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Izstrādes pārskata apraksts
Šis dokuments sastāv no apraksta par Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādi
un sabiedrības līdzdalības apliecinājumiem. Sabiedrības līdzdalības kārtību nosaka 2009. gada 25. augusta
MK noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. Šie noteikumi
paredz sabiedrības līdzdalību attīstības programmas izstrādes dažādos posmos, gan iesaistoties darba
grupās, gan piedaloties sabiedriskajās apspriedēs vai izsakot savu viedokli par attīstības programmu
(interneta vietnē, komentāros, presē, u.tml.).
Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrāde tika sākta, pamatojoties uz Viesītes
novada domes 2012.gada 31.oktobrī pieņemto lēmumu Nr. 12. (protokols Nr.17) „Par Viesītes novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2028.gadam un Viesītes novada attīstības programmas 2014.2020.gadam izstrādes uzsākšanu.” 2013.gada 26.februārī tika izsludināts iepirkums Nr. VNP 2013/03 par
Viesītes novada attīstības programmas 2014-2020.gadam izstrādi, kurā lēmums tika pieņemts 2013.gada
25.aprīlī.
2013.gada 17.jūlijā Viesītes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.25. „Par izmaiņām Viesītes
novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes darba grupas sastāvā” (protokols Nr.11.).
2013.gada 21.augustā domes sēdes lēmumā Nr.1. „Par Viesītes novada attīstības programmas 2014.2020.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriedei” tika pieņemta zināšanai attīstības
programmas 1.redakcija (protokols Nr.12.).
2013.gada 30.oktobrī domes sēdē ar lēmumu Nr.1. „Par Viesītes novada attīstības programmas 2014.2020.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriedei” tika nodota sabiedriskai apspriedei Viesītes
novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcija (protokols Nr.15.).
Lai sekmīgāk apzinātu, iesaistītu un apkopotu sabiedrības viedokli Viesītes novada attīstības programmas
2014.-2020.gadam izstrādes laikā, tika veikti sekojoši pasākumi:









Paziņojums interneta vietnē www.viesite.lv par Viesītes novada attīstības programmas 2014.2020.gadam izstrādes uzsākšanu;
Padziļinātās intervijas ar 13 iedzīvotājiem 8.jūlijā;
5 darba grupu semināri;
5 sabiedriskās apspriedes 2013.gada 25. un 26.novembrī Viesītes novada pagastos un Viesītes
pilsētā;
Informācija par izstrādes gaitu vietnē www.viesite.lv;
Informācija par sabiedrisko apspriedi bija izvietota arī laikrakstā „Brīvā Daugava”;
Informācija par sabiedrisko apspriedi tika izvietota Latvijas Radio 1 mājaslapā;
Informācija Zemgales plānošanas reģiona mājaslapā par attīstības programmas sabiedrisko
apspriedi.

Šajā pārskatā ir ietverti ar izstrādes gaitu saistīti dokumenti, sēžu protokoli un publikācijas.

Iedzīvotāju anketa
Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes ietgvaros tika organizēta iedzīvotāju
aptauja ar mērķi apzināt iedzīvotāju vērtējumu novadā pieejamiem pakalpojumiem un uzzināt iedzīvotāju
ierosinājumus un priekšlikumus novada attīstībai. Izmantojot elektroniskās un papīra aptaujas formas, kā
arī telefona un klātienes intervijas uz 2013. gada 11. jūliju tika aizpildītas 63 iedzīvotāju anketas. Ar to tika
noskaidrota novadā pieejamo pakalpojumu un infrastruktūras kvalitāte, kā arī iegūti ierosinājumi
attīstībai.
Paziņojums par iedzīvotāju aptauju, kas notika 2013.gada jūnijā, bija izvietots novada pašvaldības
mājaslapā, novada bibliotēkās, kā arī tika veikta iedzīvotāju telefonaptauja. Izmantojot elektroniskās un
papīra aptaujas formas, kā arī telefona un klātienes intervijas uz 2013. gada 11. jūliju tika aizpildītas 63
iedzīvotāju anketas. Iedzīvotāj atsaucība ir vērtējama kā zema, taču iegūtie dati salīdzinoši reālistiski attēlo
pašreizējo situāciju un līdz ar to, ir izmantojami attīstības plānošanai.
Aptaujas anketas rezultāti un secinājumi ir ņemti vērā veidojot pašreizējās situācijas raksturojumu un
plānojot attīstības soļus.

Attīstības programmas izstrādes darba grupas
Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes ietvaros notika 5 darba grupu
semināri:


2013.gada 11.jūlijā izstrādes darba grupa (10:00 – 12:00)



2013.gada 14.augustā izstrādes darba grupas seminārs (10:00 – 16:30)



2013.gada 29.augustā izstrādes darba grupas un pieaicināto novada speciālistu seminārs (10:00 –
17:00)



2013.gada 26.septembrī tematiskā jauniešu un uzņēmēju darba grupa (10:00 – 14:00)



2013.gada 16.oktobrī izstrādes darba grupa (10:00 – 12:00)

Attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana
2013.gada 30.oktobrī domes sēdē ar lēmumu Nr.1. „Par Viesītes novada attīstības programmas 2014.2020.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriedei” tika nodota sabiedriskai apspriedei Viesītes
novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcija (protokols Nr.15.) laika posmā no 2013.gada
31.oktobra līdz 28.novembrim.
Sabiedriskās apspriešanas procesa ietvaros notika 5 sabiedriskās apspriedes:


25.novembrī plkst.12:30 Elkšņi pagasta pārvaldes ēkā;



25.novembrī plkst.15:00 Rite pagasta pārvaldes ēka;



25.novembrī plkst.17:30 Viesītes Kultūras pilī, Konferenču zālē;



26.novembrī plkst.10:00 Saukas pagasta Saukas bibliotēkā;



26.novembrī plkst.12:30 Saukas pagasta pārvaldes ēkā Lones ciemā.

Informācija par sabiedriskās apspriešanas procesu bija ievietota:






Paziņojums Viesītes novada informatīvajā izdevumā „Viesītes vēstis”;
Paziņojums Viesītes novada pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv;
Paziņojums 2013.gada 5.novembrī Zemgales plānošanas reģiona mājaslapā www.zemgale.lv;
Raksts 2013.gada 5.septembrī laikrakstā „Brīvā Daugava”;
Raksts 2013.gada 31.oktobrī Radio 1 mājaslapā.

Darba uzdevumi attīstības programmas izstrādei

VIESĪTES NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS ANKETA
Viesītes novada dome, veidojot Viesītes novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam,
rīko Viesītes novada iedzīvotāju aptauju, lai uzzinātu iedzīvotāju ierosinājumus un priekšlikumus
novada attīstībai.
Šīs aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Anketa ir ANONĪMA, vārds un
uzvārds nav jānorāda. Katra anketa ir domāta tikai vienam respondentam. Uzmanīgi izlasiet
jautājumu un piedāvātos atbilžu variantus. Lūdzu izteikt tikai savu personīgo viedokli! Aizpildot
aptaujas anketu, neprasiet padomu darba kolēģiem, ģimenes locekļiem, draugiem utt. Aizpildītās
aptaujas anketas varat ievietot speciāli tam paredzētās aptaujas urnās, kuras atrodas Viesītes
novada bibliotēkā un Viesītes novada domē. Aptaujas anketa ir pieejama arī elektroniski
(www.viesite.lv) un aizpildīto variantu var nosūtīt uz e-pastu: inese.vitola@viesite.lv.
1. Nosauciet, Jūsuprāt, nozīmīgākās vērtības Viesītes novadā! (var minēt vairākas)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Vai Jūs saistāt savu nākotni ar Viesītes novadu?
 ilgtermiņā jā

 nē

 tikai īstermiņā

3. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu kvalitāte Viesītes novadā!

Sabiedriskais transports
Ielu un ceļu stāvoklis
Komunālie pakalpojumi
Pašvaldības darbs kopumā

Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Nav
viedokļa


























4. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir izglītības pakalpojumu kvalitāte Viesītes novadā!

Vispārējā izglītība
Pirmsskolas izglītība
Mūžizglītība
Interešu izglītība

Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Nav
viedokļa


























5. Lūdzu, novērtējiet novadā pieejamās izglītības atbilstību vietējām vajadzībām pēc tā, vai pats
šobrīd izglītojaties, vai nē (aizpildīt tikai vienu rindiņu)!

Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Nav
viedokļa
















Šobrīd mācos
Šobrīd nemācos

6. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir dzīves ērtības kvalitāte Viesītes novadā!
Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Nav
viedokļa









































Sociālā palīdzība un drošība
Veselības aprūpe
Aktīvās atpūtas un sporta
iespējas
Iespējas izpausties kultūrā
un sabiedriskajā dzīvē
Infrastruktūras piemērotība
bērniem, cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām,
senioriem

7. Vai Jūs jūtaties droši Viesītes novadā?
 jā

 drīzāk nē

 drīzāk jā

 nē

8. Kādi uzlabojumi paaugstinātu Jūsu dzīves kvalitāti?
 dzīvesvietas siltināšana
 novada teritorijas labiekārtošana
 komunālo pakalpojumu pilnveide

 jaunu infrastruktūras un pakalpojumu objektu
izveide (paskaidrojiet zemāk)
 cita atbilde (paskaidrojiet zemāk)

________________________________________________________________________________
9. Kādas, Jūsuprāt, ir lielākās Viesītes novada problēmas? (var minēt vairākas)
 kultūras un sabiedriskās dzīves kvalitāte
 darbavietu trūkums
 mācību infrastruktūras nepietiekamība

 novada nomaļā atrašanās vieta
 Viesītes novada domes darbība
 citas (paskaidrojiet zemāk)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10. Vai novadā jāveicina šīs nozares?

