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4.Viesītes novada domes priekšsēdētāja ziņojums 

 

Viesītes novada pašvaldības darba nodrošināšanu un pašvaldības iestāžu pārraudzību nodrošina 

iestāde “Viesītes novada pašvaldība”. Minētajai iestādei ir šādas pakļautības iestādes:  

 Viesītes novada pirmsskolas izglītības iestāde „ Zīlīte”; 

 Viesītes novada Viesītes vidusskola; 

 Viesītes novada Rites pamatskola; 

 Viesītes novada Viesītes Sporta skola; 

 Viesītes novada Viesītes pilsētas kultūras pils; 

 Viesītes novada Viesītes bibliotēka; 

 Viesītes novada Viesītes novada bāriņtiesa; 

 Viesītes novada Viesītes muzejs „Sēlija”; 

 Viesītes novada mūzikas un mākslas skola;  

 Viesītes novada sociālais dienests 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotas sekojošas nodaļas: 

 grāmatvedība un finanšu nodaļa, 

 kanceleja, 

 attīstības un plānošanas nodaļa, 

 saimniecības nodaļa, 

 kultūras, bibliotēku un sporta organizācijas nodaļa, 

 Saukas pagasta pārvalde, 

 Rites pagasta pārvalde, 

 Elkšņu pagasta pārvalde, 

 Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa,  

 Lones Tautas nams,  

 Rites pagasta Tautas nams, 

  Elkšņu kultūras nams, 

  Saukas pagasta Saukas bibliotēka,  

  Saukas pagasta  Lones bibliotēka, 

  Rites bibliotēka,  

  Elkšņu bibliotēka. 
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Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā  un to ietekme uz finanšu rezultātiem 

Pārskata gadā būtiski samazinājās pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa, virs 

Latvijas Republikas Finanšu ministrijas noteiktās prognozes par   62943 EUR. Valsts budžeta 

mērķdotācija ceļu un ielu uzturēšanai speciālajā budžetā, salīdzinot ar 2013.gadu, pārskata gadā būtiski 

pieauga par 38419 EUR ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai un kapitālajiem remontiem. 

 

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē 

 Prezidenta vēlēšanas. 

 Pedagogu finansēšanas kārtība 

 

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde 

saskaras 

 iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms,  

 dotācijas no Pašvaldību finanšu aizlīdzināšanas fonda,  

 jauniešu un darbaspējas vecumā esošo iedzīvotāju aizplūšanu no novada teritorijas, 

 projektu izvērtēšanas ilgums, 

 Eiropas Savienības projektu gala atskaišu izvērtējuma termiņu un gala maksājumu 

saņemšanas kārtība. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                          J.Dimitrijevs 
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5.Pamatinformācija 

5.1.Novada platības sadalījums 

Viesītes novadā ietilpst Viesītes pilsēta un Viesītes, Elkšņu, Rites, Saukas pagasti. Viesītes 

novada kopējā platība 65023.3 ha.  

56%29%

4%

5%

3% 1% 2%

Novada teritorijas sadalījums

Meža zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme

Ūdens objektu zeme

Purvi

Pārējā zeme

Krūmāji

Zeme zem ēkām,pagalmiem un 
ceļiem

 

Viesītes novadā atrodas ezeri: Saukas ezers 712.17 ha, Piksteres ezers-239.97ha, Viesītes ezers 

201.10 ha. 

5.2. Iedzīvotāji 

Iedzīvotāju skaits novadā uz 31.12.2014. – 4205, t.sk. Viesītes pilsētā – 1754 ,Viesītes pagastā - 

699, Elkšņu pagastā – 522 , Rites pagastā – 617 , Saukas pagastā – 613 . 

 

 

Pēc nacionālā sastāva iedzīvotāju skaits Viesītes novadā uz 01.01.2015 ir šāds: latvieši- 3303 

(79%), krievi – 514 (12%), lietuvieši – 197 (5%), baltkrievi – 78 (2%), poļi – 57(1%), pārējie 56 (1%). 
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5.3.Nodarbinātība 

Bezdarbnieku skaits Viesītes novadā uz 31.12.2014.- 198, t.sk. Viesītes pagastā- 13, Viesītes 

pilsētā-84, Elkšņu pagasta teritorijā – 32, Rites pagasta teritorijā - 44, Saukas pagasta teritorijā – 25. 

Bezdarba līmenis novadā uz 31.12.2014. – 8.7 % . No kopējā bezdarbnieku skaita sievietes 115 (58%), 

invalīdi 20 (10%), ilgstošie bezdarbnieki 61 (31%), pirms pensijas vecuma sievietes 18 (9%), pirms 

pensijas vecuma vīrieši 15 (8%), jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem 22 (11%), personas pēc bērnu 

kopšanas atvaļinājuma 13(7%). 

5.4.Ceļu infrastruktūra 

Viesītes novadā kopējais autoceļu un ielu garums sastāda 311.20 km, no tiem  novada teritorijā 

ar melno segumu segti  13.9 km. Viesītes ielu kopgarums ir 19.00 km, tiltu garums 18 metri. 

5.5.Lauksaimniecība un mežsaimniecība 

Novadā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ir aptuveni 18826.6 ha, kas ir 29 % no 

novada kopējās platības. Aramzeme aizņem 13805.1 ha, pļavas 1620.6 ha, ganības 3017.9 ha un augļu 

dārzi- 383 ha. Vislielākās platības- 62 % no novada teritorijas aizņem meži, purvi un krūmāji. 

5.6.Dzimtsaraksti 

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2014.gadā reģistrētas 8 laulības, 30 dzimšanas un  66 

miršanas.  

5.7. Pašvaldības lēmējvara 

          Viesītes novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Viesītes 

novada pašvaldības darbību nosaka ar Viesītes novada domes 17.07.2013. sēdes lēmumu (protokols 

Nr.11;8#) apstiprinātie Viesītes novada domes saistošie noteikumi Nr.6. 

 “VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”. 

Domes deputāti - 9 (ievēlēti 2013.gada jūnijā) 

Viesītes  novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs 

2013.gada jūnijā darbu sāk jaunievēlētā Viesītes  novada dome 9 deputātu sastāvā: 

Jānis Dimitrijevs – Domes priekšsēdētājs, 

Andris Baldunčiks  – Domes priekšsēdētāja vietnieks, 

Rudīte Urbacāne- deputāte, 

Roberts Orups- deputāts, 

Aina Pečauska- deputāte, 

Rimants Šveds- deputāts, 

Juris Līcis- deputāts, 

Māris Malcenieks- deputāts, 

Svetlana Andruškeviča- deputāte. 
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5.8.Viesītes novada pašvaldības pakļautībā 2014.gadā: 

Viesītes novada pašvaldība; 

Elkšņu pagasta pārvalde; 

Rites pagasta pārvalde; 

Saukas pagasta pārvalde; 

Viesītes pirmsskolas izglītības iestāde ’’Zīlīte’’; 

Rites pamatskola; 

Viesītes  vidusskola; 

Viesītes Sporta skola; 

Viesītes Mūzikas un  mākslas skola; 

Viesītes Kultūras pils; 

Elkšņu Kultūras nams; 

Rites pagasta Tautas nams; 

Lones Tautas nams; 

Viesītes bibliotēka; 

Elkšņu bibliotēka; 

Rites bibliotēka; 

Saukas pagasta  Saukas bibliotēka; 

Saukas pagasta  Lones bibliotēka; 

Viesītes muzejs  „Sēlija”; 

Saimniecības nodaļa. 

 

5.9.Viesītes  novada  kapitālsabiedrības un finanšu ieguldījumu sabiedrības 

Radniecīgās kapitālsabiedrības: 

SIA “Pērlīte” – 100% kapitāla daļas; 

SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” – 100% kapitāla daļas; 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” – 100% kapitāla daļas; 

SIA “Viesītes transports” – 100% kapitāla daļas. 

Asociētās kapitālsabiedrības: 

KS ‘’Ritenis’’ – 48.73 % kapitāla daļas. 

Biržās kotētās un nekotētās kapitālsabiedrības: 

SIA’’ Vidusdaugavas SPAAO’’- 1.9 % kapitāla daļas; 

SIA’’ Jēkabpils autobusu parks’’ – 9% kapitāla daļas. 

Finanšu ieguldījumu sabiedrības: 

Saukas Dabas parka biedrība – 142 EUR biedru nauda. 

 

 



Viesītes novada 2014.gada publiskais pārskats 

 10 

5.10.Domes izveidotās komitejas un komisijas 

Domē darbojas 3 pastāvīgās komitejas: 

Finanšu komiteja 9 cilvēku sastāvā; 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja  4 cilvēku sastāvā; 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 4 cilvēku sastāvā. 

 

Viesītes novada pašvaldībā darbojas šādas 11  pastāvīgās komisijas: 

 

Administratīvā komisija 8 cilvēku sastāvā; 

Iepirkuma komisija 5 cilvēku sastāvā; 

Ceļu fonda  komisija 8 cilvēku sastāvā; 

Viesītes pilsētas zemes komisija 5 cilvēku sastāvā; 

Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisija 3 cilvēku sastāvā; 

Komunālo jautājumu komisija 8 cilvēku sastāvā; 

Bilanču un revīzijas komisija 7 cilvēku sastāvā; 

Nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisija 7 cilvēku sastāvā; 

Publisko pasākumu rīkošanas saskaņošanas komisija 4 cilvēku sastāvā; 

Koku ciršanas atļauju izsniegšanas komisija 3 cilvēku sastāvā; 

Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisija 7 cilvēku sastāvā. 

6. Bāriņtiesa 

Bāriņtiesa īsteno bērnu tiesību aizsardzību Viesītes novada administratīvajā teritorijā, analizē 

stāvokli bērna tiesību ievērošanas jomā, izstrādā un atbilstoši savai kompetencei īsteno bērna tiesību 

aizsardzības programmu . 

Bāriņtiesas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms: pārskatu sniegšanas kārtība un 

kārtība, kādā var pārsūdzēt bāriņtiesas izdotos administratīvos aktus vai bāriņtiesas faktisko rīcību, kas 

ir paredzēta Bāriņtiesu likumā. 

Bāriņtiesa 2014. gadā iekasējusi valsts nodevu par pakalpojumiem – 2025.15 EUR (divi tūkstoši 

divdesmit pieci euro 15 centi), atbilstoši stingrās uzskaites kvīšu grāmatiņās norādītajam, valsts 

nodevas norādītajā apmērā iemaksātas domes kasē. Pagasta pārvaldēs par notariālajām darbībām 

iedzīvotāji norēķinās pagastu pārvaldes kasēs. 

