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Viesītieši, sirsnīgi sveicu Jūs pilsētas 90. dzimšanas dienā!

Februāris ir Viesītes pilsētas dzimšanas
dienas mēnesis, un šī gada 7. februārī mūsu
pilsēta svinēs savu 90. dzimšanas dienu!
Viesītes pilsēta mums visiem ir viena ar
tieši tai raksturīgajiem, unikālajiem simboliem – Viesītes pilsētas ģerboni, karogu, āža
skulptūru, Mazo bānīti, Mīlestības saliņu,
kultūras pili, prof. Paula Stradiņa piemiņas
vietām, Kristīnes Viesītes aptieku u.c. Taču
tie nav tikai simboli, tā ir arī mūsu pilsētas
dvēsele, raksturs un būtība. Ģerbonī un karogā redzamās piecas sudraba zīles simbolizē
mūsu spēku un auglību, āzis (skulptūrā, bijušā miesta un kroga nosaukumā) – neatlaidību
un spītu, bānītis – nepārtrauktu virzību un
esību kustībā. Katrs no simboliem ir pilsētu
veidojis, ietekmējis un tai ko devis. Tāpat kā
katrs pilsētas iedzīvotājs.
Un tomēr katram no mums Viesīte ir arī
sava. Vieniem pilsēta ir vieta, kur gūt zināšanas, citiem vieta, kur strādāt un gūt panākumus, kur ik vakaru pārnākt mājās, rast mieru
un atgūt spēkus, bet vēl citiem pilsēta ir vieta,
kur vakaros pulcēties uz radošām aktivitātēm
un kultūras pasākumiem. Viesīte ir manas mājas, un mūsu cilvēki – pilsētas lielākā vērtība!
Viesītes dzimšanas dienā vēlu mums vi-

siem vairāk prieka un lepnuma par mūsu
pilsētu, vairāk spēju mainīties un novērtēt
pārmaiņas, vairāk sadzirdēt vienam otru un,
protams, mīlestību – sevī un visapkārt!
Tiekamies svētkos! Svinēsim Viesītes
dzimšanas dienu kopā!
7. februārī – Viesītes pilsētas dzimšanas
dienā – ikvienu aicinām atzīmēt mūsu pilsētas jubileju kopā ar saviem tuvajiem ģimenēs,
draugu lokā un darba kolektīvos, bet
8. februārī dosimies uz Viesītes Kultūras
pili, lai visi kopā atzīmētu mūsu pilsētas 90-to
dzimšanas dienu!
SVĒTKU PROGRAMMĀ
Plkst. 17:30 Tradīciju zālē mākslinieces

LIGITAS CAUNES personālizstādes „Te un
Tālumā…” atklāšana.
Plkst. 18:00 koncertzālē SVINĪGS
SARĪKOJUMS „Daudz laimes, Viesīte!”
• Mazliet vēstures: neliels ieskats pilsētas
vēsturē
• Viesītes novada domes priekšsēdētāja
Alfona Žuka svētku uzruna un apsveikumi
• Svētku koncertā – Daumants Kalniņš ar
koncertprogrammu „Atspulgi”
• Svētku kliņģeris „Viesītei – 90!”
Uz tikšanos 8. februārī
Viesītes Kultūras pilī!
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
A. Žuks

Šajā ēkā 1928. gada 7. februārī tika nolasīts valdības rīkojums par pilsētas tiesību piešķiršanu Viesītei.

Paldies novada ļaudīm
par kopīgi paveiktajiem vērtīgajiem darbiem 2017. gadā

Aizvadīta gadumija, kas ir domu un lietu
sakārtošanas laiks, kurā mēs atskatāmies uz
aizvadīto gadu, pārdomājam notikušo un izdarām secinājumus.
2017. gads gan man, gan Viesītes novadam
ir bijis pārmaiņām un lieliem notikumiem
bagāts. Pirmkārt, jūnija pašvaldību vēlēšanās
tika ievēlēta jaunā novada dome, un, pateicoties Jūsu atbalstam, man bija tas gods kļūt par
jauno Viesītes novada domes priekšsēdētāju.
Taču šis laiks kopš ievēlēšanas nebūt nav bijis
viegls – pēc spēcīgajām un ilgstošajām lietavām
augustā un septembrī vērsāmies Zemkopības
ministrijā ar aicinājumu izsludināt ārkārtas
situāciju mūsu novadā, diemžēl mūsu lūgums
tika noraidīts. Otra smagākā cīņa, kas nebūt vēl
nav galā, saistīta ar oktobra nogalē publicēto
pētījumu par skolu tīkla optimizāciju. Viesītes
vidusskola, pēc šā pētījuma autoru secinājuma,
būtu jāpārveido par pamatskolu. Novembrī es
pats personīgi devos tikties ar Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski, lai pārrunātu
šo jautājumu un iesniegtu rakstisku protesta
vēstuli. Mēs nepieļausim skolas slēgšanu, jo
pašvaldība ir skolas dibinātāja un tikai pašvaldība var lemt par skolas reorganizāciju.

2017. nav bijis tikai izaicinājumu gads,
bet arī skaistiem un interesantiem notikumiem bagāts. Viesītes novada vārdu gada
garumā Latvijas mērogā nesuši mūsu sportisti, Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi,
mācību olimpiāžu laureāti, uzņēmēji un citi
aktīvisti. Ievērības cienīgs un iespaidīgs ir
fakts, ka 2017. gadā par mūsu novadu izdotas
piecas jaunas grāmatas un nodibināta jauna
sabiedriska organizācija „Stendera Biedrība”.
Šajā gadā nosvinētas arī nozīmīgas jubilejas – pie mums vasarā tika atzīmēti 5. Tautas
mākslas svētki „Sēlija Rotā”, Viesītes novada
pašvaldības informatīvais izdevums „Viesītes
Vēstis” svinēja savu 15 gadu pastāvēšanas jubileju, SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” - 20 gadu jubileju, bet Viesītes
Kristīnes aptiekas ēka šoruden atzīmēja 130
ēkas pastāvēšanas gadus, kas to padara par
vienu no vecākajām aptiekām Latvijā.
Arī Jaunais – 2018. – gads paies svinību
zīmē – pirmkārt, simtgadi svinēs mūsu valsts,
otrkārt, 2018. gada 7. februārī deviņdesmitgadi atzīmēs Viesītes pilsēta un, treškārt,
Sēlija kā kultūrvēsturisks Latvijas reģions svinēs 810. jubileju.
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Par godu simtgadei ir izveidots īpašs dāvanu komplekts, lai sveiktu katru simtgadē
dzimušo novadnieku. Un Lāčplēša dienā par
godu Viesītes novada Lāčplēša ordeņa kavalieriem tiks atklāta piemiņas stēla.
2018. gadā tiks realizēti vairāki nozīmīgi
projekti: turpināsies esošās arodskolas ēkas
pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas
un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām, tiks pabeigta ceļa „Jaunkančuki –
Priede – Ikšķiles” rekonstrukcija; labiekārtoti
bērnu laukumi Viesītē un Elkšņos.
Paldies novada ļaudīm par kopīgi paveiktajiem vērtīgajiem darbiem 2017. gadā! Lai
nākamajā gadā nezūd apņēmība paveikt lielus
un mazus darbus, enerģija īstenot pārdrošākās ieceres un dzīvesprieks!
Es vēlu, lai jums pietiek spēka mīlestībai,
laika un uzmanības saviem tuviniekiem un
draugiem. Gadu mijas gaišumu un kopības
sajūtu ņemsim līdzi Jaunajā gadā un dāvāsim
to cits citam ikdienā!
Paldies par 2017. gadu! Lai mums visiem
izcils 2018. gads!
Viesītes novada domes priekšsēdētājs
A. Žuks
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Sveiciens Jaunajā – 2018. – gadā!

Šis gads ir mūsu Valsts simtgades, XXVI
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku gads. Šogad mēs atzīmēsim Viesītes
pilsētas 90 gadu jubileju. Būs daudz pasākumu, notikumu, kas prasīs spēku, izturību,
līdzdarbošanos. Lai mums visiem izdodas īstenot iecerēto un gūt prieku un gandarījumu
par paveikto!
Viesītes novada pašvaldība 2018. gadā turpinās iesāktos darbus. 2017. gadā Viesītes pilsētā un novada pagastos tika veikti asfaltēšanas
darbi pie daudzdzīvokļu mājām - iekārtoti vai
uzlaboti esošie stāvlaukumi. Saukas pagasta
Lones ciematā tika atjaunots asfalta segums
pie daudzdzīvokļu mājām Aronijas 2, Aronijas
3, paplašināti stāvlaukumi. 2018. gadā plānoti
asfaltēšanas darbi Saukas ciematā (divu stāvlaukumu paplašināšana, asfalta seguma maiņa
pie daudzdzīvokļu mājas Nr. 3). Saukas ciematā plānota apgaismes stabu nomaiņa.
Elkšņu pagasta pārvaldes ēkai plānots
jumta remonts. Īstenojot LEADER projektu,
Elkšņu pagasta iedzīvotāji un viesi varēs baudīt atpūtu labiekārtotā vietā un vidē.

Sadarbībā ar Viesītes komunālo pārvaldi tiek risināti jautājumi par daudzdzīvokļu
māju remontiem. Jau notikušas un turpināsies sapulces ar māju iedzīvotājiem, lai vienotos par veicamo remontdarbu apjomu un
izmaksām.
Saimnieciskā kārtā tiek veikti remontdarbi gan izglītības iestādēs, gan bibliotēkās, gan
kultūras namos. Nelieli kosmētiskie remonti
tiks veikti pagastu pārvalžu ēkās. Viesītes
Veco ļaužu namā tika siltinātas istabas, remontēts 2. stāva gaitenis. 2018. gada budžetā Veco ļaužu namā plānots nomainīt vienu
logu.
Veicamo darbu ir daudz - novada kapsētu labiekārtošana (informatīvie stendi, soliņi,
atkritumu savākšanas vietas), novada ceļu
sakārtošana (krūmu izzāgēšana, ceļa seguma
uzlabošana), pašvaldībai piederošo teritoriju
sakopšana un uzturēšana.
Mūsu novadu pievilcīgu un radošu dara
īstenotie projekti, kas paveikti ar Viesītes novada Attīstības nodaļas atbalstu un līdzdalību. Tie ir projekti, kas uzlabo ceļa kvalitāti

Saukas pagasta pārvaldes kases darba laiks 2018. gadā

Pirmdiena
8:00 - 12:00
Otrdiena
8:00 - 12:00
Trešdiena
8:00 - 12:00
Ceturtdiena
8:00 - 12:00
Piektdiena
8:00 - 12:00
Sestdiena, svētdiena - brīvdienas

12:30 - 16:00
12:30 - 15:00
12:30 - 14:30

Elkšņu pagasta pārvaldes kases darba laiks 2018. gadā

Elkšņu pagasta pārvaldes kase, sākot no 2018. gada, strādās pirmdienās un trešdienās no
plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00 ar pusdienu pārtraukumu plkst. 12:00 - 12:30.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālista
AMATA VAKANCE

Viesītes novada pašvaldība aicina pieteikties aktīvu, aizrautīgu un radošu pretendentu
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālista amatam. Darba līgums tiks slēgts uz noteiktu laiku. Pilna slodze.
Būtiskākie darba pienākumi
1. Organizēt un koordinēt darbu ar jaunatni Viesītes novadā saskaņā ar valsts un pašvaldības
izstrādātajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā, vadīt novada jauniešu domi.
2. Sagatavot, īstenot un koordinēt projektus un programmas jaunatnes politikas jomā.
3. Organizēt ikgadējā jauniešu pasākuma plāna sagatavošanu un informācijas par
pasākumiem izplatīšanu.
4. Veikt komunikāciju ar sadraudzības pilsētām.
5. Pēc nepieciešamības veikt dokumentu tulkošanu no/uz angļu valodu.
6. Sagatavot informatīvos ziņojumus, publikācijas, ieviest un izplatīt tos masu informācijas
līdzekļos.
7. Administrēt, veidot un uzturēt aktuālu novada pašvaldības mājaslapu un sociālo tīklu
saturu.
Prasības pretendentiem:
1. augstākā izglītība;
2. teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu un krievu sarunvalodas vai citas
svešvalodas zināšanas;
3. labas datora lietošanas prasmes;
4. spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, labas komunikācijas prasmes, izcilas organizatora
spējas;
5. vēlama pieredze līdzīgā amatā vai pasākumu organizēšanā.
Pieteikumā iekļaujami sekojoši dokumenti:
pieteikuma vēstule;
Curriculum Vitae (CV);
izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumentus pretendenti var nosūtīt uz e-pasta adresi: dome@viesite.lv vai pa pastu
Viesītes novada pašvaldībai, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV - 5237, vai iesniegt līdz
2018. gada 23. februārim pašvaldības kancelejā, uz aploksnes norādot „Jaunatnes lietu un sabiedrisko
attiecību speciālista vakancei”.
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(Saukas pagastā ceļš Ozoliņi – Ķēķāni, kas
ved gar Z/S Lejas Palsāni, Viesītes pagastā –
ceļš Jaunkančuki – Priede - Ikšķiles, kas ved
gar Z/S Kalna Dambrāni). 2018. gadā uzsākts
projekts – Viesītes Sociālā Aprūpes Centra izveide bijušajā Viesītes arodvidusskolā. Daudz
ir vides projektu, kas veicina apkārtnes sakoptību un labiekārtošanu - Mīlestības taka,
Meža projekti, publiskās atpūtas vietas „Pie
Akmens” pilnveidošana. Tas ir neliels ieskats
padarīto un veicamo darbu apjomā.
Vēlos informēt par izmaiņām, kas gaidāmas novada izglītības iestādēs. Lai saglabātu
pedagogu darba vietas, nodrošinātu atalgojumu, Rites pamatskola tiks pievienota Viesītes
vidusskolai. Vecākiem nav pamata satraukties – bērni turpinās saņemt izglītību sev ierastajā skolā.
Strādāsim centīgi un radoši! Ja arī kāda
darba procesā ir kavēšanās vai nepilnības, saglabāsim cieņu un abpusēju sapratni! Lai sekmējas iedzīvotāju un pašvaldības sadarbība!
Viesītes novada izpilddirektore
S. Lūse

Mainīti daži pašvaldības
kontakttālruņi
Sākot no 2018. gada 1. janvāra, mainīti kontakttālruņi šādām iestādēm un darbiniekiem:
Elkšņu pagasta pārvalde – 28306713,
Saukas pagasta pārvalde - 29119047,
PII „Zīlīte” - 28397144,
Sociālā darbiniece Irina Latiševa (Rite,
Elkšņi) – 28306455.
No 2018. gada 1. februāra Viesītes
novadā darbu uzsāk Lauku attīstības
konsultante Irēna Butkus
Pieņemšanas laiki:
mēneša 1. un 3. ceturtdienā:
8.00 - 12.00 Viesītes novada domē,
12.30 - 15.00 - Saukas pagasta pārvaldē,
mēneša 2. un 4. ceturtdienā:
8.00 - 12.00 Elkšņu pagasta pārvaldē,
12.30 - 15.00 - Rites pagasta pārvaldē.

Izsole
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas
CHRYSLER GRAND VOYAGER, reģ. Nr.
GT8620, dīzeļdegviela, krāsa – melna, atklātu, atkārtotu, mutisku izsoli ar augšupejošu
soli.
Sākotnējā cena – EUR 1200.00. Izsoles
solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00
centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%. Dalībnieka
reģistrācijas nodeva EUR 10.00.
Izsole sāksies 2018. gada 9. februārī
plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10,
Viesītē, Viesītes novads.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, automašīnu, iesniegt pieteikumus un dokumentus
izsolei var līdz 2018. gada 8. februārim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.
t. 26424109.
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Oficiālās ziņas

Viesītes novada iedzīvotāju aptauja Attīstības programmas
īstenošanas uzraudzībai

Viesītes novada Attīstības un Plānošanas
nodaļas speciālisti Jūs aicina piedalīties
Viesītes novada Attīstības programmas
2014. – 2020. īstenošanas uzraudzībā un,
aizpildot anketu, novērtēt Viesītes novada
attīstību par laika periodu 2014. – 2017. g.!
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Viesītes
novada iedzīvotāju viedokli par novadā
notikušajām pārmaiņām un aktuālajām
problēmām. Aptaujas rezultāti tiks iekļauti
trīs gadu uzraudzības ziņojumā par Viesītes
novada Attīstības programmas ieviešanu un
kopā ar citiem izvērtējamiem materiāliem

kalpos par pamatu Viesītes novada Attīstības
programmas Rīcības plāna un Investīciju
plāna aktualizācijai un vajadzības gadījumā
arī grozījumu veikšanai novada attīstības
programmā.
Aizpildīto anketu papīra versijā var atstāt: Brīvības ielā 10, Viesītē, Elkšņu, Rites,
Saukas pagastu pārvaldēs, Viesītes, Lones,
Elkšņu, Saukas, Rites bibliotēkās, kultūras
un izglītības iestādēs. Tās var nosūtīt elektroniski uz e pastu: dome@viesite.lv (anketas elektroniskā versija atrodas Viesītes novada mājas lapā: www.viesite.lv/wp-content/

uploads/2018/01/aptaujas_anketa.docx) vai
nosūtīt pa pastu (Viesītes novada pašvaldība, Brīvības 10, Viesīte, Viesītes novads,
LV-5237).
Anketu iespējams aizpildīt un nosūtīt
arī tiešā veidā elektroniski – ir izveidota saite uz aptaujas anketu: https://goo.gl/
forms/0SKMquAEeI9GFm2p2 (vai arī var
izmantot šo: http://ej.uz/Viesite.
Jūsu aizpildītā anketa
tiks ļoti gaidīta līdz
2018. gada 23. februārim.

Viesītes novada domes sēdē 2018. gada 18. janvārī
izskatītie jautājumi

1. Lai optimizētu Viesītes novada izglītības iestādes, izveidojot optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Viesītes novadā, un
nodrošinātu pašvaldības un valsts finanšu
līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu,
dome pieņēma lēmumu par Viesītes novada Rites pamatskolas likvidāciju, pievienojot Viesītes vidusskolai. Turpmāk Ritē būs
Viesītes vidusskolas izglītības programmu
īstenošanas vieta: vispārējā pirmsskolas
izglītības programma un pamatizglītības
programma adresē „Cīruļi”, Rites pagasts,
Viesītes novads, LV – 5228.
2. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2018/1 „Par Viesītes
novada pašvaldības 2018. gada budžetu”
apstiprināšanu.
3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa atkārtotu, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr. 2018/1 apstiprināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.
28, Smilšu ielā 31, Viesītē, Viesītes novadā,
pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
5. Par nekustamo īpašumu „Rozes”, Rites
pagasts, Viesītes novads - nolēma nodot bez
atlīdzības atpakaļ valstij šo nekustamo īpašumu, jo īpašums netiek izmantots tam paredzētajam mērķim - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi).
6. Par grozījumiem Viesītes novada domes 2017. gada 21. septembra lēmumā „Par
brīvpusdienām novada pirmsskolas vecuma
bērniem”.
7. Par dalību Latvijas vides aizsardzības
fonda izsludinātajā projektu konkursā aktivitātē „Publisko ūdeņu pārvaldība” ar pašvaldības projektu „Aktīvās atpūtas vietas pie
Viesītes ezera pieejamības uzlabošana” un
projektu „Viesītes ezera apsaimniekošanas
noteikumu izstrāde”.
8. Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un domes deputātu atlīdzības koeficientu apstiprināšanu 2018.
gadam.

