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SIA”VR Audits” 
 

       Reģ.Nr.LV55403038751,Avotu iela 4c ,Jēkabpils,LV-5201,t.29405591,vraudits@gmail.com 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
Jēkabpilī 

 
Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas 
laiks                                                                                                             Nr. VNP-2019/1/P 

 

Viesītes novada domei 

 
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu 

• Esam veikuši Viesītes novada pašvaldības (“Pašvaldība”) 2018. gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata 

revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

• 2018. gada 31. decembra  pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance", 

• 2018. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3, 

• Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

• Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2018. 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 2018. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un  naudas plūsmu gadā, kas 

noslēdzās 2018. 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 

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; 
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• 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 2018.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 2018.gadā palielinājušies par 3.02 % salīdzinājumā ar 2017.gadu. Ieņēmumi no NĪN  

pieauguši par 4.46 % un ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) samazinājušies 

par 1.74 %. Kopumā ieņēmumi 2018.gadā ir palielinājušies par 6.45%, salīdzinot ar 2017.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, 

regulāra sadarbība ar uzņēmējiem, uzņēmējdarbības 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 izvērtējama 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. 

➢ Pašvaldības projektu realizācija apgrūtināta valsts noteikto limitu pašvaldībām ierobežojuma dēļ. 

➢ Energoresursu sadārdzinājums, kas atstāj būtisku ietekmi uz iedzīvotāju maksātspēju. 

 

Pētniecības darbi 

Interneta vietnē www.viesite.lv tika veikta aptauja : 

➢ Viesītes novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzībai. 

➢ Par informētību, zināšanām un attieksmi par diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu. 

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.  

http://www.viesite.lv/
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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 ne prognozējamība. 

➢ 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 uz 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. 

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 

mailto: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. 

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: 
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➢ 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 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;  

➢ 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.  

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  311.05 km, no tiem  novada teritorijā 

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

 

2.4. Iedzīvotāji 

Iedzīvotāju skaits novadā uz 31.12.2018. – 3839, t.sk. Viesītes pilsētā – 1610 ,Viesītes pagastā - 

664, Elkšņu pagastā – 465, Rites pagastā – 540, Saukas pagastā –560 . 
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                                                                    (skaits) 
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Pēc nacionālā sastāva iedzīvotāju skaits Viesītes novadā uz 31.12.2018. ir šāds: latvieši- 3040 

(79%), krievi – 442 (12%), lietuvieši – 172 (4%), baltkrievi – 68 (2%), poļi – 53 (1%), pārējie 64 

(2%). 

                                                                                                                          (skaits) 
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2.5. Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa 

            

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

un Rites pagastus.  

 Dzimtsarakstu nodaļā 2018.gadā kopā reģistrētas 9 laulības (no tām, 7 laulības reģistrētas 

dzimtsarakstu nodaļā un 2 laulības reģistrētas pie garīdzniekiem). No visām 9 noslēgtajām laulībām 15 

personām tās bija pirmās laulības, 2 personām - otrās laulības, 1 personai – trešās laulības. Vidējais 

vecums: sievietēm 27 gadi un vīriešiem 28 gadi. 
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 2018.gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 23 jaundzimušie, bet novadā 

pavisam deklarēti 29 jaundzimušie bērniem (6 bērni reģistrēti citās dzimtsarakstu nodaļās). No visiem 

jaundzimušajiem 12 ir meitenes un 17 zēni.  

         No nodaļā reģistrētajiem 23 jaundzimušajiem paternitāte bērniem atzīta (vecāki nesastāv laulībā) 

14 gadījumos, 2 gadījumos sastādīts reģistrs bez ziņām par bērna tēvu, 10 bērni reģistrēti kā pirmie 

bērni ģimenē, 9 bērni kā otrie, 2 bērni kā trešie, 1 bērns kā ceturtais un 1 bērns kā septītais bērns 

ģimenē. 

        2018.gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 45 mirušās personas, bet pavisam 

miruši 50 novada iedzīvotāji (5 reģistrēti citās dzimtsarakstu nodaļās).  Mirušas 27 sievietes un 23 

vīrieši. Vidējais mirušo sieviešu vecums bija 85 gadi, vidējais mirušo vīriešu vecums bija 69 gadi. 

Visbiežākie nāves cēloņi 2018.gadā bija hroniska progresējoša smadzeņu išēmija, sirds un asinsvadu 

slimības, dažādi ļaundabīgie audzēji. 

 Pēc iedzīvotāju pieprasījumiem, atkārtoti tika izsniegtas civilstāvokļa akta reģistrāciju 

apliecinošās 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 par tradīciju kļuvušais pasākums jaundzimušajiem 

bērniem - „Sudraba karotīšu svētki”. Jaundzimušajiem bērniem tika dāvāta 100-gades piemiņas 

monēta un biedrības “Zīle” adītāju darinātie  zābaciņi. Visa gada garumā, ar pašvaldības informatīvā 

izdevuma “Viesītes novada vēstis” starpniecību, tika sveikti kāzu jubilāri- pāri, kuriem 2018.gadā bija 

Zelta, Smaragda vai Dimanta kāzu jubilejas. Otro gadu pēc kārtas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

piedalījās Rites pagasta pārvaldes un Rites kultūras nama rīkotajā pasākumā, kurā tika sveikti apaļo 

kāzu gadu jubilāri – Rites pagasta iedzīvotāji. 

