
 

 

1 

 

 

  

APSTIPRINĀTS 

 

 

Viesītes novada domes 2018.gada 17.maija sēdē 

 

Protokols Nr. 7  , lēmums Nr. 1 

 

 

 

 
 

 

Viesītes novada pašvaldības publiskais 

pārskats par 2017.gadu 
 

 
VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Brīvības iela 10 , Viesīte, Viesītes novads, LV - 5237 

Tālrunis 65245179 

Fakss    65207294 

e-pasts: dome@viesite.lv 

 

Reģistrācijas Nr. 90000045353 

AS SEB banka 

UNLALV2X 

 

Budžeta konts LV66 UNLA 0009 0131 3039 5 

mailto:dome@viesite.lv


 

 

2 

 

Viesītes novada pašvaldības 2017. gada publiskā gada pārskata satura rādītājs 
 Domes lēmums par publiskā gada pārskata apstiprināšanu……………………………… 3 

 Domes lēmums par finanšu gada pārskata apstiprināšanu……………………………….. 4 

 Neatkarīgu revidentu ziņojums…………………………………………………………… 5 

1. Viesītes novada domes priekšsēdētāja ziņojums………………………………………….. 8 

2. Pamatinformācija…………………………………………………………………………………. 11 

2.1. Ziņas par novadu, tā platības sadalījums…………………………………………………. 11 

2.2. Lauksaimniecība un mežsaimniecība……………………………………………………... 11 

2.3. Ceļu infrastruktūra………………………………………………………………………... 12 

2.4. Iedzīvotāji…………………………………………………………………………………. 13 

2.5. Dzimtsaraksti……………………………………………………………………………… 13 

2.6. Nodarbinātība……………………………………………………………………………... 14 

2.7. Pašvaldības lēmējvara…………………………………………………………………….. 15 

2.8. Domes izveidotās komitejas un komisijas………………………………………………...  15 

2.9. Viesītes novada pašvaldības izveidotās iestādes, nodaļas un struktūrvienības…………… 16 

2.10. Viesītes novada kapitālsabiedrības un finanšu ieguldījumu sabiedrības…………………. 16 

3. Informācijas par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem novadā……………………… 17 

4. Personāls……………………………………………………………………………………………. 18 

5. Komunikācija ar sabiedrību……………………………………………………………………… 18 

6. Finanšu resursi un iestādes darbības rādītāji………………………………………………….. 19 

6.1. Viesītes novada  pamatbudžets…………………………………………………………… 19 

6.2. Viesītes novada  speciālais budžets………………………………………………………. 21 

6.3. Ziedojumi un dāvinājumi…………………………………………………………………. 21 

6.4. Aizņēmumi………………………………………………………………………………... 22 

6.5. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums…………………………………………….. 22 

6.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums………………………………………………. 23 

7. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā………………………………………………….. 23 

8. Nākamajā gadā plānotie pasākumi………………………………………………………………….. 25 

9. Iestāžu  un kapitālsabiedrību  (ar 100% pašvaldības kapitāldaļām) raksturojums………… 26 

9.1. Elkšņu pagasta pārvalde…………………………………………………………………... 26 

9.2. Rites pagasta pārvalde…………………………………………………………………….. 26 

9.3. Saukas pagasta pārvalde…………………………………………………………………... 27 

9.4. Bāriņtiesa………………………………………………………………………………….. 28 

9.5. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana……………………………………………………… 29 

9.6. Sociālais dienests…………………………………………………………………………. 29 

9.7. Darbs ar jaunatni………………………………………………………………………….. 30 

9.8. Pirmsskolas izglītības iestāde ''Zīlīte''…………………………………………………….. 31 

9.9. Rites pamatskola………………………………………………………………………….. 32 

9.10. Viesītes vidusskola……………………………………………………………………… 34 

9.11. Viesītes Mūzikas un mākslas skola………………………………………………………. 36 

9.12. Sēlijas Sporta skola……………………………………………………………………… 37 

9.13. Viesītes muzejs ''Sēlija''…………………………………………………………………… 38 

9.14. Viesītes novada kultūras iestādes…………………………………………………………. 39 

9.14.1. Viesītes Kultūras pils……………………………………………………………………... 40 

9.14.2. Elkšņu Kultūras nams…………………………………………………………………….. 41 

9.14.3. Rites Tautas nams………………………………………………………………………… 41 

9.14.4. Lones Tautas nams………………………………………………………………………... 42 

9.15. Viesītes novada bibliotēkas……………………………………………………………….. 42 

9.15.1. Viesītes bibliotēka………………………………………………………………………… 42 

9.15.2. Rites bibliotēka……………………………………………………………………………. 44 

9.15.3. Lones bibliotēka…………………………………………………………………………... 44 

9.15.4. Saukas bibliotēka…………………………………………………………………………. 44 

9.15.5. Elkšņu bibliotēka………………………………………………………………………….. 45 

9.16. SIA ''Pērlīte''………………………………………………………………………………. 45 

9.17. SIA ''Viesītes komunālā pārvalde''………………………………………………………... 46 

9.18. SIA ''Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs''……………………………………… 47 

9.19. SIA ''Viesītes transports''………………………………………………………………….. 47 

10. Revīzijas 2017.gadā………………………………………………………………………………... 48 

11. Par informāciju…………………………………………………………………………………….. 48 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

4 

 

 



 

 

5 

 

 SIA”VR Audits” 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
Jēkabpilī 

 
Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas 
laiks                                                                                                                          Nr. 1/P 

 

Viesītes novada domei 

 
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu 

 Esam veikuši Viesītes novada pašvaldības (“Pašvaldība”) 2017. gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata 

revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

 2017. gada 31. decembra  pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance", 

 2017. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3, 

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2017. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2017. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 Finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta 2013.gada 

15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,  

 grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,  

 finanšu pārskata skaidrojumu. 

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Viesītes novada pašvaldības 

finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un  naudas plūsmu gadā, kas 

noslēdzās 2017. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 

1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Atzinuma pamatojums 

Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju saskaņā 

ar Latvijas Republikā atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augstāko revīzijas iestāžu 

standartiem (turpmāk- ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu 

ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.  

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā 

Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā 

iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas 

Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos 

profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 

atzinumam. 

 

Ziņošana par citu informāciju 

 

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas atspoguļots gada 

pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.  

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs nesniedzam 

par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības 

saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām.  
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Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī 

cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā  finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras 

mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību un tās darbības 

vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. 

Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām 

 

Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības 

ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst 

finanšu pārskatam, un 

 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 

1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi,  mūsu 

pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu 

uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu  

 

Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā 

ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, 

kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai 

būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas 

neatbilstības.  

Sagatavojot  finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc 

nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un 

darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības 

izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu pārskata sagatavošanas 

procesa uzraudzību. 

 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju  

 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka  finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas 

dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība 

ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta 

būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par 

būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos 

lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo  finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un 

saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

 identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās 

būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam 

revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka 
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netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas 

izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas 

neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem 

apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās 

kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības 

uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz 

iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai 

apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka 

būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto 

informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu 

atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma 

datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

 izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus 

pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus; 

 mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā 

atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu. 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju 

par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem 

iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 

 

SIA “VR AUDITS” 

Licence Nr.171 

Valentīna Razujeva , 

Valdes locekle 

Zvērināta revidente,  

sertifikāta Nr.196 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR  

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Valentīna Razujeva  29405591 

vraudits@gmail.com 
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1.Viesītes novada pašvaldības vadības 

ziņojums par pašvaldības 2017.gada pārskatu. 

 

Viesītes novada dome kā pastāvīga juridiska iestāde Nodokļu maksātāju reģistrā reģistrēta 2009. gada 

07.jūlijā  Nr. 90000045353 

Juridiskā adrese: Brīvības iela10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks 

 

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā 

 

Pašvaldību ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un 

sociālajā jomā valstī. No tā, kā attīstās valsts prognozētais makroekonomiskais scenārijs, ir atkarīgs arī 

pašvaldību finanšu stāvoklis. Stabila makroekonomiskā vide valstī ir priekšnosacījums līdzsvarotas un 

ilgā laika periodā noturīgas pašvaldību izaugsmes nodrošināšanai. 

 

Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā  un to ietekme uz finanšu rezultātiem 

 

Pašvaldības galvenie nodokļu ieņēmumi ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un 

nekustamā  īpašuma  nodokļa (NĪN) par zemi , ēkām un būvēm. Iedzīvotāju ienākumu nodokļa 

ieņēmumi 2017.gadā palielinājušies par 8.86 % salīdzinājumā ar 2016.gadu. Ieņēmumi no NĪN  

pieauguši par 2.2 % un ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) palielinājušies par 

4.25 %. Kopumā ieņēmumi 2017.gadā ir palielinājušies par 28.95% salīdzinot ar 2016.gadu. 

 

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē 

 

 Darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās  

 Pašvaldības ceļu uzturēšanai nepietiekošs finansējums 

 Pozitīvas tendences uzņēmējdarbības vidē – mājražošanas attīstība, jaunu uzņēmumu 

veidošanās, pašvaldības regulāra sadarbība ar uzņēmējiem, viņu dalība izstādēs, 

uzņēmējdarbības pasākumu veicināšana.   

 

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde 

saskaras 

 

 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjomu. 

 Dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. 

 Jauniešu un darbaspējas vecumā esošo iedzīvotāju aizplūšanu no novada          teritorijas. 

 Projektu izvērtēšanas ilgums. 

 Eiropas Savienības projektu gala atskaišu izvērtējuma termiņu un gala maksājumu 

saņemšanas kārtību. 

 Būtisks risks pašvaldības darbībai ir biežās izmaiņas valsts izstrādātajos normatīvajos 

aktos, kas bieži vien tiek pieņemti novēloti un tas būtiski apgrūtina pašvaldības darbību. 

 Iedzīvotāju iekšējā un ārējā migrācija. 

 Bezdarba līmeņa paaugstināšanās. 

 Energoresursu sadārdzinājums, kas atstāj būtisku ietekmi uz iedzīvotāju maksātspēju. 
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Pētniecības darbi 

Interneta vietnē www.viesite.lv tika veikta aptauja : 

 Viesītes novada attīstība par laika periodu 2014.- 2017.g. 

Aptaujā  tiek izzināts sabiedrības viedoklis, veicot novada iedzīvotāju dažādu mērķa grupu 

anketēšanu. Izteiktie priekšlikumi tiek analizēti un  par to informētas atbildīgās personas, lai iespēju 

robežās ņemtu tos vērā turpmākā darba uzlabošanai un pilnveidošanai.  

 

Finanšu instrumentus un finanšu riska vadības mērķus un politiku, ja tas ir būtiski, lai 

novērtētu iestādes aktīvus, saistības un finansiālo stāvokli, pieņemto riska vadības politiku 

attiecībā uz katru nozīmīgu prognozēto nākotnes darījumu veidu, kuram piemēro riska 

ierobežošanas uzskaiti 

 

Ņemot vērā pašvaldības uzsāktos projektus, valstī notiekošos procesus, iedzīvotāju skaita 

samazināšanos, galvenās problēmas, grūtības un izaicinājumi nākamajos gados Viesītes novada 

pašvaldībai ir sekojoši: 

 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (nav skaidras nostājas par iespējamiem 

pašvaldības ieņēmumiem);  

 Turpmākais valsts mērķdotācijas apjoms pašvaldības autoceļu uzturēšanai, atjaunošanai, 

rekonstrukcijai vai būvniecībai;  

 Sekmīga ES projektu realizācija un 100% izdevumu attiecināmība;  

 Iepirkumu procedūru ilgums un rezultāta neprognozējamība. 

 Pašvaldības kredītsaistību apmērs var apgrūtināt pašvaldības budžeta sastādīšanu, ja 

samazināsies ieņēmumu daļas palielinājums; 

  Pašvaldībai jāparedz līdzekļi tai piederošo dzīvokļu un māju remontam un jāieinteresē 

dzīvokļu īpašnieki aktīvāk iesaistīties ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos; 

 Sākoties jaunam plānošanas periodam un samazinoties pieejamajam finansējumam, 

pašvaldību dalību projektu konkursos apgrūtinās esošās kredīta saistības; 

 Valsts politika attiecībā par likumos definēto bezmaksas izglītību - ja tiks nolemts, ka 

pašvaldībām skolēniem jānodrošina viss mācību procesam nepieciešamais sākot no 

burtnīcām un pildspalvām, tas prasīs no pašvaldības papildus ievērojamus līdzekļus 

salīdzinājumā ar to, ko pašlaik piešķir; 

 Valdības kultivētais neziņas stāvoklis sabiedrībā attiecībā par mazo novadu nākotni 

nerada labvēlīgus attīstības apstākļus un veicina iedzīvotāju aizplūšanu uz lielajām 

pilsētām. 

Viesītes novada pašvaldības darbība, nodrošinot pašvaldības pamatfunkciju izpildi vēl joprojām 

ierobežotos budžeta apstākļos, arī turpmāk būs vērsta uz novada iedzīvotāju interešu ievērošanu, lai 

nesamazinātos viņu ekonomiskās, sociālās un kultūras iespējas. Budžetā līdzekļi iespēju robežās arī 

turpmāk tiks novirzīti novada attīstības projektiem, tādējādi nodrošinot pasūtījumus komersantiem, kas 

savukārt nozīmē darbavietas iedzīvotājiem. 

Galvenie finanšu riski ir saistīti ar pašvaldības finanšu ieguldījumiem- aizņēmumiem Valsts   Kasē. 

Galvenais mērķis ir iegūt pozitīvu atdevi no ieguldījumiem ilgtermiņā. Tomēr katrs ieguldījums ir 

saistīts ar tirgus risku, tādēļ gala rezultātā ieguvums no ieguldījumiem var izrādīties mazāks nekā 

cerēts. 

 Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību portfeļa vadība ir orientēta uz 

finanšu risku ierobežošanu un novēršanu, kā arī nepieļaujot nekontrolējamu finanšu resursu izmaksu 

palielināšanos. Pašvaldība pēc nepieciešamības pārskata aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa 

saistību stratēģiju un aizņēmumu portfeļa struktūras rādītāju atbilstību makroekonomiskajai un finanšu 

tirgus situācijai un prognozēm. 

http://www.viesite.lv/
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Īstenojot Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību vadības stratēģiju, 

pašvaldība pielieto valūtas risku, procentu likmju risku, likviditātes risku, aktīvu un sadarbības 

partneru risku vadības instrumentus. 

Pašvaldības kopējās parādsaistības gada beigās nepārsniedza pašvaldības budžeta ieņēmumus, 

nodrošinot stratēģijā ietvertā parāda vadības kritērija izpildi. 

 

     

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                          A.Žuks 

 

 

Šis  dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Alfons Žuks 65245179 alfons.zuks@viesite.lv 
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2.Pamatinformācija 

2.1.Ziņas par novadu, tā platības sadalījums 

Viesītes novads ir pašvaldība Sēlijas centrālajā daļā, kurā 2009. gadā apvienota bijušā Jēkabpils 

rajona Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju, Elkšņu, Rites un Saukas pagasti. Novads robežojas ar 

Neretas, Jaunjelgavas, Salas, Jēkabpils un Aknīstes novadiem, kā arī Lietuvas Panevēžas aprinķi. 

Novada centrs ir Viesītes pilsēta. 

Attālums no Viesītes līdz Rīgai – 130 km, Jēkabpilij – 32 km, Jelgavai – 180 km, līdz Lietuvas 

robežai – 31 km. 

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

novada kopējā platība 65028 ha.  

Viesītes novadā atrodas vairāki ezeri, lielākie no tiem-Saukas ezers 712.17 ha, Piksteres ezers-

239.97ha, Viesītes ezers 201.10 ha. 

 

56%28%

4%
5%

3%1% 3%

Novada teritorijas sadalījums
Meža zeme

Lauksaimniecībā
izmantojamā zeme
Ūdens objektu zeme

Purvi

Pārējā zeme

Krūmāji

Zeme zem ēkām,pagalmiem
un ceļiem

 

2.2.Lauksaimniecība un mežsaimniecība 

Novadā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ir aptuveni 18571.4 ha, kas ir 29 % no 

novada kopējās platības. Aramzeme aizņem 13551.3 ha, pļavas 1656 ha, ganības 2979.7 ha un augļu 

dārzi 384.4 ha. Vislielākās platības-40302.9 ha, kas ir 62 % no novada teritorijas aizņem meži, purvi 

un krūmāji. Lauksaimniecības uzņēmējdarbības galvenās nozares Viesītes novadā ir piena un gaļas 

lopkopība, graudkopība, augļu un ogu audzēšana. Pēc "Lursoft datu bāzes Internetā" novadā reģistrēta 

81 zemnieku saimniecība (ZS).  