 Dokumentu aprite bāriņtiesā: 

lietvedībā esošo lietu kopējais skaits 94- 

 no tām pārskata gadā no jauna ierosinātas 15 lietas, 

 saņemti un reģistrēti 41 iesniegums, 

 saņemtas 130 vēstules, 

 nosūtīta 250 vēstule, 

 pieņemti 30 lēmumi. 
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Viesītes novada bāriņtiesas administratīvajā teritorijā atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības 4 

mātēm un 2 tēviem, 13 bērni atgriezti ģimenēs, ar 2 ģimenēm turpina strādāt Sociālais dienests. 

Ārpusģimenes aprūpē –institūcijās gada beigās atradās 4 bērni. 

Ar Jēkabpils rajona tiesas spriedumu 1 mātei atņemtas aizgādības tiesības par 2 bērniem, 1 tēvam 

atņemtas aizgādības tiesības par 3 bērniem. 

Pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā 

www.viesite.lv  par bāriņtiesas kompetencē esošajiem jautājumiem pārskata gadā tika ievietotas 

publikācijas ar informāciju. 

7. Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem novadā 

2014. gadā dažādu projektu īstenošanai un līdzfinansējuma nodrošināšanai Viesītes novada 

pašvaldība ar Valsts kasi noslēdza piecus aizņēmuma līgumus par kopējo summu 2101489 EUR 

Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF), Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) un 

pašvaldības investīciju programmas ietvaros apstiprināto projektu realizācijai izlietoti 518153 EUR. 

Pašvaldības infrastruktūras objektu sakārtošanai un autonomo funkciju veikšanai no 

aizņemtajiem līdzekļiem izlietoti 1583337 EUR. Par šiem līdzekļiem 2014. gadā veikta rekonstrukcija/ 

renovācija četros pašvaldības infrastruktūras objektos, t.sk. “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Rites pamatskolā” – 167438.00 EUR; “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai PII “Zīlīte” Pavasara ielā 6a”- 350715.00 EUR; 

“Amatniecības ekspozīcijas izveidošana Viesītes muzejā Sēlija”- 29530.00 EUR. Pārskata gadā par 

dažādu fondu līdzekļiem infrastruktūras sakārtošanai pabeigts projekts” Vietējo produktu attīstība 

VidusBaltijā”-84291.00 EUR. 

8.Personāls 

2014.gada laikā pastāvīgi nodarbināti vidēji 293 darbinieki, no tiem: administrācijā 28, sociālā 

aprūpe 30, kultūra 51, izglītības iestādēs  130, saimniecības nodaļa 54. 

No pašvaldībā strādājošajiem 293 darbiniekiem 28 ir pensijas vecumā, sievietes 212 (72 %), t.sk. 

pensijas vecumā 21, vīrieši 81 ( 28 %), t.sk. 7 pensijas vecumā. 

Kadru mainība lielāka vienkāršo profesiju vidū. Tuvāko gadu laikā būs nepieciešami jauni kadri 

vairākās pašvaldības iestādēs, protams, ja vien iedzīvotāju skaitam novadā būtu tendence palielināties.  

9.Komunikācija ar sabiedrību  

Viesītes novada pašvaldībā turpinās sadarbība ar dažādām sabiedriskajām organizācijām, novada 

iedzīvotājiem ar mērķi risināt sabiedrībai aktuālus jautājumus. Novada iedzīvotājiem un viesiem ir 

iespēja piedalīties aktuālu jautājumu risināšanā pašvaldībā, sniegt priekšlikumus un ģenerēt idejas 

novada attīstības, izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un citos jautājumos. Pārskata gadā pastāvīga 

saikne tika uzturēta ar centrālajiem un reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, nodrošinot tos ar 

savlaicīgu informāciju par pašvaldības aktualitātēm un skaidrojot domes pieņemtos lēmumus.  

http://www.viesite.lv/
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Katru mēnesi informācija par plānoto un paveikto tika atspoguļota tādos plašsaziņas līdzekļos kā 

„Brīvā Daugava”, „Jaunais Vēstnesis”, „Radio1”, „Latgales Reģionālā televīzija”, „Delfi Novados” un 

Latvijas pašvaldību savienības izdevumā „Logs”, pašvaldības laikrakstā ’’Viesītes Vēstis”’.  

2014.gadā katru mēnesi tika izdots Viesītes pašvaldības laikraksts „Viesītes Vēstis” 1300 

eksemplāru tirāžā. To bez maksas saņēma Viesītes novada iedzīvotāji un viesi. Pašvaldības laikrakstā 

tika publicēti pašvaldības saistošie noteikumi, atspoguļoti un skaidroti pašvaldības lēmumi un veiktie 

darbi, tostarp sniegta informācija par notiekošo novada izglītības un kultūras iestādēs. Sabiedrības 

intereses piesaistīšanai un informācijas kvalitātes uzlabošanai avīzes viena lapa ir veidota krāsaina, 

iekļaujot tajā informāciju par pašvaldībā risinātajiem jautājumiem domes sēdēs, komitejās, komisijās, 

plašu kultūras un sporta pasākumu plānu, kā arī regulāri atspoguļojot iedzīvotāju labklājības 

uzlabošanai veiktos pasākumus. Lai tiktu atspoguļota pēc iespējas vispusīgāka un objektīvāka 

informācija, avīzes sagatavošanā iesaistīti pašvaldības un tās iestāžu darbinieki, dažādu organizāciju 

un biedrību pārstāvji, kā arī novada jaunā paaudze. 

2013. gadā Viesītes novada pašvaldība, lai uzlabotu komunikāciju ar sabiedrību, izveidoja kontus 

divos sociālajos tīklos, kuri veiksmīgi savas funkcijas sabiedrības informēšanā veica arī 2014. gadā – 

http://www.draugiem.lv/viesitesnovads/ un https://www.facebook.com/viesitesnovads tā pat konts tika 

uzturēts arī https://twitter.com/ViesitesNovads .  

Sadarbībai ar nevalstisko sektoru Viesītes novada pašvaldība 2014. gadā turpināja uzturēt un 

papildināt atsevišķu sadaļu pašvaldības mājas lapā – sabiedriskās un reliģiskās organizācijas – kur 

ikvienai organizācijai ir iespēja publiskot informāciju par sevi.  

10. Finanšu resursi un iestādes darbības rādītāji 

10.1. Viesītes novada pamatbudžets 

IEŅĒMUMI 

Izpilde 

2014.gadā 

Izpilde 

2013.gadā 

% pret 

2013.g. 

Iedzīvotāju Ienākuma nodoklis no Valsts kases sadales 

konta no pārskata gada ieņēmumiem 1395498 1450070 96 

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 202593 190029 107 

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 26083 7087 368 

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 0 13120 0 

Saņemts no sadales konta IINodoklis 13920 8206 170 

Ieņēmumi no ieguldījumu meitas un asociētās 

kapitālsabiedrībās pārdošanas un pārvērtēšanas 14591 49264 30 

Ieņēmumi no finanšu ieguldījumu sākotnējās atzīšanas 

iestādes bilancē 0 180332 0 

Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu 

atlikumiem Valsts kasē , kredītiestādēs 27 7 386 

http://www.draugiem.lv/viesitesnovads/
https://www.facebook.com/viesitesnovads
https://twitter.com/ViesitesNovads
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Ieņēmumi no nedrošiem(šaubīgiem) debitoru parādiem 

izveidoto uzkrājumu samazināšanas 1126 8137 14 

Pārējie iepriekš neklasificētie finanšu ieņēmumi 1288 0 0 

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās 2183 2594 84 

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, 

grozīšanu un papildināšanu 98 100 98 

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 588 313 188 

Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto 

oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 188 411 46 

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 646 916 71 

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 1729 13277 13 

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 5362 6797 79 

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas 

realizācijas 854 569 150 

Ieņēmumi no vecāku maksām 5088 8095 63 

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 8514 7393 115 

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem 

kancelejas pakalpojumiem 411 553 74 

Ieņēmumi par telpu nomu 12815 8687 148 

Ieņēmumi par zemes nomu 4343 3943 110 

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 8287 2464 336 

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 8238 6313 130 

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 458 407 113 

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 4112 2736 150 

Ieņēmumi no naturālā veidā saņemtajām materiālajām 

vērtībām 154946 2309 6711 

Nenaudas darījumu ieņēmumi 0 2559980 0 

Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi 119287 3483 3425 

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 3021 46212 7 

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji 

finansētām personām un no budžeta nefinansētām 

iestādēm 63683 0 0 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 

mērķim 898481 623571 144 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 747020 614326 122 

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumi 

ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts 

budžeta iestādēm 131652 375004 35 

Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta 

iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti 421063 137620 306 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 39915 49943 80 

IEŅĒMUMI KOPĀ 4382763 6394404 69 
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IZDEVUMI KOPĀ 4062780 3731533 109 

Dome 
548081 581956 94 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 
21251 19681 108 

Bāriņtiesa 
30744 30152 102 

Attīstības un plānošanas nodaļa 
124041 107460 115 

Vides aizsardzība 
264228 274172 96 

Saimniecības nodaļa 
713678 598261 119 

Ielu apgaismojums 
17782 15336 116 

Atpūtas, kultūra un sporta pasākumi 
530009 444360 119 

Izglītība (pirmsskolas, pamata un vidējā) 
1412661 1264506 112 

Interešu izglītība (Mūzikas un mākslas skola, Sporta skola) 
202497 193274 105 

Sociālā aizsardzība un palīdzība 
400305 395649 102 

 

10.2.Viesītes novada ārpusbudžets 

 
Izpilde 

2014.gadā 

Izpilde 

2013.gadā 

% pret 

2013.g. 

IEŅĒMUMI KOPĀ 
169788 148044 115 

Nodokļu ieņēmumi 
12867 17358 74 

Pārējie ieņēmumi 
459 438 105 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 
1223 1079 113 

Transferti 
155239 129170 120 

IZDEVUMI KOPĀ 
122615 136214 90 

Vispārējie valdības dienesti 
0 323 0 

Vides aizsardzība 
122615 135891 90 

 

10.3. Ziedojumi un dāvinājumi 

 

Budžeta izpilde   

2014.gadā 2013.gadā 
% pret 

iepriekšējo 

gadu 

IEŅĒMUMI KOPĀ 
10433 15255 68 

Transferti 
7037 0 0 

Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi  
1979 14539 14 

Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 
1417 716 198 

IZDEVUMI KOPĀ 
708 16507 4 

Administratīvie izdevumi, kursu un semināru 

organizēšana 0 0 0 

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 708 5408 13 

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 
0 11098 0 
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10.4.Aizņēmumi 

 

Valsts kase 

Radniecīgās kapitālsabiedrības SIA “ Viesītes Komunālā Pārvalde” 

pamatkapitāla palielināšanai KF projekts “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Viesītē” īstenošana. 

Valsts kase 
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Rites pamatskolā. 

