Programma Viesītes novadam
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, VESELĪBAS APRŪPE
• Pilnveidot esošo sociālās aprūpes infrastruktūru Viesītes
novadā, izveidojot jaunu, modernu Sociālās aprūpes centru
bijušās arodskolas telpās;
• Rūpēties par Neatliekamā medicīniskā dienesta posteņa
saglabāšanu Viesītē;
• Attīstīt mājas aprūpes pakalpojumu pieejamību;
• Nodrošināt atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās;
• Atbalstīt jaunās ģimenes – Māmiņu kluba iniciatīvu;
• Uzlabot sadarbību ar ģimenes ārstiem;
UZŅĒMĒJDARBĪBA UN DARBA VIETAS
• Atbalstīt mazo, vidējo un individuālo uzņēmējdarbību,
jaunu darba vietu radīšanu novadā;
• Iesaistīt uzņēmējus un iedzīvotājus, novada ekonomiskās
attīstības veicināšanā;
• Radīt uzņēmējiem draudzīgu un labvēlīgu vidi jaunu
investīciju piesaistei, saskaņā ar likumdošanu;
• Izmantot iespējas iesaistīties pasākumos nodrošinot darba
vietas bezdarbniekiem un skolēniem;
• Veicināt mājražošanu un vietējās produkcijas realizāciju;
• Attīstīt tūrisma piedāvājumu, tai skaitā aktīvo tūrismu;
• Turpināt sakārtot pašvaldības ceļu infrastruktūru, atbalstot
lielajos uzņēmumus/fermas;
• Veicināt vietējo uzņēmēju dalību pašvaldības iepirkumos;
• Ieviest projektu konkursu uzņēmējdarbības attīstībai;
INFRASTRUKTŪRA
• Sakārtot pašvaldības ceļus. Optimizēt ceļu fonda izlietojumu,
pieprasīt no valsts veikt plānotos darbus ceļu sakārtošanā
novada teritorijā, apgūt ES finansējumu ceļu pārbūvē;
• Īstenot energoefektivitātes pasākumus siltumapgādē,
nomainīt iekārtas Viesītes katlumājā.
• Uzlabot ūdens kvalitāti ciemos un Viesītē;
• Veicināt pašvaldības un privāto īpašumu teritoriju
sakopšanu;
• Attīstīt aktīvās atpūtas objektus – Stendera taku, Riekstu
mežu, Tālivalža gravu, Ormaņkalnu, pilskalnus u.c. sadarbībā
ar zemju īpašniekiem;
• Turpināt projektu iesniegumu sagatavošanu ES struktūrfondu
finansējuma piesaistei, budžeta iespēju robežās;
• Labiekārtot publiskās teritorijas Rites, Saukas, Lones un
Elkšņu ciemos, arī novada kapsētās;
• Sakārtot atkritumu apsaimniekošanu, izglītot iedzīvotājus, lai
samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu;
• Izstrādāt programmu dzīvokļu apsaimniekošanas
sakārtošanai novadā;

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS
• Saglabāt brīvpusdienas 1.-9. klasei un ieviest brīvpusdienas
novada pirmsskolas vecuma bērniem;
• Iesaistīt vecākus izglītības procesa uzlabošanā;
• Atbalstīt izglītojamos vidusskolā ar iespēju apgūt darba
tirgum nepieciešamās prasmes un veicināt patriotisko
audzināšanu;
• Paaugstināt izglītības iestāžu konkurētspēju, uzlabojot
mācību procesa kvalitāti un materiāltehnisko bāzi;
• Kultūras namus attīstīt kā daudzfunkcionālus mūžizglītības
centrus, nodrošināt izglītības iespējas iedzīvotājiem visa
mūža garumā;
• Atbalstīt jauniešu iniciatīvas, tsk. radošo apvienību un
biedrību izveidi, veicināt aktivitātes Viesītes Jaunatnes
Iniciatīvu centrā.
• Uzturēt sadarbību ar Viesītes vidusskolas absolventiem,
sniedzot ilgtspējīgu ieguldījumu jauniešu piesaistei novadam;
• Atbalstīt kultūras dzīvi, saglabāt tradīcijas, pievilcīgu
kultūrvidi, atbalstīt pašdarbības kolektīvus;
• Dialogs ar iedzīvotājiem
• Attīstīt efektīvu pašvaldības pārvaldes struktūru, nodrošināt
pašvaldības budžeta nepieciešamības pamatotību un
izlietojuma caurspīdīgumu;
• Atbalstīt biedrību aktivitātes, to darbības ES fondu līdzekļu
apguvē teritorijā, nodrošināt nevalstiskā sektora aktivitāšu
konkursu pašvaldībā;
• Iesaistīt iedzīvotājus plānošanā, regulāri informēt, organizēt
tikšanās Rites, Elkšņu un Saukas pagastos un Viesītē.
NOVADA ATPAZĪSTAMĪBA UN SĒLIJAS IDENTITĀTE
• Pozicionēt novadu kā Sēlijas sastāvdaļu, saglabāt tās
kultūrvēsturisko mantojumu;
• Uzturēt sadarbību Sēlijas novadu apvienības darbā;
• Piesaistīt radošo personību un uz Sēlijas identitāti orientētu
jauniešu iniciatīvas.

NACIONĀLĀ APVIENĪBA
VIESĪTES NOVADAM UN SĒLIJAI
Kontakti:
Laura Liepiņa, tālrunis: 29334062.
Apmaksā Nacionālā apvienība Viesītes novadam un Sēlijai. Tirāža 2 500 eks.

