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APSTIPRINĀTS  

ar Viesītes novada domes 2018. gada 17. maija lēmumu Nr. 13 Prot. Nr. 7 

Uzraudzības pārskats par Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020.  

īstenošanas rezultātiem par periodu 2015.-2017. 

Ziņojums Nr.4. 

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

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

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

apstiprināta 2014. gada 19. marta domes lēmumu Nr.19. Laika periods, par kādu uzraudzības ziņojums sagatavots, ir 2015. - 2017. gads. AP uzraudzības 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Attīstības uzraudzība nodrošina iespēju: 

▪ izvērtēt teritorijas attīstību; 

▪ izmērīt attīstības programmas īstenošanas rezultātus; 

▪ novērtēt attīstības programmas īstenošanas rezultātu radīto ietekmi ilgākā laika periodā. 

Uzraudzības uzdevumi ir: 

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

▪ nodrošināt pašvaldības attīstības izvērtēšanas iespējas; 

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

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

▪ pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību; 

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

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

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

balstīt uz iedzīvotāju aptauju. AP ieviešanas uzraudzības ikgadējie trīs ziņojumi ir par 2014., 2015.,2016. gadiem. Ceturtais ziņojums pēc kārtas ir paplašināts 

datu apkopojums, balstīts uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. Viesītes novada administrācija, attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar pārējām nodaļām, 

visiem dienestiem un institūcijām līdzdarbojoties, vienlaicīgi ar gada pārskata izstrādi veic AP uzraudzības procesa soļus savas kompetences ietvaros:  

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

2) teritorijas attīstības rādītāju datu apkopošana; 

3) darbības rezultatīvo rādītāju datu apkopošana. 

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

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

divos soļos: 

1) veikta novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja; 



2) apkopoti iegūtie politikas rezultātu rādītāji. 

 

2017. gadā tika izstrādāta aptaujas anketa. Saņemtas aizpildītas 139 anketas. Pamatojoties uz iegūto informāciju, ir izstrādāts 3 gadu pārskata ziņojums par 

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

Attīstības programmas mērķi 

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

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

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

novada bezdarbs.  

Stratēģiskais mērķis 2: Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti 

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

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

Stratēģiskais mērķis 3: Attīstīt uzņēmējdarbību 

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

nozaru attīstību.  

Stratēģiskais mērķis 4: Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu 

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

izmantots kā tūrisma produkts un vienlaicīgi arī vietējo identitāti stiprinošs solis.  

 



Prioritātes  

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

prioritātes periodam no 2014. līdz 2020. gadam.  

Ilgtermiņa prioritātes Vidējā termiņa prioritātes 

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

VP2: Gudras novada pārvaldes veidošana 

IP2: Ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpojumi VP3: Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 

IP3: Dabas kapitāla un ainavu ilgtspējīga apsaimniekošana VP4: Gudra pārvalde pār resursiem 

IP4: Zaļās ekonomikas veicināšana VP5: Atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai 

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

 

 

Ilgtermiņa 

prioritātes 

Rādītājs Esošā situācija 

(2013.g) 

2015.g.  2016.g 2020.g. 

sākums 

Datu avoti 

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

IP1: 1. Novads 

kā otrā mājvieta 

jaunu iedzīvotāju 

piesaistīšana 

Iedzīvotāju skaits  4345 3908 3991 3500 PMLP  

Bērnu skaits  718 670 677 620 PMLP  

Darbspējas vecuma iedz. skaits  2798 2650 2631 2500 PMLP  

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

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

Migrācijas saldo gadā 2011.g.  -50 cilvēki -83 cilvēki -30 cilvēki CSP 



Ilgtermiņa 

prioritātes 

Rādītājs Esošā situācija 

(2013.g) 

2015.g.  2016.g 2020.g. 

sākums 

Datu avoti 

-67 cilvēki 

Viesītes novada tēla koncepcija – zīmols, 

devīze, mārketinga materiāli un pasākumi 
Nav Ir 

Ir  
Ir 

Pašvaldības 

dati 

Attālinātā darba (tāldarba) veicēju skaits 

novadā 

 5 6 20 Tiks 

precizēts 

Tālmācības skolēnu un studentu skaits 

novadā 

 1 2 Ir Pašvaldības 

dati 

Attālinātā darba (tāldarba) un tālmācības 

veicināšanas plāns novadā 

Nav Nav  Nav   Ir Pašvaldības 

dati 

Sezonas iedzīvotāju skaits novadā 100 120 122 150 Pašvaldības 

dati 

Kopīgo projektu ar citām pašvaldībām 

skaits gadā 

1 2 2  Pašvaldības 

dati 

Pašvaldības pārvaldē ar augstāko izglītību 

strādājošo darbinieku skaits, % 

2012.g. 44% 50% 50% 55% Pašvaldības 

dati 

Aktīvo biedrību un nodibinājumu skaits 

novadā 

2012.g. 28 28 29 30 UR 

Novada iedzīvotāju sapulču dalībnieku 

skaits 

  236  Pašvaldības 

dati 

Novadā reģistrēto biedrību un 

nodibinājumu piesaistīto finanšu līdzekļu 

apjoms gadā 

  6521.24  Biedrību un 

nodibinājum

u sniegtie 

dati 

Pašvaldības un vietējo NVO, vidusskolas 

skolēnu parlamenta kopīgi realizēto 

projektu/pasākumu skaits gadā 

Tiks precizēts 2 3 3 Pašvaldības 

dati 

Pašvaldības deputātu, darbinieku un  3 3  Pašvaldības 



Ilgtermiņa 

prioritātes 

Rādītājs Esošā situācija 

(2013.g) 

2015.g.  2016.g 2020.g. 

sākums 

Datu avoti 

iedzīvotāju tematisko tikšanos skaits gadā dati 

Novada mājas lapas apmeklētāju skaits 

dienā 

560 650 655  Pašvaldības 

dati 

Novada informatīvā izdevuma tirāžas 

lielums mēnesī 

1300 1300 1300 1300 Pašvaldības 

dati 

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

 SM2: Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

IP2: Ilgtspējīgi 

un augstvērtīgi 

pakalpojumi 

Teritorijas attīstības indekss,  

vieta Latvijas grupā 

2011.g. negatīvs, 

90.vietā 

Negatīvs, 

85.vietā 

Negatīvs,  

67.vietā 

Negatīvs, 

80.vietā 

VRAA 

Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības 

darbu kopumā 

77% 79% 79% Vismaz 81% Pašvaldības 

dati, 

iedzīvotāju 

aptauja 

Apmeklētāju skaits sporta pasākumos 

gadā novadā 

 400 420 

Vid. 35 

dalībnieki 1x 

mēn. 