Valsts kase 
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

PII “Zīlīte” Pavasara ielā 6a 

Valsts kase 

Radniecīgās kapitālsabiedrības SIA “ Viesītes Komunālā Pārvalde” 

pamatkapitāla palielināšanai KF projekts “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Viesītē” īstenošana. 

Valsts kase Vietējo produktu attīstība VidusBaltijā. 

Valsts kase 
Kaļķu ielas rekonstrukcija posmā no P. Stradiņa ielas līdz Robežu 

ielai Viesītes pilsētā. 

Valsts kase Amatniecības ekspozīcijas izveidošana Viesītes muzejā “Sēlija”. 

 

10.5.Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

 

Finansiālie rādītāji 2014.gads 2013.gads 

% pret 

iepriekšējo 

gadu 

IEŅĒMUMI 4382763 6394404 69 

Nodokļu ieņēmumi 
1638094 1668512 98 

Nenodokļu ieņēmumi 
113250 272853 42 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 
329605 2652576 12 

Transferti 
2301814 1800463 128 

Ziedojumi 
0 0 0 

IZDEVUMI 
4062780 3731533 109 

Kārtējie izdevumi 
2830342 2614982 108 

Procentu izdevumi 
5830 2127 274 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 
218717 166429 131 

Uzturēšanas izdevumu transferti 
124644 178659 70 

Kapitālie izdevumi 
760200 670424 113 

Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš 

123047 98911 124 
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11.Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 

2014. gada 19. marta domes sēdē ar lēmumu Nr. 19 apstiprināta „Viesītes novada attīstības 

programma 2014.-2020. gadam”. Pārskata gadā tika uzsākts darbs pie Viesītes novada pašvaldības 

attīstības plānošanas dokumentu: „Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2014. līdz 2028. 

gadam”, „Viesītes novada attīstības programma 2014.-2020. gadam” un „Viesītes novada pašvaldības 

Investīciju plāns 2014.-2020. gadam”  ieviešanas. Lai veicinātu novada attīstību un uzlabotu sniegto 

pakalpojumu kvalitāti novada iedzīvotājiem, realizēti sekojoši projekti: 

Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētais projekts ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Viesītē”, uzsākts 2011. gada jūlijā un noslēgsies 2015. gada jūnijā. Kopējā projekta summa ir 2 879 

315,63 EUR. 

Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētais projekts „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes 

paaugstināšana Viesītē”, uzsākts 2012. gada jūlijā un noslēgsies 2015. gada janvārī. Kopējā projekta 

summa ir 708 972,35 EUR. 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētais projekts „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, Pavasara ielā 6a, 

Viesītē, Viesītes novadā”, uzsākts 2013. gada decembrī un noslēdzās 2014. gada jūnijā. Kopējā 

projekta summa 377 641,20 EUR, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 251 214,02 EUR. 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētais projekts „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rites pamatskolā”, uzsākts 2013. gada decembrī un 

noslēdzās 2014. gada jūnijā. Kopējā projekta summa 183 105,87 EUR, no kuriem pašvaldības 

līdzfinansējums 116 570,55 EUR. 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekts LLIV-340 

„Vietējo produktu attīstība VidusBaltijā”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 

uzsākts 2012. gada augustā un noslēdzās 2014. gada februārī. Kopējā projekta summa Viesītes novada 

pašvaldībai ir 75 981,66 EUR, no kuras pašvaldības līdzfinansējums ir 7 598,17 EUR. 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekts LLV-393 

„Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošanai”, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF), uzsākts 2014. gada martā un 

noslēgsies 2015. gada jūnijā. Projekta kopējā summa Viesītes novada pašvaldībai 15 750,00 EUR, no 

kuras pašvaldības līdzfinansējums ir 1 575,00 EUR. 

Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts ”Publisko interneta pieejas 

punktu attīstība Viesītes novadā”, uzsākts 2014. gada oktobrī un noslēgsies 2015. gada jūnijā. Kopējā 

projekta summa 36 002,60 EUR, no kuras pašvaldības līdzfinansējums ir 4 320,31 EUR. 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais projekts „Robežu 

ielas rekonstrukcija posmā no Amatnieku ielas līdz Viesītes pilsētas robežai”, uzsākts 2013. gada aprīlī 

un noslēdzās 2014. gada oktobrī. Kopējā projekta summa ir 91 556,29 EUR. 
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Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais projekts „Aktīvās 

atpūtas zonas izveide Viesītē”, uzsākts 2013. gada aprīlī un noslēdzās 2014. gada augustā. Kopējā 

projekta summa ir 6750,10 EUR, no kuras pašvaldības līdzfinansējums 1 729,37 EUR. 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais projekts „Paula 

Stradiņa skolas ieejas pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, uzsākts 2013. gada aprīlī un 

noslēdzās 2014. gada jūnijā. Kopējā projekta summa ir 9 716,98 EUR, no kuriem pašvaldības 

līdzfinansējums 2 489,48 EUR. 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais projekts „Mūsdienīga 

ekspozīcijas telpa Atmiņu istabai Elkšņos”, uzsākts 2013. gada aprīlī un noslēdzās 2014. gada aprīlī. 

Projekts tika sagatavots sadarbībā ar biedrību „Vides un tūrisma attīstības Klubs SĒLIJA”. Kopējā 

projekta summa 8 556,31 EUR, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 872,80 EUR. 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais projekts „Ūdens 

ņemšanas vietas ierīkošana Saukas pagasta Galvānu kapsētā”, uzsākts 2013. gada aprīlī un noslēdzās 

2014. gada jūlijā. Kopējā projekta summa ir 2056,52 EUR, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 

526,89 EUR. 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais projekts „Tautas 

tērpu iegāde Rites pamatskolas 1.-4. klašu deju kolektīvam”, uzsākts 2013. gada aprīlī un noslēdzās 

2014. gada jūlijā. Kopējā projekta summa ir 945,20 EUR, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 

242,16 EUR. 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais projekts 

„Amatniecības ekspozīcijas izveidošana Viesītes muzejā „Sēlija””, uzsākts 2014. gada februārī un 

noslēdzās 2014. gada novembrī. Kopējā projekta summa ir 36 292,59 EUR, no kuriem pašvaldības 

līdzfinansējums 6 298,71 EUR. 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais projekts „Viesītes 

novada pašvaldības mežu: Vecskrāžnieki un Jaunnomalnieki ekonomisko vērtību palielināšana”, 

uzsākts 2014. gada janvārī un noslēdzās 2014. gada decembrī. Kopējā projekta summa ir 6 127,45 

EUR, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 3 089,06 EUR. 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais projekts „Aktīvās 

atpūtas taku izveidošana un ūdens sporta inventāra dažādošana kempingā „Pērlīte””, uzsākts 2014. 

gada aprīlī un noslēdzās 2014. gada augustā. Kopējā projekta summa ir 14 141,95 EUR, no kuriem 

pašvaldības līdzfinansējums 7 256,65 EUR. 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais projekts „Mīlestības 

takas rekonstrukcija Viesītes pilsētā 1. kārta”, uzsākts 2014.gada jūnijā, noslēgsies 2015.gada aprīlī. 

Kopējā projekta summa ir 9 636,59 EUR, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 3 545,82 EUR. 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētais projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 

pašvaldībās”, uzsākts 2012. gada janvārī un noslēdzās 2014. gada novembrī, projekta kopējā summa ir 

125 491,52 EUR. 
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Zivju fonda līdzfinansētais projekts „Zivju resursu pavairošana un atražošana Viesītes novada 

Viesītes ezerā”, uzsākts 2014. gada jūnijā un noslēdzās 2014. gada decembrī. Kopējā projekta summa 

ir 1 653,85 EUR, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 430,00 EUR. 

Zivju fonda līdzfinansētais projekts „Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā”, uzsākts 2014. 

gada jūnijā un noslēdzās 2014. gada oktobrī. Projekts tika sagatavots sadarbībā ar Saukas dabas parka 

biedrību. Kopējā projekta summa ir 6 000,00 EUR, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 430,00 

EUR. 

Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) līdzfinansētais projekts „G.F.Stendera kapavietas 

labiekārtošana”, uzsākts 2013. gada septembrī un noslēdzās 2014. gada jūnijā. Kopējā projekta summa 

ir 1 138,30 EUR. 

Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) līdzfinansētais projekts „Viesītes šaursliežu dzelzceļa 

lokomotīvju depo arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un tehniskā izpēte”, uzsākts 2014. gada 

maijā un noslēdzās 2014. gada decembrī. Kopējā projekta summa 2 290,17 EUR. 

Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) līdzfinansētais projekts „Augstvērtīga tulkotā un 

oriģinālliteratūra bibliotēkās”, uzsākts 2014. gada oktobrī un noslēdzās 2014. gada novembrī. Kopējā 

projekta summa 443,55 EUR. 

Eiropas Komisijas finansēts projekts „Soļo vesels”, uzsākts 2014. gada februārī un noslēgsies 

2015. gada februārī. Kopējā projekta summa ir 5 346,99 EUR. 

Nodarbinātības valsts aģentūras līdzfinansēts projekts „Nodarbinātības pasākumi vasaras 

brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, 

uzsākts 2014. gada jūnijā un noslēdzās 2014. gada augustā. Kopējā projekta summa 3618,60 EUR, no 

kuras pašvaldības līdzfinansējums ir 2 081,10 EUR. 

VSIA Latvijas Televīzijas sadarbībā ar AS Aldaris rīkotā konkursa „Iekārto savu hokeja 

laukumu!” atbalstītais projekts „Hokeja laukuma atjaunošana Viesītes pilsētā”, uzsākts 2013. gada 

decembrī un noslēdzās 2014. gada janvārī. Kopējā summa 2 276,59 EUR. 

A/S „Latvijas valsts meži” finansētais projekts „Aktīvs līdz sirmam vecumam”, uzsākts 2014. 

gada maijā un noslēdzās 2014. gada septembrī. Projekts tika sagatavots sadarbībā ar Saukas dabas 

parka biedrību. Kopējā projekta summa 3 387,17 EUR. 

Pamatojoties uz 2013. gada 16. decembra domes sēdes lēmumu „Kārtība, kādā Viesītes novada 

dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko 

personu projektu konkursiem” Viesītes novada pašvaldība 2014. gadā izsludināja pirmo projektu 

konkursu, kurā tika atbalstīti sekojoši projekti: 

 „Biedrības „Vides un tūrisma attīstības klubs „Sēlija” projekts „Aktīvā tūrisma taka 

Ormaņkalnā”, pašvaldībai piešķirot līdzfinansējumu 430,00 EUR apmērā. 