NACIONĀLĀ APVIENĪBA

VIESĪTES NOVADAM UN SĒLIJAI

LATVIJAS SIMTGADĒ –

VARENU SĒLIJU
3. jūnijā

JĀBALSO

NACIONĀLĀ APVIENĪBA VIESĪTES NOVADAM UN SĒLIJAI
Jānis Dimitrijevs: Mēs lepojamies ar to, ka atrodamies
Sēlijas sirdī Viesītes novadā. Mūsu novada ļaužu sēliskais
sīkstums, neatlaidība un pašlepnums dod novadam
dzīvību un izturību. Ir izveidota jauna darboties spējīga
komanda, kas sadarbībā ar kolēģiem var dod savu
pienesumu novadam kopumā. Novadā ir jūtama izaugsme.
Izveidojušās stabilas zemnieku saimniecības.
Nostabilizējusies uzņēmējdarbība. Tiek veiksmīgi
saglabāts mūsu senču mantojums. Esam sapratuši, ka
attīstās un aug tie, kas saskata perspektīvu. Bet pie
sasniegtā apstāties nedrīkst. Jākļūst par konkurēt
spējīgiem pārējo novadu vidū ar savu vārdu un identitāti.
Aicinu ikvienu novada iedzīvotāju 3. jūnijā izdarīt savu
izvēli un piedalīties vēlēšanās.
Ja vēlētāju apvienības „Nacionālā apvienība Viesītes
novadam un Sēlijai” uzvarēs novada domes vēlēšanās, tad
pašvaldība būs: PARTNERIS PALĪGS ATBALSTS LĪDERIS
Viesītes novads ir attīstīts, tomēr daudzas lietas ir iespējams
darīt labāk kā līdz šim. Mūsu vēlētāju apvienība piedalās
vēlēšanās ar jauniem un arī pieredzējušiem deputāta
kandidātiem. Esam spējīgi, labi izglītoti, pieredzes bagāti.
Mūs atbalsta tie, kas dzīvē sasnieguši augstus mērķus,
pierādījuši, ka Viesītes novads ir dzīvotspējīgs. Mēs
vēlamies rūpēties par iedzīvotājiem, nodrošināt līdzsvarotu
sociālekonomisko attīstību, uzlabot iedzīvotāju dzīves
kvalitāti un radīt pievilcīgu vidi. Mums rūp cilvēki un vide,
kurā dzīvojam.
Kandidātu saraksts:
1. Laura Liepiņa
2. Māris Lācis
3. Aina Pečauska
4. Jānis Pučinskis
5. Sabīne Zupa
6. Modris Lāčplēsis
7. Edgars Līcis
8. Didzis Piekuss
9. Kristīne Līce
10. Andris Baldunčiks
11. Agnija Sladze
12. Jānis Osis

2.

5.

Viesītes novadā jāveic
saimnieciskāka un
lietderīgāka līdzekļu
izmantošana, tos ieguldot
paliekošās vērtībās, kas celtu
visa novada konkurētspēju.
Izglītības iestādēm, jaunajām
ģimenēm un bērniem sniegt
maksimālu atbalstu, jo tieši tā
ir novada nākotne.

Māris Lācis

SIA "Spāres-L" vadītāja vietnieks

Es kā novada jaunā uzņēmēja
uzskatu, ka Viesītes novada
uzņēmējiem jābūt
atpazīstamiem visā Latvijā.
Jauniešiem ir jānodrošina
izaugsmes iespējas tepat
novadā un vecāka gada
gājuma iedzīvotājiem ir
jāsniedz vieglākas un
turīgākas vecumdienas.

Sabīne Zupa

Z/S "Vilciņi" īpašniece

Es Viesītes novadu redzu kā
sakārtotu, drošu mājvietu, kā
pievilcīgu vidi uzņēmējiem un
atbalstu senjoriem, kā spēcīgu līderi
kultūrā, izglītībā un sportā. Es un
mani domubiedri vēlamies, lai
Viesītes novads ir Sēlijas sirds arī
turpmāk. Te dzīvo gudri un spējīgi
jaunieši, bet līdz šim viņi nav
iesaistījušies politikā. Ir pienācis laiks
arī jauniem cilvēkiem rīkoties novada
labā. Ikvienam novada iedzīvotājam,
darba darītājam, atbalstītājam,
novadniekam ir jāapzinās, ka mūs
spēks vairojas, strādājot kopā.
Lai mums kopā izdodas!
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Laura Liepiņa

Viesītes novada pašvaldības
projektu administratore

Viesītes novads – sakopta,
attīstīta vide ar cilvēka
cienīgu iedzīvotāju
labklājību, veselības aprūpi
un aktīvu līdzdalību novadā
notiekošajos un
piedāvātajos procesos.

Aina Pečauska

SIA "Kristīnes Viesītes aptiekas" vadītāja

Es esmu par sakārtotu novadu
– sakoptu vidi, kārtībā esošu
infrastruktūru, efektīvu
saimniekošanu un saprātīgu
līdzekļu izlietojumu.
Manuprāt, tās ir lietas, kuras
var paveikt, neskatoties uz
visai šaubīgo demogrāfisko un
finansiālo situāciju.

Edgars Līcis

Krustpils novada pašvaldības civilās
un darba aizsardzības speciālists