Jā






Dabas tūrisms
Kultūras tūrisms uz Viesīti, kā Sēlijas kultūras centru
Novads kā mežsaimniecības un kokapstrādes centrs
Profesionālās izglītības centrs mežsaimniecības jomā
Novads kā ekoloģiska vasaras mājvieta pilsētās dzīvojošajiem

Nē






Cits variants: ____________________________________________________________________
11. Kā Jūs vērtējat novada nodarbinātības vidi?

Drošība darba vietā
Atalgojums
Iespējas atrast darbu

Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Nav
viedokļa





















12. Kādām sfērām būtu jāpievērš lielāka vērība, sastādot Viesītes novada domes budžetus
tuvākajos gados?
 atpūtai un kultūrai
 infrastruktūrai
 izglītībai
 sabiedriskajai kārtībai

 teritorijas labiekārtošanai

 cita atbilde (paskaidrojiet

un vides aizsardzībai

zemāk)

 sociālajai aizsardzībai un
veselības aprūpe

_______________________________________________________________________________
13. Jūsu vecums:
 līdz 19 gadiem

 50-65 gadiem

 19 -34 gadi

 virs 65 gadiem

 35-50 gadi

14. Dzimums:
 vīrietis

 sieviete

15. Jūsu nodarbošanās:
 Uzņēmējs

 Pašnodarbināta persona

 Uzņēmuma darbinieks

 Mājsaimniece/-ks

 Domes deputāts

 Pensionārs

 Pašvaldības iestādes

 Bezdarbnieks

darbinieks

 Skolēns/students

 Cita nodarbošanās

16. Citi Jūsu ieteikumi Viesītes novada attīstībai?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Paldies par atsaucību!
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Viesītes novada iedzīvotāju aptaujas analīze
Veidojot Viesītes novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam tika organizēta iedzīvotāju aptauja ar
mērķi apzināt iedzīvotāju vērtējumu novadā pieejamiem pakalpojumiem un uzzināt iedzīvotāju
ierosinājumus un priekšlikumus novada attīstībai. Izmantojot elektroniskās un papīra aptaujas formas, kā
arī telefona un klātienes intervijas uz 2013. gada 11. jūliju tika aizpildītas 63 iedzīvotāju anketas.
41% aptaujāto ir pašvaldības iestāžu darbinieki, 18% ir bezdarbnieki, 11% ir uzņēmumu darbinieki, 8% uzņēmēji, 8% - pensionāri, 5% ir pašnodarbinātas personas, 3% ir skolēni vai studenti, bet 6% aptaujāto ir
cits nodarbošanās veids, skatīt 1. ilustrācijā. 63% aptaujāto ir sievietes, bet 37% - vīrieši, skatīt 2. ilustrācijā.
Lielākā daļa jeb 36% respondentu ir vecumā no 50 līdz 65 gadiem, gandrīz tikpat daudz jeb 35% ir vecumā
no 35 līdz 50 gadiem, 19% aptaujāto ir vecumā no 19 līdz 34 gadiem, bet vecumā no 65 gadiem ir 10%
aptaujāto, skatīt 3. ilustrāciju.

Uzņēmējs
3%
6%

Uzņēmuma
darbinieks

8%
11%

Pašvaldības iestādes
darbinieks

18%

Pašnodarbināta
persona
Pensionārs

8%
5%

41%

Bezdarbnieks
Skolēns/students

Ilustrācija 1. Respondentu nodarbošanās.

10%

19%

19 -34 gadi
35-50 gadi

50-65 gadiem

36%

35%

Ilustrācija 2. Respondentu vecums
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virs 65 gadiem

Ilustrācija 3. Respondentu dzimums.
37%

vīrietis

sieviete

63%

Lūgti nosaukt Viesītes novada nozīmīgākās vērtības,
respondenti sniedza atbildes, kurus ir iespējams
sadalīt četrās plašajās grupās: cilvēki, daba, kultūra
un vēsture, un uzņēmumi. Pie grupas „cilvēki” var
attiecināt tādas vērtības kā novada iedzīvotājs, cilvēki, kuri nav izceļojuši no novada, novada patrioti,
jaunieši. Savukārt pie vērtību grupas „daba” var attiecināt tādas vērtības kā zeme, ezeri, meži, kalni, reljefs,
neskartā vide, Saukas dabas parks un novada dabas ainavas. Kultūras un vēstures vērtību grupā var iedalīt
kultūras namus, bibliotēkas, skolas, muzejus, pilskalnus, baznīcas, kapus, slavenu cilvēku mantojumu,
Bānīti, novada vēsturi un tradīcijas, kultūras pasākumus, tūrisma vietas un citus. Uzņēmumu grupā var
minēt tādas vērtības kā darba devēji, nodokļu maksātāji, ražošanas objekti "Kalna Dambrāni", "Lejas
Palsāni", "Poceri", krogs "Pie Viktora", kā ari dārzkopība, aitkopība un lauksaimniecība kopumā.
Respondentiem aptaujas anketā tika lūgts atzīmēt vai viņi saista savu nākotni ar Viesītes novadu. Lielākā
daļa respondentu jeb 81% atbildēja, ka saista savu nākotni ar Viesītes novadu ilgtermiņā, 12% respondentu
– tikai īstermiņā, bet 7% respondentu savu nākotni ar Viesītes novadu nesaista, skatīt 4. ilustrāciju.
Jāatzīmē, ka, apskatot atbildes uz šo pašu jautājumu dažāda vecuma grupu ietvaros, redzams, daudzi
jaunieši savu nākotni ar Viesīti nesaista. 67% no respondentiem vecuma grupā no 19-34 gadiem savu
nākotni ar Viesīti saista tikai īstermiņā vai nesaista vispār. Pārējās vecuma grupās savu nākotni ilgtermiņā ar
Viesīti nesaista tikai 5%-17% atbildējušo.

Ilustrācija 4. Atbildes uz jautājumu: "Vai Jūs saistāt savu nākotni ar Viesītes novadu?"

Vērtējot dažādu pakalpojumu un jomu kvalitāti, Viesītes novada iedzīvotāji izrādīja lielu apmierinātību ar
pašvaldības darbu kopumā. 37% aptaujāto pašvaldības darbs kopumā apmierina un 40% drīzāk apmierina,
savukārt neapmierināti ar pašvaldības darbu kopumā ir tikai 3% iedzīvotāju, bet 6% respondentu
pašvaldības darbs drīzāk neapmierina. Salīdzinoši augsti respondenti novērtēja arī komunālo pakalpojumu
kvalitāti novadā. 29% aptaujāto novērtē komunālo pakalpojumu kvalitāti kā apmierinošo, bet 28% kā drīzāk
apmierinošu. Tai pašā laikā 13% respondentu komunālo pakalpojumu kvalitāte neapmierina, bet 11% 15

drīzāk neapmierina. Ir vērts minēt, ka 19% aptaujāto nav viedokļa par šo jomu, jo dzīvojot privātmājās, tie
tikai minimāli izmanto komunālos pakalpojumus, ko sniedz pašvaldība. Ielu un ceļu stāvoklis neapmierina
lielāko daļu respondentu – 46% uzskata to par neapmierinošu, bet 19% - drīzāk neapmierinošu. Tikai 11%
aptaujāto apmierina ielu un ceļu stāvoklis, un 22% uzskata, ka tas ir drīzāk neapmierinošs. Sabiedriskā
transporta kvalitāte Viesītes novadā neapmierina 37% respondentu, bet 16% uzskata, ka tā kvalitāte ir
drīzāk neapmierinoša. 21% respondentu ir pilnībā apmierināti ar sabiedriskā transporta kvalitāti un 13% ir
drīzāk apmierināti, turklāt 14% norādīja, ka neizmanto sabiedrisko transportu un, līdz ar to nevar paust
konkrētu viedokli par to, skatīt 5.ilustrāciju.

Ilustrācija 5. Apmierinātība ar dažādām jomām un pakalpojumiem.

Atbildot uz jautājumu par Viesītes novadā pieejamajiem izglītības pakalpojumiem, respondenti visaugstāk
novērtē pirmsskolas izglītības kvalitāti. 60% tās kvalitāte apmierina un 17% drīzāk apmierina, neapmierināti
ar pirmsskolas izglītību ir tikai 2% respondentu, bet 3% ir drīzāk neapmierināti. Novadā pieejamā vispārējā
izglītība ir novērtēta gandrīz tikpat augstu – 44% aptaujāto tās kvalitāte apmierina un 33% drīzāk
apmierina. Ar vispārējās izglītības kvalitāti nav apmierināti 7% respondentu un 3% novērtē to kvalitāti, kā
drīzāk neapmierinošu. Interešu izglītības un mūžizglītības kvalitāte tika novērtēta salīdzinoši zemu: tikai
18% aptaujāto apmierina interešu izglītības kvalitāte, mūžizglītības kvalitāte apmierina tikai 13%
respondentu, skat 6.ilustrāciju.
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Ilustrācija 6. Apmierinātība ar novadā pieejamajiem izglītības pakalpojumiem.

