirmās brīvvalsts laikā”. Jauna eksponāta prezentācija.
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 Dokumentāla filma “To atceras tikai vilcieni” (Rež. Jānis Putniņš, Signe Birkova, Latvija, 2016). Filma veidota no Latvijā tapušu spēlfilmu fragmentiem, kuros vienojošais elements
ir vilciens. Vilciens ir tēls, kas simbolizē laiku un
pārmaiņas.
 Viesizrāde Āžu miestā.
 Radošās darbnīcas.
 Āžu cīņas un “āžošanās”.
Muzeja nakts pasākumi notiek bez ieejas
maksas.
Sekojiet sīkākai informācijai: www.muzejsselija.lv vai www.viesite.lv
Informāciju sagatavoja Izglītojošā darba un
darba ar apmeklētājiem
speciāliste L. Levinska – Drozdova.
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Grāmatas “No Sēlijas pūra…” prezentācija

29. martā Viesītes Kultūras pilī apgāds
“Jumava” sadarbībā ar Sēlijas novadu apvienību prezentēja grāmatu “No Sēlijas pūra…”.
Šī grāmata ir septiņu Sēlijas novadu – Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas,
Salas un Viesītes – pašvaldību kopdarbs, kura
tapšanā iesaistījās vietējo novadu aktīvisti,
muzeju darbinieki un novadpētnieki.

“Grāmatā ietvertais ir tas, ko mēs paši,
pašlaik dzīvojošie un rakstošie, esam atzinuši par svarīgu, – mūsu Sēlijas simboli.
Leģendārā Staburaga parks, dievnami un
muižu kompleksi, unikāli etnogrāfiskie materiāli un apbrīnojami cilvēki – mūsu laikabiedri. Tas viss ir Sēlija.”
Grāmatas sastādītāja Ieva Jātniece

“Turot rokās šo grāmatu, ir vērts padomāt, ko Jums nozīmē Sēlija. Man personīgi
tā ir daļa no manas zemes, kurā dzīvoju. Tā
ir daļa no manai dzīvei piederošām sastāvdaļām, es ar to lepojos un citu nevēlos.”
Sēlijas Novadu apvienības priekšsēdētājs,
Viesītes novada domes priekšsēdētājs
Jānis Dimitrijevs
“Varbūt Sēlijai nemaz nav jābūt piektajai zvaigznei virtuālajā Latvijas ģerbonī, bet
kā spoža un mīlīga zvaigznīte tā uzmirdzēs
katram, kas vēlēsies to ieraudzīt. Paldies
tiem, kas sarūpējuši grāmatu, un mīļš sveiciens visiem, kas to lasīs un vēlēsies saskatīt
Latvijas Augšzemi – Sēliju.”
Prof. Jānis Stradiņš,
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents
(1998 – 2004) un Senāta priekšsēdētājs,
Sēlijas asociācijas goda prezidents
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Niķe
Autores foto

Nākusi klajā grāmata
Tikko nākusi klajā grāmata – Sēlijas
novadu apvienības kopdarbs – “No Sēlijas
pūra...”. Sākotnēji domas dalījās par to, kādai
tai jābūt. Jāpateicas grāmatas sastādītājai Ievai Jātniecei, kas izvirzīja savu optimālo grāmatas saturisko uzbūvi. Laika gaitā gan radās
atkāpes, tomēr šāds kopdarbs nevar izpildīt
visu vēlmes un neievērot noteiktās robežas.
Tāpēc daži būs vīlušies, neatrodot tur to, ko
cerēja. Grāmata nav arī zinātniski pētniecisks
darbs, kas prasītu stingras atsauces, bet gan

vairāk pie tās satura strādājušo vēlme pateikt
Latvijai tās jubilejas reizē, cik lepna ir mūsu
Sēlija. Gribējās arī parādīt mūsu mazo Viesītes novadiņu kā skaistu un bagātu vietu, par
ko varam ne bez pamata lepoties.
Grāmata nav pati pilnība, kādu to gribētos redzēt. Ne visām fotogrāfijām paspējām
sameklēt autorus vai tematiem profesionālus
fotogrāfus, ne visus ciparus pārbaudījām.
Apkopojot pieejamo materiālu un ziņas no
dažādiem avotiem, bija daudzkārt jāpārcilā

informācija un jāatrod labākais veids, kā par
attiecīgo tematu uzrakstīt. Rakstīts un dzēsts,
papildināts un labots, teksts nu ir beidzot
nodrukāts. Zem tā ir paraksts, tāpēc nākas
atbildēt par kļūdām, kas pavisam muļķīgi
iezagušās labi domātā un cerētā darbā. Šī ir
mana atvainošanās, cerot uz sapratni un to,
ka kļūdas nesabojās labo, gaišo un svētsvinīgo sajūtu, atverot grezno izdevumu par
mums pašiem.
Ar cieņu – I. Svilāne.

“Ar vējiem krēpēs” Viesītes novadā
Martā Saukas pagasta pārvaldes zālē
Lonē un marta nogalē un aprīļa sākumā
Viesītes Kultūras pils Tradīciju zālē bija
apskatāma fotogrāfu radošās grupas izstāde “Ar vējiem krēpēs”. Vairāk nekā 40
fotogrāfijās pieci fotomākslinieki – Svetlana Petrova (Sanktpēterburga), Aleksandra Hruščova (Jūrmala), Jana Kovaļova
(Rīga), Einārs Nordmanis (Jelgava), Dzintars Malkauss (Jūrmala) – piedāvāja iepazīt Jelgavas Pilssalā mītošo savvaļas zirgu
dzīvi visa gada garumā. Foto kadros tverti
mirkļi, kuros redzam kumeļu rotaļas un
ērzeļu cīņas pavasarī, pavasara palus, vasaras dabas pārpilnību uz salas, rudens
miglu, apsnigušus kažokus ziemā, vienu
otru smejošu zirga ģīmi un pāri visam –
salas valdnieku nesatricināmo mieru un
labestību.
4. aprīlī Viesītes Kultūras pils Tradīciju zālē tika organizēta tikšanās ar vienu no
fotomāksliniekiem, Jelgavas Pilssalas savvaļas zirgu uzraugu Eināru Nordmani. Šajā
tikšanās reizē klāt bija arī pārstāvji no Jelgavas LLU Veterinārmedicīnas fakultātes,
kas vidusskolēniem pastāstīja par fakultāti
kopumā, iespējām iegūt veterinārārsta kva-

lifi kāciju, studentu pašpārvaldi u.c.
Īpaši interesanta izvērtās tikšanās ar
savvaļas zirgu saimnieku Eināru Nordmani. Viņa stāstījums par Pilssalā mītošajiem
zirgiem, ko papildināja ar videoprojektora
palīdzību demonstrētās daudzās fotogrāfijas, bija kā neklātienes pārgājiens Lielupes
palienes pļavās pa savvaļas zirgu takām.
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Pļavām piešķirts Eiropas nozīmes īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju statuss –
Natura 2000, jo tajās sastopama nozīmīga
augu un putnu daudzveidība. Jau 10 gadus
uz salas aiz Jelgavas pils – applūstošajās
Lielupes palienes pļavās – mīt savvaļas
zirgi. Zirgiem ganībām atvēlētā teritorija
aptver 91 ha.
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Šobrīd uz salas ir nedaudz vairāk par
60 zirgiem. E. Nordmanis pats ir sertificēts vides gids, kurš vada pārgājienus pa
salu, stāsta par zirgiem, kā arī rūpējas par
tiem. Par zirgu veselību viņam palīdz gādāt veterinārmedicīnas zinātņu doktore
Evija Liepiņa – Reine. Stāstot par savvaļas
zirgu dzīvesveidu, E. Nordmanis uzsvē-

ra – lai arī par viņiem ir jārūpējas, jāgādā siens, ziemā un arī tad, ja pļavas paliek
zem ledus, palu laikā jābaro nepārtraukti,
zirgi pēc dabas ir izdzīvotāji, spēj izturēt
pat bargus ziemas salus bez kūts, jo, pienākot ziemai, tiem uzaug bieza vilna. Zirgu saimnieka stāstījumā netrūka kuriozu
atgadījumu, ko pa šiem gadiem nācies

piedzīvot. Par klausītāju interesi liecināja
daudzie jautājumi.
Paldies par saturīgo un interesanto
tikšanos viesiem, kā arī tās organizētājam,
Fotogrāfa Mārtiņa Buclera kabineta vadītājam G. Spīdainim!
L. Griškena
A. Niķes foto

Akcija “Satiec savu meistaru! 2017”
notiek arī muzejā “Sēlija”