9. Par darbadienas pārcelšanu 2018.
gadā no pirmdienas, 2018. gada 30. aprīļa,
uz sestdienu, 2018. gada 21. aprīli.
10. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu, veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
11. Par nekustamo īpašumu papildlikmes nepiemērošanu pašvaldības zemju
nomniekiem
12. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta – 847,00
EUR par atskaites „Par Viesītes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm” sagatavošanu.
13. Par nešķirotu cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu,
aprēķināšanu un apstiprināšanu sakarā ar
grozījumiem „Atkritumu apsaimniekošanas
likumā”, dabas resursu nodokļu likmes pieaugumu, iedzīvotāju skaita samazināšanos,
atkritumu savākšanas un transportēšanas
izmaksu izmaiņām.
14. Par projektu „Viesītes katlu mājas
efektivitātes paaugstināšana”. Neapstiprināja
Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes komunālā pārvalde” sagatavoto lēmuma projektu „Par dalību SAM
4.3.1. aktivitātē „Veicināt energoefektivitāti
un vietējo AER izmantošanu centralizētajā
siltumapgādē”” otrā projektu iesniegumu atlases kārtā. Vienojās, ka katlu mājas iekārtu
atjaunošana tiks veikta saimnieciskā kārtā.
15. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā, par īres līgumu pagarināšanu 67 īrniekiem, par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 4 personām.
16. Par nekustamā īpašuma - Viesītes
novada Viesīte, Smilšu iela 36A, domājamās
daļas atsavināšanu.
17. Par dzīvokļa - Meža iela 21 - 11,
Viesīte, Viesītes novads, pārdošanu pirmpirkuma kārtībā.
18. Par zemes nomas līgumu slēgšanu
un izbeigšanu ar 5 personām.
19. Par zemes ierīcības projektu ap-
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stiprināšanu nekustamajiem īpašumiem:
„Ezerieši”, Saukas pagasts, Viesītes novads;
„Karjeras”, Viesītes pagasts, Viesītes novads;
„Aumaņi”, Viesītes pagasts, Viesītes novads.
20. Par dzīvokļu maiņu.
21. Par adreses maiņu no: „Saukas arodvidusskola”, Sauka, Saukas pag., Viesītes
nov., LV-5224, uz adresi: „Vecsaimniecība”,
Saukas pag., Viesītes nov., LV - 5224.
22. Nolēma grozīt Viesītes novada domes 2017. gada 21. decembra lēmuma Nr.
32 „Par adrešu piešķiršanu” 1.1. punktu, 1.3.
punktu un 1.4. punktu un izteikt tos šādā
redakcijā:
22.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880040245 un uz tās esošajām būvēm piešķirt adresi: „Ķoniņi”, Lone, Saukas
pag., Viesītes nov., LV-5224;
22.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880040251 un uz tās esošajai būvei
piešķirt adresi: „Mazlazdas”, Lone, Saukas
pag., Viesītes nov., LV-5224;
22.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880060173 un uz tās esošajai būvei
(skolas mācību korpuss) piešķirt adresi:
„Vecsauka”, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov.,
LV-5224.
23. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 1 personai ar dzīvokļa privatizāciju.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa
piedziņu no 1 personas.
25. Par pamatlīdzekļa norakstīšanu
(katlu māja „Spodri”, Rites pagasts), pašvaldības dzīvokļu inventarizāciju, izslēdzot no
dzīvojamo māju pamatlīdzekļu kartītēm dzīvokļu platības un vērtības.
26. Par atļauju Latvijas Cistiskās fibrozes
biedrībai slēgt apakšnomas līgumu nomas
objektam Viesītē, Smilšu ielā 31 – 25.
Informāciju sagatavoja
pašvaldības kancelejas vadītāja
D. Vītola.

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi
novada mājaslapā: www.viesite.lv!
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Par izmaiņām maksā par atkritumu apsaimniekošanu
Viesītes novadā
MARTS

APRĪLIS

MAIJS

JŪNIJS

JŪLIJS

AUGUSTS

SEPTEMBRIS

NOVEMBRIS

DECEMBRIS

Viesītes pilsēta –
2.
daudzdzīvokļu mājas,
8.
iestādes un uzņēmumi 15.
22.
29.

5.
12.
19.
26.

5.
12.
19.
26.

3.
9.
16.
23.
30.

7.
14.
21.
28.

4.
11.
18.
25.

2.
10.
16.
23.
30.

6.
3.
20.
27.

3.
10.
17.
24.

1.
8.
15.
22.
29.

5.
12.
19.
26.

3.
10.
17.
27.

Viesītes pilsēta individuālās mājas

8.
22.

5.
19.

5.
19.

3.
16.

7.
21.

4.
18.

2.
16.

6.
20.

3.
17.

1.
15.

5.
19.

3.
17.

Viesītes pagasts –
Vārnavas virziens

8.

12.

12.

9.

14.

11.

10.

13.

10.

8.

12.

10.

Viesītes pagasts –
Eķengrāves virziens

2.
16.

6.
20.

6.
20.

3.
17.

8.
22.

5.
19.

3.
17.

7.
21.

4.
18.

2.
16.

6.
20.

4.
18.

Elkšņu, Rites, Saukas
pagasti

3.
17.

7.
21.

7.
21.

4.
18.

2.
16.

6.
20.

4.
18.

1.
15.

5.
19.

3.
17.

7.
21.

5.
19.

Viesītes pagasts –
Viesītes ezera virziens

4.
18.

8.
22.

8.
22.

5.
19.

3.
17.

7.
21.

5.
19.

2.
16.

6.
20.

4.
18.

8.
22.

6.
20.

21% PVN.
Marķēto maisu izmaksas tiek aprēķinātas
pēc maisa tilpuma.
Ar Viesītes novada domes lēmumu noteikts, ka SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
maksu par nešķirotu cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vienai personai mēnesī
daudzdzīvokļu mājās bez PVN nosaka pēc
šāda aprēķina:
CSAmpm = D_dzm3/12/Ie_sk * Am3, kur
CSAmpm – maksa par nešķirotu cieto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vienai
personai mēnesī daudzdzīvokļu mājās, EUR
bez PVN;
D_dzm3 – no daudzdzīvokļu mājām savākto atkritumu daudzums gadā
kubikmetros;
12 – mēnešu skaits gadā;
Ie_sk – iedzīvotāju skaits daudzdzīvokļu
mājās,
Am3 – maksa par nešķirotu cieto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā,
euro par kubikmetru bez PVN.
Nešķirotu cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksai vienai personai mēnesī daudzdzīvokļu mājās tiek piemērots PVN
atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
Aprēķināta maksa par nešķirotu cieto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vienai personai mēnesī daudzdzīvokļu mājās ir
2534:12:1392x19,61 = 2,97 EUR par cilvēku
mēnesī.
Tātad iedzīvotāji, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājās, maksā 2,97 EUR mēnesī par cilvēku
un 21% PVN.
Apstiprinātais tarifs un jaunā aprēķināšanas kārtība tiek piemērota no 2018. gada
1. marta.
Turpmāk Viesītes novada pašvaldība apstiprinās tikai SIA „Viesītes komunālā pārvalde” nešķirotu cieto sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas tarifu.
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OKTOBRIS

FEBRUĀRIS

Atkritumu izvešanas grafiks Viesītes novadā 2018. gadā
JANVĀRIS

Pamatojoties uz grozījumiem Atkritumu
apsaimniekošanas likumā, dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu, iedzīvotāju skaita
samazināšanos, atkritumu savākšanas un
transportēšanas izmaksu izmaiņām, SIA
„Viesītes komunālā pārvalde” iesniegto aprēķinu, Viesītes novada pašvaldība apstiprinājusi jaunu SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
nešķirotu cieto sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas tarifu – 64,25 EUR
par tonnu bez PVN.
Apstiprinātais SIA „Vidusdaugavas SPAAO”
atkritumu poligonā „Dziļā vāda” Krustpils novada Mežāres pagastā nešķirotu cieto sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs –
32,16 EUR par tonnu bez PVN.
Dabas resursu nodokļa likme sadzīves
atkritumiem un ražošanas atkritumiem, kas
nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem
atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, no 01.01.2018. līdz
31.12.2018. – 35,00 EUR par tonnu bez PVN.
Apstiprināta kārtība, ka SIA „Viesītes komunālā pārvalde” viena kubikmetra nešķirotu cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksu bez PVN Viesītes novadā nosaka pēc
šāda aprēķina: Am3=(VKPt+DzVt+DRN)/
m3t, kur
Am3 – maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā euro par kubikmetru bez pievienotās vērtības
nodokļa;
VKPt – maksa par SIA „Viesītes komunālā pārvalde” nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanu un transportēšanu Viesītes novadā –
euro par tonnu (apstiprina Viesītes novada
pašvaldība, pamatojoties uz SIA „Viesītes komunālā pārvalde” iesniegto aprēķinu);
DzVt – maksa par atkritumu apglabāšanu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves
atkritumu poligonā „Dziļā vāda’’ – euro par
tonnu, apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija;
DRN – maksa par dabas resursa nodokli – euro par tonnu (saskaņā ar Dabas resursu
nodokļa likuma 3. pielikumu (sadzīves atkritumi un ražošanas atkritumi, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši
normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus));
m3t - atkritumu kubikmetru skaits vienā
tonnā (apstiprina Viesītes novada pašvaldība,
pamatojoties uz SIA „Viesītes komunālā pārvalde” iesniegto aprēķinu, vai nosaka, pamatojoties uz MK noteikumiem „Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu
veikšanas kārtība un nosacījumi”).
Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksai tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši Latvijas
Republikas likumdošanai.
Aprēķinātā nešķirotu cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa bez PVN
Viesītes novadā ir (64,25+32,16+35,00)/6,7 =
19,61 EUR/m3.
Tātad iedzīvotājiem un uzņēmumiem,
kas nodod atkritumus pēc tilpuma, tiks piemērota maksa – 19,61 EUR/m3 bez PVN un

Savukārt, mainoties SIA „Vidusdaugavas
SPAAO” atkritumu poligona „Dziļā vāda”
(Mežāres pagasts, Krustpils novads) nešķirotu cieto sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifam vai dabas resursu nodokļa likmei, vai atkritumu kubikmetru skaitam tonnā, SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
veiks nešķirotu cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu, pamatojoties uz šīm izmaiņām, kā arī informēs iedzīvotājus par izmaiņām un norēķinos pielietos
no jauna aprēķinātās maksas par nešķirotu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viesītes
novadā.
Patlaban ir zināms, ka SIA „Vidusdaugavas
SPAAO” ir iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā jaunus atkritumu
apglabāšanas tarifus turpmākajiem trim gadiem. Zināms arī tas, ka dabas resursu nodokļa likme 2019. gadā būs 43,00 EUR par
tonnu, bet no 2020. gada – 50,00 EUR par
tonnu.
Pamatojoties uz šo iepriekš minēto informāciju, maksa par nešķirotiem cietiem
sadzīves atkritumiem Viesītes novadā tuvākajā nākotnē var mainīties vairākkārtīgi.
Sekojiet informācijai „Viesītes Novada Vēstīs”,
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” rēķiniem
pievienotajā informācijā vai neskaidrību gadījumā nākat tieši uz SIA „Viesītes komunālā
pārvalde”, Smilšu ielā 2, Viesītē, vai zvaniet uz
tālruņiem: 25440203 vai 65234775.
Atgādinu, ka joprojām ir iespēja atkritumus šķirot. Šķirošanai ir pieejami konteineri
ar speciālajām atverēm: zaļie - stikla pudelēm,
zilie - papīram un kartonam, dzeltenie - PET
pudelēm, plēvēm un plastmasas izstrādājumiem. Lūgums šķirošanas atkritumu konteineros ievietot tikai uz konteinera norādītos
atkritumu veidus, tīrus, bez piemaisījumiem,
bez ēdiena un šķidruma paliekām iepakojumos. 2018. gadā esam nodevuši 38,8 tonnas
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stikla pudeļu, 8,08 tonnas PET pudeles un papīra iepakojumu. Par šiem dalīti savāktajiem
(šķirotajiem) atkritumiem nav jāmaksā apglabāšanas maksa poligonā un dabas resursu
nodoklis, jo atkritumi tiek nodoti šķirošanas
stacijā, Jēkabpilī. Pēc atkritumu pāršķirošanas tie nonāk otrreiz izmantojamo izejvielu
apritē.

Ikvienam īpašniekam jāpiedalās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.
Atkritumi ievietojami tikai un vienīgi atkritumu konteineros vai SIA „Viesītes komunālās pārvalde” marķētajos maisos.
Jebkāda veida atkritumu izmešana, atkritumus neievietojot konteinerā, marķētajos
maisos, vai izvairīšanās no piedalīšanās at-

kritumu apsaimniekošanas sistēmā ir sodāma
atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 58. pantam ar naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņi simti euro.
SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
valdes priekšsēdētājs
M. Blitsons

Viesītes novada pašvaldība izstrādā divus
projektus vides jomā

Latvijas vides aizsardzības fonds ir izsludinājis projektu konkursu aktivitātē –
PUBLISKO ŪDEŅU PĀRVALDĪBA, kuras
ietvaros atbalstāmās apakšaktivitātes ir 3.1.
Plānošanas dokumentu izstrāde publisko
ūdeņu pārvaldībai un 3.2. Publisko ūdeņu
pārvaldības praktiskās aktivitātes.
Apakšaktivitātē 3.1. tiek izstrādāts projekts
„Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu
izstrāde”. Līdz šim laikam izmantojam Valsts

zivsaimniecības pētniecības institūta izstrādāto dokumentu „Viesītes ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumi”, kas ir novecojuši.
Savukārt apakšaktivitātes 3.2. ietvaros
plānotajā projektā „Aktīvās atpūtas vietas pie
Viesītes ezera pieejamības uzlabošana” paredzēts labiekārtot viesītiešu iecienīto atpūtas
vietu. Ja projekts tiks apstiprināts un īstenots,
ikviens, kurš izmanto šo atpūtas vietu, varēs
izmantot uzstādītos elementus – laipu, tuale-

tes, solus, galdiņus, ģērbtuves, velo novietni,
bērnu rotaļu elementus. Īpaši ir domāts par
vides aizsardzību – būs iespēja šķirot atkritumus, iepazīties ar informāciju par apkārtējo vidi, tās aizsardzību. Projekta īstenošanas
rezultātā ne tikai uzlabosies vietas pievilcība,
bet arī uzlabosies vides aizsardzība. Projektu
iesniegšana – 31.01.2018.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
G. Dimitrijeva

Notiek darbi pie Veselības un sociālās aprūpes centra
būvniecības
Pamatojoties uz 2017. gada 25. oktobra
domes sēdes Nr. 17 lēmumu Nr. 1, ir uzsākti būvobjekta „Esošās skolas ēkas pārbūve ar
funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un
sociālās aprūpes centra vajadzībām” II kārtas
būvdarbi Viesītē, Smilšu ielā 39. Objektā ir
norobežots un iekārtots būvlaukums, uzstādīta būvtāfele, ēkā notiek demontāžas darbi.
Kopš darbu uzsākšanas ēkas otrajā stāvā ir pilnībā demontētas starpsienas, grīdu
konstrukcijas, iekšdurvis, piekārtie griesti,
gaismas ķermeņi un izvesti būvgruži. Pirmajā

stāvā un pagrabstāvā ir demontētas iekšdurvis, gaismas ķermeņi un notiek starpsienu un
grīdu konstrukciju demontāža un būvgružu
izvešana. Visi demontētie materiāli tiek nodoti pašvaldības pārziņā.
Tuvākie plānotie darbi objektā ir atsevišķu pirmās stāva pārseguma paneļu demontāža komunikāciju šahtu izbūves vajadzībām, kā arī pēc projekta paredzēto logu aiļu
piemūrēšana un aizmūrēšana.
Viesītes novada pašvaldības būvinženieris
G. Puzāns

Turpinās darbi pie pašvaldības ceļa
Jaunkančuki–Priede–Ikšķiles pārbūves
EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S TAV Ā N Ā K OT N Ē

Lauku atbalsta dienests ar 06.11.2017. lēmumu Nr. 05.3‑11/17/105‑e
ir apstiprinājis projekta iesniegumu „Viesītes novada ceļa V19
Jaunkančuki – Priede - Ikšķiles pārbūve”, Nr. 17-05-A00702-000092.
Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Tā kā šobrīd laikapstākļi ir piemēroti, tad darbi uz ceļa norit pēc
plānotā laika grafika. Objektā notiek koku zāģēšana, caurteku izbūve,
grāvju rakšana, nobrauktuvju izbūve un ir izvietotas būvtāfeles.
Viesītes novada pašvaldības izstrādātā projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 564940.16. Publiskais finansējums EUR 508446.15.
Pašvaldības līdzfinansējums - EUR 56494.01. Projektēšanu ir veikusi un
autoruzraudzību veic SIA „SKA projekts”, būvniecību veic SIA „Mikor”,
būvuzraudzību – SIA „BaltLine Globe”.
Savukārt otra ceļa projekta „Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni –
Zīlāni pārbūve”, Nr. 17-05-A00702-000019, plānotās aktivitātes ir pabeigtas pilnā apjomā – ceļš ir nodots ekspluatācijā un ir iesniegta atskaite Lauku atbalsta dienestā. Ir veikta pārbūve 3,040 km garā posmā.
Projektēšanu un autoruzraudzību veica IK „Metrs”, būvniecību – SIA
„Ošukalns”, būvuzraudzību – SIA „GEO Consultants”.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/
agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu administratore
L. Zvirbule
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Viesītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/1
„Par Viesītes novada pašvaldības 2018. gada budžetu”

APSTIPRINĀTS ar Viesītes novada
domes 2018. gada 18. janvāra sēdes lēmumu
Nr. 2 (prot. Nr. 1) Viesītes novada Viesītē
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu,
43. pantu un 46. pantu, „Par pašvaldību
budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”,
„Par valsts budžetu 2018. gadam”.
1. Saistošie noteikumi nosaka Viesītes
novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta
un speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu un
aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam šādā apmērā
(1. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 4356857
euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 6103124
euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 463650 euro.
3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības speciālo budžetu 2018. gadam šādā apmērā (2. pielikums):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 217602
euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi – 212663 euro,