                                                                                                                (cilvēki) 

 

2.6.Nodarbinātība 

Bezdarbnieku skaits Viesītes novadā uz 31.12.2018.- 121, t.sk. Viesītes pagastā- 19, Viesītes 

pilsētā- 39, Elkšņu pagasta teritorijā – 19, Rites pagasta teritorijā - 32, Saukas pagasta teritorijā – 12.  

Bezdarba līmenis novadā uz 31.12.2018. – 5.5 % . 

No kopējā bezdarbnieku skaita sievietes 58 (48%), invalīdi 15 (12%), ilgstošie bezdarbnieki 22 

(18%), pirms pensijas vecuma bezdarbnieki 22 (18%), jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem 4 (4%). 
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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; 

➢ Iveta Līce  – Domes priekšsēdētāja vietniece; 

➢ Vita Elksne- deputāte; 

➢ Roberts Orups- deputāts; 

➢ Pēteris Līcis- deputāts; 

➢ Anatolijs Kvitkovs- deputāts; 

➢ Juris Līcis- deputāts; 

➢ Māris Lācis- deputāts; 

➢ 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; 

➢ Iepirkumu 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; 

➢ Viesītes novada Medību koordinācijas komisija 4 locekļu sastāvā. 
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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 Sēlijas  Sporta skola; 

➢  Viesītes novada Viesītes pilsētas kultūras pils; 

➢  Viesītes novada Viesītes bibliotēka; 

➢  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; 

➢ Sabiedriskās kārtības nodrošināšana;  

➢ 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 “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’’  
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Finanšu ieguldījumu sabiedrības: 

➢ Saukas Dabas parka biedrība – 142 EUR biedru nauda. 

 

Kapitālsabiedrības nosaukums 
Līdzdalība 

(%)  

Kapitālsabiedrību  dati (EUR) 

pašu kapitāls 

perioda sākumā 

pašu kapitāls 

perioda beigās 

SIA "Pērlīte" 100 1806 0 

SIA  "Viesītes veselības un sociālās  aprūpes 

centrs'' 
100 30466 17324 

SIA "Viesītes komunālā pārvalde" 100 2131168 2043043 

SIA "Viesītes transports'' 100 121132 111477 

KS"Ritenis" 34.06 421105 415354 

SIA "Jēkabpils autobusu parks" 9.00 3106176 3222029 

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" 1.90 -735879 -847790 

SIA "Pērlīte" augustā 2018.g.atsavināta fiziskai personai. 

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: 

-2017.gadā ir uzsākts pašvaldības finansēts projekts  ”Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkciju maiņu 

Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām”. Divās kārtās būvdarbu laikā 

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

aprūpes centru. Projekta kopējās izmaksas 1484972 EUR; 

- „Pašvaldības ceļa  V19 Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles pārbūve” -564940 EUR- pabeigts 2018.g.; 

-2018. gadā uzsākts pašvaldības finansēts projekts “Ielu apgaismojumu pārbūve Brīvības, Biržu, Raiņu 

un Peldu ielās, Viesītē, Viesītes novadā”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 107933. 

- Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā- 31612 EUR pabeigts  2018.g.; 

- Līdakas mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā-2500 EUR, realizēts 2018.g. 

- Viesītes Radošās Rezidences izveidošana- 50000 EUR uzsākts 2018.g. Projekts tiks īstenots 2019.g.; 

-“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” uzsākts 2018.g., turpināsies līdz 

2020.g. 

-„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. 

- Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” -23096 EUR; 

-“Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences” -28610 EUR , uzsākts 2018.g.; 

-“The continuous development of teaching staff in a multicultural environment” 2018.gadā pabeigts -

16450  EUR; 

-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 pabeigts 2018. gadā - 2 745 EUR; 
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- Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide- uzsākts 2017.g. realizēts tiks 2022.gadā; 

- Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde, uzsākts 2018.g. tiks pabeigts 2019.g.; 

-V-R communities “Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” - uzsākts 2018. 

gadā, turpināsies 2019. gadā; 

-“Sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana Vidusbaltijas reģionā”-uzsākts 2018. 

gadā, turpināsies līdz 2020. gadam; 

-”Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana mitrājos LV-LT pārrobežu teritorijās nodrošinot nekavējošus 

un ilgtermiņa-uzsākts 2018. gadā, turpināsies līdz 2020. gadā; 

-2018. gadā iesniegts Latvijas vides aizsardzības fondam projekts “Saukas ezera apsaimniekošanas 

noteikumu izstrāde”, 2019. gadā apstiprināts.  

- Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā, uzsākts 2018. gadā, turpināsies 

2019. gadā. 

 

Pārskata gadā pašvaldība slēdza 4 aizdevuma līgumus ar Valsts kasi, lai varētu veikt būvniecības 

darbus sekojošos objektos : 

-Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki-Priede -Ikšķiles pārbūve- 448670 EUR; 

-Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkciju maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra 

vajadzībām- 1000000 EUR; 

-Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas LLI-295- 55740 EUR; 

-Ielu apgaismojuma pārbūve Brīvības, Biržu , Raiņa un Peldu ielās Viesītē-100940 EUR. 

Par saviem  budžeta līdzekļiem tika veikti  būvniecības  darbi sekojošos objektos : 

Ielu apgaismojums Ritē -1694 EUR;  apkures sistēmas uzlabošana PII Zīlīte- 786 EUR. Darbi uzsākti 

un pabeigti 2018 gadā. 