Lielākās piena lopkopības saimniecības Viesītes pagastā: ZS Kalna Dambrāni, ZS Ābeļi, ZS 

Skalbes. Saukas pagastā: ZS Lejas Palsāni, ZS Ielejas, KS Ritenis. 

Sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra lauku attīstības konsultantiem 2017.gadā 

novadā organizēti informatīvie semināri:  

 Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) pakalpojumu izmantošana; 

 ES un Valsts normatīvo aktu izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu; 

 Kā sagatavot projektu pieteikumus  LEADER  programmas  2017.gada projektu konkursam; 

 ES atbalsta iespējas meža un lauku īpašniekiem meliorācijai un citām aktivitātēm; 

 Uzņēmējdarbības uzsākšana un ražošanas efektivitātes celšana, mājputnu audzēšana. 
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Novadā maz attīstīta saimniecību kooperācija, lai gan valstiskā līmenī kooperācija lauksaimniecībā 

nodefinēta kā prioritārs darbības virziens, tomēr nav tālāku darbības soļu kooperācijas attīstībai Latvijā. 

Novadā katrā pagastā lauksaimniekus konsultē lauksaimniecības konsultanti.  

 

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

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

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

speciālistiem, lai informētu par novada aktualitātēm. Kopā ar LLKC tiek organizēti semināri pa ražošanas 

nozarēm LLKC Jēkabpils nodaļā. Viesītes novadā esošo saimniecību pamatnodarbošanās: 

Viena saimniecība ir uzsākusi attīstīt putnkopību un ķiploku audzēšanu;  

Mājražotāji – viena saimniecība ražo sieru, viena saimniecība nodarbojas ar cigoriņu kafijas     

audzēšanu;  

Ar tūrismu nodarbojas divas saimniecības;  

Viena saimniecība ir uzsākusi humusa ražošanu;  

Viena saimniecība plāno attīstīt rabarberu audzēšanu. ;  

Ar kokapstrādi nodarbojas trīs saimniecības;  

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

Viena saimniecība piedāvā ceļu remontus;  

Trīs saimniecības nodarbojas ar bioloģisko saimniecību;  

Novadā pastāv piemājas saimniecības, kuras nodarbojas ar lauksaimniecību pašu vajadzībām;  

Ar lauksaimniecisko ražošanu nodarbojas divas kooperatīvās saimniecības, kuras ir izveidojušās 

uz padomju saimniecību bāzes zemes reformu rezultātā;  

Viena saimniecība nodarbojas ar koku stādu audzēšanu;  

Divas saimniecības attīsta zivkopību.  

Novadā reģistrētie mājdzīvnieki kopā ir:  

4978 liellopi  

798 aitas  

221 cūkas  

62 kazas  

22 zirgi  

Piesaistot Valsts un Eiropas Savienības fondu finanšu līdzekļus, subsīdijas un kredītlīdzekļus, 

lauksaimniecība attīstās un rada pievienoto vērtību novadā. Viena saimniecība LAD projekta ietvaros būvē 

novietni 400 liellopiem gaļas lopkopības attīstībai. Novadā veiksmīgi uzsāk lauksaimniecisko darbību 

jaunie lauksaimnieki. Jaunie lauksaimnieki aktīvi piedalās LLKC un Lauku tīkla organizētajos pasākumos, 

kuros notiek apmācības uzņēmējdarbībā, projektu sagatavošanā. Lai uzlabotu ceļu infrastruktūru un radītu 

labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, pašvaldība strādā pie LAD projekta ,,Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos”, kura ietvaros tiks veikta ceļu rekonstrukcija. Divi jaunie lauksaimnieki 

piedaloties LLKC un Valsts Lauku tīkla organizētajā konkursā ,, Laukiem būt’’ ir ieguvuši nominētās 

naudas balvas atbilstoši nolikumam un veiksmīgi ieguldījuši savās nozarēs –dārzeņkopībā un aveņu 

audzēšanā. Viens jaunais lauksaimnieks veiksmīgi attīsta gaļas liellopu audzēšanas nozari. Lauku uzņēmēji 

Viesītes novadā ir lielākie nodokļu maksātāji. 

 

2.3.Ceļu infrastruktūra 

Viesītes novadā kopējais autoceļu un ielu garums sastāda  311.08 km, no tiem  novada teritorijā 

ar melno segumu segti  13.75 km. Viesītes ielu kopgarums ir 19.049 km, tiltu garums 18 metri.  
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2.4. Iedzīvotāji 

Iedzīvotāju skaits novadā uz 31.12.2017. – 3900, t.sk. Viesītes pilsētā – 1626 ,Viesītes pagastā - 

680, Elkšņu pagastā – 477, Rites pagastā – 550, Saukas pagastā –567 . 

 

                                                                                                               

                                                                                     (skaits) 

 
 

Pēc nacionālā sastāva iedzīvotāju skaits Viesītes novadā uz 31.12.2017. ir šāds: latvieši- 3095 

(79%), krievi – 445 (11%), lietuvieši – 176 (5%), baltkrievi – 69 (2%), poļi – 56 (1%), pārējie 59 

(2%). 

                                                                                                                          (skaits) 

 

2.5.Dzimtsaraksti 

           Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas teritorija aptver Viesītes pilsētu, Viesītes, Elkšņu, 

Saukas un Rites pagastus.  

 Dzimtsarakstu nodaļā 2017.gadā kopā reģistrētas 15 laulības (no tām, 7 laulības reģistrētas 

dzimtsarakstu nodaļā un 8 laulības reģistrētas pie garīdzniekiem). No visām 15 noslēgtajām laulībām 

27 personām tās bija pirmās laulības, 3 personām - otrās laulības. Vidējais vecums: sievietēm 27 gadi 

un vīriešiem 28 gadi. 

 2017.gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 28 jaundzimušie, no tiem, 16 

meitenes un 12 zēni. Vecāki bērniem devuši šādus vārdus: Ērika, Ralfs, Raivis, Gabriela, Daniels (2), 

Jānis, Hugo, Lija, Markuss, Keita (2), Dilans, Olivers, Linda, Raiens, Viktorija, Valters, Paula, 

Amēlija, Alise, Justs, Marta (2), Melānija (2), Deniss,  Elīna, Rihards, Estere, Anete.   
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         No dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem 28 jaundzimušajiem paternitāte bērniem atzīta (vecāki 

nesastāv laulībā) 18 gadījumos, 2 gadījumos sastādīts reģistrs bez ziņām par bērna tēvu.  

No visiem jaundzimušajiem 11 bērni reģistrēti kā pirmie bērni ģimenē, 6 bērni kā otrie, 4 bērni kā 

trešie, 3 bērni kā ceturtie, 2 bērni kā piektie, 1 bērns kā sestais un 1 bērns kā septītais bērns ģimenē. 

         

2017.gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 59 mirušās personas. Mirušas 33 sievietes 

un 26 vīrieši. Vidējais mirušo sieviešu vecums bija 80 gadi, turpretī, vidējais mirušo vīriešu vecums 

bija 74 gadi. Visbiežākie nāves cēloņi 2017.gadā bija hroniska progresējoša smadzeņu išēmija, sirds un 

asinsvadu slimības, dažādi ļaundabīgie audzēji. 

 Pēc iedzīvotāju pieprasījumiem atkārtoti tika izsniegtas 12 apliecības, veikti papildinājumi 

reģistros sakarā ar tiesu spriedumiem par laulību šķiršanu, par aizgādības tiesību pārtraukšanu, par 

uzvārda maiņu, par paternitātes atzīšanu, izsniegtas izziņas par dokumentu pārbaudi laulības 

reģistrācijai, par personu miršanas faktu.  

 Kopā ar Viesītes kultūras pili tika rīkots, jau par tradīciju kļuvušais, pasākums jaundzimušajiem 

bērniem - „Sudraba karotīšu svētki”, tāpat arī, visa gada garumā tika sveikti kāzu jubilāri; pāri, kuriem 

2017.gadā bija Zelta, Smaragda vai Dimanta kāzu jubilejas. 

                                                                                                                (cilvēki) 
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2.6.Nodarbinātība 

Bezdarbnieku skaits Viesītes novadā uz 31.12.2017.- 148, t.sk. Viesītes pagastā- 25, Viesītes 

pilsētā- 50, Elkšņu pagasta teritorijā – 19, Rites pagasta teritorijā - 30, Saukas pagasta teritorijā – 24.  

Bezdarba līmenis novadā uz 31.12.2017. – 6.5 % . 

No kopējā bezdarbnieku skaita sievietes 89 (60%), invalīdi 15 (10%), ilgstošie bezdarbnieki 31 

(21%), pirms pensijas vecuma sievietes 11 (7%), pirms pensijas vecuma vīrieši 12 (8%), jaunieši 

vecumā no 18 līdz 24 gadiem 7 (5%), personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma 5 (3%). 

No 3900 Viesītes novada iedzīvotājiem 2392 iedzīvotāji ir darbspējīgā vecumā (no 18 līdz 63 

gadiem). 
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                                                                           (cilvēki) 
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2.7. Pašvaldības lēmējvara 

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

pašvaldības darbību nosaka ar Viesītes novada domes 19.10.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.16;1 #) 

apstiprinātie Viesītes novada domes saistošie noteikumi Nr.9. 

 “VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”. 

2017.gada jūnijā darbu sāk jaunievēlētā Viesītes  novada dome 9 deputātu sastāvā: 

 Alfons Žuks – Domes priekšsēdētājs; 

 Laura Zvirbule  – Domes priekšsēdētāja vietniece; 

 Vita Elksne- deputāte; 

 Roberts Orups- deputāts; 

 Pēteris Līcis- deputāts; 

 Anatolijs Kvitkovs- deputāts; 

 Juris Līcis- deputāts; 

 Iveta Līce- deputāte; 

 Svetlana Andruškeviča- deputāte. 

 

2.8.Domes izveidotās komitejas un komisijas 

Domē darbojas 3 pastāvīgās komitejas: 

 Finanšu komiteja 9 deputātu sastāvā; 

 Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja  4 deputātu sastāvā; 

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

Viesītes novada pašvaldībā darbojas šādas 11  pastāvīgās komisijas: 

 Vēlēšanu komisija 7 locekļu sastāvā; 

 Administratīvā komisija 6 locekļu sastāvā; 

 Iepirkuma komisija 5 locekļu sastāvā; 

 Ceļu fonda  komisija 5 locekļu sastāvā; 

 Komunālo jautājumu komisija 5 locekļu sastāvā; 

 Bilanču un revīzijas komisija 5 locekļu sastāvā; 

 Nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisija 5 locekļu sastāvā; 

 Publisko pasākumu rīkošanas saskaņošanas komisija 5 locekļu sastāvā; 

 Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisija 5 locekļu sastāvā; 

 Lauksaimniecības zemju pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisija 5 locekļu sastāvā; 

 Medību koordinācijas komisija 4 locekļu sastāvā. 

 



 

 

16 

 

2.9.Viesītes novada pašvaldības izveidotās iestādes, nodaļas un struktūrvienības 

Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

 Viesītes novada pirmsskolas izglītības iestāde „ Zīlīte”; 

  Viesītes novada Viesītes vidusskola; 

  Viesītes novada Rites pamatskola; 

  Viesītes novada Sēlijas  Sporta skola; 

  Viesītes novada Viesītes pilsētas kultūras pils; 

  Viesītes novada Viesītes bibliotēka; 

  Viesītes novada Viesītes novada bāriņtiesa; 

  Viesītes novada Viesītes muzejs „Sēlija”; 

  Viesītes novada Mūzikas un mākslas skola;  

 Viesītes novada Sociālais dienests. 

Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, 

kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tās sastāvā ir šādas nodaļas un 

struktūrvienības: 

 Grāmatvedības un finanšu nodaļa; 

 Kanceleja; 

 Attīstības un plānošanas nodaļa; 

 Saimniecības nodaļa; 

 Saukas pagasta pārvalde; 

 Rites pagasta pārvalde; 

 Elkšņu pagasta pārvalde; 

 Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa; 

 Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrs; 

 Lones Tautas nams; 

 Rites pagasta Tautas nams; 

 Elkšņu kultūras nams; 

 Saukas bibliotēka; 

 Lones bibliotēka; 

 Rites bibliotēka; 

 Elkšņu bibliotēka; 

 Pašvaldības policija: 

 Viesītes novada bāriņtiesa. 

Pašvaldība nav izveidojusi būvvaldi un izglītības pārvaldi. Būvvaldes funkcijas īsteno Krustpils 

novada pašvaldības būvvalde. Izglītības pārvaldes funkcijas īsteno Jēkabpils novada pašvaldības 

Izglītības un kultūras pārvalde. 

2.10.Viesītes  novada  kapitālsabiedrības un finanšu ieguldījumu sabiedrības 

Radniecīgās kapitālsabiedrības: 

 SIA “Pērlīte”;  

 SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”;  

 SIA “Viesītes komunālā pārvalde”;  

 SIA “Viesītes transports”.  

Asociētās kapitālsabiedrības: 

 KS ‘’Ritenis’’  

Biržās kotētās un nekotētās kapitālsabiedrības: 

 SIA’’ Vidusdaugavas SPAAO’’; 

 SIA’’ Jēkabpils autobusu parks’’  



 

 

17 

 

Finanšu ieguldījumu sabiedrības: 

 Saukas Dabas parka biedrība – 142 EUR biedru nauda. 

 

Kapitālsabiedrības nosaukums 
Līdzdalība 

(%)  

Kapitālsabiedrības  dati (EUR) 

pašu kapitāls 

perioda sākumā 

pašu kapitāls 

perioda beigās 

SIA "Pērlīte" 100 4592 1806 

SIA  "Viesītes veselības un sociālās  aprūpes 

centrs'' 
100 26407 30466 

SIA "Viesītes komunālā pārvalde" 100 1980110 2131168 

SIA "Viesītes transports'' 100 103355 121132 

KS"Ritenis" 34.054 400697 421105 

SIA "Jēkabpils autobusu parks" 9.00 2612711 3106176 

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" 1.90 -733415 -735879 

 

3. Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem novadā 

           Pašvaldību ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un 

sociālajā jomā valstī. No tā, kā attīstās valsts prognozētais makroekonomiskais scenārijs, ir atkarīgs arī 

pašvaldību finanšu stāvoklis. Stabila makroekonomiskā vide valstī ir priekšnosacījums līdzsvarotas un 

ilgā laika periodā noturīgas pašvaldību izaugsmes nodrošināšanai. 

Pašvaldība realizējusi/uzsākusi vairākus projektus, kas ietekmēja iestādes darbību pārskata 

gadā: 

- „Pašvaldības ceļa  V19 Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles pārbūve” -564940 EUR- uzsākts 2017.g.; 

- „Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni - Zīlāni pārbūve”- 256021 EUR; 

- Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā- 31612 EUR uzsākts 2017.g.; 

- Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanai 2365 EUR; 

- Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā-10708 EUR; 

- Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai publiskos pasākumos – 3889 EUR; 

- Viesītes Radošās Rezidences izveidošana- 29878 EUR; 

- Inventāra iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Viesītes novada ūdenstilpēs- 

3599 EUR; 

-„Travel Smart – visit Lithuania and Latvia” uzsākts 2017.g un turpināsies līdz 2019.g. 

-„Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”- 47515 EUR. 

Projekts tiks īstenots līdz 2019.gadam. 

- „Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai” – 27405 EUR. 

- Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” -23096 EUR; 

-“Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences” -28610 EUR; 

-„Words Unite Us”, uzsākts 2015. gada septembrī un noslēdzies 2017. gada augustā- 27 715 EUR; 

-„RECOGNIZE, REMEDY AND RE-ENGAGE”, uzsākts 2015. gada septembrī un noslēdzies 2017. 

gada jūlijā- 19 850 EUR; 

-“The continuous development of teaching staff in a multicultural environment” 2016.gadā uzsākts -

16450 EUR; 
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-SIA „Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas” Mācību centra „LUMA” Vislatvijas 

skolu projekta „Esi līderis” profesionālās pilnveides izglītības programma „Uzņēmējdarbības pamati”, 

uzsākts 2015. gada janvārī un noslēgsies 2018. gada janvārī- 2 745 EUR; 

- Sēlijas amatnieku jampadracis Viesītē- 1510 EUR; 

- Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas 100-gadei- 296 EUR. 

Pārskata gadā pašvaldība slēdza aizdevuma līgumus ar Valsts kasi, lai varētu veikt būvniecības 

darbus sekojošos objektos : 

-„Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni - Zīlāni pārbūve”- 201481 EUR; 

–„Travel Smart – visit Lithuania and Latvia”-61500 EUR. 

