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Saīsinājumi
AP – attīstības programma
CSP – Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds
IP – Ilgtermiņa prioritāte
KSS – kanalizācijas sūkņu stacija
LEADER – Lauku attīstības programmas aktivitātes lauku attīstībai
NAP – Nacionālais attīstības plāns
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra
NAI – notekūdeņu attīrīšanas iekārta
PB – pašvaldības budžets
PII – pirmskolas izglītības iestāde
PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
RV – Rīcības virziens
SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SM – stratēģiskais mērķis
SVID – stiprās, vājās puses, iespējas un draudi
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija
VB – valsts budžets
SIA „Viesītes VSAC” – SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”
VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra
VP – vidēja termiņa prioritāte
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Ievads
Attīstības plānošana ir principu, mērķu un to sasniegšanai nepieciešamo rīcību izstrāde, ar nolūku īstenot
politiski noteiktas prioritātes, lai nodrošinātu sabiedrības un teritorijas attīstību. Attīstības plānošanas
process sastāv no esošās situācijas apzināšanas un konstatēto problēmu un esošo resursu tālākas attīstības
risinājumu piedāvāšanas, mērķtiecīgi plānojot rīcības un investīcijas konkrētajai teritorijai.
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.
Katra pašvaldība Latvijā izstrādā stratēģiskos plānošanas soļus iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Novada attīstības vīzija ir lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās
vērtības. No vīzijas izriet stratēģiskie mērķi. Tie ir konkrēti politiski uzstādījumi vēlamajām situācijas
pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas ir vērsti uz attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par pamatu
prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai. Katram stratēģiskajam mērķim ir
izvirzītas prioritātes stratēģisko mērķu sasniegšanai, un definēti sasniedzamie rezultāti konkrētās jomās.
Katrai prioritātei tiek izvirzīti uzdevumi, no kuriem izriet konkrētu rīcību plāns. Rīcības plāna „rīcības” ir
stratēģiskās daļas pēdējā sastāvdaļa. Šie rīcības soļi – konkrēti pasākumi un aktivitātes - ir atbilde uz
sākotnējo jautājumu, kā sasniegt vēlamo. Kā pēdējais solis šajā plānošanas procesā ir Investīciju plāns – līdz
šim nebijis dokuments pašvaldībā, kura tapšanā tika iesaistīti visi novada nozaru atbildīgie speciālisti,
iestāžu, institūciju, NVO un uzņēmēju pārstāvji. Investīciju plāns ar 2014. gadu ir piesaistīts ikgadējam
pašvaldības budžetam un pašvaldība, plānojot līdzekļu izlietojumu, ņems par pamatu šo attīstības
programmu, kurā paredzēta regulāra kontroles un atjaunošanas sistēma.
Šī ir attīstības programma, kura pārkāpusi situācijas izvērtējuma fāzi un galveno stratēģisko mērķu
noteikšanas fāzi. Šajā programmā ir uzskaitītas konkrētas rīcības, kuras nepieciešams veikt novada
attīstības veicināšanai. Vienlaicīgi ar programmas apstiprināšanu tiek pieņemts arī kontroles mehānisms
par tās realizēšanu un ietekmi uz attīstības procesiem, kā arī radīts instruments novada domes darbības
efektivitātes uzlabošanai. Lai tas būtu iespējams, ir nepieciešama Viesītes novada aktīvo cilvēku, uzņēmēju,
nevalstisko organizāciju, iestāžu un institūciju savstarpējā sadarbība šīs programmas realizācijā un tālākā
attīstības plānošanas procesa pilnveidošanā.
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Novada vizītkarte
Atrašanās vieta: Viesītes novads atrodas Latvijas dienvidu centrālajā daļā, Zemgales reģiona dienvidu
austrumdaļā un robežojas ar Neretas, Jaunjelgavas, Salas, Jēkabpils un Aknīstes novadiem, kā arī Lietuvas
Paņevežas apriņķi.
Novada izveide: Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009. gadā tika izveidots Viesītes novads
apvienojoties bijušā Jēkabpils rajona Viesītes pilsētai ar lauku teritoriju, Elkšņu, Rites un Saukas pagastiem.
Ietilpstošās teritoriālās vienības: Viesītes pilsēta, Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes pagasti. Novada
administratīvais centrs ir Viesītes pilsēta.
Platība: 650,5 km2.
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits: Pēdējo četru gadu dinamika liecina, ka iedzīvotāju skaitam ir tendence
samazināties. Pēc pašvaldības rīcībā esošiem datiem 2013. gadā – 4334 iedzīvotāji (uz 11.12.2013), 2012.
gadā – 4460 (uz 02.01.2012), 2011. gadā – 4313 (uz 03.01.2011), 2010. gadā - 4689 (uz 01.01.2010).
Iedzīvotāju etniskais sastāvs: Latvieši – 3424, lietuvieši – 217, baltkrievi – 87, krievi – 520, poļi – 50, pārējie
– 36 (uz 11.12.2013).
Iedzīvotāju vecuma struktūra: Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam – 584 iedzīvotāji jeb 13 %, darbaspējas
vecumā – 2754 jeb 64 %, pensijas vecumā – 996 jeb 23%.
Iedzīvotāju blīvums: 6,7 cilv. /km2 (uz 11.12.2013), 6,8 cilv. /km2 (uz 02.01.2012), 6,6 cilv. /km2 (uz
03.01.2011), 7,2 cilv. /km2 (uz 01.01.2010).
Teritorijas attīstības indekss 2013. gadā: –0,868.
Transporta infrastruktūra: Novada teritoriju šķērso sekojoši reģionālas nozīmes ceļi: Jēkabpils-Lietuvas
robeža (Nereta) (P75) un Vecumnieki-Nereta-Subate (P73). Pašvaldības ceļu un ielu kopējais garums –
310,39 km.
Administratīvā centra attālums līdz valsts galvaspilsētai un reģiona tuvākajām pilsētām: Attālums no
Viesītes līdz Jēkabpilij ir 32 km, līdz Aizkrauklei – 73 km, līdz Daugavpilij – 125 km, līdz Jelgavai – 160 km,
līdz Rīgai – 130 km un līdz Lietuvas robežai 31 km.
Uzņēmējdarbība: Viesītes novadā 2013. gadā ir reģistrēti 334 uzņēmumi, no tiem 193 – ZS, 92 SIA, 27 IK, 18
IU un 4 KS. Dominē lauksaimniecības nozare. Pašvaldības uzņēmumi: SIA „Viesītes veselības un sociālās
aprūpes centrs”, SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, SIA „Viesītes transports”, SIA „Pērlīte”.
Reģistrētie bezdarbnieki: Pēdējo četru gadu dinamika liecina, ka bezdarbnieku skaitam ir tendence
samazināties. Pēc NVA sniegtajiem datiem 2013. gadā – 213 bezdarbnieki (uz 30.09.2013), 2012. gadā - 293
(uz 31.12.2012), 2011. gadā – 384 (uz 31.12.2011) un 2010. gadā – 435 (uz 31.12.2010).
Dabas resursi: Novadā meži aizņem 56% no novada teritorijas, lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 30%,
ūdens objektu zeme – 4% , purvi – 5%, zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,5%, ceļi – 1,5 % un pārējās zemes
– 3%. Lielākie ezeri ir Saukas ezers (718,2 ha), Viesītes ezers (232,2 ha), Piksteres ezers (255 ha) un
Aizdumbles ezers (100 ha). Nozīmīgākie resursi novada attīstībai ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
meži un ūdeņi. Novada teritorijā kopumā atrodas 40 atradnes (smilts-grants, smilts, dolomīts, kūdra,
sapropelis, māls), no kurām tiek izmantotas desmit.
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Dabas aizsargājamās teritorijas: Saukas dabas parks (5603 ha), dabas liegumi – Aizdumbles purvs (392 ha),
Paltupes meži (157 ha), Supes purvs (712 ha), Švēriņu purvs (643 ha), Nomavas purvs (kopējā platība 1285
ha, Viesītes novadā – daļēji), Zaķu riests (142 ha), Slapjo salu purvs (kopējā platība 1052 ha, Viesītes novadā
– daļēji).
Novada nozīmīgākie objekti: Viesītes muzejs „Sēlija” ar Mazā bānīša kompleksu, Viesītes kultūras pils,
Viesītes ezers, Saukas dabas parks ar Saukas ezeru, dievnami – Elkšņu ev.-lut. baznīca, Ilzes baznīca, Saukas
ev.-lut. baznīca, Sunākstes baznīca, Viesītes Brīvības baznīca, Stenderu dzimtas kapi, Ormaņkalns, pilskalni –
Kņāvukalns (pilskalns ar apmetni), Kūliņu pilskalns, Maizīšu pilskalns, Margaskalns (pilskalns ar apmetni),
Saukas pilskalns (Dievkalniņš), Sērpiņu pilskalns ar apmetni, Skosu pilskalns ar apmetni, Stupeļu kalns
(pilskalns ar apmetni) un novada augstvērtīgās ainavas.
Nozīmīgākie projekti: 2010.-2013. gadā apstiprināti 62 projekti. Nozīmīgākie infrastruktūras projekti:
„Atraktīva un pieejama muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā”, „Amatniecības pārrobežu sadarbības
tīkls kā Latvijas-Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”, „Lokveida kustības apļa jaunbūve Viesītē”,
„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Viesītes novada Viesītes pagasta izgāztuves „Spures” Nr.
56357/5300/PPV rekultivācija”, „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Viesītes novada Saukas pagasta
izgāztuves „Skosas” Nr. 56888/1409/PPV rekultivācija”, „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Viesītes
novada Rites pagasta izgāztuves „Salāte” Nr. 56808/5299/PPV rekultivācija”, „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Viesītē”, „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”,
„Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē”, „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, Pavasara ielā 6a, Viesītē,
Viesītes novadā” un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rites pamatskolā”.

6

Stratēģiskā daļa
Stratēģiskā daļa ir viena no AP svarīgākajām sastāvdaļām un atbild uz jautājumu, ko novads vēlas sasniegt.
Stratēģiskā daļa ir tikusi veidota definējot sasniedzamos rezultātus hierarhiski, no augstākā uz konkrētāko.
Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2028. gadam attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un
prioritātes ir pamats AP stratēģiskajai daļai.

Vīzija un specializācija
Saskaņā ar Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju no 2014. līdz 2028. gadam novada vīzija ir:
Viesītes novads 2028. gadā ir zaļākais novads Latvijā. Tā ir zaļākā un veselīgākā Latvijas dzīves vieta, kurā
bagātība tiek radīta, gudri apsaimniekojot tās dabas resursus un Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu.
Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2028. gadam ir definēta novada specializācija četrās
jomās:


Ekonomiskā specializācija: Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana un kokapstrāde



Izglītības specializācija: Mežsaimniecības un lauksaimniecības izglītības centrs



Dzīves telpas specializācija: Ekoloģiska mājvieta pilsētās strādājošajiem



Tūrisma specializācija: Sēlijas tūrisma centrs

Sakārtojot specializācijas jomas un ar tām saistītos produktus un pakalpojumus pēc nozīmības:
Attēls 1. Viesītes novada pozicionējums.
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Mērķi
Saskaņā ar Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju no 2014. līdz 2028. gadam, lai novads ilgtermiņā
sasniegtu savu attīstības vīziju, 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.
Tabula 1. Prioritātes

Ilgtermiņa prioritātes

Vidējā termiņa prioritātes

IP1: Novads kā otrā mājvieta jaunu iedzīvotāju
piesaistīšanai

VP1: Sezonas iedzīvotāju piesaiste

IP2: Ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpojumi

VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

IP3: Dabas kapitāla un ainavu ilgtspējīga apsaimniekošana

VP4: Gudra pārvalde pār resursiem

IP4: Zaļās ekonomikas veicināšana
IP5: Sēlijas kultūras izmantošana tūrisma produktu
attīstīšanai

VP5: Atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai
VP6: Viesītes kā Sēlijas reģionālā tūrisma
centra attīstība

VP2: Gudras novada pārvaldes veidošana

Vidējā termiņa prioritāte 1: Sezonas iedzīvotāju piesaiste
Ņemot vērā arvien pieaugošo tendenci pilsētniekiem izvēlēties savu otro mājvietu ārpus Rīgas un citām
lielām pilsētām, novada pievilcība un brīvās zemes sniedz iespēju piesaistīt novadam jaunus, sezonas
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iedzīvotājus. Šī būtu iespēja, kā daļēji kompensēt iedzīvotāju skaita samazināšanos. Lai piesaistītu sezonas
iedzīvotājus, ir jāstrādā ar novada tēlu un reklāmu. Šī prioritāte tiks realizēta dažādu mārketinga soļu ceļā.
Vidējā termiņa prioritāte 2: Gudras novada pārvaldes veidošana
Otrā novada attīstības vidējā termiņa prioritāte ir gudras pārvaldes veidošana. Pārvaldes attīstības virzieni
attiecas uz pašvaldības iekšējo darbības kvalitāti, gan uz sadarbības veicināšanu ar apkārtējām sabiedrībām,
gan arī vietējās kopienas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu.
Ir būtiski attīstīt kompaktu un ilgtspējīgu publisko infrastruktūru, lai gadījumā, ja turpinās iedzīvotāju skaita
samazināšanās, būtiski nepieaugtu infrastruktūras uzturēšanas izmaksas uz vienu iedzīvotāju. Tikai šāda
infrastruktūra un uz tās pamatiem sniegti pakalpojumi būs ilgtspējīgi. Gudra pārvaldība paredz arī savlaicīgi
plānot un izveidot tādu pakalpojumu grozu, kas atbilst sarūkošas un novecojošas sabiedrības vajadzībām,
īpašu vērību pievēršot kvalitatīviem mūžizglītības, veselības, sportošanas un kultūras pakalpojumiem.
Svarīgi ir nodrošināt, lai jauniešiem un jaunajām ģimenēm būtu iespēja iegūt stabilas darbavietas. Sevišķi
svarīgas ir jaunās ģimenes. Novadam ir problemātiski konkurēt ar pilsētām jauniešu piesaistē, taču novads
var sekmīgi konkurēt par jauno ģimeņu piesaisti, ja novadā var iegūt stabilas darbavietas.
Vidējā termiņa prioritāte 3: Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība
Viesītes novadam ir būtiski attīstīt infrastruktūru un pakalpojumus, kas apkalpo sava un apkārtējo novadu
iedzīvotāju vajadzības.
Ir nepieciešams attīstīt ilgtspējīgus un augstvērtīgus publiskos pakalpojumus dzīves kvalitātes uzlabošanai
visa mūža garumā, īpašu uzmanību pievēršot veselības un mūžizglītības jomām. Šie pakalpojumi būtu
jāattīsta, gudri izmantojot un pārveidojot esošo infrastruktūru un vietējo cilvēku potenciālu. Jo īpaši svarīgi
ir pastāvīgi rūpēties, lai gados vecākiem cilvēkiem būtu pilnvērtīgas iemaņas un zināšanas, kuras ir
nepieciešamas darba devējiem, kā arī paaugstināt viņu darba produktīvo vecumu. Šie pakalpojumi ir
nepieciešami gan novada, gan apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Tāpat, salīdzinoši nelielais attālums līdz
Jēkabpilij ļauj Viesītes novadam attīstīties par zaļu un kvalitatīvu dzīves vidi, īpaši jaunām ģimenēm un
senioriem.
Vidējā termiņa prioritāte 4: Gudra pārvalde pār resursiem
Mežu, lauksaimniecības zemju, ūdens un citu dabas resursu efektīva un pareiza izmantošana ļauj to
uzturēt, saglabāt un vairot peļņu nesošā veidā, kas spilgti izpaužas novada mežrūpniecībā un
lauksaimniecībā. Novada dabas resursu un ainavu ilgtspējīgai apsaimniekošanai ir jābūt vērstai uz dabas
kapitāla vērtības palielināšanu, piemēram, palielinot meža ekonomisko vērtību, veicinot mežu teritoriju
apmežošanu ar saimnieciski vērtīgākām koku sugām, vienlaikus ievērojot ilgtspējīgas attīstības pamatideju.
Lai paaugstinātu novada iedzīvotāju turību, ir nepieciešams attīstīt uzņēmējdarbību, kura, ilgtspējīgi
kapitalizējot novada esošos dabas resursus, rada lielāku pievienoto vērtību. Novadam ir jāpopularizē sevi
kā novadam, kur var sekmīgi un efektīvi nodarboties ar lauksaimniecību un lauku uzņēmējdarbību.
Vidējā termiņa prioritāte 5: Atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai
Viesītes novada dabas kapitāls paver iespēju attīstīt daudzveidīgu zaļo uzņēmējdarbību. Kapitalizējot dabas
bagātību ir nepieciešams atbalstīt tās uzņēmējdarbības aktivitātes, kuras dabas kapitālu izmanto ilgtspējīgi.
Šī kapitāla gudrāka izmantošana, jeb lielākas pievienotās vērtības radīšana, var kalpot par pamatu lielākai
novada iedzīvotāju turībai un jaunu darbavietu radīšanai. Novada uzņēmumu labāka iesaistīšana zaļā
dzīvesveida ekonomikas (piemēram, kokapstrādē, kokrūpniecībā, bioloģiskajā lauksaimniecībā,
atjaunojamās enerģijas ražošanā, tūrisma pakalpojumos) vērtību ķēdēs ir pieeja, kā pievienot lielāku
ekonomisko vērtību novada dabas resursiem.
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Novads nav piemērots liela mēroga rūpniecības attīstībai, tādēļ novada vērtīgākie uzņēmumi ir mazie un
vidējie, un to izaugsme ir jāveicina. Novada ekonomikas specializācijas nozares ir: mežsaimniecība,
kokapstrāde, lauksaimniecība, lopkopība, augļkopība, graudkopība un rekreācijas pakalpojumi.
Novada augstvērtīgās ainavas ir viens no attīstības resursiem. Tādēļ pieejamības celšana šīm ainavām ir
viens no attīstības soļiem.
Vidējā termiņa prioritāte 6: Viesītes kā Sēlijas reģionālā tūrisma centra attīstība
Unikālie Viesītes novada Sēlijas kultūras un radošie cilvēkkapitāla resursi, kā arī reģiona nozīmes
kultūrvēsturiskais mantojums – Mazā Bānīša komplekss dod iespēju attīstīt eksportspējīgus tūrisma
produktus, jo īpaši ņemot vērā ģeogrāfiski tuvo atrašanos Lietuvas teritorijai, kā arī ar Lietuvu kopīgo Sēlijas
kultūras vēsturi. Tā ir iespēja attīstīt novada ekonomiku, veicinot lauku kultūrvides saglabāšanu,
amatniecības un radošo industriju attīstību.
Viens no novada attīstības virzieniem ir saglabāt, modernizēt un popularizēt Sēlijas kultūru. Lai to
sasniegtu, kā viens no galvenajiem soļiem ir nepieciešamība Sēlijas kultūru pārvērst pievilcīgā un
starptautiski atpazīstamā tūrisma produktā.
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Rīcības plāns 2014.-2020. gadam
Lai nodrošinātu vīzijas, stratēģisko mērķu un prioritāšu sasniegšanu, nepieciešams konkrēts pasākumu
kopums, kas paredzēts visu uzdevumu izpildei. Detalizēta vidējā termiņa prioritāšu, rīcības virzienu un
uzdevumu struktūra ir attēlota Pielikumā Nr. 2.
Katram uzdevumam ir pakārtotas konkrētas rīcības. Konkrētās rīcības izstrādātas darba grupās, piedaloties
pašvaldības nozaru speciālistiem un viedokļu līderiem, un apkopotas kopējā rīcību plānā. Katrai rīcībai
noteikts izpildes termiņš un institūcija, kas atbildīga par rīcības izpildi.
Rīcības plāns ir paredzēts laika posmam 2014.-2020. gadam. Tas ir elastīgs plāns, kura atjaunināšana,
papildināšana un izmaiņas var tikt veiktas katru gadu – tātad konkrētās rīcības stratēģisko mērķu
sasniegšanai un vīzijas realizācijai var mainīties. Izmaiņas un korekcijas jābalsta uz izpildes uzraudzībā
gūtajiem secinājumiem.
Rīcības plāna realizācija balstās gan uz cilvēku un vides resursiem, gan arī uz pašvaldības budžeta
resursiem, valsts, Eiropas Savienības un privātajiem finanšu līdzekļu avotiem. Finanšu plāns ir izklāstīts
atsevišķā investīciju plānā, tā uzdevums ir noteikt nepieciešamo investīciju apmērus.
Latvijas NAP ir definējis rīcību virzienus un uzdevumus, kuriem valsts 2014.-2020. gadā piešķirs līdzekļus
valsts attīstībai. Daļa no šiem līdzekļiem būs pieejami arī Viesītes novadam, aktivitātēm, kuras tiks
realizētas NAP rīcības virzienu ietvaros. Līdz ar to, no NAP definētajiem uzdevumiem ar Viesītes novada AP
rīcībām tieša ietekme un mijiedarbība būs sekojošiem NAP uzdevumiem un aktivitātēm:
Tabula 2. Saskaņotība ar „NAP2020“

„NAP2020” rīcības
virzieni
„Augstražīga un
eksportspējīga
ražošana un
starptautiski
konkurētspējīgi
pakalpojumi”

Atbilstošie attīstības programmas uzstādījumi
Viesītes novads iegūs no tā, ka valsts investēs eksportspējīgās radošajās industrijās un
uz eksportu orientēta tūrisma attīstībā. Šajā jomā Viesītes novads realizēs mākslinieku
plenērus, Sēlijas dziesmu svētkus, amatniecības un mākslas centra darbību un
veicinās Mazā Bānīša attīstību.