No 31. marta līdz 2. aprīlim 167 vietās
visā Latvijā notika akcija “Satiec savu meistaru! 2017”, kurā jau devīto gadu tautas lietišķās mākslas meistari, amatnieki, stāstnieki, muzikanti un dziedātāji aicināja uz
individuālām nodarbībām, atvērtām darbnīcām, paraugdemonstrējumiem, lekcijām,
koncertiem, dančiem un kopīgu muzicēšanu. Šogad pasākumā piedalījās 450 meistari,
pie kuriem ikvienam interesentam bija iespēja apgūt amatu prasmes, kā arī piedalīties
dančos, rotaļās un apmeklēt lekcijas.
Arī šogad Viesītes muzejs “Sēlija” 31.
martā aicināja piedalīties akcijā. Meistarklases adīšanā, tamborēšanā, aušanā un pērļošanā piedāvāja rokdarbnieču biedrība “Zīle”
un Elkšņu pagasta rokdarbu un mākslas

pulciņa pieaugušajiem un bērniem “Savam
priekam” rokdarbnieces. Protams, varēja
iepazīties ar jau gataviem rokdarbiem, kas
darināti dažādās tehnikās, kā arī sarunās ar
rokdarbniecēm uzzināt par amatu prasmēm,
noslēpumiem un pieredzi. Par koka suvenīru izgatavošanu stāstīja Inārs Dreijeris.
Jolanta Kovnacka piedāvāja stāstu par
kafejas tapšanu, kā arī bija iespēja iepazīties
ar kafejas izejvielām un ikviens varēja pārbaudīt savu roku veiklību zīļu lobīšanā. Muzeja “Sēlija” vadītāja Ilma Svilāne detalizēti
stāstīja par Augšzemes etnogrāfisko tautastērpu; ar Zemgales, Augšzemes un Viesītes
novada tautastērpiem bija iespēja iepazīties
muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā.
Projekta “Satiec savu meistaru!” mērķis

ir vēstīt plašākai sabiedrībai par nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu, kā arī par meistariem, viņu zināšanām un prasmēm. Mērķis arī veiksmīgi
realizēts. Šogad akcijā piedalījās 96 apmeklētāji, lielākā daļa skolēni no Viesītes vidusskolas. Vislielākā interese šogad bija par
“Kafejas stāstu” un pērļošanu, pulciņa “Savam priekam” dalībnieces labprāt arī turpmāk pasniegs meistarklases interesentiem,
jo šobrīd apģērbs un aksesuāri ar tautiskiem
motīviem ir modē.
Akcija “Satiec savu meistaru! 2017” apliecina, ka muzejs ir dzīvotspējīga, vērtīga
un interesanta kultūras patēriņa sastāvdaļa.
Muzeja kolektīva sirsnīgs paldies meistariem par interesanto tikšanos un veltīto
laiku, daloties savās prasmēs un zināšanās,
kā arī paldies visiem apmeklētājiem!
Izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem
speciāliste L. Levinska – Drozdova
Autores foto

Māmiņu klubā noslēgusies labdarības akcija
“Saliec Lieldienu grozu”
Māmiņu klubs, turpinot iesākto, noslēdza labdarības akciju “Saliec
Lieldienu grozu”, kuras ietvaros tika sarūpētas un nogādātas dāvanas
novada ģimenēm ar bērniem, kurām tās ir visnepieciešamākās. Lieldienu dāvanās tika saliktas drēbītes, apavi, rotaļlietas un kāds gardumiņš,
par kuru, mēs – Māmiņu klubs, sakām sirdsmīļu Paldies Intai Malceniecei, kura iepriecināja mazās sirsniņas ar tik kāroto saldumiņu! Dāvanas saņēma ģimenes Elkšņu, Rites, Saukas pagastos un Viesītē.
Liels paldies visām aktīvajām mammām par līdzdalību, atsaucību, par to, ka atrada laiku! Visas kopīgi veicām šo labo darbu! Paldies
Viesītes novada Sociālajam dienestam, kas palīdzēja apzināt ģimenes ar
mazuļiem un nogādāt tām sarūpētās dāvanas!
Māmiņu klubs savu darbu turpinās arī turpmāk, tāpēc aicināti visi
darboties gribētāji ar saviem priekšlikumiem un idejām. Visiem jaunumiem varat sekot līdzi: www.facebook.com grupā Viesītes novada
Māmiņu klubs.
Māmiņu kluba organizatore K. Matačina
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Ormaņkalna ļaudis stāda mežu
dod kalnam īpašu raksturu, bet arī pasargā no aukstajiem ziemeļu
vējiem, veidojot maigāku klimatu, kas tā patīk šeit augošajiem savvaļas saldajiem ķiršiem. Tie uzzied visagrāk, pirms vēl saplaukuši
koki, un ir pārliecinošs un krāšņs pavasara vēstnesis, kā dēļ vērts
Ormaņkalnu apmeklēt tieši pavasarī.
Bet Lieldienās kalnu krāšņu darīja raibās olas, ar kurām talcinieki kaulējās talkas noslēgumā.
Šogad talkas organizēšanu uzņēmušies jaunieši – Santa, Jānis,
Dace Sirmoviči, Aleksandrs Beļinskis. Laikus sagādāti stādi un darba rīki, izzāģēts pamežs un mežniecībā saskaņota un precizēta apstādāmā platība.
Par garšīgu maltīti talkas noslēgumā parūpējušies Ormaņu mājas saimnieki. Paldies Ritai, Ilzei, Aleksandram par talciniekiem piedāvātajiem kulinārijas meistarstiķiem! Bija ļoti garšīgi.
Gandarījums un prieks par lietderīgi kopā pavadīto dienu gan
tiem, kas Ormaņkalna talkā piedalās jau 15. gadu, gan tiem, kas šogad pirmo reizi.
R. Urbacāne, autores foto

Juris Viļumāns (centrā) pārliecināts, ka ne tikai mežu zāģēt, bet arī stādīt
ir vīra cienīgs darbs.

Gadskārtējā otro Lieldienu talkā atkal kopā sapulcējušies Ormaņkalna vietējie ļaudis un atbalstītāji no citām vietām. Diena tradicionāli sākās ar kopīgu darbu. Šogad stādījām eglītes, lai kalna
stāvajā ziemeļu nogāzē atkal augtu jauns mežs. Egļu audze ne vien

Viesītes novadā aizvadīta Lielā talka

««« Sākums 1. lpp

Paldies jāsaka arī Sintijai Kamerādei
ar ģimeni, kura pēc savas iniciatīvas talkas
dienā devās sakopt Siņķeļkalna teritoriju
Viesītē. Viņi pielasīja 15 talkas maisus.
Aktīvi Lielā talka aizvadīta arī pagas-

tos. Rites pagastā šogad bijis 31 talcinieks. Pagasta pārvaldniece L. Bārdule informē, ka talkā sakoptas ceļmalas
un pagasta centrs, izveidota dekoratīvo augu dobe, izrakti vecie krūmi. Rites
pamatskolēni ar pedagogiem jau pirms
Lielās talkas sagrāba lapas.
Saukas pagastā talka notika divās vietās – Lones centrā, kur bija 9 talcinieki,
sagrābtas lapas, novākti nolietojušies rīki
rotaļlaukumā, sakoptas ceļa malas. Otrā
talkas vietā, pie Saukas baznīcas, talkoja 6
aktīvisti, kas sagrāba lapas, savāca zarus un
sakopa baznīcas teritoriju. Kā informē pagasta pārvaldniece S. Lūse, cilvēki veikuši
sakopšanas darbus arī Lonē pie kūtiņām.
Elkšņu pagastā pirms Lielās talkas sakopšanas darbi notika Ormaņkalnā. R. Urbacāne informē, ka talkas laikā Ormaņkalna stāvajā ziemeļu nogāzē iestādītas egles
ar skatu nākotnē. Eglītes izaugs un aizsargās Ormaņkalnu no ziemeļu vējiem. Līdz ar
to veidojoties īpašais Ormaņkalna klimats,
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kas patīk saldajiem savvaļas ķiršiem. Elkšņu pagastā talkoja Elkšņu pamatskolas pagalmā – tika nojaukts jau sen savu laiku nokalpojušais šķūnītis, novāktas sarūsējušās
šūpoles un savākti atkritumi ceļa malās –
posmā Elkšņi – Apserdes pietura.
Talkošana novadā nebeidzas ar 22. aprīļa talku, jo slikto laika apstākļu dēļ talkas
pārcēla Viesītes vidusskola un PII „Zīlīte”.
Šajās talkās tiks sakopta bērnudārza teritorija, kempings Pērlīte, Mīlestības saliņa un
Viesītes vidusskolas teritorija.
13. maijā ikviens ir aicināts piedalīties
talkā pie Sunākstes baznīcas Vecā Stendera
Bildu ābices takas sakopšanā.
Paldies visiem aktīvajiem novada iedzīvotājiem, kas atbalsta šāda veida pasākumus un piedalās novada sakopšanā,
labiekārtošanā! Dzīvosim sakoptā vidē, lai
prieks Tev pašam un pārējiem!
Viesītes novada Lielās talkas koordinatore
L. Liepiņa
Autores foto
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Viesītes vidusskolas pārstāvji piedalās projekta
starptautiskajā sanāksmē Beļģijā