 Par saviem  budžeta līdzekļiem tika veikti  būvniecības  darbi sekojošos objektos :  Ielu apgaismojums 

Ritē -16869 EUR; Stadiona žogs- 2166 EUR; Sēlijas sporta skolas zāles fasādes remonts- 42111 EUR. 

Darbi uzsākti un pabeigti 2017. gadā. 

 

4.Personāls 

Pārskata gada laikā pastāvīgi nodarbināti vidēji 297 darbinieki, no tiem: administrācija 30, 

sociālā aprūpe 19, kultūra 52, saimniecības nodaļa 60, izglītības iestādes  136.  

No pašvaldībā strādājošajiem 297 darbiniekiem 36 (12%) ir pensijas vecumā. Sievietes 215 

(72%), t.sk. pensijas vecumā 22, vīrieši 82 ( 28 %), t.sk. 14 pensijas vecumā. 

 

5.Komunikācija ar sabiedrību 

Viesītes novada pašvaldībā turpinās sadarbība ar dažādām sabiedriskajām organizācijām un 

novada iedzīvotājiem ar mērķi risināt sabiedrībai aktuālus jautājumus.  

Ar mērķi sekmēt sabiedrības iesaistīšanos Viesītes novada attīstībā un aktuālu jautājumu 

apspriešanā, Viesītes novada mājas lapas apmeklētājiem ir iespēja komentēt publicēto informāciju. 

Pašvaldības mājas lapā (www.viesite.lv) ir pieejama sadaļa “Piedalies novada plānošanā”. Tādejādi 

novada iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja piedalīties aktuālu jautājumu risināšanā pašvaldībā, sniegt 

priekšlikumus un ģenerēt idejas novada attīstības, izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un citos 

jautājumos.  

Pārskata gadā pastāvīga saikne tika uzturēta ar centrālajiem un reģionālajiem plašsaziņas 

medijiem, nodrošinot tos ar savlaicīgu informāciju par pašvaldības aktualitātēm un skaidrojot domes 

pieņemtos lēmumus. Katru mēnesi informācija par plānoto un paveikto tika atspoguļota dažādos 

plašsaziņas līdzekļos, „Brīvā Daugava” ; radio- „Radio1”, televīzijā- „Latgales Reģionālā televīzija” 

un Latvijas pašvaldību savienības izdevumā „Logs”. Pārskata gadā tika izdots Viesītes pašvaldības 

informatīvais izdevums „Viesītes Novada Vēstis” vidēji 1450 eksemplāru tirāžā. Izdevumu bez maksas 

saņēma Viesītes novada iedzīvotāji un novada viesi. Pašvaldības informatīvajā izdevumā publicēti 

pašvaldības saistošie noteikumi, atspoguļoti un skaidroti pašvaldības lēmumi un veiktie darbi, sniegta 

informācija par notiekošo novada izglītības un kultūras iestādēs.  

Sabiedrības intereses piesaistīšanai un informācijas kvalitātes uzlabošanai viena avīzes lapa ir 

veidota krāsaina, iekļaujot tajā informāciju par pašvaldībā risinātajiem jautājumiem domes sēdēs, 

komitejās, komisijās, ar plašu kultūras un sporta pasākumu plānu, kā arī regulāri atspoguļo iedzīvotāju 

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

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

organizāciju un biedrību pārstāvji, kā arī novada jaunā paaudze.  

Sadarbībai ar nevalstisko sektoru Viesītes novada pašvaldība 2017. gadā turpināja uzturēt un 

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

ikvienai organizācijai ir iespēja publiskot informāciju par sevi. Viesītes pilsētā pie Kultūras pils 
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darbojas elektroniskais LED ekrāns, kas paredzēts iedzīvotāju informēšanai par dažādiem pasākumiem 

un citām aktualitātēm. Uz ekrāna tiek pārraidītas aktualitātes par plānotajiem pasākumiem novadā un 

Sēlijā, foto attēli no novadā esošajiem tūrisma objektiem, video materiāli par pašvaldības aktualitātēm. 

Ekrāns darbojas diennakts režīmā. 

Tiek rīkotas tikšanās ar novada iedzīvotājiem un uzklausīti viņu jautājumi un ierosinājumi Šīs 

diskusijas tiek organizētas visos novada pagasta centros, lai līdzdalība būtu iespējama plašam 

iedzīvotāju lokam.  

 

6. Finanšu resursi un iestādes darbības rādītāji 

6.1. Viesītes novada pamatbudžets 

(EUR) 

IEŅĒMUMI                

Izpilde 

2017.gadā 

Izpilde 

2016.gadā 

% pret 

2016.g. 

Iedzīvotāju Ienākuma nodoklis no Valsts kases sadales 

konta no pārskata gada ieņēmumiem 1722796 1559337 111 

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi  

 237815 224592 106 

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm  

 20224 20845 97 

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem  

 853 619 138 

Saņemts no sadales konta IINodoklis 13140 0 0 

Ieņēmumi no ieguldījumu meitas un asociētās 

kapitālsabiedrībās pārdošanas un pārvērtēšanas 226786 13327 1702 

Pārējie ieņēmumi no dividendēm 1303 1079 121 

Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu 

atlikumiem Valsts kasē , kredītiestādēs 58 100 58 

Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas 1303 1915 68 

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās 2205 0 0 

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, 

grozīšanu un papildināšanu 168 0 0 

Pašvaldību nodevas 210 0 0 

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 162 0 0 

Naudas sodi un sankcijas 1567 0 0 

 

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 6628 2239 296 

 

Ieņēmumi no zemes,meža īpašuma pārdošanas 423514 103474 410 

Ieņēmumi no vecāku maksām 2183 1731 127 

 

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 10462 8133 129 
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Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem 

kancelejas pakalpojumiem 45 46 98 

Ieņēmumi par telpu nomu 5812 6472 90 

Ieņēmumi par zemes nomu 4369 4220 104 

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 920 0 0 

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 6592 6610 100 

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 9231 14787 63 

Iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības 

par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, t.sk. 

autoavārijā cietušu automašīnu 0 363 0 

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 18808 8723 216 

Ieņēmumi no naturālā veidā saņemtajām materiālajām 

vērtībām 6483 11166 58 

Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi 75200 66 113940 

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2029 23037 9 

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji 

finansētām personām un no budžeta nefinansētām 

iestādēm 1510 800 189 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 

mērķim 1010623 785624 129 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 914987 869157 106 

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumi 

ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts 

budžeta iestādēm 116156 34476 337 

Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta 

iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti 43038 1414 3044 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 94133 59666 158 

IEŅĒMUMI KOPĀ 4971189 3764138 132 

 
                                                                                                                                                                         (EUR) 

IZDEVUMI PA FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 2017.g. 2016.g. 

% pret 

2016.g. 

Vispārējie valdības dienesti 
474627 490039 97 

Policija 
20646 21771 95 

Bāriņtiesa 
39414 32352 122 

Attīstības un plānošanas nodaļa 
144935 112671 129 

Saimniecības nodaļa 
1049503 802220 131 

Ielu apgaismojums 
105183 4279 2459 

Atpūtas, kultūra un sporta pasākumi 
589258 548849 108 

Izglītība (pirmsskolas, pamata un vidējā) 
2144242 1313458 164 
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Interešu izglītība (Mūzikas un mākslas skola, Sporta skola) 
380523 272228 140 

Sociālā aizsardzība un palīdzība 
401934 398234 101 

IZDEVUMI KOPĀ 4710633 3996101 118 

 

 

 

6.2.Viesītes novada speciālais budžets 

(EUR) 

 
Izpilde 

2017.gadā 

Izpilde 

2016.gadā 

% pret 

2016.g. 

IEŅĒMUMI KOPĀ 
151838 182522 84 

Nodokļu ieņēmumi 
17759 17012 105 

Pārējie ieņēmumi 
123 146 85 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 
1387 1387 100 

Transferti 
132569 163977 81 

IZDEVUMI KOPĀ 
172316 185972 93 

Vispārējie valdības dienesti 
0 0 0 

Vides aizsardzība 
172316 180624 93 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 
0 5348 0 

 

6.3. Ziedojumi un dāvinājumi 

(EUR) 

 

Budžeta izpilde   

2017.gadā 2016.gadā 
% pret 

iepriekšējo 

gadu 

IEŅĒMUMI KOPĀ 
500 300 167 

Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi  
500 300 167 

IZDEVUMI KOPĀ 
480 0 100 

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 480 0 100 
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6.4.Aizņēmumi 

Nr Mērķis 

Līguma 

parakstīšana

s datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmu

ma līguma 

neatmaksā

tā summa 
(EUR) 

1 

Radniecīgās kapitālsabiedrības  SIA 

''Viesītes Komunālā Pārvalde" 

pamatkapitāla palielināšanai KF projekts 

''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Viesītē'' īstenošana 

20.02.2014 20.02.2044 1075935 

2 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai PII ''Zīlīte'' 

Pavasara ielā 6a 

17.04.2014 20.03.2024 166950 

3 

Radniecīgās kapitālsabiedrības  SIA 

''Viesītes Komunālā Pārvalde" 

pamatkapitāla palielināšanai KF projekts 

''Siltumenerģijas   pārvades sistēmas 

efektivitātes paaugstināšana  Viesītē'' 

īstenošana 

19.06.2014 20.06.2044 349482 

4 
Viesītes vidusskolas un Viesītes Sporta 

skolas sporta kompleksa jaunbūve 
08.03.2016 20.02.2046 315609 

5 Viesītes Jauno kapu kapliča 05.05.2016 20.04.2046 233130 

6 

Pavasara ielas un Sporta ielas Viesītē 

atsevišķu posmu seguma maiņa un ietves 

būvdarbi 

13.07.2016 20.07.2016 71820 

7 
Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi-Ķēķāni-

Zīlāni pārbūve 
29.06.2017. 20.06.2027. 201481 

8 
Ceļo gudri apmeklē Lietuvu un Latviju 

Mīlestības takas 2.kārtas pārbūve 
31.08.2017. 20.08.2027. 47250 

9 Telefona aparāts 04.05.2016. 02.05.2018. 69 

10 Telefona aparāts 31.10.2016. 30.10.2018. 69 

11 Telefona aparāts 03.11.2016. 02.11.2018. 70 

 Aizņēmumu kopsumma   2461865 

     
  

 

6.5.Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

(EUR) 

Finansiālie rādītāji 2017.gads 2016.gads 
% pret 

iepriekšējo 

gadu 

IEŅĒMUMI 4971189 3764138 132 

Nodokļu ieņēmumi 
1981688 1805393 110 

Nenodokļu ieņēmumi 
665740 122034 546 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 
143314 85574 168 

Transferti 
2180447 1751137 125 

IZDEVUMI 
4710633 3996101 118 
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Kārtējie izdevumi 
3547887 3103748 115 

Procentu izdevumi 
228 1441 16 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 
217328 214476 102 

Uzturēšanas izdevumu transferti 
119683 117529 102 

Kapitālie izdevumi 
755818 483911 157 

Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš 

69689 74996 93 

 

 

 

6.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 

Posteņa nosaukums 

  

Sākotnējā vērtība uz 31.12.2017.  

EUR 

ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI 14528057 

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 86126 

PAMATLĪDZEKĻI 14441931 

Zeme, ēkas un būves  12517596 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 172701 

Pārējie pamatlīdzekļi  1134506 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 125042 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 416198 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi  75888 

 

7.Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 

ES fondu un programmu līdzfinansēti projekti 2017.gadā  
 

  Projekta 

kopējais 

budžets 

EUR 

ES vai citu 

finanšu avotu 

līdzfinansējums  

Veiktie darbi Statuss  

ELFLA, LAD 
Pamatpakalpojumi 

un ciematu 

atjaunošana lauku 

apvidos 

Pašvaldības ceļa S7 

Ozoliņi – Ķeķāni - 

Zīlāni pārbūve 

256 021 230035 Pārbūvēts ceļa posms 

3,040 km garumā 
Īstenots 

2017.g.  

ELFLA, LAD  
Pamatpakalpojumi 

un ciematu 

atjaunošana lauku 

apvidos 

Pašvaldības ceļa  V19 

Jaunkančuki – Priede 

– Ikšķiles pārbūve 

564 940 508 446 Pārbūvēts ceļa posms 

7,814 km garumā 
Uzsākts 

2017.g., 

tiks 

pabeigts 

2018.gadā  
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ELFLA, 

LEADER 

Mīlestības takas 

atjaunošana veselīga 

dzīvesveida un vides 

izglītības 

veicināšanai”  

27405 27405 Atjaunota Mīlestības 

taka veselīga 

dzīvesveida un vides 

izglītības 

veicināšanai no 

Viesītes Mazā ezeriņa 

līdz putnu vērošanas 

vietai – Draudzības 

kalniņam. 

Īstenots 

2017.g 

ELFLA, 

LEADER 

Aktīvās atpūtas vietas 

labiekārtošana 

Viesītes novada 

Elkšņu ciemā 

31612 27145 Izveidota labiekārtota 

aktīvās atpūtas vieta 

Elkšņu ciemā 

Projekts 

tiks 

pabeigts 

2018.gadā 

ELFLA, 

LEADER 

Aprīkojuma iegāde 

Viesītes JIC 

2365 2128 Iegādāts  virtuves 

aprīkojums JIC  
Īstenots 

2017.g 

ELFLA, 

LEADER 

Videonovērošanas 

tīkla izveide Viesītes 

novadā 

10708  9637 Uzstādītas 13 

videokameras ar 

nepieciešamo 

aprīkojumu Elkšņos, 

Lonē, Ritē un Viesītē 

Īstenots 

2017.g 

ELFLA, 

LEADER 

Norobežojošo barjeru 

iegāde iedzīvotāju 

drošībai publiskos 

pasākumos Viesītes 

novadā 

3889  3500 Iegādātas 14 

norobežojošās 

barjeras  

Īstenots 

2017.g 

ELFLA, 

LEADER 

Viesītes Radošās 

Rezidences 

izveidošana  

29878 0  Projekts 

tika 

pārtraukts  

Zivju fonds  Inventāra iegāde zivju 

resursu aizsardzības 

pasākumu 

nodrošināšanai 

Viesītes novada 

ūdenstilpēs 

3599 2663 Iegādāts 

ūdensizturīgs 

binoklis, nakts 

redzamības ierīce, 

drons un 5 

videonovērošanas 

kameras 

Īstenots 

2017.g 

INTERREG 

Latvijas-

Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 

2014 - 2020 

„Travel Smart – visit 

Lithuania and Latvia”  

107058 90999 Plānots izveidot 

interaktīvu tūrisma 

maršrutu Latvijā un 

Lietuvā, sakārtot 

Mīlestības takas 

infrastruktūru Viesītē, 

iegādāt aprīkojumu 

tūrisma informācijas 

punktam, kas atrodas 

Viesītes muzeja 

“Sēlija” ēkā, objektu 

pieejamības 

uzlabošanai, 

organizēt divus 

apmācību seminārus 

tūrisma jomā 

iesaistītiem 

speciālistiem un 

pieredzes apmaiņas 

braucienu uz Poliju, 

izstrādāt  tūrisma 

bukletu trijās valodās. 

Uzsākts  

2017.gadā, 

turpināsies 

līdz 

2019.g  

ESF Vietējās sabiedrības 

veselības veicināšana 

un slimību profilakse  

47515 40387 Veicināt sabiedrības 

veselību, īstenojot 

pasākumus 

Projekts 

līdz 

2019.g. 

ESF  Atbalsts izglītojamo 23096 23096 Atbalsts pašvaldības Uzsākts, 
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individuālo 

kompetenču attīstībai”  

vispārējo izglītības  

iestāžu 

izglītojamajiem 

turpināsies 

2018 – 

2019.g. 

ESF  “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas 

samazināšanai”  

Budžets 

atkarīgs no 

veiktajām 

darbībām 

Budžets 

atkarīgs no 

veiktajām 

darbībām 

Ilgtspējīgas 

sadarbības sistēmas 

veidošanu starp 

pašvaldību, skolu, 

pedagogiem un 

vecākiem 

Uzsākts 

2018 

turpināsies

-2020.g. 