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 3269 euro.
4. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības aizņēmumus 2018. gadam šādā apmērā – 123085 euro (3. pielikums).
5. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības galvojumus 2018. gadam šādā apmērā –
28762 euro (4. pielikums).
6. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmu 2018. – 2020. gadam. (5.
pielikums).
7. Viesītes novada dome lemj par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2018.
gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
8. Viesītes novada dome no pašvaldības budžeta rezerves fonda piešķir finanšu
līdzekļus, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu
apjomu.
9. Viesītes novada pašvaldība 2018. gadā
nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu
līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
10. Apstiprināt Paskaidrojuma rakstu un
domes priekšsēdētāja ziņojumu Viesītes no-

vada pašvaldības 2018. gada budžetam.
11. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to,
lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu
efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc
naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam
mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un
funkcionālajām kategorijām.
Pielikumā:
1. Viesītes novada pašvaldības 2018. gada
pamatbudžets, kopsavilkums (1. pielikums)
uz 2 lp.;
2. Viesītes novada pašvaldības 2018. gada
speciālais budžets (2. pielikums) uz 1 lp.;
3. Viesītes novada pašvaldības aizņēmumi 2018. gadam (3. pielikums) uz 1 lp.;
4. Viesītes novada pašvaldības galvojumi
2018. gadam (4. pielikums) uz 1 lp.;
5. Viesītes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programma
2018. – 2020. gadam (5. pielikums) uz 1 lp.;
6. Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums Viesītes novada pašvaldības 2018. gada budžetam uz 10 lp.
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
A. Žuks

Pielikums Nr. 6
Viesītes novada pašvaldības 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/1
„Par Viesītes novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums Viesītes novada
pašvaldības 2018. gada budžetam

Likumu „Par Valsts budžetu 2018. gadam”
Saeima pieņēma 2017. gada 23. novembrī un
Valsts prezidents izsludināja 2017. gada 6.
decembrī. Viesītes novada pašvaldības 2018.
gada prioritātes, salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem, nemainīsies, saglabājot uzsvaru uz
drošas, kvalitatīvas un ilgtspējīgas dzīves vides radīšanu Viesītes novada iedzīvotājiem.
Viesītes novada finanšu sistēmas galvenā sastāvdaļa ir pašvaldības budžets. Tas
ir pašvaldības darbības finansiālais pamats
un finanšu instruments, ar kuru pašvaldība
nodrošina savu autonomo funkciju izpildi,
kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām
iespējām.
Viesītes novada pašvaldības budžets sastāv
no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Budžetā
ir iekļauti visu novada struktūrvienību un iestāžu budžeti. Budžeta atbildīga plānošana ir
nozīmīga pašvaldībā, jo, veidojot sabalansētu
ieņēmumu un izdevumu plānu noteiktam laika periodam, tiek nodrošināta ne tikai konkrētu funkciju, pasākumu un darbu veikšana, bet
arī radīta bāze stabilitātei un attīstībai.
Pašvaldības ilgtermiņa uzdevums – sekmēt koordinētu un sabalansētu rīcību kopumu, kas nodrošina lietderīgu finanšu līdzekļu
izmantošanu un to koncentrēšanu izvirzīto
attīstības mērķu sasniegšanai.
Pašvaldības darbības pamatnosacījumus
reglamentē LR likums „Par pašvaldībām”.
Budžets ir izstrādāts saskaņā ar šo likumu un

pamatojoties uz likumiem „Par pašvaldību
budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”,
„Par valsts budžetu 2018. gadam”, „Pašvaldības
finanšu izlīdzināšanas likumu”, likumu „Par
nekustamā īpašuma nodokli”, LR Ministru
kabineta noteikumos apstiprināto budžeta
ieņēmumu, ekonomisko kategoriju un funkcionālo kategoriju klasifikāciju, kā arī nodokļu likumos, pārējos MK noteikumos un citos
likumdošanas aktos paredzētajām prasībām.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem, budžeta ieņēmumu un
izdevumu klasifikācijai ir Viesītes novada
pašvaldības saistošo noteikumu „Par Viesītes
novada pašvaldības 2018. gada budžetu” 1.,
2., 3., 4. un 5. pielikumos.
Būtiskākās izmaiņas,
kas ietekmē Viesītes novada pašvaldības
2018. gada budžetu
• Likumā „Par valsts budžetu 2018. gadam”
iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozētie ieņēmumi pa ceturkšņiem ir procentuāli garantēti un noteikti pirmajiem
3 ceturkšņiem, ceturtajā ceturksnī – atbilstoši faktiskajai izpildei.
• Ar 2018. gada 1. janvāri mainās minimālā darba alga no 380 EUR uz 430 EUR.
Palielinātas arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbinieku aprēķināto algu no
23.59% uz 24.09%. Atlīdzības pieaugums
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visās iestādēs saistīts ar izmaiņām likumdošanā gan saistībā ar minimālās algas
pieaugumu, gan izmaiņām pirmsskolas
pedagogu darba samaksā. Budžeta izdevumos atlīdzības pieaugums no pašvaldības līdzekļiem, salīdzinot ar iepriekšējo
pārskata periodu, sastāda 214484 EUR.
• 2017. gada 28. jūlijā Saeima pieņēma likumu „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas stājas spēkā
2018. gada 1. janvārī.
1. Nodokļu likme, kas jāsamaksā no gada
apliekamā ienākuma, ir:
• 20% – gada ienākumam līdz 20000 euro;
• 23% – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz
20000 euro, bet nepārsniedz 55000 euro;
• 31,4% – gada ienākuma daļai, kas
pārsniedz 55000 euro.
2. Algas nodokļa likme, kas jāsamaksā no
mēneša apliekamā ienākuma, ir:
• 20% – mēneša ienākumam līdz 1667 euro;
• 23% – mēneša ienākuma daļai, kas
pārsniedz 1667 euro.
3. Ja nodokļa maksātājs darba devējam
nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu,
algota darba ienākumam piemēro
nodokļa likmi 23% apmērā.
• Nodokļa maksātāja prognozēto mēneša
neapliekamo minimumu VID nosaka divas reizes gadā katram darbiniekam individuāli, vadoties no katra indivīda kopējiem apliekamajiem ienākumiem.
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PAMATBUDŽETS
Budžeta ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus
veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis; nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst
pašvaldību nodevas; naudas sodi; ieņēmumi
no pašvaldības kapitālo daļu un īpašuma
pārdošanas, kā arī citi nenodokļu ieņēmumi;
transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts
un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu
maksas pakalpojumu ieņēmumiem (biļešu
ieņēmumiem, telpu noma, zemes noma un
citi ieņēmumi).
Viesītes novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2018. gadā bez aizņēmumu summām plānoti 4356857 euro apjomā. No
naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu
2018. gada izdevumu segšanai tiks izlietoti
437279 euro. Pašvaldības 2018. gada ieņēmumi (bez finansēšanas) ir par 428511 euro
mazāki nekā iepriekšējā budžeta gadā, tas
saistīts ar mērķdotāciju (pedagogu atlīdzībai)
piešķiršanas kārtību – 2018. gada budžetā tā
paredzēta astoņiem mēnešiem. Nesadalītais
līdzekļu atlikums uz 2018. gada beigām plānots 26371 euro.
Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts atbilstoši reāli prognozējamiem ieņēmumiem,
kas paredzēti likumā „Par valsts budžetu
2018. gadam”, un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1032 „Noteikumi par
budžetu ieņēmumu klasifikāciju”.
NODOKĻU IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi Viesītes novada pašvaldības budžetā šogad plānoti 2019362 euro
apjomā un ir 46,3% no kopējiem plānotajiem
ieņēmumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
nodokļu ieņēmumi plānoti par 56466 euro
vairāk.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi pašvaldības budžetā ir nozīmīgs nodokļu
ieņēmumu veids un sastāda 1755862 euro
jeb 40,3% no ieņēmumu kopējā apjoma, kas
ir par 46206 euro vairāk nekā iepriekšējā
gadā. Šo nodokli administrē Valsts kase un
ieskaita pašvaldību budžetā noteiktu tā daļu.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījums
starp valsti un pašvaldībām palicis nemainīgs, sākot ar 2012. gadu tas ir 20% / 80%.
Nekustamā īpašuma nodokli pašvaldības
teritorijā administrē pašvaldība, šajā gadā
plānots iekasēt 263500 euro, kas budžeta ieņēmumos veido 6,0%.
NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Nenodokļu ieņēmumi ir valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi, ieņēmumi
no pašvaldības kapitāla izmantošanas un
pārdošanas, pašvaldības iestāžu papildus
ieņēmumi, ieņēmumi no īpašuma pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumi šogad plānoti
296825 euro, kas ir 6,8% no kopējiem ieņēmumiem. Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2018.
gada budžetā plānoti 55885 euro, tas sastāda
1,3% no kopējiem ieņēmumiem.
BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību budžetā saņemtie transferti ir maksājumi, ko novads saņem no citām
pašvaldībām un valsts budžeta. 2018. gadā
tie plānoti 1984785 euro apjomā, kas sastāda

45,6%, kas ir par 285557 euro mazāk nekā iepriekšējā budžeta gadā. Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 912525 euro,
kas ir par 6045 euro vairāk nekā iepriekšējā
budžeta gadā.
Mērķdotācijās pašvaldībām izglītības
iestāžu pedagoģisko darbinieku atlīdzībai
2018. gadā 8 mēnešiem piešķirti 641928 euro,
kas ir par 126663 euro mazāk nekā pagājušajā
pārskata gadā 8 mēnešiem. Līdzekļi pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem 412568 euro, mērķdotācijas
pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sastāda
32832 euro, mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 16592 euro, kā arī dotācija 1., 2.,
3. un 4. klases skolēnu ēdināšanai 28850 euro,
mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
1656 euro, finansējums asistenta pakalpojumu apmaksai 35000 euro.
Projekta īstenošanai „Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi” transfertu ieņēmumos
plānoti 11000 euro. Transfertu maksājumus
veido arī ieņēmumi no citām pašvaldībām
izglītības funkciju nodrošināšanai bērniem,
kuri apmeklē Viesītes novada pirmsskolas izglītības iestādes un mācās vispārizglītojošajās
skolās, kā arī izglītojas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, šie ieņēmumi sastāda
99700 euro. No līdzekļiem ārvalstu finanšu
palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm plānots saņemt 42871 euro par
realizēto projektu „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Viesītes pilsētā un Viesītes pagastā”,
kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam pasākuma
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā”.
PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI
Ieņēmumu palielināšanai pašvaldība izmanto aizņēmumus, ievērojot valstī noteiktos
aizņēmumu mērķus. 2018. gadā likumdošanā
tiek saglabāti iepriekšējā gada aizņēmumu
mērķi:
• ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai izglītības iestāžu investīciju projektiem, sociālo
programmu investīciju projektiem, pašvaldību katlumāju (ar jaudu līdz 3 MW)
energoefektivitātes uzlabošanas projektiem, investīcijām ārkārtas (avāriju) seku
neatliekamai novēršanai, pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei;
• ceļu un to kompleksa investīciju projektiem, t. sk. šo projektu ietvaros paredzēto
siltumtrašu, ūdensvada un kanalizācijas
tīklu renovācijai un izbūvei (ar pašvaldības līdzfinansējumu ne mazāk kā 25% no
kopējām izmaksām);
• pašvaldību prioritāro investīciju projektu
īstenošanai – 400000 euro;
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• kultūras iestāžu investīciju projektiem (ar
40% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu) un investīciju projektu dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei.
Viesītes novada pašvaldības 2018. gada
budžetā plānots Valsts kases kredīts
1607734 euro apjomā (par 1359003 euro vairāk nekā bija plānots 2017. gadā) pašvaldības
projektu realizēšanas nodrošināšanai:
• esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas
maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālas aprūpes centra vajadzībām 2. kārtas būvdarbu īstenošanai 1000000 euro;
• Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta Nr. LLI-199 „Ceļo
gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju”,
„Mīlestības takas” pārbūves 2. kārtas
būvniecības darbu daļas pabeigšanai
14250 euro;
• Pašvaldības grants ceļa bez cietā seguma posma Jaunkančuki–Priedes–
Ikšķiles Viesītes pagastā rekonstrukcijai
448670 euro;
• Latvijas–Lietuvas projekta Nr. LII-295
būvniecības darbu daļas Sporta stadiona
žoga un rotaļu laukuma Viesītes pilsētā
būvniecībai 64925 euro;
• Latvijas–Lietuvas projekta Nr. LII-317
būvniecības darbu daļas Dienas centra
izveidošanai 79889 euro.
Budžeta izdevumi
Budžeta izdevumu plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 934
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”
un Nr. 1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām”.
Algu fonda pieaugums visās iestādēs saistīts ar izmaiņām likumdošanā. Saskaņā ar
2015. gada 24. novembra MK noteikumu Nr.
656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normāla darba laika ietvaros
un minimālās stundas likmes aprēķināšanu”
2017. gada 29. augusta grozījumiem Nr. 511
2018. gadā ir palielināta minimālā darba alga
no 380 euro uz 430 euro.
Novada pašvaldība arī 2018. gadā nodrošina visiem skolēniem vispārizglītojošās iestādēs no 5. klases līdz 9. klasei brīvpusdienas,
pirmskolas izglītības iestādēs brīvpusdienas
nodrošina 5 – 6 gadīgajiem audzēkņiem un
šogad arī audzēkņiem līdz 5 gadu vecumam.
Pamatbudžeta izdevumi 2018. gada budžetā plānoti 6103124 euro apjomā, kas ir
par 1764810 euro vairāk nekā pagājušā gadā.
Uzturēšanas izdevumi sastāda 3907839 euro
jeb 64,0% no kopējiem izdevumiem, kapitālie
izdevumi sastāda 2195285 euro jeb 36,0% no
kopējiem izdevumiem. Lai nodrošinātu kapitālajiem izdevumiem līdzekļu avotu, pašvaldība 2018. gadā ņems aizņēmumu Valsts kasē
1607734 euro apmērā.
Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši pašvaldības budžetu funkcionālajām
kategorijām.
01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām – domes un pagastu pārvalžu
uzturēšanai paredzēts 371026 euro finansējums. Paredzēts arī projekta „Vienotais klientu apkalpošanas centrs” darbībai 6900 euro.
Kapitālajiem izdevumiem kopā plānoti
16856 euro. Līdzekļi paredzēti datorprog-
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rammas „Lietvaris” iegādei, datora iegādei
Rites pagasta pārvaldes vajadzībām, 2 novērošanas kameru iegādei Elkšņu pagasta pārvaldei un hidroizolācijas un drenāžas izveidošanai Rites pārvaldes administrācijas ēkai.
01.890 Arī 2018. gada budžetā plānoti izdevumi neparedzētiem gadījumiem jeb rezerves fonds 30000 euro.
03.100 Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai novadā budžetā 2018. gadā plānoti
21740 euro.
03.300 Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 37448 euro.
04.100 Attīstības un plānošanas nodaļas
darbības nodrošināšanai 2018. gadā paredzēti 110127 euro. Plānots turpināt darbu pie
teritorijas plānojuma izstrādes, informatīvās
tikšanās ar lauksaimniekiem, uzņēmējiem,
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Iedzīvotāju
un biedrību iniciatīvu konkursa izdevumiem
plānoti 4300 euro. Izdevumi - 755 euro - paredzēti datora iegādei iepirkuma speciālistam.
04.900 Apvienotās Būvvaldes pakalpojumu un administrācijas uzturēšanai paredzēti
10000 euro.
04.901 Pašvaldību budžeta parāda darījumiem paredzēti 13475 euro, šajā summā ietilpst kredītu procentu maksājumi par saņemtajiem kredītiem un maksājumi Valsts kasei
par kredītu apkalpošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
05.400 Vides aizsardzības jomā piedalāmies kā partneris Latvijas - Lietuvas pārrobežu projektā Nr. LII-306, kur izstrādās Viesītes
pagasta Supes purva apsaimniekošanas plānu.
Kopējie projekta izdevumi 7219 euro.
06.100 Pašvaldības teritoriju un īpašumu
apsaimniekošanai pašvaldības budžetā šogad
plānots finansējums 2449888 euro apmērā.
Paredzēts īstenot projektu - pašvaldības grants
ceļa bez cietā seguma posma Jaunkančuki –
Priedes – Ikšķiles Viesītes pagastā rekonstrukciju 552296 euro. Iecerēts turpināt darbu pie
Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra
izveides 1200000 euro. Plānots Elkšņu pagastā apzaļumot nojaukto objektu rekultivēto
teritoriju, ierīkojot apstādījumus, un izveidot
aktīvās atpūtas vietu 30616 euro. Rites pagastā nepieciešams iegādāties zāles pļaušanai
traktoriņu un saimnieciskajiem darbiem motorzāģi 4000 euro. Saukas pagastā paredzēta
daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošana,
māju koplietošanas telpu remonts 18940 euro.
Turpināsies pašvaldības īpašumtiesību sakārtošana un īpašumu tiesību reģistrēšana, meža
īpašumu plānu projektu atjaunošana. Ik gadu
tam budžetā tiek paredzēts finansējums, arī
2018. gadā šīm mērķim ieplānoti 30000 euro.
Tāpat turpināsies remonti pašvaldības māju
un dzīvokļu īpašumos 12000 euro.
06.400 Ielu apgaismošanas uzturēšanai
paredzēti 28450 euro, t. sk. arī Saukas pagasta
centra apgaismojuma sakārtošanai.
08.111 2018. gadā Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra darbības nodrošināšanai šogad
paredzēti 55200 euro. Tai skaitā divu projektu realizācija 31110 euro apjomā. Jaunatnes
iniciatīvu centra izdevumi paredzēti jauniešu
aktivitātēm Sēlijas novadu jauniešu padomē,
jauno talantu konkursa „Homesick” rīkošanai,
jauniešu dienas „Dzimis Sēlijā” pasākumam,
Zemes stundas un labdarības pasākumiem,
jauniešu aktivitāšu projektiem.
Viesītes novada pašvaldība ir saņēmusi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
2017. gada 5. decembra lēmumu Nr. 2-5/653
„Par projekta „Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences” pieteikuma apstiprināšanu”. Projekta kopējais finansējuma apmērs ir
28610 euro. Tas ir Eiropas Savienības Erasmus+
programmas projekts, kurš tiks īstenots nākamā gada pirmajā pusē. Šis projekts dos iespēju
35 vietējā līmeņa jaunatnes darbiniekiem no
8 partnervalstīm – Latvijas, Lietuvas, Polijas,
Norvēģijas, Slovēnijas, Itālijas, Rumānijas un
Turcijas – attīstīt svarīgākās jaunatnes darba
kompetences, kuras ir noteiktas Eiropas portfolio jaunatnes vadītājiem un speciālistiem
darbā ar jaunatni.
08.210 Pašvaldības piecu bibliotēku
uzturēšanas izdevumiem novadā plānoti
116198 euro. Arī šogad turpināsies grāmatu krājuma papildināšana novada bibliotēkās. 2018. gadā tiks iepirktas grāmatas par
5550 euro. Bibliotēkās katru gadu tiek pasūtīti
periodiskie izdevumi iedzīvotāju lietošanai.
Šogad tie tiks pasūtīti 2460 euro apmērā.
08.220 Viesītes muzeja „Sēlija” darbības nodrošināšanai paredzēti 160858 euro.
Sadarbībā ar Latvijas kultūras kapitāla fondu
projekta ietvaros par 29436 euro muzejā tiks izveidota „Ekspozīcijas vēstures klase”. Turpinās
muzeoloģisko priekšmetu iegāde, telpu remonti, tradicionālo pasākumu (Muzeju nakts,
gadskārtu dienu pasākumi, Dzelzceļnieku diena, gleznotāju plenērs „Sēlijas vasara”, Mazā
Bānīša svētki, Valsts simtgades pasākumi un
izstādes, piedalīšanās Balttour gadatirgū, pārnovadu uzņēmēju dienās, Amatniecības centra pasākumi u.c.) rīkošana, muzeoloģisko
priekšmetu restaurācijas darbi.
08.230 Pašvaldības četru kultūras iestāžu
izdevumiem plānoti līdzekļi 394040 euro, t. sk.
Viesītes kultūras pils rīkotajiem deju sadanču
„Klaberjakts”, Ģimeņu dienas, Bērnu un bērnības svētku pasākumiem, Pilsētas svētkiem
„Viesītei – 90”, Pagastu svētkiem, LV simtgades pasākumiem – Baltā galdauta svētkiem,
Simtgades zaļumballei, Dzejas dienām, Veco
ļaužu dienai, gadskārtu dienu pasākumiem, G.
Fr. Stendera atceres pasākumam, līdzdalības
maksas, Tautas mākslas svētkiem „Sēlija rotā”,
koncertiem, teātra izrādēm, kino seansiem
35500 euro. Transporta izdevumi, naktsmītnes un ēdināšanas izdevumi Dziesmusvētku
dalībniekiem 10580 euro. Nepieciešami 100
krēsli āra pasākumiem, aprīkojums kafejnīcas
telpām, darbarīki saimniecības uzturēšanai,
printeris administrācijai 4200 euro, Tradīciju
zālē jānomaina aizkari un drapērijas, jāiegādājas tērpi deju kolektīva dalībniekiem Latvijas
Dziesmu un deju svētkiem 10000 euro.
Nepieciešami radio mikrofoni, DMX gaismu
vadības bloks, JBK aktīvie mikrofoni, dators
pasākumu vadītājai un režisorei 8600 euro.
Jāatjauno ugunsdrošības inventārs (krāni u.c.)
3000 euro. Remontiem Viesītes kultūras pilī
(vestibila griestu remonts, pils torņu un lietus
kanalizācijas notekcauruļu 5 vietās nomaiņa)
plānoti 14345 euro. Lones Tautas namā nepieciešams mūzikas centrs Hip-hop dejotāju mēģinājumiem 300 euro. Elkšņu kultūras
namā jānomaina apgaismojums uz skatuves,
jāveic apkures radiatoru maiņa, jumta remonts 6242 euro. Rites Tautas namā nepieciešams jauns sintezators vokālajam ansamblim
650 euro, skatuves remontam, skatuves drapēriju un aizkaru nomaiņai 7919 euro.
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08.620 Sporta kluba uzturēšanai un
sporta pasākumu organizēšanai paredzēti
26718 euro. Plānots atbalstīt velosacensību rīkošanu Viesītes novadā – trases sagatavošanu,
novada stenda šaušanas komandu sacensībās,
Latvijas mēroga senioru volejbola sacensības
„Sēlijas Kauss” vīriešiem un sievietēm, piedalīties futbola komandas izbraukuma spēlēs, svarcelšanas, riteņbraukšanas sacensībās
5400 euro. Plānots iegādāties eliptisko un
TRX piekares sistēmas divus trenažierus par
800 euro. Papildināt arī pārējo kluba sporta
inventāru 1415 euro.
09.100 Pirmskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” uzturēšanai un audzēkņu (103 bērni)
izglītošanai 2018. gadā plānots 276164 euro,
t. sk. valsts mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 29255 euro, valsts mērķdotācijas mācību līdzekļu un literatūras iegādei
765 euro, pašvaldības līdzekļi pedagogu atlīdzības nodrošināšanai 109692 euro, paredzēti
pirmskolas 5–6 gadīgo bērnu (40 bērni) un ar
2018. gadu bērnu līdz 5 gadu vecumam ēdināšanas izdevumi no pašvaldības līdzekļiem
25000 euro. Plānota skaņu iekārtas pastiprinātāja, mikrofonu un mūzikas centra iegāde
900 euro, interaktīvās apmācības datorprogrammas iegāde 620 euro. Turpināsies darbs
pie izglītības iestādes teritorijā esošo bērnu rotaļu laukumu uzlabošanas un papildināšanas
ar jauniem rotaļu elementiem un žoga daļēja
rekonstrukcija 5000 euro.
09.201 Norēķinos ar citu pašvaldību izglītības iestādēm par bērniem, kuru dzīvesvieta
deklarēta Viesītes novadā, bet kuri apmeklē
citu pašvaldību izglītības iestādes, šogad plānoti izdevumi 78150 euro.
09.210 Kopējais plānotais finansējums pamatizglītības nodrošināšanai ir 991206 euro,
t. sk. 122368 euro projektu realizācijai.
2017./2018. mācību gadā novadā darbojas
2 vispārizglītojošās skolas (357 audzēkņi).
Skolu uzturēšanas izdevumiem plānoti līdzekļi
750022 euro, t. sk. valsts budžeta mērķdotācija
pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 8 mēnešiem
424332 euro, valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu un literatūras iegādei 6436 euro,
valsts budžeta mērķdotācijas 1., 2., 3. un 4. klašu skolēnu ēdināšanai 28850 euro, pašvaldības
līdzekļi pedagogu atlīdzības nodrošināšanai
26039 euro, paredzēti arī ēdināšanas izdevumi
5.–9. klašu skolēniem no pašvaldības līdzekļiem 32650 euro. Kapitālie izdevumi sastāda 46400 euro, kas paredzēti zemes iegādei
vidusskolas uzturēšanai un apsaimniekošanai 4325 euro, basketbola grozu nomaiņai
4435 euro. Interaktīvās tāfeles, kopētāja, datorprogrammu, videoprojektora, mēbeļu, darbgaldu ar aprīkojumu iegādei Viesītes vidusskolā – 7620 euro. Vidusskolas jumta remontam
plānoti 29020 euro, Rites pamatskolai datora
un printera iegādei 1000 euro.
2018. gadā Viesītes vidusskola turpinās Erasmus+ programmas KA2 darbības
„Sadarbība inovācijām un labās prakses apmaiņai” skolu stratēģisko partnerību projekta
„The continuous development of teaching staff
in a multicultural environment” īstenošanu
līdz 31.08.2018. Projekta pabeigšanas norisei
plānoti 6875 euro.
Tiks uzsākta 2 jaunu projektu īstenošana –
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” 23096 euro un Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības projekts LII-295 „V-R
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Communities” 92396 euro, kura īstenošanā
paredzēta žoga apkārt sporta stadionam un rotaļu laukuma Viesītes pilsētā būvniecība.
0.510 Interešu un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai
2018. gadā paredzēti 387178 euro, t. sk. valsts
budžeta mērķdotācija pedagoģisko darbinieku
atlīdzībai 179785 euro, pašvaldības līdzekļi pedagogu atlīdzības nodrošināšanai 70397 euro.
Jaunajā 2017./2018. mācību gadā Sēlijas
Sporta skolā mācības uzsāka 367 audzēkņi no
pieciem novadiem (Viesītes, Aknīstes, Salas,
Jēkabpils un Pļaviņu). Viesītes Mūzikas un
mākslas skola 2017./2018. mācību gadā atvēra
no jauna divas mācību klases Neretas novada
Neretas vidusskolā un Mazzalves pamatskolā.
Kopā mācības uzsāka 198 audzēkņi, t. sk. 129
bērni profesionālās ievirzes izglītībā un 96
skolēni interešu izglītībā. Kapitālie izdevumi
8110 euro, digitālo klavieru un māla apdedzināšanas krāsniņas iegādei Viesītes Mūzikas
un mākslas skolai 2800 euro, planšetdatora un sporta inventāra iegādei Sporta skolai
5310 euro. Sporta stadiona uzturēšanai un apsaimniekošanai paredzēti 8340 euro.
09.600 Izglītības un kultūras pārvaldes pakalpojumu izdevumiem 2018. gadā paredzēti
11165 euro.
10.700 Sociālajai palīdzībai paredzēti līdzekļi 241560 euro, no tiem GMI pabalstiem
naudā, dzīvokļa pabalstiem, pabalstiem ēdināšanai, pārējiem pabalstiem atbilstoši pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem 107545 euro.
Norēķiniem par novada iedzīvotāju uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs paredzēti
90165 euro, skolēnu transporta izdevumu
kompensācijas 32513 euro. Atbalstam bezdarba gadījumā 11337 euro.
10.900 Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai paredzētas izmaksas 265864 euro, t. sk.
2 projektu realizācijai 97730 euro. 2018. gadā
uzsāks DI projekta „Atver sirdi Zemgalē” īste-