Vērtējot Viesītes novadā pieejamās izglītības atbilstību vietējām vajadzībām, 29% respondentu, kas šobrīd
neiegūst izglītību, nebija konkrēta viedokļa, 27% novērtēja novadā pieejamo izglītību kā apmierinošu un
16% kā drīzāk apmierinošu, tikpat daudz aptaujāto nav apmierināti ar izglītību atbilstību vietējām
vajadzībām, un 13% ir drīzāk neapmierināti. Savukārt 38% respondentu, kas šobrīd iegūst izglītību, uzskata,
ka novadā pieejamās izglītības atbilstība ir drīzāk apmierinoša, bet 25% novērtēja to kā apmierinošu, un
tikpat daudz respondentiem nebija konkrēta viedokļa. Ar pieejamās izglītības atbilstību vietējām
vajadzībām nav apmierināti 13% respondentu, kas šobrīd iegūst izglītību, skatīt 7. ilustrāciju.

Vietējās izglītības atbilstība vietējām
vajadzībām (šobrīd nemācos)

Vietējās izglītības atbilstība vietējām
vajadzībām (šobrīd mācos)

Ilustrācija 7. Novadā pieejamās izglītības atbilstība vietējām vajadzībām.

Atbildot uz jautājumu par dažādām Viesītes novadā pieejamajām dzīves ērtībām, respondenti visaugstāk
novērtēja iespēju izpausties kultūrā un sabiedriskajā dzīve – 41% aptaujāto ar to ir pilnībā apmierināti, un
26% drīzāk apmierināti. Salīdzinoši augstu tika novērtēta arī veselības aprūpe Viesītes novadā – ar to ir
apmierināti 34% respondentu, un 37% respondentu ir drīzāk apmierināti. Ar aktīvās atpūtas un sporta
iespējām ir apmierināti 29% aptaujāto, bet 34% ir drīzāk apmierināti. Nedaudz zemāk tika novērtēta sociālā
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palīdzība un drošība: 16% respondentu tā neapmierina, 35% drīzāk apmierina un 24% apmierina. Viszemāk
respondenti novērtēja infrastruktūras piemērotību bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un senioriem
– ar to nav apmierināti 36% respondentu un 15% aptaujāto ir drīzāk apmierināti, skatīt 8 ilustrāciju.

Ilustrācija 8. Apmierinātība ar dažādu dzīves ērtību kvalitāti.

Atbildot uz jautājumu par drošību Viesītes novadā, 44% respondentu norādīja, ka drīzāk jūtas droši, un 42%
jūtas pilnībā droši. Tikai 6% aptaujāto nejūtas droši Viesītes novadā, bet 8% respondentu drīzāk nejūtas
droši, skatīt 9. ilustrāciju.

Ilustrācija 9. Vai respondents jūtas droši Viesītes novadā?

Lielāka daļa aptaujāto jeb 27% uzskata, ka komunālo pakalpojumu pilnveidošana [un arī tabulā]
paaugstinātu viņu dzīves kvalitāti, un 25% respondentu norādīja, ka dzīves kvalitātes celšanai ir
nepieciešama novada teritorijas labiekārtošana. 20% aptaujas dalībnieku atzīmēja dzīvesvietas siltināšanu
kā nepieciešamu nosacījumu dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Savukārt 12% respondentu uzskata, ka viņu
dzīves kvalitāti paaugstinātu jaunu infrastruktūras un pakalpojumu objektu izveide, norādot tādus objektus
kā asfaltēti ceļi, dažāda veida tūrisma un atpūtas objekti, frizētavas, ķīmiskās tīrītavas, kurpnieku darbnīcas.
16% respondentu sniedza citas atbildes, kurās norādīja, ka viņu dzīves kvalitāti paaugstinātu jaunu
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darbavietu radīšana, sabiedriskā transporta uzlabošana, interneta pārklājuma nodrošināšana, pensiju
paaugstināšana, nodokļu, komunālo maksājumu un birokrātiska sloga samazināšana, skatīt 10. ilustrāciju.
dzīvesvietas siltināšana

16%

20%

novada teritorijas
labiekārtošana
komunālo pakalpojumu
pilnveide

12%

25%
27%

jaunu infrastruktūras un
pakalpojumu objektu
izveide
cita atbilde

Ilustrācija 10. Kādi uzlabojumi paaugstinātu respondentu dzīves kvalitāti?

Kā galveno Viesītes novada problēmu 47% respondentu atzīmēja darbavietu trūkumu. 19% respondentu
uzskata, ka novada nomaļā atrašanas vieta ir svarīga problēma, bet 12% aptaujāto saskata problēmu
Viesītes novada domes darbībā. Tikai 7% respondentu uzskata, ka kultūras un sabiedriskās dzīves kvalitāte
ir svarīga problēma, un tikpat daudz uzskata mācību infrastruktūras nepietiekamību par vienu no Viesītes
novada lielākajām problēmām. 8% norādīja citas problēmas, norādot uz sliktu ceļu kvalitāti, darbavietu
trūkumu, novada mazo apdzīvotību, ražošanas uzņēmumu trūkumu, jauniešu resursu neizmantošanu,
pašvaldības darbu un komunikāciju ar iedzīvotājiem, apgaismojuma un dzīvokļu nepietiekamību Lones
pagastā, sniega novākšanu privātmāju pagalmos un iedzīvotājus – bezdarbniekus otrajā paaudzē, skatīt 11.
ilustrāciju.

Ilustrācija 11. Lielākās Viesītes
novada problēmas.

Lielāka daļa vai 90%
aptaujāto atbalsta dabas
tūrisma veicināšanu Viesītes
novadā. 74% respondentu
atbalsta Kultūras tūrisma
veicināšanu uz Viesīti kā
Sēlijas kultūras centru. 68%
respondentu uzskata, ka ir
jāveicina novads kā ekoloģisko vasaras mājvietu pilsētās dzīvojošajiem un tikpat respondentu atbalsta ideju
veicināt Viesītes novadu kā profesionālās izglītības centru mežsaimniecības jomā. Viesītes novadu kā
mežsaimniecības un kokapstrādes centru atbalstīja salīdzinoši mazāk respondentu – 63%, skat 12. attēlu.
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Novads kā ekoloģiska vasaras mājvieta pilsētās dzīvojošajiem

Novads kā izglītības centrs mežsaimniecības jomā

Novads kā mežsaimniecības un kokapstrādes centrs

Kultūras tūrisms uz Viesīti, kā Sēlijas kultūras centru

Dabas tūrisms

Ilustrācija 12. Vai Viesītes novadā ir jāveicina sekojošas nozares?

Vērtējot Viesītes novada darba vidi, lielākā daļa aptaujāto jeb 71% izrādīja neapmierinātību ar iespējām
atrast darbu Viesītes novadā, vēl 11% ir drīzāk neapmierināti ar iespējām atrast darbu. Ar atalgojumu nav
apmierināti 41% respondentu un vēl 16% ir drīzāk neapmierināti. Drošība darbavietā ieguva salīdzinoši
augstākos vērtējumus – 49% aptaujāto ar to ir apmierināti, un 15% ir drīzāk apmierināti, skatīt 13.
ilustrāciju.

Ilustrācija 13. Apmierinātība ar darba vidi.

24% aptaujāto uzskata, ka plānojot budžetu tuvākajos gados, Viesītes novada domei jāpievērš lielāka vērība
infrastruktūrai un tikpat daudz – sociālajai aizsardzībai un veselībai aprūpei. 20% respondentu uzskata, ka
lielāka vērība ir jāpievērš izglītībai, bet 12% aptaujāto uzskata, ka budžeta līdzekļi ir jāiegulda atpūtā un
kultūrā. 8% respondentu atzīmēja, ka domes budžeta līdzekļi ir lielākā mērā jāiegulda teritorijas
labiekārtošanā un vides aizsardzībā. Tikai 6% aptaujāto uzskata, ka domes līdzekļi ir jāiegulda sabiedriskās
kārtības stiprināšanā un tikpat daudz respondentu sniedza citas atbildes, norādot, ka lielāka vērība ir
jāpievērš jaunu darbavietu radīšanai, ražošanas attīstībai, ārstu piesaistei, komunālo pakalpojumu
pilnveidošanai un uzņēmumu piesaistei uz Viesītes novadu, skatīt 14. ilustrāciju.
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Ilustrācija 14. Kādām sfērām būtu jāpievērš lielāka vērība, sastādot Viesītes novada domes budžetu tuvākajos
gados?

Aicināti izteikt citus priekšlikumus Viesītes novada attīstībai respondenti ir pauduši sekojošus viedokļus:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

"Lietderīgi izmantot pamestās, vēsturiskās ēkas. Piemēram, Elkšņu skolā iekārtot tūrisma mītni. "
"Vairāk rūpēties par laukos dzīvojošajiem un bērnu interesēm pagastos brīvajā laikā."
"Vairāk kultūras pasākumu ar izbraukumiem uz pašvaldību tautas namiem."
"Radīt jaunas darbavietas. Esošajam darbam vairāk piesaistīt jauniešus."
"Lielu daļu novada iedzīvotāju neapmierina sociālo pabalstu piešķiršanas kārtība. Esošā sistēma
neveicina vēlmi meklēt darbu, bet veicina vēlmi nedarīt neko un saņemt pabalstus. Ilgtermiņā
jādomā, kā piesaistīt jauniešus novadam, radīt darbavietas jauniešiem. Interešu izglītības
pieejamība pagastos šobrīd ir nepietiekama."
"Attīstīt un pilnveidot sabiedriskos centrus, kur cilvēki varētu sevi parādīt, iegūt jaunas prasmes,
zināšanas, iziet no mājām un būt vajadzīgam, jo sevišķi lauku iedzīvotājiem - pensionāriem,
vientuļajiem cilvēkiem. Izveidot Ritē - "Robežsargu" ēkā kādu sabiedrībai vajadzīgu iestādi, lai
izveidotu jaunas darbavietas un ēka nestāvētu tukša."
"Jāattīsta uzņēmējdarbība, bet kā? Ja ar pabalstiem un humāno palīdzību visi ir "sabojāti".
Pateicamies valdībai un sev, ka 50% cilvēkiem pietiek tikai ar slinkumu, slaistīšanos, pabalstiem."
"Jāattīsta domes sadarbība ar citām pašvaldībām."
"Iedzīvotāju garīga izglītošana."
"Lēmumus pieņemt pārdomāti, problēmsituācijas, kas regulāri atkārtojas, risināt izstrādājot
konkrētu sistēmu, nepieļaut stihisku lēmumu pieņemšanu, attiecīgi varbūt vajadzīgi kādi rīcības
virzieni attiecībā uz pašvaldības administratīvās kapacitātes funkciju pilnveidošanu un esošās
kapacitātes uzlabošanu"
"Nepieciešams aktīvāk komunicēt ar iedzīvotājiem, vairāk izmantot publiskos pasākumus (gada
tirgi, pilsētas svētki) komunikācijas veicināšanā. Novada lokālo avīzīti veidot saistošāku, nedublēt
informāciju ar mājaslapu, kaut vai pārveidot, būtu jārunā par aktuālākajām problēmām, jāinformē
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12.