Viesītes novada AP paredz, ka novada uzņēmēji iegūs no investīcijām un
ieguldījumiem, kurus valsts veiks eksportspējīgajās nozarēs.
Atbalsta pasākumi mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai.
„Izcila
Gan NAP, gan Viesītes novada AP paredz formulēt nodokļu atlaides uzņēmējiem
uzņēmējdarbības vide” uzņēmējdarbības atbalstīšanai.
Gan AP gan NAP paredz veikt energoefektivitātes celšanas soļus.
Uzņēmējdarbības konsultantu un apmācību organizēšana.
Viesītes novadā ir paredzēta sadarbības saišu stiprināšana koka dizaina jomā un arī
NAP paredz atbalsta pasākumu sniegšanu radošo industriju dizaina pasākumiem.
„Attīstīta pētniecība,
inovācija un augstākā
izglītība”

Viesītes novada AP paredz orientēt un motivēt uzņēmumus veicināt inovācijas savā
darbībā par iekšējiem resursiem un ārvalstu finanšu fondiem. Veicinot novadam
nepieciešamo studiju virzienu absolventu atgriešanos novadā, tiks veicināts
iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību.
„Energoefektivitāte un AP un NAP paredz pašvaldību energoplānu izstrādi un atjaunojamo energoresursu
īpatsvara palielināšanu.
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enerģijas ražošana”
„Cienīgs darbs”

AP paredz energoefektivitātes programmas ieviešanu pašvaldības ēkās.
Jauniešu nodarbinātības veicināšana ar atbalsta pasākumu, uzņēmējdarbības
veicināšanas pasākumu palīdzību.
Sociālo riska grupu atbalsta, rehabilitācijas un šo grupu labklājības veicināšanas
aktivitātes.
Veicināta jaunu uzņēmumu rašanās.

„Stabili pamati tautas
ataudzei”

Sociālās politikas pasākumi, kas tendēti uz ģimeņu ar bērniem un bērnu riska grupu
aizsardzību. Motivācijas sistēmu, dienas centru un citu sociālo struktūru pilnveide.

„Kompetenču
attīstība”

Inovatīva mācību satura ieviešana radošuma un uzņēmējdarbības veicināšanai
vispārējā izglītības sistēmā.
Profesionālās izglītības programmu izstrāde un ieviešana balstoties uz
uzņēmējdarbības vides nepieciešamībām uz vidusskolas bāzes.
Pasākumi Lauksaimniecības un kokapstrādes kompetences centra izveidei novadā.

„Vesels un darbspējīgs
cilvēks”
„Cilvēku sadarbība,
kultūra un pilsoniskā
līdzdalība kā
piederības Latvijai
pamats”

Veselības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un kvalitātes attīstība.
Sadarbības veicināšana sabiedrisko grupu starpā nacionālās identitātes veicināšanai –
Sēlijas identitātes veidošana ir uzskatāma par daļu no kopējās nacionālās identitātes
attīstības.
Pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu veicināšana un atbalstīšana.

„Ekonomiskās
Atbalsts lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības produktu ražošanai.
aktivitātes veicināšana
reģionos – teritoriju
Kooperācijas attīstības sekmēšana visos ražošanas un pakalpojumu sniegšanas
potenciāla
līmeņos.
izmantošana”
Pārrobežu un pierobežas sadarbības veicināšana.
„Pakalpojumu
pieejamība
līdzvērtīgāku darba
iespēju un dzīves
apstākļu radīšanai”

Reģionālo un vietējo autoceļu sakārtošana.

„Dabas un kultūras
kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana”

Ekoloģiska un energoefektīva preču un pakalpojumu klāsta veicināšana.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes celšana.
Ātras datu pārraides tīkla pieejamības nodrošināšana.
E-pakalpojumu un digitālo risinājumu attīstība.

Atkritumu apsaimniekošanas veicināšana.
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Novada attīstībai kopumā ir izstrādātas 121 rīcības.

Rīcības, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
periods

Investīciju
proj.Nr.

Tabula 3. Rīcības plāns 2014.-2020. gadam

Nepieciešamā
finansējuma
apjoms, EUR

Finansējuma avots

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

RV1.1.: Novada mārketings
U1.: Veicināt iedzīvotāju deklarēšanos Viesītes novadā
1. Izstrādāt un ieviest novada iedzīvotāju
lojalitātes programmu

Izpilddirektors

2014.2016.

1.

7114

PB

2. Izstrādāt novada tēla koncepciju: sauklis,
vērtības, popularizēšanas pasākumu plāns

Izpilddirektors

2014.2015.

6.

7114 - 9960

PB

3. Identificēt Viesītes novada priekšrocības
attālinātā darba (tāldarba) jomā un veicināt
tāldarba centra izveidi

U2.: Popularizēt Viesītes novadu kā vietu attālinātā darba veikšanai
Novada
administrācija,
2014.2.
14 230
PB
attīstības un
2015.
plānošanas nodaļa
RV2.1.: Pārvaldes kvalitātes attīstība

Izstrādāta un ieviesta novada iedzīvotāju lojalitātes
programma.
Novada tēla koncepcija ir pilnveidota: novada logo
ir papildināts ar saukli, vērtībām, popularizēšanas
pasākumu plānu. Tiek realizēti regulāri novada
mārketinga pasākumi.

Novadā pieaudzis tāldarba veicēju skaits.

U3.: Celt novada pārvaldes kapacitāti
4. Novada administrācijas funkciju audita
realizācija
5. Ieviest kvalitātes kontroles sistēmu
pašvaldības darbiniekiem
6. Izstrādāt novada administrācijas darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšanas programmu
7. Stiprināt attīstības plānošanas kapacitāti
Viesītes novada pašvaldībā
8. Izveidot videokonferences sistēmu
pašvaldībā

Domes
priekšsēdētājs,
izpilddirektors
Domes
priekšsēdētājs,
izpilddirektors

2014.2020.

-

2400*

PB

Veicināta efektīva pašvaldības pārvaldes darbība.

2014.2020.

-

2400*

PB

Veicināta efektīva pašvaldības pārvaldes darbība.

4.

2135

PB

Veicināta efektīva pašvaldības pārvaldes darbība.

52.

49 800

PB, ERAF, ESF, citu
fondu līdzekļi

Celta administrācijas kapacitāte, aktualizēti un
izstrādāti plānošanas dokumenti.

53.

14 230

PB, ERAF, ESF

Izveidota videokonferences sistēma.

Attīstības un
plānošanas nodaļa

2014.2020.
2015.2020.

Izpilddirektors

2016.

Izpilddirektors
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9. Vienas pieturas aģentūras pilnveide
10. Paplašināt un attīstīt tūrisma informāciju
internetā saskaņoti ar apkārtējiem Sēlijas
novadiem
11. Attīstīt publiskos interneta pieejas
punktus
12. Samazināt kriminālo aktivitāti Lietuvas
robežas apkārtnē
13. Izskatīt iespējas palielināt Viesītes novada
pašvaldības policijas darbinieku skaitu

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
periods

Investīciju
proj.Nr.

Rīcības, aktivitātes

Izpilddirektors

2014.

3.

Nepieciešamā
finansējuma
apjoms, EUR
1420

Finansējuma avots

PB

Izpilddirektors,
sabiedrisko un
2014.1400*
PB
jauniešu lietu
2015.
speciālists
Novada
2014.5.
34 150
PB, ERAF
administrācija
2015.
U4.: Uzlabot sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību
Viesītes novada
2014.5000*
PB
pašvaldības policija
2017.
Viesītes novada
2014.1050*
PB
pašvaldības policija
2020.
RV2.2.: Starp-pašvaldību sadarbības veicināšana

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Vienas pieturas aģentūra pilnībā spēj realizēt savas
funkcijas.
Mājaslapā tūristiem ir ērti pieejama nepieciešamā
informācija.
Novada publiskajās telpās ir ērti pieejami vairāki
bezmaksas interneta pieejas punkti.
Samazināts zādzību skaits Lietuvas robežai
pieguļošā teritorijā.
Viesītes novada pašvaldības policijā ir pieņemts
darbā vēl viens policists.

U5.: Realizēt starp-pašvaldību sadarbības projektus

14. Īstenot sadarbību ar pašvaldībām Latvijā,
Lietuvā u.c. Eiropas valstīs

15. Izstrādāt un ieviest kopēju Sēlijas tūrisma
stratēģiju
16. Realizēt savu interešu veicināšanu
nacionālā mērogā par papildu līdzekļu
piešķiršanu uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai lauku novados

Izpilddirektors

2014.2020.

-

10000*

ERAF, ESFL, PB, VB
– saskaņā ar NAP
rīcību
"Ekonomiskās
aktivitātes
veicināšana
reģionos – teritoriju
potenciāla
izmantošana"

Izpilddirektors

2014.

6.

7114 - 9960

ERAF, PB

Sēlijas tūrisma plānveidīga organizēšana.

Izpilddirektors

2014.

-

1400*

PB

Tiek realizēta saskaņota interešu veicināšana valsts
institūcijās par labu resursu piešķiršanai Sēlijas
attīstībai.

PB

Realizēti sadarbības projekti.

Veicināt regulāru reģionālo un starptautisko
sadarbību. Īstenoti kopīgi projekti, lai veicinātu
uzņēmējdarbību, cilvēkresursus, jaunatnes un
ģimeņu politiku, vides jautājumu risināšanu.
Noslēgti sadarbības līgumi. Realizēti pieredzes
apmaiņas projekti.

U6.: Veicināt Sēlijas reģiona attīstību
17. Definēt un realizēt kopējus Sēlijas

Attīstības un

2014.-

-

12600*
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sadarbības projektus
18. Izpētīt un piesaistīt Sēlijas novadu
pašvaldības un uzņēmējus Sēlijas lojalitātes
kartes izstrādei

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
periods

plānošanas nodaļa

2017.

Attīstības un
plānošanas nodaļa

2014.2017.

Investīciju
proj.Nr.

Rīcības, aktivitātes

-

Nepieciešamā
finansējuma
apjoms, EUR

7200*

Finansējuma avots

PB

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Gūti Sēlijas lojalitātes kartes izstrādes rezultāti.

RV2.3.: Pilsoniskās sabiedrības veicināšana

19. Organizēt regulāras iedzīvotāju sapulces
20. Veicināt regulāru sadarbību un
komunikāciju ar novada uzņēmējiem
21. Papildināt mājaslapu ar interaktīviem
elementiem - jauniešu sadaļu, darba
sludinājumiem, tūrisma informāciju u.c.

U7.: Uzlabot atgriezenisko saiti ar novada iedzīvotājiem
Novada domes
2014.deputāti,
1200*
PB
2020.
pašvaldības eksperti
2014.Izpilddirektors
1200*
PB
2020.
2014.2015.

Izpilddirektors

-

2400*

PB

Ir cēlusies uzticība novada domei.
Aktīvi un lēmumu pieņemšanā iesaistīti uzņēmēji.
Veicināta iedzīvotāju interese iesaistīties
pašvaldības dzīvē.

U8.: Veicināt iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti
22. Organizēt regulārus mazo projektu
konkursus iedzīvotāju un NVO iniciatīvām

Izpilddirektors

2014.2020.

7.

19 920 – 22 765

PB

Veicināta sabiedriskā aktivitāte. Piešķirti līdzekļi
NVO atbalstam balstoties uz iedzīvotāju skaitu
novadā.

PB

Ir veicināta Viesītes vidusskolas skolēnu Saeimas
kapacitāte un Viesītes Jauniešu iniciatīvu centrs.

U9.: Realizēt jauniešu politiku
23. Stiprināt Viesītes jauniešu institūcijas
Viesītes vidusskolas skolēnu Saeimas
kapacitāti
24. Veicināt jauniešu iniciatīvas

Viesītes vidusskola

2014.2015.

-

800*

Sabiedrisko un
2014.8.,
jauniešu lietu
2 845 – 22 765
PB
2017.
9.
speciālists
RV3.1.: Komunālās saimniecības infrastruktūras attīstība

Atbalstītas jauniešu iniciatīvas IZM un Erasmus+
projektos.

U10.: Modernizēt centralizētās siltumapgādes un ūdensapgādes tehnoloģijas
25. Rekonstruēt katlu māju Viesītē un attīstīt
siltummezglus pašvaldības ēkās

SIA „Viesītes
komunālā pārvalde”

2014.2020.

10.,
11.,
16.

15

11
842 3500

PB, ERAF, KF

Paaugstināti energoefektivitātes rādītāji PII „Zīlīte”,
Mūzikas un mākslas skolā, Rites pamatskolā,
sociālā dienesta ēkā Brīvības ielā 8, kā arī Elkšņu un
Saukas pagasta pārvaldēs.

Rīcības, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
periods

Investīciju
proj.Nr.

26. Sakārtot ūdenssaimniecību novada ciemos,
Viesītes vidusskolā un PII „Zīlīte”, tai skaitā
iegādāties un uzstādīt ūdens attīrīšanas
iekārtas

SIA „Viesītes
komunālā pārvalde”

2014.2020.

15.

2 895 550

PB, ERAF, KF

Darbojas 4 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Ir
izveidota digitalizēta uzskaites sistēma ūdens un
apkures sistēmās.

27. Izveidot notekūdeņu attīstīšanas sistēmu

SIA „Viesītes
komunālā pārvalde”

2014.2020.

14.

85 370

ERAF, KF, VB, PB

Izveidota jauna notekūdeņu attīstīšanas sistēma.

355 720

ERAF, KF, VB, PB –
saskaņā ar NAP
rīcību
„Energoefektivitāte
un enerģijas
ražošana“

Ir paplašināts uzņēmuma tehnikas klāsts.

28. Tehnikas iegāde SIA „Viesītes komunālā
pārvalde”

29. Realizēt remontus daudzdzīvokļu mājās

30. Izvērtēt iespējas atkritumu
apsaimniekošanu nodot privātajam
sektoram
31. Izveidot atkritumu savākšanas un
šķirošanas sistēmu, tai skaitā šķirošanas
laukumu

SIA „Viesītes
komunālā pārvalde”

2016.2020.

75.

Nepieciešamā
finansējuma
apjoms, EUR

Finansējuma avots

Novada
administrācija, SIA
2014.57.
853 700
PB, ERAF
„Viesītes komunālā
2020.
pārvalde”
U11.: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Realizēti kosmētiskie remonti, nomainīti logi kāpņu
telpās, veikta nojumju rekonstrukcija.

Izpilddirektors

2014.2020.

-

800*

PB

Ir izvērtētas atkritumu apsaimniekošanas attīstības
iespējas un sperti realizācijas soļi.

SIA „Viesītes
komunālā pārvalde”

2014.2020.

17.

42 700

PB

Novadā kvalitatīvi darbojas atkritumu pārvaldes
sistēma.

U12.: Risināt transporta infrastruktūras nepilnības un pieejamību
32. Iegādāties tehniku SIA „Viesītes transports”
(ceļu uzturēšanas tehniku, autobusu)

33. Veicināt iedzīvotāju vajadzībām
atbilstošāka sabiedriskā transporta kustības
grafika izveidi

SIA „Viesītes
transports”

SIA „Viesītes
transports”

2015.2020.

2014.2016.

75.,
76.

-
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400 000–426 800

Uzņēmuma budžets

Novada transporta un ceļu infrastruktūra tiek
kvalitatīvi uzturēta. Iegādāta ceļu uzturēšanas
tehnika un autobuss.

1400*

PB, VB – saskaņā ar
NAP rīcības virzienu
„Pakalpojumu
pieejamība
līdzvērtīgāku darba
iespēju un dzīves

Papildināts sabiedriskā transporta grafiks Rites,
Saukas un Elkšņu pagastiem ar reisiem
pusdienlaikā.

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
periods

Investīciju
proj.Nr.

Rīcības, aktivitātes

Nepieciešamā
finansējuma
apjoms, EUR

Finansējuma avots

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

apstākļu radīšanai“
RV3.2.: Ceļu infrastruktūras uzlabošana

34. Izbūvēt, rekonstruēt un uzturēt ielas un
ceļus

35. Nodrošināt novada iedzīvotājiem jaunas
izglītības iespējas

36. Vakarskolas izglītības programmas attīstība
Viesītes vidusskolā
37. Izvērtēt stipendiju fonda izveides iespēju
studentiem, kuri apgūst novadam svarīgas
profesijas

Izpilddirektors,
Viesītes transports

U13.: Uzlabot pašvaldības ceļu stāvokli
ERAF, VB – saskaņā
ar NAP rīcības
virzienu
"Pakalpojumu
2014.18.,
10 170 550
pieejamība
2020.
19.
līdzvērtīgāku darba
iespēju un dzīves
apstākļu radīšanai,
PB
RV3.3.: Kvalitatīvi izglītības pakalpojumi

U14.: Nodrošināt konkurētspējīgas izglītības pieejamību iedzīvotājiem
ERAF, ESF, VB –
Viesītes vidusskola,
77.,
saskaņā ar NAP
attīstības un
2014.78.,
rīcības virzienu
plānošanas nodaļa,
40 550
2020.
81.
„Kompetenču
Viesītes Mūzikas un
attīstība“, PB,
mākslas skola
privāti līdzekļi
2014.Viesītes vidusskola
1200*
PB
2020.
Attīstības un
plānošanas nodaļa

38. Izpētīt iespējas uz Viesītes vidusskolas
pamata veidot lauku uzņēmēju skolu

Novada dome,
Viesītes vidusskola

39. Nodrošināt novada jauniešiem darba un
prakses iespējas vasarā

Viesītes vidusskola,
novada

2014.2017.
2016.2019.

