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APSTIPRINĀTS  

ar Viesītes novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumu Nr. 12 Prot. Nr. 11  

Ieviešanas uzraudzības ziņojums par 2016. gadu 

Ziņojums Nr.3. 

Uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķis ir identificēt un izcelt svarīgākos attīstības jautājumus novadā, izstrādāt priekšlikumus novada administrācijas 

darba plānošanai un turpmākajām rīcībām, analizēt iepriekšējā gadā veikto. Ziņojums nav visaptveroša analīze, tas iezīmē svarīgākos attīstības jautājumus. 

Nepieciešamību uzraudzīt attīstības dokumentu ieviešanu nosaka Viesītes novada Attīstības programma 2014. – 2020.gadam (turpmāk tekstā AP), kas 

apstiprināta 2014.gada 19. marta domes lēmumu Nr.19. Laika periods, par kādu uzraudzības ziņojums sagatavots ir 2016. gads. AP uzraudzības ziņojuma 

rezultātā Viesītes novada pašvaldībā izveidota rezultatīvo rādītāju datu bāze, kurā redzamas izmaiņas rādītājos. 

„Viesītes novada attīstības programma 2014.-2020. gadam” ir vidējā termiņa plānošanas dokuments. Tajā ir noteiktas vidējā termiņa attīstības prioritātes, rīcības 

virzieni, uzdevumi un to sasniegšanai izvirzītas rīcības sešu gadu periodam. Izstrādājot „Viesītes novada attīstības programmu 2014.-2020. gadam” esam ņēmuši 

vērā valsts attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju – „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. gadam” un vidējā termiņa attīstības plānošanas 

dokumentu „Nacionālo attīstības plānu 2020. gadam”, Zemgales plānošanas reģiona plānošanas dokumentus, dažādu Viesītes novada pašvaldības iestāžu 

stratēģiskos dokumentus, kā arī Viesītes novada un apkārt esošo novada pašvaldību attīstības scenārijus.  

Rīcības plāns tiek aktualizēts pēc vajadzības. Investīciju plāns ikgadēji tiek aktualizēts. Tas ir mērķu, pasākumu un rīcību īstenošanas instruments, kas ir saistīts 

ar pašvaldības budžeta plānošanu. Lai būtu iespējams sasniegt noteiktos mērķus un realizēt uzdevumus, nepieciešama dokumenta ieviešanas uzraudzība. 

Uzraudzības sistēmas elementi ir uzraudzības rādītāji un uzraudzības institūcijas. Ieviešanas uzraudzība jāveic regulāri visa ieviešanas perioda garumā.  

Sekmīga AP ieviešanai ir noteikts atbildīgais par īstenošanu, īstenošana notiek organizēti, tā ir saistīta ar novada budžetu. Izpilde kopumā norisinās politiskajā 

līmenī (dome un domes komitejas) un izpildes līmenī (administrācija un iestāžu vadītāji).  

Attīstības uzraudzība nodrošina iespēju: 

 izvērtēt teritorijas attīstību; 

 izmērīt attīstības programmas īstenošanas rezultātus; 

 novērtēt attīstības programmas īstenošanas rezultātu radīto ietekmi ilgākā laika periodā. 
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Uzraudzības uzdevumi ir: 

 nodrošināt attīstības programmā nosprausto mērķu sasniegšanu, iezīmējot pārmaiņas pašvaldībā kopumā un pa jomām; 

 nodrošināt pašvaldības attīstības izvērtēšanas iespējas; 

 veicināt kvalitatīvu, efektīvu un caurspīdīgu attīstības programmas ieviešanu un uzraudzību, nodrošinot ar informāciju par attīstības plānošanas 

dokumenta īstenošanas sasniegumiem - sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētas puses; 

 pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību; 

 veicināt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, komersantu un sabiedrības koordinētu darbību pašvaldības attīstības jautājumos. 

Ikgadējā ziņojuma sagatavošanai par AP realizāciju var izmantot trīs tabulas: teritorijas attīstības rādītāju tabulu, darbības rezultātu rādītāju tabulu, 

kā arī uzdevumu un rīcības izpildes uzraudzības tabulu. Savukārt 3 gadu pārskata ziņojuma sagatavošanai var izmantot politikas rezultātu rādītāju 

tabulu, kuru var balstīt uz iedzīvotāju aptauju. AP ieviešanas uzraudzības ikgadējais ziņojums par 2016. gadu ir 3.ziņojums pēc kārtas. Viesītes 

novada administrācija, attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar pārējām nodaļām, visiem dienestiem un institūcijām līdzdarbojoties, vienlaicīgi ar gada 

pārskata izstrādi veic AP uzraudzības procesa soļus savas kompetences ietvaros:  

1) datu apkopošana par īstenotajām rīcībām, saskaņā ar rīcības plānu; 

2) teritorijas attīstības rādītāju datu apkopošana; 

3) darbības rezultatīvo rādītāju datu apkopošana. 

Balstoties uz to, tiek izstrādāts ikgadējais uzraudzības ziņojums par attīstības programmas ieviešanu, kurā ietver uzraudzības rādītāju apkopojumu. Savukārt 

reizi trijos gados papildus katru gadu veiktajām darbībām uzraudzības procesa ietvaros tiek veikts Viesītes novada attīstības programmas uzraudzības process 

divos soļos: 

1) veikta novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja; 

2) apkopoti iegūtie politikas rezultātu rādītāji. 

Par iedzīvotāju aptaujas pamatu var izmantot AP izstrādē izmantoto anketas paraugu. Balstoties uz šiem diviem soļiem, tiek izstrādāts 3 gadu pārskata ziņojums 

par attīstības programmas ieviešanu, norādot attīstības programmas rādītāju sasniegumus 3 gadu periodā.  

Tādējādi ieviešanas uzraudzības galvenie dokumenti ir ikgadējais uzraudzības ziņojums par attīstības programmas ieviešu, un 3 gadu pārskata ziņojums par 

attīstības programmas ieviešanu. Abos uzraudzības pārskatos ir jāietver informācija par veiktajām aktivitātēm, rezultatīvo rādītāju izmaiņām, realizēto rīcību 

saskanību ar Viesītes IAS, secinājumi un ieteikumi turpmākajai darbībai. 
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AP Mērķi 

Saskaņā ar Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju no 2014. līdz 2028. gadam ir izvirzīti četri stratēģiskie mērķi: 

Stratēģiskais mērķis 1: Mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada nākotnes attīstības iespējām 

Tā kā novads pieredz strauju depopulāciju, ir būtiski apdraudēta novada ekonomiskā izaugsme un ilgtspējīgas attīstības iespējas. Šos riskus veicina augstais 

novada bezdarbs.  