 

4.Personāls 

Pārskata gada laikā pastāvīgi nodarbināti vidēji 303 darbinieki, no tiem: administrācija 28, 

bāriņtiesa 5, sociālā aprūpe 14, kultūra 53, saimniecības nodaļa 58, izglītības iestādes  145.  

No pašvaldībā strādājošajiem 303 darbiniekiem 41 (14%) ir pensijas vecumā. Sievietes 217 

(72%), t.sk. pensijas vecumā 25, vīrieši 86 ( 28 %), t.sk. 16 pensijas vecumā. 

 

5.Komunikācija ar sabiedrību 

Viesītes novada pašvaldībā turpinās sadarbība ar dažādām sabiedriskajām organizācijām un 

novada iedzīvotājiem ar mērķi risināt sabiedrībai aktuālus jautājumus.  

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: laikrakstā „Brīvā Daugava” ; radio- „Radio1” un Latvijas pašvaldību savienības 

izdevumā „Logs”. Pārskata gadā tika izdots Viesītes pašvaldības informatīvais izdevums „Viesītes 

Novada Vēstis” vidēji 1430 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.  

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

Sadarbībai ar nevalstisko sektoru Viesītes novada pašvaldība 2018. 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 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. 

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.  

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 

2018.gadā 

Izpilde 

2017.gadā 

% pret 

2017.g. 

Iedzīvotāju Ienākuma nodoklis no Valsts kases sadales 

konta no pārskata gada ieņēmumiem 1755862 1722796 102 

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi  

 244443 237815 103 

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm  

 20491 20224 102 

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem  

 619 853 73 

Saņemts no sadales konta IINodoklis 7788 13140 60 

Ieņēmumi no ieguldījumu meitas un asociētās 

kapitālsabiedrībās pārdošanas un pārvērtēšanas 54000 226786 24 

Pārējie ieņēmumi no dividendēm 8260 1303 634 

Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu 

atlikumiem Valsts kasē , kredītiestādēs 43 58 75 

Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas 4822 1303 370 

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās 1704 2205 78 

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, 

grozīšanu un papildināšanu 149 168 89 

Pašvaldību nodevas 159 210 76 
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Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 130 162 81 

Naudas sodi un sankcijas 232 1567 15 

 

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 4422 6628 67 

 

Ieņēmumi no zemes,meža īpašuma pārdošanas 129568 423514 31 

Ieņēmumi no vecāku maksām 1206 2183 56 

 

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 11188 10462 107 

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem 

kancelejas pakalpojumiem 39 45 87 

Ieņēmumi par telpu nomu 10435 5812 180 

Ieņēmumi par zemes nomu 3811 4369 88 

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 0 920 0 

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 6734 6592 103 

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 11764 9231 128 

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 5564 18808 30 

Ieņēmumi no naturālā veidā saņemtajām materiālajām 

vērtībām 21601 6483 334 

Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi 7699 75200 11 

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 94249 2029 4645 

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji 

finansētām personām un no budžeta nefinansētām 

iestādēm 12557 1510 832 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 

mērķim 1111509 1010623 110 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 884815 914987 97 

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumi 

ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts 

budžeta iestādēm 817746 116156 704 

Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta 

iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti 31739 43038 74 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 107190 94133 114 

IEŅĒMUMI KOPĀ 5368300 4971189 108 
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      (EUR) 

IZDEVUMI PA FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 2018.g. 2017.g. 

% pret 

2017.g. 

Vispārējie valdības dienesti 
500456 474627 106 

Policija 
21006 20646 102 

Bāriņtiesa 
39342 39414 100 

Attīstības un plānošanas nodaļa 
132612 144935 92 

Saimniecības nodaļa 
703390 1049503 67 

Ielu apgaismojums 
18782 105183 18 

Atpūtas, kultūra un sporta pasākumi 
744446 589258 127 

Izglītība (pirmsskolas, pamata un vidējā) 
2244936 2144242 105 

Interešu izglītība (Mūzikas un mākslas skola, Sporta skola) 
430899 380523 114 

Sociālā aizsardzība un palīdzība 
436025 401934 109 

IZDEVUMI KOPĀ 4663685 4710633 99 

 

 

6.2.Viesītes novada speciālais budžets 

(EUR) 

 
Izpilde 

2018.gadā 

Izpilde 

2017.gadā 

% pret 

2017.g. 

IEŅĒMUMI KOPĀ 
216399 151838 143 

Nodokļu ieņēmumi 
30869 17759 174 

Pārējie ieņēmumi 
123 123 100 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 
1386 1387 100 

Transferti 
184021 132569 139 

IZDEVUMI KOPĀ 
182606 172316 106 

Vides aizsardzība 
182606 172316 106 

 

6.3. Ziedojumi un dāvinājumi 

(EUR) 

 

Budžeta izpilde   

2018.gadā 2017.gadā 
% pret 

iepriekšējo 

gadu 

IEŅĒMUMI KOPĀ 
3366 500 674 

Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi  
3366 500 674 

IZDEVUMI KOPĀ 
971 480 203 

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 971 480 203 
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6.4.Aizņēmumi 

Nr Mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

līguma 

neatmaksātā 

summa (EUR) 

1 

Radniecīgās kapitālsabiedrības  SIA ''Viesītes 

Komunālā Pārvalde" pamatkapitāla palielināšanai 

KF projekts ''Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Viesītē'' īstenošana 

20.02.2014 20.02.2044 1034947 

2 
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai PII ''Zīlīte'' Pavasara ielā 6a 
17.04.2014 20.03.2024 140238 