 Pašvaldības 

dati 

Garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

pabalsta saņēmēju skaits 
  

28 
 

Pašvaldības 

dati 

Dzīvokļa (malkas vai apkures) pabalsta 

saņēmēju skaits 
  

343 
 

Pašvaldības 

dati 

Izsniegto brīvpusdienu skaits (dienas)   20154 
20201 

 
Pašvaldības 

dati 

Publisko tualešu skaits 2 3 
4 

5 
Pašvaldības 

dati 

Dienas centra apmeklētāju skaits dienā Nav izveidots 10 
12 

20 
Pašvaldības 

dati 



Ilgtermiņa 

prioritātes 

Rādītājs Esošā situācija 

(2013.g) 

2015.g.  2016.g 2020.g. 

sākums 

Datu avoti 

Sociālās nodrošināšanas pabalstiem 

izsniegtais finansējums (saskaņā ar 

Saistošiem noteikumiem) 

 197.40 

256.12 

 
Pašvaldības 

dati 

Asfaltēto pašvaldības ceļu un ielu garums 

novadā 
 16.51 

16.55 
 

Pašvaldības 

dati 

Lielākajā daļā pašvaldības ir pieejams 

kvalitatīvs internets par pieņemamu cenu 
2013.g. Nav Ir 

 

Ir  
Ir 

Pašvaldības 

dati 

Vides talkās savākto atkritumu daudzums 

m3 
 

220 m3 

notikusi 1 

talka 

240m3  

Organizēta 

un notikusi 1 

talka 

 
Pašvaldības 

dati 

Cena par cieto sadzīves atkritumu 

savākšanu Viesītes novadā salīdzinājumā 

ar kaimiņu novadiem, EUR/m3 bez PVN. 

Pārsniedz cenu 

apkārtējos novados 

par aptuveni 40% 

Pārsniedz 

cenu 

apkārtējos 

novados par 

aptuveni 

20% 

16,63 

EUR/m3 

Pārsniedz 

cenu 

apkārtējos 

novados par 

12% 

Ir aptuveni 

vienāda ar 

cenu 

apkārtējos 

novados  

Pašvaldības 

dati 

 SM3: Attīstīt uzņēmējdarbību. 

IP3: Dabas 

kapitāla un 

ainavu 

ilgtspējīga 

apsaimniekošana 

Ekonomiski aktīvās vienības uz 1000 

iedzīvotājiem 

2011.g. 78 80 80 82 CSP 

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis uz 1 

iedzīvotāju (Ls) 

  501.1  Pašvaldības 

dati 

Novada uzņēmumu skaits, kas sadarbojas 

ar biznesa inkubatoriem  

2013.g. 0 1 1 5 Uzņēmēju 

aptaujas 

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

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



Ilgtermiņa 

prioritātes 

Rādītājs Esošā situācija 

(2013.g) 

2015.g.  2016.g 2020.g. 

sākums 

Datu avoti 

Kopējais novadā reģistrēto uzņēmumu 

pamatkapitāls 

2013.g. 917’000 Ls Vairāk, kā 1 

milj. 

2,967,667.5

7, kopā 315 

uzņēmumu 

Vairāk kā 1,1 

milj. 

LR UR 

Kopējais apgrozījums (dati par 20 lielāko 

uzņēmumu apgrozījumu 2016.g.) 

  9 398 524.00  Tiks 

precizēts 

Privātās-publiskās partnerības projektu 

skaits novadā 

2013.g. 0 3 1 6 Pašvaldības 

dati 

Ikgadēju, regulāru nacionāla līmeņa 

festivālu skaits, gadā 

0 2 2 3 Pašvaldības 

dati 

Piesaistīto Eiropas Savienības projektu 

līdzekļu skaits novadā, gadā EUR 

  81897.00  Pašvaldības 

dati 

IP4: Zaļās 

ekonomikas 

veicināšana 

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

LAD 

Mežsaimniecības uzņēmumos nodarbināto 

skaits 

  1108 

(Zemgales 

reģionā) 

 CSP 

Veikto energoefektivitātes auditu skaits 

gadā 

2011.g., 2 5 1 7 Pašvaldības 

dati 

Ilgtspējīgu attīstību veicinošu projektu 

realizācijas apjoms EUR gadā 

(energoapgādē, atkritumu 

apsaimniekošanā, u.c.) 

  10 720.00  Pašvaldības 

dati 

Atjaunojamās enerģijas īpatsvars novada 

energoresursos 

  100%  Pašvaldības 

dati 

 SM4: Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu 

IP5: Sēlijas 

kultūras 

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

dati 



Ilgtermiņa 

prioritātes 

Rādītājs Esošā situācija 

(2013.g) 

2015.g.  2016.g 2020.g. 

sākums 

Datu avoti 

izmantošana 

tūrisma 

produktu 

attīstīšanai 

Reģionālas nozīmes pasākumu skaits gadā  2 2  Pašvaldības 

dati 

Par Viesītes novadu izstrādāto zinātnisko 

darbu skaits gadā 

1 2 2 4 Pašvaldības 

dati 

Radošo uzņēmumu skaits novadā 2 4 2 6 CSP 

 

 

 



Viesītes novada iedzīvotāju aptaujas anketa 

Viesītes novada Attīstības un Plānošanas nodaļas speciālisti Jūs aicina piedalīties Viesītes novada 

Attīstības programmas 2014.–2020. īstenošanas uzraudzībā un aizpildot anketu novērtēt Viesītes 

novada attīstību par laika periodu 2014.- 2017.g.! 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Viesītes novada iedzīvotāju viedokli par novadā notikušajām 

pārmaiņām un aktuālajām problēmām. Aptaujas rezultāti tiks iekļauti trīs gadu uzraudzības ziņojumā 

par Viesītes novada Attīstības programmas ieviešanu, un kopā ar citiem izvērtējamiem materiāliem 

kalpos par pamatu Viesītes novada Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna 

aktualizācijai un vajadzības gadījumā arī grozījumu veikšanai novada attīstības programmā.  