Kopš 2015. gada skola īsteno Erasmus+ programmas projektu “Recognise,
Reengage, Remedy”. Tā ietvaros ir veiktas skolotāju starptautiskās apmācības
Spānijā un Maltā, organizētas skolēnu un
skolotāju aptaujas, pielietotas inovatīvas
mācību metodes, apkopoti aptauju rezultāti. Iesaistītie skolotāji sekmīgi darbojas
interneta vietnē EDMODO, kur pieejami
projekta materiāli un notiek pieredzes
apmaiņa ar partneriem. Lielu darbu šajā

projektā ir ieguldījusi skolotāja Mārīte
Kivleniece. Lai gan interaktīvā galda izstrāde ieilga, tomēr esam spējuši šo galdu izgatavot un aprīkot ar nepieciešamo
iekārtu. Ceru, ka skolēniem ja ne šajā
mācību gadā, tad nākošajā noteikti būs
iespēja pielietot jauno un inovatīvo ieguvumu, kuru ir izstrādājis Luksemburgas
Zinātnes un inovāciju centrs. Rezultātu sasniegšana starptautiskā projektā ir
atkarīga ne tikai no pašiem, bet gan no
visas komandas. Projekts “Recognise,
Reengage, Remedy” ir eksperiments un
izaicinājums, tā īstenošanas gaitā esam

saskārušies ar neparedzētām situācijām.
Laikā no 24. maija līdz 25. maijam Beļģijā notiek projekta pēdējā starptautiskā
sanāksme. Tajā visi partneri pārrunās sasniegtos rezultātus un gatavos informāciju noslēguma ziņojumam. Viesītes vidusskolu pārstāvēs projekta koordinatore
Gunta Dimitrijeva un direktors Andris
Baldunčiks, kā tas ir paredzēts aktivitāšu
plānā.
Projektus līdzfinansē Eiropas Savienības ERASMUS+ programma.
G. Dimitrijeva,
projekta koordinatore

Aktivitātes angļu valodas klubiņā
Erasmus + projekta “Words Unite Us” ietvaros
Skolēni gatavoja apsveikumus partnervalstīm
un kārtoja E – grāmatas vārdnīcu.

Happy
Easter
holidays!

Faith and tradition–
filled Easter time!
Easter greetings from
Viesites high school
students.

NILS

ALISE

PAULA

EVA ELZA

SANIJA

English club kids and teachers
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DANIELA

KATRĪNA
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Augstākās izglītības virzienu iespējas savas karjeras izaugsmei
4. aprīlī Viesītes vidusskolēni tikās ar LLU
Veterinārmedicīnas fakultātes studentēm un
karjeras konsultantēm, lai padziļināti iepazītos
ar izglītības un karjeras iespējām konkrētā jomā.
Veterinārmedicīnas fakultāte ir vienīgā
fakultāte Latvijā, kas piedāvā studijas, kuras
beidzot iegūst kvalifikāciju veterinārārsts. Absolventiem ir iespējas dibināt privātu veterinārmedicīnas praksi, strādāt jau izveidotās dzīvnieku klīnikās, pārtikas un veterinārās pārvaldes
un dienesta institūcijās. Pārtikas higiēnisti var
strādāt LR Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā esošajos pārtikas ražošanas, pārtikas
izplatīšanas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, laboratorisko izmeklējumu diagnostikā,
kā arī veidot savu karjeru veterinārmedicīnas
zinātnē.
Fakultātes pārziņā ir trīs institūti: Preklīniskais institūts, Klīniskais institūts, Pārtikas
un vides higiēnas institūts un LLU Veterinārā
klīnika. Latvijas Lauksaimniecības Veterinārā
klīnika (saīsinājumā LLU Veterinārā klīnika) ir
Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību

un pētniecības pamatvienība Veterinārmedicīnas fakultātes sastāvā. LLU Veterinārās klīnikas darbības pamatvirzieni: studentu klīniskā
apmācība; mājas (istabas) dzīvnieku, zirgu un
lauksaimniecības dzīvnieku veterinārā aprūpe;
klīniskā pētniecība.
Jāatzīst, ka vidusskolēni tā īsti neviens nav

gatavs savu dzīvi saistīt ar veterinārārsta profesiju, jo tas ir smags mācību process, atbildīgs
un nenormēts darba laiks. Turklāt šaubas ir par
savu varēšanu potēt, operēt un risināt tml. jautājumus savās ikdienas darba gaitās.
S. Ratiņa
Autores foto

Viesītes vidusskolas skolēniem – panākumi
valsts mācību priekšmetu olimpiādēs
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot
savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt
radošās spējas.
Valsts izglītības satura centrs mācību
priekšmetu olimpiādes norisi nosaka trīs posmos: skolā, starpnovadā, un valstī.
Šajā mācību gadā no Viesītes vidusskolas uz
valsts olimpiādēm dažādos mācību priekšmetos
tika uzaicināti vairāki skolēni. Augsts sasniegums tika iegūts valsts ekonomikas olimpiādē,
kur pirmās pakāpes diplomu un medaļu ieguva
Jānis Berģis (12. kl., sagatavoja skolotājs Jānis
Skutelis). Valsts matemātikas olimpiādē trešās
pakāpes diplomu un medaļu ieguva Egīls Arvīds Skrūzmanis (11. kl., sagatavoja skolotāja
Ilze Martuženoka).

Laureātu atziņas par
olimpiādi
Jānis Berģis: “Kopš mums 10. klasē sāka
mācīt ekonomiku, man tā ļoti iepatikās. Skolotājs bija ļoti atsaucīgs un mācēja visu pastāstīt
interesantā veidā. Pirmajā gadā gan uz olimpiādi aizbraukt neiznāca, tāpēc nākošajā gadā
centos vairāk. 11. klasē valsts olimpiādē ieguvu

3. vietu, kas deva lielu stimulu nākošgad censties
arvien vairāk. Šogad strādāju vairāk, un bija arī
rezultāts. 1. vieta valsts olimpiādē, pašam liels
prieks par sasniegto. Liels Paldies skolotājam
Jānim Skutelim par man veltīto laiku, darbu, interesantajām stundām un konsultācijām!”
Egīls Arvīds Skrūzmanis: “Man matemātika ir padevusies vienmēr, to es arī esmu centies
mācīties mazliet papildus, apmeklējot reizi mēnesī skolu Rīgā. Esmu piedalījies vairākās olimpiādēs, taču neesmu ticis līdz valsts olimpiādei,
vienmēr ir pietrūcis mazliet veiksmes un īsto
ideju, risinot uzdevumus, un varbūt tika ieguldīts mazliet par maz darba. Taču šogad, sākot
ar skolas olimpiādi, bija sajūta, ka varu nokļūt

vismaz valsts olimpiādē, un tā arī notika. Tomēr
pirms piedalīšanās man pat prātā nenāca, ka
varētu iegūt kādu vietu valsts mēroga matemātikas olimpiādē, taču veiksme uzspīdēja, ienāca
īstās idejas prātā, un ieguvu 3. vietu. Pateicoties
tam, man ir pārliecība, ka arī es spēju iegūt kādu
atzinību valsts mērogā. Protams, vienmēr var
labāk, un pēc olimpiādes, skatoties atrisinājumus, bija neliela nožēla.
Vienmēr esmu izjutis lielu pateicību pret matemātikas skolotāju – Ilzi Martuženoku. Šī skolotāja spēj ļoti labi un vienkārši iemācīt, liekas, ka
viss notiek bez piepūles, paldies viņai par to!”
Viesītes vsk. Mk “Tehnoloģiju un zinātņu
pamatu” vadītāja I. Martuženoka

VISC organizētais konkurss “Latvijas toņi un pustoņi”
Skolas vizuālās mākslas pulciņš “Es mākslas
pasaulē” piedalījās Valsts izglītības satura centra
rīkotajā Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā un tērpu skatē “Latvijas toņi un
pustoņi”. I kārtā, kura notika Jēkabpils novadā,
drīkstēja iesniegt sešus vizuālās mākslas darbus
no skolas. Visi darbi ieguva I un II pakāpes diplomus un aizceļoja uz II kārtas reģionālo izstādi
Preiļos, lai tiktu izvērtēti un, iespējams, dotos
uz noslēguma izstādi/festivālu Bauskā 3. jūnijā.