Erasmus+  “Kvalitatīva jaunatnes 

darba kompetences”  

28 610 28610 Organizētas jauniešu 

apmācības  
Uzsākts 

2017-

2018.gadā 

Erasmus+ Words Unite Us 27 715 27715 Starptautiska 

sadarbība, skolēnu un 

skolotāju izglītošana 

Īstenots 

2017.g 

Erasmus+ RECOGNIZE, 

REMEDY AND RE-

ENGAGE 

19 850 19850 Uzlabots mācību 

process, apmācīti 6 

pedagogi  

Īstenots 

2017.g  

Erasmus+ The continuous 

development of 

teaching staff in a 

multicultural 

environment 

16450 16450 Iesaistīti skolotāji, 

izstrādātās un 

aprobētas jaunas 

metodes, izveidota 

skolotāju 

profesionālās 

pilnveides 

programma 

ieteikumu veidā 

Tiks 

pabeigts 

2018.gadā 

Profesionālās 

pilnveides 

izglītības 

programma 

„Uzņēmējdarbī

bas pamati” 

 Dalība SIA 

„Latvijas 

uzņēmējdarbības un 

menedžmenta 

akadēmijas” Mācību 

centra „LUMA 

Vislatvijas skolu 

projekts „Esi līderis”  

2745  pašvaldības 

līdzfinansējums  
1 041 

Atbalsts skolēniem  Uzsākts 

2015. gada 

janvārī un 

noslēgsies 

2018. gada 

janvārī 

AS Latvijas 

Valsts Meži 

atbalstītā 

Zemgales 

kultūras 

programmā 

Sēlijas amatnieku 

jampadracis Viesītē 

1510 1510 Organizēts pasākums 

ar amatnieku 

piedalīšanos. 

Notikusi pieredzes 

apmaiņa, apmācīti 

iedzīvotāji.  

Īstenots 

2017.g 

Meža attīstības 

fonds 

Pašvaldību labie darbi 

parkos Latvijas 

100gadei 

296 296 Atjaunotas laipas 

Riekstu meža parkā, 

organizēts pasākums  

Īstenots 

2017.g  

 

8. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

Pārskata gadā ir uzsākts pašvaldības finansēts projekts  ”Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkciju 

maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām”. Būvdarbu laikā bijušās 

arodskolas ēka tiks pārbūvēta par modernu un visām prasībām atbilstošu Veselības un sociālās aprūpes 

centru.  Projekta kopējās izmaksas EUR 1 484 972. 

Plānots izstrādāt un iesniegt Vides fonda konkursā vērtēšanai projektus: “Viesītes ezera 

apsaimniekošanas noteikumu izstrāde” un “Aktīvās atpūtas vietas pie Viesītes ezera pieejamības 

uzlabošana”.  

Uzsākt  Jaunu Interreg Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības projektu īstenošanu:  
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 „Sustainable, sociable and active Viesite and Rokiškis communities” ar kopējo 

budžetu 199650 EUR, tai skaitā Viesītes novada budžets EUR 101143, programmas 

līdzfinansējums EUR 85 972, pašvaldības līdzfinansējums 15% no attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda EUR 15 171. Galvenās aktivitātes: sakārtot bērnu rotaļu laukumu 

Viesītes centrā, uzbūvēt žogu apkārt multifunkcionālajam stadionam, organizēt 

iekļaujošus pasākumus iedzīvotājiem, nodrošināt pieredzes apmaiņu starp partneriem, 

organizēt apmācības speciālistiem. 

 „Conservation of biodiversity in open wetland habitats of the LV-LT cross-border 

region applying urgent and long-term management measures”. Sadarbībā ar 

partneriem Lietuvā un Latvijā ir izveidots projekts prioritātē „Ilgtspējīga un tīra vide”. 

Projektā plānotās darbības ir vērstas uz dabas daudzveidības saglabāšanu mitrājos. 

Galvenās aktivitātes dabas aizsardzības plāna izstrāde Supes purvam, mācības zemju 

īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas Natura 2000 teritorijā, apmācības speciālistiem, 

pieredzes apmaiņa, informatīva materiāla izgatavošana, aprīkojuma iegāde.  

 „Improvement of Quality and Accessibilityof Social Services in MidBaltic Region”, 

kura īstenošanas rezultātā tiks izveidots Dienas centrs Viesītē. Centra mērķis sniegt 

sociālo atbalstu konkrētām mērķa grupām, izprotot iedzīvotāju vajadzības. Tas dos 

iespēju cilvēkiem bagātināt savu sociālo dzīvi, apmeklēt informatīvus un izglītojošus 

pasākumus, pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku un aktīvi iesaistīties pilsoniskas un 

atvērtas sabiedrības veidošanā. Iesaistot mērķa grupas dienas centra aktivitātēs, tiks 

veicinātas personu spējas pilnīgāk integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt 

pašnoteikšanas spējas, tiks veicināta komunikācija starp pensijas vecuma cilvēkiem un 

cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī tiem, kuriem vajadzīgs morāls atbalsts. Dienas centra 

mērķauditorija: seniori, cilvēki ar invaliditāti, bezdarbnieki, maznodrošinātas/trūcīgas 

ģimenes un personas, aprūpes iestādes cilvēki. Viesītes novada budžets EUR 109 250, 

tai skaitā programmas līdzfinansējums EUR 92 862, pašvaldības līdzfinansējums EUR 

16 387. 

 

9.Iestāžu un kapitālsabiedrību (ar 100% pašvaldības kapitāla daļām) īss darbības 

raksturojums 

9.1.Elkšņu pagasta pārvalde 

Elkšņu pagastā 2017. gadā tika iesniegts un apstiprināts un 2018.gadā tiks realizēts projekts 

„Aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Elkšņu ciemā”, tiks izbūvēts rotaļu laukums bērniem 

un aktīvās atpūtas vieta pieaugušajiem. 

Uzstādītas 7 ceļa norādes uz skatu torni Ormaņkalnā un 10 ceļa norādes uz lauku viensētām. 

Uzstādīts atkritumu konteiners stiklam un plastmasai Klauces kapsētā. 

Veikta malu noņemšana un ieloces veidošana ceļiem E17 Dzeņi – Elkšņi– 200 metri; E14 

Jasmīnes– Kalniņi- 200 metri. 

2018. gadā plānotie darbi: 

Ceļa E17 Dzeņi-Elkšņi posma viena kilometra garumā rekonstrukcija. 

9.2.Rites pagasta pārvalde 

 Pārskata gadā Rites pagastā veiktie darbi: 

 Rites pagasta centrā (,,Rozes”) uzstādīti 5 apgaismes stabi  5081 EUR apmērā; 

 Uzstādītas video novērošanas kameras pie Rites pamatskolas un pārvaldes ēkas; 

 Izveidota veselības jeb ,,baskāju’’ taka; 
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 Uzstādītas ceļa norādes zīmes uz viensētām; 

 Atjaunoti vārti ,,Tiltiņu” kapsētā; 

 Izzāģēti bīstamie koki ,,Tiltiņu’’ un ,,Ilzu’’ kapsētās; 

 Izveidotas jaunas košumkrūmu dobes Pagastmājas parka teritorijā; 

 Atjaunots un papildināts bērnu rotaļu laukums; 

 Veikts kosmētiskais remonts pārvaldes ēkā ; 

 Pie daudzīvokļu mājām novietotas smilšu kastes ielu kaisīšanai. 

  2018. gadā plānotie darbi: 

 Turpināt darbu pie apgaismes stabu  uzstādīšanas daudzīvokļu māju pagalmos; 

 Izveidot laukumu pusaudžiem pagasta centrā; 

 Atjaunot vārtus ,,Pormaļu” kapsētā; 

 Veikt kosmētisko remontu ,,Melderišķu’’ kapličā; 

 Veikt  pārvaldes katlu mājas malkas šķūņa remontu; 

 Veikt darbus pārvaldes ēkas pamatu hidroizolācijas un drenāžas izveidei; 

 Uzstādīt 25 māju norāžu zīmes;  

 Kapsētu uzturēšanas darbi ( bīstamo koku izzāģēšana, teritoriju appļaušana). 

 

9.3.Saukas pagasta pārvalde 

Pārskata gadā Saukas pagastā paveiktie  darbi: 

 Iekšpagalmu asfaltēšana Lones ciematā (daudzdzīvokļu mājas Nr. 2, Nr. 3); 

 Saukas pagasta pārvaldes fasādes kosmētiskais remonts (Lones bibliotēka); 

 Uzbrauktuves izveide Saukas pagasta pārvaldes ēkai. (Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām); 

 Durvju nomaiņa Saukas pagasta pārvaldes ēkai; 

 Logu nomaiņa pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem (Aronijas 5.) nomainīts 1 logs; 

 Ikdienas uzturēšanas darbi pavasara, vasaras sezonā pašvaldībai piederošajā teritorijā 

(appļaušana, atkritumu savākšana.); 

 Smiltaines, Galvānu kapsētu uzturēšana, apzaļumošana; 

 Pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšana. Apstrāde ar pret putekļu maisījumu ( Saukas pagasta 

Kalna iela).   

2018. gadā plānotie darbi: 

 Stāvlaukumu paplašināšana pie daudzdzīvokļu mājām Saukas ciematā (Māja Nr.2. Māja Nr.3); 

 Asfalta seguma maiņa (Sauka, Māja Nr. 3); 

 Saukas bibliotēkas remonts (koridors); 

 Stāvlaukuma paplašināšana Lones ciematā (Aronijas 4); 

 Ielas apgaismojuma modernizēšana Saukas ciematā; 

 Saukas pagasta pārvaldes 2. stāva klientu uzgaidāmās telpas remonts; 

 Saukas pagasta pārvaldes fasādes uzlabošanas darbi; 

 Brīvdabas estrādes (Lonē) kāpņu labiekārtošana; 

 Notekūdeņu grāvja tīrīšana un remontēšana Saukas ciematā; 

 Ikdienas darbi (apzaļumošana, appļaušana) pašvaldībai piederošās teritorijās; 

 Ikdienas uzturēšanas darbi pašvaldības ceļiem. 
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9.4 Bāriņtiesa 

Nr.  2016.gads 2017.gads 

1 Bāriņtiesas lietvedībā esošas lietas  

 Šajā gadā no jauna iesāktas lietas 

99 

8 

109 

19 

2 Saņemti, reģistrēti un izskatīti iesniegumi 26 62 

3 Reģistrēta korespondence 

 saņemtas vēstules 

 nosūtītas vēstules 

 

143 

288 

 

180 

294 

4 Pieņemti lēmumi 26 40 

5 Bāriņtiesas psihologs veicis izpētes darbu ar ģimenēm un sniedzis 

atzinumu 

11 16 

6 Prasības pieteikumu sagatavošana un sniegšana tiesā par 

aizgādības tiesību atņemšanu 

2 1 

7 Personas, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības

  

1 1 

8 Ģimeņu skaits, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērnu aprūpe 

un audzināšana  

 bērnu skaits kopā ģimenēs  

6 

 

23 

5 

 

13 

9 Personu skaits, kurām pārtrauktas aizgādības tiesības 

Personu skaits, kurām atjaunotas aizgādības tiesības 

6 ( 6 bērni) 

1 (2 bērni) 
4 (9 bērni) 

3 (2 bērni) 

10 Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits 

 audžuģimenē 

 aizbildņa ģimenē 

 institūcija 

18 

4 

13 

1 

20 

5 

15 

0 

11 Ārpusģimenes aprūpes veids 

 audžuģimenes 

 aizbildņi 

 

2 

11 

 

3 

13 

12 Pārraudzībā no citām bāriņtiesām saņemtas lietas par aizbildnībā 

esošiem  bērniem 

11 8 

13 Viesītes novadā esošo adoptējamo bērnu skaits  4 4 

14 Aizgādnības lietas par personām ar rīcībspējas ierobežojumiem 5 6 

15 Bāriņtiesas lēmumi, kuri pārsūdzēti tiesā un atstāti spēkā 0 1 

16 Iekasēta valsts nodeva, veicot notariālās darbības (sagatavoti 

dokumentu projekti, nostiprinājuma lūgumi, apliecināti darījumi, 

pilnvaras, parakstu īstums) un  

1828 EUR 2045 EUR 

 

Kopsavilkums 

 Bāriņtiesas darba apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies. 

 Pieaudzis lietu skaits par bērna personisko interešu aizstāvību un bērnu nodošanu citas 

personas aprūpē Latvijā. 

 Lietu izskatīšanā un apstākļu izvērtēšanā notiek aktīva sadarbība ar Valsts policiju, Valsts 

probācijas dienestu un Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Rajona tiesām, Sociālajiem dienestiem un 

Bāriņtiesām. 

 Bāriņtiesa regulāri veic ģimeņu apsekošanu, dzīves apstākļu pārbaudes un sarunas ar 

administratīvā procesa dalībniekiem, kā arī izvērtē riskus, lai pieņemtu pamatotus lēmumus. 

 Pārskata gada 19.aprīlī veiktajā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas plānotajā 

pārbaudē bāriņtiesas darbībā būtiski pārkāpumi netika konstatēti. 

 Pārskata gadā, kvalifikācijas paaugstināšanai, bāriņtiesas darbinieki (locekļi, priekšsēdētāja un 

psihologs) apmeklēja kursus Pašvaldību mācību centrā. 
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9.5.Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, Viesītes novada pašvaldības policijā, 2017. gada laikā 

reģistrēti 39 iesniegumi no Viesītes novada juridiskām personām un iedzīvotājiem, saņemti un 

apkalpoti 174 personu izsaukumi, gada laikā palielinājusies tendence iedzīvotājiem izteikt mutiskas 

sūdzības, īpaši piezvanot, bez iesnieguma iesniegšanas, baidoties no iespējamajām sekām, 214 

gadījumi, kuri no pašvaldības puses nekavējoties tiek pārbaudīti, lielākoties informācija apstiprinās.   

Par saistošo noteikumu nepildīšanu brīdinātas 97 personas.  

Viesītes pašvaldības policijā ar dažādiem jautājumiem griezušies 228 Viesītes novada 

iedzīvotāji, 92 gadījumos veikts darbs ar nepilngadīgām personām.  

Veikti 73 reidi novada ūdenstilpju apsekošanā, pārbaudīti 258 makšķernieki, atrasti 

bezsaimnieku 310 metri nelegāli ieliktie zvejas tīkli, ziemas mēnešos izņemtas 189 neatļautie 

makšķerēšanas rīki. Sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju, 

Probācijas dienestu 82 gadījumos, pārbaudīti 111 transportlīdzekļi un to vadītāju dokumenti. 11 

gadījumos sniegta palīdzība Valsts neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam, 2 gadījumos atverot 

īpašumu un 9 gadījumos pavadot slimnieku uz Daugavpils psihoneiroloģisku slimnīcu.  

94 gadījumos veikta īpašumu un 46 gadījumos ceļu stāvokļa apsekošana. Viesītes novada 

pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Viesītes novadā sastādījusi 33 

administratīvā pārkāpuma protokolus.  

Veikta sabiedriskās kārtības nodrošināšana 32 publiskajos pasākumos. Aizvadītajā gadā 

pašvaldības policija veica lielu darbu ar Viesītes novada domes nekustamo īpašumu apsekošanas un 

sakārtošanas komisiju, tika apsekoti 83 īpašumi, par dažādiem pārkāpumiem (iepriekšējā gada 

nenopļautā kūla, piesārņojums, invazīvie augi u.c.) tika izsūtīti 62  brīdinājumi.  

Aizvadītajā gadā īpaša uzmanība tika veltīta dzīvnieku un putnu slimību izplatības apkarošanas 

noteikumu kontrolei.  

2018 gadā pastiprināti tiks turpināts iesāktais darbs, īpaši ezeru kontrolei zivju nārsta laikā. 

Sadarbībā ar visiem pašvaldības dienestiem tiks kontrolēta kārtība Viesītes novada teritorijā, veicināta 

sadarbība, informācijas apmaiņa ar kaimiņu novadu dienestiem. 

9.6.Sociālais dienests 

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

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

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

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

pārstāvjiem. 

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

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

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

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

   Kopumā Viesītes novada Sociālajā dienestā saņemti 1835 iesniegumi un pieņemti attiecīgi 

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

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

vairāk kā 50 ģimenēs. Noslēgti līgumi par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu 15 gadījumos. 

 Izskatīti 43 gadījumi un pieņemti lēmumi par valsts apmaksātā sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma nepieciešamību. Izskatīti 2 gadījumi par īslaicīgās sociālās aprūpes piešķiršanu un 

pieņemti attiecīgi lēmumi, izskatīti 4 gadījumi par ilglaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma 

nepieciešamību un pieņemti attiecīgi lēmumi. Sociālā palīdzība piešķirta un pieņemti attiecīgi lēmumi 

1771 gadījumos. 
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   Lai vientuļie vecie cilvēki pēc iespējas ilgāk savas vecumdienas varētu pavadīt savā ierastajā 

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

mājās” saņēma 25 personas. 

   Lai sociālā dienesta darbinieku pilnveidotu savas zināšanas, tika apmeklēti semināri un kursi 

par tēmām: cilvēku tirdzniecība, speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, risku izvērtēšana 

sociālajā darbā ar ģimenēm un bērniem, rehabilitācijas plānu izstrāde un ieviešana, bērnu tiesību 

nodrošināšana deinstitucionalizācijas procesā u.c.  