Aizpildīto anketu var atstāt: Brīvības ielā 10, Viesītē, Elkšņu, Rites, Saukas pagastu pārvaldēs, 

Viesītes, Lones, Elkšņu, Saukas, Rites bibliotēkās, kultūras un izglītības iestādēs. Tās var nosūtīt 

elektroniski uz e pastu dome@viesite.lv . Anketas elektroniskā versija atrodas Viesītes novada mājas 

lapā http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2018/01/aptaujas_anketa.docx vai nosūtot pa pastu 

(Viesītes novada pašvaldība, Brīvības 10, Viesīte, Viesītes novads, LV- 5237)  

Jūsu aizpildītā anketa tiks ļoti gaidīta līdz 2018. gada 23. februārim. 

1. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu kvalitāte un pieejamība Viesītes 
novadā: 

PAKALPOJUMS/JOMA APMIERINA 
DRĪZĀK 

APMIERINA 

DRĪZĀK 

NEAPMIERINA 
NE-APMIERINA 

NAV 

VIEDOKĻA/ 

NEIZMANTOJU 

Pirmsskolas izglītība      

Vispārējās izglītība      

Interešu izglītība (pulciņi, Sporta, Mūzikas un 

Mākslas skolas) 
     

Mūžizglītība      

Kultūras un izklaides pasākumi      

Aktīvās atpūtas un sporta pasākumi      

Veselības aprūpes pakalpojumi      

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi      

Drošība un sabiedriskās kārtības nodrošināšana      

Sabiedriskais transports      

Ielu/ceļu infrastruktūra, t.sk, ielu apgaismojums      

Vides pieejamība personām ar funkcionāliem 

traucējumiem, ģimenes ar maziem bērniem 
     

Vides aizsardzība,  saglabāšana, sakoptība      

Komunālie pakalpojumi (atkritumu 

apsaimniekošana, ūdensapgāde, kanalizācija, 

siltumapgāde, dzīvokļu apsaimniekošana) 

     

Mazumtirdzniecības, sadzīves, sabiedriskās 

ēdināšanas u.c. pakalpojumi 
     

Tūrisma objektu un pakalpojumu attīstība      

Pašvaldības darbs kopumā      

mailto:dome@viesite.lv
http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2018/01/aptaujas_anketa.docx


2. Kādus pēdējo trīs gadu novada pašvaldības darbus un projektus Jūs varētu novērtēt īpaši 
atzinīgi?  

 

 

 

3. Kādi ir, Jūsuprāt, steidzamākie darbi, kas novada pašvaldībai būtu jāveic?? 

 

 

 

4. Lūdzu, sniedziet savu viedokli par šiem apgalvojumiem: 

Apgalvojums PIEKRĪTU 
DRĪZĀK 

PIEKRĪTU 

DRĪZĀK 

NEPIEKRĪTU 
NEPIEKRĪTU 

NAV 

VIEDOKĻA 

Pašvaldība sekmīgi sadarbojas ar citiem 

Sēlijas apvienības novadiem 
     

Pašvaldība nodrošina efektīvu 

informācijas apmaiņu, atgriezenisko saiti 

ar novada iedzīvotājiem un iesaista tos 

sabiedriskās aktivitātēs 

     

Pašvaldība sekmīgi īsteno jaunatnes 

politiku  

     

Pašvaldība veicina jauno speciālistu 

piesaisti un sniedz atbalstu to sekmīgai 

integrācijai novadā 

     

Pašvaldība īsteno nozīmīgus attīstības 

projektus 

     

Pašvaldība sekmīgi ievieš inovācijas       

Pašvaldība veicina uzņēmējdarbības 

attīstību, sniedzot atbalstu uzņēmējiem 

     

Pašvaldība efektīvi apsaimnieko savus 

resursus, t.sk. īpašumus 

     

 

  
5. Jūsu vecums: 

□ līdz 18 
□ 18 – 25 
□ 26 – 45 
□ 46 – 60 
□ 61 un vairāk 
 

 

7. 7. Jūsu dzīvesvieta atrodas:  
□ Viesītes pilsētā 

□ ciemā (Cīruļi, Elkšņi, Lone, Klauce, Sauka)  

□ pagasta teritorijā (ārpus ciemiem) 

□ ārpus Viesītes novada 

 

6. Jūsu izglītība:  
□ Pamata 
□ Vidējā / vidējā speciālā 
□ Augstākā 
□ Mācos/ Studēju 

8. Jūsu ieteikumi novada attīstības veicināšanai: 

 
 
 
 

 

  
  
 Anketa izstrādāta sadarbībā ar LU ĢZZF telpiskās attīstības 
 plānošanas profesionālās maģistru studiju programmas studentiem 



 
1. att. Pirmsskolas izglītības pakalpojumu novērtējums 

Pirmsskolas izglītības pakalpojumu kvalitāte vairākumu no aptaujātajiem respondentiem, 66 novada 

iedzīvotājus, apmierina. Negatīvs viedoklis, neapmierina, ir 8 anketās.  27 respondentus drīzāk apmierina, 

24 - nav viedokļa/neizmanto un 14 novadniekus drīzāk neapmierina. 

 

 
2. att. Vispārējās izglītības pakalpojumu novērtējums 

Vairākumu aptaujāto respondentu, 58, pauž apmierinātību ar vispārējās izglītības pakalpojumiem, 36 – ir 

drīzāk apmierināti, 20 respondentiem nav viedokļa, 19 – drīzāk neapmierina un 6 anketās pausta 

neapmierinātība ar sniegto pakalpojumu. 

 

 

 



 
 

3.att. Interešu izglītības pakalpojumu vērtējums 

 

Aptaujātie novada iedzīvotāji pozitīvi vērtē interešu izglītības pakalpojumus novadā, 70 respondentus 

apmierina, 36 – drīzāk apmierina, 23 – nav viedokļa/neizmanto. Negatīvu vērtējumu pauž 10 respondenti: 

5 – neapmierina un 5 – drīzāk neapmierina.  