Darbus iesniedza Z. Zeltiņa, A. Moļa, A. Kielbicka, M. Ribakova, T. Kosakovska un I. Donaseviča. Paldies par pacietību, izpildot darbus!
Tērpu skatē piedalījās 7. a kl. meiteņu grupa
/Anta, Klinta, Sanija, Dita, Samanta un Linda/.
Ievērojot nolikuma prasības par tēmu, kura akcentē un uzsver sava novada/pilsētas vēsturi, arhitektūru, mantojumu u.c., kolekcijas nosaukums –
“Āžu miesta kaziņas”. Mums ir āžu kungs, āžu
krogs… Kāpēc lai nebūtu arī savas kaziņas? Mei-
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teņu tērpu kolekcija un uzstāšanās horeogrāfija
tika novērtēta ar II pakāpes diplomu. 28. aprīlī
Preiļos mūsu skolas kolekcija turpinās cīņu par
piedalīšanos festivālā Bauskā. Jāatzīst, ka pulciņa
kolekcija ir vienīgā no Jēkabpils novada puses
starp daudzajām Rēzeknes, Daugavpils, Balvu,
Kārsavas, Līvānu u.c. Meitenēm novēlu nezaudēt
drosmi, dzīvesprieku un radošumu! Lai mums
veicas II kārtas reģionālajā skatē!
Materiālu sagatavoja skolotāja S. Ratiņa.
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Jaunsargu aktivitātes Viesītes vidusskolā
Viesītes vidusskolas skolēni šajā mācību
gadā instruktora Ģirta Milakņa vadībā intensīvi
piedalās jaunsargu organizācijas aktivitātēs.
Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības
forma, kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana
valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko
spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus
Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus
par militāro dienestu, tādējādi paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva
atlases iespējas.
Šajā mācību gadā aktīvo jaunsargu kļuvis
vairāk. Viņi piedalās ne tikai kopējos treniņos,
bet arī nopietnās sacensībās un pārgājienos.
Pirmajā mācību pusgadā tika meklēti jauni
interesenti, kas labprāt vēlētos kļūt ne tikai par
jaunsargiem šodien, bet arī savu nākotni saistīt
ar militāro karjeru. Jaunie dalībnieki tika iepazīstināti ar Jaunsargu organizācijā pieņemto
kārtību un disciplīnu.
Pirmajās nodarbībās tika praktiski apgūtas
pamatzināšanas, piemēram, mezglu siešana un
kartes lasīšana.
Lāčplēša dienā jaunsargi kopā ar Viesītes iedzīvotājiem devās lāpu gājienā no Kultūras pils
līdz Viesītes Brīvības piemineklim.
Pēc neilga laika par godu Latvijas simtgadei
notika 30 km garš pārgājiens un tūrisma sacensības, kurās piedalījās 4 jaunsargi.

Otrajā mācību pusgadā jaunsargi ne tikai
bija ieguvuši pieredzi, bet arī jaunus draugus,
jo sāka piedalīties kopīgos treniņos ar Jēkabpils
jaunsargiem Normunda Pastara uzraudzībā.
Dalībnieki izglītojās ieroču jaukšanā un salikšanā, izpildīja spēka vingrinājumus un arī trenējās
virves vilkšanā telpās.
Kopā ar Jēkabpils jaunsargiem viesītieši
piedalījās Latvijas čempionātā virves vilkšanā
telpās Ventspilī un ieguva godalgotas vietas.
Mācību gads strauji tuvojas noslēgumam,
bet skolas jaunsargi ar degsmi un prieku aicina

jaunus dalībniekus pievienoties viņu pulkam,
kopā vadot tematiskus pasākumus.
Jaunsargiem priekšā vēl valsts svētku svinības Viesītes novadā, nākamais 30 km garais pārgājiens par godu Latvijas simtgadei, kas notiks
Krustpils novada Kūku pagastā.
Vasara jaunsargiem nepārprotami būs jaunu izaicinājumu un piedzīvojumu pilna, bet
pagaidām rūpīgs, centīgs un regulārs darbs nodarbībās.
Viesītes jaunsargu vārdā –
A. Liepiņa.

Rites pamatskolas skolēni un
skolotāji – talcinieki!

Aprīlis vienmēr ir bijis spodrības mēnesis. Mēnesis, kurā notiek Latvijas Lielā talka.
6. aprīlī Rites pamatskolas skolēni un skolotāji kopīgi devās sakopt savas skolas un pagasta apkārtni. Pirmie cīņā ar pavasara vēju
sanestajām lapām devās mazāko klašu skolēni ar savām audzinātājām un citiem skolotājiem. Ar milzīgu un brīžiem arī apbrīnojamu pacietību skolotāja Maija Ūdre mazajiem
mācīja pašus pirmos sakopšanas solīšus.
Ļoti daudzi bērni tā īsti pat nesaprata, ko un
kā darīt. Ar skolotāju uzmundrinājumiem
un padomiem grābeklīši mazo skolnieciņu
rokās sāka veikt brīnumus. Ierādītais zemes
pleķītis ieguva svaigu izskatu, jo pērnās kūlas vietās spraucās zaļie zāles asni. 4. un 5.
klases skolēni, kā jau lielāki, šo darbu prata
paveikt sekmīgāk. Lielākie puiši sāka tran-

sportēt lapas uz lielo lapu kaudzi un cerēja,
ka negantnieks vējš tās nepacels virpulī un
neatnesīs atpakaļ. Lieliskākais strādnieks
pēc skolotājas Sandras Tučas sacītā bija 5.
klases skolēns Toms. Grābeklis viņa rokās ne
mirkli neapstājās, un darba prieku neaptumšoja arī talcinieka tulznas uz rokām. Līdz ar
vecāko klašu skolēnu parādīšanos apkārtne
strauji kļuva tīrāka un sakoptāka, jo sākās
cits darba temps. Ne tikai skolas apkārtne ieguva skaistu skatu, bet arī visa pagasta teritorija it kā kļuva plašāka un gaišāka. Talkas
dienas vienmēr skolēniem ir bijušas īpašas,
jo tas ir neformāli pavadīts laiks ar klases un
skolas biedriem. Tādos brīžos tiek risinātas
dažādas interesantas sarunas ar skolotājiem.
Laiks, kad viens otru spējam iepazīt no citas,
tās neikdienišķākās puses, spējam pārrunāt
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jautājumus, kuriem ikdienas steigā nepietiek
laika. Ieraugām attieksmi pret darbu, pret
savu skolu, pagastu un vienam pret otru.
Liels paldies visiem vecākiem, kas atbalstīja savus bērnus, iedodot līdzi grābeklīšus!
Tiešām bija grūti raudzīties uz bērniņu, kurš
vēlas strādāt, bet nav ar ko. Smagi bija raudzīties, kā viņa mazajās acīs sariešas asaras.
Ar skolotājas Aijas un direktores atbalstu
tika atrisināta arī šī problēma.
Mīļie vecāki! Atbalstiet, lūdzu, savus
bērnus – tas viņiem šajā vecumā nozīmē
ļoti daudz. Paldies visiem skolotājiem, kas
ar īstu maratonistu izturību raiti strādāja
kopā ar bērniem un jauniešiem, parādot, ka
ikviens darbs, kopīgi veikts, liek priekā mirdzēt ikviena acīm un just gandarījumu par
vienotību paša procesa laikā! Arī mēs ikviens esam par sakoptu Latviju, kura sākas
mūsu pašu apkārtnē.
Skolotāja V. Liepiņa
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Radošās izpausmes
konkurss
“Talantiņš”

POPIELA RITES PAMATSKOLĀ

28. martā Neretas kultūras namā notika tradicionālais radošās pašizpausmes
konkurss “Talantiņš”, kurā piedalījās 3 –
6 gadus veci bērni. Mūsu mazos talantus
konkursā pārstāvēja Rites pamatskolas
pirmsskolas audzēkne Adriāna Romulāne ar dziesmu “Krāsainie mākonīši”. Lai
gan Adriānai tā bija pirmā lielā uzstāšanās un uz konkursu viņa devās ar diezgan lielu satraukumu, tas nebija šķērslis
mazajai dziedātājai iegūt diplomu nominācijā “SKANĪGĀKAIS TALANTIŅŠ”.
Lepojamies ar savu Talantiņu Adriānu!
Mūzikas skolotāja
I. Davidāne

Agrāk populārā izklaide “Popiela” daudzviet piedzīvo norietu, turpretī pie mums, Ritē,
tai piešķir jaunu veidolu. Piektdien, 7. aprīlī,
Rites Tautas namā Rites pamatskola aicināja pasākuma dalībniekus un skatītājus uz POPIELU.
To, ka skolēni diezgan aktīvi gatavojās
pasākumam, varēja manīt pēcpusdienās
mēģinājumos. Jo uz mēģinājumiem Rites
Tautas namā veidojās rindas. Visi dalībnieki
gribēja būt labākie, un to var sasniegt, tikai
darbojoties.
Kā jau visos konkursos, arī šajā bija žūrija – to vērtēja 5 eksperti: Viesītes novada
pašvaldības izpilddirektors, brīvajā laikā aktieris, dīdžejs Alfons Žuks, sociālā darbiniece, ansambļa “Rites balsis” dalībniece Irina
Latiševa, rokdarbu pulciņa vadītāja Viktorija Zaiceva, dīdžejs Silvestrs Liepiņš, Rites
Tautas nama vadītāja Aina Guoģe.
Pasākumu vadīja Rites pamatskolas 9.
klases skolēni Krista Vavere un Horens Romanovs.
Popielu atklāja grupa no Krievijas –
“Babki Jožki”, kas vērtēšanā gan nepiedalījās, bet ar savu atraktīvo priekšnesumu iesildīja publiku, un konkurss varēja sākties.
Žūrijas un skatītāju vērtējumam tika
piedāvāti aizraujoši, baudāmi un pārsteidzoši 9 priekšnesumi. Jā, tie patiešām bija pārsteidzoši, jo skolēni bija kārtīgi pacentušies
un veikuši uzlabojumus, lai priekšnesumi