2014.2016.

-

Saremontēti ceļi. Nodrošināta regulāra ceļu
greiderēšana. Rekonstruējamo ceļu sarakstu sk.
Pielikumā Nr. 4.

Novadā ir pieejamas plašas izglītības iespējas,
saskaņā ar Pielikumu Nr. 6.

Viesītes vidusskolā var mācīties vakarskolas
programmā.

4000*

PB

Izvērtēta studentu stipendiju fonda izveide.

-

4000*

ERAF, ESF, VB –
saskaņā ar NAP
rīcības virzienu
„Kompetenču
attīstība“, PB

-

2000*

PB, ESF

Izpētītas iespējas veidot inovatīvu vidusskolu, kurā
visi skolēni strādā katru dienu mācību uzņēmumos,
skolas mācību saturs ir pakārtots uzņēmējdarbībai,
un mācību uzņēmumos nopelnītais tiek izmantots
skolas uzturēšanai.
Novada jauniešiem vasarā ir pieejamas darba un
prakses iespējas.
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
periods

Investīciju
proj.Nr.

Rīcības, aktivitātes

Nepieciešamā
finansējuma
apjoms, EUR

Finansējuma avots

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

administrācija
40. Diennakts bērnudārza pakalpojuma izstrāde
PII „Zīlīte”

41. Turpināt Viesītes novada skolu un
pirmsskolas materiāltehniskās bāzes
uzlabošanu, nepieciešamos labiekārtošanas
darbus un remontdarbus

42. Nostiprināt un veicināt pieejamās izglītības
kvalitāti novadā

43. Saglabāt un attīstīt primārās veselības
aprūpes pakalpojumus
44. Attīstīt zobārstniecības pakalpojumus,
asistējot ar telpu atrašanu

45. Dienas centru izveide Viesītē, Saukas un
Elkšņu pagastos jauniešiem un senioriem,
rekonstruējot telpas, iegādājoties inventāru
un izstrādājot motivācijas programmas
46. Paplašināt pakalpojumu „Aprūpe mājās”,
izveidojot un aprīkojot mobilo vienību

PII „Zīlīte”, novada
2014.1000*
PB
administrācija
2016.
U15.: Realizēt attīstības projektus Viesītes novada skolās
Novada
administrācija,
ERAF, ESF, KF, VB –
Viesītes vidusskola,
Saskaņā ar NAP
Rites pamatskola,
2014.20., 126 600 – 165
rīcības virzienu
sporta organizators, 2020.
28.
050
„Kompetenču
Viesītes Mūzikas un
attīstība“, PB,
mākslas skola,
privāti līdzekļi
Viesītes Sporta skola
Viesītes vidusskola,
Viesītes Mūzikas un 2014.16800*
PB, ERAF, ESF
mākslas skola,
2020.
Viesītes Sporta skola
RV3.4.: Sociālo un veselības pakalpojumu pilnveide un attīstība
U16.: Uzlabot veselības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību novadā
SIA „Viesītes
2015.84.,
veselības un sociālās
15 650 – 28 460
SIA „Viesītes VSAC”
2020.
85.
aprūpes centrs”
Pakalpojumu
sniedzējiem
2014.800*
Privātās finanses
sadarbībā ar novada 2016.
administrāciju
U17: Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti novadā
Viesītes novada
Sociālais dienests

2014.2016.

29.

28 450

Viesītes novada
Sociālais dienests

2014.2016.

30.

142 300
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PB, ERAF, ESF –
saskaņā ar NAP
rīcības virzienu
„Cienīgs darbs“
ERAF, ESF, PB, VB –
saskaņā ar NAP

PII „Zīlīte” ir pieejams diennakts bērnudārza
pakalpojums.

Viesītes novada skolās ir atjaunota
materiāltehniskā bāze un realizēti labiekārtošanas
darbi un remontdarbi saskaņā ar Pielikumu nr. 5.

Novada izglītības iestādes piedalās Comenius,
Nordplus un citos starptautiskos projektos. Viesītes
vidusskolai ir stabils skolas reitings.

Ir attīstīti primārās veselības aprūpes pakalpojumi.

Pašvaldība ir asistējusi telpu atrašanā
zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai.

Izveidoti Dienas centri. Rekonstruētas un
izremontētas esošās telpas, aprīkotas ar
nepieciešamo inventāru. Izstrādātas un ieviestas
motivācijas programmas dažādām mērķa grupām.
Iegādāts un aprīkots speciāli pielāgots transporta
līdzeklis, lai tajā varētu arī pārvietot personas

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
periods

Investīciju
proj.Nr.

Rīcības, aktivitātes

Nepieciešamā
finansējuma
apjoms, EUR

Finansējuma avots

rīcības virzienu
„Cienīgs darbs

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

ratiņkrēslā (ar nolaižamu/paceļamu slieksni).
Piesaistīti nepieciešamie speciālisti (sociālais
darbinieks, sociālais aprūpētājs, aprūpētājs, ārsts,
psihologs, ergoterapeits) darbā ar veciem cilvēkiem
viņu dzīvesvietā, sniedzot nepieciešamo palīdzību;
darbinieku apmācības, supervīzijas, pieredzes
apmaiņa.

U18.: Dzīves kvalitātes uzlabošana personām ar funkcionāliem traucējumiem

47. Celt vides pieejamību pašvaldības
nekustamajos īpašumos

Viesītes novada
Sociālais dienests

2014.2020.

48. Izveidot pusceļa māju cilvēkiem ar
invaliditāti, kuriem nav nepieciešama
atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijās, lai
apgūtu iemaņas patstāvīgai dzīvei

Viesītes novada
Sociālais dienests

2014.2018.

49. Izveidot grupu māju (dzīvokli)

Viesītes novada
Sociālais dienests

2014.2020.

50. Uzlabot un rekonstruēt SIA „Viesītes VSAC”
vides interjeru, veicināt pieejamību
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tai skaitā
veikt ārējā lifta celtniecību, pagraba
būvniecību un saimniecības ēku
rekonstrukciju

SIA „Viesītes
veselības un sociālās
aprūpes centrs””

2014.2020.

Celta vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, mobila pacēlāja iegāde. Palielināta
vides pieejamība Viesītes novada pašvaldības
administrācijas ēkā, Rites tautas namā, Saukas
pagasta pārvaldes ēkā, Viesītes kultūras pilī, Elkšņu
pagasta pārvaldes ēkā, Elkšņu tautas namā.
Pusceļa mājā sniedz īslaicīgus sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus personām ar garīga
rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešama
atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās, lai apgūtu iemaņas
patstāvīgai dzīvei.

42 700 – 142 300

ERAF, ESF, PB, VB
saskaņā ar NAP
rīcības virzienu
„Cienīgs darbs

21 300

ERAF, ESF, PB, VB
saskaņā ar NAP
rīcības virzienu
„Cienīgs darbs

-

4000*

ERAF, ESF, PB, VB
saskaņā ar NAP
rīcības virzienu
„Cienīgs darbs“

Rekonstruētas, izremontētas telpas, aprīkotas ar
nepieciešamo ikdienas dzīvei. Darbinieku apmācība
darba ar personām ar invaliditāti.

32.

1420 - 7100

PB, ESF

Uzlabots SIA „Viesītes VSAC” vides interjers un
celta tā pieejamība, realizēta ārējā lifta, pagraba
celtniecība un saimniecības ēku rekonstrukcija.

87.

31.

RV3.5.: Ainavu un vides kopšana
U19.: Ainavu un publiskās ārtelpas labiekārtošana
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Atbildīgie izpildītāji

51. Labiekārtot Elkšņu ciema teritoriju

Elkšņu pagasta
pārvalde

52. Realizēt pieturu paviljonu izbūvi

Izpilddirektors

53. Izveidot vides un rekreācijas infrastruktūras
objektus

Novada
administrācija,
Viesītes muzejs
„Sēlija”, biedrība
„Saukas dabas
parks”

Izpildes
periods
2015.2020.
2015.2017.

Investīciju
proj.Nr.

Rīcības, aktivitātes

Nepieciešamā
finansējuma
apjoms, EUR

Finansējuma avots

PB, VB, ERAF, KF,
ELFLA
PB, VB, ERAF, KF,
ELFLA
PB, VB – saskaņā ar
NAP rīcību „Dabas
un kultūras kapitāla
ilgtspējīga
apsaimniekošana”,
ERAF, KF, ELFLA

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

93.

1420 - 14 200

92.

1420 - 14 200

2014.2017.

35.

142 300

Izpilddirektors

2014.2020.

97.

313 000 – 341
500

PB

Ierīkots ārējais apgaismojums Viesītes kultūras pilī
un Lones ciema centrā.

Izpilddirektors

2014.2020.

91.

142 300

PB

Viesītes novadā nav bīstamo un vidi degradējošu
graustu.

Izpilddirektors,
pagastu pārvaldes

2014.2020.

38.,
100.

66 900 – 81 100

PB

Sakoptas novada kapsētas.

Izpilddirektors,
„Saukas dabas
parks”

2015.2020.

99.

14 230 – 42 700

PB

Ir saglabātas novada ainaviskas un dabas vērtības.

58. Viesītes pilsētas zaļo zonu labiekārtošana

Izpilddirektors

2015.2020.

98.

242 000

PB

Ir labiekārtotas Viesītes pilsētas zaļās zonas.

59. Bērnu rotaļu laukumu izveide un
rekonstrukcija Viesītē, Saukas, Elkšņu un
Rites pagastos

Izpilddirektors,
pagastu pārvaldes

2014.2018.

39.

21 350

PB, ERAF, ESF

Izveidoti un rekonstruēti bērnu rotaļu laukumi.

60. Organizēt ikgadējas vides sakopšanas talkas

U20.: Palielināt talku skaitu novadā
Izpilddirektors,
2014.3000*
PB
pagastu pārvaldes
2020.
RV3.6.: Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība

54. Ierīkot āra apgaismojumu Viesītes kultūras
pilij piegulošajā teritorijā un Lones centrā:
no autobusa pieturas līdz Lones centram, kā
arī no autobusa pieturas līdz ezeram
55. Likvidēt bīstamos un vidi degradējošus
graustus
56. Labiekārtot novada kapsētas. Būvēt un
rekonstruēt kapličas Galvānu, Uzānu un
Melderišķu kapsētās
57. Ainavisko un dabas vērtību saglabāšana
kvalitatīvas dzīves vides un zaļā tūrisma
attīstīšanai

U21.: Veicināt kultūras pasākumu daudzveidību

20

Realizēta teritorijas labiekārtošana.
Izbūvēti jauni pieturu paviljoni.

Novadā izveidoti skatu torņi, atpūtas vietas,
stāvlaukumi, kempingi, veselības un sporta takas.

Palielinājies sakopto vietu skaits.

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
periods

Investīciju
proj.Nr.

Rīcības, aktivitātes

Viesītes kultūras pils un Viesītes bibliotēkas telpas
ir rekonstruētas, ir uzlabota to materiāltehniskā
bāze.

-

3000*

PB

Ir apzinātas novada jauniešu intereses un
vajadzības publisko pasākumu jomā

-

3000*

PB

Apkārtējo novadu iedzīvotāji apmeklē kultūras
pasākumus Viesītes novadā.

42.

62 600

PB

Viesītes kultūras pilī notiek regulāri kino seansi.

-

16000*

PB

Novadā ir stabils amatiermākslas kolektīvu skaits.
Viesītes Mākslas un amatniecības centrs ir
multifunkcionāls. Tas piedāvā interešu izglītību un
izglītojošas aktivitātes, mācību un darbošanās vietu
jauniem amatniekiem, amatniecības
paraugdemonstrējumus un aktivitātes tūristiem.

2014.2020.

40.

62. Izpētīt iespējas paplašināt uz jauniešiem
orientēto kultūras pasākumu klāstu

Sabiedrisko un
jauniešu lietu
speciālists, Viesītes
kultūras pils

2014.2016.

Viesītes kultūras pils
Viesītes kultūras pils

2014.2020.
2014.2020.
2014.2020.

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

644 560

Izpilddirektors,
Viesītes kultūras pils

Viesītes kultūras pils

Finansējuma avots

ERAF, PB, VB –
saskaņā ar NAP
rīcību „Dabas un
kultūras kapitāla
ilgtspējīga
apsaimniekošana”

61. Realizēt Viesītes kultūras pils un Viesītes
bibliotēkas telpu rekonstrukciju un
modernizāciju un materiāltehniskās bāzes
uzlabošanu

63. Piesaistīt kaimiņu novadu iedzīvotājus
Viesītes novada kultūras pasākumiem
64. Veicināt regulāru kino seansu norisi Viesītes
kultūras pilī
65. Nemateriālās kultūras mantojuma
saglabāšana: amatiermākslas kolektīvu
darbības atbalsts un attīstība
66. Attīstīt Viesītes Mākslas un amatniecības
centra materiāltehnisko bāzi, veidot
apmācību, interešu izglītības un tūrisma
aktivitāšu programmu, piesaistot
cilvēkresursus un veidojot to par
multifunkcionālu centru
67. Brīvdabas estrādes rekonstrukcija
Mīlestības saliņā, Saukas pagastā un izbūve
Rites pagastā
68. Atpūtas centra izveide bijušās
arodvidusskolas telpās

Nepieciešamā
finansējuma
apjoms, EUR

Izpilddirektors,
Viesītes muzejs
„Sēlija”

2014.2016.

41.

14 230

ERAF, ESF, PB, VB –
saskaņā ar „Dabas
un kultūras kapitāla
ilgtspējīga
apsaimniekošana”

Izpilddirektors,
Saukas un Rites
pagastu pārvaldes

2014.2020.

103.

996 000

ERAF, KF, ELFLA VB,
PB

Viesītes novadā darbojas estrādes.

ERAF, KF, PB

Novadā ir plašs atpūtas iespēju klāsts.

2014.11000*
2020.
RV3.7.: Sporta jomas attīstība

Izpilddirektors

U22: Veicināt sporta pasākumu daudzveidību
69. Veicināt jauna daudzfunkcionāla sporta
kompleksa izbūvi un stadiona attīstību

Izpilddirektors,
sporta koordinators

2014.2020.

44.

21

213 400

ERAF, VB, PB

Ir papildināta novada sporta bāze – novadā ir jauna
sporta halle un stadions.

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
periods

Investīciju
proj.Nr.

70. Izveidot slēpošanas trasi Viesītes novadā

Sporta koordinators

2015.2020.

111.

14 230

ERAF, VB, PB

Novadā ir slēpošanas trase.

71. Uz sporta laukuma pamata izveidot hokeja
laukumu pie Viesītes vidusskolas
72. Rekonstruēt Viesītes vidusskolas sporta
stadionu
73. Izstrādāt un realizēt ikgadējo vasaras un
ziemas sporta svētku programmu

Viesītes vidusskola,
sporta koordinators
Viesītes vidusskola,
izpilddirektors
Sporta koordinators,
Viesītes Sporta skola

2014.

43.

3560

PB

Pie Viesītes vidusskolas ir izveidots sporta laukums.

110.

711 400

ERAF, PB

Rekonstruēts vidusskolas stadions.

-

16800*

PB

Novadā katru gadu notiek ziemas un vasaras sporta
svētki.

74. Izvērtēt baseina izveides iespējas

Izpilddirektors

-

1400*

ERAF, PB

Ir izvērtētas baseina izbūves iespējas.

75. Izveidot trenažieru zāli Lones centrā

Izpilddirektors,
Lones pagasta
pārvalde

2014.2017.

-

800*

ERAF, PB

Lones ciema centrā ir trenažieru zāle.

76. Izveidot bijušās Viesītes arodvidusskolas
teritorijā futbola laukumu ar sintētisko
segumu

Izpilddirektors

2014.2020

-

5000*

ERAF

Ir izveidots futbola laukums ar sintētisko segumu.

Rīcības, aktivitātes

2014.2020.
2014.2020.
2014.2020.

Nepieciešamā
finansējuma
apjoms, EUR

Finansējuma avots

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

RV4.1.: Konsultatīvais atbalsts
U23.: Informēt par uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības iespējām
77. Nodrošināt uzņēmējdarbības konsultanta
pakalpojumus starpnovadu līmenī, kas
palīdz mikro un mazajiem uzņēmumiem
biznesa, noieta, mārketinga un izaugsmes
jautājumos
78. Apzināt un izvērtēt pašvaldībai piederošās
telpas un teritorijas uzņēmējdarbības
vajadzībām. Publicēt informāciju novada
medijos

Novada
administrācija

2014.2020.

-

84000*

PB, ERAF

Nodrošināta starpnovadu konsultanta darbība, kas
palīdz mikro un mazajiem uzņēmumiem biznesa,
noieta, mārketinga un izaugsmes jautājumos.

Attīstības un
plānošanas nodaļa

2014.2017

-

5000*

PB

Izveidots pašvaldības piedāvājums investoriem,
uzņēmējiem.

79. Pilnveidot un uzturēt uzņēmēju datu bāzi

Lauku attīstības
speciālists

2014.2020.

-

5000*

PB

Uzturēta un aktualizēta informācijas datu bāze.

80. Veicināt novada uzņēmumu sadarbību un
dalību nozaru organizācijās un asociācijās,
atbilstoši uzņēmumu nepieciešamībām

Attīstības un
plānošanas nodaļa

2014.2020.

-

6500*

PB

Lielāks novada uzņēmumu skaits ir biedri nozaru
organizācijās.
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
periods

Investīciju
proj.Nr.

Rīcības, aktivitātes

Nepieciešamā
finansējuma
apjoms, EUR

Finansējuma avots

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

U24.: Veicināt bioloģisko daudzveidību
81. Veicināt vides izglītību novada skolās

Novada skolas,
„Saukas dabas
parks”

2014.2020.

-

4500*

PB, ES

Novada skolās notiek regulāri vides izglītības
pasākumi.

82. Attīstīt zaļo politiku novada pašvaldības
iepirkumos

Izpilddirektors

2014.2020.

-

2800*

PB, ELFLA

Domes iepirkumos iepirkuma ietekme uz vidi ir
viens no izvērtēšanas principiem.

83. Veicināt dabas teritoriju attīstības plānu
izstrādi

Izpilddirektors

2014.2020.

-

2800*

84. Veicināt jaunu mežu stādīšanu novada
teritorijā

Izpilddirektors

2014.2020.

-

4000*

VB – saskaņā ar
„Dabas un kultūras
kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana”
VB – saskaņā ar
„Dabas un kultūras
kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana”

Visām novada dabas teritorijām ir teritorijas
saglabāšanas un attīstības plāni.