nošanu 2360 euro un Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības projektu LII-317 95370 euro,
kura ietvaros paredzēta Dienas centra Viesītē
izveidošana. Turpinās asistenta pakalpojumu
nodrošināšanu iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām 30000 euro apjomā. Kapitālajiem
izdevumiem plānoti 1270 euro – divu datoru,
kopētāja un skenera iegādei. Turpinās sociālā
dienesta automašīnas operatīvā līzinga maksājumi 1310 euro. Šogad 11362 euro plānoti veco ļaužu nama uzturēšanai, 5175 euro
Dzīvojamās mājas sociāli neaizsargātām ģimenēm un fiziskām personām uzturēšanai.
KREDĪTSAISTĪBAS
Uz 2018. gada 1. janvāri Viesītes novada
pašvaldībai ir 8 aizņēmumu līgumi. Kopējā
aizņēmumu Valsts Kasē neatmaksātā daļa ir
2461892 euro.
Kredītu atmaksai 2018. gadā budžeta izdevumos ieplānoti 122926 euro, t. sk.
• 40988 euro – radniecīgās kapitālsabiedrības SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
pamatkapitāla palielināšanai KF projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē”;
• 26712 euro - Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai PII „Zīlīte”, Pavasara ielā 6a, Viesītē;
• 13188 euro - radniecīgās kapitālsabiedrības SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
pamatkapitāla palielināšanai KF projektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas
paaugstināšana Viesītē”;
• 11172 euro – Viesītes vidusskolas un
Viesītes Sporta skolas sporta kompleksa
jaunbūve;
• 8180 euro – Viesītes jauno kapu kapličas
jaunbūve;
• 8208 euro – Pavasara ielas un Sporta ielas Viesītē atsevišķu posmu seguma maiņa un ietves būvdarbi;

• 11183 euro – Pašvaldības ceļa S7
Ozoliņi–Ķēķāni–Zīlāni pārbūve;
• 3295 euro – Travel smart – visit Lithuania
and Latvia, Nr. LLI-199.
Par saņemtajiem kredītiem pašvaldība
norēķinās saskaņā ar grafiku, maksājumi tiek
veikti regulāri, noteiktajā laikā un apjomā.
SPECIĀLAIS BUDŽETS
Speciālā budžeta 2018. gada ieņēmumi
plānoti 217602 euro apmērā, t. sk. dabas resursu nodoklis 18000 euro un autoceļu (ielu)
fonda līdzekļi 197502 euro un izdevumi
212663 euro apmērā.
Speciālajā budžetā atlikums uz 2018. gada
1. janvāri ir 3269 euro, savukārt uz 2018. gada
beigām atlikums nav plānots.
Dabas resursu nodokļa finansējumu, turpinot iepriekšējā gadā iesāktos darbus, paredzēts izlietot ar vides aizsardzību saistītiem
pasākumiem: latvāņu invāzijas ierobežošanai,
pašvaldības teritorijā esošo rekultivēto izgāztuvju monitoringa izdevumiem, atkritumu
konteineru iegādei, lielgabarīta atkritumu savākšanai un transportēšanai.
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi piešķirti
par 5578 euro vairāk nekā iepriekšējā budžeta
gadā. Finansējums tiks izlietots pakalpojumu
apmaksai par novada ielu un autoceļu uzturēšanu un Viesītes pilsētas Sporta un Smilšu
ielu rekonstrukcijai ņemtā kredīta pamatsummas atmaksai.
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU
BUDŽETS
Ziedojumi un dāvinājumi saskaņā ar MK
noteikumiem par budžeta pārskatiem netiek
plānoti. Uz 01.01.2018 šo līdzekļu atlikuma
nav.
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
A. Žuks

Viesītes novada pašvaldības policijas darbs
2017. gada novembra, decembra mēnešos

Viesītes novada pašvaldības policijā 2017.
gada novembra un decembra mēnešos reģistrēti 4 iesniegumi, saņemtas 22 mutiskas
sūdzības, informācijas no Viesītes novada
juridiskajām personām un iedzīvotājiem,
saņemti un apkalpoti 34 personu izsaukumi. Viesītes pašvaldības policijā ar dažādiem
jautājumiem griezušies 32 Viesītes novada
iedzīvotāji, 14 gadījumos veikts darbs ar nepilngadīgajām personām. Veikta sadarbība ar
citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju, Probācijas dienestu –
11 gadījumos. Pašvaldības policija nodrošināja kārtību 9 masu pasākumos. Veikti 8 reidi

novada ūdenstilpju apsekošanā, pārbaudīti 6
makšķernieki. Tika sastādīti 2 Administratīvo
pārkāpumu protokoli par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumiem.
Sākušies ziemas aukstie mēneši, ūdens
tilpes jau ir aizsalušas, lūgums visiem zemledus makšķerniekiem – laicīgi iegādāsimies
makšķerēšanai nepieciešamos dokumentus
un pirms iešanas uz ledus pārliecināsimies
par tā drošību! Regulāri tiks veiktas kontroles arī no gaisa, tāpēc iepriekš informējam,
ka uz ezeriem var parādīties lidojoši objekti.
Ceram, ka jautājumu, satiekoties uz ledus,
nebūs. Novēlam visiem makšķerniekiem – ne

asakas!
Vēl joprojām Viesītes novadā ir liela
problēma ar dzīvnieku labturības noteikumu
pārkāpumiem. Kādas tik versijas nav jāuzklausa no iedzīvotājiem par suņu reģistrāciju.
Jau ir pagājis gads, kā tas visiem bija jāizdara.
Atkārtoju, ka suns, kurš sasniedzis 6 mēnešu vecumu, ir jāreģistrē Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā un nav noteikts, ka pēc
10 gadu vecuma sasniegšanas nav jāreģistrē.
Pilsētas suņi no lauku diemžēl arī ne ar ko neatšķiras. Ceram uz sapratni.
Viesītes novada pašvaldības policijas inspektors
J. Pučinskis

Ceļojošā izstāde un lekcija „Garīgā veselība”

Viesītes muzejs „Sēlija” aicina uz lekciju par garīgo veselību 15. februārī plkst.
13:00 Paula Stradiņa skolas kamīnzālē.
Lekcijā uzzināsim par depresijas izplatību
un riska faktoriem, pazīmēm, kas depresiju
atšķir no skumjām, par depresijas negatīvo
ietekmi un ārstēšanu (veselīga dzīvesveida
padomi, kur vērsties pēc palīdzības).
No 6. februāra arī skatāma ceļojošā iz-

stāde „Garīgā veselība”, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par garīgo veselību,
veselīga dzīvesveida nozīmi depresijas profilaksē, riska faktoriem, kas nelabvēlīgi ietekmē
garīgo veselību, kā arī pievērst iedzīvotāju
uzmanību savai un līdzcilvēku garīgajai veselībai. Izstāde un lekcija vienlaikus mazinās
mītus un aizspriedumus saistībā ar depresiju - vienu no izplatītākajām psihiskajām sa-
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slimšanām gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā
kopumā.
Ceļojošās izstādes mērķauditorija ir vecāko klašu skolēni un pieaugušie.
Izstādi „Garīgā veselība” sagatavoja
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs,
piedaloties Eiropas Sociālā fonda projektā
„Kompleksi veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi”.
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Aizvadītais gads Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļā

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas teritorija aptver Viesītes pilsētu,
Viesītes, Elkšņu, Saukas un Rites pagastus.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumus
veic Daina Vītola, vadītājas vietnieces pienākumus – Evita Čibule.
Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā kopā
reģistrētas 15 laulības (no tām – 7 laulības reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā un 8 laulības
reģistrētas pie garīdzniekiem). No visām 15
noslēgtajām laulībām 27 personām tās bija
pirmās laulības, 3 personām – otrās laulības.
Vidējais vecums: sievietēm 27 gadi un vīriešiem 28 gadi.
2017. gadā Viesītes novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 28 jaundzimušie, no tiem 16 meitenes un 12 zēni. Vecāki bērniem devuši šādus vārdus: Ērika, Ralfs, Raivis, Gabriela,
Daniels (2), Jānis, Hugo, Lija, Markuss,

Keita (2), Dilans, Olivers, Linda, Raiens,
Viktorija, Valters, Paula, Amēlija, Alise,
Justs, Marta (2), Melānija (2), Deniss, Elīna,
Rihards, Estere, Anete.
No nodaļā reģistrētajiem 28 jaundzimušajiem paternitāte bērniem atzīta (vecāki nesastāv laulībā) 18 gadījumos, 2 gadījumos sastādīts reģistrs bez ziņām par bērna tēvu. No
visiem jaundzimušajiem 11 bērni reģistrēti kā
pirmie bērni ģimenē, 6 bērni kā otrie, 4 bērni
kā trešie, 3 bērni kā ceturtie, 2 bērni kā piektie, 1 bērns kā sestais un 1 bērns kā septītais
bērns ģimenē.
2017. gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 59 mirušās personas.
Mirušas 33 sievietes un 26 vīrieši. Vidējais
mirušo sieviešu vecums bija 80 gadi, turpretī
vidējais mirušo vīriešu vecums bija 74 gadi.
Visbiežākie nāves cēloņi 2017. gadā bija hro-

niska progresējoša smadzeņu išēmija, sirds
un asinsvadu slimības, dažādi ļaundabīgie
audzēji.
Pēc iedzīvotāju pieprasījumiem atkārtoti
tika izsniegtas 12 apliecības, veikti papildinājumi reģistros sakarā ar tiesu spriedumiem
par laulību šķiršanu, par aizgādības tiesību
pārtraukšanu, par uzvārda maiņu, par paternitātes atzīšanu, izsniegtas izziņas par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai, par
personu miršanas faktu.
Kopā ar Viesītes kultūras pili tika rīkots
jau par tradīciju kļuvušais pasākums jaundzimušajiem bērniem – „Sudraba karotīšu
svētki”, tāpat arī visa gada garumā tika sveikti kāzu jubilāri, pāri, kuriem 2017. gadā bija
Zelta, Smaragda vai Dimanta kāzu jubilejas.
Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
D. Vītola

Viesītes novada pašvaldība turpina Veselības veicināšanas
projekta ieviešanu
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS

I E G U L D Ī J U M S TAV Ā N Ā K OT N Ē

2018. gadā Viesītes novada pašvaldība turpina pērn uzsāktā projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes
novadā” īstenošanu. Janvāra mēnesī notiek
vingrošanas nodarbības PII „Zīlīte”, Viesītes
vidusskolā un Rites pamatskolā, kā arī turpinās peldēšanas apmācības Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas audzēkņiem.