 Viļņa Vietnieka projekts „Grāmatas „Saukas skices” izdošana”, pašvaldībai piešķirot 

līdzfinansējumu 430,00 EUR apmērā. 
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 Biedrības „Saukas sabiedriskais centrs” projekts „Krājuma „Mūsu stāsti” izdošana”, 

pašvaldībai piešķirot līdzfinansējumu 430,00 EUR apmērā. 

 Biedrības „Sēļu klubs” projekts „Sēlijas mācība novados”, pašvaldībai piešķirot 

līdzfinansējumu 430,00 EUR apmērā. 

 Saukas ev. lut. draudzes projekts „Svētki Dievnamā sākas un beidzas laukumā pie tā”, 

pašvaldībai piešķirot līdzfinansējumu 430,00 EUR apmērā. 

 Rites vietējās iniciatīvas grupas projekts „Bērnu rotaļu laukumu izveidei Druviņas mājas 

pagalmā”, pašvaldībai piešķirot līdzfinansējumu 200,00 EUR apmērā. 

 Iniciatīvas grupas „Vienmēr kopā” projekts „Sporto! Esi aktīvs, esi labs!”, pašvaldībai 

piešķirot līdzfinansējumu 337,00 EUR apmērā. 

 Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” projektam „Aiz apvāršņa”, pašvaldībai piešķirot 

līdzfinansējumu 430,00 EUR apmērā. 

12. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 „Vides izglītības nometne Rites pamatskolas un Viesītes vidusskolas 1.-8.klašu skolēniem” 

Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstam. 

 „Vislatvijas skolu projekts „Esi līderis”” SIA „Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta 

akadēmijas” Mācību centra LUMA atbalstam. 

 „Krātuves iekārtošana atbilstoši Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu” Kultūras 

ministrijas atbalstam. 

 „Inventāra iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Viesītes novada 

ūdenstilpēs” Zivju fonda atbalstam. 

 „Dzimis Sēlijā” Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam. 

 „Materiāltehniskās bāzes uzlabošana profesionālās ievirzes programmas „Vizuāli plastiskā 

māksla” īstenošanai Viesītes Mūzikas un mākslas skolā” Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam. 

 „Zivju resursu pavairošana un atražošana Viesītes novada Viesītes ezerā” Zivju fonda 

atbalstam. 

 „Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā” sadarbībā ar Saukas dabas parka biedrību Zivju 

fonda atbalstam. 

 „Zaļie un mīļie pirkstiņi” sadarbībā ar biedrību „Cerību krustceles” Latvijas vides 

aizsardzības fonda atbalstam. 

 „Tērpi no Sēlijas kā muzeja „Sēlija” vizītkarte” Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam. 

2015. gadā plānots turpināt iesāktos projektus un jau ir uzsākts darbs pie 7 infrastruktūras 

projektiem: divu grants ceļu:  V19 Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles, S7 Ozoliņi – Ķeķāni - Zīlāni 

atjaunošanas, jauna ceļa izbūves Saukas arodskolas krustceles un ceļa V61 Kalna Dambrāni – Šūšānu 

kapi rekonstrukcijas uzņēmējdarbības infrastruktūras piena lopkopības attīstības atbalstam novadā, 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas Viesītes novada bijušās arodvidusskolas 

ēkā un Viesītes vidusskolas ēkā, un meliorācijas sistēmas sakārtošanas. 
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13.Iestāžu un kapitālsabiedrību (ar 100% pašvaldības kapitāla daļām) īss 

darbības raksturojums 

13.1.Elkšņu pagasta pārvalde 

Elkšņu pagastā tika veikts remonts trīs pagasta kapsētā –akmens žoga remonts Klauces kapsētā; 

nomainītas koka detaļas , pārkrāsoti vārti, uzstādīts informācijas stends Uzānu kapsētā. Kristūžu 

kapsētā  veikts vārtu remonts un  uzstādīts informācijas stends. 

Demontēta avārijas stāvoklī esošā daudzdzīvokļu  māja „Dzenīši – 2” un ūdenstornis 

„Prauliņos”,demontēts skatu tornis Ormaņkalnā.Pagastā uzstādītas desmit ceļu norādes uz viensētām. 

2015. gadā tiks turpināts darbs pie kapsētu vārtu remonta, informācijas stendu uzstādīšanas 

Kundzānu un Svaru kapsētās. Paredzēts daļējs kosmētiskais remonts kāpņu telpai pārvaldes ēkā un 

elektroinstalācijas remonts apkures katlu telpās. Plānots veikt Elkšņu skolas ēkas jumta remontu  - 

tekņu nomaiņu , dūmeņu atjaunošanu, jumta pārkrāsošanu par kopējo summu 16489.35 euro. 

13.2.Rites pagasta pārvalde 

 Pārskata gadā  veikti darbi pagasta ceļu stāvokļa uzlabošanā, caurteku nomaiņā un tīrīšanā, 

grants seguma atjaunošanā, veikti labiekārtošanas darbi pagasta centrā un kapsētās. 

 Pārskata gadā pilnveidots sociālā dienesta darbs, veikti pasākumi, lai nodrošinātu pieejamību 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībās. 2014.gadā pagasta pārvalde bija iesaistījusies ESF projektā “Algotie 

pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, katru mēnesi vidēji nodarbinot 4 stipendiātus.  Veikti 

labiekārtošanas un apkārtnes sakopšanas darbi, kā arī cirsti krūmi pagasta ceļu malās vairāku kilometru 

garumā. 

13.3.Saukas pagasta pārvalde 

Pārskata gadā izveidota bērnu atpūtas zona Saukas un Lones ciematos, attīrīts un sagatavots 

atkritumu konteineru  novietnes laukums Lonē un Saukā. Uzsākti un turpinās apzaļumošanas darbi 

Lones un Saukas teritorijā.   

Ar projekta starpniecību ierīkota ūdens ņemšanas vieta Saukas pagasta Galvānu kapos. 

Nomainīti āra apgaismojuma ķermeņi Saukā. Veikts  neliels tilta remonts Lonē (pār Dūņupi). Tika 

veikta Sociālā dienesta telpu labiekārtošana un pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lones 

Tautas namam atjaunota fasāde. 

2015. gadā tiek plānots labiekārtot atpūtas zonu Saukas un Lones teritorijā. Daudzdzīvokļu māju 

kāpņu telpu, ieejas durvju un soliņu remonts. 

13.4.Pirmsskolas izglītības iestāde „ZĪLĪTE” 

2013/2014. mācību gada pirmajā pusē pirmsskolas izglītības iestādi uzsāka apmeklēt 117 bērni, 

no kuriem 57 bija 5-6 gadīgie . 26 bērni mācību gadam beidzoties, saņēma apliecību par pirmsskolas 

izglītības iestādes beigšanu.  
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Lai pilnveidotu bērnu prasmes un iepirkta bērnu literatūra, mācību līdzekļi un materiāli par 2030 

EUR no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem un par 1039.00 EUR no valsts finansējuma.  

Mīkstais inventārs – tika iegādāts par 1023.00 EUR.  

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāliem izmantoti 4935.00 EUR. Par 2921.00 EUR 

tika iegādāts arī mazvērtīgais inventārs – bērnu krēsliņi, galdiņi, gultas, stelāžas un inventāra skapji. 

Par 1762.00 EUR tika iepirkti nepieciešamie pamatlīdzekļi, piemēram, bērnu sekcija un garderobes 

skapīši. Bērnu veselības profilaksei tika iegādāti medikamenti un pārsienamie līdzekļi par 82.00 EUR.  

2479.00 EUR izmantoti kapitālā remonta veikšanai vienas grupas vannas istabā un sanitārajās 

telpās, kā arī jauna grīdas seguma ieklāšanai vienā grupas telpā.  

2014. gadā tika realizēts ēkas siltināšanas projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanai PII „Zīlīte”, kā arī visā ēkā nomainīti apgaismes ķermeņi, lai samazinātos 

līdzšinējais elektroenerģijas patēriņš. 

13.5.Rites pamatskola 

Skolā mācās 67 skolēns 1.-9.klasēs, 24 audzēkņi pirmsskolas izglītībā. Skolā strādā 12 skolotāji 

un 6 tehniskie darbinieki. 

Rites pamatskola piedāvā vispārējās pamatizglītības (kods 210 11111), speciālās pamatizglītības 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101 56 11) un pirmsskolas izglītības (kods 010 

11111) programmu apguvi. Skolā darbojas deju, vides izglītības, sporta pulciņi un  koris. 

2013./2014.mācību gadā Rites pamatskolas skolēni piedalījušies un ieguvuši: 

 starpnovadu bioloģijas konkurss „Ieskaties dabā” – 2.vieta un atzinība 

 starpnovadu matemātikas olimpiāde – atzinība 

 starpnovadu dabaszinību olimpiāde – atzinība 

 starpnovadu latviešu valodas olimpiāde – 3.vieta 

 starpnovadu sociālo zinību konkurss – atzinība 

 8.Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde – 1.vieta 

 starpnovadu tehnisko zinību olimpiāde - atzinība 

 starpnovadu sākumskolas mācību priekšmetu konkurss – 2.vieta 

 starpnovadu izteiksmīgas runas konkurss – I.pakāpe un II.pakāpe 

 tautas deju kolektīvu skate – 1.-4.klašu kolektīvs – I.pakāpe 

Skolas finansu un saimnieciskā darbība: 

 noslēdzies KPFI projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Rites pamatskolā”, kā rezultātā veikta ēkas fasādes, pamatu un jumta siltināšana, nomainīti logi, 

uzstādīti energoefektīvi apgaismes ķermeņi telpās; 

 veikts kosmētiskais remonts latviešu valodas un matemātikas kabinetos, pirmsskolas 

guļamtelpā; 

 iegādātas jaunas mēbeles pirmsskolas guļamtelpai, vēstures kabinetam; 

 iegādāti tautas tērpi pirmsskolas dejotājiem. 
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13.6.Viesītes vidusskola 

Mācību gadu skolā uzsāka 319 izglītojamie, pamatizglītības posmu apgūst 248 izglītojamie, 

vidējo izglītību iegūst 71  izglītojamie.  

2013./2014.mācību gadā Viesītes vidusskolā strādā 41 pedagoģiskais darbinieks. Lai 

pilnveidotu mācību procesa kvalitāti skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus saskaņā ar skolas 

pedagogu profesionālās pilnveides plānu.  

2013./2014.mācību gadā skola tika nodrošināta ar telpām visiem mācību priekšmetiem.  

Iegādātas mēbeles mācību kabinetiem un kancelejai. Jaunā korpusa otrā stāva kabinetos nomainītas 

durvis, veikti kosmētiskie remonti un elektroinstalācijas nomaiņa. Skolas rekreācijas un kāpņu telpās 

veikta sienu krāsošana pēc mākslinieces L. Caunes izstrādātā dizaina projekta.  