Stratēģiskais mērķis 2: Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti 

Ir būtiski, lai novadā būtu pieejami kvalitatīvi ikdienas pakalpojumi veselības, izglītības, sociālajā jomā, būtu sakārtota Viesītes novada infrastruktūra un centru 

sasniedzamība. Ar mērķtiecīgu soļu palīdzību ir jāveicina jauniešu un gados vecāku cilvēku integrāciju darba tirgū.  

Stratēģiskais mērķis 3: Attīstīt uzņēmējdarbību 

Novads ir bagāts ar dabas resursiem – tajā ir meži, lauksaimniecības teritorijas, ūdeņi, dabas aizsargājamās teritorijas. Šī izteiktā lauku vide veicina tieši šo 

nozaru attīstību.  

Stratēģiskais mērķis 4: Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu 

Novada unikālā vērtība ir, ka tas var sekmīgi pretendēt uz Sēlijas kultūrvēsturiskā novada centra statusu. Sēlijas kultūrvēsturiskais mantojums var tikt izmantots 

kā tūrisma produkts un vienlaicīgi arī vietējo identitāti stiprinošs solis.  

Prioritātes  

Saskaņā ar Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2014. līdz 2028. gadam izvirzītām 5 ilgtermiņa prioritātēm ir noteiktas 6 vidējā termiņa prioritātes 

periodam no 2014. līdz 2020. gadam.  

Ilgtermiņa prioritātes Vidējā termiņa prioritātes 

IP1: Novads kā otrā mājvieta jaunu iedzīvotāju piesaistīšanai VP1: Sezonas iedzīvotāju piesaiste 

VP2: Gudras novada pārvaldes veidošana 

IP2: Ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpojumi VP3: Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 
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IP3: Dabas kapitāla un ainavu ilgtspējīga apsaimniekošana VP4: Gudra pārvalde pār resursiem 

IP4: Zaļās ekonomikas veicināšana VP5: Atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai 

IP5: Sēlijas kultūras izmantošana tūrisma produktu attīstīšanai VP6: Viesītes kā Sēlijas reģionālā tūrisma centra attīstība 

 

 

Ilgtermiņa 

prioritātes 

Rādītājs Esošā situācija 

(2013.g) 

2015.g.  2016.g 2020.g. 

sākums 

Datu avoti 

 SM1: Mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada nākotnes attīstības iespējām. 

IP1: 1. Novads 

kā otrā mājvieta 

jaunu iedzīvotāju 

piesaistīšana 

Iedzīvotāju skaits  4345 3908 3991 3500 PMLP  

Bērnu skaits  718 670 677 620 PMLP  

Darbspējas vecuma iedz. skaits  2798 2650 2631 2500 PMLP  

Bezdarba līmenis  9% 8.3%  7.9% 7.8%  CSP, NVA  

Demogrāfiskās slodzes līmenis 2012.g. sākumā, 648 650 651 645 CSP 

Migrācijas saldo gadā 2011.g.  

-67 cilvēki 

-50 cilvēki -83 cilvēki -30 cilvēki CSP 

Viesītes novada tēla koncepcija – zīmols, 

devīze, mārketinga materiāli un pasākumi 
Nav Ir 

Ir  
Ir 

Pašvaldības 

dati 

Attālinātā darba (tāldarba) veicēju skaits 

novadā 

 5 6 20 Tiks 

precizēts 

Tālmācības skolēnu un studentu skaits 

novadā 

 1 2 Ir Pašvaldības 

dati 

Attālinātā darba (tāldarba) un tālmācības 

veicināšanas plāns novadā 

Nav Nav  Nav   Ir Pašvaldības 

dati 

Sezonas iedzīvotāju skaits novadā 100 120 122 150 Pašvaldības 

dati 

Kopīgo projektu ar citām pašvaldībām 

skaits gadā 

1 2 2  Pašvaldības 

dati 
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Ilgtermiņa 

prioritātes 

Rādītājs Esošā situācija 

(2013.g) 

2015.g.  2016.g 2020.g. 

sākums 

Datu avoti 

Pašvaldības pārvaldē ar augstāko izglītību 

strādājošo darbinieku skaits, % 

2012.g. 44% 50% 50% 55% Pašvaldības 

dati 

Aktīvo biedrību un nodibinājumu skaits 

novadā 

2012.g. 28 28 29 30 UR 

Novada iedzīvotāju sapulču dalībnieku 

skaits 

  236  Pašvaldības 

dati 

Novadā reģistrēto biedrību un 

nodibinājumu piesaistīto finanšu līdzekļu 

apjoms gadā 

  6521.24  Biedrību un 

nodibinājum

u sniegtie 

dati 

Pašvaldības un vietējo NVO, vidusskolas 

skolēnu parlamenta kopīgi realizēto 

projektu/pasākumu skaits gadā 

Tiks precizēts 2 3 3 Pašvaldības 

dati 

Pašvaldības deputātu, darbinieku un 

iedzīvotāju tematisko tikšanos skaits gadā 

 3 3  Pašvaldības 

dati 

Novada mājas lapas apmeklētāju skaits 

dienā 

560 650 655  Pašvaldības 

dati 

Novada informatīvā izdevuma tirāžas 

lielums mēnesī 

1300 1300 1300 1300 Pašvaldības 

dati 

Vēlētāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās 2013.g. 51,85% - - 57% CVK 

 SM2: Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

IP2: Ilgtspējīgi 

un augstvērtīgi 

pakalpojumi 

Teritorijas attīstības indekss,  

vieta Latvijas grupā 

2011.g. negatīvs, 

90.vietā 

Negatīvs, 

85.vietā 

Negatīvs,  

67.vietā 

Negatīvs, 

80.vietā 

VRAA 

Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības 

darbu kopumā 

77% 79% 79% Vismaz 81% Pašvaldības 

dati, 

iedzīvotāju 

aptauja 

Apmeklētāju skaits sporta pasākumos 

gadā novadā 

 400 420  Pašvaldības 

dati 
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Ilgtermiņa 

prioritātes 

Rādītājs Esošā situācija 

(2013.g) 

2015.g.  2016.g 2020.g. 

sākums 

Datu avoti 

Vid. 35 

dalībnieki 1x 

mēn. 

Garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

pabalsta saņēmēju skaits 
  

28 
 

Pašvaldības 

dati 

Dzīvokļa (malkas vai apkures) pabalsta 

saņēmēju skaits 
  

343 
 

Pašvaldības 

dati 

Izsniegto brīvpusdienu skaits (dienas)   20154 
20201 

 
Pašvaldības 

dati 

Publisko tualešu skaits 2 3 
4 

5 
Pašvaldības 

dati 

Dienas centra apmeklētāju skaits dienā Nav izveidots 10 
12 

20 
Pašvaldības 

dati 

Sociālās nodrošināšanas pabalstiem 

izsniegtais finansējums (saskaņā ar 

Saistošiem noteikumiem) 

 197.40 

256.12 

 
Pašvaldības 

dati 

Asfaltēto pašvaldības ceļu un ielu garums 

novadā 
 16.51 

16.55 
 

Pašvaldības 

dati 

Lielākajā daļā pašvaldības ir pieejams 

kvalitatīvs internets par pieņemamu cenu 
2013.g. Nav Ir 

 

Ir  
Ir 

Pašvaldības 

dati 

Vides talkās savākto atkritumu daudzums 

m3 
 

220 m3 

notikusi 1 

talka 

240m3  

Organizēta 

un notikusi 1 

talka 

 
Pašvaldības 

dati 

Cena par cieto sadzīves atkritumu 

savākšanu Viesītes novadā salīdzinājumā 

ar kaimiņu novadiem, EUR/m3 bez PVN. 

Pārsniedz cenu 

apkārtējos novados 

par aptuveni 40% 

Pārsniedz 

cenu 

apkārtējos 

novados par 

16,63 

EUR/m3 

Pārsniedz 

cenu 

apkārtējos 

Ir aptuveni 

vienāda ar 

cenu 

apkārtējos 

novados  

Pašvaldības 

dati 
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Ilgtermiņa 

prioritātes 

Rādītājs Esošā situācija 

(2013.g) 

2015.g.  2016.g 2020.g. 

sākums 

Datu avoti 

aptuveni 

20% 

novados par 

12% 

 SM3: Attīstīt uzņēmējdarbību. 

IP3: Dabas 

kapitāla un 

ainavu 

ilgtspējīga 

apsaimniekošana 

Ekonomiski aktīvās vienības uz 1000 

iedzīvotājiem 

2011.g. 78 80 80 82 CSP 

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis uz 1 

iedzīvotāju (Ls) 

  501.1  Pašvaldības 

dati 

Novada uzņēmumu skaits, kas sadarbojas 

ar biznesa inkubatoriem  

2013.g. 0 1 1 5 Uzņēmēju 

aptaujas 

Novadā dibināto uzņēmumu skaits 2012.g. 17 20 6 25 CSP 

Mazo un vidējo uzņēmumu skaits 2011.g. 14  18 19 22 CSP 

Kopējais novadā reģistrēto uzņēmumu 

pamatkapitāls 

2013.g. 917’000 Ls Vairāk, kā 1 

milj. 
2,967,667.5

7, kopā 315 

uzņēmumu 

Vairāk kā 1,1 

milj. 

LR UR 

Kopējais apgrozījums (dati par 20 lielāko 

uzņēmumu apgrozījumu 2016.g.) 

  9 398 524.00  Tiks 

precizēts 

Privātās-publiskās partnerības projektu 

skaits novadā 

2013.g. 0 3 1 6 Pašvaldības 

dati 

Ikgadēju, regulāru nacionāla līmeņa 

festivālu skaits, gadā 

0 2 2 3 Pašvaldības 

dati 

Piesaistīto Eiropas Savienības projektu 

līdzekļu skaits novadā, gadā EUR 

  81897.00  Pašvaldības 

dati 

IP4: Zaļās 

ekonomikas 

veicināšana 

Apstrādātās LIZ apjoms novadā 81.9% 82.7% 82.4% 55% VZD un 

LAD 

Mežsaimniecības uzņēmumos nodarbināto 

skaits 

  1108 

(Zemgales 

reģionā) 

 CSP 
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Ilgtermiņa 

prioritātes 

Rādītājs Esošā situācija 

(2013.g) 

2015.g.  2016.g 2020.g. 

sākums 

Datu avoti 

Veikto energoefektivitātes auditu skaits 

gadā 

2011.g., 2 5 1 7 Pašvaldības 

dati 

Ilgtspējīgu attīstību veicinošu projektu 

realizācijas apjoms EUR gadā 

(energoapgādē, atkritumu 

apsaimniekošanā, u.c.) 

  10 720.00  Pašvaldības 

dati 

Atjaunojamās enerģijas īpatsvars novada 

energoresursos 

  100%  Pašvaldības 

dati 

 SM4: Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu 

IP5: Sēlijas 

kultūras 

izmantošana 

tūrisma 

produktu 

attīstīšanai 

Tūristu skaits novadā, gadā 2012.g. 11 000 13 000 13 339 15 000 Pašvaldības 

dati 

Reģionālas nozīmes pasākumu skaits gadā  2 2  Pašvaldības 

dati 

Par Viesītes novadu izstrādāto zinātnisko 

darbu skaits gadā 

1 2 2 4 Pašvaldības 

dati 

Radošo uzņēmumu skaits novadā 2 4 2 6 CSP 

 

Plānošana

s reģions 

Pašvaldība 

 
Audzēkņu skaits pirmsskolas 

izglītības iestādēs (cilv., 

IZM) 

Audzēkņu skaits vispārējās 

izglītības iestādēs (cilv., IZM) 

Gads 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Aknīstes novads 79 86 89 227 236 232 

Jaunjelgavas novads 170 165 163 415 418 406 

Jēkabpils 1 293 1 253 1 293 2 792 2 855 2 853 

Jēkabpils novads 102 91 101 361 342 337 

Krustpils novads 146 158 168 374 337 341 
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Neretas novads 118 112 112 288 271 263 

Salas novads 235 235 246 496 504 497 

Viesītes novads 130 125 118 359 345 339 

Zemgales reģionā       

 

Pasākumi Attīstības programmas īstenošanā 2016.gadā 

ES līdzfinansēti projekti pa nozarēm 2016 

 

No

zar

e 

2014. gadā 

apstiprināti

e projekti 

2015. 

gadā 

apstipri

nātie 

projekti 

2016. 

gadā 

apstipri

nātie 

projekti 

Projektu 

īstenošanas 

termiņš 

projekta 

kopējais 

finansējum

s 

fonda 

finansējum

s  

valsts 

budžeta 

finansējum

s  

pašvaldīb

as 

finansēju

ms 

apgūts 

2014 

apgūts 

2015 

apgūts 

2016 
apgūts kopā 

             

Izgl

ītīb

a  

 

Youth 

exghang

es for 

beginner

s 

 
01.08.2015.