3 

Radniecīgās kapitālsabiedrības  SIA ''Viesītes 

Komunālā Pārvalde" pamatkapitāla palielināšanai 

KF projekts ''Siltumenerģijas   pārvades sistēmas 

efektivitātes paaugstināšana  Viesītē'' īstenošana 

19.06.2014 20.06.2044 336294 

4 
Viesītes vidusskolas un Viesītes Sporta skolas 

sporta kompleksa jaunbūve 
08.03.2016 20.02.2046 304437 

5 Viesītes Jauno kapu kapliča 05.05.2016 20.04.2046 224950 

6 
Pavasara ielas un Sporta ielas Viesītē atsevišķu 

posmu seguma maiņa un ietves būvdarbi 
13.07.2016 20.07.2016 63612 

7 
Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi-Ķēķāni-Zīlāni 

pārbūve 
29.06.2017. 20.06.2027. 16016 

8 
Ceļo gudri apmeklē Lietuvu un Latviju Mīlestības 

takas 2.kārtas pārbūve 
31.08.2017. 20.08.2027. 58205 

 Aizņēmumu kopsumma   3384049 

     
  

 

6.5.Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

(EUR) 

Finansiālie rādītāji 2018.gads 2017.gads 

% pret 

iepriekšējo 

gadu 

IEŅĒMUMI 5368300 4971189 108 

Nodokļu ieņēmumi 
2021415 1981688 102 

Nenodokļu ieņēmumi 
206905 665740 31 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 
174424 143314 122 

Transferti 
2965556 2180447 136 

IZDEVUMI 
4663685 4710633 99 

Kārtējie izdevumi 
3800621 3547887 108 

Procentu izdevumi 
0 228 0 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 
230218 217328 106 

Uzturēšanas izdevumu transferti 
129509 119683 109 

Kapitālie izdevumi 
387090 755818 52 

Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš 

116247 69689 167 
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6.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 

Posteņa nosaukums 

  

Sākotnējā vērtība uz 31.12.2018.  

EUR 

ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI 16696491 

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 95009 

PAMATLĪDZEKĻI 16601482 

Zeme, ēkas un būves  13204670 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 175121 

Pārējie pamatlīdzekļi  1230721 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 1513967 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 409154 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi  67849 

7.Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 

ES fondu un programmu līdzfinansēti projekti 2018.gadā  
 

  Projekta 

kopējais 

budžets 

EUR 

ES vai citu 

finanšu avotu 

līdzfinansējums  

Veiktie darbi Statuss  

ELFLA, LAD  

Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana 

lauku apvidos 

Pašvaldības ceļa  

V19 Jaunkančuki – 

Priede – Ikšķiles 

pārbūve 

564 940,16 ES - 508 446,15, 

pašvaldības – 

56494.01 

Pārbūvēts ceļa posms 7,814 km 

garumā 

Pabeigts 2018. 

gadā  

ELFLA, LEADER Aktīvās atpūtas 

vietas 

labiekārtošana 

Viesītes novada 

Elkšņu ciemā 

31612.72 ES - 27145.55, 

pašvaldības – 

3016.17 

Izveidota labiekārtota aktīvās 

atpūtas vieta Elkšņu ciemā 

Pabeigts 2018. 

gadā 

ELFLA, LAD Radošās rezidences 

Viesītē  

50000.00 ES – 450000,00 

pašvaldības – 

5000.00 

Izveidota Radošā rezidence, kā 

rezultātā Viesītes novada 

iedzīvotājiem un viesiem pieejami 

plenēru rezultāti - mākslas darbi, 

tikšanās ar māksliniekiem 

Uzsākts 2018. 

gadā, tupināsies 

2019. gadā 

Zivju fonds  Līdakas mazuļu 

ielaišana Viesītes 

novada Viesītes 

ezerā 

2499.96 Zivju fonds- 

123.64  

pašvaldība – 

1260.32 

Līdaku mazuļu ielaišana Viesītes 

novada Viesītēs ezerā 

Pabeigts 2018. 

gadā 

INTERREG 

Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014 - 

2020 

„Travel Smart – 

visit Lithuania and 

Latvia”  

107058.14 ES - 90 999.30; 

valsts – 5352.91; 

pašvaldības – 

10705.81. 

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  
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ESF Vietējās sabiedrības 

veselības 

veicināšana un 

slimību profilakse 

Viesītes novadā” 

47515,00 ES – 40387.75, 

valsts- 7127.25 

Veicināt sabiedrības veselību, 

īstenojot pasākumus 

Projekts tiks 

īstenots līdz 

2019. gada 

nogalei 

ESF  Atbalsts izglītojamo 

individuālo 

kompetenču 

attīstībai” Id 

Nr.8.3.2.2/16/I/001 

Saskaņā ar 

iesaistīto 

izglītojamo 

skaitu 

 Atbalsts pašvaldības vispārējo 

izglītības  iestāžu izglītojamajiem 

Uzsākts, 

turpināsies 2019. 

gadā 

ESF  “Atbalsts 

priekšlaicīgas 

mācību 

pārtraukšanas 

samazināšanai” 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 

Budžets 

atkarīgs no 

veiktajām 

darbībām 

 Ilgtspējīgas sadarbības sistēmas 

veidošanu starp pašvaldību, skolu, 

pedagogiem un vecākiem 

Uzsākts, 

turpināsies līdz 

2020. gadā 

Erasmus+  “Kvalitatīva 

jaunatnes darba 

kompetences” Nr. 