   Projekta „Atver sirdi Zemgalē” izvērtēti 10 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, lai 

nodrošinātu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. 

   Sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru, A/S „Dobeles Dzirnavnieks” un biedrību 

„Sarkanais krusts”, izsniegti 800 ES pārtikas komplekti, 174 higiēnas komplekti, 31 skolas piederumu 

komplekti, 7 higiēnas komplekti zīdaiņiem, 7 pārtikas komplekti zīdaiņiem novada vistrūcīgākajām 

personām/ģimenēm. 

   Gada nogalē izveidota Viesītes novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu, kuras 

sastāvā ir pašvaldības policijas, sociālā dienesta, bāriņtiesas, izglītības iestādes pārstāvji. 

  Adventes laikā Sociālajā dienestā tika organizēta Adventes laika izstāde, kuras laikā varēja apskatīt 

un pēc nepieciešamības iegādāties vietējo novadnieku roku darinājumus – gan ēdamas, gan neēdamas 

lietas. Paldies visiem, kas palīdzēja un atbalstīja pasākuma organizēšanā! 

   Kopumā pagājušais gads ir bijis darbīgs ar daudz profesionāli atrisinātām situācijām un 

atrastiem risinājumiem. 

9.7. Darbs ar jaunatni 

 

Pārskata gadā Jaunatnes lietu speciālistes paveiktais: 

1. Turpināta sadarbība ar Politikos tyrimų ir analizės institutas Lietuvā. 

2. Regulāri veikts darbs ar jauniešiem Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā. 

3. Noorganizēta foto akcija novada iedzīvotājiem “Padari savu novadu skaistāku” 

4. Jauniešu dome sadarbībā ar Skolēnu Saeimu šogad vienojās kopīgā labdarības akcijā un 

sarūpēja 22 dāvanas Viesītes novada bērniem- invalīdiem. 

5. Īstenots LEADER projekts “Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra 

pakalpojumu paplašināšanai”, kura ietvaros iegādāts virtuves aprīkojums  Viesītes Jaunatnes 

Iniciatīvu centrā. Projekta attiecināmās izmaksas ir 2365 EUR. 

6. Turpināta sadarbība jaunatnes jomā starp Sēlijas novadiem (Ilūkstes, Viesītes, Aknīstes, Salas, 

Jaunjelgavas, Neretas un Jēkabpils ) un Krustpils novadu.  

 Realizēta  trešā jauniešu diena Sēlijas novada jauniešiem, 2017. gadā tā notika 

Jaunjelgavas  novadā. 

 No 20. Līdz 21.jūlijam realizētas apmācības Sēlijas novadu jauniešiem “Izroc ideju 

projektam”. 

 Viesītes jaunieši regulāri piedalījās Ceļojošā Sēlijas Ģenerāļu kausa izcīņas posmu 

sacensībās Sēlijas novados. 

7. Pasniegta 2015. gadā izveidotā nominācija pašvaldības apbalvojumos “Gada jaunietis”, kuru 

šogad saņēma viens jaunietis. 

8. Aktīvi turpināja darboties Sēlijas novadu apvienības Jauniešu padome “SēJa”, kuru no katra 

Sēlijas novada  pārstāv 2 jaunieši. 

9.  Ceturto gadu organizēts jauno grupu konkurss “HOMESICK 2017”. Šogad konkurss pulcēja 

14 jaunās grupas no visas Latvijas – Rēzeknes, Liepājas, Rīgas, Neretas, Ilūkstes, Jelgavas, 

Gulbenes, Jēkabpils un Daugavpils. Konkursu rīko Viesītes jauniešu dome sadarbībā ar 

Viesītes Kultūras pili un Viesītes novada pašvaldību. 

10. Aicināti iedvesmojoši vieslektori- Amerikas latvietis, filmu režisors Holivudā. 
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11. Aktīvi turpina darboties Viesītes Māmiņu klubs. 

12. Īstenota jauniešu un Viesītes domes deputātu tikšanās pasākumā “Kafija ar politiķiem”, kuras 

laikā jauniešiem bija iespēja uzdot politiķiem sev interesējošos jautājumus. 

13. Pirmajā septembrī Viesītes vidusskolas 7.-12. klašu audzēkņiem un skolotājiem  bija iespēja 

piedalīties Stendera Biedrības organizētajā konferencē “Kā Viesītes skolnieks var būt 

veiksmīgs?”. To vadīja SIA Roche Latvija direktors, Stendera Biedrības loceklis un moderēja 

mākslas konsultante un izaugsmes trenere. 

14. Novembra pirmajās dienās  Jaunjelgavā notika pasākums «Latvijas karavīrs laikmetu griežos», 

kurš pulcēja vairāk nekā 300 jaunieši vecumā līdz 18 gadiem no dažādām Latvijas jaunatnes 

organizācijām un Sēlijas novadu skolām. Pasākuma mērķis ir Latvijas jaunatnes saliedēšana, 

jauniešu valstiskā un patriotiskā audzināšana. 

15. No 3. līdz 11. septembrim Lietuvā, Daugirdikšes mācību centrā norisinājās starptautisks 

Erasmus+ Programmas projekts „Mobile youth work”. Tas bija apmācību kurss par mobilo 

darbu ar jaunatni-  darbu ar jauniešiem vietās, kur nav jauniešu centra vai jauniešu lietu 

speciālista. 

16.  Programmas laikā tika apgūtas zināšanas par to kā piesaistīt jauniešu interesi, izprast viņu 

vajadzības un to kā tās pareizi īstenot. Viesītes novadu šajā projektā pārstāvēja 3 jaunieši. 

17. No 22.-29. augustam Viesītes novada Jaunatnes lietu speciāliste un Jauniešu domes pārstāve 

apmeklēja starptautiskas Erasmus+ apmācības “Jauniešiem draudzīgi pakalpojumi”. 

Apmācības norisinājās Kauņā un pulcēja 30 jaunatnes jomas pārstāvjus un darbiniekus no 6 

dažādām valstīm- Norvēģijas, Slovēnijas, Turcijas, Portugāles, Lietuvas un Latvijas. 

Apmācības organizētas Erasmus+ projekta ietvaros sadarbībā ar Politikos tyrimų ir analizės 

institutas. 

18. No 11. līdz 18. februārim Lietuvā, Daugirdiškes mācību centrā norisinājās jauniešu apmaiņas 

projekts “Entrepreneurship LAB” (“Uzņēmējdarbības laboratorija”). Tas kopā pulcēja 37 

jauniešus (no 18-26 gadiem) no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Kipras, Bulgārijas un Portugāles.  

Novada jauniešiem regulāri tiek sniegta aktuāla informācija par dažādām iespējām Latvijā un 

ārvalstīs, materiāli pieejami Viesītes novada – Facebook lapā un mājaslapas www.viesite.lv sadaļā 

„Jauniešiem”. 

2018. gadā plānots turpināt aktīvu darbu ar jauniešu iesaistīšanu dažādās aktivitātēs un 

pasākumos novadā un ārpus tā. 

9.8.Pirmsskolas izglītības iestāde „ZĪLĪTE” 

Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas sešas grupas.  

2016/2017. mācību gada pirmajā pusē pirmsskolas izglītības iestādi uzsāka apmeklēt 101 

izglītojamais, no kuriem 47 bija 5-6 gadīgie (obligātais izglītības vecums). Vairākas ģimenes šajā laika 

posmā mainīja dzīves vietu, tāpēc bērnu skaits mācību gada laikā mainījās vairakkārt gan 

pazeminoties, gan paaugstinoties. Otrajā pusgadā izglītības iestādi turpināja apmeklēt 103 bērni, no 

kuriem 47 bija obligātajā izglītības vecumā. 26 bērni, kuriem 2017. gadā palika pilni 7 gadi, mācību 

gadam beidzoties, saņēma apliecību par pirmsskolas izglītības iestādes beigšanu.  

Tāpat kā iepriekšējā gadā pirmsskolas izglītības iestādē notika visi tradīciju svētki, kā arī pārējie 

plānotie  pasākumi. 

Lai pilnveidotu bērnu prasmes un iemaņas, pakāpeniski līdz gada beigām tika iepirktas biroja 

preces, kā arī bērnu literatūra, mācību līdzekļi un materiāli no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem un 

no valsts finansējuma.  
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Iegādāti kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, iepirktas krāsas un materiāli kosmētiskā 

remonta veikšanai telpās un rotaļu laukumos, mazgāšanas līdzekļi un piederumi grupu un citu telpu 

uzturēšanai, veikts kapitālais remonts „Taurenīšu” un „Rūķīšu” grupu telpās un virtuvēs. 

Pirmsskolas izglītības iestādē ”Zīlīte” notikuši visi tradīciju svētki un pārējie paredzētie 

pasākumi. 

 

Pasākums Norises laiks 

Zinību diena 1. septembrī 

Tēvu diena 11. septembrī 

Drošā pasaulē (pasākums bērnu drošībai) septembrī 

Miķeļdienas pasākums 29. septembrī 

Pārgājiens 5-6 gadīgajiem bērniem oktobrī 

Radošs pasākums („Rūķīši”) 27. oktobrī 

Leļļu teātra izrāde vai koncerts bērniem 1-2 reizes mēnesī 

Mārtiņdienas pasākums 10. novembrī 

Es dzīvoju Latvijā (svētki) 17. novembrī 

Radošs pasākums („Ķipari”) 24. novembrī 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks decembrī 

Uzmanies- uguntiņa (pasākums bērnu drošībai) decembrī 

Ziemassvētku pasākumi katrai grupai ar vecākiem decembrī 

Radošs pasākums („Taurenīši”) 12. janvārī 

Leduspuķes aicinājums (pasākums bērnu drošībai) janvārī 

Burbuļdienu raibumiņi (pasākums par bērnu 

veselību un higiēnu) 

janvārī 

Radošs pasākums („Bitītes”) 14. februārī 

Metenītis 24. februārī 

Radošs pasākums („Zaķīši”) 7. martā 

Pasākums vecvecākiem 8. martā 

Lieldienas 14. aprīlī  

Radošs pasākums („Mārītes”) 5. aprīlī 

Māmiņu diena 11. un 12.maijā 

Izlaidumi 25. un 26. maijā 

Rotaļas ar ūdeni (pasākums bērnu drošībai) jūnijā 

Līgo svētki 22. jūnijā 

Bērnu darbu izstāde 1 reizi ceturksnī 

 

9.9.Rites pamatskola 

Skolā mācās 55 skolēns 1.-9.klasēs, pirmsskolas izglītībā 21 audzēknis. 

Skolā strādā 11 skolotāji un 6 tehniskie darbinieki. 

Rites pamatskola piedāvā vispārējās pamatizglītības (kods 21011111), speciālās pamatizglītības 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), speciālās pamatizglītības 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) un pirmsskolas izglītības (kods 

01011111) programmu apguvi. 

Skolā darbojas deju, sporta pulciņi, ansamblis. 

 

Skolas tradīciju pasākumi: 

 Zinību diena 

 Mārtiņdienas gadatirgus 

 Sporta dienas 
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 Ziemassvētku koncerts 

 Mātes dienas koncerts 

 Pēdējā zvana diena 

 Mācību ekskursijas 

 Pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts maijā 

 Izlaidums 

 

Skolotāju izglītība un tālākizglītība: 

 augstākā pedagoģiskā – 11 skolotājiem; 

 maģistra grāds pedagoģijā – 3 skolotājiem; 

 visi skolotāji apguvuši 36 stundu kvalifikācijas kursu programmas mācāmajos mācību 

priekšmetos. 

Mācību darba rezultāti: 

I. Skolas vidējais mācību sasniegumu rezultāts ir 6,4 balles. Visās klasēs gada vidējais vērtējums 

ir 6,3 līdz 7,4 balles. Skolā 38% skolēnu sekmes ir tikai augstā un optimālā līmenī. 

II. Skolas vidējais apguves rezultāts Valsts pārbaudes darbos ir 60%, kas ir nedaudz zemāks nekā 

iepriekšējā mācību gadā. Rezultāti VPD par 0,7% zemāki nekā Viesītes vidusskolā un par 

0,4% zemāki nekā vidēji bijušā Jēkabpils rajona skolās.  

III. 2017.gadā Rites pamatskolas skolēni aktīvi piedalījušies starpnovadu mācību priekšmetu 

olimpiādēs un konkursos kur ieguvuši godalgotas vietas: 

 sākumskolas latviešu valodas olimpiāde –3.vieta; 

 sākumskolas matemātikas olimpiāde –3.vieta; 

 sākumskolas sociālo zinību olimpiāde – atzinība; 

 starpnovadu sākumskolas kombinētā olimpiāde – 3.vieta, atzinība; 

 konkurss „Ieskaties dabā” – 3.vieta; 

 bioloģijas olimpiāde – 2.vieta 

 dabas zinību konkurss – atzinība; 

 krievu valodas konkurss – 2.vieta. 

IV. 2017.gadā Rites pamatskolas skolēni piedalījušies dažādās skatēs un sporta sacensībās un 

ieguvuši godalgotas vietas: 

 starp novadu skatuves runas konkurss – I pakāpe, II. pakāpe, reģionālais skatuves runas 

konkurss – I pakāpe; 

 tautas bumbas sacensības meitenēm – 2.vieta; 

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

 mūsdienu dejas konkurss –I. pakāpe, reģiona skate – pateicība. 

 

Dalība plašsaziņas līdzekļu un dažādu institūciju organizētajos konkursos, aktivitātēs: 

 Ziedot.lv radošo darbu konkurss Ziemassvētku zīmējumi bērniem, kas ārstējas 

rehabilitācijas centrā „Poga” – pateicības, konfekšu paciņas; 

 Latvijas Bankas zīmējumu konkurss – pateicība; 

 Letonika.lv valodas prasmju konkurss – pateicība; 

 Vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības zīmējumu konkurss – atzinība; 

 Drossinternets.lv zināšanu konkurss – dalība. 

Skolas finanšu un saimnieciskā darbība: 

 veikts kosmētiskais remonts 1.stāva gaiteņos; 

 nomainīti apgaismes ķermeņi 1.stāva gaiteņos; 

 iegādāts portatīvais dators angļu valodas kabinetam; 
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 papildināts un atjaunots mācību grāmatu, mācību līdzekļu fonds, iegādāts mācību 

inventārs sportam, dabas zinībām, pirmsskolai. 

 

9.10.Viesītes vidusskola 

Šobrīd Viesītes vidusskolā mācās 297 izglītojamie, uz skolu mācīties brauc skolēni no 

Sunākstes (Jaunjelgavas novads), Elkšņu, Rites, Saukas pagastiem. Viesītes novada pašvaldība 

nodrošina skolēnu nokļūšanu no dzīvesvietām uz skolu ar autobusiem. Šo pakalpojumu veic SIA 

"Viesītes transports". 

Viesītes vidusskola īsteno piecas izglītības programmas. Pamatizglītības programmu (kods 

21011111) apgūst 247 izglītojamie, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611) un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem (kods 21015811) apgūst 35 izglītojamie, vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011) apgūst 50, bet vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011013) neapgūst neviens izglītojamais. 

Viesītes vidusskolā strādā 41 pedagogs. Visiem pedagogiem ir augstākā izglītība. Maģistra 

grādu ieguvis 31 pedagogs. Vidusskolā ir pieejami izglītības psihologa, logopēda, sociālā pedagoga un 

skolas medmāsas pakalpojumi. Par sakoptu un estētisku skolas vidi rūpējas 20 tehniskie darbinieki. 

Pateicoties valsts un pašvaldības atbalstam visi 1. - 9.klašu skolēni Viesītes vidusskolā saņem 

brīvpusdienas. 

Sadarbībā ar pašvaldību tiek organizēta skolēnu nokļūšana uz skolu un mājās (skolēnu autobusi 

5 maršrutos). 

Skolas finansējums sastāv no valsts mērķdotācijas pedagogu algām un pašvaldības finansējuma 

skolas darbības nodrošināšanai. Gan valsts gan pašvaldības finanšu līdzekļi tiek izmantoti pilnā 

apjomā atbilstoši apstiprinātajam budžetam. Skolas budžeta projekta izstrādē piedalās skolas vadība, 

skolas padome un pedagogu kolektīvs. Pašvaldības apstiprinātais budžets pilnībā neapmierina skolas 

plānotos izdevumus. Tāpēc skola piedalās finansiālā labuma gūšanas projektos un Valsts mantas 

atsavināšanas procesā. Izvērtējot skolas neparedzētos izdevumus ārkārtas situācijās pašvaldība veic 

budžeta grozījumus lai nodrošinātu skolas pilnvērtīgu darbību. 
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2016./2017.mācību gada mācību darba analīze 

 

 

2016./2017.m.g.noslēgumā vērtējumus saņēma 282 skolēni. 