Novada mežu platības apjoms ir stabils un
nesamazinās.

RV4.2.: Uzņēmējdarbības veicināšana
U25.: Veicināt sadarbību novada uzņēmēju starpā
85. Izvērtēt iespējas novadā uzsākt
krājaizdevumu sabiedrības darbību
86. Atbalstīt uzņēmēju apvienības izveidi
Viesītes novada uzņēmēju interešu
pārstāvniecībai valsts līmenī
87. Nodrošināt atbalstu zemniekiem, kuri nevar
iegādāties lauksaimniecības tehniku un
veicināt savstarpējo tehnikas aizņemšanos

Izpilddirektors,
attīstības un
plānošanas nodaļa
Izpilddirektors,
attīstības un
plānošanas nodaļa
Novada
administrācija,
lauksaimniecības
konsultanti

2014.2016.

-

2800*

Privātie līdzekļi

Novadā darbojas krājaizdevumu sabiedrība.

2014.2020.

-

1750*

Privātie līdzekļi

Novada uzņēmēju intereses ir sekmīgi aizstāvētas
un valsts līmenī.

2014.2020.

-

16000*

PB, privātie līdzekļi.

Kāpusi mazo zemnieku saimniecību darba
efektivitāte.

Novadā darbojas lauksaimniecības un kokapstrādes
kompetences centrs.
Katru gadu notiek vismaz viens uzņēmēju forums.

88. Veicināt Lauksaimniecības un kokapstrādes
kompetences centra izveidi novadā

Attīstības un
plānošanas nodaļa,
privātie partneri

2014.2020.

-

60000*

PB, ERAF, VB –
saskaņā ar
"Kompetenču
attīstība"

89. Organizēt regulārus uzņēmēju forumus

Attīstības un
plānošanas nodaļa

2014.2020.

-

10000*

PB
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
periods

Investīciju
proj.Nr.

Rīcības, aktivitātes

Nepieciešamā
finansējuma
apjoms, EUR

Finansējuma avots

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

U26.: Veicināt novada uzņēmēju sadarbību ar lauku partnerības biedrībām
90. Veicināt un atbalstīt novada uzņēmēju
sadarbību ar biedrību „Lauku partnerība
Sēlija”, LEADER projektu ietvaros

Attīstības un
plānošanas nodaļa

2014.2020.

-

11000*

PB, ERAF

Novada uzņēmumi piedalās partnerības projektos.

U27.: Veicināt novada uzņēmumu mārketingu
91. Popularizēt novada preces un pakalpojumus

Novada
2014.15000*
PB, ERAF, ELFLA
administrācija
2020.
U28.: Popularizēt finanšu atbalsta iespējas uzņēmējdarbības attīstībai

Nodrošināta novada uzņēmēju popularizēšana.

92. Organizēt regulāras apmācības par ES
līdzekļu apguvi vietējiem topošajiem un
esošajiem saimnieciskās darbības veicējiem

Lauku attīstības
speciālists

2014.2020.

-

20000*

PB, ERAF, ELFLA

Uzņēmumu kapacitātes pieaugums finansējuma
piesaistē.

93. Izstrādāt kritērijus nodokļu atlaidēm
uzņēmējiem.

Novada domes
deputāti,
izpilddirektors,
attīstības un
plānošanas nodaļa

2014.2020.

-

4000*

PB

Novadā darbojas nodokļu atlaižu sistēmas
uzņēmējiem.

94. Katru gadu atzīmēt Pasaules
Uzņēmējdarbības nedēļu, ar pasākumiem,
kas informē jauniešus par uzņēmējdarbības
iespējām

Jaunatnes lietu
speciālists

2014.2020.

-

6000*

PB

Uzņēmējdarbības kultūras popularizēšana.

U29.: Popularizēt privātās publiskās partnerības projektus
95. Izpētīt iespējas koģenerācijas stacijas
izveidei Viesītes pilsētā partnerībā ar
uzņēmējiem

Izpilddirektors

2014.2020.

-

5000*

ERAF-50%, VB, PB,
uzņēmēju līdzekļi

Atkarībā no izpētes rezultātiem piesaistīt līdzekļus
stacijas izveidei: ERAF – 50%, VB – saskaņā ar NAP
rīcības virzienu „Energoefektivitāte un enerģijas
ražošana"“, PB, uzņēmēju līdzekļi.

RV4.3.: Atbalstīt mežsaimniecības nozares attīstību
U30.: Veicināt novada amatniecības attīstību
96. Organizēt kopīgus darbseminārus vietējiem
amatniekiem un dizaineriem no inovatīviem
koka amatniecības uzņēmumiem un koka
izstrādājumu dizaina skolām Rīgā,
Daugavpilī

Novada
administrācija

2014.2020.

-

7000*
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PB, ERAF, ELFLA

Novadā top un attīstās jauni amatniecības
uzņēmumi, kas sadarbojas ar ārējiem dizaineriem.

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
periods

Investīciju
proj.Nr.

Rīcības, aktivitātes

Nepieciešamā
finansējuma
apjoms, EUR

Finansējuma avots

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

U31.: Mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšana
97. Veicināt novada mežu ilgtspējīgu
apsaimniekošanu

2014.8000*
PB, ERAF
2020.
RV5.1.: Veicināt zaļās ekonomikas uzņēmējdarbības nozaru attīstību

Izpilddirektors

Novada meži tiek apsaimniekoti ilgtspējīgi, novada
mežu platība ir stabila un nesamazinās.

U32.: Sadarbības veicināšana zaļās ekonomikas jomā
98.

99.

100.

101.
102.

Sniegt atbalstu LEADER programmas un
vietējo iniciatīvu projektu realizācijai zaļās
uzņēmējdarbības jomā
Uzturēt sadarbību ar Latvijas investīciju
un attīstības aģentūru, Jelgavas biznesa
inkubatoru un citām institūcijām
investīciju piesaistē novadam
Piedalīties semināros un izstādēs,
pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijā un
ārvalstīs
Piesaistīt projektus novada uzņēmējiem,
organizācijām, iestādēm
Veicināt sadarbības platformas
dibināšanu SIA „Sēlijas sēta” novada
preču noieta organizēšanai

Attīstības un
plānošanas nodaļa

2014.2020.

-

3000*

PB, ERAF

Ir audzis zaļās ekonomikas uzņēmumu skaits
novadā.

Attīstības un
plānošanas nodaļa

2014.2020.

-

3000*

PB

Tiek sniegts atbalsts zaļās uzņēmējdarbības jomā.

Novada
administrācija

2014.2020.

-

8000*

PB, ERAF

Novads veicina atbalsta pasākumus zaļās
ekonomikas jomā.

Attīstības un
plānošanas nodaļa

2014.2020.

-

8000*

PB

Tiek sniegts atbalsts zaļās uzņēmējdarbības jomā.

Izpilddirektors

2014.2016.

-

30000*

PB, privātais
finansējums

Izveidota jauna izplatīšanas platforma un Sēlijas
preču zīmols.

U33.: Izglītības veicināšana zaļās uzņēmējdarbības nozarē
103. Identificēt neformālās un profesionālās
izglītības nepieciešamības uzņēmēju
darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai
un pilnveidošanai
104. Izstrādāt novada uzņēmēju darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšanas programmu

105. Sniegt informāciju un atbalstu
netradicionālās lauksaimniecības
pārstāvjiem

Izpilddirektors

2014.2020.

-

4000*

PB, ERAF

2014.7000*
PB, ERAF
2020.
U34.: Veicināt netradicionālās lauksaimniecības virzienu attīstību
Novada domes
deputāti,
2014.12000*
PB, ERAF
izpilddirektors,
2020.
attīstības un
Izpilddirektors
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Novadā ir mērķtiecīgi veidota darbaspēka politika.

Novadā ir mērķtiecīgi veidota darbaspēka politika.

Novadā tiek realizēta netradicionālās
lauksaimniecības uzņēmējdarbības aktivitātes.

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
periods

Investīciju
proj.Nr.

Rīcības, aktivitātes

Nepieciešamā
finansējuma
apjoms, EUR

Finansējuma avots

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

plānošanas nodaļa
106. Popularizēt ilgtspējīgu medību un zvejas
tūrismu novadā

Novada
2014.PB, privātais
8000*
administrācija
2020.
finansējums
RV5.2.: Atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšana

Novadā pieaug medību un zvejas tūristu skaists.

U35.: Veikt energoauditu pašvaldības ēkām
107. Realizēt pašvaldības iestāžu energo auditu
un uz tā pamata izstrādāt pašvaldības
energoplānu

2014.2020.

Izpilddirektors

-

7000*

PB, ERAF

Realizēts energo audits un izstrādāts pašvaldības
ēku energoplāns.

U36.: Sadarbības veicināšana atjaunojamās enerģijas jomā
108. Atbalsts jaunu ražotņu izveidē un
uzņēmējdarbības attīstībā
109. Piesaistīt investīcijas uzņēmējdarbības
vides uzlabošanai atjaunojamās enerģijas
jomā

Izpilddirektors

2014.2020.

-

21000*

PB

Tiek sniegts atbalsts ražotņu izveidē.

Izpilddirektors

2014.2020.

-

7000*

PB

Piesaistītas investīcijas atjaunojamās enerģijas
jomā.

RV6.1.: Tūrisma infrastruktūras veidošana
U37.: Reģiona nozīmes pasākumu organizēšana
110. Veicināt un atbalstīt regulārus reģionālas
nozīmes pasākumus – Sēlijas kongresus,
Sēlijas dziesmu svētkus, citus ikgadējus
festivālus
111. Turpināt un veicināt mākslinieku plenēru
norisi Viesītes novadā

112. Sadarbībā ar biedrību „Saukas dabas
parks” popularizēt Saukas dabas parku kā
tūrisma objektu
113. Saglabāt un rekonstruēt kultūrvēsturisko,
tai skaitā sakrālo mantojumu

Kultūras darbinieki

2014.2020.

-

56000*

PB, privātās
finanses

Kultūras darbinieki,
2014.PB, privātās
Viesītes muzejs
30000*
2020.
finanses
„Sēlija”
U38.: Aktīvā un dabas tūrisma infrastruktūras uzlabošana
Biedrība „Saukas
dabas parks”
Novada
administrācija

2014.2020.
2014.2020.

-

108.
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Novadā notiek vairāki reģionālas nozīmes
pasākumi gadā.

Novadā notiek regulāri mākslinieku plenēri.

16000*

PB

Palielināts Saukas dabas parka tūristu skaits.

142 300

PB, VB – saskaņā ar
NAP rīcību "Dabas
un kultūras kapitāla
ilgtspējīga

Saglabāts un rekonstruēts kultūrvēsturiskais
mantojums.

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
periods

Investīciju
proj.Nr.

Rīcības, aktivitātes

Nepieciešamā
finansējuma
apjoms, EUR

Finansējuma avots

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

apsaimniekošana",
ERAF
114. Uzlabot un pilnveidot Viesītes muzeja
„Sēlija” tehnisko stāvokli un tā
piedāvājumu

Viesītes muzejs
„Sēlija”

115. Atjaunot un uzturēt Mīlestības taku

Izpilddirektors

116. Labiekārtot dienesta viesnīcu Viesītē un
Vecbincānos
117. Attīstīt SIA „Pērlīte” kempinga
pakalpojumus un pielāgot to lietošanu
ziemas sezonā

2014.2017.

41.,
114.,
547 800
116.,
117.

PB, VB, ERAF

2014.119. 85 370
PB, ERAF
2020.
U39.: Naktsmītņu piedāvājuma paplašināšana tūristiem
2014.Izpilddirektors
120. 142 300
ERAF, VB, PB
2017.
2014.2017.

SIA „Pērlīte”

50.,
115.

149 400 –
156 500

PB, ERAF

Saglabāts un rekonstruēts kultūrvēsturiskais
mantojums.
Ir jauna dabas taka.

Ir paplašināts tūristiem pieejamo naktsmītņu
klāsts.
Ir paplašināts tūristiem pieejamo naktsmītņu
klāsts.

RV6.2.: Sēlijas kultūras popularizēšana
U40.: Veicināt Sēlijas kultūras tematiku izglītības un zinātnes jomā
118. Uzturēt regulārus kontaktus ar viesītiešu
vidū populārākajām augstskolām, iesakot
ar Viesītes novadu saistītas pētnieciskās
darba tēmas
119. Sniegt atbalstu reģiona vēstures,
literatūras un mākslas skolotājiem,
integrējot Sēlijas kultūras tematiku savos
priekšmetos

Novada
administrācija

2014.2016.

-

2160*

PB

Palielinājies izstrādāto zinātnisko darbu skaits par
Viesītes novadu.

Izglītības iestādes

2014.2015.

-

4000*

PB

Tiek realizēta Sēlijas kultūras popularizēšana
vidējās izglītības iestādēs. Pieaug autorprogrammu
izglītības programmu skaits.

U41.: Sēlijas tūrisma pakalpojumu groza izstrāde
120. Viesītes Mazā Bānīša maršruta izveide un
tūrisma pakalpojumu groza attīstība

Viesītes muzejs
„Sēlija”

2015.2020.

118.

49 800

PB, ERAF

Jaunu tūrisma maršrutu izstrāde. Izstrādāts tūrisma
pakalpojumu, maršrutu un objektu grozs.

121. Ūdens tūrisma attīstība pie novada
ezeriem

SIA „Pērlīte”,
biedrība „Saukas
dabas parks”

2014.2016.

51.

28 450

PB, ERAF

Izveidots ūdens tūrisma maršruts, rekreācijas zonas
pie novada ezeriem - Viesītes, Saukas, Piksteres un
citiem.

* - Līdzekļi šīm aktivitātēm ir paredzēti pašvaldības budžetā, to pilnvērtīgai realizācijai tiks piesaistīti arī ārēji finanšu instrumenti.
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Investīciju plāns 2014.-2020. gadam
Investīciju plāns ir rīcības plāna sastāvdaļa, kurā ietvertas plānotās novada investīcijas vismaz turpmākajiem 3 gadiem. Investīciju plānu ieteicams aktualizēt
katru gadu, ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto budžetu, nemainot AP stratēģisko daļu. Investīciju projektiem ir jābūt
balstītiem gan uz ikgadējo pašvaldības budžetu, gan arī uz izmaksu-ieguvumu analīzi, lai izvērtētu projekta ekonomisko pamatotību un dzīvotspēju.
Investīciju plānā ir ietverti būtiskākie investīciju projekti, kas jārealizē 2014.-2020. gadā. Tos papildina vēlamo investīciju projektu saraksts, kas ir atrodams
Pielikumā Nr. 3.
Tabula 4. Investīciju plāns 2014.-2020. gadam.

Indikatīvā
summa
(EUR)

Privātais
finansējums
Citi finansējuma
avoti

Projekta nosaukums

Atbilstība
prioritātēm,
rīcībām

ES vai cits ārējais
finansējums

Nr.p.
k.

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR vai %)

Indikatīvs
Projekta
projekta
uzsākšanas
realizācijas
laiks
ilgums

Atbildīgie

Rezultāti

RV1.1.: Novada mārketings
1.

Iedzīvotāju Sēlijas lojalitātes
kartes izveide

VP1., U1.

7110

2.

Attālinātā darba centra izveide
bijušās arodvidusskolas telpās

VP1., U2.

14 230

711

90%

1 420

1 420

2014.gads

1 - 3 gadi

2014.gads

7 gadi

Novada
administrācija,
attīstības un
plānošanas nodaļa
Novada
administrācija,
attīstības un
plānošanas nodaļa

Izstrādāta un ieviesta novada
iedzīvotāju lojalitātes
programma
Novadā pieaudzis tāldarba
veicēju skaits

RV2.1.: Pārvaldes kvalitātes attīstība
3.

Vienas pieturas aģentūras
pilnveide

VP1., U3.

4 270

1 420

66%

2014.gads
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7 gadi

Novada
administrācija,
izpilddirektors

Vienas pieturas aģentūra
pilnībā spēj realizēt savas
funkcijas

4.

Pašvaldības speciālistu
kvalifikācijas celšana

5.

Publisko interneta punktu
pieejas attīstība

6.

Sēlijas tūrisma stratēģijas
izstrāde

7.

NVO un iedzīvotāju iniciatīvu
konkursi

8.

9.

VP1., U3.

14 230

2 130

80%

2014.gads

7 gadi

Novada
administrācija,
izpilddirektors

Veicināta efektīva pašvaldības
pārvaldes darbība

1 gads

Novada
administrācija

Novada publiskajās telpās ir
ērti pieejami vairāki
bezmaksas interneta pieejas
punkti

VP1., U3.

34 150

5 120

VP2., U5.

7 100 –
10 000

RV2.2.: Starp-pašvaldību sadarbības veicināšana
80%Novada
1 420
2014.gads
12 mēneši
85%
administrācija
RV2.3.: Pilsoniskās sabiedrības veicināšana

VP2., U8.

20 000 2 850
22 760

Projektu realizācija programmā
„Jaunatne darbībā”, 2014. gada
VP2, U9.
jaunās programmas
„ERASMUS+” ietvaros
Dalība IZM projektu konkursos,
Jaunatnes politikas valsts
programmas 2014. gadam
ietvaros - jauniešu centriem,
VP2, U9.
jauniešu kompetenču
palielināšanai un sociālā riska
jauniešu integrācijai

1 420 –
8 530

1 420 –
14 230

29 000

2014.gads

80%85%

4 270

50%

2014.gads

4 260

7 110

2014.gads

2014.gads

Sēlijas tūrisma
organizēšana

plānveidīga

7 gadi

Novada
administrācija

Veicināta sabiedriskā
aktivitāte. Piešķirti līdzekļi
NVO atbalstam balstoties uz
iedzīvotāju skaitu novadā

1 - 2 gadi

Novada
administrācija,
jaunatnes lietu
speciālists

Novada jaunieši piedalās
programmā „Jaunatne
darbībā”

1 - 2 gadi

Novada
administrācija,
jaunatnes lietu
speciālists

Viesītes novads piedalās IZM
projektu konkursos, Jaunatnes
politikas valsts programmas
2014. gadam ietvaros

RV3.1.: Komunālās saimniecības infrastruktūras attīstība

10.

Iekšējie siltumtīkli
(siltummezgli, stāvvadi,
VP3., U10.
stāvvadu balansieri, trīspusējie
termoregulatori, radiatori)

Vairāk
nekā
21 300
142 300

85%

2014.gads
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7 gadi

Radiatoru, cauruļu, armatūru
un ventiļu nomaiņa, siltuma
SIA „Viesītes
regulatoru uzstādīšana PII
komunālā pārvalde”
„Zīlīte”. 2015.gada izdevumi:
15 000

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Uzskaites sistēmas pilnveide
ūdens un apkures sistēmām SIA
„Viesītes komunālā pārvalde”, VP3., U10.
tai skaitā ūdens skaitītāju
uzstādīšana pašvaldības ēkās

Energoefektivitātes
paaugstināšana Viesītes novada VP3., U10.
pašvaldības ēkās

Veselības un sociālās aprūpes
centra katlu mājas
rekonstrukcija, tai skaitā
apkures katla iegāde
Saukas NAI un KSS
rekonstrukcija
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Viesītē „Ūdensvada un kanalizācijas
tīklu izbūve un rekonstrukcija”,
1.kārta
Siltumenerģijas pārvades
sistēmas efektivitātes
paaugstināšana Viesītē
Ieguldījumi atkritumu
apsaimniekošanas pilnveidē

42 670

691 300

2 370

448
300

95%

2014.gads

14 230 –
21 300

85%90%

VP3., U10.