2017-3-LV02-

KA105-001915 

28 610.00 0.00 Organizētas jauniešu apmācības  Uzsākts 2018. 

gadā, turpināsies 

2019. gadā 

Erasmus+ The continuous 

development of 

teaching staff in a 

multicultural 

environment 

16450.00 0.00 Iesaistīti skolotāji, izstrādātās un 

aprobētas jaunas metodes, izveidota 

skolotāju profesionālās pilnveides 

programma ieteikumu veidā 

Pabeigts 2018. 

gadā 

Profesionālās 

pilnveides izglītības 

programma 

„Uzņēmējdarbības 

pamati” 

Dalība SIA 

„Latvijas 

uzņēmējdarbības un 

menedžmenta 

akadēmijas” 

Mācību centra 

„LUMA Vislatvijas 

skolu projekts „Esi 

līderis”  

2 745,60  pašvaldības 

līdzfinansējums  

1 041,60  

Atbalsts skolēniem  Noslēdzies 2018. 

gadā  

Eiropas Savienības 

Eiropas Sociālais 

fonds 

Nodarbināto 

personu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveide 

25353413.0 Eiropas Sociālais 

fonds – 

21550401,00;  

Valsts – 

3803012,00 

Pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci, lai 

laikus novērstu darbaspēka 

kvalifikācijas neatbilstību darba 

tirgus pieprasījumam, veicinātu 

strādājošo konkurētspēju un darba 

produktivitātes pieaugumu. 

Uzsākts 2017.  

gadā, līdz 2022. 

gadam  

Latvijas vides 

aizsardzības fonds 

Viesītes ezera 

apsaimniekošanas 

noteikumu izstrāde 

8712.00 8712.00 Izstrādāts vietējās nozīmes 

plānošanas dokuments – Viesītes 

ezera apsaimniekošanas noteikumi 

2019-2034. gadam 

Uzsākts 2018. 

gadā, turpināsies 

2019. gadā 

Interreg Latvijas-

Lietuvas pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014-

2020. gadam 

Nr.LLI-295 “V-R 

communities”, 

“Ilgtspējīgas, 

sabiedriskas un 

aktīvas Viesītes un 

Rokišķu kopienas” 

Projekta 

kopējā - 

199650.36, 

Viesītes 

pašvaldības 

– 101143.57 

169702.80 Projekta rezultātā būs uzlabota 

dzīves vide, īstenojot kopīgas 

aktivitātes, piemēram, 

“Dzīves noslēpumu atklāšana”, 

“Burbuļu diena”, “Veselīga 

novecošana”, vairākas sporta 

dienas. Aktīvam dzīvesveidam tiks 

izveidotas divas vietas Viesītē un 

divas Rokišķos. 

Sakārtots bērnu rotaļu laukums, 

multifunkcionālais stadions, 

aprīkots ar žogu, 

organizēti iekļaušanās pasākumi 

iedzīvotājiem. Tiks izstrādāts un 

prezentēts sociālais 

iekļaušanas uzlabošanas algoritms. 

Uzsākts 2018. 

gadā, turpināsies 

2019. gadā 

Interreg Latvijas-

Lietuvas pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014-

2020. gadam 

Nr. LLI-317 

“SocQuality”, / 

“Sociālo 

pakalpojumu 

kvalitātes un 

pieejamības 

uzlabošana 

Vidusbaltijas 

reģionā”/ 

Projekta 

kopējā - 

791256.20, 

Viesītes 

novada 

pašvaldības 

– 109732.96 

672567.74 Labiekārtots jauns multifunkcionāls 

centrs Viesītē, kurā tiks īstenoti 

septiņi dažādi sociālās iekļaušanas 

pasākumi: apmācības par veselīgu 

dzīvesveidu, attiecībām ģimenē, 

dzīves prasmju apguve, brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, kā arī fiziskās 

nodarbības 

Uzsākts 2018. 

gadā, turpināsies 

līdz 2020. gadam 
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Interreg Latvijas-

Lietuvas pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014-

2020. gadam 

Nr. LLI-306 “Open 

landscape”, 

/”Bioloģiskās 

daudzveidības 

saglabāšana 

mitrājos LV-LT 

pārrobežu teritorijās 

nodrošinot 

nekavējošus un 

ilgtermiņa 

apsaimniekošanas 

pasākumus”/ 

Projekta 

kopējā - 

374367.74, 

Viesītes 

novada 

pašvaldības 

– 29512.03 

318212.63 Izstrādāta mitrāju apsaimniekošanas 

rokasgrāmata un metodoloģiju 

biotopu 

atjaunošanas un apsaimniekošanas 

efektivitātes ilgtermiņa monitorings 

Uzsākts 2018. 

gadā, turpināsies 

līdz 2020. gadā 

Eiropas Savienības 

Eiropas 

lauksaimniecības 

fonds lauku 

attīstībai LAD-

ELFLA 

Mazā Bānīša 

vēstures stacijas 

izveide Viesītes 

novada Lone ciemā 

19718.12 ES - 17296.31, 

pašvaldība – 

2421.81 

Izveidota un labiekārtota Mazā 

Bānīša vēstures stacija Lones 

ciemā, uzstādot 

mazās arhitektūras formas, un 

labiekārtota teritorija. 