būtu vēl līdzīgāki oriģinālajam video! Visus
priekšnesumus papildināja precīzāki deju
soļi, līdzīgāki apģērbi un vēl vairāk atribūtu.
Jāatzīst, ka visi dalībnieki bija gatavojušies, domājuši un, pats galvenais, pārvarējuši bailes un uzdrīkstējušies kāpt uz skatuves.
Kamēr žūrija vērtēja priekšnesumus, uz skatuves kāpa vēl divi viesmākslinieki no tālās
Krievzemes – Maša Rasputina un Filips Kirkorovs.
Žūrija pēc kopīgas apspriešanās izlēma
katru grupu nominēt atbilstoši viņu priekšnesumam, jo bija neiespējami dalībnieku
sniegumu dalīt labākos vai sliktākos priekšnesumos. Katrai grupai bija kaut kas īpašs,
ar ko viņi uzrunāja žūriju un skatītājus. Tāpēc grupas tika nominētas. Specbalvas sarūpējis bija arī žūrijas priekšsēdētājs Alfons
Žuks.
Pasākuma noslēgumā konkursa dalībnieki cienājās ar pasākuma organizatoru
sagādāto kliņģeri.
Visiem tiem, kas nenobijās no skatuves, gribu teikt LIELU PALDIES par patiesi
skaistiem un labi pārdomātiem priekšnesumiem! Pasākuma apmeklētājiem paldies par
morālo atbalstu, jo tas šajā pasākumā bija
īpaši vajadzīgs! Un uz tikšanos nākamajā
POPIELĀ!
Pasākuma organizatore:
Rites pamatskolas skolotāja I. Davidāne

AKTUĀLA INFORMĀCIJA PIRMSSKOLAS VECUMA
BĒRNU VECĀKIEM
Sakarā ar to, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, Viesītes novadā ievērojami
pieaudzis jaundzimušo bērnu skaits, lūdzam
visus vecākus, kuru bērni dzimuši laika posmā no 2012. – 2017. gadam un kuri vēlas, lai
bērni uzsāk apmācību pirmsskolas izglītības
iestādē “Zīlīte” ar 2017. gada 1. septembri vai
tuvākajos gados, pieteikt mazuļus apmācībām līdz 31. maijam. Šī informācija neattiecas uz vecākiem, kas to jau ir izdarījuši.

Vēlamies, lai neveidotos situācijas, ka
bērniem, sasniedzot 1,5 – 2 gadu vecumu,
nav iespējas nodrošināt vietu atbilstoša vecuma grupā, tādēļ atgādinām, ka bērnu
pirmsskolas izglītībai nepieciešams pierakstīt jau tad, kad bērns saņem dzimšanas apliecību. Tas dod iespēju ieņemt vietu rindā ar
agrāku reģistrācijas laiku. Ja bērns reģistrēts
savlaicīgi, tad vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem
vieta tiek nodrošināta. Ja reģistrēts vēlāk,
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tad situācijas var būt dažādas, atkarībā no
iestādes pieprasījuma.
Iesniegumi tiek pieņemti katru darba
dienu Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte”, Pavasara
ielā 6a.
Tālrunis uzziņām 65245153, mobilais
tālrunis 28397144.
PII “Zīlīte” vadītāja A. Orbidāne
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MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅI FOTOMIRKĻOS

Valsts konkursa par grafikas dizainu III kārtas dalībnieki Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā:
Tīna Kosakovska, Paula Tīrumniece, Adriāna Juškeviča, Nikola Basova, Valters Rencis un
Patrīcija Basova (ped. Inga Kovaļevska).

VMMS zālē līdz mācību gada noslēgumam aplūkojama audzēkņu keramikas darbu izstāde,
kā arī citi radošie darbi.

Mākslas skolas audzēkņi piedalījās
“Smilšu lampas” organizētajā zīmēšanas
konkursā “Pavasara atmoda” un, pateicoties
Adriānas Juškevičas, Endijas Grundmanes
un Nikijas Semjonovas zīmējumiem, tika
pie balvas – gaismas molberta. Gaismas
molberts palīdzēs bērniem attīstīt zīmēšanas
prasmes mazliet neierastā veidā, kur katrs
zīmējums luminiscējoši iemirdzas.

Pulciņa “Otiņas” darbi – Jūlija Vaļeniece
“Viesītes āzis” un Francis Kuņickis “Zaļā
tirgus simbols”. Paldies “Fotomixlis”
audzēknim Edijam Ozolam par fotogrāfijām,
kuras tika izmantotas, gatavojoties
konkursam “Toņi un pustoņi”! Paldies arī
Līvai Šķimelei un Endijai Grundmanei par
dalību konkursā! Visi darbi tika izvirzīti
tālāk uz II kārtu Preiļos. Veiksmi!
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SĒLIJAS SPORTA SKOLAS ZIŅAS
Volejbols
1. – 2. aprīlī Rīgā noslēdzošās Latvijas
Jaunatnes čempionāta spēles volejbolā aizvadīja U–17 grupas meitenes. Meitenes divās
dienās izspēlēja trīs spēles. Visās spēlēs piedzīvoti zaudējumi – ar Rīgas VS I komandu
(0:3), ar Rīgas VS III komandu (1:3) un ar
Zvejniekciema vsk./Ādažu SS komandu (0:3).
Kopvērtējumā komanda ierindojās 9.
vietā, apsteidzot Gulbenes NBJSS, Liepājas
SSS, Balvu SS un Aizkraukles NSS komandas. Šogad U–17 grupas meitenes ir uzlabojušas savu sniegumu un pakāpušās par četrām vietām turnīra tabulā.
Apsveicam meitenes un viņu treneres
Ivetu Aišpuri un Olitu Treini!
Futbola grupu audzēkņi gatavojas jaunajai sezonai.

Futbols
Skolēnu brīvdienās, no 13. – 17. martam,
piecu dienu garumā notika aktīva gatavošanās futbola pavasara – vasaras sezonai, kuras
ietvaros notika arī draudzības spēles starp
Sēlijas SS un Jēkabpils SS dažāda vecuma
komandām jaunajā, sintētiskā seguma laukumā.
Sēlijas SS komandās bija apvienoti
audzēkņi no visām sporta skolas treniņgrupām – no Viesītes, Pļaviņām, Salas un
Biržiem. Tādējādi audzēkņiem bija iespēja

demonstrēt savas sadarbības prasmes, spēlējot vienā komandā.
2005. gadā dzimušo (Sēlijas SS–1) komandas puiši draudzības spēlē ar jēkabpiliešiem izcīnīja uzvaru.
2006. gadā dzimušie veidoja divas komandas – Sēlijas SS–2 un Sēlijas SS–3. Sēlijas SS–2 komandas puiši spēlē ar atbilstošā
vecuma Jēkabpils SS komandu arī izcīnīja
uzvaru. Sēlijas–3 komanda izspēlēja spēli
ar jaunākajiem draudzības turnīra dalībnie-

kiem – 2007. gadā dzimušiem (Sēlijas SS–4)
audzēkņiem. Lai arī Sēlijas SS–4 puiši bija
ļoti kaujinieciski noskaņoti, spēles iznākuma rezultāts liecināja par labu Sēlijas SS–3
komandai.
Lai tikpat veiksmīgas mūsu audzēkņiem
Latvijas Jaunatnes futbola čempionāta 2017.
gada spēles visas sezonas garumā!
Sēlijas Sporta skolas
direktora vietniece G. Klibiķe
J. Oša foto

Laikā, kad pamales pieskandina putnu dziesmas, pūpoli
paver savas samtainās actiņas un zemīte pamostas no ziemas
miega, saulīte ielūkojas katrā mājā un sasilda visus ar saviem
siltajiem stariņiem. Marta pēdējās dienās īpašs siltums ieplūda
PII “Zīlīte”, jo te ciemojās Saulīte, kura visus aicināja ieskandināt pavasari jautrās stafetēs, rotaļās un dejās.
Mazāko grupu bērni kopā ar Saulīti noskaidroja, kāda tā ir
katrā gadalaikā, kas par to priecājas visvairāk, kā lēkā saules
zaķīši, kā priecājas taurenīši, meklēdami skaistāko ziediņu, kā
lido putniņi, kad saulīte spīd. Lielāko grupu bērni piedalījās
jautrās stafetēs, sacenšoties, kura komanda ir veiklākā saulītes
ripināšanā, kuri ir veiklākie saules zaķīši, kurš ātrāk atbrīvosies no karstās saules bumbas, un vēl citās aizraujošās aktivitātēs.
Lai saulains, gaišs un prieka piepildīts pavasaris ikvienam!
PII “Zīlīte” sporta skolotāja E. Štāka
Autores foto

Ciemos pie
Saulītes

Lieldienu ieskandināšana PII “Zīlīte”
Maziem solīšiem tuvojas pavasaris. Klāt arī krāsainākie svētki –
Lieldienas. 13. aprīlī kopā ar Lieldienu zaķi un Saules zaķi jautrās dejās, skanīgās dziesmās, minot mīklas, atsaucot atmiņā svētku tradīcijas un ticējumus, šie svētki tika ieskandināti arī PII “Zīlīte”. Lieldienu
zaķis visus nopēra ar pūpoliem un vēlēja veselību iekšā, bet slimību
ārā, savukārt Saules zaķis draiskojās saulītē un tāpat kā bērni uzzināja
daudz ko jaunu, un atsauca atmiņā jau zināmo par pavasara saulgriežu
svinēšanu. Lieldienu zaķis visiem stāstīja par saviem piedzīvojumiem,
dodoties pie vistiņas Raibītes pēc olām un to krāsošanas receptes. Pasākuma noslēgumā zaķi bērnus pārsteidza ar skaisti krāsotām olām,
kam sekoja arī kaulēšanās ar tām savās grupās. Lai arī šajā pavasarī
saulīte reti mūs lutina, bērni kopā ar zaķiem priecājās arī par pavasarīgo lietutiņu un vardīšu lēkāšanu, piedaloties jautrās dejās.
Paldies par pasākuma organizēšanu un muzikālo noformējumu mūzikas skolotājai Ainai, audzinātājai Benitai, kura
iejutās Lieldienu zaķa lomā, audzinātāja Olitai – Saules zaķim!