2018. gada februārī ikviens novada iedzīvotājs tiek aicināts apmeklēt speciālista
lekcijas par sirds un asinsvadu slimību profilaksi. Lekcijas notiks Rites (16.02.2018. plkst.
15:00), Saukas (19.02.2018. plkst. 11:00),
Elkšņu (22.02.2018. plkst. 11:00) pagastos un
Viesītes pilsētā (26.02.2018. plkst. 17:00).
2017. gadā projekta ietvaros Viesītes novadā ir notikušas vairākas aktivitātes – topošo vecāku apmācību lekcijas un lekcijas par
onkoloģiskajām saslimšanām, nodarbības
par atkarību mazinošiem pasākumiem, nūjošanas un tenisa nodarbības, peldēšanas un
vingrošanas nodarbības.

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, par kuriem informācija tiks publicēta pašvaldības mājaslapā:
www.viesite.lv, laikrakstā „Viesītes Novada
Vēstis” un uz LED ekrāna.
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu administratore
L. Zvirbule

ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse
Viesītes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/016) grafiks 2018. gada februāra mēnesim
Nr.

Sākuma datums

Beigu datums

Ilgums
(st.)

Norises laiks
(plkst. no - līdz)

1.

16.02.2018.

16.02.2018.

90 min

15:00 - 16:30 Rites Tautas nams, Cīruļi, Rites pagasts,
Viesītes novads

Speciālista lekcijas par sirds un
asinsvadu slimību profilaksi

Lekciju vada ģimenes ārste Iveta Līce

2.

19.02.2018.

19.02.2018.

90 min

11:00 - 12:30 Saukas pagasta pārvalde, „Pagastmāja”,
Lone, Saukas pagasts, Viesītes novads

Speciālista lekcijas par sirds un
asinsvadu slimību profilaksi

Lekciju vada ģimenes ārste Iveta Līce

3.

22.02.2018.

22.02.2018.

90 min

11:00 - 12:30 Elkšņu kultūras nams, Elkšņi, Elkšņu
pagasts,

Speciālista lekcijas par sirds un
asinsvadu slimību profilaksi

Lekciju vada ģimenes ārste Iveta Līce

4.

26.02.2018.

26.02.2018.

90 min

17:00 - 18:30 Sociālā dienesta mācību telpas, Viesīte,
Brīvības iela 10

Speciālista lekcijas par sirds un
asinsvadu slimību profilaksi

Lekciju vada ģimenes ārste Iveta Līce

5.

01.2018.

28.02.2018.

45 min

13:00 - 14:00 Viesītes vidusskolas sporta zāle (Vaļņu
iela 7)/ stadions (Brīvības iela 33)

Vingrošanas nodarbības Viesītes
vidusskolā

02.02.2018.; 09.02.2018.; 16.02.2018.;
23.02.2018.

6.

01.02.2018.

28.02.2018.

30 min

10.45 - 11.15 Pavasara iela 6a, Viesīte, Viesītes novads
11.10 - 11.40
12:25 - 12:55

Vingrošanas nodarbības Pirmsskolas
izglītības iestādē „Zīlīte”

01.02.2018.; 02.02.2018.; 05.02.2018.;
07.02.2018.; 08.02.2018.; 09.02.2018.;
12.02.2018.; 14.02.2018.; 15.02.2018.;
16.02.2018.; 19.02.2018.; 21.02.2018.;
22.02.2018.; 23.02.2018.; 26.02.2018.;
28.02.2018.

7.

01.02.2018.

28.02.2018.

20 min; 09:15 - 09:25 Cīruļi, Rites pagasts, Rites novads
30 min; 09:40 - 10:10
40 min 13:40 - 14:20

Vingrošanas nodarbības Rites
pamatskolā

01.02.2018.; 06.02.2018.; 08.02.2018.;
13.02.2018.; 15.02.2018.; 20.02.2018.;
22.02.2018.; 27.02.2018.

8.

01.02.2018.

28.02.2018.

60 min

16:00 - 17:00 Citrus SPA, Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas apmācības Rites
pamatskolas skolēniem

07.02.2018.; 14.02.2018.; 21.02.2018.;
28.02.2018.

9.

01.02.2018.

28.02.2018.

60 min

15:00 - 16:00 Citrus SPA, Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas apmācības Viesītes
vidusskolas skolēniem

12.02.2018.; 19.02.2018.; 26.02.2018.

Īstenošanas vieta (adrese)
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Nosaukums

Piezīmes

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2018. gada janvāris, Nr. 1 (174)

Viesītes novadā reģistrēts pirmais
jaundzimušais 2018. gadā
10. janvārī Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēts pirmais 2018. gadā
Viesītes novadā dzimušais Latvijas simtgades bērniņš – Mārtiņš Gabriels!
Apsveicam jaundzimušo un viņa vecākus!

Fotoizstādes un saruna ne tikai
par fotogrāfiju

Janvārī noslēgušās trīs fotoizstādes
Viesītes muzeja „Sēlija” Paula Stradiņa skolā – Daigas Kalniņas (Jēkabpils) „Jēkabpils
laikgrieži”, Aloiza Savicka (Salas novads)
„Krikumi” un Marģera Martinsona (Rīga)
„Mani bijušie kolēģi – fotogrāfi”.
24. janvārī Paula Stradiņa skolā notika tikšanās ar fotogrāfi Daigu Kalniņu. Aiz
loga putenis, bet kamīnzālē sarunas par ceļu
uz fotogrāfiju, skolotāja lomu profesijas izvēlē, par tēvu, dzimtas mājām – vērtībām, kas
dod stingru pamatu, drošību un Latviju sirdī.
Daigai Kalniņai šodiena nav iedomājama bez
fotogrāfijas, ar ko viņa saistīta jau četrdesmit
gadus un kas tapusi par viņas dzīves veidu.
Saruna par šo tehnikas brīnumu noritēja ar
Viesītes vidusskolas un Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņiem, kas liela daļa paši ir aizrautīgi fotografētāji. Viņi vēl nav fotogrāfi,
bet vairāki no viņiem kļūs par tādiem. No
kura brīža atnāk briedums un profesionalitāte, kad darbā ienāk paša autora izjūtas, doma
un mīlestība pret fotogrāfiju, kā tas ir Daigai
Kalniņai. Fotogrāfija, filoloģija, žurnālistika un norvēģu valoda veiksmīgi sadzīvo un
viena otru papildina viņas ikdienā, parādot
Daigu Kalniņu kā interesantu un spilgtu personību. Tikšanās dalībniekiem bija arī iespēja
dzirdēt viņu dziedam, viņas spēcīgo balsi sēļu
dziesmā un vienlaicīgi viegli plūstošo, norvēģu tautas dziesmu izpildot.
Daigu Kalniņu vienmēr ir interesējusi
dažādu mēdiju simbioze, un viņa darbojas
vairākās jomās – gan ar fotogrāfiju, gan vārdu, strādājot žurnālistikā un mācot norvēģu
valodu, gan ar mūziku, esot folkloras kopas
„Rati” un jauktā kora „Noskaņa” dalībniece.
Viņas iekšējā brīvība ļauj katrai no jomām citai citu papildināt un tās savienot.
Ģimenē un mājās, kurās Daiga uzaugusi,
jau bija divi fotogrāfi – tēvs Valdis Lazdiņš un
vectēva brālis Verners Lazdiņš, kuri atstājuši
Latvijas fotogrāfijas vēsturei nozīmīgus foto
dokumentus. Tie ietverti Latvijas Fotogrāfijas
muzeja krājumā. 13 gadu vecumā Daiga kļuva par Ogres Tautas fotostudijas dalībnieci un
tās vadītāja, ievērojamā Latvijas dokumentālās fotogrāfijas pārstāvja Egona Spura skolnieci. E. Spura darbi iekļauti Latvijas Kultūras
kanonā, un viņš Latvijā iedibināja fotogrāfijas
žanru „subjektīvais dokuments”, kuru savā
radošajā darbībā pārstāv arī Daiga Kalniņa.
Viņasprāt, realitāte ir atkarīga no subjektīvās
uztveres veida, kura atklājas arī viņas darbos.
Daigas Kalniņas izjūtas un iespaidi ieņem
centrālu lomu viņas radošajā darbībā.

„Mana lielākā kaislība ir izšķirošā kadra
medības, dzīvā fotogrāfija, kad fotogrāfs līdzīgi sikspārnim spēj redzīgi, veikli lidot cauri dzīves norisēm, notverot ne vien redzamo,
bet arī ar ikdienas acīm neredzamo gaismu
un enerģiju.”
Daiga Kalniņa studējusi filoloģiju Latvijas
Valsts universitātē, strādājusi par latviešu
valodas un literatūras skolotāju Krustpils
pamatskolā, vēlāk – žurnāliste un fotogrāfe
Jēkabpils rajona laikrakstā „Brīvā Daugava”
un „Neatkarīgā Rīta Avīze”. Kā fotogrāfe
veidojusi 20 atšķirīgas personālās fotogrāfiju izstādes gan Latvijā, gan Norvēģijā un
Vācijā, bijusi 19 grupu izstāžu dalībniece, kā
arī iniciatore un kuratore vairākām citu autoru foto izstādēm, vadījusi Jēkabpils foto
klubu „Daugava” un foto kursus. Viesītes
novadā Daigu Kalniņu atceras no 2006. gada
vasaras kā fotoplenēra „Pa Buclera pēdām”
iedibinātāju.
Ieguvusi 1991. gada barikāžu notikumu
piemiņas nozīmi un Jēkabpils pilsētas domes
nomināciju „Gada jēkabpilietis 2004” par
veiksmīgiem foto – projektiem.
Daigas fotogrāfijas skatāmas vairākos
foto albumos „Jāņu fotoalbums” (Norden
AB), „Vērtību meklējumos”, „Jēkabpils rajona
daba un kultūrvēsture”, „Latgale fotogrāfijās”
(Latgales druka), „Jēkabpils” (Gandrs), tāpat
bukletos, atklātnēs, kalendāros, dzejas krājumos un citos iespieddarbos.
Fotogrāfa un kinooperatora Aloiza
Savicka mūža mīlestība ir fotogrāfija. Ar fotografēšanu viņš sāka nodarboties jau no 13
gadu vecuma, kad, ieraudzījis māsai uzdāvināto fotoaparātu „Smena”, viņš iztēlojās sevi
par fotogrāfu. Pa īstam fotografēt iemācīja
skolotājs Valdis Sakars, kura vadītajā kino un
foto pulciņā pirmās iemaņas šajā jomā guvuši
daudzi Jēkabpils fotogrāfijas meistari. Jau no
1961. gada Aloizs piedalījās skolas fotoizstādēs un, mācoties Jēkabpils 3. vidusskolas
4. klasē, ieguva 2. vietu par skolasbiedrenes
fotogrāfiju. Viņš darbojās arī Krustpils pionieru namā, kur fotogrāfijas pulciņu vadīja
viņa skolotājs V. Sakars, un, mācoties vidusskolā, Jēkabpils rajonā fotoizstādēs guva teicamus panākumus.
Ilgus gadus Aloiza Savicka hobijs bija arī
viņa darbs, strādājot par videooperatoru reģionālajā televīzijā – Latgales TV un Viesītes
(Sēlijas novada) TV. Tāpēc arī daudzi Viesītē
viņu pazīst un atceras tos laikus, kad Viesītei
bija sava televīzija.
A. Savickis piedalījies daudzās fotoizstā-
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Daiga Kalniņa rāda savu pirmo fotogrāfiju
albumu – viņas relikviju.

Aloiza Savicka mūža mīlestība ir fotogrāfija.

dēs ne tikai Jēkabpilī, darbojoties Jēkabpils
fotostudijā un Ogres fotoklubā, bet arī citur
Sēlijā un citās pilsētās Latvijā. Viņa darbi publicēti fotoalbumā „Latgale fotogrāfijās”, kalendāros un citos izdevumos. Viņš izveidojis arī
14 filmas par Jēkabpili, kas glabājas Jēkabpils
Vēstures muzejā. Viena no šīm dokumentālajām filmām guvusi atzinību – sudraba medaļu – pat Maskavā, bet filma par pēdējiem
dziesmusvētkiem Staburagā ieguva Rīgas
kinostudijas balvu nominācijā „Labākais
operators krāsaino filmu grupā”. Laikrakstā
„Jaunais Vēstnesis” kādā intervijā A. Savickis
nosaukts viņam īsti atbilstošā vārdā – par fotoliecinieku. Te par viņa darbiem raksta: „Šīs

VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2018. gada janvāris, Nr. 1 (174)

fotogrāfijas radušās dziļā mīlestībā uz savu
tēvzemi, uz Daugavu, kurai līdzīgas upes nav
un nekad nebūs visā pasaulē, tādēļ arī ikviens
zaudējums ir divkārt sāpīgāks tiem, kuri mēģināja kaut vai fotomirkļos saglabāt zūdošās vērtības, tajā skaitā Staburagu. Var sacīt,
ka Aloiza Savicka dzīve ir veltīta Daugavai,
ko viņš ar lielu mīlestību pētījis visa mūža
garumā.”
A. Savickis atzīst, ka ir klasiskās fotogrāfijas piekritējs. Viņam netīk mākslīgi sameistarotas un digitāli līdz nepazīšanai pārveidotas
bildes. Viņš seko līdzi notikumiem, piedalās
un dokumentē tos fotogrāfijās. Vistuvākie
viņam šķiet portreti un dabas ainavas, labprāt iemūžina cilvēkiem nozīmīgus pasākumus – fotografē kāzās un jubilejās. Arī izstādē
„Krikumi”, kas tapusi pagājušajā gadā un bija
skatāma Jēkabpilī un tikko Paula Stradiņa
skolā Viesītē, skatījām izteiksmīgus portretus,
romantiskas un stāstošas ainavas, cilvēkus interesantā vidē un savā laikā. Te arī viņa mīlestība pret mūsu likteņupi Daugavu.
Trešais fotogrāfs, kura darbi bija skatāmi
Paula Stradiņa skolā, ir Marģers Martinsons.
Rīdzinieks, bet fotoamata meistars ar lielu
interesi par Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja
Mārtiņa Buclera dzimto Viesītes novadu un

Saukas pagastu. Viņš ir biežs viesis M. Buclera
Fotogrāfijas kabinetā un vēlas atstāt savu devumu Viesītes muzejam par Latvijas fotogrāfijas vēsturi.
Fotogrāfijas norises valstī nav tikai izstādes, plenēri un aizvien jauni meklējumi fotogrāfijā, bet arī daudzu labi zināmu vai mazāk
pazīstamu fotogrāfu atstātais padarītais darbs
foto nozarē. Marģers Martinsons savā mūžā
iepazinis šādus fotogrāfus, teicamus sava
amata pratējus, kas darbojušies vai pat dibinājuši fotoklubus, biedrības, radījuši sabiedrībai vajadzīgus un augstu novērtētus foto
mākslas darbus. Tā izveidojusies savdabīga
portretu galerija, ko parādījām izstādē muzejā. Šo fotogrāfu vidū ir Žanis Legzdiņš – žurnāla „Zvaigzne” fotokorespondents, Zigurds
Mežavilks – laikraksta „Sports” fotogrāfs un
žurnālists, V olimpisko spēļu korespondents
Valdis Kupris – latviešu gleznotājs un fotogrāfs no Ņujorkas, Jānis Kreicbergs – „Rīgas
Modes” fotogrāfs, leģendārais Jānis Gleizds –
talantīgs un augstu novērtēts fotogrāfs bez
rokām, Arkadijs Šapiro – „Sovetskaja Latvija”
fotogrāfs, Andris Štamgūts – LATINFORM
fotogrāfs, Aivars Āķis – žurnālists, fotomākslinieks, Latvijas Fotofonda prezidents, Jānis Lādītis – M. Buclera balvas

laureāts 1990, Vladimirs Gailis – Rīgas kinostudijas kinooperators un fotogrāfs, kā arī vēl
citi. Diemžēl tā nav šodiena fotogrāfijā, bet
vēsture – stāsts par aizgājušu laiku, ko, pateicoties M. Martinsonam, saglabāsim muzeja
„Sēlija” krājumā.
Marģers Martinsons – fotogrāfs, dokumentālā kino režisors, Fotomākslinieku savienības biedrs. Jaunībā apguvis agronoma
profesiju LLA, bet dzīves aicinājums tomēr
bijusi fotogrāfija, tāpēc pabeigts arī Maskavas
Valsts kultūras institūts, kļūstot par kino –
foto režisoru. Strādājis Rīgas kinostudijā,
avīzes „Rīgas Balss” redakcijā, Latvijas telegrāfa aģentūrā (LATINFORM), bijis fotokorespondents PSRS. Pēc atgriešanās Latvijā
aktīvi darbojas fotomākslas jomā, veidojot
savas labdarības fotomākslas izstādes un dokumentālas filmas.
Muzejs „Sēlija” pateicas Viesītes vidusskolai un Mūzikas un mākslas skolai, kā arī
personīgi skolotājām Ingai Kovaļevskai,
Sarmītei Milaknei, Sarmītei Ratiņai un Līgai
Blumbekai par sadarbību, iepazīstot mums
jaunu Latvijas fotogrāfijas lappusi.
Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja
I. Svilāne

Viesītes novada pašvaldība uzsāk dalību projektā
„PuMPuRS”
Viesītes novada pašvaldība uzsāk dalību projektā „PuMPuRS”, kas sniedz 5. - 12.
klašu skolēniem iespēju pieteikties šādam
atbalstam:
• konsultācijas (pedagogs, psihologs, so-

ciālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās
izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, logopēds, ergoterapeits);
• kompensācija par:
– sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē),
– individuālās lietošanas priekšmetiem
(apģērbs, apavi, higiēnas preces),