13.
14.
15.

iedzīvotāji par viņu iespējām iesaistīties gan lēmumu pieņemšanā, un par iespējām citās jomās
(kultūra, radošās aktivitātes), uzrunājot sabiedrību tādā veidā, kas iedrošina iesaistīties, tātad
svarīgi uzsvērt komunikācijas lomu un attiecīgu instrumentu pielietošanu."
"Attiecībā uz lauksaimniekiem jāorientējas uz infrastruktūras uzlabošanu, tomēr pārdomāti, lai
efektīvāk spētu izmantot esošos finanšu resursus. Droši vien attiecīgi jākomunicē ar
lauksaimniekiem par viņu plāniem, attiecīgi pieņemot lēmumus atbilstoši telpiskajai. Kur lielāks
lauksaimniecības attīstības potenciāls, tur arī to ceļu uztaisa, meliorāciju pielabo utt. "
"Atjaunot arodskolu."
"Domāju, ka maniem ieteikumiem nav nekādas nozīmes un vienkārši "pateikties" par to ka
daudziem nav darba, arī man to skaitā, kaut kā negribas!"
"Vairāk līdzekļu pašvaldības policijas attīstībai."

Balstoties uz aptaujas rezultātiem var definēt 5 Viesītes novada lielākas problēmas, kuru risināšanai ir
jāpievērš īpaša uzmanība izstrādājot Viesītes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam:
1. Darbavietu trūkums Viesītes novadā tika uzsvērts kā nozīmīgākā problēma lielākajā daļā anketu,
gan tieši – jautājumā par, novada galvenajām problēmām, gan netieši citos jautājumos. Līdz ar to
var secināt, kā nodarbinātības jautājums Viesītē visvairāk uztrauc aptaujas respondentus.
2. Zemā ceļu kvalitāte neapmierina lielāko daļu aptaujāto, turklāt, liela daļa aptaujāto uzskata ceļu
kvalitāti par svarīgu novada problēmu, kā arī atzīmē, ka ceļu asfaltēšana paaugstinātu viņu dzīves
kvalitāti. Ceļu problēma tiek pieminēta arī citos jautājumos, līdz ar to zemo ceļu kvalitāti var izdalīt,
kā otru svarīgāko Viesītes novada problēmu.
3. Sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāte ir vēl viena aptaujas gaitā visbiežāk pieminētā
problēma. Tā tiek atkārtoti pieminēta vairākos aptaujas jautājumos un uztrauc tos respondentus,
kuriem nav personīgā transportlīdzekļa.
4. Profesionālās izglītības iestāžu trūkums, kaut arī respondenti augsti novērtē novadā pieejamās
pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes, liela daļa aptaujāto uzsvēra, ka novadā ir
nepieciešama profesionālā izglītības iestāde likvidētās arodskolas vietā un atbalstīja priekšlikumu
attīstīt novadu kā izglītības centru mežsaimniecības jomā.
5. Ņemot vērā demogrāfisko situāciju Viesītes novadā, kā svarīgu problēmu ir vērts izdalīt arī
infrastruktūras nepiemērotību bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un senioriem. Daudzi no
aptaujātajiem norādīja, ka pašlaik Viesītes novadā nav nekādu objektu, kas ir pielāgoti šo
iedzīvotāju grupu vajadzībām.
Visus uzdotos jautājumus var sagrupēt 6 kategorijās:






Transports (ietilpst jautājumi par sabiedrisko transportu, ielu un ceļu stāvokli)
Komunālie pakalpojumi (komunālie pakalpojumi)
Pašvaldības darbs (pašvaldības darbs kopumā)
Izglītība (vispārējā izglītība, pirmskolas izglītība, mūžizglītība, interešu izglītība, vietējās izglītības
atbilstība vietējām vajadzībām)
Sociālie jautājumi (sociālā palīdzība un drošība, veselības aprūpe, aktīvās atpūtas un sporta
iespējas, iespēja izpausties kultūrā un sabiedriskajā dzīvē, infrastruktūras piemērotība bērniem,
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem, drošības sajūta)
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Nodarbinātība (drošība darba vietā, atalgojums, iespēja atrast darbu)

Vispārīga priekšstata iegūšanai un kopējās iedzīvotāju apmierinātības noteikšanai tika noteikts vidējais
apmierinošu atbilžu (apmierina un drīzāk apmierina) īpatsvars jautājumos par katru no 6 kategorijām.
Rezultāti apkopoti tabulā 39:
Iedzīvotāju apmierinātība dažādās kategorijās
Apmierinošu
Kategorija
atbilžu
īpatsvars
Transports
33%
Komunālie pakalpojumi
56%
Pašvaldības darbs
76%
Izglītība
53%
Sociālie jautājumi
62%
Nodarbinātība
36%
Tabula 1. Iedzīvotāju apmierinātība dažādās kategorijās.
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Novada domes lēmumi par attīstības programmas
izstrādes gaitu
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Darba grupu materiāli

Latvijas Republika

Viesītes novada pašvaldība

VIESĪTES NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000045353
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv

SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Viesītē
2013.gada 11.jūlijā

Nr.1

Sēde sasaukta plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada: SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks
Sēdi protokolē: SIA „Civitta Latvija” pārstāve Santa Kratule
Piedalās novada domes priekšsēdētājs: Jānis Dimitrijevs
Piedalās novada domes deputāts: Dainis Černauskis
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Alfons Žuks - pašvaldības izpilddirektors
Inese Vītola – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Lidija Medvecka – finansiste
Sanita Lūse – Saukas pagasta pārvaldes vadītāja
Zigmunds Avens - DA, CA un ugunsdrošības speciālists
Svetlana Puzāne - Nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
Sarmīte Matačina - sociālā dienesta vadītāja
Piedalās:
Solvita Geduša - SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes priekšsēdētāja
Velta Lāce - Saukas bibliotēkas vadītāja
Māris Blitsons - SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs
Sarmīte Milakne – Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja
Imants Breidaks - SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
Santa Kratule - SIA „Civitta Latvija” pārstāve
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes un darba gaita
grafiku.
2. Par Viesītes novada attīstības tendencēm un izaicinājumiem.
3. Par Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2028. gadam ietvaros izvirzītām
prioritātēm.
4. Par nepieciešamo investīciju sarakstu Viesītes novada pašvaldībai 2014.-2020.gadā.
5. Par sabiedrības informēšanu par attīstības programmas izstrādes gaitu
27