Lai saulains un prieka pilns pavasaris!
PII “Zīlīte” sporta skolotāja E. Štāka
Autores foto
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Atklāta novadnieka Alberta Eglīša simtgadei veltīta
izstāde Viesītes bibliotēkā

24. aprīlī, dienu pirms literāta un publicista Alberta Eglīša 100. dzimšanas dienas,
Viesītes bibliotēkā tika atklāta izcilajam
novadniekam veltīta izstāde. Tās atklāšanā
izstādes veidotāji uzsvēra – izstāde sniedz
tikai nelielu ieskatu A. Eglīša dzīvē un daiļradē. Plašāks materiālu klāsts par novadnieku, viņa dāvinātā bibliotēka un gleznas apskatāmas Elkšņu bijušās pamatskolas telpās
un atrodas biedrības “Elkšņu kultūrvides
centrs” pārziņā.
Šī izstāde, kura veltīta mūsu novadnieka
simtgadei, tika atklāta Bibliotēku nedēļas ietvaros un ir kā labs piemērs šī gada vadmotīvam: Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas
kopīgiem mērķiem. Tā tapusi ar biedrības
“Elkšņu kultūrvides centrs” atbalstu ciešā sadarbībā ar Elkšņu pagasta bibliotēkas
vadītāju I. Černausku, Elkšņu novadpētniecības darba entuziasti R. Urbacāni un
skolotāju, A. Eglīša personības un daiļrades

pētnieci R. Sirmoviču. Paldies viņām par
atsaucību! Izstādes mērķis – pievērst uzmanību novadnieka Alberta Eglīša personībai,
viņa daiļradei un literārajam mantojumam,
dot iespēju to iepazīt ikvienam novada iedzīvotājam, tāpēc plānots, ka izstāde pēc
noteikta laika uzsāks ceļu tālāk un būs aplūkojama pārējās mūsu novada bibliotēkās.
Izstāde ir veltījums ne tikai mūsu novadniekam A. Eglītim viņa simtgadē, bet
arī veltījums Latvijai tās 100. jubilejā, kas
būs jau nākamgad. Lai šī izstāde ir mūsu labais darbs par godu Latvijai, jo patiesībā jau

A. Eglītis un Latvija ir nešķirami jēdzieni –
visu mūžu, arī daudzus gadus būdams svešumā, viņš savā sirdī glabāja dzimtenes mīlestību, bija un palika savas zemes patriots,
nacionālās pašapziņas paudējs un brīvības
saucējs, kuram pieder vārdi: “Sirdī nevienu
brīdi neesmu bijis prom no mājām.”
Izstāde Viesītes bibliotēkā apskatāma
visu maija mēnesi bibliotēkas darba laikā.
Aicinām visus interesentus!
Viesītes bibliotēkas vadītāja
L. Griškena
A.Niķes foto

Lieldienas ir jau klāt!
Jau pūpoli mežu ielokā zied
Un vizbulītes ēnā smaida.
Ik lapiņa saulei dziesmiņu dzied.
Un siltus sveicienus Tev sūta!
Patiesi siltus sveicienus ar dziesmām, ticējumiem, pantiņiem, mīklām bērnu vokālā
ansambļa “Putniņi” dziedātāji sūtīja Saukas
pagasta iedzīvotājiem, ciemiņiem, draugiem,
kaimiņiem.
Laiks gan nelutināja. Brīdi spīdēja saulīte,
tad auksts vējš pāršalca, un vienojāmies, ka koncertiņš un pārējās aktivitātes notiks pārvaldes
zālē. Visi bijām siltumā, laimīgi, jo kaulējāmies,
uz parādi pulcējās skaistākās olas. Speciāla žūrija izvēlējās čaklākos krāsotājus, kuri saņēma
mazas dāvaniņas. Maktīgas izvērtās olu kaujas.
Skaistākais un krāšņākais tērps gadījās man, Intai – spīdēju kā saulīte dārzā.
Mēs gājām rotaļā salāpīt to cauro Lones
tiltu, gulēja saulīte arī mūsu ābeļdārzos, to gāja
mēnesis meklēt, un tad stafetes pie izdomas bagātās Jolantas un Ginta Stumbiņiem.

Mūsu
zaķim šodien botas kājās,
Iegriezās viņš visās mājās
Dalīja tas ticējumus un olas,
Lai ir galvās labas domas!
Ej projām, Lieldieniņa,
Ar savām šūpolēm.
Es gaidīšu Jāņa dienu
Ar ozola vaiņagiem!
Paldies ikvienam, kurš piedalījās pasākumā!
Lones Tautas nama vadītāja Inta
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Marta mēnesī Lones Tautas nama
telpās bija skatāma neretietes Mirdzas
Brūniņas darbu izstāde. Varēja aplūkot tamborētas sedziņas, krādziņas,
galdautus, kleitas, austos grīdas celiņus, šalles, zeķes, krēslu pārklājus.
Paldies čaklajai rokdarbniecei, ka piedāvāja mums šo iespēju! Paldies arī
tiem, kuri apskatīja un iegādājās kādu
no darbiņiem!
Lones Tautas nama vadītāja Inta
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Ja tev ir dārzs un bibliotēka, tev ir viss nepieciešamais.

(Cicerons)

Bibliotēku nedēļa Latvijā šogad notiek
jau 20. gadu – no 17. līdz 23. aprīlim. Vadmotīvs: BIBLIOTĒKAS UN SABIEDRĪBA:
VIENOTAS KOPĪGIEM MĒRĶIEM.
Saukas bibliotēkā Bibliotēku nedēļas
pasākumi aizsākās jau 10. aprīlī, kad tikšanās reizē ar Viesītes novada domes priekšsēdētāju J. Dimitrijevu, izpilddirektoru A.
Žuku, projektu administratori L. Liepiņu,
SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes
priekšsēdētāju M. Blitsonu Saukas bibliotēkas lasītāja K. Zālīte iepazīstināja visus ar
Bibliotēku nedēļas vēsturi Latvijā. Ikviens
sarunas dalībnieks no bibliotekāres saņēma
grāmatzīmi ar vēlējumu lasīt grāmatas un
piedalīties Bibliotēku nedēļas pasākumos.
18. aprīlī, kas ir arī komponista Pētera

Barisona dzimšanas diena, notika stunda
pieaugušajiem “Vārds un darbība iegūst
augstu, cildenu nozīmību, kad mūzika tos
paceļ uz saviem spārniem”. Muzikālu sveicienu atveda Jēkabpils A. Žilinska mūzikas
skolas skolotāja A. Korņejeva ar audzēkņiem Agnesi Korņejevu un Franci Laizānu.
Bibliotēkas lasītāji saņēma no bibliotekāres

sarkanu rozi par savu devumu bibliotēkas
darbā. Paldies Agneses mammai par transporta pakalpojumu, Astrīdai par garšīgajiem pīrāgiem! Bibliotēkā skatāmi arī Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas audzēknes
Elīnas Bogdanovas darbi.
V. Lāce
Foto: V. Lāce, J. Veirihs