No apkopotajiem datiem var secināt, ka novada iedzīvotāji par kvalitatīviem atzīst pirmsskolas, vispārējās 

izglītības un interešu izglītības pakalpojumus. Savukārt par mūžizglītības pakalpojumu lielākajai daļai 

respondentu nav viedokļa/neizmanto.  

 

 
4.att. Mūžizglītības pakalpojumu vērtējums 

 

 

 

 



 

5.att. Kultūras un izklaides pasākumu pakalpojuma vērtējums 

 

Aplūkojot 5. attēlu var secināt, ka  par kultūras un izklaides pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Viesītes 

novadā nav izteikta pozitīva vai negatīva vērtējuma, respondenti dalās uz pusēm.  

 

 
6.att. Aktīvās atpūtas un sporta pasākumu vērtējums 

 

 

 
7.att. Drošības un sabiedriskās kārtības pakalpojuma vērtējums 

 

 

 

 

 

Kopumā no novada iedzīvotāju atbildēm var secināt, ka iedzīvotāji savā novada teritorijā jūtas drošībā. 

Jāpiemin, ka 2017. gadā pašvaldība ir realizējusi projektu, kura ietvaros novadā tika izveidots 

videonovērošanas tīkls. 



 
8.att. Veselības aprūpes pakalpojuma vērtējums 

 

 
 

9.att. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu vērtējums 

 

 
 

10.att. vides pieejamības pakalpojuma vērtējums 



 
 

11.att. Sabiedriskā transporta pakalpojuma vērtējums 

 

 
 

12. Ielu/ceļu infrastruktūras pakalpojuma vērtējums 

 

 
13.att. Pašvaldības darba vērtējums 

 

Vairākumu respondentu drīzāk apmierina pašvaldības darbs kopumā, 34 – apmierina un 22 aptaujātos 

drīzāk neapmierina.  



 
 

14.att. vides aizsardzības, saglabāšanas un sakoptības pakalpojuma vērtējums 

 

 
 

15.att. Komunālo pakalpojumu vērtējums 

 

 
16.att. mazumtirdzniecības, sadzīves un ēdināšanas pakalpojumu vērtējums 

 



 
17.att. tūrisma objektu un pakalpojumu attīstības vērtējums 

 

Analizējot otro jautājumu “Kādus pēdējo trīs gadu novada pašvaldības darbus un projektus Jūs varētu 

novērtēt īpaši atzinīgi?” var secināt, ka vairākums aptaujāto respondent varēja nosaukt vismaz 2-3 darbus 

vai projektus. Visvairāk anketās tika pieminēta Mīlestības takas rekonstrukcija (19), kapličas būvniecība 

(7), ceļu un ielu rekonstrukcija/asfaltēšana (19), bērnu rotaļlaukumu izvietošana novada teritorijā (9), 

Viesītes vidusskolas stadiona rekonstrukcija (20), apgaismojuma sakārtošana pilsētā un pagastos (12), 

kapličas būvniecība (7), muzeja un tūrisma objektu attīstība (3), ūdenssaimniecības projekts (6), 

brīvpusdienas skolās un bērnudārzā (5), izglītības iestāžu energoefektivitātes projekti (4), un jaunā aprūpes 

centra būvniecība (4). Vienu līdz divas reizes anketās minēti šādi pašvaldības darbi: iesaiste ES fondu 

apguvē, veselības veicināšanas projekts, logu nomaiņa Viesītes vidusskolas sporta zālē, automašīnu 

stāvlaukumu izveide, siltumtrašu nomaiņa, āža skulptūra, Saukas baznīcas stāvlaukuma izveide, stipendijas 

skolēniem, atbalsts izglītības iestādēm, ciematu infrastruktūras uzlabošana, meliorācijas sistēmas 

atjaunošanas, zivju resursu atjaunošana novada ūdenstilpēs un videonovērošanas tīkla izveide.  

 
„Mīlestības takas rekonstrukcija, veselības un sociālās aprūpes centra rekonstrukcija, ceļu rekonstrukcija, ūdens 

saimniecības projekta realizācija, izglītības iestāžu energoefektivitātes projektu realizācija.” 

 

„Daudzie projekti, kuri īstenoti pēdējā laikā. Tiek domāts par Sēliju (ir prieks, ka Sēlijas vārds izskan arvien 

biežāk). Viesīte ir ļoti sakopta un sakārtota.” 

 

„Ceļu remonts, sporta stadions, kapliča.” 

 

„Meliorācijas sistēmas atjaunošana, kapličas izbūve, Saukas pag.ceļa pārbūve.” 

 

„Ūdensvada caurules nomaiņa, pilsētas apgaismojums.” 

 

„Bērnu rotaļu laukumu izveide, Tirgus vietas izveide Viesītē.” 

 

„Ielu, lauku ceļu remonts, atjaunošana, kapliča, skolas stadions, sistemātiska zivju atjaunošana novada ūdens 

tilpnēs utt. vismaz uz 4 lpp.” 

 

„Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā. Pašvaldības ceļa Ozoliņi - Ķēķāni - Zīlāni pārbūve.” 

 

“Brīvpusdienu piešķiršana visiem skolēniem. Stipendijas 9., 12. klašu skolēniem (labākajiem). PIlsētas un pagastu 

teritoriju sakopšanas darbi. Atpūtas pasākumu organizēšana senioriem.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Analizējot aptaujāto, novada iedzīvotāju atbildes uz 3. jautājumu “Kādi ir, Jūsuprāt, steidzamākie darbi, 

kas novada pašvaldībai būtu jāveic?” visvairāk uzsvērts ceļu, ielu stāvoklis un nepieciešamība to uzlabot, 

uzsverot grants ceļu stāvokli novada teritorijā (45).  Tāpat anketās uzskaitīti šādi darbi: komunālās 

pārvaldes darba uzlabošana (10), uzņēmējdarbības veicināšana jaunas darba vietas (10), izglītības 

kvalitātes uzlabošana (8), dzīvojamo māju siltināšana un efektīva apsaimniekošana (6), vairāk kvalitatīvu 

kultūras pasākumu organizēšana (6), bijušās arodskolas teritorijas sakārtošana un uzturēšana (4), 

daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana un sakārtošana (4), pašvaldības darba caurskatāmība un 

efektivitātes paaugstināšana (3), iedzīvotāju piesaiste novadam (3), Rites pagasta dīķa sakopšana (3), ielu 

apgaismojuma sakārtošana (2), pamestās piecstāvu mājas nojaukšana (2), graustu sakārtošana, likvidēšana 

(2). 