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola atklāj apvienotās darba grupas un vadības
grupas sēdi.
SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks prezentē attīstības programmas izstrādes darba
gaitu un ierosina sēdes darba grafiku.
Vadības un darba grupa apstiprina Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam
izstrādes grafiku.
Imants Breidaks prezentē esošās novada attīstības tendences un izaicinājumus, kas jāņem vērā
programmas izstrādes gaitā. Vadības un darba grupa piekrīt iezīmētām tendencēm un
izaicinājumiem.
Vadības grupa un darba grupa vienojas, ka visas Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
izvirzītās prioritātes ir Viesītes attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros attīstāmas
paralēli un tās visas ir vienlīdz būtisks pamats novada attīstībai. Vienojas, ka programmas izstrādes
gaitā izvirzīto prioritāšu sarakstu var precizēt un pilnveidot.
Inese Vītola prezentē nepieciešamo investīciju sarakstu Viesītes novada pašvaldībai 2014.2020.gadā. Darba grupa un vadības grupa vienojas pārskatīt investīciju sarakstu un nepieciešamības
gadījumā veikt korekcijas un iezīmēt prioritātes tuvākajam gadam. Šis uzdevums tiks veikts līdz
2013.gada 30.jūlijam. Tiek panākta vienošanās, ka attīstības programmas investīciju plāna projektu
izmaksu aprēķini tiks veidoti trijos veidos: 1) apkopojot pašvaldības iestāžu rīcībā jau esošās
indikatīvās projektu izmaksu aplēses, 2) attīstības programmas izstrādes gaitā pašvaldības iestādēm
veicot projektu izmaksu aplēšu aprēķinu, un 3) SIA „Civitta Latvija” veicot aplēšu aprēķinus.
Atkarībā no vienošanās starp katru pašvaldības iestādi un SIA „Civitta Latvija”, finanšu aprēķinu
veikšana par katru projektu tiks veikta kādā no šiem trīs veidiem. Vienošanās tiks veidotas
individuāli ar katru iestādi atsevišķi. Iegūtās aplēses tiks saskaņotas ar katru iestādi attīstības
programmas izstrādes gaitā.
Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam apvienotās darba grupa un vadības
grupa NOLEMJ:
1. Apstiprināt turpmākās Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes
un darba gaitas 2013.gada grafiku:
o 5.augusts – 1. redakcijas iesniegšana;
o 5.-9.augusts – 1.redakcijas un aptaujas rezultātu izskatīšana darba grupā;
o 19.-23.augusts – 1.redakcijas izskatīšana vadības grupā;
o Septembris – paziņojums par publisko apspriešanu;
o 30.septembris - 11.oktobris – publiskā apspriešana;
o 21.-25.oktobris - Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana un izvērtēšana
izstrādes vadības grupā
o Novembris – gala redakcijas iesniegšana un saskaņošana
o Decembris – gala redakcijas apstiprināšana
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2. Izstrādāt Viesītes novada attīstības programmu ņemot vērā esošas attīstības tendences un
izaicinājumus, aktīvi sadarbojoties ar dažādu nozaru pārstāvjiem.
3. Saglabāt prioritātes, kas tika izvirzītas Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā no
2014. līdz 2028. gadam, un ņemt tos kā bāzi Viesītes attīstības programmas 2014.-2020.
izstrādei, ar iespēju pilnveidot prioritāro virzienu sarakstu, ja ir nepieciešams.
Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā no 2014. līdz 2028. gadam izvirzītās
prioritātes ir:
o Novads kā otrā mājvieta jaunu iedzīvotāju piesaistīšanai
o Ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpojumi visa mūža garumā
o Dabas kapitāla un ainavu ilgtspējīga apsaimniekošana
o Sēlijas kultūrmantojuma izmantošana tūrisma produktu attīstīšanai.
4. Līdz 2013.gada 30.jūlijam pārskatīt nepieciešamo investīciju sarakstu Viesītes novada
pašvaldībai 2014.-2020.gadā un identificēt, kādas no šīm investīcijām ir prioritārās.
5. 12.jūlijā izplatīt rakstu par attīstības programmas izstrādes norises gaitu Viesītes novada
pašvaldības mājaslapā.
Sēde beidzas plkst. 12.00.
Sēdes vadītājs
SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
11.07.2013.

Imants Breidaks

Protokoliste
SIA „Civitta Latvija” pārstāve
11.07.2013.

Santa Kratule
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Latvijas Republika

Viesītes novada pašvaldība

VIESĪTES NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000045353
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv

SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Viesītē

2013.gada 14.augustā

Nr.2

Sēde sasaukta plkst.13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.00
Sēdi vada: SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks
Sēdi protokolē: Viesītes novada attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola
Piedalās novada domes priekšsēdētājs: Jānis Dimitrijevs
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Inese Vītola – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Ivars Vingris – Lauksaimniecības konsultants, vetārsts
Gunta Dobrovska – Rites pagasta pārvaldes vadītāja
Sanita Lūse – Saukas pagasta pārvaldes vadītāja
Sarmīte Matačina - sociālā dienesta vadītāja
Agnese Kalniņa – attīstības nodaļas projektu vadītāja
Piedalās:
Velta Lāce - Saukas bibliotēkas vadītāja
Māris Blitsons - SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs
Solvita Geduša - SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes priekšsēdētāja
Imants Breidaks - SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par paveikto Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes gaitu.
2. Par sarežģījumiem un problemātiskiem jautājumiem attīstības programmas izstrādes
ietvaros
3. Par Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas novada attīstības
vīziju un stratēģiskajiem mērķiem; prioritātēm un specializācijām; rīcības virzieniem. Par
nepieciešamo investīciju sarakstu Viesītes novada pašvaldībai 2014.-2020.gadā.
4. Pārskats par ES fondu līdzekļiem 2014.-2020.gadam.
5. Viesītes novada attīstības pamatelementu kopsavilkums.
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6. Papildus ierosinājumu attīstības programmas papildināšanai: pārskats par labajiem lauku
pašvaldību attīstības piemēriem pasaulē; ES fondi un to izmantošana Viesītes novadā;
7. Par attīstības programmas 1.redakcijas nodošanu domei uz turpmāku sabiedrisko apspriedi.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola atklāj apvienotās darba grupas un vadības
grupas sēdi.
SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks prezentē attīstības programmas izstrādes darba
gaitu un līdzšinējo 1.redakcijas pilnveides procesu, kas sākās, pēc 1.redakcijas iesniegšanas
5.augustā.
Apvienotā darba un vadības grupa ierosina korekcijas attīstības programmas stratēģisko mērķu
secībā. Tiek pārrunāti rīcības virzieni un to saderība ar ES fondu prioritātēm.
Tiek pārrunāts Viesītes attīstības programmas pamatelementu kopsavilkums: kopienas attīstība,
uzņēmējdarbības attīstība un pašvaldības darba kvalitātes attīstība, kā arī līdzekļi šo virzienu
realizācijai.
Tiek pārrunāti potenciālie papildinājumi attīstības programmai: pārskats par labajiem lauku
pašvaldību attīstības piemēriem pasaulē (papildinājums attīstības programmas Ievadā); ES fondi un
to izmantošana Viesītes novadā (papildinoša rīcības plāna iedaļa attīstības programmas
stratēģiskajā daļā);
Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam apvienotās darba grupa un vadības
grupa NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai iesniegto Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam
1.redakciju.
2. Pieņemt iesniegto 1.redakciju kā pamatu gala versijas izstrādei. Turpināt iesniegt un aicināt
novada ekspertus iesniegt labojumus un papildinājumus attīstības programmai.
3. Iestrādāt attīstības programmā līdz šim saņemtos un sēdes laikā pārrunātos komentārus.
4. Papildināt attīstības programmu ar jaunajiem ierosinājumiem.
5. Nodot 2013.gada 21.augusta domes sēdei attīstības programmu, ja uz 2013.gada 20.augustu
tiek atsūtīta atjaunināta attīstības programma ar iestrādātiem papildinājumiem.
6. 16.jūlijā izplatīt rakstu par attīstības programmas izstrādes norises gaitu Viesītes novada
pašvaldības mājaslapā.
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Sēde beidzas plkst. 16.30.
Sēdes vadītājs
SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
14.08.2013.

Imants Breidaks

Protokoliste
Viesītes novada pašvaldības attīstības nodaļa vadītāja
14.08.2013.

Inese Vītola
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Latvijas Republika

Viesītes novada pašvaldība

VIESĪTES NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000045353
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv

SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Viesītē

2013.gada 29.augustā

Nr.3

Sēde sasaukta plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada: SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks
Sēdi protokolē: Viesītes novada attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Inese Vītola – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Ivars Vingris – Lauksaimniecības konsultants, vetārsts
Gunta Dobrovska – Rites pagasta pārvaldes vadītāja
Sanita Lūse – Saukas pagasta pārvaldes vadītāja
Sarmīte Matačina - sociālā dienesta vadītāja
Agnese Kalniņa – attīstības nodaļas projektu vadītāja
Piedalās:
Velta Lāce - Saukas bibliotēkas vadītāja
Māris Blitsons - SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs
Solvita Geduša - SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes priekšsēdētāja
Imants Breidaks - SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par paveikto Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes gaitu.
2. Par sarežģījumiem un problemātiskiem jautājumiem attīstības programmas izstrādes
ietvaros
3. Par labojumiem un ierosinājumiem Viesītes novada attīstības programmā 2014.2020.gadam un pašreizējās situācijas analīzē.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola atklāj darba grupas sēdi.
SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks prezentē attīstības programmas 1. redakciju.
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Tiek pārrunāts Viesītes attīstības programmas pamatelementu kopsavilkums: kopienas attīstība,
uzņēmējdarbības attīstība un pašvaldības darba kvalitātes attīstība.
Tiek rūpīgi izskatīts viss pašreizējās situācijas analīzes un attīstības programmas dokumentu
kopums un ieteikti kopskaitā vairāk kā 800 labojumi un papildinājumi.
Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam darba grupa NOLEMJ:
1. Iestrādāt attīstības programmā līdz šim saņemtos un sēdes laikā pārrunātos komentārus.
2. Papildināt attīstības programmu ar jaunajiem ierosinājumiem.

Sēde beidzas plkst. 17.00.
Sēdes vadītājs
SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
29.08.2013.

Imants Breidaks

Protokoliste
Viesītes novada pašvaldības attīstības nodaļa vadītāja
29.08.2013.

Inese Vītola
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Viesītes novada pašvaldība

VIESĪTES NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000045353
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv

NOVADA UZŅĒMĒJU UN JAUNIEŠU SĒDES KOPSAVILKUMS
Viesītes novada Viesītē

2013.gada 26.septembrī

Nr.4

Sēde sasaukta plkst.13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.00
Sēdi vada: SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks
Sēdi protokolē: Viesītes novada attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Inese Vītola – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Ivars Vingris – Lauksaimniecības konsultants, vetārsts
Gunta Dobrovska – Rites pagasta pārvaldes vadītāja
Sanita Lūse – Saukas pagasta pārvaldes vadītāja
Sarmīte Matačina - sociālā dienesta vadītāja
Agnese Kalniņa – attīstības nodaļas projektu vadītāja
Piedalās:
Novada iedzīvotāji: Jolanta Kavnacka, Pēteris Līcis, Anna Paula Kuzņecova,Santa Ivanova,Laura
Jaškova, Raimonds Skreblis, Līga Daģe, Juris Kruņcevs, Amanda Kļaviņa, Edijs Čibulis, Helmuts
Zālītis,
SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par paveikto Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes gaitu un
programmas saturu.
2. Par attīstības rīcību izstrādi.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola atklāj sēdi.
SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks prezentē attīstības programmas 1. redakciju.
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Tiek pārrunāts Viesītes attīstības programmas pamatelementu kopsavilkums: kopienas attīstība,
uzņēmējdarbības attīstība un pašvaldības darba kvalitātes attīstība.
Dalībnieki divās grupās izstrādā priekšlikumus un ierosinājumus attīstībai. Jauniešu ierosinājumi ir
par laika pavadīšanas iespējām, savukārt uzņēmēju, par ekonomiskās vides elementu pilnveidi.
Jauniešu un uzņēmēju izvirzītās idejas (prioritārā secībā):


Veicināt jauniešu darba iespējas vasarā – sadarbībā ar skolu un uzņēmējiem.