Elkšņu skolas ēkas iesvētīšanas
80 gadu atceres pasākums
Skolai Elkšņos gandrīz 200 gadu garumā bijusi liela nozīme apkārtējo pagastu
zemnieku un inteliģences vienošanā kopīgos
darbos, kopīgā dziedāšanā un patriotiskā
audzināšanā.
Izglītības kvalitātes un optimizācijas
vārdā pamatskola tika slēgta 2009. gadā. Bet
skolas ēka joprojām dzīva. Tā laipni sagaida
ikvienu, kas vēlas atvērt tās durvis.
2. jūnijā Elkšņu skolas tagadējās ēkas
iesvētīšanas 80 gadu atcerei ikviens tiek
laipni aicināts piedalīties šādos pasākumos:
 atkalredzēšanās zem ozola skolas pagalmā plkst. 10.00;

 izbraukums pa Elkšņu pagasta kapsētām, pieminot bijušos skolotājus, darbiniekus, skolēnus 10.30 – 13.30;
 tējas galds skolas ēdnīcā 14.00;
 atmiņu stundas klašu telpās, skolas
laiku rotaļas pagalmā, spēles sporta laukumā 15.00 – 17.00;
 bijušā absolventa Alberta Eglīša mantojums 17.30;
 svecīšu iedegšana skolas logos 18.00 –
20.00;

pašdarbnieku konkurss “Dziesma
Elkšņiem” brīvdabas estrādē 19.00.
Izbraukumam pa kapsētām vietu auto-

Dievkalpojumi
Viesītes Romas katoļu
baznīcā
7. maijā, Lieldienu 4. svētdienā,
Dievkalpojums plkst. 15:00
21. maijā, Lieldienu 6. svētdienā,
Dievkalpojums plkst. 15:00
Sīkāka informācija – 26386516
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busā lūdzam pieteikt līdz 15. maijam Austrai, tel. 26594061.
Aicinām līdzi ņemt ziedus, svecītes,
kādu cienastu kopējam kafijas galdam, fotogrāfijas, atmiņas.
Pasākumu organizē vietējie entuziasti,
pulciņš “Savam priekam”, biedrības “Vides
un tūrisma attīstības klubs Sēlija” un “Elkšņu kultūrvides centrs” sadarbībā ar Elkšņu pagasta pārvaldi. Ar prieku uzklausīsim
priekšlikumus un pieņemsim jebkuru atbalstu šīs atceres organizēšanā.
Lai atkal sanākam kopā savā vecajā skolā
un ieskandinām vasaru!
R. Urbacāne, tel. 29273475

Sieviete ar zīdainīti
meklē sev mājokli, dzīvokli
(malkas/centrālā apkure).
Var būt arī ar
daļējām ērtībām!

T.: 25854803
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Aktivitātes Rites pagasta bibliotēkā aprīlī
Rites pagasta bibliotēkā aprīļa mēnesī bērni
tika aicināti veidot dažādus Lieldienu dekorus.
Aktīvi darbojoties, tapa skaisti papīra zaķi, bērnu darbi tika izmantoti kā noformējumi bibliotēkā.
Bibliotēkas nedēļas ietvaros uz bibliotēku
tika aicināti 1. – 4. klases skolēni no Rites pamatskolas. Bērniem bija jāmin mīklas par putniem, kā arī burtu jūklī jāatrod putnu nosaukumi. Pēc tam, kad nosaukumi tika atrasti un
visi atminēti, bērniem bija jāatrod putnu attēli
dažādās grāmatās par Latvijā sastopamajiem
putniem.
Tika apmeklēta arī Rites pamatskolas pirmskolas izglītības grupa, kur bērniem tika lasīta
pasaka par Gailīti un kaķīti, kopā izrunāts – kas
ir diena un nakts. Vēl tika organizēta Erudītu
pēcpusdiena, kur bērniem tika sagatavoti jautājumi par Latviju, un atbildes bija atrodamas
grāmatās, kas pieejamas bibliotēkā.
Paldies visiem tiem, kas aktīvi apmeklē bibliotēku un atbalsta tās organizētos pasākumus!
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja
K. Verečinska

SIMTGADES PĪLĀDŽU ALEJAS STĀDĪŠANA
Paula Stradiņa skolas dārzā
2. un 3. maijā 10.00 – 17.00
Aicinām viesī ešus, skolu klases un kolek vu
pārstāvjus, tuvus un tālus ciemiņus iestādīt savu
pīlādzi Paula Stradiņa skolas dārzā Mazā ezeriņa
krastā. Pīlādzis ir aizsardzības un spēka simbols,
kas sargā latviešus un Latviju.

Oliņ boliņ
dienas Elkšņos

Spītējot vēsajam laikam, Oliņ boliņ
dienas svinības Elkšņos bija labi apmeklētas. Pasākuma dalībnieki tika mīļi
sagaidīti ar saldumiem un Lieldienu
apsveikumiem. Katram mazajam dalībniekam Lieldienu zaķis bija paslēpis pa
Lieldienu šokolādes olai kultūras nama
pagalmā, kuras nebija nemaz tik viegli
atrast. Mazākajiem pasākuma apmeklētājiem palīgā nāca mamma, brālis vai
māsa. Pirms lielās kaulēšanās un olu
ripināšanas tika izrādītas un kronētas
skaistākās šī gada olas. Turpinājumā
tika spēlētas visdažādākās svētku rotaļas un spēles. Bērni aizrautīgi lika
Lieldienu puzli, ripināja olas, piedalījās
stafetēs.
Paldies pasākuma apmeklētājiem par
piedalīšanos un jauki kopā pavadīto laiku!
Austra, Ingrīda

Pīlādzi stādīt aicinām arī citās dienās, apr ierašanos
brīdinot iepriekš pa tel. 27071996 vai 29116334.
Līdzi jāņem savs pīlādža stāds, vēlams ap 1 m garš.

Lūgums palīdzēt!
No Viesītes pagasta mājām
"Lapukalni" pazudis liels, brūns suns
ar stāvām ausīm (līdzīgs vilkam),
4 gadus vecs, atsaucas
uz vārdu Džeris.
Zvanīt pa
tālr.:26168774.
Atlīdzību garantējam.
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RADOŠĀ
DARBNĪCA

Tautas nama amatierteātris piedalās
“Teātru karuselī”
1. aprīlī Jēkabpils novada Kalna pagasta
kultūras nams pie sevis aicināja uz “Teātru
karuseli” visus tos kolektīvus, kas vēlējās
gan parādīt sevi citiem, gan tos, kas gribēja
redzēt citu kolektīvu teātra spēli.
Pasākumu no Jēkabpils novada pārstāvēja Dignājas, Dunavas, Kalna pagastu
amatierkolektīvi, no Jaunjelgavas novada
Seces pagasta un mēs, Viesītes novada Rites
pagasta amatierteātra kolektīvs.
Uz šo pasākumu devāmies emociju piepildīti, jo Rites pagasta pārvaldes vadītāja
L. Bārdule mūs uz pasākumu pavadīja ar

uzmundrinošiem vārdiem un pateicību par
to, ko mēs darām. Šie siltie vārdi bija svētīga
ceļa maize, jo pazuda bailes, vismaz radās
pārliecība par to, ko darām. Mājās atbraucām ar gandarījuma sajūtu, jo bija iespēja
parādīt sevi citiem. Par to, ka darbs ir labi
izdarīts, liecināja skatītāju aplausi. Guvām
arī jaukas emocijas, vērojot citu kolektīvu
sniegumu.
29. aprīlī mēs dosimies ceļā uz Viļakas
pusi, Žīguru pagastu, kur arī piedalīsimies
teātru festivālā, bet nākamajā dienā uzstāsimies Humora pasākumā Elkšņu pagastā.

Aicinām uz
“Sudraba karotīšu svētkiem”!
Viesītes novada pašvaldība jau trešo
gadu pēc kārtas organizē novada jaundzimušo bērniņu un viņu vecāku sveikšanu,
pasniedzot tiem novada piemiņas zīmes –
sudraba karotītes ar novada simboliku.
2016. gadā dzimušo mazuļu godināšanas pasākums notiks š. g. 4. jūnijā

Ikkatru trešdienas rītu Rites Tautas
nama mazajā zālē sapulcējas neliels radošu
un jauku dāmu (23 – 45 gadi) pulciņš, lai iemācītos kaut ko jaunu, kā arī lai dalītos ar
saviem jaunākajiem darbiņiem vai idejām.
Tā, kopīgi darbojoties, ir radīti skaisti darbi
gan sev, gan TN noformējumam. Šīs radošās dāmas labdarības akcijas ietvaros uzsāka
zeķu adīšanu, lai nākamo ziemu vientuļo
pensionāru kājas sildītu siltas, krāsainas un
rakstainas zeķes. Ja kāda adītāja vēlas pievienoties šai akcijai, mēs būsim ļoti priecīgas.
Nodarbības vada Viktorija Zaiceva, un
arī turpmāk gribu teikt visiem, kas vēlas
kaut ko apgūt – gaidīsim katru trešdienu no
plkst. 10:00 Rites Tautas nama mazajā zālē!
Vasarai sākoties, atsevišķi tiks organizētas
nodarbības bērniem un jauniešiem, lai lietderīgi pavadītu brīvo laiku.
Rites Tautas nama vadītāja A. Guoģe
Viss satumst, viss izgaist,
un gājiens ir galā,
Lai cik arī cilvēka
dzīves ir žēl,
Jo likteņa grāmatas
vāki ir vaļā,
Neviens nevar zināt,
cik lappušu tai.
/V. Kokle – Līviņa/
Mūžībā aizgājusi Lones kultūras
nama bijušā vokālā ansambļa “AVIA”
ilggadējā dziedātāja AIJA BROKA.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Kultūras nama vadītāja
un ansambļa dalībnieces

Viesītes kultūras pils Tradīciju zālē.
Uz pasākumu laipni aicināti mazuļi
kopā ar saviem vecākiem (bērnam un vismaz vienam no vecākiem jābūt deklarētiem
Viesītes novada teritorijā).
Tālruņi
informācijai:
65245179;
28680097.