Skolēnu sasniegumi pēc vidējā vērtējuma: 

Augstā līmenī – 6 skolēniem (2 %); 

Optimālā līmenī – 184 skolēniem (65 %); 

Pietiekamā līmenī – 92 skolēniem (33 %); 

Nepietiekamā līmenī – 0 skolēniem (0 %)  

 Apliecības par vispārējo pamatizglītību saņēma visi (20) 9.klases skolēni un  visi (11) 

12.klases absolventi saņēma Atestātus par vidējo izglītību. 

 

Eksāmenu rezultāti 9.un 11.klasē 

Eksāmens Kopvērtējums 

skolā % 

Kopvērtējums % pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums % 

pēc skolas tipa 

Kopvērtējums 

% pēc 

apmācības 

valodas 

Kopvērtējums 

% valstī 

Latviešu val. 9.kl. 66,7 67,14 66,67 67,37 67,07 

Matemātika 9.kl. 59 57,23 57,49 58,33 58.1 

Angļu val.9.kl. 76,5 75,79 72,86 78,45 74,38 

Krievu val.9.kl. 69,62 77,33 77,02 75,72 76,37 

Vācu val.9.kl. 64 71,38 64,03 65,51 67,16 

Latv.vēsture 9.kl. 67,35 68,87 69,73 69,97 70 

Ekonomika 11.kl. 87,80 69,90 69,79 70,75 71 

Informātika 1.kl. 61,59 64,37 65,09 66,74 66,2 
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Kopumā skolas sniegums CE ir labs: visi skolēni pārvarējuši 5%, nevienam sniegums nav 

zemāks par 10%.  Gandrīz visos CE ir augstāki rādītāji nekā valstī, izņemot ķīmijas CE, kuru kārtoja 

viens izglītojamais. 

2016./2017.māc.g.- no 26 II posma olimpiādēm piedalījās 23 olimpiādēs – dalība 88,5%. 

Iegūtās vietas: 1.vietas – 13, 2.vietas – 11, 3.vietas – 19, atzinības – 9. 31,6 % no dalībnieku kopskaita 

ir ieguvuši godalgotas vietas II posma olimpiādēs. Dalība valsts olimpiādēs – 10 skolēni, iegūtas 2 

godalgotas vietas un viena atzinība.  

Atklātajās un reģionālajās olimpiādes – iegūtas 4 godalgotas vietas un viena atzinība.  

Viesītes vidusskolas 2 skolēnu darbi reģionālajā ZPD konferencē ieguva atzinības un 1  tika 

izvirzīts uz valsts konferenci. 

 Jau trešo mācību gadu pēc kārtas skola piedalījās AS “Latvenergo” rīkotajā konkursā 

“Eksperiments”, kurā skolas komanda ieguva 1.vietu. Aizvadītajā mācību gadā TV konkursa “Gudrs, 

vēl gudrāks” finālā 7.klases skolniece ieguva 1.vietu. 

Izglītības iestādē tiek apkopota un analizēta informācija par absolventu turpmākajām gaitām ,  

2015/2016.mācību gadā beigušie 9.klašu absolventi 50% paliek mācīties skolā. Populārākā vidējās 

speciālās izglītības iestāde, kurā iestājušies mūsu absolventi ir Ogres tehnikums. Pēc vidusskolas 

vairāki absolventi iestājušies Nacionālās aizsardzības akadēmijā, RTU un Jelgavas LLU. 

Skolā ir laba pieejamība informācijai par izglītības turpināšanas iespējām.  Cieša savstarpējā 

sadarbība starp atbalsta personāla, klašu audzinātājiem un karjeras konsultantu. 

Turpmāk lielāka uzmanība jāpievērš izglītojamo individuālo spēju, talantu un īpatnību pētīšanā. 

Nodrošināt regulāras konsultācijas karjeras izglītībā sadarbībā ar NVA, pilnveidot sadarbību ar 

skolēnu vecākiem karjeras izglītībā. 

9.11.Viesītes Mūzikas un mākslas skola 

 Viesītes Mūzikas un mākslas skolas akreditēta 2014. gada 8. septembrī. Akreditācijas termiņš 

2020. gada 9. septembris (IZM izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. AI 7889). 

Pamatojoties uz Viesītes Mūzikas un mākslas skolas noteikumiem „Mācību maksas noteikumi” 

(apstiprināti Viesītes novada 16.10.2013. domes sēdē), vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes 
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izglītībai noteikts – EUR 8,50 mēnesī, interešu izglītībā -  maksa noteikta Modernās mūzikas studijas 

dalībniekiem (EUR 3,00 mēnesī). 

Viesītes Mūzikas un mākslas skola 2017./2018. mācību gadā īsteno 3 licencētas profesionālās ievirzes 

izglītības programmas:  

Izglītības programmas nosaukums, kods 

 

Īstenošanas ilgums 

 

Taustiņinstrumentu spēle. Klavierspēle, 20V 212 01 8 gadi 

Vizuāli plastiskā māksla, 20V 21100 6 gadi 

Vokālā mūzika. Kora klase, 20V 212 06 8 gadi 

Mūzikas izglītības programmās mācās 60 audzēkņi, bet mākslas – 78 audzēkņi. 

 Ar 2017. gada 1. septembri skola ir atvērusi 2 jaunas programmu īstenošanas vietas  - Neretas 

vidusskolas un Mazzalves pamatskolas telpās. 

Katru gadu no septembra skola paralēli profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumam  realizē 

arī interešu izglītības programmas. Interešu izglītības pulciņos 2017./2018. mācību gadā strādā 5 

pedagogi, pulciņu nodarbības apmeklē 93 audzēkņi. Skolā darbojas 3 vecuma grupas tautisko deju 

kolektīvā „Danceri” ,  Modernās mūzikas studija, Foto pulciņš un pirmskolas vecuma bērnu mākslas 

studija ,,Otiņas ”, Viesītes 36. mazpulks. 

Skolas zālē skatuvei veikts kosmētiskais remonts, ierīkota jauna instalācija. Gaiteņos un 

garderobes telpā ieklāts linolejs.Par pašvaldības līdzfinansējumu iegādāts krāsu printeris, 24 molberti – 

Salas un Biržu mākslas klasēm.Katru gadu tiek papildināts bibliotēkas fonds ar jaunām nošu grāmatām 

un grāmatām mākslas skolas mācību procesa nodrošināšanai. 

Plānots 2018. gadā: 

 Turpināt gatavot audzēkņus dalībai valsts un reģiona rīkotajos konkursos un skatēs; 

 Pedagogu kvalifikācijas celšana kultūrizglītības nozares piedāvātajos kursos; 

 Piedalīties novada organizētajos pasākumos un koncertos; 

 Skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana – keramikas apdedzināšanas krāsiņas iegāde 

mākslas skolas vajadzībām un digitālo klavieru iegāde mūzikas skolai; 

 Piedalīties KKF izsludinātajā projektu konkursos  - materiāltehniskās bāzes uzlabošana 

mūzikas un mākslas skolās. 

 

9.12.Sēlijas Sporta skola 

 
2017./2018.mācību gadā mūsu prioritāte ir- pilnveidot aktivitāšu klāstu un piesaistīt resursus. 

Izskatīt un izvērtēt nepieciešamību licencēt profesionālās ievirzes sportā programmas dambretē, tenisā 

un orientēšanās sportā un 2018.gada septembrī tās akreditēt. Plānojam akreditēt arī programmu futbolā 

30V. Atverot jaunas mācību treniņu grupas dambretē, tenisā un orientēšanās sportā, piesaistīt 

kvalificētus trenerus. Piesaistīt jaunus, profesionālus trenerus darbam ar sporta skolas audzēkņiem 

futbolā un vieglatlētikā, lai nodrošinātu grupu pēctecību.  

Teorētisko un praktisko nodarbību programmas īstenošana notiek saskaņā ar izglītības iestādes 

nolikumu. Treneri strādā pēc apstiprinātā gada plāna, apstiprinātajiem treniņu grafikiem. Ikvienam 

pedagogam ir pieejami programmu reglamentējošie dokumenti. Liela uzmanība tiek veltīta treneru 

tālākizglītībai- tiek piedāvāta dalība Latvijas un starptautiskos treneru tālākizglītības semināros, 

pedagogu pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī sporta veidu federāciju semināros un mācībās, citos 

projektos. 2017.gadā trīs treneri ieguva Latvijas futbola federācijas C kategorijas  sporta speciālistu- 

treneru futbolā sertifikātus.  

Pedagogi tiek motivēti pieteikties kvalifikācijas vērtēšanā un kvalitātes pakāpes iegūšanai Sporta 

skolā.  
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 Katru gadu, Viesītes novada pašvaldības piešķirtā budžeta ietvaros, pakāpeniski tiek palielināti 

finanšu resursi sporta bāzes attīstībai un uzturēšanai, sporta inventāram, dalībai sacensībās. 

Turpinām plānveidīgi nodrošināt ar nepieciešamo inventāru un sporta formām programmu 

realizēšanai, dalībai sacensībās. Tiek organizētas treniņnometnes sporta skolas audzēkņiem. 

Piedaloties  projektos, plānojam piesaistīt papildus finanšu līdzekļus sporta skolas infrastruktūras 

attīstīšanai. 

Skolas audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja pakāpeniski paaugstināt savu sportisko meistarību, 

piedaloties valsts un starptautiska mēroga sacensībās. 

Sistemātiski atbalstīt  pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošanu un celšanu, piedaloties 

sporta veidu federāciju semināros un mācībās, piedaloties  projektos.  

2017.gadā iegādāts  mikroautobuss, lai nodrošinātu audzēkņu nokļūšanu uz koptreniņiem un 

sacensībām.  

Piedaloties sacensības ārpus mūsu valsts robežām, treneri izmanto iespējas paplašināt audzēkņu 

redzesloku, zināšanas par citu valstu kultūru, tradīcijām, iepazīties ar vienaudžiem, tā veicinot 

vispusīgu, inteliģentu personību veidošanos. Viesītes novada pašvaldības sadraudzības pilsētā Čeladžā 

(Polija), katru gadu tiek realizēta jauniešu apmaiņas programma, kurā iesaistīti Sporta skolas audzēkņi. 

Pārskata gadā Sporta skolas audzēkņi piedalījās Ukrainas pilsētas Židačivas sporta skolas 50 gadu 

jubilejai veltītajā futbola turnīrā, audzēkņi apmeklēja pilsētas kultūrvēsturiskos apskates objektus. 

 

9.13.Viesītes muzejs „Sēlija” 

Muzejam ir trīs nodaļas. Muzejam ir sava  mājas lapa – Viesītes muzejs “Sēlija”, 

www.muzejsselija.lv,  tās apmeklējumu skaits gadā – 96139. Muzejs akreditēts 2016. gadā. Muzeja 

darba organizēšanā piedalās organizācijās : Latvijas Muzeju biedrība un Zemgales tūrisma asociācija. 

Kopējais krājuma vienību skaits muzejā gada beigās – 3629, tai skaitā pamatkrājuma vienību 

skaits – 1687.  Jauniegūto vienību skaits gadā – 397. restaurēts viens priekšmets – drēbju skapis 

(19.gs.). Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību skaits – 505.  

Muzejam ir 9 pamatekspozīcijas. Pārskata periodā atklāta 1 pamatekspozīcija – Feldšerpunkts. 

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās – 780, izstādēs – 20.  

Pārskata periodā sarīkotas 12 izstādes, tai skaitā 10 atklātas pārskata periodā. Tai skaitā no 

muzeja krājuma - 5. Ārpus muzeja eksponētās izstādes – 5, tai skaitā atklātas pārskata periodā – 2 ( No 

dziedāšanas svētku vēstures,un  Pirmā Sēlijas mākslinieku gleznu izstāde).  

Muzeja apmeklējumu skaits gadā – 5250 apmeklētāji, no tiem 590 – individuālie apmeklētāji, 

600 - skolēni grupās. Muzeja darbinieku novadīto ekskursiju skaits muzejā – 150, lekciju skaits muzejā 

– 2, muzejpedagoģiskās programmas – 4, muzeja rīkoto pasākumu skaits – 27, tai skaitā muzejā – 21.  

Muzeja pētniecības darba tēmas : ekspozīcija “Vēstures klase” , Dziedāšanas svētku vēsture 

Sēlijā. Viesītes šaursliežu dzelzceļa lokomotīvju depo vēsture.  

Sagatavoti un izdoti 2 bukleti, 2 projektu pieteikumi, publikācijas “Viesītes Novada Vēstīs”, 

papildinātas objektu, notikumu un personību kartotēkas.   

Pasākumi: 

Viesītes TIP (tūrisma informācijas punkts) un amatniecības centrs. 

Dalība starptautiskajā tūrisma gadatirgū ”Balttour 2017” Rīgā. Bukleta “Sēlija” aktualizēšana,  

informācijas atjaunošana. 

Dalība Pārnovadu uzņēmēju dienās Aizkrauklē. 

Akcija “Satiec savu meistaru”. Augšzemes tautastērps, rokdarbi, kafejas stāsts.  Sadarbībā ar 

biedrību “Zīle” un Jolantas Kovnackas kafijas ražotni. 

http://www.muzejsselija.lv/


 

 

39 

 

Projekta “Sēlijas amatnieku jampadracis Viesītē” izstrādāšana un iesniegšana VKKF projektu 

konkursam. Saņemtais finansējums 1510 EUR.  

Sēlijas amatnieku gadatirgus organizēšana 5. Sēlijas Tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā” Mazā 

Bānīša parkā.  

Organizatoriska dalība akcijā “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!”. Gājiens gar Latvijas robežu. 

Dalība 7. Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju kontaktbiržas pasākumā  Jelgavā, 

sadarbībā ar biedrību “Zīle” un mājražotājiem. 

Pasākumu organizēšana muzejā  

Tematiski pasākumi “Vēlās brokastis muzejā”- reizi mēnesī. 

Muzeja mājas lapas Viesītes muzejs “Sēlija” uzturēšana un informācijas nodrošināšana.  

Akcija “Simts labie darbi, Latvijas simtgadi sagaidot”, kas noslēgsies 2018.gada 16. novembrī. 

Jaunas ekspozīcijas “Vēstures klase” – Viesītes novads 20. gadsimtā. Brīvības cīņu grāmata” 

tematiskā plāna izstrāde. Projekta pieteikuma izstrādāšana un iesniegšana VKKF konkursam 

“Pastāvīgās ekspozīcijas “Vēstures klase” izveide”. Zemgales muzeju direktoru un vadītāju 

gadskārtējās sanāksmes sagatavošana Viesītes muzejā “Sēlija”. 

Muzeja brīvprātīgo palīgu – bijušo dzelzceļnieku un viņu ģimeņu – pieteikšana konkursam 

Latvijas muzeju biedrības ( LMB) gada balvai “Zelta puteklis”.  Iegūta atzinības balva – diploms un 

žurnāla “Ilustrētā Vēsture” gada abonements. 

Simtgades pīlādžu alejas plānošana un stādījumu uzsākšana.  

Ārstniecības augu stādījumu “Veselības pēda” Paula Stradiņa skolas dārzā papildināšana un 

kopšana. 

 “Muzeju nakts 2017” –  “Āžu miestā laiku neskaita” Mazā Bānīša parkā un Paula Stradiņa 

skolā. 

Pirmās Sēlijas mākslinieku gleznu izstādes sagatavošana un atklāšana Viesītes Kultūras pilī 

pasākuma “Sēlija rotā” ietvaros.  

A.Kasinska balvas sagatavošana un pasniegšana sadarbībā ar mākslinieci Ligitu Cauni un 

biedrību “Sēlijas palete”. 

Dzelzceļnieku dienas atzīmēšana kopā ar bijušajiem dzelzceļa darbiniekiem un viņu ģimenēm.  

Pasākuma Eiropas kultūras mantojuma dienas Viesītes novadā sarīkošana. Eiropas kultūras 

mantojuma dienu karoga saņemšana Sunākstes baznīcai, Stenderu kapu kalnam un bijušās 

mācītājmuižas teritorijai un uzvilkšana mastā pasākuma laikā.   

Baltu vienības dienas brauciens uz Dignājas pilskalnu, sadarbībā ar biedrību “Sēļu klubs”. 

Tematisks pasākums –  Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas svinības muzejā.  

Foto izstāžu sagatavošana fotogrāfijas nozarei veltītajai konferencei “Buclera lasījumi”.  