– speciālo transportu (izglītojamajiem ar
invaliditāti).
Aicinām pieteikties ieinteresētos skolēnus un viņu vecākus, iesniedzot rakstisku
iesniegumu (skat. iesnieguma paraugu mājas
lapā) klašu audzinātājām.
Projekta koordinatore A. Niķe

Novada skolās

Arkādija Kasinska balvas 2018
konkursa kolikums

Konkurss veltīts Viesītes pilsētas 90 gadu jubilejai.
Temats: Viesītes stāsti.
1. Konkursa dalībnieki: Viesītes novada
skolu 1.–12. klašu skolēni.
2. Darbu iesniegšana:
2.1. A. Kasinska balvas pretendents iesniedz vismaz 2 savus radošos darbus vizuālajā mākslā vai pētījumu novadpētniecībā.
2.2. Darbiem pievieno konkursa pieteikumu. Pieteikumu sagatavo un iesniedz persona
(-as), kas izvirza skolēnu balvai, vai pats pretendents, sniedzot pamatojumu un īsu skolēna raksturojumu.
2.3. Pieteikumu iesniedzēji var būt priekšmetu skolotāji, audzinātāji, pulciņu vadītāji,
skolēnu vecāki, kā arī pats darbu autors.
2.4. Darbus jāiesniedz līdz 2018. gada
31. maijam Viesītes muzejā „Sēlija”.
3. Prasības iesniegtajiem darbiem:
3.1. Darbi atbilst konkursa tēmai –
Viesītes stāsti.
3.2. Darbi tiek iesniegti kopā ar pieteiku-

mu, kas rakstīts uz A4 lapas datordrukā.
3.3. Vizuālās mākslas darbiem jābūt ne
mazākiem par A3 lapu, ar kreisajā pusē piestiprinātu paskaidrojošu tekstu: autora vārds,
uzvārds, vecums, klase un skola, darba nosaukums, pamata materiāls, tehnika, izpildes
gads, konsultanta vārds, uzvārds.
3.4. Darbiem jābūt gleznotiem, zīmētiem,
veidotiem vai rakstītiem 2017./2018. mācību
gada laikā.
4. Vērtēšana un apbalvošana:
4.1. Arkādija Kasinska balva ir profesionāla mākslinieka darbs, kas tapis biedrības
„Sēlijas palete” mākslinieku plenēros „Sēlijas
vasara”.
4.2. Balvai pieteiktie darbi tiek eksponēti
izstādē laikā no 2018. gada 10. līdz 17. augustam. Darbus vērtē Balvas piešķiršanas komisija no Viesītes plenēra „Sēlijas vasara 2018”
mākslinieku vidus.
4.3. Balvas piešķiršanas komisija pie-
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šķir vienu galveno
Arkādija Kasinska
balvu un veicināšanas balvas.
4.4. Balva tiek
pasniegta plenēra
noslēguma
dienā – 2018. gada
18. augustā.
Informācija par
konkursu: Viesītes
muzeja „Sēlija” mājas lapā: www.muzejsselija.lv, Viesītes novada pašvaldības mājas lapā: www.viesite.lv un izdevumā „Viesītes
Novada Vēstis”.
Kontakttālrunis 27071996,
e-pasts: ilma.svilane@inbox.lv
Konkursu rīko biedrība „Sēlijas palete”
un Viesītes muzejs „Sēlija”.
Vēlam veiksmi!
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APSTIPRINĀTA ar Viesītes novada domes 2017. gada 21. decembra
sēdes lēmumu Nr. 13 (protokols Nr. 19)

Kārtība, kādā tiek piešķirtas naudas balvas (prēmijas)
Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas 9. – 12. klašu izglītojamiem par
konkursa rezultātiem mācību procesā

Izdota saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21. punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu.
2.3. 9. – 12. klašu izglītojamiem, kuri atbilst
I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā šo noteikumu 2.1. punkta nosacījumiem, tiek
Viesītes novada pašvaldība piešķir naudas piešķirta naudas balva (prēmija) šādā apmērā:
2.3.1. vidējais vērtējums 7,5 – 7,99
balvas (prēmijas) Viesītes vidusskolas un
Rites pamatskolas 9. - 12. klašu izglītojamiem balles – 10,00 EUR;
2.3.2. vidējais vērtējums 8 – 8,99
par konkursa rezultātiem mācību procesā,
naudas balvas (prēmijas) piešķiršanas nosacī- balles – 15,00 EUR;
2.3.3. vidējais vērtējums 9 – 10
jumus, apmērus un izmaksas kārtību.
1.2. Naudas balvas (prēmijas) piešķirša- balles – 20,00 EUR.
III. Naudas balvas (prēmijas)
nas mērķis ir motivēt izglītojamos paaugstipiešķiršanas un izmaksāšanas kārtība par
nāt mācību sasniegumus, aktīvi piedalīties
konkursa rezultātiem
olimpiādēs un pasākumos, disciplinēt izglīto3.1. Naudas balvas (prēmijas) par konjamos, veicināt izglītojamā ģimenes ieinterekursa rezultātiem piešķir no Viesītes novada
sētību kvalitatīvas izglītības iegūšanai.
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
II. Naudas balvas (prēmijas)
3.2. Viesītes vidusskolas un Rites pamatkonkursa piešķiršanas nosacījumi
2.1. Naudas balvas (prēmijas) piešķir skolas direktori līdz kārtējā mēneša 10. daViesītes novada pašvaldība Viesītes vidussko- tumam iesniedz Viesītes novada pašvaldības
las un Rites pamatskolas 9. – 12. klašu labāka- izpilddirektoram apstiprinātu izglītojamo
sarakstu, kas atbilst naudas balvas (prēmijas)
jiem izglītojamiem, kuri:
2.1.1 ieguvuši vidējo vērtējumu mēnesī piešķiršanas nosacījumiem.
3.3. Viesītes novada pašvaldības izpild7,5 balles un augstāku;
2.1.2 sekmīgi mācās un mācību priekš- direktors, pamatojoties uz Viesītes vidusskometos nav zemāks sekmju vidējais vērtējums las un Rites pamatskolas direktoru iesniegto
sarakstu, izdod rīkojumu par naudas balvas
kā 6 balles;
2.1.3. nav neattaisnotu kavējumu un dis- (prēmijas) piešķiršanu un izmaksāšanu.
3.4. Viesītes novada pašvaldībai ir tiesības
ciplīnas pārkāpumu;
2.1.4. aktīvi piedalījušies olimpiādēs, pārbaudīt naudas balvas (prēmijas) ieguvēju
sarakstā norādīto informāciju. Ja Viesītes
konkursos un dažādās aktivitātēs.
2.2. Naudas balvas (prēmijas) piešķir mā- novada pašvaldībai ir nepieciešama papildus
cību gada laikā no 1. janvāra līdz 31. maijam informācija par naudas balvas (prēmijas) pretendentiem, Viesītes vidusskolas administrāun no 1. septembra līdz 31. decembrim.

cijas pienākums ir to sagatavot un iesniegt.
3.5. Naudas balvas (prēmijas) izmaksā
katru mēnesi līdz 15. datumam par iepriekšējo mēnesi.
3.6. Naudas balvas (prēmijas) tiek izmaksātas ar pārskaitījumu uz izglītojamā norādīto bankas kontu. Pēc izglītojamā rakstveida
iesnieguma naudas balvas (prēmijas) var tikt
izmaksātas skaidrā naudā Viesītes novada
pašvaldības administrācijas kasē.
3.7. Viesītes novada pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz Viesītes vidusskolas vai Rites pamatskolas direktora iesniegto
informāciju, nepieciešamības gadījumā to
pārbaudot, izdod rīkojumu par naudas balvas
(prēmijas) anulēšanu vai naudas balvas (prēmijas) izmaksas pārtraukšanu. Naudas balvas
(prēmijas) izmaksas pārtraukšanas gadījumā
rīkojumā tiek norādīts termiņš, uz kādu naudas balvas (prēmijas) izmaksa tiek pārtraukta.
IV. Noslēguma jautājumi
4.1. Kārtība tiek apstiprināta Viesītes novada domes sēdē un stājas spēkā ar 2018. gada
1. janvāri.
4.2. Noteikumus pēc to apstiprināšanas
publicēt Viesītes novada pašvaldības mājas
lapā: www.viesite.lv, Viesītes vidusskolas skolas mājas lapā: www.viesite.edu.lv un Viesītes
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Viesītes Novada Vēstis”.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs
A. Žuks

Viesītes vidusskolā turpinās Erasmus+ projekta otrais gads
Erasmus+
stratēģiskais
projekts
Nr. 2016-1-BE02-KA219_017374_1 „The
Continuous Development of Teachers in a
Multicultural Enviroment management”
tiek īstenots kopš 2016. gada septembra, tas
noslēgsies 2018. gada jūlijā.
Projekta mērķis ir dot ieguldījumu pastāvīgā pedagoģiskā personāla attīstībā, izveidojot apmācību programmu un organizējot tās

pielietošanu, kā arī veicināt skolēnu integrāciju, papildinot skolotāju prasmes darbam
klasē ar dažādām vajadzībām.
Projekta nepieciešamība balstīta uz skolotāju profesionālo kompetenču pielāgošanu nemitīgām pārmaiņām sabiedrībā, uz
nepieciešamām inovācijām metodoloģijā,
lai sekmētu skolēnu integrāciju klasē. Līdz
šim notikušas divas starptautiskas projekta
sanāksmes – Turcijā un Beļģijā, divas skolotāju apmācību sesijas Tamperē un Viesītē.
Gatavojoties apmācībām, skolotāji ir izstrādājuši un prezentējuši savas izstrādātās me-

todes. Kā viens no svarīgākajiem projekta
rezultātiem plānots izstrādāt skolotāju treniņprogrammu, kura ir domāta pedagoģiskā personāla atbalstam, pielāgojot skolotāju
kompetences, balstoties uz nepārtrauktām
izmaiņām sabiedrībā. Projekts dod iespēju
saskatīt problēmas no plašākas starptautiskas
perspektīvas, kā arī mācīties pieeju dažādību.
Skolotāju atbalstam no projekta budžeta ir īstenoti divi izglītības pasākumi.
Projekta koordinatore
G. Dimitrijeva

Projekts atbalstam izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS

I E G U L D Ī J U M S TAV Ā N Ā K OT N Ē

Kopš 2017. gada septembra Viesītes novada pašvaldība īsteno Eiropas Savienības
struktūrfondu projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr.
8.3.2.2/16/I/001. Projekts ir Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.

specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu
vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. Pasākuma
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” ietvaros. Tā īstenošanas rezultātā tiek
sniegts atbalsts izglītojamajiem individuālas
pieejas attīstībā Viesītes vidusskolā un Rites
pamatskolā. Projekta ietvaros tiek organizētas mācību vizītes, nodrošinātas nodarbības
talantīgiem skolēniem, organizētas interaktīvas nodarbības, eksperimenti, citas aktivitātes.
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Projekta ietvaros piešķirtais finansējums paredzēts pedagoģiskā personāla atalgojumam,
transporta un pakalpojumu izmaksu segšanai.
2017. gada 1. decembrī notika Viesītes vidusskolas pasākums „Fizika un ķīmija ikdienā un
eksperimentos”, 2018. gada janvārī īstenoti divi
mācību braucieni uz teātru izrādēm. Projekta
ietvaros ir noslēgti divi līgumi un pedagoģiskajam personālam - piecas papildus vienošanās
pie esošajiem darba līgumiem.
G. Dimitrijeva
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Viesītes vidusskolas skolēnu mācību vizīte uz Dailes teātri

Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 2018.
gada 17. janvārī tika organizēta mācību vizīte
uz Dailes teātri izrādi „Zēni”.
Jaunieši, vērojot izrādi, uzlaboja savas
kompetences valodā un sociālajā jomā.
Dailes teātris ir teātris ar visspožāko režijas teātra vēsturi Latvijas kultūrā, kura stilu
vairāk nekā četrdesmit gadus veidoja tā dibinātājs - aktieris un režisors Eduards Smiļģis.
Izrāde „Zēni” (režisors Dmitrijs Petrenko)
Dailes teātra Mazajā zālē stāsta par kādu dienu četru zēnu un divu meiteņu dzīvē drīz pēc
eksāmenu beigām – pieaugušo dzīves priekšvakarā. Benijs, Maks, Timps un Kems ir labi
pavadījuši laiku. Eksāmeni ir garām, draugiem
jāpamet studentu laiku dzīvoklis un priekšā ir
pieaugušo dzīve. Benijs cenšas sakārtot savu

draugu dzīves, kamēr nav par vēlu. Bet varbūt
katram pašam ir jāuzņemas atbildība par savu
dzīvi? Ielās valda neciešams karstums un nav
gaisa. Turklāt visur ir atkritumi, kas jāsavāc.
Tikai nekārtība diemžēl ir ne tikai fiziska, bet
arī emocionāla. Izrādās, ka jaunība var būt
arī sāpīga, kāds jau ir piedzīvojis vilšanos, un
smiekli bieži ir nežēlīgi. Kāda ēra ir beigusies.
Viņus gaida beigu sākums. Bet priekšā vēl ir
ellīga ballīte. Galvenais izrādes noslēpums, ko
pustumsā izkliedz Benijs, – kāpēc ar viņa brāli
notika tas, kas notika, un kāda ir viņu atbildība par to, – bez atminējuma tiek pavadīts….
Skatītājam pašam ir jāveic analītiskais darbs.
Jauniešu atziņas pēc izrādes:
- Es šo izrādi ieteiktu skatīties citiem, jo izrāde ir par to, ka mēs visi vēlamies dzīvot kaut
kur prom no mājām, jo tur ir labāk. Realitātē

Projekta ietvaros Viesītes vidusskolas pedagogi jau trīs mēnešus aprobē radošas un mūsdienīgas darba metodes - gan Latvijas, gan partnervalstu /Beļģijas, Dānijas, Latvijas, Somijas un
Turcijas/, piemēram, Kahoot, Canva, Šokolādes
metodes u.c. Iesaistīti izglītojamie no dažādām
vecuma grupām – 5. līdz 12. klases.
Skolēni atzīst:
• ir ļoti interesanti;
• patīk, ka var darboties ar ierīcēm/ mob.
telefoniem, datoriem u.c.;
• patīk, ka pats varu izdomāt, ko attēlot
un izveidot;
• tas ir ļoti interesanti un noderēs dzīvē,
taisot reklāmas, afišas, plakātus;
• patīk strādāt grupā.

Tas norāda, ka izglītojamie ir atvērti jauninājumiem un radošiem mācību procesiem.
Skolotājiem tā ir laba pieredze veiksmīgākai
pārejai uz jauno kompetenču izglītību.
5. – 9. februārī notiks starptautiskā sanāksme Dānijā. Tās laikā darba grupa pārrunās paveiktos darbus, rezultātus, sagatavos konkrētu
darba plānu turpmākajam periodam. Akcents
būs uz iegūto informāciju metožu ieviešanā
un pilnveidošanā, pieredzes apmaiņu skolas
mācību darba, darba formu dažādošanā un radošu aktivitāšu organizēšanā. Bāzes materiālu
sākums tiek apkopots dokumentos un uzglabāts Google Drive un e-Twining.net vidē. Tiek
izstrādāta arī projekta mājaslapa plašākam interesentu lokam. Jau tagad ir zināms, ka projekta norisei ir ap 6000 sekotāju.
Pedagogu pamatuzdevumi līdz nākamajai
sanāksmei: strādāt pie metožu plānu izveides
un to pilnīgas apkopošanas, materiālu un do-

nekur nav tik labi kā mājās.
- Pavisam noteikti! Regulāra kultūras baudīšana, manuprāt, ļoti attīsta tavu domāšanu.
- Izrāžu apmeklējums palīdz domāt, salīdzināt redzēto ar savu dzīvi un varbūt kādas
labas atziņas paņemt sev. Turklāt tas ir labs
veids, kā atslēgties no ikdienas dzīves, skolas
darbiem, no telefona lietošanas.
- Tā ir iespēja atvērt jaunas kultūras durvis
un biežāk iet uz tādām. Es domāju, ka vajadzētu
braukt ne tikai uz teātri, bet arī uz operu un baletu.
- Šo izrādi iesaku noskatīties visiem jauniešiem, lai spētu sagatavoties savam nākamajam dzīves posmam. Kā arī jauniešu vecākiem
un vecvecākiem, lai novērstu konfliktus, kas
var rasties dažādās situācijās.
Materiālu apkopoja skolotājas
V. Tutāne, I. Daņiļeviča un S. Ratiņa.