 
„Meklēt risinājumus ceļu grants seguma atjaunošanai, jo zemes ceļi ir katastrofālā stāvoklī un greiderēšana šo 

situāciju vairs nespēj glābt. Neatceros nevienu projektu vides uzlabošanai, kurš būtu nonācis līdz pagastiem - viss 

paliek centrā Viesītē. Vai nebūtu laiks padomāt arī par "laukiem", citādi mums sanāk divas "republikas" - jūs par 

sevi mēs par sevi.” 

 

„Jāatjauno asfalta segums, iebraucot no šosejas uz centru, jānoorganizē jauns festivāls Bincānos, jāremontē 

pašvaldības ceļi laukos (nevis pie lielajām mājām).” 

 

„Ceļu kvalitātes uzlabošana, jaunu pedagogu piesaiste izglītības iestādēs pēc "Iespējamās misijas" 

pamatprincipiem, jaunu alternatīvu mācību programmu ieviešana, specializētās/arodvidusskolas klases izveide 

Viesītes vidusskolā, piemēram IT specialitātē, Montessori metožu ieviešana pirmsskolas izglītības iestādē, 

sabiedriskā transporta "taksometra pēc izsaukuma" organizēšana, IT uzņēmēju piesaiste sadarbojoties ar vidusskolu 

un, piemēram, RTU augstskolu.” 

 

„Tagad, ņemot vērā, ka nesen bija pašvaldību vēlēšanas, būtu jādomā ar komunikāciju un sadarbību ar 

iedzīvotājiem. IR JĀSĀK DOMĀT LAICĪGI PAR VIDUSSKOLAS JAUTĀJUMU! (vidusskolu reforma, slēgšana utt) 

Vajadzētu padomāt arī par māju siltināšanu, jo ir mājas, kur ziemā, lai arī cik ļoti kurinātu, ir aukstas. Būtu 

jāuzņemas tās nopietnas lietas, kas saistītas ar iedzīvotāju palikšanu un jaunu piesaisti! Iniciatīvas, kas saistās ar 

uzņēmumiem, jaunu to veidošanu utt, lai, cilvēkiem būtu darbs un tie paliktu dzīvot, kā arī lai nāktu jauni.” 

 

„Jāveido un jārealizē sociālais dialogs ar vietējiem uzņēmējiem.” 

 

„Jāsakārto darbs Viesītes vidusskolā un SIA "Viesītes komunālā pārvalde", jāpievērš vairāk uzmanības šo iestāžu 

darbam.” 

 

„Savest kārtībā zemes ceļus gan pilsētā, gan novadā.” 

 

„Centrālās kanalizācijas sistēmas izveide Un pieeja visu Viesītes pilsētas privātmāju iedzīvotājiem.” 

 

„Lauku ceļi!!!!, bijušās profskolas pārveidošana, kamēr ēkas nav sabrukušas, jaunas darba vietas!” 



 
18.att. Pašvaldības attīstības projektu vērtējums 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.att. Pašvaldības darba vērtējums inovāciju ieviešanā 

 

Skatoties uz 19. attēlu var secināt, ka novada iedzīvotāju viedoklis dalās uz pusēm, 41 respondents drīzāk 

piekrīt, ka pašvaldības sekmīgi ievieš inovācijas, savukārt 40 – drīzāk nepiekrīt šim apgalvojumam. Lielai 

daļai respondentu nav viedokļa šajā jautājumā – 28 aptaujātajiem. No kā var secināt, ka daļai sabiedrībai 

nav informācijas par pašvaldības darbu inovāciju ieviešanā un otra daļa uzskata, ka netiek veikts 

pietiekams darbs šajā jomā. 



 
20.att. Resursu apsaimniekošanas vērtējums 

 

Lielākā daļa aptaujāto respondentu drīzāk nepiekrīt (45) vai nepiekrīt (26) apgalvojumam, ka pašvaldība 

efektīvi apsaimnieko savus resursus, tai skaitā īpašumus. Izteikts mazākums, 11 respondenti piekrīt 

apgalvojumam, 31 – drīzāk piekrīt. Savukārt 26 novadnieki atbildējuši, ka viņiem nav viedokļa šajā 

jautājumā. Var secināt, ka sabiedrība neredz efektīvu pašvaldības darbu resursu apsaimniekošanā. Šajās 

atbildēs var vilkt paralēles ar respondentu atbildēm aptaujas anketas 8. jautājumā „Jūsu ieteikumi novada 

attīstības veicināšanai”, kur vairāki novadnieki rakstīja, ka trūkst informācijas vietējos medijos par 

pašvaldības plānotajiem un veicamajiem darbiem un nepieciešamību aktīvāk komunicēt ar sabiedrību.  

 
21.att. Uzņēmējdarbības veicināšanas vērtējums 

 

Aptaujas rezultāti liecina, ka vairākums aptaujāto novada iedzīvotāju uzskata, ka pašvaldība neefektīvi 

apsaimnieko savus resursus, tai skaitā īpašumus un neveicina uzņēmējdarbības attīstību, sniedzot atbalstu 

uzņēmējiem. Vairākums respondentu drīzāk nepiekrīt un nepiekrīt apgalvojumam, ka pašvaldība veicina 

uzņēmējdarbības attīstību, sniedzot atbalstu uzņēmējiem. Un lielai daļai aptaujāto novada iedzīvotāju nav 

viedokļa šajā jautājumā. Aptaujas anketas 8. jautājumā „Jūsu ieteikumi novada attīstības veicināšanai” 

vieni no vairāk minētajiem ieteikumiem ir jaunu darba vietu radīšana, atbalsts uzņēmējdarbībai un sekmēt 

sadarbību ar uzņēmējiem.  