Mācību kabinetos uzstādīti divi video projektori un viena interaktīvā tāfele (10.kabinets). Lai 

varētu nodrošināt darbu ar skolvadības sistēmu e-klase, mācību kabinetos ir pieejams bezvadu 

interneta pieslēgums. Tika veikts kapitālais remonts vecā korpusa pirmajā stāvā. Nomainītas durvis 

kancelejai, direktora kabinetam un 1.kabinetam, modernizēts apgaismojums. 

Izstrādāts Viesītes vidusskolas stadiona III. kārtas rekonstrukcijas darba projekts 523 000 EUR 

vērtībā.Iegādāti projektori un interaktīvās tāfeles 21. un 10.kabinetā. Skolā kopumā kabinetos darbojas 

piecas interaktīvās tāfeles un pieci projektori ar ekrāniem. 

Pateicoties Viesītes vidusskolas absolventu ziedojumiem, iegādātas modernas ērģeles mūzikas 

kabinetam. 

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos : no 30 starpnovadu olimpiādēm  

skola piedalījās 25 (dalība 25 %), kopā 76 dalībnieki. Godalgotas vietas ieguva 47,4 % skolēni no 

dalībnieku kopskaita. I vietas – 5, II vietas – 11, III vietas – 6, atzinības – 14. Valsts olimpiādēs 

piedalījas 2 skolēni, godalgotu vietu nav. Reģionālajās olimpiādēs piedalījās 4 skolēni iegūstot 3 

godalgotas vietas.  

ZPD lasījumi: III vieta un atzinība reģionālajā konferencē, viens darbs tika izvirzīts uz valsts 

konferenci. 

13.7.Viesītes Mūzikas un mākslas skola 

Pārskata periodā skolai ir nomainīti visi vecie logi, izremontēta gleznošanas klase, demontēta 

skatuves griestu konstrukcija, nomainītas vecās izlietnes. Izbūvēta uzbrauktuve audzēkņiem ar īpašām 

vajadzībām. 

 Mūzikas skolas mācību procesa nodrošināšanai iegādāts portatīvais dators, datorprogramma 

Sibeliuss. Papildināts bibliotēkas fonds ar jaunām nošu grāmatām un grāmatām mākslas skolas mācību 

procesa nodrošināšanai. Skolai iegādāti 15 jauni molberti, izbūvēta tāfeles siena, kura lieti noder gan 

mācību procesā, gan audzēkņu darbu eksponēšanai. 

Nākamajā gadā plānots: 
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 Turpināt gatavot audzēkņus dalībai valsts un reģiona rīkotajos konkursos un skatēs; 

 pedagogu kvalifikācijas celšana kultūrizglītības nozares piedāvātajos kursos; 

 piedalīties novada organizētajos pasākumos un koncertos; 

 skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana – projekta ,,Materiāltehniskās bāzes 

uzlabošana profesionālās ievirzes programmas ,, Vizuāli plastiskā māksla” īstenošana; 

 Skolas zālē ierīkot stendu audzēkņu darbu eksponēšanai; 

 elektroinstalācijas ierīkošana atbilstoši izstāžu zāles prasībām; 

 mākslas skolai iegādāties stacionāro  projektoru un ekrānu; 

 tiks izbūvēta datorklase foto pulciņa nodarbībām. 

13.8.Viesītes Sporta skola  

2014.gadā Viesītes Sporta skolā audzēkņu skaits ir sasniedzis 249 audzēkņus. To skaitā ir 

audzēkņi no Viesītes, Aknīstes a, Jēkabpils novadiem, Jēkabpils un Pļaviņu pilsētām. Viesītes Sporta 

skolā ir 17 mācību-treniņu grupas un 9 sporta treneri.Sporta skolas volejbolisti aktīvi piedalās sporta 

aktivitātēs:  „Kausa izcīņā” un Jaunatnes čempionātā. 

Viesītes Sporta skolas futbolisti veiksmīgi startējuši Latgales Jaunatnes futbola čempionātā, 

Latgales Jaunatnes telpu futbola čempionātā, Latvijas Kausa izcīņā futbolā 8 pret 8 (Latgales reģionā). 

Vieglatlēti 2014. gadā startējuši 29 dažāda mēroga vieglatlētikas sacensībās (starptautiskās, 

valsts mēroga,  Jēkabpils zonas, Ogres NSC, vietējas nozīmes sacensībās) dažādās vecuma grupās. 

Pavisam kopā esam ieguvuši  15 godalgotas vietas.   

Viesītes Sporta skolas audzēkne Laine Donāne ir uzrādījusi izcilus rezultātus šķēpa mešanā gan 

Latvijas, gan pasaules mērogā (13.vieta pasaules rangā U-18 grupas meitenēm). Laine 13 reizes ir 

bijusi dažādu sacensību uzvarētāja. Laine Donāne 2014.gadā saņēma balvu ''Gada jaunā vieglatlēte 

2014''. Pārskata gadā mūsu Sporta skolas trenerei Tatjanai Donānei tika pasniegta balva - Eiropas 

trenera nozīmīte European Athletics un sertifikāts, kas apliecina šīs balvas saņemšanu. 

13.9.Viesītes muzejs „Sēlija” 

2014. gadā muzeju apmeklēja 3977 apmeklētāji. 

Muzejā notika šādi tematiskie pasākumi: Vēlās brokastis muzejā, Muzeju nakts 2014 , Viesītes 

vidusskolas salidojums , VII Sēlijas kongress , Dzelzceļnieku svētki, Dzelzceļnieku ekskursija pa 

Mazā Bānīša vietām,  Kamīnzāles un tekstildarbu klases atklāšana Paula Stradiņa skolā,  Latvijas 

Valsts dzimšanas dienas svinības muzejā, Dzelzceļnieku Ziemassvētki. 

Jaunas ekspozīcijas: 

Pārskata periodā pārcelta uz telpām Peldu ielā 2 un pilnveidota Prof.Paula Stradiņa piemiņas 

ekspozīcija (saturiski, mākslinieciski, informatīvi). 

Amatniecības ekspozīcija Paula Stradiņa skolā ( kamīnzālē – koka darbi, rokdarbu klasē – 

tekstildarbi). 
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2015. gadā plānotie pasākumi: 

 Piedalīšanās starptautiskajā tūrisma gadatirgū „Balttour 2015” 06.-08.02.2015 

 . Biedrības „Sēlijas palete” plenērs Viesītē. 

 Latvijas Valsts svētku atzīmēšana muzejā. 

 . Ceturtdienu tikšanās Paula Stradiņa skola. 

13.10.Viesītes Kultūras pils 

       Viesītes novada kultūras dzīves uzdevums ir saglabāt esošās un attīstīt jaunas kultūras tradīcijas, 

kā arī aktīvi iesaistīt Viesītes novada iedzīvotājus kultūras pasākumu norisēs.  

       2014.gads  Viesītei ir bijis īpaši nozīmīgs ar virkni vērienīgiem jubilejas pasākumiem:  7.Sēlijas 

kongress - maijā, XXX Latvijas bērnu un jauniešu folkloras festivāls „Pulkā eimu, pulkā teku” – maijā, 

G.Fr.Stenderam -300. Starptautiska zinātniska konference “Gothards Fridrihs Stenders (1714-1796) un 

apgaismība Baltijā Eiropas kontekstos”-augustā.   

Viens no tradicionālajiem pasākumiem ir ikgadējais deju sadancis „Klaberjakts” janvāra mēnesī, uz 

kuru sabrauc deju kolektīvi no dažādiem Latvijas novadiem. Savukārt mazie dejotāji sadancoja vienotā 

krāsainā deju uzvedumā “Krāsaino deju pasaulē”. Kā katru gadu ir notikuši Viesītes  pilsētas svētki, 

Dzejas dienas, Ģimeņu dienas, Bērnu svētki, novada senioru balle, atpūtas pasākumi jauniešiem, 

Ziemassvētku pasākumi un Patriotiskie Latvijas svētki, kas tradicionāli veido pilsētas un novada 

kultūras dzīvi.  

       Pirmais jauno grupu konkurss „Homesick”, kurš norisinājās aprīļa mēnesī, ieguva lielu 

popularitāti un izskanēja ne tikai mūsu reģionā,  bet arī citos Latvijas novados.  

      Viesītes  kultūras pilī  aktīvi strādā 14  amatiermākslas kolektīvi,  iesaistot  tajos  300 dalībniekus. 

No tiem  ir 8 bērnu  un jauniešu kolektīvi, kuros darbojas 195  dalībnieki, 6 - pieaugušo kolektīvi, 

kuros dalībnieku skaits ir 105 dalībnieki. Gada nogalē,  ar daudzpusīgu teatralizētu uzvedumu  “Teātrī 

kā dzīvē, dzīvē  kā teātrī”,   savu 20-to jubileju atzīmēja Viesītes amatierteātris.  

        2014.gadā ir uzlabota materiāli tehniskā bāze – iegādāti tautastērpi deju kolektīvam „Augšzeme”,  

ir papildināta skaņas un gaismas tehniskā aparatūra, turpinās atjaunošanas darbi Kultūras pils āra 

pieguļošajā teritorijā. 

13.11.Elkšņu Kultūras nams 

Elkšņu kultūras dzīve 2014.gadā bija pasākumiem bagāta un krāsaina. 2014. gadā kultūras namā 

darbojās četri amatierkolektīvi. Sieviešu vokālais ansamblis „Tik un tā”, senioru ansamblis „Atbalsis”, 

dramatiskais kolektīvs un interešu klubiņš „Rokdarbi pieaugušajiem un bērniem” 

Elkšņu kultūras namā 2014.gadā notika dažāda žanra un vecuma grupām veidoti pasākumi. 

Vieni no populārākajiem ir „Dziesma Elkšņiem” Humora vakars, „Zolītes mači”, pagasta svētki, 

zemnieku un uzņēmēju balles. Katru gadu tiek organizēti arī valsts un tradicionālie svētki. Ļoti 

apmeklēta ir izglītojošā aktivitāte „Erudīts. 

 Valsts un tradicionālo svētku norises- 7 aktivitātes; 510 apmeklētāji 
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 Informatīvās un izglītojošās norises -2 aktivitātes ;57 apmeklētāji 

 Atpūtas un izklaides norises -13aktivitātes; 924 apmeklētāji 

 Amatiermākslas norises – 6 aktivitātes 692 apmeklētāji 

 Profesionālās mākslas norises – 3 aktivitātes 437 apmeklētāji 

 Cita veida norises ( izstādes, tikšanās, literāri pasākumi) – 8 aktivitātes 600 apmeklētāji. 

2014.gadā kultūras namā izremontēts koridors uz skatuvi- kosmētiskais remonts, lielajā zālē 

nomainītas žalūzijas, iegādātas digitālās klavieres, nopirkts audums sieviešu vokālā ansambļa „Tik un 

tā” tērpu šūšanai. 