85 370

28 600

VP3., U10.

2 890
850

117
955

70%

VP3., U10.

702 860

387
270

45%

VP3., U11.

42 860

2 860

90%

SIA „Viesītes
Ir pilnveidota ūdens un
komunālā pārvalde” apkures sistēmu uzskaite

2014.gads

7 gadi

Novada
administrācija

Paaugstināti
energoefektivitātes rādītāji PII
„Zīlīte”, Mūzikas un mākslas
skolā, Rites pamatskolā,
sociālā dienesta ēkā Brīvības
ielā 8

2 130

2014.gads

2 gadi

VSAC

VSAC ir rekonstruēta katlu
māja un iegādāts jauns
apkures katls

67%

2014.gads

2 gadi

SIA „Viesītes
Saukā darbojas NAI un KSS
komunālā pārvalde”

25%

Sākts

2 gadi

Viesīte ir izbūvēti un
SIA „Viesītes
rekonstruēti kanalizācijas un
komunālā pārvalde”
ūdensvada tīkli

Sākts

2014.gads

2014.gads

7 gadi

94%

VP3., U10.

7 gadi

1 420

SIA „Viesītes
Paaugstināti
komunālā pārvalde”
energoefektivitātes rādītāji
SIA „Viesītes
Novadā kvalitatīvi darbojas
komunālā pārvalde” atkritumu pārvaldes sistēma

RV3.2.: Ceļu infrastruktūras uzlabošana
18.

Pašvaldības ceļu remonts

VP3., U13.

6 894
142

142
860

286
000

19.

Viesītes novada ceļu tehnisko
projektu izstrāde

VP3., U13.

121 430 11 860 95%

95%

30

2014.gads

7 gadi

Novada
administrācija

2014.gads

7 gadi

Novada
administrācija

Izremontēti ceļi.
Rekonstruējamo ceļu sarakstu
sk. Pielikumā Nr. 4
Izstrādāts novada ceļu
tehniskais projekts

RV3.3.: Kvalitatīvi izglītības pakalpojumi
20.

Multimediju centra izveide
Viesītes vidusskolā.

VP3., U15.

28 600

4 270

80%

2014.gads

2 gadi

21.

Viesītes vidusskolas
rekonstrukcija

VP3., U15.

22 142

22.

Viesītes vidusskolas vides
interjera modernizācija

VP3., U15.

14 230 –
42 860

23.

Viesītes vidusskolas un Rites
pamatskolas datorklašu
atjaunošana

VP3., U15.

14 200

100%

Sākts

7 gadi

24.

Mājturības un tehnoloģiju
mācību kabineta labiekārtošana VP3., U15.
Viesītes vidusskolā meitenēm

7 110 14 230

100%

Sākts

7 gadi

25.

Mūzikas un mākslas skolas ēkai
piegulošās teritorijas
VP3., U15.
labiekārtošana tai skaitā
piekļuves uzlabošana

14 230

4 270

10 000

2014.gads

1 gads

26.

Sporta materiālās bāzes
VP3., U15.
nodrošināšana Rites pamatskolā

5 700 –
8 580

860

90%

2014.gads

7 gadi

27.

Mūzikas un mākslas skolas
materiāltehniskās bāzes
uzlabošana

21 300

2 130

90%

2014.2020.gads

7 gadi

VP3., U15.

22 142

100%
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2014.gads

2 gadi

2014.gads

2 gadi

Novada
administrācija,
Viesītes vidusskola

Viesītes vidusskolā ir pieejams
multimediju centrs

Novada
administrācija,
Viesītes vidusskola

Ir astoņu logu nomaiņa, 2000
Ls. Sporta gaiteņa kapitālais
remonts 3500, vecā korpusa
jumta seguma nomaiņa 5000,
skolas fasādes un sporta zāles
ārsienas siltināšana un
krāsošana 5000.

Novada
administrācija,
Viesītes vidusskola
Novada
administrācija,
Viesītes vidusskola,
Rites pamatskola
Novada
administrācija,
Viesītes vidusskola
Novada
administrācija,
Mūzikas un mākslas
skola
Novada
administrācija, Rites
pamatskola
Novada
administrācija,
Mūzikas un mākslas
skola

Ir modernizēts vidusskolas
interjers
Rites pamatskolā ir Viesītes
vidusskolā ir pieejamas
datorklases ar jaunu
aprīkojumu
Viesītes vidusskolā ir
labiekārtots mājturības un
tehnoloģiju mācību kabinets
meitenēm
Mūzikas un mākslas skolai
pieguļošā teritorija ir
labiekārtota
Rites pamatskolā ir sporta
nodarbībām nepieciešams
aprīkojums
Ir uzlabota Mūzikas un
mākslas skolas
materiāltehniskā bāze

28.

Sporta skolas materiāltehniskās
VP3., U15.
bāzes papildināšana

21 300

860

3430

80%

2014.gads

5 gadi

Novada
administrācija,
Sporta skola

Ir papildināta sporta skolas
materiāltehniskā bāze

RV3.4.: Sociālo un veselības pakalpojumu pilnveide un attīstība

29.

Dienas centra izveide Viesītē
jauniešiem un senioriem - esošo
telpu rekonstrukcija un
VP3., U17.
aprīkošana, motivācijas
programmu ieviešana

28 570

30.

Pakalpojuma „Aprūpe mājās“
paplašināšana, tai skaitā
VP3., U17.
mobilās vienības izveide Viesītes
novadā

142 300

14 200 50%

100%
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2014.gads

1 gads

Sociālais dienests

2014.gads

2 gadi

Sociālais dienests

Izveidoti Dienas centri.
Rekonstruētas un
izremontētas esošās telpas,
aprīkotas ar nepieciešamo
inventāru. Izstrādātas un
ievestas motivācijas
programmas dažādām mērķa
grupām
Iegādāts un aprīkots speciāli
pielāgots transporta līdzeklis,
lai tajā varētu arī pārvietot
personas ratiņkrēslā (ar
nolaižamu/paceļamu slieksni).
Piesaistīti nepieciešamie
speciālisti (sociālais
darbinieks, sociālais
aprūpētājs, aprūpētājs, ārsts,
psihologs, ergoterapeits)
darbā ar veciem cilvēkiem
viņu dzīvesvietā, sniedzot
nepieciešamo palīdzību;
darbinieku apmācības,
supervīzijas, pieredzes
apmaiņa

31.

32.

33.

Pusceļa mājas izveide cilvēkiem
ar invaliditāti bij.
VP3., U18.
arodvidusskolas dienesta
viesnīcas telpās

Vides interjera uzlabošana,
rekonstrukcija un pieejamība
VP3., U18.
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
SIA „Viesītes VSAC”
Sociālās rehabilitācijas
uzlabošana, nepieciešamo
VP3., U18.
materiālu iegāde un telpas SIA
„Viesītes VSAC”

21 300

1 420

95%

2014.gads

1 420 – 7
140

7 140

2014.gads

1 420 –
14 230

14 230

2014.gads

7 gadi

Viesītes novada
administrācija
Sociālais dienests

SIA „Viesītes
Līdz 6
veselības un
mēnešiem sociālās aprūpes
centrs”
SIA „Viesītes
Līdz 6
veselības un
mēnešiem sociālās aprūpes
centrs”

Pusceļa mājā sniedz īslaicīgus
sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus personām ar
garīga rakstura traucējumiem,
kurām nav nepieciešama
atrašanās ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās, lai
apgūtu iemaņas patstāvīgai
dzīvei
Uzlabots SIA „Viesītes VSAC”
vides interjers un celta tā
pieejamība
Ir uzlaboti sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi SIA
„Viesītes VSAC”

RV3.5.: Ainavu un vides kopšana
34.

Pilsētas ielu apgaismojuma
rekonstrukcija

VP3., U19.

284 570 21 340 93%

35.

Vides un rekreācijas
infrastruktūras objektu izveide

VP3., U19.

142 230 4 270

9 960

36.

Dīķa labiekārtošana muzeja
teritorijā

VP3., U19.

8 540

142

99%

37.

Labiekārtot pilskalnu teritorijas VP3., U19.

9 960

7 400

90%

114
1 420
0
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2014.gads

7 gadi

2014.gads

7 gadi

2014.gads

1 gads

2014.gads

Pastāvīgi

Novada
administrācija
Novada
administrācija,
Viesītes muzejs
„Sēlija”
Novada
administrācija,
Viesītes muzejs
„Sēlija”
Novada
administrācija,
Viesītes muzejs
„Sēlija”

Ierīkots ārējais apgaismojums
Viesītes kultūras pilij
Novadā izveidoti skatu torņi,
atpūtas vietas, stāvlaukumi,
kempingi, veselības un sporta
takas
Ir labiekārtots dīķis muzeja
teritorijā

Pilskalnu teritorijas ir
labiekārtotas

38.

Novada kapsētu labiekārtošana VP3., U19.

9 960

39.

Rotaļu laukums Viesītes muzeja VP3., U19.
„Sēlija” teritorijā

7 110

1 420

3 560

Novada
administrācija,
pagastu pārvaldes

90%

2014.gads

7 gadi

3 560

2014.gads

Līdz 6
Novada
mēnešiem administrācija

Sakoptas novada kapsētas
Izveidots rotaļu laukums
Viesītes muzeja „Sēlija”
teritorijā

RV3.6.: Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība

40.

Viesītes bibliotēkas telpu un
Viesītes kultūras pils
rekonstrukcija un
modernizācija,
materiāltehniskās bāzes
uzlabošana

VP3., U21.

644 560 4 270

41.

Viesītes mākslas un
amatniecības centra
materiāltehniskā, apmācību
programmu un cilvēkresursu
nodrošināšanas attīstība

VP3., U21.

14 230

710

42.

Viesītes kultūras pils kino zāles
materiāltehniskās bāzes
VP3., U21.
uzlabošana, ieskaitot projektora
iegāde

62 600

7110

9 960

6 400

95%

2014.gads

7 gadi

Viesītes kultūras pils un
Novada
Viesītes bibliotēkas telpas ir
administrācija,
rekonstruētas, ir uzlabota to
Viesītes kultūras pils
materiāltehniskā bāze
Viesītes mākslas un
amatniecības centrs ir
multifunkcionāls. Tas piedāvā
interešu izglītību un
izglītojošas aktivitātes, mācību
un darbošanās vietu jauniem
amatniekiem, amatniecības
paraugdemonstrējumus un
aktivitātes tūristiem

60%

2014.gads

7 gadi

Novada
administrācija,
Viesītes muzejs
„Sēlija”

89%

2014.gads

5 gadi

Novada
Viesītes kultūras pilī notiek
administrācija,
regulāri kino seansi
Viesītes kultūras pils

2 gadi

Novada
Pie Viesītes vidusskolas ir
administrācija,
izveidots sporta laukums
sporta organizators

RV3.7.: Sporta jomas attīstība
43.

Uz sporta laukuma pamata
izveidot hokeja laukumu pie
Viesītes vidusskolas

VP3., U22.

5 000

1 138

78%
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2014.gads

44.

Daudzfunkcionālā sporta
kompleksa izbūve un attīstība,
tai skaitā mini futbola laukuma
VP3., U22.
ar sintētiskā seguma izveide
Viesītes vidusskolai pieguļošajā
teritorijā, III kārta

213 430

50%

50%

2 gadi

Ir izbūvēts un attīstīts
Novada
daudzfunkcionālais sporta
administrācija,
komplekss Viesītes vidusskolai
sporta organizators
pieguļošajā teritorijā

7 gadi

Novada
administrācija

Novads regulāri apbalvo
jaunus uzņēmējus

2014. gads

7 gadi

Novada
administrācija

Katru gadu notiek vismaz divi
uzņēmēju forumi

2014.gads

1 - 2 gadi

Novada
administrācija

Novada uzņēmumi piedalās
partnerības projektos

Sākts

RV4.1. Konsultatīvais atbalsts
Viesītes novada jauno uzņēmēju
VP5., U23.
45.
ideju konkurss

1 420

1 420

2014.gads

RV4.2.: Uzņēmējdarbības veicināšana
46.

47.

Regulāro uzņēmēju forumu
VP4., U25.
organizēšana
Vietējās rīcības grupas „Lauku
partnerība Sēlija” Lauku
VP2., U26.
attīstības programmas projektu
realizācija

7 110

7 110

1 420 –
7 110

285

4 270

35%

RV5.1.: Veicināt zaļās ekonomikas uzņēmējdarbības nozaru attīstību
Bioloģiski noārdāmo atkritumu
VP5., U34.
48. pārstrādes infrastruktūras
izveide

Tiks
precizēts

50%

50%

2014.gads

2 gads

SIA „Bio komposts” Bio-humus ražotnes izveide

RV6.1.: Tūrisma infrastruktūras veidošana
49.

Viesītes muzeja „Sēlija” nodaļas
Paula Stradiņa skola
VP3., U38.
rekonstrukcija/renovācija un
inventāra iegāde

426 860 7 110

50.

Kempinga „Pērlīte”
labiekārtošana

Vairāk
nekā
142 230

51.

Ūdens tūrisma attīstība
izveidojot rekreācijas zonas pie
VP6., U41.
novada ezeriem - Viesītes,
Saukas, Piksteres un citiem

VP6., U39.

28 460

7 110

1 420

7 110

96%

99%

75%
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2014.gads

2014.gads

2014.gads

Novada
6 mēneši - administrācija,
2 gadi
Viesītes muzejs
„Sēlija”

Paula Stradiņa skola ir
renovēta, ir iegādāts inventārs

2 - 5 gadi

SIA „Pērlīte”

Kempings ir labiekārtots,
pakalpojumu klāsts ir
pilnveidots un pielāgots arī
ziemas sezonai

2 gadi

Biedrība „Saukas
dabas parks”,
novada
administrācija, SIA
„Pērlīte”

Izveidots ūdens tūrisma
maršruts, rekreācijas zonas
pie novada ezeriem - Viesītes,
Saukas, Piksteres un citiem

Ieviešanas uzraudzības plāns
„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 septiņu gadu periodam. Investīciju plāns ir sagatavots 7 gadiem ar galveno fokusu uz 2014. gadu.
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 ieviešana un īstenošana ir iespējama tad, ja ir:


noteikts atbildīgais par īstenošanu;



īstenošana notiek organizēti;



īstenošana ir saistīta ar novada budžetu.

Izpilde kopumā norisinās politiskajā līmenī (dome un domes komitejas) un izpildes līmenī (administrācija un
iestāžu vadītāji).
Attīstības plānošanas gaitā būtiski ir izveidot uzraudzības sistēmu. Tā nodrošina iespēju:


izvērtēt teritorijas attīstību;



izmērīt attīstības programmas īstenošanas rezultātus;



novērtēt attīstības programmas īstenošanas rezultātu radīto ietekmi ilgākā laika periodā.

Uzraudzības sistēmas 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 ieinteresētās puses;



pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību;



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

Priekšlikums attīstības programmas uzraudzības ziņojuma struktūrai




Ievads:
o

uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķis;

o

laika periods, par kādu uzraudzības ziņojums sagatavots;

o

uzraudzības ziņojuma struktūra un sagatavošanā iesaistītie.

ieviešanas izvērtējums:
o

ieviešanas process un sadarbība ar sociālajiem partneriem;
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o
o
o



izvērtējums par izvirzīto prioritāšu, mērķu un rīcību sasniegšanu;
rezultatīvo rādītāju izvērtējums un ietekme uz novada attīstību;
Investīciju plāna izvērtējums, kas ietver pārskatu par finanšu izlietojumu un prognozes
sasaistē ar pašvaldības budžetu.
secinājumi un priekšlikumi:
o
o
o
o

galvenās problēmas un iespējas novada turpmākai attīstībai;
secinājumi par nepieciešamo problēmu risināšanu vai padziļinātu izpēti;
rekomendācijas „Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam” grozījumiem
un/vai aktualizācijai;
priekšlikumi attīstības programmas aktualizēšanai.

Pamatojoties uz sagatavoto uzraudzības ziņojumu, Viesītes novada dome pieņem lēmumu par „Viesītes
novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam” grozījumiem un/vai aktualizāciju. Uzraudzības ziņojums
var tikt izmantots novada budžeta plānošanai un publiskā pārskata sagatavošanai. AP uzraudzības ziņojumu
sagatavošanai, Viesītes novada pašvaldība ir izveidojusi rezultatīvo rādītāju datu bāzi, kurā regulāri tiek
uzskaitītas izmaiņas rādītājos.

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
trīs 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 izstrādāta 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.

Novada attīstības rādītāji un to sasniedzamie rezultāti
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,
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3 gadu pārskata ziņojuma sagatavošanai var izmantot politikas rezultātu rādītāju tabulu, kuru var balstīt uz
iedzīvotāju aptauju.
Ilgtermiņa prioritāšu un darbību sasniedzamie rezultāti ir attēloti tabulā nr.5.

Tabula 5. Sasniedzamie rezultāti 2020. gadā.