Uzlabot transportu – pēc pilsētas svētkiem, pēc diskotēkām.



Risināt bīstamos graustus novadā – piecstāvu daudzdzīvokļu ēka, un citi grausti.



Renovēt skolas fasādi uz 2015.gadu.



Izveidot trotuāru Smilšu un Amatnieku ielas krustojumā



Risināt kriminālo situāciju pierobežā sadarbībā starp robežsargiem, Viesītes novada
pašvaldības policiju un Rokišku policiju.



Atjaunot Lones centra ceļu infrastruktūras un ietvju asfaltu un apgaismojumu uz 2016.gadu



Izveidot ātrāku informācijas aprites sistēmu starp darba devējiem un darba ņēmējiem uz
novada mājaslapas un mājaslapas ziņu lapas bāzes



Izveidot atpūtas centru arodvidusskolas telpās



Piešķirt novada stipendijas studentiem, kas studē novadam vajadzīgas profesijas –
pedagogiem, agronomiem, zootehniķiem, uzņēmējiem, būvinžinieriem, grāmatvežiem.
Izvērtēt vajadzību pēc stipendiju fonda izveides kopā pašvaldībai un uzņēmējiem.



Izveidot lauksaimniecības sadarbības kooperāciju. Mazo zemnieku atbalstam, kas nevar
nopirkt tehniku.



Uzņēmēju apvienības izveidošana ar regulāru sanākšanu. Lobēt valsts līmenī problēmu
risināšanu: ceļi un apgaismojums Lones ciemā.



Novadā nepieciešams bankomāts, kurā var iemaksāt naudu un kurā ir nauda ko izņemt.



Mīlestības saliņas estrādes atjaunošana. Vairāk zaļumballes. Parka izveide – soliņi,
labiekārtošana.



Palielināt aktivitāšu skaitu novada jauniešiem.



Izpētīt jauniešu vajadzības un intereses (aptauja).



Veidot sporta svētkus – volejbols, futbols, šautriņas, netradicionālie, jautrības stafetes. 2
dienu svētki reizi gadā, vasarā.
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Ziemas sporta spēles



Izpētīt iespējas baseina izveidei



Veidot Bānīti kā Viesītes simbolu.
-

Bānītis uz Viesītes novada suvenīru monētām.

-

Tūristu pilsētas transports stilizēta bānīša izskatā

Sēde beidzas plkst. 16.00.
Sēdes vadītājs
SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
26.09.2013.

Imants Breidaks

Protokoliste
Viesītes novada pašvaldības attīstības nodaļa vadītāja
26.09.2013.

Inese Vītola
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VIESĪTES NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000045353
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv

SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Viesītē

2013.gada 16.oktobrī

Nr.5

Sēde sasaukta plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada: SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks
Sēdi protokolē: Viesītes novada attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Inese Vītola – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Lidija Medvecka – Viesītes pašvaldības grāmatvede
Sarmīte Matačina – Viesītes sociālā dienesta vadītāja
Piedalās:
Māris Blitsons - SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs
Ilma Svilāne – muzeja „Sēlija” speciāliste
Sanita Lūse – Saukas pagasta pārvaldes vadītāja
Raisa Vasiļjeva – Viesītes kultūras pils vadītāja
Solvita Geduša – SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes priekšsēdētāja
Imants Breidaks - SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par investīciju plānu 2014.-2020.gadam.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola atklāj darba grupas sēdi.
Tiek pārrunāts investīciju plāns 2014.-2020.gadam. Precizētas projektu summas, izteikti
ierosinājumi, koriģēti projektu uzsākšanas un realizācijas termiņi.

Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam darba grupa NOLEMJ:
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1. Iestrādāt attīstības programmas investīciju plānā sēdes laikā pārrunātos komentārus un
labojumus.

Sēde beidzas plkst. 12.00.
Sēdes vadītājs
SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
29.08.2013.

Imants Breidaks

Protokoliste
Viesītes novada pašvaldības attīstības nodaļa vadītāja
29.08.2013.

Inese Vītola
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Publikācijas presē par sabiedrības līdzdalību attīstības
programmas izstrādē
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Sabiedrisko apspriežu dokumenti

Latvijas Republika

Viesītes novada pašvaldība

VIESĪTES NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000045353
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SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Elkšņu pagasta pārvaldes ēkā

2013.gada 25.novembrī

Nr.1

Sēde sasaukta plkst.12:30
Sēdi atklāj plkst. 12:30
Sēdi vada: SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks
Sēdi protokolē: Viesītes novada attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola
Piedalās domes deputāti:
Jānis Dimitrijevs – domes priekšsēdētājs
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Inese Vītola – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Ligita Kalniņa – Elkšņu pagasta lietvede
Ingrīda Černauska – Elkšņu pagasta bibliotēkas vadītāja
Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs
Laura Liepiņa – Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālisti
Piedalās:
Valērijs Kovnackis, Aivars Kalniņš, Rudīte Urbacāne, Sarmīte Bistrova, Juris Kuzņecovs,
Imants Breidaks - SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
DARBA KĀRTĪBA:
1. Projekta vadītājas I.Vītolas uzruna
2. Viesītes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam
3. Elkšņu pagasts Viesītes novada attīstības programmā

1. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola atklāj sabiedrisko apspriedi.
Iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar attīstības dokumentu un tā izstrādes gaitu.
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2. Iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar attīstības plānošanas dokumentiem Latvijā, Viesītes attīstības
programmas 2014.-2020.gadam saturu un galvenajiem uzstādījumiem.
3. Tiek prezentēti investīciju projekti, kuri ir ieplānoti Elkšņu pagastā.
Izvēršas diskusija. Tiek apskatītas dažādas iespējas, kā vajadzētu izmantot tukšās Elkšņu skolas
telpas, kā arī, kā veicināt tūrisma nozares attīstību pagastā. Uz jautājumiem tiek atbildēts,
ierosinājumi tiek apkopoti.

Sēde beidzas plkst. 14:30.
Sēdes vadītājs
SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
25.11.2013.

Imants Breidaks

Protokoliste
Viesītes novada pašvaldības attīstības nodaļa vadītāja
25.11.2013.

Inese Vītola
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SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Rites pagasta pārvaldes ēkā

2013.gada 25.novembrī

Nr.2

Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Sēdi vada: SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks
Sēdi protokolē: Viesītes novada attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola
Piedalās domes deputāti:
Jānis Dimitrijevs – domes priekšsēdētājs
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Inese Vītola – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Aina Makučone – Rites tautas nama vadītāja
Irina Latiševa – Viesītes novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece
Sandra Tuča – Viesītes novada bāriņtiesas locekle Ritē
Aina Kampe – Rites pagasta pārvaldes kasiere-lietvede
Gunta Dobrovska – Rites pagasta pārvaldes vadītāja
Laura Liepiņa – Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālisti
Agnese Kalniņa – attīstības un plānošanas nodaļas projektu plānotāja

Piedalās:
Svetlana Uzkure – SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, Imants Breidaks - SIA „Civitta Latvija”
pārstāvis
DARBA KĀRTĪBA:
1. Projekta vadītājas I.Vītolas uzruna
2. Viesītes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam
3. Rites pagasts Viesītes novada attīstības programmā
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1. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola atklāj sabiedrisko apspriedi.
Iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar attīstības dokumentu un tā izstrādes gaitu.
2. Iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar attīstības plānošanas dokumentiem Latvijā, Viesītes attīstības
programmas 2014.-2020.gadam saturu un galvenajiem uzstādījumiem.
3. Tiek prezentēti investīciju projekti, kuri ir ieplānoti Rites pagastā.
Izvēršas diskusija. Tiek apskatītas dažādas iespējas, kā vajadzētu veicināt mūžizglītību Rites
pagastā, Rites pagasta pārvaldes ēkā. Tāpat notiek diskusija par Rites robežsardzes ēku, ceļu
kvalitāti un ielu apgaismojumu pagastu centrā. Ierosinājumi tiek apkopoti.

Sēde beidzas plkst. 17:00.
Sēdes vadītājs
SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
25.11.2013.

Imants Breidaks

Protokoliste
Viesītes novada pašvaldības attīstības nodaļa vadītāja
25.11.2013.