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…

Saimniecības preču
veikalā Viesītē –
JAUNS PREČU PIEVEDUMS!

Lai paliek ābele, ko iestādīju,
Un vārds, ko kādam teicu mierinot,
Lai godīgs darbs bez skaļuma ir vainags
Pie zemes vārtiem, ko man līdzi dot.

● SMinerālmēslojums
● Trihodermīns
● Biohumuss
● Sēklas un sīksīpoli
● Augsne un kūdras substrāti
● Puķupodi
● Grābekļi, lāpstas, arī Fiskar
● Veļas pulveri un kapsulas
● STIHL zāģu ķēdes, eļļas un citi zāģu piederumi
● Gumijas zābaki, galošas
● LED spuldzes un lustras

Valija Lizete Mežaraupe
01.01.1931. – 15.03.2017. Elkšņu pagasts

Valentīna Paškova
08.12.1939. – 24.03.2017. Viesīte

Biruta Antiņa
19.05.1936. – 28.03.2017. Viesīte

Aija Broka
18.05.1941. – 01.04.2017. Saukas pagasts

Paulis Lejnieks

Gaidīsim Jūs veikalā Viesītē,
Brīvības ielā 1!
Darba laiks darba dienās 8:00 – 18:00,
sestdien 8:00 – 16:00.
Tālrunis: 26624390.

09.08.1935. – 08.04.2017. Elkšņu pagasts

Pateicība

Andris Skroms
19.04.1958. – 13.04.2017. Viesīte

Lida Čekulajeva

Paldies par ieguldīto darbu kapu
sakopšanā Anitai Kateivai!
Kapu pārzine M. Stalidzāne

31.03.1933. – 15.04.2017. Rites pagasts

Ārijs Brālītis
28.03.1941. – 17.04.2017. Viesītes pagasts

Julius Strioga
18.10.1951. – 20.04.2017. Rites pagasts

Tatjana Mašņikova
11.12.1957. – 22.04.2017. Rites pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
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Tā gribējās ilgāk te palikt Lazdu gravās un ziedošās pļavās,
Starp ozoliem zaļiem un šalcošiem bērziem,
Un jāņuguns karstajās skavās...
(M. Jansone)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sandrai
Tučai, mammu mūžībā pavadot.
Rites pamatskolas 4. klases bērni un
vecāki, un Evijas klasesbiedri
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Kultūras afiša

Viesītē

4. maijā plkst. 15:00
Latvijas simtgades svinību atklāšana akcija “Apskauj Latviju”

Viesītes kultūras pilī
12. maijā plkst. 12:00 MĀTES DIENAI
veltīts koncerts. Piedalās: Viesītes
vidusskolas un mūzikas skolas bērnu un
jauniešu pašdarbības kolektīvi
16. maijā plkst. 14:00 un 17:00 Kino zālē
Ivara Tontegodes dokumentālā filma
“KNUTIFIKĀCIJA” (Latvija, 2017).
Filma atspoguļo Latviju laikmetu
krustcelēs caur izcilā dzejnieka Knuta
Skujenieka dzīves un domu prizmu.
Ironiski biogrāfiskā filma sāk sekot Knuta
Skujenieka gaitām no laika, kad tolaik
jaunais padomju dzejnieks, atgriežoties
no studijām Maskavā, saskārās ar
Latvijas PSR valdošo stagnāciju un par
biedinājumu citiem brīvdomīgajiem
tika notiesāts uz 7 gadiem Gulagā. Pēc
atgriešanās no ieslodzījuma pretēji čekas
iecerei dzejnieks kļuva vēl radošāks
un pastāvošajai iekārtai neērtāks. Un
tāds ir palicis līdz šai dienai, vērojot un
komentējot notikumus Latvijā un pasaulē.
IEEJA BRĪVA
19. maijā plkst. 17:00 un 19:00 Kino zālē
piedzīvojumu filma “ĀTRIE IGAUŅU
PUIŠI” (Igaunija, Latvija, 2017, komēdija)
Tas ir stāsts par trīs igauņu puišiem,
kas 80. gados aizbēg no Padomju laiku
Igaunijas uz Zviedriju. Tur viņus uzņem
kā īstus varoņus, kas izlauzušies no Dzelzs
priekškara. Kolīdz mediju uzmanība
noplok, disidenti atklāj, ka viņi rietumiem
nav nekas vairāk kā apnicīgi imigranti.
Biļetes cena – EUR 3,00
20. maijā plkst. 19:00 MUZEJU NAKTS
“Āžu miestā laiku neskaita”
27. maijā plkst. 13:00 Viesītes PII
“Zīlīte” audzēkņu IZLAIDUMS

IK "Valdis J"
veic kravas pakalpojumus
ar busiņu līdz 1,5 tonnām.
Tālr. 29995941

4. jūnijā ĢIMEŅU DIENA VIESĪTĒ
Programmā: plkst. 11:00 KAROTĪŠU
SVĒTKI - novada 2016. gada
jaundzimušo mazuļu godināšana.
plkst. 12:00 Bērnu ratiņu PASTAIGA PARĀDE
 Aicinām visus svētku dalībniekus
pulcēties pie kultūras pils
 Īpaši gaidīsim jaunās ģimenes ar
izpušķotiem bērnu ratiņiem un visi kopā
dosimies uz muzeju “Sēlija”
plkst.12:30 Muzeja “Sēlija” teritorijā
 Svētku koncerts
 Sporta spēles ģimenēm, izklaides
atrakcijas, radošās darbnīcas u.c.

Elkšņos
10. maijā plkst. 15:00 erudīcijas
konkurss “ERUDĪTS 2017”
Elkšņu Kultūras namā

SIA “Sēlijas Lakši”

5 GADU
JUBILEJAS
PASĀKUMS
Visu maiju piedalies konkursā
“Mans veikals – Monēta” –
zīmē, līmē, raksti
apsveikumus mums!
31. maijā dāvināsim
balvas jums.
Esi aktīvs – piedalies!
Visi mīļi gaidīti veikalā “Monēta”,
Sporta ielā 23a, Viesītē!

2. jūnijā plkst. 10:00 – 19:00 Elkšņu
skolas ēkas iesvētīšanas 80 gadu atceres
pasākums 19:00 konkurss “Dziesma
Elkšņiem” Elkšņu Brīvdabas estrādē

Ritē
14. maijā plkst. 14:00
Ģimeņu sporta diena
Man tagad ir tas,
Par ko es sapņoju jau sen:
Divas rociņas mazas,
Kas pastiepjas pretī
Un tik lūdzoši klēpī prasās;
Divas kājiņas žiglas,
Kas soļus kā adatas sašuj ātrus;
Divas actiņas platas,
Kas visu pirmoreiz pētī
Un tik patiesi visā skatās.
Un visam pa vidu – sirsniņa maza
Tāds putnēns, kas krūtīs dzied.
Un savā dziesmā tā klusi saka:
Palīdzi, māmiņ, man pasaulē iet,
Sastopot labo un ļauno,
Ejot caur balto un melno,
Visu saprast un pareizi spriest.
Māci man strādāt, priecāties, skumt,
Sapņot, just un īstajā brīdī klusēt.
Un noteikti – maizi ar otru dalīt uz pusēm.
Vienkārši māci man dzīvot un mīlēt...
/M. Svīķe/
Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa
sveic novada jaundzimušo –
OLIVERA UN LINDAS – vecākus un
vēl sirds siltumu un mīlestību, mazos
bērniņus auklējot.

Tikai no 1. līdz 31. maijam
presoterapijas jeb
limfodrenāžas zābaku pirmā
reize par brīvu!
Presoterapiju izmanto gan ārstnieciskos,
gan kosmētiskos nolūkos. Šī aparāta
motors producē saspiestu gaisu,
spiediens automātiski un vienmērīgi tiek
iespiests “zābakos”, veidojot maigus,
ritmiskus spiediena viļņus.
Presoterpijas efekts:
 aktivizē vielmaiņu,  samazina
celulītu,  uzlabo asinsriti un limfas
plūsmu,  tonizē ādu,  mazina
nogurumu, relaksē,  novērš liekā
šķidruma uzkrāšanos,  stiprina
saistaudus,  palīdz izvadīt no
organisma kaitīgos vielmaiņas gala
produkts – toksīnus.
Tas, kā Jūs izskatāties vai jūtaties,
atkarīgs no Jums pašiem!
Viesīte – Smilšu iela 2
(kultūras nama I stāvā),
O. – T. 9 – 18.
Pēc pieraksta, tālr. 22478864.

Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums informāciju,
kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa t. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e – pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv; avīze lasāma arī www.viesite.lv
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Iespiests: SIA "Erante", www.erante.lv