Ilgtermiņa
Rādītājs
Esošā
2016.g.
2020.g.
Datu avoti
prioritātes
situācija
sākums
sākums
SM1: Mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada nākotnes attīstības iespējām.
Iedzīvotāju skaits
4345
3700
3500
PMLP
Bērnu skaits
718
670
620
PMLP
Darbspējas vecuma iedz. skaits
2798
2650
2500
PMLP
Bezdarba līmenis
9%
8.3%
7.8%
CSP, NVA
Demogrāfiskās slodzes līmenis
2012.g.
650
645
CSP
sākumā,
648
Migrācijas saldo gadā
2011.g.
-50 cilvēki -30 cilvēki CSP
-67 cilvēki
Viesītes novada tēla koncepcija – zīmols,
Pašvaldības
Nav
Ir
Ir
devīze, mārketinga materiāli un pasākumi
dati
Attālinātā darba (tāldarba) veicēju skaits
Tiks
5
20
Tiks
novadā
precizēts
precizēts
Tālmācības skolēnu un studentu skaits
Tiks
Izstrādes
Ir
Pašvaldības
novadā
precizēts
stadijā
dati
IP1: 1. Novads Attālinātā darba (tāldarba) un tālmācības
Nav
Ir
Ir
Pašvaldības
kā otrā
veicināšanas plāns novadā
dati
mājvieta
Sezonas iedzīvotāju skaits novadā
100
120
150
Pašvaldības
jaunu
dati
iedzīvotāju
Kopīgo projektu ar citām pašvaldībām
Tiks
Tiks
Tiks
Pašvaldības
piesaistīšana
skaits gadā
precizēts
precizēts precizēts
dati
Pašvaldības pārvaldē ar augstāko izglītību
2012.g.
50%
55%
Pašvaldības
strādājošo darbinieku skaits, %
44%
dati
Aktīvo biedrību un nodibinājumu skaits
2012.g.
28
30
UR
novadā
28
Novada iedzīvotāju sapulces dalībnieku
Tiks
Tiks
Tiks
Pašvaldības
skaits
precizēts
precizēts precizēts
dati
Novadā reģistrēto biedrību un
Tiks
Tiks
Tiks
Biedrību un
nodibinājumu piesaistīto finanšu līdzekļu
precizēts
precizēts precizēts
nodibinājum
apjoms gadā
u sniegtie
dati
Pašvaldības un vietējo NVO, vidusskolas
Tiks
2
3
Pašvaldības
skolēnu parlamenta kopīgi realizēto
precizēts
dati
projektu/pasākumu skaits gadā
Pašvaldības deputātu, darbinieku un
Tiks
Tiks
Tiks
Pašvaldības
iedzīvotāju tematisko tikšanos skaits gadā
precizēts
precizēts precizēts
dati
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Ilgtermiņa
prioritātes

Rādītājs
Novada mājas lapas apmeklētāju skaits
dienā
Novada avīzes tirāžas lielums mēnesī

Esošā
situācija
Tiks
precizēts
1300

2016.g.
sākums
Tiks
precizēts
1300

Vēlētāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās

2013.g.
54%
51,85%
SM2: Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Teritorijas attīstības indekss, vieta Latvijas
2011.g.
Negatīvs,
grupā
negatīvs,
85.vietā
90.vietā
Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības
77%
Vismaz
darbu kopumā
79%

57%

Apmeklētāju skaits sporta pasākumos gadā
novadā
Garantētā minimālā ienākumu līmeņa
pabalsta saņēmēju skaits
Dzīvokļa (malkas vai apkures) pabalsta
saņēmēju skaits
Izsniegto brīvpusdienu skaits
IP2: Ilgtspējīgi
un
augstvērtīgi
pakalpojumi

IP3: Dabas
kapitāla un

2020.g.
sākums
Tiks
precizēts
1300

Publisko tualešu skaits
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Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
CVK

Negatīvs,
80.vietā

VRAA

Vismaz
81%

Pašvaldības
dati,
iedzīvotāju
aptauja
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati

Tiks
precizēts
Tiks
precizēts
Tiks
precizēts
Tiks
precizēts

Tiks
precizēts
Tiks
precizēts
Tiks
precizēts
Tiks
precizēts

Tiks
precizēts
Tiks
precizēts
Tiks
precizēts
Tiks
precizēts

2

3

5

10

20

Tiks
precizēts
Tiks
precizēts

Tiks
precizēts
Tiks
precizēts

Ir

Ir

Tiks
precizēts
Pārsniedz
cenu
apkārtējo
s novados
par
aptuveni
20%

Tiks
precizēts
Ir
aptuveni
vienāda ar
cenu
apkārtējos
novados

Pašvaldības
dati

80

82

CSP

Nav
izveidots
Sociālās nodrošināšanas pabalstiem
Tiks
izsniegtais finansējums
precizēts
Tiks
Asfaltēto pašvaldības ceļu garums novadā
precizēts
Lielākajā daļā pašvaldības ir pieejams
2013.g.
kvalitatīvs internets par pieņemamu cenu
Nav
Tiks
Vides talkās savākto atkritumu daudzums
precizēts
Pārsniedz
cenu
Cena par cieto sadzīves atkritumu
apkārtējo
savākšanu Viesītes novadā salīdzinājumā ar s novados
kaimiņu novadiem, Ls/m3 bez PVN.
par
aptuveni
40%
SM3: Attīstīt uzņēmējdarbību.
Ekonomiski aktīvās vienības uz 1000
2011.g.
iedzīvotājiem
78
Dienas centra apmeklētāju skaits dienā

Datu avoti

Ilgtermiņa
prioritātes
ainavu
ilgtspējīga
apsaimniekoš
ana

Rādītājs
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis uz 1
iedzīvotāju (Ls)
Novada uzņēmumu skaits, kas sadarbojas
ar biznesa inkubatoriem
Novadā dibināto uzņēmumu skaits
Mazo un vidējo uzņēmumu skaits
Kopējais novadā reģistrēto uzņēmumu
pamatkapitāls
Kopējais apgrozījums

IP4: Zaļās
ekonomikas
veicināšana

IP5: Sēlijas
kultūras
izmantošana
tūrisma
produktu
attīstīšanai

Esošā
situācija
Tiks
papildināt
s
2013.g. 0

2016.g.
sākums
Tiks
papildināt
s
2

2020.g.
sākums
Tiks
papildināt
s
5

2012.g.
17
2011.g.
14
2013.g.
917’000
Ls
Tiks
precizēts
2013.g. 0

20

25

Uzņēmēju
aptaujas
CSP

18

22

CSP

Vairāk, kā
1 milj.

Vairāk kā
1,1 milj.

LR UR

Tiks
precizēts
3

Tiks
precizēts
6

Tiks
precizēts
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
VZD un LAD
CSP

Privātās-publiskās partnerības projektu
skaits novadā
Ikgadēju, regulāru nacionāla līmeņa
0
2
3
festivālu skaits, gadā
Piesaistīto Eiropas Savienības projektu
Tiks
Tiks
Tiks
līdzekļu skaits novadā, gadā
precizēts
precizēts precizēts
Apstrādātās LIZ apjoms novadā
51%
53%
55%
Mežsaimniecības uzņēmumos nodarbināto Tiks
Tiks
Tiks
skaits
precizēts
precizēts precizēts
Veikto energoefektivitātes auditu skaits
2011.g., 2 5
7
gadā
Ilgtspējīgu attīstību veicinošu projektu
Tiks
Tiks
Tiks
realizācijas apjoms Ls gadā (energoapgādē, precizēts
precizēts precizēts
atkritumu apsaimniekošanā, u.c.)
Atjaunojamās enerģijas īpatsvars novada
Tiks
Tiks
Tiks
energoresursos
precizēts
precizēts precizēts
SM4: Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu
Tūristu skaits novadā, gadā
2012.g.
13 000
15 000
11 000
Reģionālas nozīmes pasākumu skaits gadā
Tiks
Tiks
Tiks
precizēts
precizēts precizēts
Par Viesītes novadu izstrādāto zinātnisko
1
2
4
darbu skaits gadā
Radošo uzņēmumu skaits novadā
2
4
6
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Datu avoti
Pašvaldības
dati

Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
Pašvaldības
dati
Tiks
precizēts
CSP

Uzdevumu un rīcību izpildes uzraudzības tabula:
Tabula 6. Uzraudzība uzdevumiem un rīcībām.

Uzdevums

Vai veiktas darbības
Veiktās rīcības Priekšlikumi programmas
uzdevuma ietvaros
uzdevumu
aktualizācijai
(jā/nē)
izpildei
SM1: Mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada nākotnes attīstības iespējām
RV1.1.: Novada mārketings
RV2.1.: Pārvaldes kvalitātes
attīstība
RV2.2.: Starp-pašvaldību
sadarbības veicināšana
RV2.3.: Pilsoniskās sabiedrības
veicināšana
SM2: Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti
RV3.1.: Komunālās saimniecības
infrastruktūras attīstība
RV3.2.: Ceļu infrastruktūras
uzlabošana
RV3.3.: Kvalitatīvi izglītības
pakalpojumi
RV3.4.: Sociālo pakalpojumu
pilnveide un attīstība
RV3.5.: Ainavu un vides kopšana
RV3.6.: Daudzveidīgu kultūras
pasākumu pieejamība
RV3.7.: Sporta jomas attīstība
SM3: Attīstīt uzņēmējdarbību
RV4.1.: Konsultatīvais atbalsts
RV4.2.: Uzņēmējdarbības
veicināšana
RV4.3.: Atbalstīt lauksaimniecības
nozares attīstību
RV4.4.: Atbalstīt mežsaimniecības
nozares attīstību
RV5.1.: Veicināt zaļās ekonomikas
uzņēmējdarbības nozaru attīstību
RV5.2.: Atjaunojamās enerģijas
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īpatsvara palielināšana
SM4: Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu
RV6.1.: Tūrisma infrastruktūras
veidošana
RV6.2.: Sēlijas kultūras
popularizēšana
Politikas rezultātu rādītāji un sasniedzamie rezultāti:
Tabula 7. Iedzīvotāju apmierinātības līmenis 2014.-2020. gados.

Nr.

Rādītājs
uz 2013.g.

Rādītājs
uz
2015.g.

Sasniedzamais
rādītājs 2020.g.

81%

82%

Vismaz 83%

2.

Iedzīvotāju skaits, kas neplāno mainīt
dzīvesvietu ārpus novada robežām
Pašvaldības darba kvalitāte

77%

79%

Vismaz 81%

3.

Komunālo pakalpojumu kvalitāte

56%

60%

Vismaz 65%

4.

Ielu un ceļu stāvoklis

33%

35%

Vismaz 39%

5.

Sabiedriskā transporta kvalitāte

34%

35%

Vismaz 35%

6.

Interešu izglītības kvalitāte

33%

35%

Vismaz 37%

7.

Mūžizglītības kvalitāte

31%

35%

Vismaz 40%

8.

Pirmsskolas izglītības kvalitāte

77%

80%

Vismaz 85%

9.

Vispārējās izglītības kvalitāte

77%

80%

Vismaz 85%

10.

26%

30%

Vismaz 35%

67%

69%

Vismaz 72%

12.

Infrastruktūras atbilstība bērniem,
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
senioriem
Iespēja izpausties kultūras un
sabiedriskajā dzīvē
Aktīvās atpūtas un sporta kvalitāte

63%

65%

Vismaz 70%

13.

Veselības aprūpes kvalitāte

71%

72%

Vismaz 74%

14.

Sociālās palīdzības un drošības kvalitāte

59%

62%

Vismaz 65%

15.

Drošības sajūta novadā

86%

86%

Vismaz 86%

16.

Apmierinātība ar darba iespējām

11%

12%

Vismaz 13%

17.

Apmierinātība ar atalgojumu

49%

49%

Vismaz 50%

18.

Drošības sajūta darba vietā

64%

70%

Vismaz 75%

1.

11.

Rādītājs
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Tendence
salīdzinājumā ar
iepriekšējo
gadu (↑↓→)

Pielikums Nr.1. Saistītie attīstības politikas plānošanas
dokumenti
Tabula 8. Nacionālo un reģionālo saistīto plānošanas dokumentu apskats.

Plānošanas
dokuments

Plānošanas dokumenta būtība

Saskaņotība ar Viesītes novada
attīstības programmu

Nacionālais līmenis
Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģija
„Latvija 2030”

„Latvija 2030”
prioritātes un to
atbilstība Viesītes
AP

Latvijas
Nacionālais
attīstības plāns
(NAP) 2014.-2020.
gadam

NAP 2020 rīcības
virzieni un to
saskaņotība ar
Viesītes AP

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka
valsts ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus un
uzdevumus attīstībai kopumā. Tas veidots
līdzsvarojot sabiedrības, ekonomikas un vides
intereses. Stratēģija izvirza 7 prioritātes,
ietverot kultūrtelpas, cilvēkkapitāla, izglītības,
ekonomikas, dabas vides, telpiskās perspektīvas,
pārvaldības un sabiedrības līdzdalības attīstību.

Viesītes novada AP ir veidota balstoties uz
Viesītes novada ilgtspējīgu attīstības
stratēģiju. Viesītes novada attīstība arī ir
balstīta uz sabiedrības, ekonomikas un
vides interešu līdzsvara principa.

1. Kultūras telpas attīstība

SM4: Saglabāt un popularizēt Sēlijas
kultūrvēsturisko mantojumu

2. Ieguldījumi cilvēkkapitālā

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

3. Paradigmas maiņa izglītībā

IP2: Ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpojumi

4. Inovatīva un ekoefektīva ekonomika

SM3: Attīstīt uzņēmējdarbību

5. Daba kā nākotnes kapitāls

IP3: Dabas kapitāla un ainavu ilgtspējīga
apsaimniekošana

6. Telpiskās perspektīvas attīstība

SM2: Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti

7. Inovatīva pārvalde un sabiedrības līdzdalība

IP2: Ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpojumi

NAP ir izstrādāts saskaņā ar LR Reģionālās
attīstības likumu un ir vidējā termiņa plānošanas
dokuments. Par galvenajām NAP prioritātēm ir
definētas: Tautas saimniecības izaugsme;
Cilvēka drošumspēja; Izaugsmi atbalstošas
teritorijas. Savukārt, plāna vīzija ir par Latvijas
ekonomikas izrāvienu.

Viesītes novada AP ir veidota saskaņoti ar
NAP. Ir ņemti vērā NAP definētie Viesītes
novada specializācijas virzieni – lauku
vide, ekonomikas diversifikācija,
pakalpojumi vietējiem iedzīvotājiem.

1. Augstražīga un eksportspējīga ražošana un
starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi

U27.: Veicināt novada uzņēmumu
mārketingu

2. Izcila uzņēmējdarbības vide

RV4.2.: Uzņēmējdarbības veicināšana

3. Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā
izglītība

U40.: Veicināt Sēlijas kultūras tematiku
izglītības un zinātnes jomā

4. Energoefektivitāte un enerģijas ražošana

RV5.2.: Atjaunojamās enerģijas īpatsvara
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palielināšana
5. Cienīgs darbs

U14.: Nodrošināt konkurētspējīgas
izglītības pieejamību iedzīvotājiem

6. Stabili pamati tautas ataudzei

VP1: Sezonas iedzīvotāju piesaiste

7. Kompetenču attīstība

RV3.3.: Kvalitatīvi izglītības pakalpojumi

8. Vesels un darbspējīgs cilvēks

RV3.4.: Sociālo pakalpojumu pilnveide un
attīstība

9. Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā
līdzdalība kā piederības Latvijai pamats

RV2.3.: Pilsoniskās sabiedrības
veicināšana

10. Ekonomiskās aktivitātes veicināšana
reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana

RV4.2.: Uzņēmējdarbības veicināšana
VP5: Atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai

11. Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba
iespēju un dzīves apstākļu radīšanai

RV2.1.: Pārvaldes kvalitātes attīstība

12. Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana

RV5.1.: Veicināt zaļās ekonomikas
uzņēmējdarbības nozaru attīstību
RV5.2.: Atjaunojamās enerģijas īpatsvara
palielināšana
RV6.1.: Tūrisma infrastruktūras veidošana
RV6.2.: Sēlijas kultūras popularizēšana

Reģionālais līmenis
Zemgales
plānošanas reģiona
teritorijas
plānojums 2006. –
2026. g.

Vīzija un to
saskaņotība ar
Viesītes AP.

Zemgales teritorijas plānojums ir ilgtermiņa
plānošanas dokuments (20 gadi), kurā noteiktas
plānošanas reģiona teritorijas attīstības iespējas
un virzieni, plānojuma mērķis ir radīt plānošanas
reģiona telpisko struktūru, kas nodrošinātu
ilgtspēju, pieejamu, kvalitatīvu dzīves un darba
vidi.

Viesītes novada AP ir veidota saskaņoti
Zemgales plānošanas reģiona teritorijas
plānojumu 2006. – 2026. g.

Vīzija:

Vidēja termiņa prioritāte:

1. Zemgale – labvēlīgas dzīves vides reģions.

VP1: Sezonas iedzīvotāju piesaiste
VP2: Gudras novada pārvaldes veidošana
VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

2. Reģions ar Zemgalei raksturīgo kultūrvidi un
ainavu, kur saglabāts līdzsvars starp cilvēku un
vidi.

VP6: Viesītes kā Sēlijas reģionālā tūrisma
centra attīstība

3. Reģions ar attīstītu zinātņietilpīgu ekonomiku,

VP4: Gudra pārvalde pār resursiem
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VP5: Atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai

ražotnēm un pakalpojumiem ar augstu
pievienoto vērtību.
Zemgales
plānošanas reģiona
attīstības
programma 2008.–
2014. gadam

Programma ir teritorijas plānojuma un NAP
izpildes dokuments vidējā termiņā, kurā
noteikts Zemgales stratēģiskais mērķis,
attīstības prioritātes, rīcības virzieni, risināmie
uzdevumi un pasākumu kopums laika periodam
līdz 2014. gadam, lai veicinātu teritorijas
plānojumā noteiktās ilgtermiņa attīstības vīzijas
un rezultatīvo radītāju, kā arī NAP izvirzītā
stratēģiskā mērķa un attīstības prioritāšu
sasniegšanu

Viesītes novada AP ir veidota saskaņoti ar
Zemgales plānošanas reģiona attīstība
programmu 2008. – 2014. gadam.

Prioritātes un to
saskaņotība ar
Viesītes novada AP

Izglītots, radošs un konkurētspējīgs cilvēks

VP1: Sezonas iedzīvotāju piesaiste

Kvalitatīva dzīves vide

VP2: Gudras novada pārvaldes veidošana
VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība
VP4: Gudra pārvalde pār resursiem

Zināšanu ekonomikas attīstība

VP5: Atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai
VP6: Viesītes kā Sēlijas reģionālā tūrisma
centra attīstība
Neretas novada
attīstības
programma 2013. –
2019. gadam

VTAP (Vidējā termiņa attīstības prioritāte) 1.1.:
Attīstīti un pieejami sociālās aizsardzības
pakalpojumi

VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

VTAP 1.2:Pieejami veselības pakalpojumi

VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

VTAP 2.1: Attīstīti un pieejami izglītības
pakalpojumi

VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

VTAP 2.2: Attīstīti un pieejami sporta un aktīvās
atpūtas pakalpojumi

VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

VTAP 2.3: Attīstīti un pieejami kultūras
pakalpojumi

VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

VTAP 3.1: Attīstīti satiksmes pakalpojumi,
nodrošināta ceļu uzturēšana

VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

VTAP 3.2: Atbalsta palielināšana
uzņēmējdarbības attīstībai

VP4: Gudra pārvalde pār resursiem; VP5:
Atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai

VTAP 3.3: Tūrisma attīstība

VP6: Viesītes kā Sēlijas reģionālā tūrisma
centra attīstība

VTAP 3.4: Vides sakārtošana

VP3: Publiskās infrastruktūras un
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pakalpojumu attīstība
VTAP 4.1.: Apsaimniekošanas un komunālo
pakalpojumu institucionālā attīstība

VP2: Gudras novada pārvaldes veidošana

VTAP 4.2: Attīstīti un pieejami mājvietas un
komunālo ērtību pakalpojumi

VP2: Gudras novada pārvaldes veidošana

VTAP 5.1: Attīstīti informatīvie, arhīva,
lietvedības un nodokļu administrēšanas
pakalpojumi

VP2: Gudras novada pārvaldes veidošana
Viesītes novada AP ir saskaņota ar
Neretas AP. Starp abu novadu
izaicinājumiem un attīstības tendencēm ir
līdzības, kas nozīmē arī līdzīgas pieejas un
metodes to risināšanā. Tieša mijiedarbība
ar Viesītes novadu nav paredzēta, taču
daļa no attīstības rīcībām un investīciju
projektiem abos novados papildinās viens
otru un ir gaidāma pozitīva mijiedarbība.
Tāpat, netieša mijiedarbība ar Viesītes
novadu gaidāma Sēlijas novadu
apvienības darbības ietvaros, kas ir
izvirzīta kā atsevišķu rīcība Neretas
novada attīstības programmā.

Jaunjelgavas
1.
novada attīstības
programma (2013.2020. gads)
2.

3.