Uzsākts 2018. 

gadā, turpināsies 

2019. gadā 

ELFLA, LAD  

Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana 

lauku apvidos 

Pašvaldības ceļa S6 

“Bajāri-Grabažāni” 

posma pārbūve 

Indikatīvā  

summa 

EUR 

100642.79. 

 

90% no 

attiecināmajiem 

izdevumiem 

Izstrādāts būvprojekts Projekta 

īstenošana 

paredzēta 2019.- 

2020.g. 

ELFLA, LAD  

Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana 

lauku apvidos 

Pašvaldības ceļa 

E17 “Dzeņi-Elkšņi” 

posma pārbūve.  

 

Indikatīvā  

summa 

EUR 

150542.38 

90% no 

attiecināmajiem 

izdevumiem 

Izstrādāts būvprojekts Projekta 

īstenošana 

paredzēta 2019.- 

2020.g. 

 

8. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

Viesītes novada pašvaldība 2019. gadā plāno iesniegt vai īstenot šādus projektus: 

 

➢ Viesītes novada pašvaldība katru gadu finansē vietējo projektu konkursu “Kārtība, kādā Viesītes 

novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko 

organizāciju un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupām”, kuru vārdā darbojas fiziska persona, 

projektu konkursiem. Kopējai gada finansējums EUR 4 300. 

➢ Viesītes novada pašvaldības finansēts projekts “Smilšu ielas Viesītē pārbūve”. Būvprojekts 

izstrādes stadijā.  

➢ Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēts projekts Pašvaldības 

ceļa S6 “Bajāri-Grabažāni” posma pārbūve. Izstrādāts būvprojekts, indikatīvā summa EUR 

100642. 

➢ Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēts projekts Pašvaldības 

ceļa E17 “Dzeņi-Elkšņi” posma pārbūve. Izstrādāts būvprojekts, indikatīvā summa EUR 150542. 

➢ 2018. gadā iesniegts Latvijas vides aizsardzības fondam projekts “Saukas ezera apsaimniekošanas 

noteikumu izstrāde”, 2019. gadā apstiprināts.  

➢ 2019. gadā iesniegts projekts Valsts Zivju fondam “Līdakas mazuļu ielaišana Viesītes novada 

Viesītes ezerā 2019. gadā”. 
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9.Iestāžu un kapitālsabiedrību (ar 100% pašvaldības kapitāla daļām) īss darbības 

raksturojums 

9.1.Elkšņu pagasta pārvalde 

Elkšņu pagastā 2018. gadā tika realizēts  projekts „Aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana 

Elkšņu ciemā’’, ir izbūvēts rotaļu laukums bērniem un aktīvās atpūtas vieta pieaugušajiem ar 

dambretes laukumu un lapeni. 

Veikts atsevišķu posmu remonts ceļiem E11 Dukurāni – Ruži, E9 Sīļi– Romulīši, E17 Dzeņi-

Elkšņi, E20 Dzeņi-Indriķēni. 

Ir apstiprināts projekts un veikta iepirkuma procedūra par darbu veikšanu  ceļa E17 Dzeņi-Elkšņi 

posma viena kilometra garumā rekonstrukcijai. 

2019.gadā tiks izstrādāts tehniskais projekts Pagastmājas jumta un fasādes rekonstrukcijai un 

veikts otrā stāva gaiteņa kosmētiskais remonts. 

9.2.Rites pagasta pārvalde 

       Paveiktie darbi 2018. gadā: 

➢ Papildināts laukums pusaudžiem pagasta centrā – uzstādītas šūpoles un divi āra trenažieri; 

➢ Papildināts bērnu rotaļu laukums ar koka rotaļu konstrukcijām; 

➢ Atjaunoti soliņi pagasta pārvaldes parkā; 

➢ Atjaunoti vārti ,,Pormaļu” kapsētā; 

➢ Veikts kosmētiskais remonts ,,Melderišķu’’ kapličā; 

➢ Nokrāsots pagasta pārvaldes katlu mājas malkas šķūnis; 

➢ Izstrādāts tehniskais projekts  pārvaldes ēkas pamatu hidroizolācijas un drenāžas izveidei; 

➢ Izstrādāts tehniskais projekts pagasta ielu apgaismojuma izbūvei. 

➢ Uzstādītas 25 māju norāžu zīmes;  

➢ Veikti ikdienas darbi ,,Cīruļu’’ centra  teritorijas uzturēšanai  un labiekārtošanai vasaras sezonā 

(zāles pļaušana, teritorijas apzaļumošana); 

➢ Veikti kapsētu uzturēšanas darbi ( bīstamo koku izzāģēšana, teritoriju appļaušana); 

➢ Iztīrīta dīķa gultne ,,Cīruļu’’ centra  teritorijā; 

➢ Veikti meliorācijas grāvja atjaunošanas darbi ,, Cīruļu’’ centra  teritorijā; 

➢ Atjaunots grants segums dažos ceļa posmos uz ceļa nr. R20 ,,Kalvāni – “Žagūni’’ un nr. R19 

,,Audzes – Kalvāni’’; 

➢ Izrakts grāvis ūdens novadīšanai ceļa nr. R19 ,,Audzes – Kalvāni’’ 3,7 km. – 4,1 km. posmā un 

uzstādītas divas caurtekas. 

➢ ,,Druviņu’’ ielā uzstādīti divi gumijas ātruma ierobežotāji. 