Viesītes vidusskolas pedagogi Erasmus+ projekta ietvaros
aprobē radošas mācību metodes

Mix Suprise 5. kl., 10. kl. skolēni darbojas
jauktajā tehnikā.

kumentu sagatavošanas projekta mājaslapas
papildināšanai, veiktas aptaujas un intervijas,
rīkotas diskusijas, sagatavots pilotprojekts/
prezentācija par treniņprogrammas procesu.
Skolotāja S. Ratiņa, autores foto

eTwinnning projekts Rites pamatskolā

Jau no pērnā gada oktobra Rites pamatskolas 2. un 3. klases skolēni kopā ar Mazzalves
pamatskolas skolotāju Agitu Sirsniņu un Rīgas
Sergeja Žoltoka vidusskolas skolēniem piedalījās eTwinning projektā „No Miķeļiem līdz
Ziemassvētkiem”. „eTwinning ir Eiropas skolu
sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā

metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju
tālākizglītību informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju jomā. Tās ir mērķtiecīgi plānotas
aktivitātes mācību procesa ietvaros, kuras tiek
īstenotas, tiešsaistē sadarbojoties skolotājiem
un skolēniem no dažādām valstīm vai vienas
valsts ietvaros (nacionālais projekts).”
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Tā kā mazajiem skolēniem un skolotājām
šī bija pirmā pieredze, tad loģiski, ka nacionālais projekts bija pirmā iepazīšanās ar šo
populāro komunikācijas metodi. Bērni kā
vienmēr aktīvi vēlējās iesaistīties visās aktivitātēs. Projekta mērķis bija izzināt latviešu
tautas tradīcijas, tāpēc nācās mācīties meklēt
informāciju gan bibliotēku krājumos, gan interneta vidē. Bērni šajā laika posmā uzzināja
daudz jauna par mūsu vēsturi. Viens no lielākajiem pārsteigumiem bērniem bija tas, ka
latvieši ļoti lielu nozīmi piešķīra tieši dabas
vērojumiem. Tas deva jaunu impulsu arī viņiem noteiktajās laika zīmju vērošanas dienās
pašiem vērot un pierakstīt – vai tiešām tas atbildīs rakstītajam.
Latviešu spēka zīmju izzināšana – tēma,
kura maksimāli paplašināja redzesloku par
mūsu tautas kultūru. Daži gadskārtu svētki zaudējuši sākotnējo izcelšanās vēsturi un
apvīti mistiskiem nostāstiem. Viena no galvenajām atziņām, kas izkristalizējās, ka latviešu tauta bija ļoti praktiska, darbīga cilvēku
grupa, kura ļoti labi spēja noteikt aktīvā darba
ciklu un atpūtu. Interesantākais bērniem bija
uzzināt, ka latviešiem pārsvarā bija aktīvā at-
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pūta. Sanija uzsvēra: „Jocīgi, ka neviens no
viņiem nekad neslinkoja. Ja ziemas vakaros vīri vija virves un sievas auda, tad bērni
skaļi lasīja grāmatas vai skaitīja un dziedāja
tautasdziesmas.”
Mārtiņdienas aktivitātes nāca ar lielu kņadu. Centrālais notikums bija Mārtiņdienas
gadatirgus. Te varēja pārdot daudzas lietas. Visgrūtākais izrādījās pēdējais posms –
Ziemassvētki. Tika veidoti apsveikumi
un meklētas latviešu tautas dziesmas par
Ziemassvētkiem. Rites pamatskolas skolēni
izlēma, ka pētīs latviešu tautas rotājumu tradīcijas. Jau savlaicīgi Sanijas ģimene pielauza

veselu klēpi ar niedrēm, kuras izmantot, pašiem gatavojot rotājumus. Niedres tika žāvētas, lobīta ārējā miza, sagarinātas un sašķirotas
vienādos gabalos. Katrs pielika savu roku, lai
materiāls būtu sagatavots darbam. Sākot veidot lielo puzuri, sapratām, ka tas ir ĻOTI grūts
darbs, kas prasa milzu koncentrēšanos un
akurātību katrā kustībā. Liels paldies šajā jomā
jāsaka Viesītes galvenajai puzuru darinātājai
Intai Dāboliņai, kas neskopojās ar padomiem
un labprāt dalījās savās zināšanās par puzuru
veidošanu! Viņas gudrība, pamācības mijās ar
vieglu humora piedevu, un mēs tikai varējām
apbrīnot šo viedumu un spēju šajā vecumā sa-

glabāt tādu dzīves optimismu. Vieglākais, protams, bija kartupelī saspraust niedru skaras.
Visīstāko prieku bērniem izraisīja tērzēšana tīmeklī. Sākums bija pagrūts, bet tas visus tā aizrāva, ka projekta noslēguma daļā tērzēšana kļuva par jauku nodarbi gan skolā, gan
mājās. Šis projekts gan bērniem, gan skolotājiem deva nenovērtējamu pieredzi „pārkāpt
pāri” ierastajam un ļauties novitātēm. Iegūtās
zināšanas un praktiskā darbošanās ir ieguvums ikvienam. Šis ir pirmais atbalsta punkts
„lēcienam” nākotnē un jaunos projektos.
Skolotāja V. Liepiņa

Paldies!

Kad izgaisusi piparkūku, eglīšu un svecīšu smarža, kad ar krāšņu salūtu, laimes un
visa laba vēlējumiem sagaidīts Jaunais gads,
Rites pamatskolas kolektīva vārdā vēlos izteikt sirsnīgu pateicību visiem tiem zināmajiem un nezināmajiem „rūķīšiem”, kuri
palīdzēja sarūpēt svētku dāvanas arī skolas
5. – 8. klašu skolēniem. Paldies jums!
Paldies Valdim Levinskim, kura gādātā
svētku egle priecēja visus pirmsskolas bērnus un skolas darbiniekus viņu pasākumos!
Paldies visiem – gan skolēniem, gan
darbiniekiem, kuri ar aizrautību iesaistījās
skolas rotāšanā! Īpašais paldies par burvīgajām svētku rotām pie skolas fasādes saim-

niecības pārzinei Iraidai Kozuliņai! Šogad
mēs jau krietnu laiku pirms Ziemassvētkiem
varējām baudīt svētku noskaņu!
Bet brīnumi nebeidzas līdz ar svētku
aiziešanu – janvārī mūsu pirmsskolas grupu
apciemoja Niels Bendix Knudsen no Rites
Tautskolas un uzdāvināja bērniem milzu
leļļu māju ar visu iekārtojumu!!!
No sirds mūsu lielais PALDIES visiem
„rūķiem” un atbalstītājiem!
Viss pāriet, viss, bet nezūd it nekas,
Un labie darbi atmaksājas visi... /Rainis/
Rites pamatskolas direktore I. Maševska

Viesītes novada jauniešu dome jauniešu
galvaspilsētā 2018 – Madonā
Šī gada 19. janvārī daļa jauniešu no
Viesītes jauniešu domes devās uz sadraudzības pasākumu „Saskrienamies...” jauniešu
galvaspilsētā 2018 – Madonā. Uz to bija sabraukuši jaunieši no visas Latvijas. Pasākumu
svinīgi atklāja ar karoga „Jauniešu galvaspilsēta – Madona” pacelšanu. Turpmāk pasākumā
tikām sadalīti grupās ar citiem jauniešiem,
kurās apspriedām un radoši izpaudāmies tēmās par jauniešu problēmām, aktualitātēm.
Pēc tam mums bija fantastiska iespēja piedalīties improvizācijas teātrī, kurā mēs ar spēlēm
un aktivitātēm izbaudījām, kā ir piedalīties
improvizācijas teātra nodarbībās.

Vakara programmā klausījāmies un iedvesmojāmies no dažādiem aktīviem cilvēkiem Madonā, kuri strādā un darbojas ar
jauniešiem. Katrai „Jauniešu domei” bija
iespēja sevi prezentēt, parādīt, ar ko nodarbojas šī organizācija. Vakara gaitā baudījām
muzikālo skanējumu ar lielisko grupu „Pieci”.
Pasākums bija lielisks, paldies organizētājiem, jo par visu bija padomāts! Paldies sakām
par iespēju iepazīt jaunus cilvēkus, smelties
trakas idejas, un, pats galvenais, fantastiski
pavadīt laiku!
Viesītes Jauniešu dome
Jaunatnes darbiniece K. Matuka

Sākas pieteikšanās 2018./2019. mācību gada
Vītolu fonda administrētajām stipendijām
Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis
labus un teicamus vērtējumus mācību darbā,
ja esi iesaistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan
skolā, gan ārpus tās, arī tu vari kļūt par Vītolu
fonda administrēto stipendiju saņēmēju!
Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēni un
vidējo profesionālo izglītības iestāžu beidzēji
līdz 2018. gada 1. martam tiek aicināti pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām
2018./2019. mācību gadam, kas paredzētas
Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem.

Lai pretendētu uz kādu no stipendijām,
kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai
augstākai, kā arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem: ir no maznodrošinātas ģimenes,
ir bārenis vai audzina viens no vecākiem, ir
no daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs.
Vītolu fonda administrēto stipendiju apmērs ir sākot no 1500 eiro mācību gadā. Katrs
fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendiju vēlas piešķirt un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.
2017./2018. mācību gadā ar stipendiju atbalstu studē 643 jaunieši, stipendijās izmaksāts
vairāk nekā 1080000 eiro. Vītolu fonds admi-
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nistrē vairāk nekā 200 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, privātpersonu ziedojumus
no Latvijas, Amerikas, Lielbritānijas, Kanādas,
Austrālijas, Venecuēlas, Horvātijas, Vācijas un
Zviedrijas. Kopš 2002. gada stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā trīs tūkstoši jauniešu no
visiem Latvijas novadiem. Daļa no viņiem ir
atgriezušies fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda
vēlējumu: „Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem.”
Dokumentu iesniegšanas termiņš:
15.01.2018. – 01.03.2018.
Vairāk informācijas: www.vitolufonds.lv
Facebook: www.facebook.com/VitoluFonds/
Vītolu fonds
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Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra aktivitātes
Janvāra mēnesis Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā ir bijis notikumiem bagāts.
Vēršam uzmanību uz to, ka ir mainīts centra
darba laiks. Šajā mēnesī JIC var lepoties ar
padarīto. Esam izveidojuši savu „Gada grāmatu 2017”, kurā jaunieši dalījās ar savām
pārdomām, sajūtām par aizvadīto gadu centriņā. Esam iemīļojuši ne tikai aizraujošās
kino pēcpusdienas, bet arī erudīcijas spēles,
kurām rīkojam arī čempionātus. Tādēļ aicinām ikvienu nākt un aktīvi piedalīties!
Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra
lepnums ir jaunā virtuve, kurā tiek ceptas
gardas jo gardas piparkūkas, pīrādziņi. Šeit
jauniešiem ir iespēja demonstrēt savas kulinārijas prasmes. Aicinām arī Viesītes novada seniorus dienas pirmajā pusē izmantot
mājīgās centriņa telpas un virtuvīti savām
aktivitātēm.
Februāra mēnesī JIC būs dažādas aktivitātes. Viena no galvenajām aktivitātēm gatavošanās „Svētā Valentīna” dienai, kurā
jaunieši gatavos īpašo Sirsniņpastkasti, kur
varēs atstāt labo vārdu vēstulīti. Protams, rosīsimies arī pa virtuvi, gatavosim gardumus
saviem vēderiem. Mācīsimies pagatavot arī
kaut ko jaunu. Pēc kārtīgas pastrādāšanas
būs arī visiem tik iemīļotās kino filmas.
Sekot informācijai varat: viesite.lv, facebook.com mājas lapā: „Viesītes Jaunatnes
iniciatīvu centrs”.
Viesītes novada Māmiņu klubs saka
Lielu Paldies Mārai Juškevičai par sagādātajām dāvaniņām novada mazajām Sirsniņām!
Māmiņu kluba aktivitātēm varat sekot facebook.com grupā: Viesītes novada
Māmiņu klubs.
Viesītes JIC jaunatnes darbiniece,
Viesītes novada Māmiņu kluba iniciatore
K. Matuka

Viesītes novada jaunieši sveic Viesītes pilsētu
dzimšanas dienā!
Annija: Es novēlu Viesītei daudz izdevušos un veiksmīgu projektu.
Marta: Viesītes dzimšanas dienā novēlu
katram viesītietim savu pilsētu vienmēr turēt
godā un cieņā. Lepoties ar tās izaugsmi un
pozitīvām pārmaiņām.
Ieva: Novēlu mūsu pilsētai augt lielai un
atpazīstamai visā Latvijā.
Zanda: Es Viesītei novēlu daudz aktīvu,
radošu un priecīgu cilvēku!
Viesturs: Tu neesi pati plašākā, bet es tomēr Tevi saucu par savu. Apsveicu Viesīti un
tās iedzīvotājus pilsētas jubilejā!
Elīna: Novēlu Viesītei pastāvēt vēl ilgus
gadus, attīstīties un kļūt par mūsu novada patiesu dvēseli. Daudz pasākumu un aktivitāšu!
Andris: Audz liela un vesela, un skaista,
un laba, un forša, Viesīte!
Eiva: Lai Tevi vienmēr saule silda vissiltāk un lai leduspuķes katros logos ir. Vēlu, lai
Tu vienmēr esi visskaistākā un mīļākā, mana
Viesīte!
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Kultūras ziņas

Lonē iededz ugunskuru barikāžu piemiņai
Ugunskuri, atmiņas 20. janvārī iedegās
Saukas pagasta abos ciematos - gan Lones
centrā, gan Saukā. Saukas centrā šīs atmiņas,
satikšanās ar tiem cilvēkiem, kuri brauca sargāt mūsu Rīgu, mūsu Latviju, nav pārtrūkušas visus šos 27 gadus. Tur liels paldies jāsaka
Veltai Lācei, Indulim Dambergam un citiem!
Pie Lones ugunskura sapulcējās neliels
pulciņš, bet prieks par to, ka atnāca četras
paaudzes. Paldies ugunskura sagatavotājiem, tējas vārītājiem, cienastiņa gādātājiem!
Saukas pagasta zālē bija iespēja noskatīties Z.
Vidiņa filmu „Tēvu barikādes”, ko bija sagādājis M. Buclera Fotogrāfijas kabineta vadītājs G. Spīdainis. Paldies Modrim Lāčplēsim,
kurš atsaucās un piedalījās atmiņu stāstā pie
ugunskura Lonē! Viedus vārdus teica Saukas
draudzes vecākais Valdis Piekuss. Lai mēs
katrs mīlam savu vietu, zemi, sevi un līdzcilvēkus ik sekundi, stundu un dienu! Lai ietu
un katrs kaut ko labu padarītu! Lai daudz kopīgu mirkļu, sagaidot Latvijas 100!
Lones Tautas nama vadītāja
I. Malceniece
G. Spīdaiņa foto

Lones interešu klubiņš „Hortenzijas” aizvadījis jau otro savas pastāvēšanas gadu. Šajā
laika posmā esam piedalījušās pagasta bibliotēkas un kultūras nama rīkotajos pasākumos,
darbojušās radošajās darbnīcās, agrā pavasarī
braucām ekskursijā uz Likteņdārzu kopā ar
novada represētajiem ļaudīm.
Katrā savā saietā pārrunājam mēneša
notikumus pagastā, savās mājās, sējas, ražas, puķu audzēšanas jautājumus, marinēšanas, konservēšanas receptes, ar veselību un
atpūtu saistītus tematus un visādus citādus
jautājumus.
Gada laikā esam svinīgi atzīmējušas divas
70 gadu jubilejas, vienu Zelta kāzu jubileju,
vienu 75 gadu jubileju. Ir bijuši arī skumji notikumi, kad aizsaulē aizvadīta aktīva

„Hortenziju” divgade
mūsu klubiņa dalībniece Velta, bijusī ansambļa dalībniece Aija, sērojām kopā ar Rutu,
kurai mūžībā bija jāaizvada brālis un vīrs.
Diemžēl dzīvē nav tikai prieki vien, kādreiz
arī jāparaud.
Pie pagastmājas kopā ar pagasta vadību
esam iestādījušas trīs hortenziju krūmus, kuri
ne tikai simbolizē mūsu klubiņu, bet šogad
jau priecēja garāmgājējus ar košiem ziediem.
Uz mūsu saiešanām dažreiz ierodas arī
ciemiņi, bez īpašiem uzaicinājumiem – vienkārši atnāk. Bijusī ansambļa vadītāja Sintija
mūs apciemoja, lai kopīgi nodziedātu mīļākās dziesmas, Rasma no Neretas mūs ir
apciemojusi divreiz. Garām skrienot, savas
nebeidzamās darīšanas kārtodama, pie mums
piestāj kultūras namiņa vadītāja Inta. Nekad

savu padomu neliedz un mūs vienmēr atbalsta pagasta pārvaldes vadītāja Sanita, bet pēc
mūsu pulcēšanās visu sakopj un sakārto Inese
Butāne. Par to, lai mums būtu silti, rūpējas
Ārija Gureviča.
Esam priecīgas, ka varam sanākt kopā, atpūsties, „uzlādēties” no mūsu pozitīvisma un
neiestigt ikdienas rutīnā. Jaunajā gadā ieejam
ar jaunām idejām un cerībām uz izdošanos.
Lai veselība, izturība, dzīvesprieks
visām klubiņa dalībniecēm – Sarmītei
Kvitkovai, Skaidrītei Grieķerei, Ērikai
Vilkai, Maijai Vaivariņai, Rutai Lavrovai,
Zelmai Graviņai, Ainai Pērkonei!
„Hortenziju” vadītāja
A. Aišpure

Grāmatas „Tēva skola” atklāšanas
pasākumā

16. decembrī Elkšņu kultūras namā notika grāmatas „Tēva skola” atvēršanas pasākums. Grāmatas autore ir Mirdza Lazdiņa.
Viņas atmiņas, dokumentus un materiālus
apkopot grāmatas formātā palīdzēja novadpētniece Rudīte Urbacāne. Grāmata „Tēva
skola” ir dokumentu, fotogrāfiju, laikabiedru
atmiņu apkopojums par skolas vēsturi Elkšņu
pagastā no 19. gs. sākuma līdz 20. gs. vidum.
Kā spilgtākais notikums – tagadējās skolas
ēkas uzcelšana un iesvētīšana 1937. gadā.
Tas notika laikā, kad par skolas pārzini strādāja Latvijas brīvības cīņu dalībnieks Kārlis
Lazdiņš (1898–1955). Par nopelniem izglītības un kultūras veicināšanā viņš 1936. gadā
apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Viņa
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meita Mirdza Lazdiņa (dz. 1933. g.) skolas
ēkā uzaugusi un guvusi pirmo izglītību, visu
mūžu nerimstoši vākusi materiālus par tās
skolotājiem, skolēniem, darbiniekiem un notikumiem. Pateicoties viņas mūža vākumam,
tapusi šī grāmata.
Tirdzniecībā grāmata „Tēva skola” pieejama grāmatnīcā „Aisma”, Brīvības ielā 157,
Jēkabpilī.
Izdevējs: sabiedriskā labuma biedrība
„Vides un tūrisma attīstības klubs „Sēlija””.
Grāmata drukāta un iesieta SIA „Erante”
Jēkabpilī.
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
A. Niķe
E. Birznieces foto
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Mozaīka no grāmatas atvēršanas svētkiem Elkšņos
Gada nogalē man gadījās būt īpaši jaukā pasākumā. Sveču siltums, ziedi, sapulcējušies viesi, pati
autore un tās atmiņu stāstījums, dzeja, ciemiņu
uzrunas ar laba vēlējumiem, izstāde, sarunas pie
cienasta galda – tāda bija šīs ziemīgās decembra
pēcpusdienas īpašā gaisotne.
Ligita Levinska-Drozdova palīdzēja šķirt Mirdzas
Lazdiņas grāmatas „Tēva skola” lappuses. Viņas teatralizētajā lasījumā izskanēja pašas sacerētais dzejolis
„Divi brāļi”, kas vienaldzīgu neatstāja nevienu, jo zālē
bija klusums un daudziem – acīs asaras.
Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis
Černauskis, sveicot autori, salīdzināja to ar staigājošu enciklopēdiju. Ja kas arī piemirstas par kādu
notikumu vai cilvēku, tad jāprasot Mirdzai – viņa
zināšot no galvas.
Ausma Rubļevska no Slates bija aizkustināta:
„Tik svinīgu brīdi Elkšņi sen nav piedzīvojuši. Tie
ir svētki visiem, kuri ir saistīti ar Elkšņu skolu.”
Grāmatas „Tēva skola” sastādītāja Rudīte

Urbacāne mīļi pārtrauca M. Lazdiņas garo stāstījumu ar vārdiem, ka Mirdziņa var runāt ne tikai
stundām, bet arī dienām – tas izraisīja publikā
sirsnīgus, neviltotus smieklus.
Eva Birzniece ar vīru Tomu no Rīgas dalījās sajūsmā par pasākumu: „Priecājos, ka esmu Elkšņos
satikusi sirsnīgus draugus.”
Elvīra Murāne no Klauces, pārstāvot rokdarbu
pulciņu „Savam priekam”, visu vārdā pasniedza
pašceptu torti, kuru varēja baudīt pasākuma neoficālajā daļā. Viņa pauda savu viedokli par grāmatas
atvēršanas svētkiem, sakot: „Ļoti svinīgs un mīļš
pasākums!”
Arī es vēlos pievienoties šiem vārdiem un teikt:
„Cik labi, ka Elkšņos ir „tēva skola”, kas bija sasaukusi kopā no malu malām ne tikai absolventus un
skolotājus, bet arī citus interesentus! Un galvenais,
ka kopā sanākšana ielēja mūsu sirdīs svētku prieku.
R. Ratniece