-

01.04.2016. 
29856,00 29856,00 0,00 0,00 0,00 29856,80 0,00 29856,80 

 

“Words 

Unite 

Us” 

Nr.2015

-1-

RO01-

KA219-

015167_

7 

 
01.09.2015

-

31.08.2017. 
27715,00 24943,50 0,00 2771,50 0,00 3841,88 9849,81 13691,69 
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“RECO

GNIZE, 

REMED

Y AND 

RE-

ENGAG

E” 

 
01.09.2015

-

31.07.2017. 
19850,00 17865,00 0,00 1985,00 0,00 3489,15 12372,69 15861,84 

   

Continu

ous 

Develop

ment/Pa

stāvīga 

apmācīb

u 

personāl

a 

attīstība 

multikul

turālā 

vidē 

01.09.2016 

- 

31.08.2018 
16450,00 16450,00     2487,29 2487,29 

  

Vislatvij

as skolu 

projekts 

"Esi 

līderis", 

program

ma 

"Uzņēm

ējdarbīb

as 

pamati" 

 
01.01.2015.

-

01.01.2018. 
2745,60   1505,40  1053,00  1053,00 
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Digitālā 

flīgeļa 

iegāde 

MMS 

 2920,00 1000,00  1920,00   2920,00 2920,00 

   

Jauniešu 

iniciatīv

u centra 

labiekārt

ošana 

12.02.2016.

-

31.12.2016. 
1000,00  1000,00    999,98 999,98 

Kopā 100536,60 72664,50 1000,00 4756,50 0 37187,83 28629,77 59410,33 
             

Da

bas 

aizs

ard

zīb

a 

  

Zivju 

resursu 

pavairoš

ana un 

atražoša

na  

Viesītes 

novada 

Viesītes 

ezerā 

01.05.2016

-

31.10.2016 
2008,48 1228,33  780,15   2008,48 2008,48 

 

Meliorā

cijas 

sistēmas 

atjaunoš

ana 

Viesītes 

pilsētā 

un 

Viesītes 

pagastā, 

 
30.11.2015.

-

20.12.2016. 
92926,79 66715,68  26211,11  629,20 51023,68 51652,88 
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Nr. 15-

05-

A00403

-000196 

Kopā 92926,79 66715,68 0,00 26211,11 0,00 629,20 53032,16 51652,88 
             

Pār

val

de 

4.3-

24/NFI/INP

-004 

"Lietpratīga 

pārvaldība 

un Latvijas 

pašvaldību 

veiktspējas 

uzlabošana

" 

  
22.11.2014.

-

30.04.2016 
4314,54 4314,54   263,40 3602,76 439,38 4305,54 

Kopā 4314,54 4314,54 0,00 0,00 263,40 3602,76 439,38 4305,54 
             

Kul

tūra 
  

Augšze

mes 

Mazā 

bānīša 

simtgad

e, 

Latvijas 

simtgadi 

sagaidot 

(ZPR) 

02.05.2016.

-

12.12.2016. 
3605,00 800,00  2805,00   800,00 800,00 
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Mīlestīb

as takas 

atjaunoš

ana 

veselīga 

dzīvesve

ida un 

vides 

izglītība

s 

veicināš

anai 

10.10.2016 

- 

20.07.2017 

29688,78 

26719,90  2968,88    0,00 

Kopā 33293,78 27519,90 0,00 5773,88 0,00 0,00 800,00 800,00 
             

Pavisam 231071,71 171214,62 1000,00 36741,49 263,40 41419,79 82901,31 116168,75 

 

Būvniecība par pašvaldības budžeta līdzekļiem 

 Projekta nosaukums  Budžets EUR 

1 Viesītes vidusskolas un Viesītes sporta skolas sporta kompleksa izbūve 337115,74 

2 Viesītes Jauno kapu kapličas būvniecība 249619,44 

3 Pavasara ielas un Sporta ielas Viesītē atsevišķu posmu seguma maiņa un ietves izbūve 
111845,03 

4 Kanalizācijas tīklu izbūve Viesītes pilsētas Bērzu un Dzelzceļnieku ielas dzīvojamām mājām 35460,94 

 

2016.gadā izstrādāta būvniecības dokumentācija - būvprojekti sekojošiem projektiem: 

1. Būvprojekts "Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi - Ķēķāni - Zīlāni pārbūve" 
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2. Būvprojekts „Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles pārbūve, Viesītes pagastā, Viesītes novadā”, 

3. Paskaidrojuma raksts „Rotaļu laukuma iekārtošana“ 

4. Paskaidrojuma raksts „Viesītes vidusskolas un Sēlijas sporta skolas sporta kompleksa žoga jaunbūve Kaļķu iela 12, Brīvības iela 33A, Brīvības iela 33B      

Viesītē, Viesītes novadā.  

Uzdevumu un rīcību izpildes uzraudzības tabula: 

Uzdevums Vai veiktas 

darbības 

uzdevuma ietvaros 

(jā/nē) 

Veiktās rīcības uzdevumu izpildei Priekšlikumi programmas 

aktualizācijai 

SM1: Mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada nākotnes attīstības iespējām 

RV1.1.: Novada mārketings 

Jā  

Regulāra pašvaldības un uzņēmēju dalība 

izstādēs, pasākumos, informatīvu stendu 

uzstādīšana un materiālu izstrāde. 