Ziemassvētku atzīmēšana  kopā ar muzeja brīvprātīgajiem palīgiem. 

 

9.14.Viesītes novada kultūras iestādes 

 

Viesītes novada pašvaldībā atrodas un darbojas 4 kultūras iestādes: 

 Viesītes kultūras pils 

 Elkšņu kultūras nams 

 Rites Tautas nams 

 Lones Tautas nams 

 
                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzejsselija.lv/?p=7034
http://www.muzejsselija.lv/
http://www.muzejsselija.lv/
http://www.muzejsselija.lv/
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                                                                                                                                         (skaits) 

 

 
 

9.14.1.Viesītes Kultūras pils 

Viesītes Kultūras pils pamatuzdevums ir īstenot valsts kultūrpolitikas virzienus, uzturēt 

latviskās kultūras tradīcijas, sadarbojoties ar citām kultūras un izglītības iestādēm novadā, veicināt 

kultūrmantojuma saglabāšanu un izmantošanu, kā arī sekmēt radošo iniciatīvu un apmierināt 

sabiedrības kultūras vajadzības. Ir nepieciešams turpināt pilnveidot un veidot daudzveidīgu, plašu un 

atraktīvu kultūras pakalpojuma klāstu, kurš atbilstu gan novada iedzīvotāju, gan novada viesu 

prasībām. Ir jāsaglabā esošās un jāattīsta jaunas kultūras tradīcijas. 

Pārskata gadā liels darbs tika ieguldīts Viesītes novadam nozīmīgāko pasākumu un jau par 

tradīciju kļuvušo pasākumu un aktivitāšu organizēšanā, kā arī mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu 

darbības veicināšana un nodarbinātība. 

2017.gadā Viesītes Kultūras pils kopumā ir koordinējis un organizējis 120 kultūras norises: 

- Valsts un tradicionālo svētku norises - 9 aktivitātes, 1320 apmeklētāji; 

- Profesionālās mākslas norises – 12 aktivitātes 1900 apmeklētāji; 

- Amatiermākslas norises – 17 aktivitātes; 1720 apmeklētāji;   

- Informatīvās un izglītojošās norises -  17 aktivitātes;  554 apmeklētāji; 

- Atpūtas un izklaides norises-  10 aktivitātes; 1280 apmeklētāji; 

- Kino seansi: 8 kinofilmas, 360 apmeklētāji; 

- Cita veida norises (tikšanās, lekcijas, literāri pasākumi, festivāli, izstāde, skates, konkursi, 

izbraukumu pasākumi  u.c.) – 47 aktivitātes, 6210 apmeklētāji. 

Ar skanīgām, atraktīvām un daudzveidīgām koncertprogrammām amatieru kolektīvi priecē 

iedzīvotājus pavasara svētkos, māmiņu dienā, bērnu svētkos un Ziemassvētku gaidīšanas laikā. 

Neiztrūkstoši tradīciju pasākumi ir sadancis „Klaberjakts”,  Lieldienu svinēšana un Jāņu dienas 

ielīgošana ar Viesītes amatierteātri. Kā katru gadu ir notikuši Viesītes pilsētas svētki, Dzejas dienas, 

Ģimeņu dienas, Bērnu svētki, Skolotāju dienai veltīts svinīgs sarīkojums, novada senioru balle, atpūtas 

pasākumi jauniešiem, Ziemassvētku pasākumi un Patriotiskie Latvijas svētki, kas tradicionāli veido 

pilsētas un novada kultūras dzīvi.    

Liela uzmanība tiek veltīta sadarbībai ar jauniešiem, jauniešu iesaistīšanai kultūras pasākumu 

veidošanā un aktivitātēs. Sadarbībā ar Viesītes jauniešu domi ir norisinājušies vairāki pasākumi:  

Zemes stunda martā, Helovīnu svētki,  ceturtais jauno grupu konkurss „Homesick 2017”, kurš 

norisinājās aprīļa mēnesī, iegūst arvien lielāku popularitāti ne tikai mūsu reģionā,  bet arī citos Latvijas 
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reģionos. 2017.gada jūlijā notika jau trešais etno/folk/metal mūzikas festivāls „Zobens un Lemess”, ko 

organizēja grupa „Skyforger” sadarbībā ar Viesītes pašvaldību.   

1.jūlijā Viesītē norisinājās  5.Tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā”, uz kuriem pulcējās 

Jaunjelgavas, Aknīstes, Ilūkstes, Salas, Jēkabpils,  Krustpils, Neretas  un Viesītes  novadu  tautas 

mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma kopēji – koru, deju kopu, folkloras kopu, vokālo  

ansambļu, pūtēju orķestru, amatieru teātru dalībnieki  (kopā  ap 70 kolektīviem un vairāk kā 1000 

dalībniekiem). 

Ļoti būtiska ir amatierkolektīvu darbība. Veidojot  pastāvīgas koncertprogrammas, kolektīvi  

nodrošina valsts un latviešu tradicionālo svētku norises pilsētā,  kā arī aktīvi koncertē mūsu pilsētā,  

novadā un citos Latvijas reģionos. Savā attīstībā ilggadējie kolektīvi ar labiem sasniegumiem startē 

skatēs, konkursos, festivālos, kuros parāda savas spējas un centību. 2017.gadā darbojās  14 amatieru 

mākslas kolektīvi, iesaistot tajos  290 dalībniekus. No tiem  ir 8 bērnu  un jauniešu kolektīvi, kuros 

darbojas 170  dalībnieki, 6 - pieaugušo kolektīvi, kuros dalībnieku skaits ir 120 dalībnieki.  

9.14.2.Elkšņu Kultūras nams 

Elkšņu kultūras nams ir pašvaldības iestāde, kura darbības misija ir kultūras vērtību radīšana, 

izplatīšana un saglabāšana, kā arī sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades 

attīstību savā pagastā. Kultūras dzīve 2017. gadā Elkšņu kultūras namā bija pasākumiem bagāta. 2017. 

gadā kultūras namā darbojās trīs amatierkolektīvi: sieviešu vokālais ansamblis „Tik un tā”, 

dramatiskais kolektīvs, rokdarbu un mākslas pulciņš pieaugušajiem un bērniem „Savam priekam”. 

Viens no galvenajiem uzdevumiem kultūras dzīvē ir mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības 

nodrošināšana. Visi kolektīvi aktīvi iesaistās vietējā kultūras dzīvē, koncertē pašmāju organizētajos 

pasākumos un citur Latvijā. Ar labiem sasniegumiem startē skatēs un konkursos. 

 Elkšņu kultūras namā 2017.gadā notika dažāda žanra un vecuma grupām veidoti pasākumi. 

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

novusa turnīri, koncerti. Katru gadu tiek organizēti arī valsts un tradicionālie svētki.   

Valsts un tradicionālo svētku norises- 6 aktivitātes;  Informatīvās un izglītojošās norises -3 

aktivitātes ; Atpūtas un izklaides norises -15 aktivitātes;  Amatiermākslas norises – 7 aktivitātes; 

Profesionālās mākslas norises – 4 aktivitātes;  Cita veida norises ( izstādes, tikšanās, literāri pasākumi) 

– 6 aktivitātes.  

2017. gadā kultūras nama lielajā zāle veikta grīdas vaskošana. Kultūras nama lielajai zālei 

iegādāts akustiskais aizkars, estrādes sienu papildus apšūšana akustikas uzlabošanai. 

 

 

9.14.3.Rites Tautas nams 

 

Rites Tautas namā 2017. gadā noticis 41 pasākums. Tika organizēti izklaidējoša satura pasākumi, 

gan arī izglītojošie un sportiskas aktivitātes.  

Ziemas pavasara periodā pagasta aktīvākajām rokdarbniecēm bija iespēja darboties radošajās 

darbnīcās - 8 nodarbības.  

Vislielākais uzsvars tika likts uz bērniem un jauniešiem vasaras periodā kopā ar biedrības 

“Cerību krustceles” iesaistījām visus, kas izrādīja vēlēšanos lietderīgi izmantot savu brīvo laiku 

dažādās aktivitātēs- gan sportiskās, gan izglītojošās. Iesaistījām pēc iespējas vairāk jauniešus 

pasākuma organizēšanas procesā- 10 pasākumi. 

 Rites Tautas namā darbojas viena teātra grupa: pieaugušo grupa.  Uzvestas  3 izrādes, kas 

parādītas ne tikai savā Tautas namā, bet arī  Elkšņu KN un Lones TN. Teātris veiksmīgi piedalījās 

Kalna pagasta organizētājā pasākumā- Teātru karuselī un Viļakas novada Žīguros teātru skatē.  

Rites TN sieviešu vokālais ansamblis “Rites balsis”, piedalījās ansambļu skatē, Mātes dienas 
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koncertā Aknīstē, uzstājās pagasta svētkos un vietējos koncertos. Rites Tautas nama sieviešu vokālais 

ansamblis noorganizēja lielu Ziemassvētku ieskaņas koncertu uz kuru tika uzaicināti 4 ansambļi. 

Arī Rites TN dejotāji piedalījās skatē, pārstāvēja savu pagastu ģimeņu dienas pasākumā Viesītē, 

dejojuši vietējos koncertos. 

Nākamā gada ieceres ir paplašināt pieaugušo teātra grupas dalībnieku skaitu. Aktīvāk darboties 

un piedāvā tsavus pakalpojumus citiem pagastiem, novadiem, lai palielinātu iespēju parādīt sevi citiem. 

Valsts tradicionālie svētki- 7 pasākumi- 128 apmeklētāji; 

Pagasta svētki - 109 apmeklētāji; 

Izglītojošie pasākumi- 23 pasākumi- 214 apmeklētāji; 

Amatierkoncerti- 4 pasākumi- 109 apmeklētāji; 

Amatierteātra izrādes- 6 pasākumi- 95 apmeklētāji; 

Izklaides sarīkojumi 14 pasākumi- 291 apmeklētājs. 

 

9.14.4.Lones Tautas nams 

Lones Tautas namā 2017. gadā notikuši 40 pasākumi, kurus apmeklēja 1332apmeklētāji: 

 Amatiermākslas pasākumi – 5gb.(213 apmeklētāji); 

 Valsts un tradicionālo svētku svinēšana – 8gb.(320 apmeklētāji); 

 Informatīvie un izglītojošie pasākumi – 3gb.(79 apmeklētāji); 

 Atpūtas un izklaides pasākumi – 6gb.(400 apmeklētāji); 

 Cita veida norises (lekcijas, izstādes) – 18gb.(320 apmeklētāji). 

Nozīmīgākās aktivitātes: 

 Pagasta diena; 

 Ielīgošana Ormaņkalnā; 

 Dziesmotā diena “Lejas Arendzānos”; 

 Ābolu ballei ar ceļojošās balvas “Zelta ābele” pasniegšanu; 

 Bērnu pulciņa Hip-Hop skates. 

 

9.15.Viesītes novada bibliotēkas. 

Viesītes novada iedzīvotājiem 5 apdzīvojamās vietās  ir pieejamas bibliotēkas, kuras sniedz 

savus pakalpojumus.                                                                                                    

                                                                                                                                               (skaits) 

                                                                                                                                       

9.15.1.Viesītes bibliotēka 

Viesītes bibliotēkā darbs 2017. gadā ritējis ierastajā ritmā - veikta lietotāju apkalpošana, 

krājuma organizēšana un pilnveide, organizēti literāri un tematiski pasākumi un  izstādes, strādāts 

novadpētniecības jomā u.c. Bibliotēkā 2017. gadā reģistrēti 810 lietotāji. Bērnu un jauniešu (līdz 18 

gadiem) – bibliotēkas lietotāju skaits 2017. gadā – 362. 
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Bibliotēkas apmeklējumu skaits 2017. gadā – 14690, (t. sk. bērni un jaunieši –5258), 

izsniegums – 16960 (t. sk. bērniem un jauniešiem – 2881). Starpbibliotēku abonementa kārtā 

bibliotēka 210 grāmatas izsniegusi citām bibliotēkām lasīšanai, kā arī pieprasījusi grāmatas saviem 

lasītājiem no citām bibliotēkām – 28. 

Bibliotēkai nav savas mājas lapas, bet informācija par to atrodama novada pašvaldības, 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas un bibliotēku portāla: www.biblioteka.lv lapās, kā arī bibliotēkai ir 

izveidotas lapas sociālajos tīklos – www.draugiem.lv, www.facebook.com, kur tiek popularizēti 

pasākumi u.c. aktivitātes. 

2017. gadā krājuma komplektēšanā (izdevumi iegādāti tikai par pašvaldības līdzekļiem) 

kopumā grāmatām un periodikai izlietoti 3259 EUR (grāmatām - 2407 EUR, bet periodikai – 852 

EUR). Nopirktas 305 grāmatas. 

No bibliotēkas krājuma norakstīti kā novecojuši, aktualitāti zaudējuši un lasītāju nozaudēti 

1078 izdevumi (grāmatas un periodika) par summu 439 EUR. 

Bez datorpakalpojumiem un interneta, kas pieejami bibliotēkas lasītavā (6 darba vietas), arī 

2017. gadā pieprasīti printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumi, bezvadu interneta iespējas. 

Bibliotēkā esošās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 2017. gadā papildinājušās ar 

skeneri (iegādāts par pašvaldības līdzekļiem). 

Bibliotēka piedāvā saviem lasītājiem un uzziņu sagatavošanai izmanto datu bāzes: 

www.news.lv, www.letonika.lv. Pārskata gadā bibliotēkā reģistrētas 714 lietotājiem sniegtās uzziņas.  

2017. gadā, sadarbojoties ar citām novada kultūras iestādēm, bibliotēkā turpināts darbs 

novadpētniecības jomā. Turpinās novadpētniecības mapju digitalizācija. Strādāts pie bibliotēkas 

krājumā esošo novadpētniecības materiālu popularizēšanas (izstādes, pasākumi, veltīti bibliotēkai ) 

Bibliotēku nedēļas ietvaros, pilsētai sakarā ar ikgadējiem Pilsētas svētkiem augustā, novadnieku un 

novadam nozīmīgiem notikumiem); bibliotēkas darbinieki iesaistījušies pilsētai un novadam svarīgos 

pasākumos un aktivitātēs. Jau 15. gadu katru mēnesi (izņemot jūliju) veidots pašvaldības informatīvais 

izdevums „Viesītes Novada Vēstis” –2017. gadā iekļauti dažādi novadpētnieciska rakstura materiāli 

par Viesīti un novada vēsturi kopumā. 

 

2017. gadā Viesītes bibliotēkā bija apskatāmas 73 izstādes (veltītas nozīmīgām personībām un 

dažādiem notikumiem valstī, novadā, pilsētā un bibliotēkā, jauno grāmatu popularizēšanai atkarībā no 

jaunieguvumu ienākšanas biežuma) un organizēti 39 pasākumi (t.sk. 18 pasākumi bērniem), kā arī 4 

bibliotekārās stundas. Pasākumu lielākā daļa – saistīti ar novadu, novadniekiem, jo esam ceļā uz 

Latvijas 100-gadi.. 

Sadarbības partneri pasākumu organizēšanā – Viesītes kultūras pils, Viesītes vidusskola un 

vidusskolas bibliotēka, muzejs “Sēlija”, novada pagastu bibliotēkas. Sadarbībā ar pārējām novada 

bibliotēkām organizēts brauciens uz Variešu bibliotēkas atklāšanu un Krustpils novada Grāmatu 

svētkiem. Bibliotēka sadarbojas arī ar kaimiņu novadu, īpaši Neretas novada bibliotēkām. Bibliotēku 

nedēļas ietvaros aprīlī organizēts jau 2. starpnovadu bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciens kopā ar 

Neretas un Salas novadu bibliotekāriem uz Skrīveru novada bibliotēkām.  

2018. gadā bibliotēkā plānoti dažādi pasākumi un izstādes bērniem un pieaugušajiem 

lasītājiem, bibliotekāru zināšanu profesionālā pilnveide, pieredzes apmaiņas braucieni, bibliotēkas 

līdzdalība pilsētai un novadam svarīgos pasākumos, bet pats galvenais – gatavošanās kārtējai 

bibliotēku akreditācijai, kas plānota 2018.gada septembrī. 

 

 

 

 

 

http://www.biblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/
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9.15.2.Rites bibliotēka 

 

Rites pagasta bibliotēkas krājums 2017.gadā papildināta ar 148 grāmatām, 242 

speciālizdevumiem, 21 kartogrāfisko materiālu. Komplektējot grāmatu un speciālizdevumu krājumu, 

tiek ņemtas vērā lasītāju vēlmes. Iegādājoties iespieddarbus, lielāka uzmanība tiek pievērsta latviešu 

oriģinālliteratūras, bērnu literatūras un nozaru literatūras grāmatām. Bibliotēkas lietotājiem ir 

pieejamas divas abonētas datu bāzes – Letonika un Lursoft. Bibliotēkā tiek rīkotas dažādas izstādes, 

kas veltītas apaļo gadu jubilāriem, kā arī tematiskās izstādes. 2017.gadā tika izliktas 11 izstādēs un 

notika 18 tematiskie pasākumi. 