Inese Vītola
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Viesītes novada pašvaldība

VIESĪTES NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000045353
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv

SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Viesītes pilsētas Kultūras pilī, Konferenču zālē

2013.gada 25.novembrī

Nr.3

Sēde sasaukta plkst.17:30
Sēdi atklāj plkst. 17:30
Sēdi vada: SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks
Sēdi protokolē: Viesītes novada attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola
Piedalās domes deputāti:
Jānis Dimitrijevs – domes priekšsēdētājs
Andris Baldunčiks – vidusskolas direktors
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Inese Vītola – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Lidija Medvecka – pašvaldības finansiste
Agnese Kalniņa – attīstības un plānošanas nodaļas projektu plānotāja
Roberts Orups – Viesītes vidusskolas skolotājs
Laura Liepiņa – Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālisti
Raisa Vasiļjeva – Kultūras pils direktore
Zigmunds Avens – darba aizsardzības speciālists
Piedalās:
Anatolijs Aleinauks, Māris Blitsons - SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, Imants Breidaks - SIA
„Civitta Latvija” pārstāvis
DARBA KĀRTĪBA:
1. Projekta vadītājas I.Vītolas uzruna
2. Viesītes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam
3. Viesītes attīstības programmas investīciju plāns Viesītei un Viesītes novadam
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1. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola atklāj sabiedrisko apspriedi.
Iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar attīstības dokumentu un tā izstrādes gaitu.
2. Iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar attīstības plānošanas dokumentiem Latvijā, Viesītes attīstības
programmas 2014.-2020.gadam saturu un galvenajiem uzstādījumiem.
3. Tiek prezentēti visi attīstības programmas investīciju plāna projekti.
Izvēršas diskusija. Tiek pārrunāti investīciju plāna projekti, nepieciešamie uzlabojumi un
precizējumi. Ierosinājumi tiek apkopoti.

Sēde beidzas plkst. 20:00.
Sēdes vadītājs
SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
25.11.2013.

Imants Breidaks

Protokoliste
Viesītes novada pašvaldības attīstības nodaļa vadītāja
25.11.2013.

Inese Vītola
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Viesītes novada pašvaldība

VIESĪTES NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000045353
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv

SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Saukas pagasta Saukas bibliotēkā

2013.gada 26.novembrī

Nr.4

Sēde sasaukta plkst.10:00
Sēdi atklāj plkst. 10:00
Sēdi vada: SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks
Sēdi protokolē: Viesītes novada attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Inese Vītola – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Velta Lāce – Saukas bibliotēkas vadītāja
Sanita Lūse – Saukas pagasta pārvaldes vadītāja
Piedalās:
Tālivaldis Cacurs, Māris Malcenieks, Veronika Elksne, Sabīne Zupa, Juris Veirihs, Austra aukste,
Vija Lūse, Laimdota Grenciņa, Daina Dzinoviča, Dzidra Danenbergsone, Inese Vilcāne,
Imants Breidaks - SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
DARBA KĀRTĪBA:
1. Projekta vadītājas I.Vītolas uzruna
2. Viesītes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam
3. Saukas pagasts Viesītes attīstības programmā

1. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola atklāj sabiedrisko apspriedi.
Iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar attīstības dokumentu un tā izstrādes gaitu.
2. Iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar attīstības plānošanas dokumentiem Latvijā, Viesītes attīstības
programmas 2014.-2020.gadam saturu un galvenajiem uzstādījumiem.
3. Tiek prezentēti investīciju projekti, kuri ir ieplānoti Saukas pagastā.
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Izvēršas diskusija. Tiek pārrunāti investīciju plāna projekti. Tiek uzdoti jautājumi pašvaldības
pārstāvei I.Vītolai, kuri tiek atbildēti. Iedzīvotāji uzdod jautājumus par tūrisma nozares attīstības
plāniem, Leader programmu nākamajā ES budžeta plānošanas periodā, kā arī par Saukas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcijas plāniem. Izteiktie
priekšlikumi tiek apkopoti.

Sēde beidzas plkst. 12:00.
Sēdes vadītājs
SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
26.11.2013.

Imants Breidaks

Protokoliste
Viesītes novada pašvaldības attīstības nodaļa vadītāja
26.11.2013.

Inese Vītola
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Reģistrācijas Nr. 90000045353
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SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Saukas pagasta pārvaldes ēkā Lones ciemā

2013.gada 26.novembrī

Nr.5

Sēde sasaukta plkst.12:30
Sēdi atklāj plkst. 12:30
Sēdi vada: SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks
Sēdi protokolē: Viesītes novada attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Inese Vītola – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Lita Šteinarte – bāriņtiesas locekle
Ruta Stare – Saukas pagasta pārvaldes kasiere
Sanita Lūse – Saukas pagasta pārvaldes vadītāja
Gunārs Spīdainis – M.Buclera muzeja vadītājs
Aivars Lūsis – pašvaldības policists
Santa Jancukeviča – Lones Tautas nama darbiniece
Agnese Kalniņa – attīstības un plānošanas nodaļas projektu plānotāja
Piedalās:
Inese Butāne, Gita Kļaviņa, Valdis Randers, Sergejs Kļaviņš,
Imants Breidaks - SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
DARBA KĀRTĪBA:
1. Projekta vadītājas I.Vītolas uzruna
2. Viesītes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam
3. Saukas pagasts Viesītes attīstības programmā

1. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola atklāj sabiedrisko apspriedi.
Iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar attīstības dokumentu un tā izstrādes gaitu.
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2. Iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar attīstības plānošanas dokumentiem Latvijā, Viesītes attīstības
programmas 2014.-2020.gadam saturu un galvenajiem uzstādījumiem.
3. Tiek prezentēti investīciju projekti, kuri ir ieplānoti Saukas pagastā.
Izvēršas diskusija. Tiek pārrunāti investīciju plāna projekti un rīcības plāna aktivitātes. Tiek uzdoti
jautājumi par plānošanas dokumentiem, attīstības uzsvariem, tūrisma nozares plānošanu, attīstības
rādītājiem. Tiek izteikti ierosinājumi faktu precizēšanai. Izteiktie priekšlikumi tiek apkopoti.

Sēde beidzas plkst. 14:30.
Sēdes vadītājs
SIA „Civitta Latvija” pārstāvis
26.11.2013.

Imants Breidaks

Protokoliste
Viesītes novada pašvaldības attīstības nodaļa vadītāja
26.11.2013.

Inese Vītola
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Pārskats par sabiedriskās apspriedes laikā saņemtajiem iedzīvotāju
priekšlikumiem un iebildumiem par Viesītes novada attīstības programmas 2014.2020.gadam 1.redakciju
Iedzīvotāju priekšlikumi/jautājumi
Viens no ūdens torņiem nav jānojauc, bet jāatjauno?
Elkšņu skolas rekonstrukcija? Vai skolas telpās var izvietot
novada muzeju tūristiem?
Elkšņu skolas rekonstrukcija kā mūžizglītības centrs?
Elkšņu skolas rekonstrukcija kā salīdzinoši lētu tūrisma
pakalpojumu punkts (nometnes)?
Tūrisma taku uzturēšana Ormaņkalnā ir neadekvāta. Vai
var ieviest regulāru uzturēšanu un skatu punktu
pieejamību?
Ierosinājums: militārā tūrisma attīstība novada mežos?
Ierosinājums: nepieciešams asfalts no Viesītes līdz
Apserde.
Susēju līdz Neretai ir nepieciešams attīrīt – aizaugusi un
bebru piesārņota.
Nepieciešams palielināt pasākumu skaitu jauniešiem
Elkšņu pagastā, jauniešu piesaistei
Ir jāiekļauj atsevišķa rīcība – vietēja mūžizglītības centra
izveide Rites pagastā pārvaldes ēkā.
Vai Rites robežsardzes ēka tiek plānota kā viens no
izaugsmes resursiem? Pansionāts? Kā finansēt kapitālo
remontu?
Pagastā ir problēmas ar internetu un mobilajiem sakariem.

Apgaismojuma pagarināšana ir nepieciešama uz centrālās
ielas, abos virzienos, visam ciematam.
Nepieciešams uzlabot un ierīkot trotuārus un noasfaltēt
līdz lielajam ceļam Rīga-Daugavpils
Kad ir gaidāma biohumus ražotne?
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Rezultāts (iekļauts/neiekļauts; kāpēc)
Noraidīts, nepraktiski.
Noraidīts, nepraktiski.
Priekšlikums ņemts vērā kā ieteikums,
nav ietverts attīstības programmā
Priekšlikums ņemts vērā kā ieteikums,
nav ietverts attīstības programmā
Teritorija ir sadalīta starp
privātīpašniekiem. Priekšlikums ņemts
vērā kā ieteikums.
Jautājums jārisina ar Valsts Mežiem.
Tas ir valsts ceļš, jau ir iekļauts
remontdarbu sarakstā, bet ne
pašvaldības darba kārtībā.
Noraidīts. Šajā plānošanas periodā
Priekšlikums ņemts vērā kā ieteikums.
Priekšlikums ņemts vērā kā ieteikums,
nav ietverts attīstības programmā
Jā. Ir iecerēts 2015.gadā sākt
robežsardzes ēkas pielāgošanu sociālās
aprūpes centra izveides nolūkā.
Problēma ir zināma, bet pašvaldības
iespējas mainīt situāciju ir ierobežotas.
Netiek iekļauts attīstības programmā.
Ceļš ir valstij piederošs. Remonta
organizēšana netiks realizēta
pašvaldības līmenī.
Ceļi pieder Latvijas valsts ceļiem.
Finansējums un remonta organizēšana
nenotiks pašvaldības līmenī.
Atkarīgs no privātā sektora. Attīstības
programma paredz atbalsta
infrastruktūras izveidi ražotnes
vajadzībām.

Vai Viesītē ir gaidāma viesnīca? Zaļā? Kā to finansēt?
Publiskās partnerības projekti un Leader programma?

Vai ir paredzēti NVO un iniciatīvu konkursi?

Vai ir paredzēta Amatniecības centra turpmākā attīstība?
Vai Saukas NAI un KSS būtu lētāk būvēt nevis rekonstruēt?
Novada ekonomikas specializācija. Kāpēc nav kopā
mežsaimniecības, lopkopības, augļkopības un
graudkopības centrs?