 

RV2.1.: Pārvaldes kvalitātes attīstība 

Jā  
Aprūpētāju darba uzlabošana un efektivitātes 

paaugstināšana 

Nepieciešams paredzēt 

darbības RV2.1. 

kvalitatīvai izpildei. 

Darbinieku iekšējās 

novērtēšanas sistēmas 

īstenošana (2013.g. 

pieņemts domes lēmums) 

RV2.2.: Starp-pašvaldību sadarbības 

veicināšana Jā  

Kopīgu projektu izstrāde, Sēlijas novadu 

apvienības aktivitātes – sanāksmes, projekti, 

pasākumi, sporta sacensības, konkursi. 

 

RV2.3.: Pilsoniskās sabiedrības veicināšana 

Jā  

NVO darbības veicināšana, sniegts atbalsts 

iniciatīvām. Organizēts projektu konkurss 

biedrībām un iniciatīvu grupām novadā.  

 

SM2: Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti 

RV3.1.: Komunālās saimniecības 

infrastruktūras attīstība 

Jā Realizēti pašvaldības projekti infrastruktūras 

uzlabošanai – Kanalizācijas tīklu izbūve, 

 



15 
 

Viesītes Jauno kapu kapličas būvniecība. 

Siltummezglu iegāde un uzstādīšana 

pašvaldības daudzdzīvokļu mājās. 

RV3.2.: Ceļu infrastruktūras uzlabošana Jā  Veikti darbi ikdienas pašvaldības ceļu 

uzturēšanai, notiek sadarbība ar valsts ceļu 

uzturētājiem. Izstrādāti būvprojekti divu ceļu 

posmu pārbūvei LAP 2014.–2020. gadam 

pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos" ietvaros. Ielu 

seguma atjaunošana Viesītes pilsētā. 

 

RV3.3.: Kvalitatīvi izglītības pakalpojumi Jā  Viesītes vidusskolas un Viesītes sporta skolas 

sporta kompleksa izbūve. Infrastruktūras 

uzlabošana un aprīkojuma iegāde pašvaldības 

izglītības iestādēs. Atbalsts skolēniem 

sasniegumu novērtēšanai – stipendijas, 

balvas, atzinība. Interešu izglītības 

piedāvājuma attīstība – Sēlijas sporta skolas, 

Viesītes Mākslas un mūzikas skolas attīstības 

veicināšana reģionālā mērogā. Profesionālo 

prasmju (autovadītāja prasmju) apguves 

līdzfinansēšana vidusskolas skolēniem. 

Starptautisku – ERASMUS+ programmas 

līdzfinansētu projektu ieviešana, pedagoģiskā 

personāla profesionālo kompetenču 

paaugstināšana.  Izstrādāti 20 ZPD, tai skaitā 

4 par Viesīti un novadu, no kuriem viens darbs 

saņēmis atzinību nacionālā mērogā. 

 

RV3.4.: Sociālo pakalpojumu pilnveide un 

attīstība 

Jā  Būvniecības dokumentu izstrāde Dienas 

centra izveidei projekta sagatavošanai un 

iesniegšanai konkursā INTERREG LV-LT-

BY programmā. Aprūpētāju darba 
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uzlabošana un efektivitātes paaugstināšana. 

Kapličas izbūve Viesītes jaunajos kapos.  

RV3.5.: Ainavu un vides kopšana Jā  Regulāra invazīvo sugu – latvāņu izskaušana 

appļaujot un miglojot, meliorācijas projekta 

īstenošana, vides objektu attīstība un 

uzturēšana Stendera taka, Ormaņkalns, 

Saukas dabas parks, Serpiņu pilskalns. 

Pašvaldības īpašumu, tai skaitā kapsētu 

regulāra kopšana. Rekreācijas teritoriju 

kopšana un attīstība.  

 

RV3.6.: Daudzveidīgu kultūras pasākumu 

pieejamība 

Jā  Tradīciju turpināšana Muzeju nakts, Baznīcu 

nakts, pašdarbības kolektīvu jubileju 

pasākumi, radošās darbnīcas, profesionāļu 

piesaiste utt. un jaunu pasākumu īstenošana 

Cāļu dienas, Bānītim 100, Stacijas laukuma 

piemiņas zīmes atklāšana, Sporta kompleksa 

atklāšana. Daudzveidīgu publicitātes 

platformu izmantošana sabiedrības 

informēšanai (sociālie un tradicionālie 

mediji).   

 

RV3.7.: Sporta jomas attīstība Jā  Moderna multifunkcionāla sporta laukuma 

izveide. Sēlijas sporta skolas attīstība. Sporta 

nedēļas, lokāla, reģionāla mēroga pasākumu 

organizēšana un dalība citu organizētajos 

pasākumos. Atbalsts izglītojamajiem 

sasniegumu novērtēšanā. Pieaugušo iesaiste 

veselīga dzīvesveida popularizēšanā. 

Pašvaldība ir veselīgo pašvaldību tīklā.  

 

SM3: Attīstīt uzņēmējdarbību 

RV4.1.: Konsultatīvais atbalsts Jā  Individuālas konsultācijas uzņēmējiem un 

zemniekiem tiek nodrošinātas pēc vajadzības, 

regulāra informācija pašvaldības mājaslapā. 
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RV4.2.: Uzņēmējdarbības veicināšana Jā  Pašvaldība piedāvā brīvos īpašumus, telpas 

uzņēmējdarbības veikšanai saskaņā ar LR 

normatīvajiem aktiem. 

 

RV4.3.: Atbalstīt lauksaimniecības nozares 

attīstību  

Jā  Pašvaldība ir izstrādājusi pašvaldības grantu 

ceļu posmu pārbūves būvniecības 

dokumentus, lai veicinātu uzņēmējdarbību. 

Ceļu posmi izvēlēti saskaņā ar 18.08.2015. 

MK noteikumiem Nr. 475 

 

RV4.4.: Atbalstīt mežsaimniecības nozares 

attīstību 

Jā  Pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšana 

kokmateriālu izvešanai, sadarbība ar nozares 

uzņēmējiem 

 

RV5.1.: Veicināt zaļās ekonomikas 

uzņēmējdarbības nozaru attīstību 

Jā  Pašvaldība iespēju robežās veic zaļo 

iepirkumu. Tiek veicināta vietējo resursu 

efektīva izmantošana (mājražošana, 

zemnieku saimniecības, netradicionāla 

lauksaimniecība. Zemes apsaimniekošanas 

veicināšana (organiskā lauksaimniecība, 

dabiskās vides saglabāšana un atjaunošana; 

pilsētvides apzaļumošana ar mežiem un 

parkiem, mežu atjaunošana un augsnes 

stabilizēšana). 