 Rites pagastā 2019. gadā plānoti šādi darbi: 

➢ Rites pagasta ,Cīruļos’’ uzstādīti 9 ielu apgaismes stabi ,,Cīruļu’’, ,,Torņa’’,  ,,Druviņu’’,  ielās; 

➢ Tiks veikta pagasta pārvaldes ēkas pamatu hidroizolācijas un drenāžas izveide; 

➢ Atsevišķu ceļa posmu pamatnes atjaunošana uz ceļa nr. R22 ,,Baloži – Pūteļi’’; 

➢ Turpināsies ceļa norāžu zīmju uzstādīšana uz viensētām; 

➢ Tiks veikti ,,Ilzu” kapsētas vārtu atjaunošanas darbi; 

➢ Izveidos dekoratīvos apstādījumus pie dīķa ,,Cīruļu’’ centra  teritorijā;  

➢ Izveidos atpūtas vietu Rites pagasta pārvaldes parka teritorijā; 

➢ Veikts kosmētiskais remonts pagasta pārvaldes 0 stāva telpās; 

➢ Malkas šķūņa ārējas sienas atjaunošana; 

➢ Stupeļu pilskalnā atpūtas vietas izveide; 

➢ Pagasta ielu asfalta seguma labošana. 
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9.3.Saukas pagasta pārvalde 

2018. gadā Saukas pagastā veikti šādi darbi: 

➢ Saukas pagasta pārvaldes otrā stāva klientu uzgaidāmās telpas remonts; 

➢ Saukas pagasta pārvaldes fasādes uzlabošanas darbi; 

➢ Notekūdeņu grāvja tīrīšana un remontēšana Saukas ciematā; 

➢ Ikdienas darbi (apzaļumošana, appļaušana) pašvaldībai piederošās teritorijās; 

➢ Kapsētu uzturēšanas darbi; 

➢ Ikdienas uzturēšanas darbi pašvaldības ceļiem (greiderēšana, ceļa seguma uzlabošana, apstrāde 

ar pretputekļu materiālu); 

➢ Tehnisko projektu izstrāde stāvlaukumiem un asfalta segumam Lonē un Saukā; 

➢ Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojumam Saukas ciematā. 

 

2019. plānoti šādi darbi: 

➢ Saukas bibliotēkas remonts (koridors); 

➢ Ielas apgaismojuma modernizēšana Saukas ciematā; 

➢ Projekta Mazā bānīša vēstures stacija īstenošana Lones ciematā; 

➢ LAD projekta grants seguma ceļu izbūve (Rijnieki- Grabažāni Saukas pagastā) īstenošana; 

➢ Telpu pielāgošana ārstu prakses vajadzībām Saukas pagasta pārvaldē; 

➢ Ikdienas darbi (apzaļumošana, appļaušana) pašvaldībai piederošās teritorijās. 

9.4 Viesītes novada bāriņtiesa 

Nr.  2017.gads 2018.gads 

1 Bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas  

• šajā gadā no jauna iesāktas lietas 

• šajā gadā noslēgtas lietas 

109 

19 

118 

19 

19 

2 Saņemti, reģistrēti un izskatīti iesniegumi 62 42 

3 Reģistrēta korespondence 

• saņemtas vēstules 

• nosūtītas vēstules 

 

180 

294 

 

223 

325 

4 Pieņemti lēmumi 40 41 

5 Bāriņtiesas psihologs veicis izpētes darbu ar ģimenēm un 

sniedzis atzinumu 

16 17 

6 Sagatavoti un sniegti tiesā prasības pieteikumi par aizgādības 

tiesību atņemšanu 

1 2 

7 Bāriņtiesas piedalīšanās Zemgales, Kurzemes, Vidzemes rajonu 

un Daugavpils tiesas sēdēs 

5 18 

8 Personas, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības 1 1 

9 Ģimeņu skaits, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērnu aprūpe 

un audzināšana  

• bērnu skaits kopā ģimenēs  

5 

 

13 

5 

 

14 

10 Personu skaits, kurām pārtrauktas aizgādības tiesības 

Personu skaits, kurām atjaunotas aizgādības tiesības 

4 (9 bērni) 

3 (2 bērni) 

4 (8 bērni) 

2 (6 bērni) 

11 Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits 

• audžuģimenē 

• aizbildņa ģimenē 

• institūcijā 

20 

5 

15 

0 

21 

4 

17 

0 

12 Ārpusģimenes aprūpes veids 

• audžuģimenes 

• aizbildņi 

 

3 

13 

 

3 

14 
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13 Pārraudzībā no citām bāriņtiesām saņemtas lietas par aizbildnībā 

un audžuģimenēs esošiem bērniem 

8 10 

14 Viesītes novadā esošo adoptējamo bērnu skaits  4 2 

15 Aizgādnības lietas par personām ar rīcībspējas ierobežojumiem 6 8 

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

17 Iekasēta valsts nodeva, veicot notariālās darbības (sagatavoti 

dokumentu projekti, nostiprinājuma lūgumi, apliecināti darījumi, 

pilnvaras, parakstu īstums) 

2045,67 

EUR 

1655,70 

EUR 

 

Kopsavilkums 

 

➢ Salīdzinot ar iepriekšējo 2017.gadu, bāriņtiesas darba apjoms kopumā ir palielinājies. 

Neskatoties uz to, ka daudzos gadījumos lietas neveidojas, tiek sniegtas konsultācijas, 

veiktas pārrunas ar ģimenēm un bērniem par dažādām situācijām un notikumiem, lai 

kvalitatīvi  un  savlaicīgi rastu risinājumu.  