Rites bibliotēkas lasītāju kopskaits 174 , no tiem 68 bērni. 2017.gadā bibliotēkā nomainīts grīdas 

segums divām telpām. Bibliotēkas novadpētniecības plaukts papildināts ar trīs grāmatām par Rites 

pagasta vēsturi. Bērniem un jauniešiem dāvinājumā saņemtas dažādas galda spēles un rotaļlietas. 

 

9.15.3. Lones bibliotēka 

 

Lones bibliotēka ir informācijas, sabiedriskās saskarsmes un kultūras centrs visiem pagasta 

iedzīvotājiem.  

Tā piedāvā brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijai ikvienam pagasta 

iedzīvotājam, kā arī veicina pagasta sabiedriskās un kultūras dzīves attīstību. 

Svarīgākie bibliotēkas darba rādītāki 2017.gadā:  

 lietotāju skaits -109 no tiem bērni – 33; 

 apmeklējums – 3229 no tiem  bērni -  1739; 

 izsniegums – 3509 no tiem bērni - 819. 

Pārskata periodā bibliotēkas grāmatu krājums papildināts par 98 jaunām  grāmatām un  par 194 

žurnāliem un avīzēm. Visa gada garumā regulāri sagatavotas izstādes- 53  , kuras veltītas sabiedrībā 

labi zināmu rakstnieku un dzejnieku jubilejām vai atceres dienām, svarīgākajiem notikumiem valstī. 

Interešu grupai ”Grāmatu draugi” notika 13 nodarbības. Tās bija ļoti interesantas – līmējām, zīmējām, 

pinām, adījām.  

Bibliotēkas lietotāji bez maksas lieto divas datu bāzes : www.news.lv un www.letonika.lv. 

 

 

9.15.4.Saukas bibliotēka 

Bibliotēka ir vienīgā informācijas un apmaiņas vieta ciematā. 

Bibliotēkas svarīgākais uzdevums- uzturēt dzīvību un enerģiju vietējā kopienā, sniegt 

kvalitatīvus pakalpojumus, glabāt Kultūrvēsturisko mantojumu. 

 Aktīvie lasītāji -111; 

 Apmeklējums-2339; 

 Izsniegums-3447; 

 Sagatavotas dažādu tematu izstādes -32; 

 Tematiski pasākumi- 12; 

 Bibliotēka piedāvā lietotājiem izmantot datu bāzes: www.news.lv, www. letonika.lv.; 

 Novadpētniecības darbā strādāts pie novadpētniecības mapju papildināšanas, bibliotēka 

sadarbojas ar muzeju ”Sēlija”; 

 Bibliotēkas veiktais darbs regulāri tiek atspoguļots pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Viesītes Novada Vēstis”. 

2018. gada plānotie darbi : 

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
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 Gatavošanās Bibliotēku akreditācijai; 

 Turpināt darbu Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai; 

 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem; 

 Arhīva sakārtošana. 

9.15.5.Elkšņu bibliotēka 

Elkšņu pagasta bibliotēka nodrošina lietotājiem informacionālos pakalpojumus gan tradicionālā 

veidā, gan izmantojot informācijas tehnoloģijas.  

Svarīgākie bibliotēkas darba rādītāji 2017. gadā: 

 Lasītāju skaits – 115; 

 Apmeklējums – 2480; 

 Izsniegums – 3530 . 

Pārskata periodā bibliotēkas grāmatu krājums papildināts ar 111 jaunām grāmatām par 831 EUR. 

Periodikas iegādei no pašvaldības budžeta izlietoti 450 EUR, abonēti  222 žurnāli. 

Bibliotēkas galvenie darbības  principi ir nodrošināt brīvu pieejamību: 

 grāmatu krājumam, bibliotēkas jaunieguvumiem; 

 bezmaksas un bezvadu internetam, WiFi; 

 5 datoriem ar interneta pieslēgumu; 

 bezmaksas datu bāzēm - www.letonika.lv, www.filmas.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēkai; 

 informācijai  par krājumu Jēkabpils reģiona kopkatalogā; 

 nozaru un uzziņu literatūrai, novadpētniecības materiāliem;  

 preses izdevumiem. 

Pārskata periodā bibliotēkas apmeklētāji varēja aplūkot 34 literatūras izstādes un piedalīties 11 

tematiskajos pasākumos. 

 Paveiktie darbi Elkšņu pagasta bibliotēkā  2017. gadā: 

 pabeigta grāmatu ievade BIS Alise; 

 veikta grāmatu krājuma inventarizācija; 

 uzstādīta velo novietne; 

 veikts remonts tualetes telpā. 

2018. gadā paredzēts veikt remontu bibliotēkas priekštelpā un kāpņu telpā, un nomainīt grīdas 

segumu abonementa telpā. 

9.16.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PĒRLĪTE” 

Viesītes novada pašvaldībai 100% piederošā kapitālsabiedrība SIA “Pērlīte” kā uzņēmums 

darbojas visu gadu, bet visintensīvākais darbības periods ir vasaras mēneši (maijs-oktobris). Ziemas 

periodā viesu uzņemšana notiek divstāvīgā kempinga “Ziemas” mājā. 2017. gada vasara laika apstākļu 

ziņā nebija īpaši labvēlīga kempinga darbībai, tas atspoguļojas arī finanšu pārskatā, jo ieņēmumi 2017. 

gadā ir būtiski samazinājušies salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem. Bet neskatoties uz 

nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, pagājušajā gadā kempingā tika organizēti sekojoši pasākumi: 

Ielīgošanas pasākums, Volejbola sacensības, Sporta spēles, Zemledus makšķerēšanas sacensības, 

Nometnes ( Jēkabpils mākslas skolas audzēkņiem), Teātra studijas nometne (Rundāles novads) un 

kāzu pasākumi. 

Kempinga teritorijā tika atjaunots āra apgaismojums, tika labiekārtota vasaras nojume. Trasē 

Meža Pērle nomainīts tīkls.  

2018. gadā kempingā “Pērlīte’ paredzētie darbi: 

 Parketa virsmu atjaunošana Ziemas mājā, atpūtas mājā Lazdāru Pērle un Pērlīte; 

 Veikt kosmētisko remontu atpūtas mājiņās; 

http://www.filmas.lv/
http://www.news.lv/
http://ventspils.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=fund&op0=%3D&val0=56&bop1=AND&crit1=auth&op1=LIKE%25&val1=&linkid1=0&addCriteriaBop=AND&c=1&c=2&c=3&c=4
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 Fasādes atjaunošana Ziemas mājai; 

 Nosiltināt un izremontēt sargu māju; 

 Atjaunot sporta laukumu. 

SIA “Pērlīte” savu saimniecisko darbību turpinās arī turpmāk. Lai segtu zaudējumus un 

piesaistītu vairāk klientus tiks izvietota reklāma . 

 

9.17. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” 

 

Sabiedrības galvenie klienti ir Viesītes novada iedzīvotāji, Viesītes novada pašvaldības iestādes 

un Viesītes novada uzņēmēji.   

Sabiedrības  galvenie  piegādātāji  un  pakalpojumu  sniedzēji  2017. gadā  : AS ''Sadales tīkls'', SIA 

''Vidusdaugavas SPAAO'',  SIA Latvijas Bioenerģijas uzņēmums, SIA DLLA, SIA ”Enefit”, SIA 

''Astarte-Nafta'', SIA LIDSIL, ZS Polīši, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 

institūts BIOR, SIA IRB, SIA Āres J&T. 

Pārskata gadā, nodrošinājām komunālos pakalpojumus Viesītes novadā. Galvenokārt , uzmanību 

veltījām sniegto komunālo  pakalpojumu (atkritumu apsaimniekošana, dzeramā  ūdens piegāde, vidē 

novadīto notekūdeņu attīrīšana, apkure un dzīvojamo māju uzturēšana) nodrošināšanai.   

Viesītes novada pašvaldības Deleģēšanas līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu un 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Viesītes 

novadā un Viesītes novada pašvaldības Lēmums par ekskluzīvām tiesībām  sniegt siltumenerģijas  

pakalpojumu Viesītes pilsētā, kā arī noslēgtie līgumi par šo pakalpojumu sniegšanu ar Viesītes novada 

pašvaldību  ir būtiski - uzņēmuma saimnieciskajā darbībā. 

Uzņēmuma 2017.gada neto apgrozījums 446 102 EUR . Neto apgrozījums salīdzinot  ar 2016.gadu 

samazinājies par 2,2%. Neto apgrozījuma samazinājuma pamatā ieņēmumu samazinājums par apkuri, 

jo piegādāts mazāk siltuma. Kā arī ieņēmumu samazinājums par ūdeni un kanalizāciju. Šī 

samazinājuma pamats ir iedzīvotāju skaita samazinājums un ūdensskaitītāju uzstādīšana. 

2018.gadā sabiedrība plāno  veikt: 

1) apkuri Viesītes pilsētā; 

2) ūdens ieguvi, ūdens sagatavošanu un  ūdensapgādi apdzīvotajās vietās-Viesītē, Elkšņu ciemā, Cīruļu 

ciemā, Saukas ciemā, Lones ciemā, Eķengrāve un Brieži,  kur ierīkoti centralizētie ūdensapgādes tīkli; 

3) notekūdeņu savākšanu centralizētajos kanalizācijas tīklos un  notekūdeņu attīrīšanu iekārtās -

Viesītē, Elkšņu ciemā, Cīruļu ciemā, Saukas ciemā un Lones ciemā; 

4) daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu un pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu Viesītes novadā; 

5) cieto sadzīves atkritumu savākšanu Viesītes novada teritorijā un atkritumu transportēšanu uz 

atkritumu poligonu ''Dziļā vāda'' atkritumu apglabāšanai. Turpināsim pilnveidot dalīto atkritumu 

vākšanas iespējas pilsētā un pagastu centros. Palielinoties dabas resursu nodoklim vairāk jāmaksā par  

nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Iesaistoties dalīto atkritumu vākšanā var samazināt maksas 

pieaugumu par sadzīves atkritumiem; 

6) asenizācijas pakalpojumus Viesītes novadā; 

7) pirts pakalpojumu Viesītes pilsētā. 

Joprojām aktuāli - jautājums par notekūdeņu attīrīšanas sistēmas  un kanalizācijas sūkņu stacijas 

darbības uzlabošanu Saukas ciemā, kanalizācijas sūkņu nomaiņu kanalizācijas pārsūknēšanas stacijā 

Cīruļos.   

Turpināsim darbu pie ūdens un kanalizācijas saņēmēju piesaistes. Joprojām daļa no Viesītes nav 

pieslēgusies centralizētajiem tīkliem. Aktivizēsim ūdensskaitītāju uzstādīšanu samazinot ūdens 

ikdienas zudumus.  
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Lūgsim Viesītes novada pašvaldību, kā SIA ''Viesītes komunālā pārvalde'' 100% kapitāla daļu turētāju, 

pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības lēmumiem, ieplānot un nodrošināt projektu realizācijai 

nepieciešamo atbalstu un finansējumu. 

Veiksim padziļinātu uzņēmuma finanšu naudas plūsmas analīzi un pilnveidosim plānošanu. 

Ieguldīsim cilvēkresursus, līdzekļus un turpināsim darbu ar komunālo pakalpojumu nemaksātājiem, 

pastāvīgi izvērtēsim parādus, veiksim pārrunas, slēgsim vienošanās par parāda atmaksām, sastādot 

parāda atmaksas grafikus, sūtīsim brīdinājumus, veiksim darbības parādu atgūšanai ārpus tiesas ceļā, 

kā arī sniegsim prasības tiesā. 

 

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

2017.gadā centrā darbu turpina: 

 pansionāta daļa ar 25 gultu vietām; 

 dienas stacionārs ar 5 gultu vietām; medicīnas māsas mājas aprūpe; 

 īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļa ar 7 gultu vietām. 

Centra ilgstošā sociālā aprūpē tika aizpildītas 8176 gultas dienas, īslaicīgajā sociālā aprūpē 6262 

gultas dienas, dienas stacionārā 431 gultas dienas. Par 1364 gultas dienām vairāk, kā iepriekšējā 

2016.gadā. Vidēji dienā apkalpoti 40,7 klienti. 

Centrā vidējais strādājošo skaits 24 darbinieki. 

2017.gadu noslēdzām ar 4400 EUR peļņu. 

Tika veikts kosmētiskais remonts centra kāpņu telpā, minimāls kosmētiskais remonts citās centra 

iekštelpās. Veikti santehnikas uzlabojumi. 

Izveidojām atpūtas vietu centra teritorijā. 

Centra klientu sociālās dzīves uzlabošanai, tiek organizētas nodarbības un dažādi kultūras 

pasākumi. Klienti regulāri tiek vesti vizītē pie dažādiem medicīnas speciālistiem. 

VVSAC vadība secināja, ka pastāv pieprasījums pēc īslaicīgās un ilgstošās sociālās aprūpes, kur 

līgumus slēdz un izmaksas sedz klientu piederīgie. Šī gada laikā gultas vietas tiek aizpildītas regulāri. 

Nākotnes attīstība arī turpmāk saistīta ar īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kas 

pamatā aprūpē gulošus klientus un ko finansē klientu piederīgie, ar vienmērīgu noslodzi visa gada 

garumā. Plānojam arī turpmāk strādāt ar minimālu peļņu, jo vienlaicīgi apkalpojamo klientu skaitu nav 

iespējams palielināt telpu trūkuma dēļ, bet palielināt mūsu sniegto pakalpojumu cenu, tas būtu iestādes 

īsākais ceļš uz bankrotu. Kapitālieguldījumi 2018.gadā nav plānoti. 

 

9.19. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes transports” 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes transports” ir 100% Viesītes novada pašvaldības 

uzņēmums ar tai piederošām 172546 kapitāldaļām. Vienas daļas nominālvērtība ir 1,00 euro. 

Uzņēmuma galvenais komercdarbības veids ir transporta pakalpojumi, kas iedalās: sabiedriskā 

transporta pakalpojumi, komercpārvadājumi un ceļu uzturēšana. 

Sabiedrība pārskata gadu noslēgusi ar peļņu 3777 EUR, līdz ar ko neto peļņas rādītājs ir   1,61 % 

pārskata gadā. Neskatoties uz degvielas un apdrošināšanas izmaksu pieaugumu, sabiedrība pārskata 

periodā nav mainījusi pakalpojumu izcenojumus, bet strādājusi pie resursu efektīvākas izmantošanas. 

Pārskata gadā finanšu investīcijas 20546 EUR apmērā tika ieguldītas jaunas pļaujmašīnas un 

divu jaunāku autobusu iegādei, tādējādi veicinot uzņēmuma rīcībā esošo iekārtu un tehnikas 

atjaunināšanu. Pārskata periodā par 14000 EUR tika palielināts uzņēmuma pamatkapitāls. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu neto apgrozījums samazinājies par 16696 EUR. Uzņēmuma 

apgrozījums pamatā samazinājies pasažieru pārvadājumu sfērā, citas uzņēmuma nozares darbību 

noslēgušas ar līdzvērtīgiem rādītājiem kā iepriekšējā pārskata periodā. 
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Lai nodrošinātu uzņēmuma konkurētspēju, 2018. gadā SIA ”Viesītes transports” plāno 

nodrošināt kvalitātes radītājus, ko nosaka normatīvie akti pasažieru pārvadājumu jomā. Tāpat plānots 

strādāt pie citu piedāvāto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, vajadzības gadījumā iegādājoties darbu 

veikšanai nepieciešamās iekārtas. 

 

10.Revīzijas 2017.gadā 

 
Viesītes novada pašvaldībai gada pārskata revīziju veica SIA „VR Audits”. Finanšu gada 

pārskats sagatavots un iesniegts , zvērinātu revidentu  firma SIA „VR Audits” apstiprināja gada 

pārskatu bez iebildēm, piezīmēm un aizrādījumiem. 

 

11.Par informāciju 

 
Publiskajā gada pārskatā iekļautā informācija sagatavota pamatojoties uz mērāmiem, ticamiem 

un pārbaudītiem rādītājiem - uz 2017.gada pārskatu, inventarizācijas aktiem, kapitālsabiedrību 

iesniegtajiem 2017.gada pārskatiem, ziņojumiem. 

 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs A.Žuks 