Stenders un laiks
Sācies Jaunais – 2018. – gads, līdz ar to
jauni darbi un idejas Stendera biedrībā. Šī
gada 17. janvārī Stendera biedrības valde sanāca uz savu kārtējo valdes sēdi un vienojās
par saviem darbības mērķiem un praktiski
veicamajiem darbiem šim un arī nākošajam
gadam. Stendera biedrības darbība vērsta
uz apkārtējo novadu piesaisti vides objektu
attīstībai un saglabāšanai tuvākajā nākotnē.
Plānoti vairāki interaktīvi pasākumi, kas
noteikti varētu būt interesanti daudziem
novadu iedzīvotājiem. Kā viens no būtiskajiem pasākumiem visā kompleksā ir memoranda sagatavošana un noslēgšana starp
ieinteresētajām pusēm, tas ir, sadarbība
starp Jaunjelgavas novadu, Viesītes novadu,
Sunākstes evaņģēliski luterisko draudzi un
LELB virsvaldi, lai tā būtu efektīva un juridiski pareiza. Tuvākajā nākotnē paredzēta
tikšanās ar arhibīskapu Jāni Vanagu, lai lemtu par teritorijas attīstību, kas noteikti būtu
ļoti būtiska vides objektu projektu izstrādē
un realizācijā kopumā. Ir plānots izveidot
vienotu objektu, kas būtu interesants un
saistošs visiem, kas šeit ierodas. Paredzēti
vairāki pasākumi, lai šīs idejas realizētu, un,
protams, bez iedzīvotāju aktīvas iesaistes tas
nav iespējams .Tāpēc visi interesenti noteikti tiks saukti palīgā ar savām idejām un atbalstu. Viena no tikšanās reizēm ir plānota
aprīļa mēnesī Jaunjelgavas novada Sunākstes

pagastā, lai visus interesentus vairāk iepazīstinātu ar plāniem nākotnē un veicamajiem
darbiem. Tāpat kā katru gadu maija sākumā
ir plānota talka pie Sunākstes Baltās baznīcas, lai kopīgiem spēkiem atjaunotu aleju no
baznīcas līdz mācītājmuižai. Pirms vasaras
tūrisma sezonas sakopsim arī teritoriju un
baznīcā pēc talkas noklausīsimies brīnišķīgu
koncertu sirdij un dvēselei.
Paredzams, ka tuvāko mēnešu laikā
Stendera biedrībai tiks izveidota sava mājaslapa, kur vienmēr būs pieejama plašāka informācija par notiekošo un dažādām
aktivitātēm.
Jaunums, kas tapis, pateicoties Latvijas
Nacionālās bibliotēkas direktoram Andrim
Vilkam, ir visu vecā Stendera darbu digitalizācija – tie šobrīd jau pieejami ikvienam
interesentam Nacionālās bibliotēkas fondos
bez maksas. Ikviens Latvijas iedzīvotājs var
lasīt šos darbus, protams, vecajā drukā, kas
pats par sevi jau ir interesanti. Vēl viens ļoti
vērā ņemams notikums būs Vecā Stendera
rakstu krājums uz apmēram 600 lappusēm,
kas tiks izdots šajā gadā, pateicoties profesores Māras Grudules fantastiskajam darbam,
veicot pētījumus vairāku valstu arhīvos.
Izdevums būs pieejams vairākās valodās.
Tāpat tiek strādāts pie viena no pēdējiem
Stendera manuskriptiem, kas varētu tikt izdots gada nogalē.

2019. gadā Sunākstes Baltā baznīca svinēs 190 gadu jubileju, kurai sadarbībā ar
draudzi laicīgi jāsagatavojas.
Tiek uzdoti jautājumi, kā kļūt par
Stendera biedrības biedru, vai ir iestāšanās
maksa. Vēlreiz tika lemts par kārtību, kādā
veidā tas varētu notikt. Varam viennozīmīgi teikt - iestāšanās un biedru maksas nav.
Vajadzīga tikai vēlme aizpildīt anketu un to
elektroniski vai pa pastu aizsūtīt Stendera
biedrības valdei, un sagaidīt lēmumu.
Stendera biedrības valde organizē arī
konkursus, kas ir guvuši atsaucību. Notika
konkurss, kas bija veltīts Stenderam, kur
galvenā balva bija Latvijas bankas piemiņas monēta, kas izdota par godu Stendera
300 gadu jubilejai. Pareizas atbildes iesūtīja
vairāk nekā 70 cilvēki, no kuriem ar speciālas programmas palīdzību tika noteikts
uzvarētājs. Šāda veida konkursi tiks turpināti nākotnē, lai arvien vairāk ieinteresētu
visus Latvijas novadu iedzīvotājus. Vēl ir
paredzēts uzsākt interaktīvu spēli, kas varētu
būt interesanta daudziem. Šobrīd ir ieteikums interesentiem sekot līdzi aktualitātēm
Facebook.com lapā. Protams, izteikt savus
ierosinājumus un viedokļus.
J. Dimitrijevs,
Stendera biedrības valdes loceklis

Janvāris Rites pagasta bibliotēkā

Rites pagasta bibliotēkā ir veiktas nelielas
pārmaiņas. Ir pārkārtota bibliotēkas lasītavas
telpa. Iegūta plašāka un gaišāka telpa, kur apmeklētāji dienas steigā var nākt atpūsties un palasīt kādu sev interesējošu grāmatu vai žurnālu.
2018. gada Rites bibliotēkā ir iespējams
lasīt 5 žurnālus bērniem un jauniešiem:
Avene, Avenīte, Planētas Noslēpumi, Ilustrētā
Junioriem un Mazajam Floristam.
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Pieaugušajiem ir pieejami 9 žurnāli, no
kuriem divi ir krievu valodā, un 3 laikraksti : Наша Kухня, Praktiskais Latvietis, Ievas
Virtuve, Ievas Stāsti, Dārza Pasaule, 100 Labi
Padomi, Copes Lietas, Ievas Dārzs, Сваты
Заготовки, Ievas Padomu Avīze, Brīvā
Daugava, Brīvā Latvija.
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja
K. Verečinska
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Ciemos Viesītes bibliotēkās

19. janvārī Viesītes vidusskolas 1. a. un b.
klašu skolēni ar audzinātājām E. Kalniešu un
N. Ribicku ciemojās Viesītes bibliotēkās. Viņi
bija atnākuši uz bibliotekāro stundu „Kur mājo
grāmatas”, lai vairāk uzzinātu par bibliotēkām,
to darbu un iespējām, ko tās sniedz.
Pasākuma laikā bērniem tika uzdoti jautājumi par to, vai viņi zina, ko nozīmē vārds
bibliotēka, ar ko tā atšķiras no grāmatnīcas vai
viņu personīgajiem grāmatu krājumiem mājās. Daudzi bērni zināja, kas ir bibliotēka, kur
tā atrodas, un bija jau tās lasītāji. Kad šie jautājumi tika noskaidroti, skolēnus iepazīstinājām ar bibliotēkas fondu kārtojumu, īpaši viņu
vecumam domāto grāmatu kārtojumu. Viņus
pārsteidza tas, ka vienuviet var būt tik daudz
grāmatu un visas sakārtotas noteiktā secībā.
Bērni uzzināja, cik dažādas gan pēc satura, gan
pēc izskata un lieluma – ļoti mazas un lielas,
ar skaistām ilustrācijām – mēdz būt viņiem
domātās grāmatas. Tāpat skolēni iepazinās ar
citām bibliotēkas telpām, izstaigāja pa grāmatu
plauktu labirintiem un ar interesi vēroja līdz
šim neredzēto grāmatu pasauli.
Bibliotēkas lasītavā skolēni tikko iegūtās
zināšanas nostiprināja, pildot darba lapas.
Ar to palīdzību viņi noskaidroja, kā jāuzvedas

un kas vēl jāievēro, ja esi kļuvis par bibliotēkas
lasītāju. Uzzināja bibliotekāra darba pamatpienākumus, varēja uzdot viņus interesējošos
jautājumus.
Pasākuma turpinājumā kopīgi lasījām
L. Ivanovas pasaku grāmatu „Zeķu zaķa pidžamu ballīte” par zaķēna un viņu draugu
piedzīvojumiem. Grāmatas autore tai klāt izstrādājusi jautrus un aizraujošus uzdevumus,
ko centāmies izpildīt pēc grāmatas izlasīšanas.
Pasākuma noslēgumā daļa bērnu, kas jau
ir lasītāji, apmainīja izlasītās grāmatas pret citām, savukārt citi pierakstījās par lasītājiem.
Tā kā viens no bibliotēkas lietošanas noteikumiem noteic, ka, grāmatu lasot, jālieto grāmatzīme, tad promejot katrs skolēns un arī audzinātājas tādu saņēma. Uz tās bez novēlējuma
būt čaklam un kārtīgam lasītājam rakstījām
bibliotēkas darba laikus kā atgādinājumu mūs
neaizmirst un regulāri apmeklēt bibliotēku.
Jāpiezīmē, ka arī mazie ciemiņi bibliotekārēm
bija sagatavojuši līdzīgas dāvaniņas – pašu pagatavotas grāmatzīmes. Paldies par jauko pārsteigumu un bibliotēkas apmeklējumu!
Viesītes vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma
L. Griškenas foto

2018. gada janvāris Saukas bibliotēkā

„Nav zemes citas, kas saulei līdzīga,
Ko apņem tik mirdzošs zils debesklājs,
Tā mana Latvija…”
		

ļojošā piemiņas izstāde. Katru darba dienu interesentiem bibliotēkā ir
iespēja spēlēt spēli – Latvijai – 100.
20. janvāra rītā Saukas ciematiņā tika iedegts 1991. gada
BARIKĀŽU ATCERES UGUNSKURS. Pagātnes notikumi liek mums
kļūt labākiem. Atceroties 1991. gada janvāra barikāžu notikumus,
Saukas ciematiņā ik gadu pulcējas dažādu paaudžu iedzīvotāji, lai
iedegtu ugunskuru, aizdegtu svecītes tiem, kas krita barikāžu laikā.
Barikāžu ugunskuru sagatavoja R. Lūsis, arī ar Latvijas karogu pie
ugunskura R. Lūsis. Viņš ir papildinājis Latvijas jaunsargu rindas.
Dzeju lasīja S. Dzikoviča, I. Elksne. Barikāžu atceres dalībniekus uzrunāja Viesītes novada pašvaldības izpilddirektore, Saukas pagasta
pārvaldes vadītāja S. Lūse.
Bibliotēkā pie karstas tējas tases un V. Elksnes ceptajām maizītēm
risinājās sarunas par notikumiem pirms 27 gadiem. Atmiņu stundā
savu stāstu stāstīja barikāžu dalībnieks I. Dambergs. Īpašu noskaņu
radīja N. Elkšņa spēlētās latviešu dziesmu melodijas.
Interesenti spēlēja arī izglītojošo spēli Latvijai - 100. Ikviens dalībnieks saņēma piemiņas Pateicību ar fotoattēliem no iepriekšējo gadu
atceres pasākumiem.
Rit gadi… Mēs pulcējamies… Dziedam… Deg ugunskurs
te – Saukā.

(A. Silaroze)

Saukas bibliotēkā no 3.01. līdz 15.01. bija skatāma literāta, publicista, žurnālista ALBERTA EGLĪŠA 100. dzimšanas dienai veltīta ce-

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

No kreisās: sauciete Austra Daukste iepazīstas ar izstādes materiāliem,
izstādi uzlūko arī D. Ažušelis.

Nikodems Elksnis.

Foto no bibliotēkas arhīva, V. Elksnes foto

Ugunskura liesmiņas silda…
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Bērns mums atdod to pasauli,
ko esam pazaudējuši, brīnumu pasauli.
Zieda spilgtumu. Liesmas plaiksnīšanos.
Tauriņu. Lapu. Putnu. No jauna radītu.
Brīnumainu.
Mēs redzam to visu ar nevainības acīm.
Un bērna prieks ir mūsējais.

Viesītes novada dzimtsarakstu
nodaļa sveic novada jaundzimušo –

Mārtiņa Gabriela un Nikolas –
vecākus un vēl sirds siltumu un
mīlestību, mazos bērniņus auklējot.
Vai atceries? Tu mani paņēmi pie rokas
un aizvedi…
pāri pureņu ziediem piebērtām pļavām,
pāri vīgriežu saulainām gravām – tur,
kur mīlestība kā puķe
naktsvijoļu smaržās zied.
		/V. Kokle-Līviņa/

Viesītes novada dzimtsarakstu
nodaļa sirsnīgi sveic Dimanta kāzās

Viesītes pagasta iedzīvotājus
Ilgu un Albertu Turkus
(laulība reģistrēta 1958. gada 14. janvārī).

Novēlam saticību un veselību arī
turpmākajos kopdzīves gados!

Dievkalpojumu kārtība Viesītes
katoļu baznīcā februārī:
•

4. februārī plkst. 15.00 (ūdens,
maizes, sveču svētīšana);

•

18. februārī plkst. 15.00.

Pieminam aizsaulē
aizgājušos…
Caur pirkstiem smiltis birst,
Viss aizrit projām, irst.
Vējš, ziedu smaržas glāsts,
Tā beidzas katras dzīves stāsts.

Ivans Ignatjuks

28.11.1974. – 07.01.2018.,Rīga

Aivars Nikitins

14.02.1961. – 15.01.2018. Elkšņu pagasts

Elga Pavāre

18.07.1936. – 19.01.2018. Elkšņu pagasts

Jānis Zaļkalniņš

21.03.1936. – 19.01.2018. Saukas pagasts

Ausma Lapiņa

31.08.1932. – 21.01.2018. Viesīte

Zofija Smigelskiene

05.04.1938. - 23.01.2018. Jaunjelgava

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

KULTŪRAS AFIŠA februārī

Viesītes kultūras pilī

3. februārī plkst. 18.00 Viesītes vidusskolas 12. klases ŽETONU VAKARS
8. februārī SVINĪGS SARĪKOJUMS „Daudz laimes, Viesīte!”
(skat. programmu 1. lpp.)
9. februārī plkst. 10.00 Kino/konferenču zālē tikšanās ar bērnu rakstnieci
Eviju Gulbi. Īpaši gaidīti 1. – 4. klašu skolēni. IEEJA – bez maksas!
14. februārī plkst. 12.00 1. – 4. klašu tautu deju kolektīvu sadancis „Ar prieku dejā!”
17. februārī plkst. 18.00 Baltinavas pagasta dramatiskais kolektīvs „Palādas”
Danskovītes komēdijas „Ontons i Anne” IX daļa „Ontons i Saime”.
Biļetes cena: 3,00 EUR
24. februārī plkst. 17.00 koru sadziedāšanās koncerts „Kad sirds mana dzied!”

Elkšņu kultūras namā
16. februārī plkst. 19.00 Rikardiona (Riharda Millera) un Kristīnes Šomases
Valentīndienas koncerts „Mīlestība – tā ir dzīve”.
Ieeja: EUR 3,00; bērniem - EUR 1,50
24. februārī plkst. 9.00 Zolītes mači (sīkāka informācija pa tālr. 26455251 – Ārijs)

Lones Tautas namā
2. februārī plkst. 10.30 Sveču dienas izdarības Lones bibliotēkā
(organizē Tautas nams kopā ar bibliotēku)
9. februārī plkst. 19.00 Neretas amatierteātra izrāde „Džentelmenis ar pannu”
(rež. A. Kalnāre)
17. februārī plkst. 22.00 ballīte „Lai mīlestība ik dienu staro”
kopā ar „Nakts Pastaigu” (Rēzekne)

Saukas ev. lut. draudzes ziņas

Novēlot Dieva svētību un palīgu Jaunajā
gadā, aicinām ikvienu uz Dievkalpojumiem
Saukas baznīcā katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 14:00.
Saukas pagastmājā Lonē katra mēneša
ceturtajā svētdienā plkst. 14:00 Svētdienas
skola bērniem, katra mēneša trešajā sestdie-

nā plkst. 13:00 – mācītāja pieņemšana.
Tiek
uzsāktas
iesvētes
mācības.
Pieteikšanās pie mācītāja Aleksandra Ivanova,
mob. tel. 29447121.
Nāciet, zvaniet, būsiet gaidīti!
Saukas ev. lut. draudze

Atvadu vārdi mūsu novadniekam
Ēvaldam Ribulim

Kalna augstākajā virsotnē negaidīti
sagriezās puteņa vērpete, no tās uz senču
Svētakmeņa klusi nolaidās kāda sniegpārsla
ar vēsti, ka pirms 81 gada šai vietā dzimušais Ēvalds Ribulis aizgājis Mūžībā…
Ēvalds
Ribulis
(1936.06.10.–
2018.20.01.) DZIMIS TĒVA PAŠROCĪGI
CELTAJĀS
Kalna
Druvu
mājās
Ormaņkalnā. Skolas gaitas uzsāktas
Saukas pagasta Ķesteru pamatskolā. Zēns
1949. gada 25. martā kopā ar ģimeni izsūtīts uz Omskas apgabalu Sibīrijā. Tur pabeidzis vidusskolu un studējis inženierzinātnes Tomskā. Pēc atgriešanās no izsūtījuma
vairāk nekā 40 gadus strādājis uzņēmumā
„Latvijas Dzelzceļš”, no tiem astoņus gadus
Varšavā.
Kopā ar dzīves biedri Valēriju dzīvojis
Ogrē, izaudzināts dēls Oskars, dzimtu turpina trīs mazbērni.
Mums palikuši viņa uzrakstītie stāsti,
divas grāmatas par bagātu piepildītu mūžu

skarbā laikmetā. Pats
vienmēr uzsvēris, ka
gara spēks no dzimtās zemes nācis un
svarīgākais dzīvē ir
ģimenes vērtības un
godīgums. Vissiltākā
atmiņā
novadniekiem pēdējā tikšanās
grāmatas „Laikmetu
griežos. Ormaņkalna
stāsti”
atvēršanas
svētkos 2017. gada nogalē Ogrē, kad autors
jau bija slimnīcā.
Šajā skumjajā brīdī domās esam kopā
ar ģimeni un izsakām visdziļāko līdzjūtību.
Pateicībā par mūsu novada cildināšanu, jo,
mūsu mīļā aizgājēja vārdiem sakot: „Nekur
nav tik spožas un tuvas mūžības zvaigznes
kā Ormaņkalnā…”
Kaimiņi un draugi
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