 
22.att. Informācijas nodrošināšanas vērtējums 

 
23.att. Pašvaldības sadarbības vērtējums  

 

 
 

24.att. Jaunatnes politikas īstenošanas vērtējums 



 
25.att. Jauno speciālistu piesaistes vērtējums 

 

Apskatot 25. attēlu var redzēt, ka 44 no aptaujātajiem iedzīvotājiem drīzāk nepiekrīt apgalvojumam, ka 

pašvaldība veicina jauno speciālistu piesaisti un sniedz atbalstu to sekmīgai integrācijai novadā un 25 

respondenti nepiekrīt. Mazāk ir to respondentu, kas šo apgalvojumu vērtē pozitīvi – 15 piekrīt, 35 drīzāk 

piekrīt.  Šī jautājuma aktualitāte uzsvērta arī aptaujas anketas 8. jautājumā „Jūsu ieteikumi novada 

attīstības veicināšanai” 8 respondenti atzīmēja jaunu un spējīgu speciālistu piesaistes nepieciešamību 

novada attīstības veicināšanai. 

 
26.att. Aptaujāto novada iedzīvotāju vecums 

 

Viesītes novada iedzīvotāju aptaujas anketu kopumā aizpildīja 138 respondenti, pārstāvot 5 vecuma 

grupas. Lielākā aktivitāte novērojama darbaspējas vecumā – no 26 līdz 45 un no 46 līdz 60 gadiem. 

Vispasīvākie respondenti ir skolas vecumā, līdz 18 gadiem un no 18 līdz 25 gadiem.  



 
27.att. Aptaujāto novada iedzīvotāju izglītība 

 

Vairākumam aptaujāto novada iedzīvotāju, 50,4%, ir augstākā izglītība, 35,3% respondentu ir vidējā/vidējā 

speciālā.  

 
28.att. Aptaujāto novada iedzīvotāju dzīvesvieta 

 

Viesītes novada iedzīvotāji tikai aicināti aptaujā izteikt priekšlikumus novada attīstības veicināšanā. 

Anketās vairākkārt uzsvērts, ka pašvaldībai būtu jāveido dialogs ar iedzīvotājiem un jāuzklausa viņu 

viedoklis, jārīko kvalitatīvi kultūras pasākumi, kuri piesaistītu novadam cilvēkus, vairāk novadam piesaistīt 

jaunus speciālistus. Tostarp vairākkārt anketās skarts infrastruktūras jautājums – ceļu, ielu un apgaismoja 

jautājumu sakārtošana novada teritorijā. Visvairāk anketās dominē bezdarba jautājums – jaunu darba vietu 

radīšana un uzņēmējdarbības veicināšana novada teritorijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Visu pašvaldības struktūru sekmīga sadarbība un saskaņota plānošana ir lieliska panākumu atslēga. 

Atspoguļot savu darbību un ieceres novada avīzē, mājaslapā un atcerēties ka informēta sabiedrība būs 

daudz atbalstošāka!” 

 

“Lūdzu sakārtot pirts pakalpojumu! Nav skaidrs kultūras pasākumu jautājums, uzskatu, ka ir nepietiekams 

un neinteresants.” 

 

“Veicināt iedzīvotāju iesaisti un informētību novada svarīgu jautājumu risināšanai, personīgu attieksmi. ( 

anketas, palīdzība jautājumu risināšanā, potenciāla apzināšana)” 

 

“Pašvaldībai nav jāiegulda privātpersonu īpašumos -daudzdzīvokļu mājās, kas būtībā ir privātīpašums. 

Jumtu, kāpņu telpu, pagrabu remonti un stāvlaukumu izbūve jāveic par dzīvokļu īpašnieku līdzekļiem, 

pašvaldībai no savas puses ieguldot tikai proporcionālo daļu par īres dzīvokļiem. Līdzekļi jāiegulda ielu 

un ceļu remontā, ietvju izbūvei, lai būtu sakārtota infrastruktūra.” 

 

Sadarboties ar vietējiem uzņēmējiem, ieklausīties iedzīvotāju vēlmēs Un pats galvenais izvērtēt pedagogu 

atbilstību ieņemamajiem amatiem, it īpaši sākumskola Un pirmsskola, jo viņi strādā ar pašiem 

mazākajiem, kas būs Viesītes nākotne, tādēļ sagraut bērnu no mazotnes ir kriminālnoziegums. 

 

Vairāk domāt par jaunāka gājuma cilvēkiem un jauniešiem, uzcelt jaunu sporta zāli, ko varētu izmantot 

jaunieši skolā un iedzīvotāji ārpus skolas laikiem, jo uz doto brīdi sporta skolas zāle ir pieejama tikai 

treniņiem un tenisam, bet ir arī citi sporta veidi, bet diemžēl pārējos direktors nelaiž, tā pati situācija ir 

vidusskolā, atkal ir tikai sporta skolai treniņi un vidusskolas audzēkņiem, bet pārējiem tas nav pieejams. 

Mēs Viesītes iedzīvotāji neesam visi pensionāri, lai primārais būtu sociālās aprūpes centrs ( pansionāts), 

kuram tādu naudu ieguldīt. lai tomēr saglabātu skolnieku skaitu Viesītē vajadzēja padomāt par jaunu 

sporta halli, kas būtu noderīga skolniekiem un arī parastajiem iedzīvotājiem, kur katru dienu būtu 

iespējams izmantot dažādiem treniņiem vakaros pēc darba vai brīvdienās. 

 

Saimnieciski, pārdomāti izmantot materiālus resursus, sadarboties ar uzņēmējiem un iedzīvotajiem, 

pieņemot lēmumus par projektu īstenošanu, deputātiem, pieņemot lēmumus, jāizvērtē novada prioritāras 

nepieciešamības ... 

 

Lai notiktu novada izaugsme kopumā, vispirms jācenšas atbalstīt un attīstīt tajā esošos pagastus un to 

infrastruktūru, kas veiksmīgi aizsākts, saglabājot Rites pamatskolu. Svarīgi veikt ceļu remontus pagastos 

un starp tiem. 