13.12.Rites Tautas nams 

Rites Tautas namā darbojas sieviešu vokālais ansamblis „ Rites balsis” . Ansamblis ir aktīvi 

piedalījies dažādos pasākumos, piemēram ,   koncertā Viesītes aprūpes centrā, pasākumā „Tiem, kas 

nepārnāca”, koncertā „Rites balsīm”,  Dziesma Elkšņiem, Rites pagasta svētkos, Neretas katoļu 

draudzes baznīcas koncertā. 

Rites Tautas namā notika šādi pasākumi: Komunistiskā Genocīda upuru atceres pasākums pie 

akmens, Lieldienu pasākums, Zolītes mačs, Jāņu godināšanas pasākums, Kapu svētki, Pagasta svētki, 

Ziemassvētku koncerts.  

13.13.Lones Tautas nams 

Lones Tautas namā 2014.gadā notika dažāda žanra veidoti pasākumi. Tika iekasēti 124 EUR par 

telpu nomu un 1829 EUR par biļešu realizāciju. 

2014. gadā tika iegādāti tērpi sieviešu vokālā ansambļa dziedātājām, veikts nama fasādes 

remonts , uzstādīta Lones Tautas nama norāde un projekta ietvaros nopirkts lāzer kopētājs. 

Sieviešu vokālais ansamblis “Avia” piedalījās 17 dažādās aktivitātēs novadā, un kaimiņu 

novados. 

Nozīmīgākie pasākumi, kas notika Tautas namā: 

 Lones Tautas nama 50 gadu jubileja; 

 Ābolu balle; 

 Līgo ielīgošana Ormaņkalnā; 

 Saukas pagasta diena; 

 Dziesmotā diena “ Lejas Arendzānos”; 

 Vīru kora “Arājs” koncerts. 

13.14.Viesītes bibliotēka 

Viesītes bibliotēkai pārskata gads ir bijis darbīgs, nozīmīgiem notikumiem bagāts. Visi 

bibliotekārā darba procesi līdz maijam bija pakārtoti galvenajam mērķim – sagatavoties un veiksmīgi 

sevi parādīt novada publisko bibliotēku akreditācijā, kas notika 2014. gada maija sākumā. Tā tika 

veiksmīgi izturēta, un bibliotēka kā vietējas nozīmes bibliotēka akreditēta līdz 2019. gadam. 
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Viesītes bibliotēkā 2014. gadā reģistrēti 784 lietotāji, t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 

367. Viesītes bibliotēkas lietotāji veido 32% no apkalpojamajā teritorijā reģistrēto iedzīvotāju skaita. 

Bibliotēkas apmeklējumu skaits 2014.gadā – 17456 (t. sk. bērni un jaunieši – 17456), izsniegums – 

17853 (t. sk. bērni un jaunieši – 17853).  

Izsnieguma analīze liecina – arī 2014. gadā vispieprasītākā bijusi nozaru literatūra. Cilvēki daudz 

lasa arī periodiskos izdevumus.  

 Krājuma komplektēšanā 2014. gadā no pašvaldības līdzekļiem grāmatām un periodikai tērēti 

3292 EUR (grāmatām - 2561 EUR, periodikai – 731 EUR). Citi izdevumu komplektēšanas avoti: 

akcija „Atbalsts lauku bibliotēkām” - 18 izdevumi par summu – 210,99 EUR ietvaros; citi dāvinājumi 

– 4 izdevumi par summu 80 EUR; VKKF projektā „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra 

bibliotēkās” - 57 izdevumi par summu 443,55 EUR, lasītāju aizvietotie izdevumi – 19 eks. par summu 

98,30 EUR. 

2014. gada vasarā Viesītes bibliotēka, pārstāvot Viesītes novada bibliotēkas, iesniedza projekta 

pieteikumu kultūras projektam „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”, kurā guva 

atbalstu. Projektā bibliotēka ieguva latviešu oriģinālliteratūras grāmatu kolekciju – 57 izdevumus par 

summu 443,55 EUR. Projektā iegūto grāmatu kolekcija neieguls tikai Viesītes bibliotēkas plauktos - 

jaunieguvumu kolekcija ceļojošās izstādes veidā apceļo visas novada pagastu bibliotēkas, kur to 

lasītāji pamatīgāk iepazīst grāmatu klāstu.  

Bibliotēkas lasītāju nozīmīgu daļu veido datorlietotāji - pārsvarā bērni un jaunieši, kā arī 

pieaugušie, kuri izmanto datoru un interneta pakalpojumus –veic maksājumus interneta bankā, izmanto 

izklaidējoša rakstura portālus, kā arī meklē dažādu informāciju atbilstoši savām interesēm. Jaunas 

tendences datorlasītavas izmantošanā: bibliotēka piedāvā saviem lasītājiem un uzziņu sagatavošanai 

izmanto datu bāzes: www.news.lv, www.letonika.lv 

2014. gadā bibliotēkā reģistrētas 892 lietotājiem sniegtās uzziņas. Līdzīgi kā iepriekšējos gados 

tās sniegtas visdažādākajām lasītāju grupām un pēc satura ir daudzveidīgas – attiecīgajai lietotāju 

grupai specifiskas. 

SBA pakalpojumi bibliotēkai paver plašas iespējas saņemt no citām bibliotēkām tos izdevumus, 

kuru nav bibliotēkā, kā arī palīdzēt citām bibliotēkām nodrošināt savus lietotājus pēc iespējas 

operatīvāk ar nepieciešamo literatūru vai informāciju. Bibliotēka aktīvi darbojusies novadpētniecības 

jomā . Novadpētnieciska rakstura materiālu publicēšanai pievērsta uzmanība, ik mēnesi gatavojot 

pašvaldības informatīvā izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” jauno numuru. Gribas pieminēt, ka 

izdevuma redkolēģija par ieguldījumu novadpētniecības darbā 2014. gadā saņēma atzinības rakstu 7. 

Sēlijas kongresā. 

Lai uzlabotu bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitāti, 2014. gadā par pašvaldības līdzekļiem: 

 nopirkts projektors, ekrāns un portatīvais dators ar mērķi veidot tehniski interesantākus, 

baudāmākus pasākumus, 

 iegādāts krāsu printeris bibliotēkas vajadzībām, 

http://www.letonika.lv/
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 jauns dators vienai no darbiniecēm – līdz ar to vieglāk strādāt ar bibliotekāro 

programmu ALISE, iespējams kvalitatīvākā līmenī veikt lietotāju apkalpošanu; 

 ar multifunkcionālo iekārtu palīdzību darbinieces sākušas sniegt cilvēkiem skenēšanas 

pakalpojumus. 

Arī 2015. gads Viesītes bibliotēkai būs darbīgs un notikumiem bagāts. Darbi ritēs ierastā ritmā, 

plānoti dažādi pasākumi, izstādes bērniem un pieaugušajiem lasītājiem, bibliotekāru zināšanu 

profesionālā pilnveide, kā arī bibliotēkas līdzdalība pilsētai un novadam svarīgos pasākumos u.c. 

aktivitātes. 

13.15.Rites bibliotēka 

Galvenais jaunieguvumu avots ir pašvaldības budžeta līdzekļi, bet bibliotēka aktīvi piedalās arī 

akcijā „Atbalsts lauku bibliotēkām”. Kā arī Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā., kā rezultātā ir saņemtas 

grāmatas. 

2014. gadā tika iegādātas 160 grāmatas  

Dāvinājumi – 20 grāmatas  

Kultūrkapitāla – 13 grāmatas  

Akcija „Atbalsts lauku bibliotēkām” – 11 grāmatas  

Bibliotēkā ir lietotājiem pieejama multifunkcionālā iekārta un skeneris. Ir abonētas 3 datu 

bāzes: Letonika, Nais un laikrakstu datu bāze. Ir izveidots elektroniskais katalogs, ar kura palīdzību 

var ātri sameklēt nepieciešamo grāmatu vai rakstnieku.  

Bibliotēkā lasa 72 lasītāji vecumā līdz 18 gadiem. Pagastā teritorijā atrodas Rites pamatskola, 

kurā mācās 65 skolēni no 1 – 9 klasei un 24 bērni, kas apmeklē bērnudārzu. 

Bērnu fonds ir papildināts ar 51 jaunām grāmatām un 36 žurnāliem. 

Bibliotēkā ir izveidots novadpētniecības stūrītis, ir izveidotas 7 novadpētniecības mapes kuras 

katru gadu tiek papildināts ar jauniem materiāliem par Rites pagasta iedzīvotājiem, Rites pagastu un 

Rites pagasta bibliotēku. 

Par aktivitātēm un pieejamiem pakalpojumiem bibliotēkā informācija tiek publicēta Viesītes novada 

vēstīs un Viesītes novada mājas lapā. Par jaunieguvumiem un pieejamām datu bāzēm tiek izlikti 

ziņojumi Rites pagasta pārvaldes ēkā un pie Rites pagasta veikala ziņojumu dēļa. 

Bieži tiek rīkotas izstādes bibliotēkas telpās par rakstniekiem, jaunieguvumiem un tiek pieaicinātas 

personas no malas ar saviem rokdarbiem, māla podu izstrādājumiem. 

13.16. Lones bibliotēka 

Lai veicinātu bibliotēkas pakalpojumu attīstību, ir ņemti vērā bibliotēkas apmeklētāju 

ierosinājumi (bibliotēkas darba laiks, periodisko izdevumu pasūtīšanas nepieciešamība u.c.) 

Bibliotēkā ir lasītāju atsauksmju un ierosinājumu burtnīca, tajā jebkurš bibliotēkas apmeklētājs 

var iesniegt ierosinājumus un sūdzības. Patīkami, ka bibliotēka nav saņēmusi nevienu sūdzību.  

Bērni ir daudz čaklāki labu vārdu rakstītāji un viņu ierakstu krietni vairāk nekā pieaugušo. 
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Šogad iegādāts jauns dartorgalds bibliotekārei, kur ir atbilstošas atvilktnes datu aizsardzībai. 

Bibliotēkā vāc un apkopo novadpētniecības materiālus. Tajos ietvertas ziņas par Saukas pagastu, 

Jēkabpils rajonu un cilvēkiem, kuru dzīve un darbs ir saistīti ar Saukas pagastu.  

Bibliotēkā izveidotas tematiskās mapes par dažādām novadpētniecības tēmām. Mapēs apkopoti 

materiāli, kas kopēti no preses un citiem informācijas izdevumiem. 

           Informatīvā izdevumā „Saukas vēstnesis” viens obligātais eksemplārs tiek uzglabāts bibliotēkā. 