 

RV5.2.: Atjaunojamās enerģijas īpatsvara 

palielināšana 

Jā  Novadā siltumenerģijas ražošanai tiek 

izmantoti tikai atjaunojamie energoresursi.  

 

SM4: Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu 

RV6.1.: Tūrisma infrastruktūras veidošana Jā  Viesītes muzeja “Sēlija” darbības 

nodrošināšana un attīstība. 

Muzejpedagoģisko programmu īstenošana. 

Tiek izmantotas iespējas papildus finanšu 

resursu piesaistei, lai nodrošinātu tūrisma 

infrastruktūras pilnveidošanu un jaunu 

piedāvājumu izstrādi. Tūrisma infrastruktūras 
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attīstība ir veicinājusi iespējas vietējiem 

mājražotājiem. 

RV6.2.: Sēlijas kultūras popularizēšana Jā  Viesītes novada pašvaldība ar tautas mākslas 

pašdarbības kolektīvu darbības 

nodrošināšanu, pasākumu organizēšanu 

novadā un dalību reģionālos un nacionāla, kā 

arī starptautiska līmeņa pasākumos, 

popularizē Sēlijas kultūrvēsturisko 

mantojumu, iesaista sabiedrību procesā. 

2016.gadā kopā ar kaimiņu novadiem 

turpinājās darbs pie grāmatas par Sēliju 

sagatavošanas. Viesītes Mūzikas un mākslas 

skolas skolēni popularizēja Sēlijas, Zemgales 

un Latvijas kultūras mantojumu viesojoties 

pie starptautiskās sadarbības partneriem. 

Starptautisko projektu īstenošanas viens no 

rezultātiem ir starpkultūru dialoga 

veicināšana.  

 

 

Uzraudzības ziņojumā ietverti teritorijas attīstības rādītāji– nozīmīgākie teritoriju attīstību raksturojošie sociālekonomiskie rādītāji; darbības 

rezultātu rādītāji– veikto darbību novērtējuma kvantitatīvie rādītāji, saskaņā ar kuriem tiek mērīta pašvaldības administrācijas darbības efektivitāte 

attīstības programmas īstenošanā.  

Teritorijas attīstības rādītāji: Nozīmīgākie teritoriju attīstību raksturojošie sociālekonomiskie rādītāji pārskata periodā (2015.gadā) uzrādījuši, 

pamatā, pozitīvas tendences. Smazinājies bezdarba līmenis - no 8.3% 2014.gadā uz 7.9% 2015. gadā. Tajā skaitā sazinājies reģistrēto ilgstošo 

bezdarbnieku skaits. Tas skaidrojams ar kopējo ekonomisko situāciju valstī un saglabātu ekonomisko aktivitāti novada uzņēmēju vidū. 

Demogrāfiskās slodzes līmenis (649) samazinājies, salīdzinot ar 2015.gadu (650), kas skaidrojums ar to, ka dzimstība novadā nenodrošina stabili 

pieaugošu bērnu skaitu.  

Darbības rezultātu rādītāji:  

SM1Mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada nākotnes attīstības iespējām 
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 Demogrāfija. Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas ir ar negatīvu tendenci (-83 salīdzinot ar 2015.gadu). Bērnu skaits ir palielinājies (+7 

salīdzinot ar 2015.gadu). Līdz skolas vecuman bērnu skaits ir 234, savukārt, bērnu un jauniešu skaits 2016.gada beigās bija 1017. 

Pensionāru skaits 2016.gada beigās bija 871. Iedzīvotājus skaita izmaiņas ietekmē gan pozitīvie dzimstības rādītāji, gan ikgadēja 

iedzīvotāju skaita samazināšanās, gan arī imigrācijas procesi, iedzīvotājiem pārceļoties uz dzīvesvietu ārpus novada vai valsts. Novadā 

dzīvo attālināta darba veicēji. Lai gan bezdarba līmenis joprojām ir augsts, tomēr motivētie novada iedzīvotāji  darbu atrod izmantojot 

iespējas strādāt gan novadā gan arī apkārtējās teritorijās, samērā attīstīta ir mājražošana – Alīdas kafeja, sieri, plūškoka sīrups, sukādes. 

Viesītē darbojas Zaļais tirdziņš, Saukā tiek organizētas Cāļu dienas (putnkopības attīstībai). AP ir nodefinēts, ka Viesītes novads ir otrā 

mājvieta jaunu iedzīvotāju piesaistīšanai. Svarīgs ir fakts, ka sezonas iedzīvotāju skaitam ir tendence palielināties, tas ir izskaidrojas ar 

faktu, ka novadā ir dzīvošanai pievilcīga vide un cilvēki vēlas šeit pavadīt brīvo laiku un atvaļinājumus, kas savukārt uzlabo 

uzņēmējdarbības vidi laukos. 50% pašvaldībā strādājošiem ir augstākā izglītība, samērā daudz ir gados jaunu cilvēku, kas norāda uz 

paaudžu maiņas procesu. 

 Pārvalde: 2016. gadā pašvaldības darbinieku skaits ir nedaudz optimizēts, izveidotas divas pilnas slodzes darbavietas vairāku nepilna laika 

speciālistu darbavietu vietā, kas nodrošina efektīvāku darbu. Pašvaldības darbinieku individuālā un kolektīva kopējā kapacitāte tiek regulāri 

paaugstināta, lai sasniegtu iespējami racionālāku pašvaldības budžeta izlietojumu un augstāku iedzīvotājiem sniegto līmeni. Pieredzes 

apmaiņas nolūkos Viesītes vidusskolā un jaunatnes lietu jomā tiek īstenoti vairāki starptautiski sadarbības projekti Erasmus+ programmas 

ietvaros. 8 skolēni ir piedalījušies starptautiskajā mobilitātē un Viesītes vidusskolas 6 pedagogiem ir bijusi iespēja paaugstināt profesionālās 

kompetences sadarbībā ar partneriem Spānijā, Luksemburgā, Beļģijā, Maltā. Pašvaldību sadarbības ietvaros notikušas pieredzes apmaiņas 

programmas jauniešiem Polijā. Regulāri ir notikušas administrācijas sapulces, deputātu tikšanās (3 tikšanās) ar iedzīvotājiem Viesītē un 

pagastos.  