Prioritāte: Pievilcīgu dzīves vides standartu
nodrošināšana

VP2: Gudras novada pārvaldes veidošana
VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

Prioritāte: Daudzpusīgas ekonomikas
veicināšana, sekmējot pilsētas un lauku
izaugsmi
Prioritāte: Dzīves kvalitātes uzlabošana,
aktīva un veselīga dzīves veida
popularizēšana

VP4: Gudra pārvalde pār resursiem
VP5: Atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai
VP2: Gudras novada pārvaldes veidošana
Viesītes novada AP ir saskaņota ar
Jaunjelgavas novada AP. Jaunjelgavas
novads īpašu uzmanību pievērš
funkcionālajām saitēm ar Viesīti vispārējās
un interešu izglītības, kā arī transporta
jomā. Daļa no attīstības rīcībām un
investīciju projektiem abos novados
papildinās viens otru un ir gaidāma
pozitīva mijiedarbība.

Salas novada
attīstības
programma 2012.-

VTP1: Veselīga dzīvesveida, izglītības, veselības
aprūpes un sociālo pakalpojumu attīstība
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VP2: Gudras novada pārvaldes veidošana
VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

2018. gadam

VTP2: Uzņēmējdarbības un infrastruktūras
attīstība

VP4: Gudra pārvalde pār resursiem

VTP3: Vides kvalitātes un kultūras attīstība

VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

VP5: Atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai

VP6: Viesītes kā Sēlijas reģionālā tūrisma
centra attīstība
Viesītes novada AP ir saskaņota ar Salas
novada AP. Starp abu novadu
izaicinājumiem un attīstības tendencēm ir
līdzības, kas nozīmē arī līdzīgas pieejas un
metodes to risināšanā. Tiešas abu novadu
attīstības soļu pārklāšanās nav, taču daļa
no attīstības rīcībām un investīciju
projektiem abos novados netieši
papildinās viens otru un ir gaidāma
pozitīva mijiedarbība.
Jēkabpils novada
attīstības
programma 2012.2018.

VP1 Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās
attīstība un pieejamība nodrošināšana

VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

VP2 Kultūras infrastruktūras un kultūrvides
attīstība

VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

VP3 Veselīga dzīvesveida popularizēšana,
sabiedrības veselības uzlabošana un sporta
attīstība

VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

VP4 Sociālo pakalpojumu infrastruktūras
attīstība, pakalpojumu daudzveidība

VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

VP6 Iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana

VP1: Sezonas iedzīvotāju piesaiste
VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

VP7 Mūsdienu prasībām atbilstošas
infrastruktūras

VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

VP8 Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība

VP3: Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

VP9 Vides aizsardzība (pārvaldība)

VP2: Gudras novada pārvaldes veidošana

VP10 Pašvaldības darbības uzlabošana

VP2: Gudras novada pārvaldes veidošana

VP11 Efektīva dialoga veidošana ar
iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citiem sociāliem
partneriem

VP2: Gudras novada pārvaldes veidošana

VP12 Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu

VP3: Publiskās infrastruktūras un
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attīstība

pakalpojumu attīstība
VP6: Viesītes kā Sēlijas reģionāla tūrisma
centra attīstība

VP13 Uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku
teritoriju attīstības veicināšana

VP4: Gudra pārvalde pār resursiem
VP5: Atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai
Viesītes novada AP ir saskaņota ar
Jēkabpils novada AP. Tiešas abu novadu
attīstības soļu pārklāšanās nav, taču daļa
no attīstības rīcībām un investīciju
projektiem abos novados papildinās viens
otru un ir gaidāma pozitīva mijiedarbība.

Aknīstes novada
attīstības
programma

Dokuments ir izstrādes stadijā

Balstoties uz pieejamajiem Aknīstes
novada attīstības programmas izstrādes
materiāliem un Aknīstes novada nozaru
plānošanas programmām veselības,
sociālās aprūpes, uzņēmējdarbības, vides,
infrastruktūras, izglītības, kultūras un
sporta jomās var pieņemt, ka šie
dokumenti darbosies saskaņoti.

Tabula 9. Viesītes novada attīstības plānošanas dokumentu apskats.

Plānošanas
dokuments

Plānošanas dokumenta būtība

Viesītes novada
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģija 2014.2028. gadam

Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pirmais kopējais no jauna
izstrādātais novada ilgtermiņa plānošanas dokuments 15 gadiem. Tas nosaka
attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus, prioritātes, kā arī novada specializāciju,
balstoties uz novada izaicinājumiem un attīstības iespējām. Novada attīstības vīzija ir:
Viesītes novads 2028. gadā ir zaļākais novads Latvijā. Tā ir zaļākā un veselīgākā
Latvijas dzīves vieta, kurā bagātība tiek radīta, gudri apsaimniekojot tās dabas
resursus un Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu. Stratēģija nosaka šādu novada
specializāciju dažādās jomās: Ekonomiskā specializācija: Ilgtspējīga mežu
apsaimniekošana un kokapstrāde; Izglītības specializācija: Mežsaimniecības un
mežrūpniecības izglītības centrs; Dzīves telpas specializācija: Ekoloģiska mājvieta
pilsētās strādājošajiem; Tūrisma specializācija: Sēlijas tūrisma centrs. Stratēģija
skaidro arī telpiskās attīstības perspektīvu un prioritāri attīstāmās teritorijas. Tiek
plānots, ka izglītības specializācija netiks realizēta tādā formātā, kādā tā ir definēta
stratēģijā un līdz ar to, gan Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas
dokumentos, gan Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiks ieviestas
korekcijas, jo Viesītes arodvidusskola uz 2013. gada vidu ir slēgta un iepriekšējā
formātā savu darbību neatjaunos. Taču, visos pārējos uzstādījumos attīstības
programma 2014.-2020. gadam balstās uz stratēģijā definēto vīziju, stratēģiskajiem
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mērķiem, prioritātēm un specializāciju.
Viesītes novada
teritorijas
attīstības
plānojums 2008.2020. gadam.

Līdzās Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, novada attīstību reglamentē
visu novada pagastu teritorijas plānojumi – Viesītes pilsētas un Viesītes pagasta
(2006.g.), Elkšņu pagasta (2009.g.), Saukas pagasta (2008.g.), kā arī Rites pagasta
(2008.g.). Teritorijas plānojumu uzdevums ir ilgtermiņa vēlamo attīstības uzdevumu
definēšana zemes izmantošanas līmenī, nosakot piemēroto un atļauto teritorijas
izmantošanu un izstrādājot attiecīgus apbūves noteikumus. Teritorijas plānojumi
konstatē problēmas un ieskicē pagastu un Viesītes pilsētas attīstību visās jomās un
nozarēs. Viesītes novada pagastu attīstība šajos plānojumos tiek balstīta uz
nepieciešamību veidot sakoptu vidi, ērtus dzīves apstākļus, uzņēmējdarbībai labvēlīgu
vidi, modernizētu komunālo infrastruktūru un kvalitatīvu ceļu infrastruktūru.
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Pielikums Nr.2. Rīcības virzienu un uzdevumu shēma
Tabula 10. Rīcības virzieni.

Vidējā termiņa
prioritātes
VP1: Sezonas
iedzīvotāju
piesaiste
VP2: Gudras
novada
pārvaldes
veidošana

Rīcības virzieni

IP1: Novads kā otrā mājvieta jaunu iedzīvotāju piesaistīšanai
RV1.1.: Novada
U1.: Veicināt iedzīvotāju deklarēšanos Viesītes novadā
mārketings
U2.: Popularizēt Viesītes novadu kā vietu attālinātā darba veikšanai
RV2.1.: Pārvaldes
kvalitātes attīstība

U3.: Celt novada pārvaldes kapacitāti
U4.: Uzlabot sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību

RV2.2.: Starppašvaldību sadarbības
veicināšana

U5.: Realizēt starp-pašvaldību sadarbības projektus
U6.: Veicināt Sēlijas reģiona attīstību

RV2.3.: Pilsoniskās
sabiedrības veicināšana

VP3: Publiskās
infrastruktūras un
pakalpojumu
attīstība

VP4: Gudra

Uzdevumi

U7.: Uzlabot atgriezenisko saiti ar novada iedzīvotājiem
U8.: Veicināt iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti
U9.: Realizēt jauniešu politiku
IP2: Ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpojumi
RV3.1.: Komunālās
U10.: Modernizēt centralizētās siltumapgādes un ūdensapgādes
saimniecības
tehnoloģijas
infrastruktūras attīstība U11.: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
U12.: Risināt transporta infrastruktūras nepilnības un pieejamību
RV3.2.: Ceļu
U13.: Uzlabot pašvaldības ceļu stāvokli
infrastruktūras
uzlabošana
RV3.3.: Kvalitatīvi
U14.: Nodrošināt konkurētspējīgas izglītības pieejamību
izglītības pakalpojumi
iedzīvotājiem
U15.: Realizēt attīstības projektus Viesītes skolās
RV3.4.: Sociālo un
U16.: Uzlabot veselības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību novadā
veselības pakalpojumu
U17.: Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti novadā
pilnveide un attīstība
U18.: Dzīves kvalitātes uzlabošana personām ar funkcionāliem
traucējumiem
RV3.5.: Ainavu un vides U19.: Ainavu un publiskās ārtelpas labiekārtošana
kopšana
U20.: Palielināt talku skaitu novadā
RV3.6.: Daudzveidīgu
U21.: Veicināt kultūras pasākumu daudzveidību
kultūras pasākumu
pieejamība
RV3.7.: Sporta jomas
U22.: Veicināt sporta pasākumu daudzveidību
attīstība
IP3: Dabas kapitāla un ainavu ilgtspējīga apsaimniekošana
RV4.1.: Konsultatīvais
U23.: Informēt par uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības
iespējām
50

pārvalde pār
resursiem

atbalsts
RV4.2.:
Uzņēmējdarbības
veicināšana

RV4.3.: Atbalstīt
mežsaimniecības
nozares attīstību

U24.: Veicināt bioloģisko daudzveidību
U25.: Veicināt sadarbību novada uzņēmēju starpā
U26.: Veicināt novada uzņēmēju sadarbību ar lauku partnerības
biedrībām
U27.: Veicināt novada uzņēmumu mārketingu
U28.: Popularizēt finanšu atbalsta iespējas uzņēmējdarbības
attīstībai
U29.: Popularizēt privātās publiskās partnerības projektus
U30.: Veicināt novada amatniecības attīstību
U31.: Mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšana

IP4: Zaļās ekonomikas veicināšana
VP5: Atbalsts
RV5.1.: Veicināt zaļās
U32.: Sadarbības veicināšana zaļās ekonomikas jomā
zaļai
ekonomikas
U33.: Izglītības veicināšana zaļās uzņēmējdarbības nozarē
uzņēmējdarbībai uzņēmējdarbības
U34.: Veicināt netradicionālās lauksaimniecības virzienu attīstību
nozaru attīstību
RV5.2.: Atjaunojamās
U35.: Veikt energoauditu pašvaldības ēkām
enerģijas īpatsvara
U36.: Sadarbības veicināšana atjaunojamās enerģijas jomā
palielināšana
IP5: Sēlijas kultūras izmantošana tūrisma produktu attīstīšanai
VP6: Viesītes kā RV6.1.: Tūrisma
U37.: Reģiona nozīmes pasākumu organizēšana
Sēlijas reģionālā infrastruktūras
U38.: Aktīvā un dabas tūrisma infrastruktūras uzlabošana
tūrisma centra
veidošana
U39.: Naktsmītņu piedāvājuma paplašināšana tūristiem
attīstība
RV6.2.: Sēlijas kultūras
U40.: Veicināt Sēlijas kultūras tematiku izglītības un zinātnes jomā
popularizēšana
U41.: Sēlijas tūrisma pakalpojumu groza izstrāde
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Pielikums Nr.3. Potenciālie investīciju projekti 2015.-2020. gadam
Šajā plānā ir ietverti potenciālie projekti, kas kuru realizācijai tiks pievērsta uzmanība sākot no 2015. gada, atkarībā no tā, cik sekmīgi būs uzsākta investīciju
plāna 2014.-2020. gadam realizācija un cik daudzi 2014. gada projekti būs pabeigti.
Tabula 11. Perspektīvo investīciju projektu plāns.

52.

53.

54.

Attīstības plānošanas kapacitātes
stiprināšana Viesītes novada
VP1., U3.
pašvaldībā, tai skaitā plānošanas
dokumentu aktualizācija un izstrāde
Videokonferences sistēmas izveide
VP2., U3.
pašvaldībā
Pārrobežu sadarbības projektu
ieviešana

VP2., U5.

49 800

14 230

Tiks precizēts

Citi finansējuma avoti

Privātais finansējums

Projekta nosaukums

ES vai cits ārējais
finansējums

Nr.p.
k.

Atbilstība
Indikatīvā
prioritātēm,
summa (EUR)
rīcībām

Pašvaldības budžets

Finanšu instruments (EUR
vai %)
Šobrīd
plānotais
projekta
uzsākšanas

laiks

Indikatīvs
projekta
realizācijas
ilgums

Atbildīgie

Rezultāti

100% 2015.gads

6 gadi

Celta administrācijas kapacitāte,
Attīstības un
aktualizēti un izstrādāti
plānošanas nodaļa
plānošanas dokumenti.

2016.gads

2 gadi

Novada
administrācija

100% 2015.-2020. 6 gadi

Novada
administrācija

100%
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Pašvaldībai ir pieejama
videokonference sistēma
Īstenotie kopīgi projekti, lai
veicinātu uzņēmējdarbību,
cilvēkresursus, jaunatnes un
ģimenes politiku, vides
jautājumu risināšanu.

55.

56.

Kanalizācijas un ūdensvada sistēmas
rekonstrukcija un ūdens
notekcauruļu un nožogojumu
VP3., U10.
nomaiņa jumta pārejās starp
korpusiem pirmsskolas izglītības
iestādei "Zīlīte"
KSS, kanalizācijas un spiedvada
rekonstrukcija Dzelzceļnieku ielas un VP3., U10.
Bērzi-1 apkārtnē

14 230 –
42 690

100%

2015.gads

2 gadi

SIA „Viesītes
komunālā
pārvalde”

56 900

100%

2015.gads

6 mēneši - 2
gadi

SIA „Viesītes
komunālā
pārvalde”

2015.gads

7 gadi

SIA „Viesītes
komunālā
pārvalde”

2015.gads

7 gadi

57.

Komunālo pakalpojumu attīstība
VP3., U10.
Viesītes novada dzīvojamam fondam

853 700

71 142
130 200

58.

Pašvaldības īpašumu atsavināšana

VP3., U10.

14 200 – 42 700

100
%

59.

Nojume šķeldas uzglabāšanai pie
katlu mājas

VP3., U10.

14 230

100%

2015.gads

Līdz 6
mēnešiem

60.

Kurināmā padeve (slīdošās grīdas,
šneki, transportieri)

VP3., U10.

14 230

100%

2015.gads

3 gadi

75%
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Novada
administrācija
SIA „Viesītes
komunālā
pārvalde”
SIA „Viesītes
komunālā
pārvalde”

PII „Zīlīte” ir rekonstruēta
kanalizācija un ūdensvads,
nomainītas ūdens
notekcaurules un nožogojums
jumta pārejās starp korpusiem.
Ir rekonstruēta kanalizācija,
spiedvads un KSS Dzelzceļnieku
ielas un Bērzi-1 apkārtnē
Dzīvojamām mājām ir
paaugstināta
energoefektivitāte,
rekonstruēti jumti, iekšējie
ūdensvadi, kanalizācijas tīkli,
ventilācijas tīkli, paplašināti
automašīnu stāvlaukumi,
labiekārtotas daudzdzīvokļu
mājām pieguļošās teritorijas,
paveikts daudzdzīvokļu māju
kosmētiskais remonts
Ir atsavināti pašvaldības īpašumi
Ir izbūvēta nojume šķeldas
uzglabāšanai
Ir uzlabota kurināmā padeves
sistēma

61.

62.

63.

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija Viesītes vidusskolā un
VP3., U10.
sanitāro mezglu rekonstrukcija
Mūzikas un mākslas skolā
Pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte"
telpu, tai skaitā grupiņu sanitāro
VP3., U10.
telpu rekonstrukcija.
Tehniskais aprīkojums kanaliz. tīklu
uzturēšanai (pārviet. iekārta
VP3., U10.
hidrodinamiskai tīklu skalošanai)

42 690

100%

2015.gads

2 gadi

Novada
administrācija,
Viesītes vidusskola,
Mūzikas un
mākslas skola, SIA
„Viesītes komunālā
pārvalde”

14 230

100%

2016.gads

3 gadi

Novada
administrācija

21 340 – 28 460

100%

2016.gads

Līdz 6
mēnešiem

SIA „Viesītes
komunālā
pārvalde”
SIA „Viesītes
komunālā
pārvalde”
SIA „Viesītes
komunālā
pārvalde”
SIA „Viesītes
komunālā
pārvalde”

64.

Rites NAI un KSS rekonstrukcija

VP3., U10.

113 830

100%

2016.gads

2 gadi

65.

Lones KSS un NAI rekonstrukcija

VP3., U10.

113 830

100%

2017.gads

2 gadi

66.

Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas
Viesītes pilsētā

VP3., U10.

42 680

100%

2016.gads

5 gadi

67.

Ūdenssaimniecības un vietējās
kanalizācijas sistēmas sakārtošana
novada pagastos, tai skaitā ūdens
attīrīšanas iekārtu iegāde un
VP3., U10.
uzstādīšana un individuālo NAI izbūve
(Brieži, Sauka-4, Kalna Stauģi,
Melioratori);

71 140

100%

2016.gads

5 gadi

SIA „Viesītes
komunālā
pārvalde”

68.

Bijušās Elkšņu pamatskolas
rekonstrukcija

VP3., U10.

42 680 - 142
300

100%

Nav
noteikts

6 mēneši - 2
gadi

Novada
administrācija

69.

Ūdensvada sistēmas izveide VSAC

VP3., U10.

28 460

100%

2016.gads

2 gadi

VSAC
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Viesītes vidusskolā ir
rekonstruēta kanalizācijas
sistēma un ūdensvads, Mūzikas
un mākslas skolā ir rekonstruēti
sanitārie mezgli
PII „Zīlīte” ir rekonstruētas
telpas
Ir paplašināts uzņēmuma
tehnikas klāsts
Ir rekonstruētas KSS un NAI Ritē
Ir rekonstruētas KSS un NAI
Lonē
Ir izveidota lietus ūdeņu
savākšanas sistēma Viesītē

Sakārtotas ūdenssaimniecības
un vietējās kanalizācijas
sistēmas pagastos

Ir rekonstruēta bijušās Elkšņu
pamatskolas ēka sabiedriskā
centra izveidei
VSAC ir pieejama ūdensvada
sistēma

70.

Elkšņu NAI nojaukšana

VP3., U10.

14 230

100%

2016.gads

Līdz 6
mēnešiem

71.

Viesītes NAI nojaukšana

VP3., U10.

14 230

100%

2017.gads

Līdz 6
mēnešiem

72.

Viesītes Kultūras pils katlu mājas
modernizēšana

VP3., U10.

14 230

100%

2015.gads

6 gadi

73.

Viesītes vidusskolas apkures katlu
sistēmas modernizācija

VP3., U10.

14 230

100%

2015.gads

6 gadi

74.

Transportlīdzekļu mazgāšanas punkta
VP3., U12.
izbūve

1420 - 14 230

100%

2015.gads

1 gads

75.