13.17.Saukas bibliotēka 

2014. gadā bibliotēka sagatavota Atkārtotai akreditācijai, nopirkts stacionārais dators Atomik IT 

85, nopirkti divi jauni datorgaldi un datorkrēsli, papildināts Novadpētniecības plaukts ar jauniem 

materiāliem.  

Lai nodrošinātu lasītājus ar jaunākajām grāmatām, tās iegādātas par 456 EUR.  No Viesītes 

bibliotēkas apmaiņai izmantotas-145 grāmatas. No Jēkabpils GB grāmatu apmaiņu fonda -15 

grāmatas.  Bibliotēkas lietotāji izmanto kopēšanas, printēšanas pakalpojumus. 

Brīvā laika pavadīšanai ciematiņā visu vecumu iedzīvotāju  vajadzībām izstrādāts un realizēts 

projekts „Sporto! Esi aktīvs, esi labs!” Iegādāts sporta inventārs par 337 EUR. 

2015. gads Saukas bibliotēkā būs tikpat darbīgs, jo ir novadnieka, komponista A. Žilinska 110. 

jubilejas gads, Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas 25. gadadiena, Lauku partnerības 

‘’Sēlija” radošā konkursa ’’Vedējs”10 gadadiena. 

13.18.Elkšņu bibliotēka 

Elkšņu pagasta bibliotēka atkārtoti akreditēta 2014. gada 12. maijā, LR Kultūras ministrijas 

akreditācijas apliecība Nr. 299A izsniegta 2014. gada 12.jūnijā.  

Nozīmīgākie bibliotēkas darba rādītāji 2014. gadā: 

 Lietotāju skaits – 116  

 Apmeklējumu skaits – 2470  

 Izsniegumu skaits – 4912 

Regulāri tiek strādāts ar grāmatu krājumu, papildinot to ar jaunieguvumiem un atlasot nolietotos 

un novecojušos iespieddarbus. 2014. gadā grāmatu krājums papildināts ar 96 jaunām grāmatām par  

kopējo summu 731 EUR. Periodikas iegādei no pašvaldības līdzekļiem iztērēts 355 EUR. Bibliotēkas 

grāmatu krājums 100% atspoguļots Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku 

elektroniskajā kopkatalogā. Bibliotēkas lietotājiem pieejama datu bāze Letonika un Lursoft Laikrakstu 

bibliotēka . 

Bibliotēkā pieejams apjomīgs sistematizēts novadpētniecības materiālu krājums. Regulāri notiek 

darbs pie novadpētniecības materiālu papildināšanas. Ir izveidotas tematiskās mapes par pagasta 

vēsturi, novadniekiem: rakstu kopijas no preses izdevumiem, pierakstīti atmiņu stāsti, fotogrāfijas. 

Pagājušajā gadā bibliotēkas apmeklētāji varēja aplūkot 31 literatūras izstādi un piedalīties 10 

tematiskajos pasākumos. 
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13.19.Lauksaimniecība 

Viesītes novadā  uzņēmējdarbība galvenokārt ir saistīta ar lauksaimniecību. 

Novadā ar lauksaimniecību nodarbojas 76 dažāda lieluma saimniecības. Procentuāli lielākais 

īpatsvars 43,4% ir piena ražošanas nozarei. Saimniecības galvenokārt ir vidēja lieluma. Lielākās piena 

saimniecības  pieder Z/S Kalna Dambrāni un Z/S Lejaspalsāni, Z/S Ābeļi. Vidējais izslaukums no govs  

12826 t gadā ir Z/S Kalna DambrāniZemnieku saimniecības kuras nodarbojas ar piena ražošanu ir 

izveidojušas Eiropas savienības standartiem atbilstošas piena ieguves un uzglabāšanas telpas , kuras ir 

atzītas kā standartiem atbilstošas Pārtikas veterinārajā dienestā. Viena saimniecība nodarbojas ar 

zirgkopību. Trīs saimniecības nodarbojas ar aitkopību.  

Novadā ir attīstīta gaļas lopu audzēšana. Ar šo nozari nodarbojas 16 saimniecības- 21%.  Piecas 

saimniecības nodarbojas ar augļkopību, kurās audzē zemenes, ābolus, ķiršus. Graudkopības nozare 

sastāda 15%- 11 saimniecības. Viena saimniecība audzē linus. Viena saimniecība ir uzsākusi attīstīt 

putnkopību un ķiploku audzēšanu. Mājražotāji – viena saimniecība ražo sieru, viena saimniecība 

nodarbojas ar cigoriņu kafijas audzēšanu. Ar tūrismu nodarbojas divas saimniecības. Viena 

saimniecība ir uzsākusi humusa ražošanu. Viena saimniecība plāno attīstīt rabarberu audzēšanu. Ar 

kokapstrādi nodarbojas  trīs saimniecības.  

Viena z/s  nodarbojas ar izbraukuma tirdzniecību novadā un ārpus teritorijas. Viena saimniecība 

piedāvā ceļu remontu, jo saimniecībai pieder karjers. Trīs saimniecības nodarbojas ar bioloģisko 

saimniecību. Joprojām novadā pastāv  piemājas saimniecības kuras nodarbojas ar lauksaimniecību 

pašu vajadzībām.  Ar lauksaimniecisko ražošanu nodarbojas divas kooperatīvās saimniecības kuras ir 

izveidojušās uz padomju saimniecību bāzes zemes reformu rezultātā. Viena saimniecība nodarbojas ar 

koku stādu audzēšanu. Divas saimniecības attīsta zivkopību. 

 Novadā maz attīstīta saimniecību kooperācija, lai gan valstiskā līmenī kooperācija 

lauksaimniecībā nodefinēta kā prioritārs darbības virziens, tomēr nav tālāku darbības soļu kooperācijas 

attīstībai Latvijā. Novadā katrā pagastā lauksaimniekus konsultē lauksaimniecības konsultanti.  

Novadā lauksaimniecības konsultants kopā ar Lauku atbalsta dienestu, Valsts ieņēmuma dienesta 

Jēkabpils nodaļas konsultantiem , LLKC speciālistiem organizē seminārus lauku uzņēmējiem. Viesītes 

novada lauku uzņēmējiem tiek rīkotas tikšanās ar novada domes priekšsēdētāju , attīstības nodaļas 

speciālistiem  lai informētu par novada aktualitātēm.  

Novadā  kopā ir 4845 liellopi, 823 aitas 203 cūkas, 66 kazas, 29 zirgi. Piesaistot Valsts un 

Eiropas Savienības fondu finanšu līdzekļus , subsīdijas un kredītlīdzekļus lauksaimniecība attīstās un 

rada pievienoto vērtību novadā. LAD projekta ietvaros  viena  ir paplašinājusi piena nozari savā 

saimniecībā. Atbilstoši vides un labturības prasībām ir rekonstruēta novietne 100 liellopiem. Slaucamo 

govju ganāmpulks palielināts no 12 līdz 40 slaucamām govīm. Saimniecībā uzstādīta moderna 

slaukšanas zāle, atbilstoši vides prasībām uzcelta lagūnas tipa mēslu krātuve. Viena saimniecība LAD 

projekta ietvaros plāno celt novietni 400 liellopiem gaļas lopkopības attīstībai.  
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Jaunie lauksaimnieki aktīvi piedalās LLKC un Lauku tīkla organizētajos pasākumos, kuros 

notiek apmācība uzņēmējdarbībā, projektu sagatavošanā. Divi jaunie lauksaimnieki piedaloties LLKC 

un Valsts Lauku tīkla organizētajā konkursā ,, Laukiem būt’’ ir ieguvuši nominētās naudas balvas 

atbilstoši nolikumam un veiksmīgi ieguldījuši savās nozarēs –Dārzeņkopībā un aveņu audzēšanā. 

Viens jaunais lauksaimnieks veiksmīgi attīsta gaļas liellopu audzēšanas nozari 

13.20.Sociālais dienests 

Sarežģītu sociālo problēmu risināšanā cilvēkiem vai ģimenēm bieži ir nepieciešama palīdzība, 

lai atrastu piemērotāko esošajai situācijai un savām vajadzībām efektīvāko risinājumu. Lai palīdzētu 

cilvēkiem noteikt, mazināt un risināt šīs problēmas, galvenā nozīme ir sociālajam darbam, ko veic 

pašvaldības sociālie darbinieki sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem un palīdzošo profesiju 

pārstāvjiem.Ģimenes un cilvēki, kuri pakļauti sociālajam riskam, vispirms nonāk sociālo darbinieku 

redzeslokā. Tālāk sociālie darbinieki, piesaistot arī citus speciālistus, piemēram, psihologus, strādā, lai 

palīdzētu ģimenēm un cilvēkiem risināt dažādas krīzes situācijas, kas saistītas ar alkoholismu, 

vardarbību ģimenē, līdzekļu trūkumu, paaudžu nesaskaņām u.c. problēmām. 

Kopumā Viesītes novada Sociālajā dienestā saņemti 1715 iesniegumi un pieņemti attiecīgi 

lēmumi par sociālās palīdzības piešķiršanu, sociālo pakalpojumu, asistenta pakalpojumu, sociālās 

rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamību. Veikts sociālais darbs ar gadījumu 

vairāk kā 85 ģimenēs. Noslēgti līgumi par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu 10 gadījumos. Izskatīti 

28 gadījumi un pieņemti lēmumi par valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

nepieciešamību. Izskatīti 3 gadījumi un pieņemti lēmumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

saņemšanu bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām. 

Lai vientuļie vecie cilvēki pēc iespējas ilgāk savas vecumdienas varētu pavadīt savā ierastajā 

vidē – mājās, tiek nodrošināts pakalpojums „Aprūpe mājās”. Uz 1.janvāri pakalpojumu „Aprūpe 

mājās” saņem 38 personas. 

Sadarbībā ar Viesītes baptistu draudzi tiek nodrošināta Zupas virtuve, kurā katru pirmdienu un 

piektdienu ir iespēja saņemt siltu maltīti Viesītes trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. 

Kopumā 2014.gads ir bijis ražīgs ar daudz veiksmīgi padarītiem darbiem un profesionāli 

atrisinātām situācijām. 

13.21.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PĒRLĪTE” 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā SIA "Pērlīte" kā uzņēmums darbojas visu gadu. 