 

“Sekmīgāk apgūt Eiropas projektu naudas” 

 

 
 



Uzdevums 

Vai veiktas 

darbības 

uzdevuma 

ietvaros (Jā/Nē) 

Veiktās rīcības uzdevuma 

izpildei 

Priekšlikumi programmas 

aktualizācijai 

SMI1: Mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada nākotnes attīstības iespējām 

RV1.1.: Novada 

mārketings 

Jā Regulāra pašvaldības un 

uzņēmēju dalība izstādēs, 

pasākumos. Informatīvo stendu 

uzstādīšana un reprezentācijas 

materiālu izstrāde.  Viesītes 

novads arī ietverts 2017. gadā 

izdotajā grāmatā par Sēliju.  

Nepieciešams izstrādāt novada 

saukli, vērtības un pasākumu 

popularizēšanas plānu. 

RV2.1.: Pārvaldes 

kvalitātes attīstība 

Jā -Pilnveidota klientu 

apkalpošanas centra darbība un 

celta tās darbinieku 

kvalifikācija. 

-Attīstības plānošanas 

kapacitātes stiprināšanai 

pašvaldībā 2017. gadā darbā 

pieņemts būvinženieris.  

-Paplašināta un attīstīta tūrisma 

informācija internetā. 

-Lai samazinātu kriminālo 

aktivitāti Lietuvas robežas 

apkārtnē, 2017. gadā realizēts 

LEADER programmas projekts 

„Videonovērošanas tīkla 

izveide Viesītes novadā”.  

- Nepieciešams veikt 

darbinieku iekšējās 

novērtēšanas sistēmas 

īstenošanu (2013. g. pieņemts 

domes lēmums).  

2017. gadā nav veiktas 

nekādas aktivitātes  U3.4., 

U3.5., U3.6., un U3.8. 

Rv2.2.: 

Starp-pašvaldību 

sadarbības 

veicināšana 

Jā -2017. gadā turpināta kopīga 

projektu izstrāde ar Sēlijas 

novadu apvienības un 

Zemgales reģiona pašvaldībām. 

-Turpināta Sēlijas novadu 

apvienības pašvaldību 

sadarbība realizējot ikgadējos 

pasākumus un sanāksmes. 

2017. gadā izdota grāmata „No 

Sēlijas pūra…”. 

-Veicināta starptautiskā 

sadarbība ar Čeladžas un 

Rokišķu pašvaldībām. Īstenoti 

ERASMUS+ starptautiskie 

projekti.  

-2017. gadā izstrādāta Sēlijas 

tūrisma stratēģija. 

Jāizvērtē vai nepieciešams 

ieviest U6.3. „Izpētīt un 

piesaistīt Sēlijas novadu 

pašvaldības un uzņēmējus 

Sēlijas lojalitātes kartes 

izstrādei”. 

RV2.3.: : Pilsoniskās 

sabiedrības 

veicināšana 

Jā -Pašvaldība turpina atbalstīt 

NVO un iedzīvotāju iniciatīvas 

organizējot projektu konkursu. 

-Regulāri turpinātas iedzīvotāju 

sanāksmes ar domes vadību un 

speciālistiem. 

 



-Turpināta regulāra sadarbība 

un komunikācija ar novada 

uzņēmējiem, organizēta dalība 

uzņēmēju konkursos.  

-Veicinātas jauniešu 

iniciatīvas.  

RV3.1.: Komunālās 

saimniecības 

infrastruktūras 

attīstība 

   

RV3.2.: Ceļu 

infrastruktūras 

uzlabošana 

Jā LAP 2014.–2020. gadam 

pasākuma "Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos" ietvaros realizēts ceļu 

projekts „Pašvaldības ceļa S7 

Ozoliņi-Ķēķāni –Zīlāni 

pārbūve”, uzsākta ceļa 

Jaunkančuki-Priede-Ikšķiles 

pārbūve. 

-Veikti darbi ikdienas 

pašvaldības ceļu uzturēšanai. 

-Veikta stāvlaukumu izbūve 

Viesītes pilsētā. 

 

RV3.3.: Kvalitatīvi 

izglītības 

pakalpojumi 

Jā Pašvaldības dalība projektā 

„Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences 

pilnveide” nodrošina novada 

iedzīvotājiem jaunas izglītības 

iespējas. 

-Iespēju robežās tiek 

nodrošinātas iespējas novada 

jauniešiem darba un prakses 

iespējas vasarā. 

-Infrastruktūras uzlabošana un 

aprīkojuma iegāde pašvaldības 

izglītības iestādēs.  

-Nodrošināts atbalsts 

skolēniem sasniegumu 

novērtēšanai – stipendijas, 

balvas, atzinības.  

-Interešu izglītības 

piedāvājuma attīstība – Sēlijas 

sporta skolas, Viesītes Mūzikas 

un mākslas skolas attīstības 

veicināšana reģionālā mērogā. 

-Profesionālo prasmju 

(autovadītāja prasmju) apguves 

līdzfinansēšana vidusskolas 

skolēniem. 

- Starptautisku – ERASMUS+ 

programmas līdzfinansētu 

projektu ieviešana, 

pedagoģiskā personāla 

profesionālo kompetenču 

 



paaugstināšana. 

RV3.4.: Sociālo un 

veselības 

pakalpojumu 

pilnveide un attīstība 

Jā Uzsākts darbs pie bijušās 

arodskolas ēkas pārbūves ar 

funkciju maiņu Sporta skolas 

un Veselības un sociālās 

aprūpes centra vajadzībām. 

Apstiprināts Interreg Latvijas- 

Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas projekts “Sociālo 

pakalpojumu pieejamības 

uzlabošana VidusBaltijas 

reģionā” LLI-317 projekts un 

piešķirts finansējums dienas 

centra izveidei bijušās 

arodvidusskolas dienesta 

viesnīcas ēkā.   

-Nepieciešams izvērtēt vai ir 

ieviešama aktivitāte U17.46.: 

par mobilās vienības izveidi un 

aprīkošanu. 

-Izvērtēt nepieciešamību pēc 

dienas centru izveides Saukas 

un Elkšņu pagastos jauniešiem 

un senioriem (U17.45.), 

pusceļa  māju izveidi 

(U18.48.) un grupu māju 

izveidi (U18.49.). 

RV3.5.: Ainavu un 

vides kopšana 

Jā -Regulāra invazīvo sugu – 

latvāņu izskaušana appļaujot 

un miglojot, sadarbība ar zemju 

īpašniekiem. 