 NVO darbība: Pašvaldība veicina NVO aktīvu darbību. 2016.gadā tika organizēts ikgadējais projektu konkurss, tika atbalstīti un īstenoti 

13 projekti par kopējo summu 4300 Eiro. Novadā darbojas 29 biedrības un nodibinājumi. Lielākā daļa no tām ir lokālas darbības, bet dažas 

strādā reģionālā nacionālā un starptautiskā mērogā. Aktīvākās ir “Cistiskās fibriozes biedrība”,”Selonija velo”. Biedrību darbības rezultātā 

Viesītē atklāja atbalsta centru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, notiek velo sacensību posmu braucieni.  

 Projekti ar citām pašvaldībām:  Pašvaldībā tiek īstenoti kopīgi projekti ar citām pašvaldībām Sēlijas novadu apvienības ietvaros. Sadarbībā 

ar Ilūkstes, Salas, Jēkabpils, Neretas, Aknīstes un Jaunjelgavas novadiem tiek organizētas kultūras, sporta, jaunatnes lietu jomās. Kopīgi 

tiek arī risināti saimnieciski un nākotnes jautājumi, piemēram ceļu tīkla uzturēšana.  
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 Viesītes novada tēls: Ir izstrādāts logo, katru gadu tiek izstrādāti mārketinga materiāli – bukleti, informācijas lapas. Regulāri iedzīvotāju 

informēšanai tiek izdots pašvaldības izdevums “Viesītes Vēstis” 1300 eks. tirāžā. Notikusi regulāra pašvaldības un uzņēmēju dalība izstādēs 

(3 gab. 2016.g) , pasākumos (tikšanās 2 gab.), izstādēs uzstādīti informatīvi stendi. 

SM2: Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti 

 Teritorijas attīstības indekss ir negatīvs (67.vieta). kopumā ar pašvaldības darbu iedzīvotāju apmierinātība ir saglabājusies iepriekšējā 

līmenī (79%).  

 Izglītība: Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kas apmeklē pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes, samazinājies par 1,8%.  Samazinājies 

arī izglītojamo skaits novada skolās par 6 izglītojamajiem. Interešu izglītības programmās un profesionālas ievirzes izglītības iestādēs – 

Sēlijas sporta skolā un Mūzikas un Mākslas skolās mācās 321 izglītojamais, kas liecina par iedzīvotāju aktivitāti izglītības jomā un 

piedāvājumu atbilstībai iedzīvotāju pieprasījumam. 2016.gadā ir paaugstinājusies skolēnu zinātniski pētniecisko darbu publicitāte gan 

valsts, gan reģiona, gan novada līmeņos, kas liecina par novada izglītības iestāžu darbības sasniegumiem.  

 Sports un aktīvs dzīvesveids: 2016. gadā nav būtiski mainījies dažāda mēroga sporta pasākumu skaits, tas palielinājies par 2 vietēja mēroga 

pasākumiem un vienu reģionāla mēroga pasākumu. Pasākumos piedalījušies 420 dalībnieki. Pašreizējais pasākumu skaits ir sasniedzis 

optimālo, un arī turpmāk būtiskas izmaiņas nav plānotas. Novadā reģistrēto sporta organizāciju skaits palicis iepriekšējā līmenī. Aktīvi 

darbojas biedrība - sporta klubs „Selonia velo“, kurš piesaista dalībniekus pasākumiem no visas Latvijas. Saglabājusies pagājušā gada 

tendence - pieaudzis Sporta skolas audzēkņu skaits profesionālās ievirzes izglītības programmās. Sēlijas sporta skola īsteno programmas 

apkārtējos novados.  

 Sociālā un veselības aprūpe: Sociālajā aprūpē 2016.g.veikta darba efektivitātes uzlabošana, kā rezultātā pakalpojums “Aprūpe mājās” ir 

kvalitatīvāks. Palielinājies sociālās nodrošināšanas pabalstiem (Saskaņā ar saistošiem noteikumiem) izsniegtais finansējums salīdzinot ar 

2015.gadu. Dzīvokļu (malkas vai apkures) pabalsta saņēmēju skaits 343. 2016. gadā ir īstenota Viesītes Jauno kapu kapličas būvniecība, 

kas ir nozīmīgs un iedzīvotājiem nepieciešams objekts. Veselības aprūpi nodrošina ģimenes ārsti (ārstu prakses Viesītes pilsētā un Saukas 

pagastā), sociālo aprūpi nodrošina Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs, kurā ir izmantota pieejamā kapacitāte, izpildītas 8060 

gultu dienas. Tas iedzīvotāju vidū ir pieprasīts pakalpojumu sniedzējs. Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi samazinoties iedzīvotāju 

skaitam novadā, paliek esošajā līmenī. Ģimenes ārstu skaits uz 1000 iedzīvotājiem nav būtiski mainījies un ir 1,33 ārstu uz 1000 

iedzīvotājiem, Šis rādītājs ir vēl joprojām mazāks, nekā vidēji Eiropas Savienības valstīs, kur ārstus skaits uz 1000 iedzīvotājiem vidēji ir 

2,4 -3,2. Ir uzlabojusies nevalstiskā sektora līdzdalība sociālo pakalpojumu sniegšanā – pieejams speciāli aprīkots transports cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām. Šo rādītāju ietekmē arī pakalpojumu pieprasījums un piedāvājums. 



21 
 

 Komunālie pakalpojumi: Iedzīvotājiem uzlabojusies iespēja izmantot centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu novadā. 2015. 

gadā tika pabeigta ūdenssaimniecības projekta īstenošana, kas dod iespēju iedzīvotājiem pieslēgties kopējai sistēmai. 2015.gadā pieslēgums 

bija 1208 personām, kas sastāda 65%, bet 2016.g. pieslēgums nodrošināts 1251 personām, kas sastāda 66%. Veikta kanalizācijas tīklu 

izbūve Viesītes pilsētas Bērzu un Dzelzceļnieku ielas dzīvojamām mājām. Salīdzinot ar 2015.gadu (886 personām 47%), 2016.gadā 

pieslēgums ir 990 personām, kas sastāda 52%. Atkritumu apsaimniekošanā līgumi 2015.gadā ir bijuši par atkritumu izvešanu 2914 

personām, kas sastāda 76%, savukārt 2016.gadā līgumi par atkritumu izvešanu iesaistītajām 2988 personām, kas sastāda 78%.   