Visintensīvākais darbības periods ir vasara, proti, no maija mēneša līdz oktobra mēnesim. Šajā laika 

posmā kempings iegūst vislielāko peļņu savas darbības nodrošināšanai un turpmākai attīstībai. Ziemas 

periodā viesu uzņemšana notiek divstāvīgā kempinga „Ziemas” mājā, kurā viesi ir nodrošināti ar 

siltumu, silto ūdeni, labierīcībām, dušu, TV aparatūru, digitālo televīziju, mājas kino zāli, DVD 

filmām, radio un bezvadu internetu.  
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2014. gada vasarā kempingā „Pērlīte” tika realizēts LAD (Lauku atbalsta dienesta) apstiprināts 

projekts. Attīrot kempinga aizaugušo teritoriju tika izveidota šķēršļu trase „Meža pērle” , kā arī tika 

iegādāts jauns ūdens inventārs, kas paplašināja kempinga sniegto pakalpojumu klāstu. Rudens sezonā 

kempinga ēkā "Pērlīte" tikai veikta otrā stāva terases pārseguma nomaiņas darbi. Tāpat rudens sezonā 

tika uzsākti „kempinga” ziemas mājas atjaunošanas darbi, kuru ietvaros tika uzlikti ielāpi caurajam 

jumtam. Atjaunota virtuve, kurā tika uzstādīta jauna lete, divas izlietnes, ūdens sildītājs, kā arī iegādāts 

virtuves inventārs: elektriskā plīts, elektriskā cepeškrāsns. Saistībā ar virtuves atjaunošanu tika 

iegādāts arī virtuves piederumi, šampanieša un vīna glāzes, viskija un sulu glāžu komplekti, kā arī 

katli, pannas, bļodas un dažāds mazais inventārs. Ziemas mājas pirmā stāva kamīnzālē tika veikti 

pārkārtošanas darbi, kā arī iegādāts televizors, iegūta un uzstādīta mājas kinozāle, uzstādīts digitālas 

televīzijas dekoders, bezvadu interneta rūteris, radio magnetola un iegādātas DVD filmas klientu 

izklaides nodrošināšanai.  

Lai nodrošinātu pirts klientu papildus izklaides iespējas tika iegūts un uzstādīts jaudīgs mūzikas 

centrs. Lai veiksmīgāk sakoptu un uzturētu kempingu rudens sezonā tika iegādāts jauns inventārs, kā 

lapu pūtējs un savācējs, elektriskie sildītāji. Tika uzsākti arī bojātā inventāra labošanas darbi.    

2015.gadā kempingā "Pērlīte" ir paredzēti lieli remontdarbi, jo jāsalabo vai jānomaina „Ziemas 

mājas” jumts, jāpabeidz iesāktais kosmētiskais remonts. Jāsaved kārtībā „Pērles mājas” ūdens sistēma, 

baseins un kamīni. Jāveic kosmētiskais remonts koplietošanas ēdnīcas mājā. Jāuzlabo „kluba ēkas” 

tualetes un virtuve. Jāveic kapitālais remonts pirts ēkā un jālabiekārto pludmale. Jāturpina teritorijas 

labiekārtošanas darbi atjaunojot sporta laukumus, izveidojot jaunas nojumes un ugunskuru vietas, pēdu 

masāžas īso trasi. Lai uzlaboto kempinga teritorijas drošības līmeni ir jāuzstāda video novērošanas 

kameras vairākās kempinga vietās, kā ari jāveic teritorijas nožogojuma atjaunošana.  

2015. gadā tiks realizēts privāts „Līgo festivāls” ar vairāku grupu uzstāšanos un dažādām 

atrakcijām divu dienu garumā. Uzsāktas sarunas ar Viesītes „TIC” un muzeju „Sēlija” par vienota kāzu 

atrakciju un maršruta piedāvājuma izveidi. Plānots arī turpmāk sadarboties ar novada pašvaldības 

speciālistiem dažādu projektu finansējuma piesaistē kempinga attīstībai. 

13.22. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” 

Pārskata gadā uzņēmums uzmanību veltīja projektu ieviešanas nodrošināšanai, kurus līdzfinansē 

Eiropas fondi, kā arī pakalpojumu nodrošināšanai un uzlabošanai.  

Realizēts projekts ''Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē''. 

Kopējās izmaksas 585370,04 EUR, tai skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums 192472,37 EUR. 

Noslēgti 27 īres un 20 apsaimniekošanas līgumi. Pārmūrēti ventilācijas kanālu izvadi virs jumta: 

Dzelzceļnieki 5, Dzelzceļnieki 3.  Sporta 13a un Sporta 27 uzstādītas lietus ūdens notekas. Veikti 

remontdarbi-durvis, logi, soliņi, iekšējās kanalizācijas un ūdensvada caurules, vasaras sezona pļauta 

zāle. Meža 19 daļai mājas atjaunots jumta segums.  

Savākti un nogādāti poligonā 451,94 tonnas nešķiroti sadzīves atkritumi, 48,74 tonnas 

lielgabarītu atkritumu un 10,30 tonnas- stikls, PET un papīrs.  
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Turpinājās projekta ''Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Viesītē'' realizācija. 

 Nodota ekspluatācijā projekta daļa, kas ietvēra ūdensvada un pašteces kanalizācijas tīklus, 

kanalizācijas sūkņu stacijas un kanalizācijas spiedvadus 1730151,55 EUR apmērā, tai skaitā Kohēzijas 

fonda līdzfinansējums 842366,88 EUR. 

Turpinājās būvdarbi  ūdens sagatavošanas stacijā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. 

2015.gadā uzņēmums plāno  turpināt sniegt komunālos pakalpojumus Viesītes novada teritorijā.                             

Veiksim ventilācijas kanālu izvadu virs jumta atjaunošanu mājām Bērzi-1 un Dzenīši-1, plānojam 

lietus ūdens noteku sistēmas ierīkošanu Sporta 25.kā arī citus darbus. 

13.23. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” 

2014.gadā SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” darbu turpināja: 

 pansionāta daļa ar 25 gultu vietām; 

 dienas stacionārs; medicīnas māsas mājas aprūpe; 

 īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļa. 

Centrā vidējais strādājošo skits 24 darbinieki. 

2014.gadu beidzām ar nelielu peļņu. Centra klientu gultu dienu skaits izpildīts par 29% vairāk. 

Vidēji dienā apkalpoti 39 klienti. 

Tika iegādāti pamatlīdzekļi – dators, printeris, videonovērošanas sistēma, trimmeris, ledusskapis, 

kā arī inventārs – sešas gultas, divi trīsdurvju skapji ar antresoliem, trīs nakts skapīši, divas kumodes, 

krēsli u.c. inventārs. 

No 01.ktobra 2014.gada – 30.aprīlim 2015.gadam ar Viesītes baptistu draudzi divas reizes nedēļā 

tika gatavota zupas virtuve projekta „Maizes rieciens” ietvaros. 

SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” vadība secināja, ka pieaug pieprasījums pēc 

īslaicīgās un ilgstošās sociālās aprūpes, kur līgumus slēdz un izmaksas sedz klientu piederīgie. 

13.24. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes transports” 

Galvenais komercdarbības veids ir transporta pakalpojumi, kas iedalās: sabiedriskā transporta 

pakalpojumi, komercpārvadājumi, ceļu uzturēšana. 

Sabiedrība pārskata gadu noslēgusi ar zaudējumiem 11361 EUR, kas izskaidrojams ar to, ka 

2014.gadā samazinājušies ieņēmumi, bet izejvielu un materiālu iegādes izmaksas pieaugušas. 

Pārskata gadā tika iegādāts autogreideris un pļaujmašīna, kā arī ieguldīti līdzekļi pašgājēja-

iekrāvēja remontam, sakarā ar to taksācijas gadā ir palielinājies pamatlīdzekļu nolietojums par 5425 

EUR, salīdzinot ar 2013.gadu. 

2015.gadā uzņēmums plāno stiprināt savu konkurētspēju, paplašinot piedāvāto pakalpojumu 

klāstu, piesaistot jaunus speciālistus. Plānots palielināt darbinieku skaitu par  2-3 darbiniekiem. Plānots 

iegādāties jaunāku autobusu pasažieru pārvadāšanai, lai gūtu pēc iespējas labāku izpildīto darbu 

kvalitāti. 
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13.25.Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 

Viesītes novada pašvaldības policijā 2014.gadā  reģistrēti 129 iesniegumi no Viesītes novada 

juridiskām personām un iedzīvotājiem. Saņemti un apkalpoti 92 personu izsaukumi, t.sk., 43 

izsaukumi par konfliktiem ģimenē. Aizturētas un nogādātas Viesītes novada pašvaldības policijas 

iecirknī 17 personas. Aizturētas un Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknī 

nogādātas 21 persona. 

Viesītes novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Viesītes 

novadā sastādījusi 74 administratīvā pārkāpuma protokolus, t.sk.: 

Izņemtas 15 gadījumos  (Ilzes, Saukas, Viesītes, Piksteres ezeros) nelikumīgi zvejas rīki  123 

ūdens, nelikumīgi zvejas rīki ( 6 tīkli)- 320 metru garumā, 25 vēžu ķeramie tīkliņi, 2 murdi, 

pārbaudītas 59 personas. 

Veikts darbs ar 22 gadījumos ar nepilngadīgajām personām. 

Sadarbība ar citiem dienestiem (bāriņtiesu, sociālo dienestu, tiesu, Valsts policiju, Valsts 

Robežsardzi) 52 gadījumos, 12 gadījumos piedalījās notikumu vietas apskatēs. 

Sadarbībā ar VP piedalījos 11 noziegumu atklāšanā. 

Rakstiski brīdinātas 82 personas par Latvijas valsts karoga neizkāršanu. 

Rakstiski brīdinājumi dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu- 24( uzsāktas 12 

administratīvās lietas), par ceļu joslas nokraušanu ar materiāliem -9 (pārkāpumi novērsti). 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana – 32 publiskajos (atpūtas, sporta) pasākumos. 

Piedalījos ceļu stāvokļa apsekošanā-38 gadījumos. 

14.Revīzijas 2014.gadā 

Pārskata gadā Viesītes novada pašvaldība veica revīzijas šādās kapitālsabiedrībās: SIA „Viesītes 

transports”, SIA „Pērlīte”, SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”. 

Veiktas inventarizācijas un sniegti nepieciešamie priekšlikumi, konsultācijas, pārskata gada 

īpašumā un lietošanā esošo nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu un naturālo vienību 

uzskaites inventarizācijām. 

Viesītes novada pašvaldībai gada pārskata revīziju veica SIA „Auditorfirma Inspekcija”. Finanšu 

gada pārskats sagatavots un iesniegts , zvērinātu revidentu  auditorfirma SIA „Auditorfirma 

Inspekcija” apstiprināja gada pārskatu bez iebildēm, piezīmēm un aizrādījumiem. 

15.Par informāciju 

Publiskajā gada pārskatā iekļautā informācija sagatavota pamatojoties uz mērāmiem, ticamiem 

un pārbaudītiem rādītājiem - uz 2014.gada pārskatu, inventarizācijas aktiem, kapitālsabiedrību 

iesniegtajiem 2014.gada pārskatiem, ziņojumiem. 
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