-Pašvaldības īpašumu, tai 

skaitā kapsētu regulāra 

kopšana. Rekreācijas teritoriju 

kopšana un attīstība. 

-Realizēts projekts „Mīlestības 

takas atjaunošana veselīga 

dzīvesveida un vides 

veicināšana”. 

-Veikta zivju resursu 

pavairošana Viesītes novada 

ūdenstilpēs. 

-Atbalstīts LEADER 

programmas projekts  

“Aktīvās atpūtas vietas 

labiekārtošana Viesītes novada 

Elkšņu ciemā” ieviešana. 

-Uzsākts darbs pie Riekstu 

meža parka labiekārtošanas. 

-Izveidoti un rekonstruēti bērnu 

rotaļu laukumi. 

-Organizētas ikgadējās vides 

sakopšanas talkas. 

 

RV3.6.: 

Daudzveidīgu 

kultūras pasākumu 

pieejamība 

 Tiek turpinātas tradīcijas, piem. 

Muzeju nakts, Baznīcu nakts, 

pašdarbības kolektīvu jubileju 

pasākumi, radošās darbnīcas, 

profesionāļu piesaiste utt. un 

jaunu pasākumu īstenošana.  

 

RV3.7.: Sporta jomas 

attīstība 

Jā -Turpināts darbs pie Sēlijas 

sporta skolas attīstības.  

-Tiek organizētas sporta 

nedēļas, lokāla, reģionāla 

mēroga pasākumi un dalība 

citu organizētajos pasākumos.  

-Izvērtēt aktivitāšu U22.70. 

„Izveidot slēpošanas trasi 

Viesītes novadā”, U22.74. 

„Izvērtēt baseina izveides 

iespējas”, U22.75.”Izveidot 

trenažieru zāli Lones centrā” 

http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2017/12/milestibas_taka_3-karta.pdf
http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2017/12/milestibas_taka_3-karta.pdf
http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2017/12/milestibas_taka_3-karta.pdf
http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2017/12/milestibas_taka_3-karta.pdf
http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2017/11/tab_akt_atp_lauk_elksni.pdf
http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2017/11/tab_akt_atp_lauk_elksni.pdf
http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2017/11/tab_akt_atp_lauk_elksni.pdf


-Atbalsts izglītojamajiem 

sasniegumu novērtēšanā. 

- Notikusi pieaugušo iesaiste 

veselīga dzīvesveida 

popularizēšanā realizējot 

Veselības veicināšanas un 

slimību profilakses projektu. 

un U22.76. „Izveidot bijušās 

Viesītes arodvidusskolas 

teritorijā futbola laukumu ar 

sintētisko segumu” 

nepieciešamību. 

RV4.1.: 

Konsultatīvais 

atbalsts 

Jā -Individuālas konsultācijas 

uzņēmējiem un zemniekiem 

tiek nodrošinātas pēc 

vajadzības, regulāra 

informācija pašvaldības 

mājaslapā. 

-Pilnveidota un uzturēta 

uzņēmēju datu bāze. 

-Lai veicinātu dabas teritoriju 

attīstības plānu izstrādi, 2017. 

gadā iesniegts projekts : “Open 

landscape”  /Atvērtā ainava/ 

LLI-306 Interreg 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmā 

2014-2020 

-Izvērtēt nepieciešamību 

aktivitātes U23.77. ieviešanā. 

 

RV4.2.: 

Uzņēmējdarbības 

veicināšana 

Jā -Pašvaldība uzņēmējiem 

piedāvā brīvos īpašumus, 

telpas uzņēmējdarbības 

veikšanai saskaņā ar LR 

normatīvajiem aktiem. 

-Popularizēti novada uzņēmēju 

preces un pakalpojumi. 

-Veicināta un atbalstīta novada 

uzņēmēju sadarbība ar biedrību 

„Lauku partnerība Sēlija”, 

LEADER projektu ietvaros. 

-Uzsākta un turpinās 

pašvaldības ceļu pārbūve LAP 

2014.–2020. gadam pasākuma 

"Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos" 

ietvaros. 

Izvērtēt nepieciešamību šādu 

aktivitāšu ieviešanai: Uzsākt 

novadā krājaizdevumu 

sabiedrības darbību (U25.85.), 

Lauksaimniecības un 

kokapstrādes kompetences 

centra izveidi novadā  

(U25.88.), izstrādāt kritērijus 

nodokļu atlaidēm uzņēmējiem 

(U28.93.) un koģenerācijas 

stacijas izveide Viesītes pilsētā 

partnerībā ar uzņēmējiem 

(U29.95.). 

RV4.3.: Atbalstīt 

mežsaimniecības 

nozares attīstību 

Jā -Pašvaldības ceļu ikdienas 

uzturēšana kokmateriālu 

izvešanai, sadarbība ar nozares 

uzņēmējiem 

-Sadarbībā ar Lauku atbalstu 

dienestu un lauksaimniecības 

konsultantu, tiek rīkoti 

semināri par nozares 

aktualitātēm. 

 

RV5.1.: Veicināt 

zaļās ekonomikas 

uzņēmējdarbības 

nozaru attīstību 

Jā -Pašvaldība iespēju robežās 

veic zaļo iepirkumu.  

-Tiek veicināta vietējo resursu 

efektīva izmantošana 

(mājražošana, zemnieku 

Izvērtēt nepieciešamību 

aktivitāšu ieviešanā: U32.102.: 

„Veicināt sadarbības 

platformas dibināšanu SIA 

„Sēlijas sēta” novada preču 



saimniecības, netradicionāla 

lauksaimniecība. 

-Zemes apsaimniekošanas 

veicināšana novada teritorijā. 

noieta organizēšanai” un 

U33.104.: „Izstrādāt novada 

uzņēmēju darbinieku 

kvalifikācijas paaugstināšanas 

programmu”. 

RV5.2.: 

Atjaunojamās 

enerģijas īpatsvara 

palielināšana 

Jā Izstrādāts Viesītes novada 

Enerģētikas rīcības plāns. 

Veicināt un atbalstīt 

daudzdzīvokļu namu energo 

auditu un energoefektivitātes 

paaugstināšanas aktivitātes. 

 

 