Ceļu uzturēšanas tehnikas iegāde SIA
VP3., U12.
„Viesītes transports".

355 720

100% 2015.gads

6 gadi

VP3., U12.

42 690 – 711 40

100%

2016.2020.gads

5 gadi

VP3., U14.

28 460

2015.gads

2 gadi

76.
77.

78.
79.
80.

Autobusu iegāde SIA „Viesītes
transports”
Divu profesionālās izglītības
programmu atvēršana Viesītes
vidusskolā

Inovatīvu izglītības pulciņu nodarbību
VP3., U14.
organizēšana Viesītes vidusskolā
Pedagogu tālākizglītība moderno
VP3., U14.
tehnoloģiju jomā
Sporta laukuma un rotaļu laukumu
labiekārtošana pirmsskolas izglītības VP3., U14.
iestādes "Zīlīte" teritorijā.

100%

5 690

100% 2015.gads

Pastāvīgi

1 420

100%

2015.gads

Pastāvīgi

14 230

100%

2018.gads

2 gadi
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Novada
administrācija,
Elkšņu pagasta
pārvalde
Novada
administrācija
Novada
administrācija,
Kultūras pils, SIA
„Viesītes komunālā
pārvalde”
Novada
administrācija,
Viesītes vidusskola
SIA „Viesītes
transports”

Ir nojaukta NAI Elkšņos

Ir nojaukta NAI Viesītē

Kultūras pils apkures sistēma ir
modernizēta

Viesītes vidusskolas apkures
sistēma ir modernizēta

Ir izbūvēts transportlīdzekļu
mazgāšanas punkts.
Novada transporta un ceļu
SIA „Viesītes
infrastruktūra tiek kvalitatīvi
transports”
uzturēta
SIA „Viesītes
Ir paplašināts uzņēmuma
transports”
tehnikas klāsts
Novada
Viesītes vidusskolā var apgūt
administrācija,
divas profesionālās izglītības
Viesītes vidusskola programmas
Novada
Novadā ir pieejami inovatīvi
administrācija,
izglītības pulciņi
Viesītes vidusskola
Novada
Novada pedagogi ir izglītoti
administrācija
moderno tehnoloģiju jomā
Novada
PII ‘’Zilīte’’ teritorijā ir pieejams
administrācija, PII rotaļu laukums un sporta
„Zīlīte”
laukums

81.

82.
83.
84.

Interaktīvās apmācības sistēmas
izveide pirmsskolas izglītības iestādē
"Zīlīte".
Pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte"
nožogojuma rekonstrukcija
(automātiskie vārti).
Pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte"
materiāltehniskās bāzes uzlabošana.
Primāras veselības aprūpes
pakalpojumu pilnveide, ieskaitot
telpu remontu

VP3., U14.

6 400

100%

2017.gads

1 gads

PII „Zīlīte”

VP3., U15.

9 960

100%

2019.gads

1 gads

VP3., U15.

8 540

100%

2016.gads

2 gadi

VP3., U16.

14 230

100%

2015.gads

Līdz 6
mēnešiem

VSAC

Novada
Ir rekonstruēts PII „Zīlīte”
administrācija, PII
nožogojums
„Zīlīte”
Ir uzlabota PII „Zīlīte”
PII „Zīlīte”
materiāltehniskā bāze

85.

Elektrokardiogrāfa iegāde

VP3., U16.

1420 - 14 230

100% 2015.gads

Līdz 6
mēnešiem

VSAC

86.

Saimniecības ēku rekonstrukcija
VP3., U18.
Veselības un sociālās aprūpes centrā.

1 420 - 14 230

100% 2015.gads

6 mēneši - 2
gadi

VSAC

87.

Ārējā lifta celtniecība VSAC

VP3., U18.

42 690 – 142
300

100%

2016.gads

6 mēneši - 2
gadi

VSAC

88.

Pirts celtniecība un dīķa rakšana
VSAC.

VP3., U18.

14 230 - 42 680

100%

2015.-2020. 2 gadi

VSAC

89.

Sociālā aprūpes centra izveide Rites
robežsardzes ēkā

VP3., U18.

85 370 – 99 600

100%

2015.gads

Novada
administrācija

90.

VSAC paplašināšana, remonts un
VP3., U18.
jaunu ēku celtniecība, mēbeļu iegāde

Vairāk nekā 142
230

100%

2016.-2020. 2 - 5 gadi

91.

Vidi degradējošo elementu, tai skaitā
VP3., U19.
ēku un fermu likvidēšana

Vairāk nekā 142
300

100% 2015.gads

2 gadi

92.

Pieturu paviljonu izbūve

1420 - 14 230

100% 2015.gads

3 gadi

VP3., U19.
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2 gadi

PII „Zīlīte” ir pieejama
interaktīva apmācības sistēma

VSAC
Novada
administrācija
Novada
administrācija,
izpilddirektors

Ir realizēts primārās veselības
aprūpes telpu remonts
VSAC ir pieejams
elektrokardiogrāfs
Uzlabots VSAC vides interjers un
celta tā pieejamība, realizēta
ārējā lifta, pagraba celtniecība
un saimniecības ēkas
rekonstrukcija.
Ir celta VSAC pieejamība
VSAC ir uzcelta pirts un izrakts
dīķis
Ir rekonstruēta un sociālām
funkcijām pielāgota Rites
robežsardzes ēka
VSAC ir paplašināts, ir uzceltas
jaunas ēkas un ir iegādātas
jaunas mēbeles
Novadā nav bīstamo graustu
Izbūvēti jauni pieturu paviljoni

93.

Elkšņu pagasta centra piegulošās
teritorijas labiekārtošana.

94.

Elkšņu ūdenstorņu nojaukšana (2gab) VP3., U19.

14 230

100% 2016.gads

Līdz 6
mēnešiem

95.

Lones ūdenstorņa nojaukšana

VP3., U19.

14 230 - 42 680

100% 2019.gads

Līdz 6
mēnešiem

96.

Viesītes ūdenstorņa nojaukšana

VP3., U19.

14 230 - 42 680

100% 2018.gads

Līdz 6
mēnešiem

Novada
administrācija,
Elkšņu pagasta
pārvalde
Novada
administrācija,
Elkšņu pagasta
pārvalde
Novada
administrācija,
Saukas pagasta
pārvalde
Novada
administrācija

Līdz 6
mēnešiem

Novada
administrācija,

Ir ierīkots ārējais apgaismojums
un trotuārs apdzīvotā vietā
Cīruļi. Kultūras pils pieguļošā
teritorija ir labiekārtota.

5 gadi

Novada
administrācija

Ir uzturētas un labiekārtotas
Viesītes pilsētas zaļās zonas

97.

98.

VP3., U19.

Teritoriju labiekārtošana un
uzlabošana:
Ārēja apgaismojuma un gājēju
trotuāra ierīkošana apdzīvotā
vietā „Cīruļi“
VP3., U19.
Kultūras pils piegulošās
teritorijas labiekārtošana un
uzlabošana. Soliņi, atkritumu
urnas, karogu masti.
Viesītes pilsētas zaļo zonu (skvēru,
parku) uzturēšana un labiekārtošana.
VP3., U19.
(Mīlestības saliņa, taka ap apaļo
ezeru)

1420 - 14 230

100
%

2015.gads

313 000 – 341
490

100%

Nav
noteikts

Līdz 241 890

100%

Nav
noteikts

99.

Ainavisko un dabas vērtību
saglabāšana kvalitatīvas dzīves vides VP3., U19.
un zaļā tūrisma attīstīšanai

14 2
14 230 - 42 680
30

75%

100.

Kapliču būvniecība/rekonstrukcija
novada teritorijā

56 910 – 71 140

100% 2016.gads

VP3., U19.
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Nav
noteikts

6 gadi

5 gadi

5 gadi

Novada
administrācija,
biedrība „Saukas
dabas parks”
Novada
administrācija,
pagastu pārvaldes

Realizēta teritorijas
labiekārtošana

Ir nojaukti ūdenstorņi Elkšņos

Ir nojaukts ūdenstornis Lonē

Ir nojaukts ūdenstornis Viesītē

Ir saglabātas novada ainaviskas
un dabas vērtības
Ir rekonstruētas kapličas novada
kapsētās

101.

Amatniecības centra rokdarbu mājas
VP3., U21.
siltināšana.

7 110

100%

2015.gads

Līdz 6
mēnešiem

Nav
noteikts

6 mēneši - 2
gadi

Pagraba atjaunošana Viesītes muzeja
102. „Sēlija” parkā keramikas darbnīcas
VP3., U21.
izveidošanai.

14 230

Brīvdabas estrādes rekonstrukcija
103. Saukas pagastā un Viesītē Mīlestības VP3., U21.
saliņā, kā arī izbūve Rites pagastos

996 000

100%

Nav
noteikts

6 mēneši - 2
gadi

100%

2016.gads

Līdz 6
mēnešiem

2015.gads

6 gadi

2015.gads

Līdz 6
mēnešiem

50% 50%

104.

Mājas kinozāles ierīkošana Viesītes
bibliotēkas lasītavā.

VP3., U21.

4270

105.

Viesītes muzeja „Sēlija” biroja
tehnikas atjaunošana, iegāde.

VP3., U21.

Līdz 14 230

7110

VP3., U21.

4 270

4270

VP3., U21.

Vairāk nekā 213 71
430
140

VP3., U21.

Vairāk nekā 142
230

50%

VP3., U22.

142 230

100%

106.

107.

108.
109.

Signalizācijas ierīkošana M.Buclera
kabinetā Lones ciemā, vagonu un
lokomatīvju depo, zibensnovadīšanas
sistēmas uzstāde.
Tehniskā projekta izstrāde
Lokomatīvju depo, Mazā Bānīša
parkam un kopējas apkures sistēmas
izveidošana Mazā Bānīša kompleksa
teritorijā esošajām ēkām.
Kultūrvēsturiskā, tai skaitā sakrālā
mantojuma
saglabāšana/rekonstrukcija
Bijušās Viesītes arodvidusskolas
sporta zāles renovācija

50%

Novada
administrācija,
Viesītes muzejs
„Sēlija”
Novada
administrācija,
Viesītes muzejs
„Sēlija”
Novada
administrācija
Novada
administrācija,
Viesītes bibliotēka
Novada
administrācija,
Viesītes muzejs
„Sēlija”
Novada
administrācija,
Viesītes muzejs
„Sēlija”

Amatniecības centra rokdarbu
māja ir siltināta

Muzeja pagrabā ir izveidota
keramikas darbnīca
Ir rekonstruētas novada
brīvdabas estrādes
Viesītes bibliotēka ir ierīkota
mājas kinozāle
Ir uzlabots muzeja tehniskais
stāvoklis un piedāvājums.

Ir uzlabots muzeja tehniskais
stāvoklis un piedāvājums.

70%

2016.gads

2 - 5 gadi

Novada
administrācija,
Viesītes muzejs
„Sēlija”

50%

2014.2020.gads

2 gadi

Novada
administrācija

Ir saglabāts un rekonstruēts
kultūrvēsturiskais mantojums

2015.gads

2 gadi

Novada
administrācija

Ir rekonstruēta bijušās Viesītes
arodvidusskolas sporta zāle
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Ir izstrādāts tehniskais projekts
un izveidota apkures sistēma
Mazā Bānīša kompleksa
teritorijā esošajām ēkām.

110.

Daudzfunkcionālas sporta halles
izbūve un attīstība

VP3., U22.

711 400

100%

2015.gads

5 gadi

111.

Slēpošanas trases izveide Viesītes
novadā

VP3., U22.

14 230

50%

2015.gads

2 gadi

112.

Sporta zāles būvniecība Rites
pamatskolai.

VP3., U22.

42 680 – 142
300

100%

Nav
noteikts

6 mēneši - 2
gadi

113.

Zemes iegāde sporta infrastruktūras
VP3., U22.
attīstībai

1 gads

14
50%
230

Nav
noteikts

2 gadi

2014.2017.gads

Līdz 6
mēnešiem

SIA „Pērlīte”

Kempinga „Pērlīte” ir pieejama
aktīvas atpūtas trase

Nav
noteikts

Līdz 6
mēnešiem

Viesītes muzejs
„Sēlija”

Ir labiekārtota muzeja
ekspozīcija „Vasaras istaba
Sēlija”

Aktīvās atpūtas trases izveide
115. kempinga „Pērlīte” teritorijā (meža
kaķu trase).

VP6., U38.

7 110 - 14 230

Ekspozīcijas „Vasaras istaba Sēlijā”
labiekārtošana.

VP6., U38.

2 850

2850

VP6., U38.

71 140

28
460

VP6., U38.

49 800

VP3., U38.

85 370

VP6., U39.

Vairāk nekā
142 300

Viesītes Mazā Bānīša maršruta
izveide.

Mīlestības takas atjaunošana un
uzturēšana
Dienesta viesnīcas labiekārtošana
120.
Viesītē.
119.

Ir izbūvēta sporta zāle Rites
pamatskolai

2014.2020.gads

28 460

118.

Novadā ir slēpošanas trase

100
%

VP6., U38.

Saukas pagasta muzeja nodaļas
117. izveidošana Lones šaursliežu
dzelzceļa stacijas ēkā.

Ir papildināta novada sporta
bāze – novadā ir jauna sporta
halle un stadions.

7 110

Viesītes muzeja „Sēlija” nodaļas
114. Paula Stradiņa skola teritorijas
labiekārtošana.

116.

Novada
administrācija,
sporta
koordinators
Novada
administrācija,
sporta
koordinators
Novada
administrācija,
Rites pamatskola
Novada
administrācija
Novada
administrācija,
Viesītes muzejs
„Sēlija”

100%

60%

100%
14
230
71 1
50%
40

85%
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2016.gads

2 - 5 gadi

2015.2020.gads

1 gads

Nav
noteikts

Līdz 6
mēnešiem

2015.gads

6 gadi

Novada
administrācija,
Viesītes muzejs
„Sēlija”
Viesītes muzejs
„Sēlija”, novada
administrācija
Novada
administrācija
Novada
administrācija

Ir iegādāta zeme sporta
infrastruktūras attīstībai
Ir labiekārtota Paula Stradiņa
skolas teritorija

Saukas pagastā ir izveidota
muzeja nodaļa
Ir izveidots Mazā Bānīša
maršruts
Mīlestības taka ir atjaunota un
kvalitatīvi uzturēta
Ir paplašināts tūristiem
pieejamo naktsmītņu skaits

Pielikums Nr.4. Ceļi un ielas, kuri tiks remontēti un
rekonstruēti 2014.-2020. gadā
Tabula 12. 2014.-2020. gadā rekonstruējamie ceļi un ielas.

Remontējamā un
rekonstruējamā ceļa
garums, km

Ceļš, iela

Indikatīvā summa (EUR)

Smilšu iela

1,182

252 275

Raiņa iela

1,624

346 612

Amatnieku iela

0,3

64 029

Pavasara iela

0,342

72566

Stradiņa iela

0,920

196356

V20 Pilsētas robeža – Stauģu kapi

0,250

52646

V19 Jaunkančuki - Priede - Ikšķiles

7,79

554209

R20 Kalvāni - Žagūni

4,25

302360

S11 Niedras - Prodiņi

4,97

353584

E17 Dzeņi - Elkšņi

3,12

221968

S7 Ozoliņi - Ķeķāni - Zīlāni

3,04

216277

E20 Dzeņi - Indriķēni

5,82

414056

Bērzu iela

0,453

32228

V26 Galvāni - Deši - Ģīzes

8,27 km

588357

R19 Audzes - Kalvāni

5,20 km

369947

S8 Kapeles - Grabažāni – Baznīca (3,02km),
3,40 km
V28 Oši-Ezersvari (0,38km)

214854
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Ceļš, iela

Remontējamā un
rekonstruējamā ceļa
garums, km

Indikatīvā summa (EUR)

E13 Eiduki - Dievkalns

2,02 km

143710

V3 Veldres - Ziemeļi

2,40 km

170745

R11 Kalniņi - Zariņi - Dainas

3,28 km

233351

S10 Dzeņi - Brīdagi

2,17 km

154382

E9 (V23) Sīļi - Romulīši

2,66 km

189242

V45 Vilciņi - Bisenieki

3,67 km

261097

R9 Dīvules - Tautas skola

1,4 km

99601

S1 Baloži - Meža Balceri

1,94 km

138019

E11 (V11) Dukurāni - Rudži

3,06 km

217699

V55 Ceceri - Akmens

0,71 km

50512

R10 Kalniņi - Audzes

2,38 km

169322

S15 Vilnīši - Markudāni

0,59 km

41975

E5 Kugrenieki - Sīpoliņi

5,17 km

367812

V64 Meliorātori - Vārpas

0,36 km

76835

V52 Miezeri - Grivnieki

1,65 km

117387

V8 Ārītes- Skrāžnieki

3,02 km

214854
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Pielikums Nr.5. Novada izglītības iestādēs nepieciešamie
attīstības projekti
Viesītes Mūzikas un mākslas skolā nepieciešama:
 materiāltehniskās bāzes pilnveidošana;
 telpu rekonstrukcija mūžizglītības nodrošināšanai;
 ēkai piegulošās teritorijas labiekārtošana.
Viesītes vidusskolā ir nepieciešama:
 vides interjera modernizācija;
 multimediju centra izveide;
 mājturības un tehnoloģiju mācību kabineta ierīkošana meitenēm;
 datorklases atjaunošana;
 sporta laukuma rekonstrukcija;
 mini futbola laukuma ar sintētisko segumu izveide piegulošajā teritorijā;
 hokeja laukuma izveide uz sporta laukuma pamata.
Rites pamatskolā ir nepieciešama:
 nodrošināta materiālā bāze sportam;
 uzbūvēta sporta zāle;
 izveidots bērnu rotaļu laukums pirmsskolas vecuma bērniem;
 atjaunotas datorklases.
Pirmskolas izglītības iestādē "Zīlīte" ir nepieciešama:
 nožogojumu nomaiņa jumta pārejās starp korpusiem pirmsskolas izglītības iestādei "Zīlīte".
Jārealizē ēkas siltināšana, ēkas nokrāsošana, jumta uzstādīšana vienam no korpusiem,
ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, siltumapgādes sistēmas uzlabošana;
 teritorijas labiekārtošana – rotaļu laukuma un teritorijas nožogojuma rekonstrukcija
(automātiskie vārti);
 sporta laukuma ierīkošana;
 materiāltehniskās bāzes uzlabošana;
 interaktīvās apmācības sistēmas izveide.
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Pielikums Nr.6. Novadā nepieciešamie izglītības kursi un
programmas


Autovadītāju kursi: B, C, C1 tiesības;



Svešvalodu kursi;



Tehnisko specialitāšu kursi:


motorzāģētājs;



kurinātājs;



metinātājs;



ceļu remonta tehnikas operators;



traktorists.



Datorkursi;



Grāmatvežu kursi;



Radošās darbnīcas organizēšana mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem;



Kokapstrādes izglītības pulciņus;



Kursi kokapstrādē un lauksaimniecībā;



Inovatīvie pulciņi: datorgrafika, robotika, video animācija, u.c.
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Pielikums Nr.7.

Uzņēmējdarbības attīstības
iespējas Viesītes novadā
Pētījums

2014
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