Izcelt augstvērtīgās ainavas pieejamības nodrošināšanu kā
nepieciešamību, līdztekus Mazajam Bānītim (12.lpp.
att.prog).
Kā uzņēmumiem pašvaldība var mainīt nodokļu slogu?
Kas ir vienas pieturas aģentūra? Kā tas ietekmē personīgo
kontaktu ar pašvaldību?
Vai varētu izstrādāt Sēlijas kultūrvēsturisko karti? Kā daļu
no Sēlijas tūrisma stratēģijas? Saistot ar lojalitātes karti?
Ko tieši vēlas iegādāties SIA „Viesītes komunālā pārvalde”?
Nepieciešams konkretizēt
Vai var iekļaut „mirušos objektus” pie ainavu uzturēšanas?
Lai nav privātie objekti nolaisti grausti.
Kādēļ teikts, ka graustu novadā nav?
Pie ainavu uzturēšanas ir jāiekļauj atbildīgā institūcija –
Saukas dabas parks. Vides kopšanas pasākumos noteikti ir
jābūt Saukas dabas parka biedrībai. 62 un 63. Rīcībās. Tas
pats pie 84 rīcības. Izpildītājam būtu jābūt gan muzejam,
gan biedrībai Saukas dabas parks
Pie 86.rīcības – ir MK īpašie noteikumi aizsargājamām
teritorijām. Tos izstrādā ministrija Saukas dabas parkam un
citām aizsargājamām zonām. Taču, ministrija to nedara un
nav izdarījusi.
Viesītes novada administrācija nevar ietekmēt 100.rīcības
realizāciju privātīpašnieku mežos. Tāpat, tas ir arī pārējos
punktos. Kādēļ uzņemties neizdarāmas lietas? Piemēram
109.
Ir sajūta, ka dokumentā dominē Viesīte. Kur tekstā ir
Vecbincānu māja?
Vecbincānos būtu jāpaaugstina naktsmītņu kvalitāti.
Pie 125.rīcības – Saukas dabas parks un Vārava nav
nosaukti. Tos būtu jānosauc un jāiekļauj arī.
Dati par sasniedzamajiem rezultātiem, statistikas izejas
dati ir neprecīzi. Saukas dabas parku 2012.gadā ir
apmeklējuši 6510 cilvēki. Šo datu iekļaušana ir
nepieciešama.
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Attīstības programma paredz bijušās
arodvidusskolas dienesta viesnīcas
pilnveidi tūristu naktsmītņu
pakalpojuma sniegšanai. Tāpat, novadā
paredzēta būtiska attīstība viesnīcai
„Pērlīte”.
Attīstības programmā ir paredzēti
pasākumi un finansējums sabiedrības
iniciatīvu sistemātiskam atbalstam.
Ir iekļauts attīstības programmā.
Nē. Nav iekļauts attīstības programmā.
Novada ekonomikas specializāciju
definē Viesītes novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2014.-2028.gadam.
Attīstības programmā nav paredzētas
specializācijas izmaiņas.
Iekļauts

Diskusijā izskaidrots
Diskusijā izskaidrots
Priekšlikums ņemts vērā, bet nav
atsevišķi izcelts attīstības programmā
Priekšlikums ņemts vērā, bet nav
atsevišķi izcelts attīstības programmā
Priekšlikums ņemts vērā, bet nav
atsevišķi izcelts attīstības programmā
Jautājums ņemts vērā un tekstā labots
Ierosinājums iestrādāts

Novada attīstības programma nevar
paredzēt rīcības, kuras jārealizē
ministrijai. Priekšlikums ņemts vērā, bet
nav iestrādāts.
Novada administrācija apņemas šajos
jautājumos intensīvi sadarboties ar
privātīpašniekiem.
Ierosinājums iekļauts
Ierosinājums iekļauts
Ierosinājums iekļauts
Ierosinājums iekļauts

Pašreizējās situācijas raksturojumā trūkst statistikas datu
par tūristu skaitu ārpus muzeja. Piemēram, Pērlītē, Saukas
dabas parkā, individuālajos tūrisma pakalpojuma
sniedzējos.
Sabiedrisko atpūtas vietu izveide pie ūdenstilpnēm –
piekļuve ir jau šobrīd, kādēļ tas ir iekļauts?
Pie dabas SVID vajadzētu teikt – augstvērtīga ainava un
ezeri. Un tikai sekundāri – purvi, un pārējie objekti.
Deputātu skaits nepareizi norādīts.
Brīvdabas estrāde ir Elkšņos un arī Lonē. Lones estrāde nav
pieminēta esošās situācijas analīzē.
Minēts, ka apmeklētākie pasākumi ir pilsētas svētki. Taču,
būtu jāmin „pilsētas un pagastu svētki”.
ESA minēts - Novada kultūras nozares finansiālā situācija ir
pietiekoša esošās situācijas uzturēšanai. Taču novada
bibliotēkai grāmatu iegādei līdzekļi ir ārkārtīgi mazi. Līdz ar
to kopējā situācija nav ilgtspējīga.
Veselības aprūpes novērtējumā pietrūkst skaidrības – vai
tā ir laba? Vai tā ir slikta? Bērnu ārstu novadā nav.
Ģimenes ārstu situācija nav laba.
Lonē aptiekas vairs nav. Tekstā ir nepareiza informācija.
Par sportu – nav pateikts, ka aktīvo atpūtu piedāvā arī
Saukas dabas parks un privātie uzņēmēji.
Ir minēts: „Šīs pasākums notiek ne retāk kā 4 reizes gadā,
taču uz 2013. gada otro pusi ir jau ieplānoti 4 informatīvi
pasākumi.” Var ielikt punktu pirms „taču” un pārējo
atmest.
Ko nozīmē lobēšana par labu novada ceļiem?
Transporta SVID ir frāze „Nepietiekošs finansējums ceļu
infrastruktūras uzlabošanai”. Labāk būtu „Ilgstoši
nepietiekošs [...]”.
Frāze „Bija paredzēts, ka laikā no 2011. līdz 2015. gadam
Viesītes pilsētā norisināsies projekts „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Viesītē“.” – pārveidot tagadnes
formā.
Infrastruktūras SVID. Ir sajūta, ka tas ir paviršs. Neatbilst
saturam. Komunālā nodaļa ir nepilnīgi atspoguļota.
Priekšlikums
Stiprās:
- Elektrība; gāze; sakari; ciematos kvalitatīvs
dzeramais ūdens; Viesītē realizējas ūdensprojekti;
Vājās puses:
- Kapiem trūkst līdzekļu – kāpēc tas norādīts?
- Nav norādīts, ka trūkst brīvu pašvaldības dzīvokļu.
- Nav pateikts, ka nav centrālapkures.
- Kāds pamatojums, jēga ir apgalvojumam: „Lones
un Saukas siltumtrases netiek izmantotas”
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Ierosinājums iekļauts

Attīstības programma paredz
sabiedrisko atpūtas vietu sakārtošanu,
ne tikai piekļuves nodrošināšanu
Ierosinājums iekļauts
Ierosinājums iekļauts
Ierosinājums iekļauts
Ierosinājums iekļauts
Ierosinājums iekļauts

Ierosinājums ņemts vērā, bet nav
izcelts.
Ierosinājums iekļauts
Ierosinājums iekļauts
Ierosinājums iekļauts

Iekļauts, rīcība pārstrādāta
Ierosinājums iekļauts

Ierosinājums iekļauts

Ierosinājums iekļauts

Draudi:
- Pakalpojumu izcenojumu kāpums
Vai ir sasaiste starp „Samazināt atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas” un reālu rīcību, kas
samazinātu cenu?
Ieteikums – izvērtēt iespējas atkritumu apsaimniekošanu
nodot privātajiem.
Vai tiks taisīts novada SVID?
Tad pie vājajām vietām būtu liekams: ģeogrāfiskā
atrašanās vieta.

Atsevišķs novada SVID nav paredzēts.
Ierosinājums nav iekļauts.

Citi iesniegumi un priekšlikumi apspriešanas laikā nav saņemti.
2013.gada 29.novembrī
Atbildīgā amatpersona Inese Vītola
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Attīstības plānošanas dokumentu galīgās redakcijas
apstiprināšana

LATVIJAS REPUBLIKA

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Katoļu iela 2b, LV- 3001, Jelgava, Reģ. Nr. 90002182529, Tālr. (371)63027549, Fax (371)63084949, E-pasts:zpr@zpr.gov.lv

Jelgavā
\

04.03.2014. Nr. 1-6/ 56e
Uz 27.01.2014. Nr. 3-3/23
Viesītes novada pašvaldībai
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV - 5237
dome@viesite.lv

Atzinums par Attīstības programmas 2014. - 2020.gadam gala redakciju
Zemgales plānošanas reģions ir izskatījis iesniegto Viesītes novada pašvaldības Attīstības programmas 2014.
- 2020.gadam gala redakciju (turpmāk - Programma).
Programma izstrādāta balstoties uz spēkā esošo likumdošanu, kas nosaka teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu izstrādi pašvaldībām (sīkāks izvērtējums pielikumā).
Zemgales plānošanas reģions sniedz pozitīvu atzinumu par Viesītes novada pašvaldības Attīstības
programmas 2014. - 2020.gadam gala redakciju. Programma ir apstiprināma domes sēdē.

Pielikumā:

„Kritēriju izpildes vērtējums par pašvaldības attīstības programmas atbilstību Zemgales plānošanas
reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām” (8 lpp).

Ar cieņu,

Izpilddirektors

V. Veips

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
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D.Vilmane, 63025828
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