 Ielas, ceļi: Izstrādāti būvprojekti divu ceļu posmu pārbūvei LAP 2014.–2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos" ietvaros. Ielu seguma atjaunošana Viesītes pilsētā - veikta ielu posmu seguma nomaiņa Pavasara un Sporta ielu posmiem 

Viesītē, tiek uzturēti pašvaldības grants ceļi visā teritorijā.  

 Drošība: Pašvaldības policijā strādā viens darbinieks, kurš nodrošina kārtību visās jomās. Notiek laba sadarbība ar Valsts policiju.  

Sabiedriskai drošībai tiek pievērsta liela nozīme, kā arī pašvaldības policists rūpējas par normatīvo aktu ievērošanu citās jomās novada 

teritorijā. 2016.gada laikā reģistrēti 48 iesniegumi, par saistošo noteikumu neievērošanu brīdinātas 135 personas, sastādīts 31 administratīvā 

pārkāpuma protokols. Nodrošināta sabiedriskā kārtība 34 publiskajos pasākumos.  

SM3: Attīstīt uzņēmējdarbību 

 Ekonomika: Ekonomiskā aktivitāte ir palikusi iepriekšējā gada līmenī. Ir samazinājies bezdarbnieku skaits (no 8,3% 2015.gadā uz 7,9% 

2016.gadā). Nodarbinātībā joprojām pastāv problēma ar bezdarbu no vienas puses un strādnieku/speciālistu pieejamību no otras puses. 

Īpaši šī problēma saasinās sezonas laikā, kas lauksaimnieciskajā ražošanā nepieciešamas papildus darbarokas.  Uzņēmējiem nereti 

nepieciešami strādājošie ar konkrētu izglītību vai darba prasmēm, tomēr tie uz vietas nav pieejami.  

 Novadā pārsvarā attīstīta lauksaimnieciska ražošana (piens, gaļa), mežkopība, mežizstrāde, kokmateriālu pārstrāde, augļkopība,putnkopība.   

Nekustamā īpašuma par zemi izpilde ir palielinājusies par 8% (224592 Eiro 2016 gadā, 207826 2015.gadā). 

 Zaļās ekonomikas veicināšanā un dabas resursu efektīvā izmantošanā pašvaldība kā enerģijas avotu izmanto tika atjaunojamos resursus – 

malka, šķelda. Tiek apsaimniekoti ūdeņi un meži. Pašvaldības policija nodrošina uzraudzību par šiem dabas resursiem un to izmantošanu 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Regulāri tiek sekots īpašumu atbilstošai apsaimniekošanai, īpaši Natura 2000 teritorijās. 2016.gadā 

apsekoti 143 īpašumi, kā rezultātā īpašniekiem izsūtīti 54 brīdinājumi.  

SM4: Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu 
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 Tūrisms: Galvenais un svarīgākais oblekts, kas nodrošina tūristu plūsmu un piesaisti ir Viesītes muzejs „Sēlija“. Tiek attīstīti arī mazāki 

tūrisma objekti. 2016.gadā nozīmīgs darbs tika veikts Vecā Stendera Ābices takas sakārtošanai. Sadarbībā ar entuziastiem ir izveidota 

izziņas un izglītojoša taka, kur apmeklētāji var iepazīties ar fragmentiem no Stendera Bildu Ābices. 2016.gadā ir pieejama jauna viesu māja 

ar 6 gultasvietām. Par 339 apmeklētājiem palielinājies Tūrisma informācijas punkta/Viesītes muzeja „Sēlija“ apmeklētāju skaits salīdzinot 

ar 2015.gadu palielinājies par339 cilvēkiem, salīdzinot ar 2015. gadu. Informācija par tūrisma iespējām novadā ir atrodama arī pašvaldības 

mājas lapā ww.viesite.lv.  

 Kultūra, kultūrvēsturiskais mantojums: Kultūras jomā vērojama pasākumu skaita saglabāšanās iepriekšējā līmenī. Bibliotēku lietotāju un 

aktīvo lasītāju skaits ir nedaudz samazinājies. Ir organizēti pasākumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, piemēram Mazā bānīša 

akcentēšana saistībā ar Viesītes attīstību. Viesītes novads strādā, lai saglabātu un uzlabotu pieejamību arī nemateriālajam 

kultūrvēsturiskajam mantojumam – Tautas mākslai, tradīcijām, dabas vērtībām, specifiskajām valodas  īpatnībām. Viesītes muzejā “Sēlija” 

tiek uzturēts amatniecības centrs, kurā darbojas amatnieki, kuri caur saviem darbiem nodod tālāk savas zināšanas un prasmes. Notiek 

sadarbība ar citiem Sēlijas amatniekiem.  

 

Analizējot Viesītes novada Attīstības programmā 2014. – 2020.gadam iekļautās rīcības, ir secināts, ka uzsāktas darbības visām paredzētajām 

rīcībām. Ir uzsāktas vai turpinās rīcības, kur darbībām jānotiek ilgstoši vai pastāvīgi. Ir uzsāktas rīcības, kuru darbību paredzēts nodrošināt ne 

tikai ar pašvaldības līdzekļiem, bet arī piesaistot līdzekļus no Eiropas Savienības fondu vai citu avotu līdzekļus. Ņemot vērā 2014. – 2020.gada 

plānošanas perioda ES fondu finansējuma piesaistes iespējas un pašvaldības darba analīzi, paredzēts veikt izmaiņas Rīcību plāna atsevišķās 

rīcībās, precizējot tās vai izvirzot jaunas rīcības, nemainot Attīstības programmā izvirzītos mērķus un uzdevumus.  

Secinājumi: Visas Attīstības programmā paredzētās rīcības ir uzsāktas un rezultatīvie rādītāji ir dažādi. Tie liecina, ka plānotie pašvaldības budžeta 

līdzekļi ir izmantoti racionāli un veicina Attīstības programmā izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.  

 