➢ Jau divus gadus no bāriņtiesas darbības administratīvās teritorijas neviens bērns neatrodas 

un  nav no jauna ievietots institūcijā. 

➢ Apstākļu izvērtēšanā un lietu izskatīšanā  notiek aktīva sadarbība ar tādām  institūcijām kā 

Valsts policija, pašvaldību policijas, Valsts probācijas dienests , Ieslodzījuma vietu pārvalde, 

Rajona tiesas, sociālie dienesti un bāriņtiesas, skolas. 

➢ 2018. gadā 25. janvārī tika izveidotā un aktīvi darbojas Viesītes novada bērnu tiesību 

aizsardzības grupa,  kuras sastāvā ir Sociālā  dienesta darbiniece darbā ar ģimenēm un 

bērniem, Viesītes vidusskolas sociālais pedagogs un psihologs, pašvaldības policists, 

bāriņtiesas priekšsēdētāja, un,  pēc nepieciešamības, tiek pieaicināti citu  institūciju 

pārstāvji.   

➢ Lai sarežģītās situācijās rastu bērna attīstībai labāko risinājumu, ir uzsākta sadarbība ar 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvo nodaļu. 2018. gadā trīs ģimenes 

saņēma konsultācijas par sev aktuālajiem jautājumiem. 

➢ Lai ģimenēm nodrošinātu profesionālu atbalstu, konsultācijas un apmācības, ir uzsākta 

sadarbība ar Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrību “DOMUS” un Ārpus ģimenes 

aprūpes atbalsta centru “Daugavpils”. 

➢  Lai nodrošinātu vienotu, ātru un drošu saziņu ar citām valsts institūcijām, bāriņtiesa 

izmanto dažādas sistēmas e-vidē- parvaldiba.lv, Latvija.lv, NPAIS (Nepilngadīgo personu 

atbalsta informācijas sistēma) . Ir uzsākta darbība jauni veidotajā sistēmā AGIS 

(audžuģimeņu informācijas sistēma). 

➢ Būtiski pieaudzis gadījumu skaits, kad Bāriņtiesa,  lai aizstāvētu bērnu intereses un tiesības 

(saskarsmes tiesības, dzīvesvietas noteikšana, pagaidu aizsardzība pret vardarbību un 

varmākas izolēšana no ģimenes) kā institūcija tiek pieaicināta rajona tiesās. 

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

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

➢ 2018.gadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija neveica bāriņtiesas darba un 

dokumentācijas pārbaudes.  
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9.5.Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Viesītes novada pašvaldības policijā 2018. gada laikā 

reģistrēti 19 iesniegumi no Viesītes novada juridiskām personām un iedzīvotājiem, saņemti un 

apkalpoti 196 personu izsaukumi. 

 Gada laikā palielinājusies tendence iedzīvotājiem izteikt mutiskas sūdzības, īpaši piezvanot, bez 

rakstiska iesnieguma iesniegšanas, baidoties no iespējamajām sekā. 244 gadījumos, kuri no 

pašvaldības policijas puses nekavējoties tika pārbaudīti, novērsti, lielākoties informācija apstiprinājās.  

Par saistošo noteikumu nepildīšanu brīdinātas 98  personas. Viesītes pašvaldības policijā ar 

dažādiem jautājumiem griezušies 311 Viesītes novada iedzīvotāji, 108  gadījumos veikts darbs ar 

nepilngadīgām personām. Veikti 73 reidi novada ūdenstilpju apsekošanā, pārbaudīti 335 makšķernieki, 

atrasti bezsaimnieku 243 metri nelegāli ieliktie zvejas tīkli no kuriem 3 tika atrasti aprīļa mēnesī līdaku 

nārsta laikā, ziemas mēnešos izņemtas 34 neatļautie makšķerēšanas rīki, ūdas ar dzīvo zivtiņu līdaku 

ķeršanai.  

Sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju, Probācijas 

dienestu 82 gadījumos, pārbaudīti 84 transportlīdzekļi un to vadītāju dokumenti. 8 gadījumos sniegta 

palīdzība Valsts neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam, 2 gadījumos atverot īpašumu un 6 

gadījumos pavadot slimnieku uz Daugavpils psihoneiroloģisku slimnīcu. Sadarbībā ar Viesītes novada 

īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisiju 144 gadījumos veikta īpašumu un 46 gadījumos ceļu 

stāvokļa apsekošana. Viesītes novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem 

pārkāpumiem Viesītes novadā sastādījusi un nosūtījusi novada pašvaldības administratīvajai komisijai 

lēmuma pieņemšanai 27 administratīvā pārkāpuma protokolus.  

Veikta sabiedriskās kārtības nodrošināšana 37 publiskajos pasākumos, laikā no 30.jūnija līdz 

8.jūlijam nodrošināja kārtību Rīgā Pļavnieku vidusskolā XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI 

Deju svētku dalībnieku no Sēlijas novada uzturēšanās vietā.  Aizvadītajā gadā pašvaldības policija 

veica lielu darbu ar Viesītes novada domes nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisiju, 

tika apsekoti daudzi īpašumi, par dažādiem pārkāpumiem (iepriekšējā gada nenopļautā kūla, 

piesārņojums, invazīvie augi u.c.) tika izsūtītas 118 dažāda rakstura vēstules.  

2019  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 un Valsts dienestiem. 

9.6.Viesītes novada 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 saistīto 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 atsevišķiem 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 1057 iesniegumi un pieņemti attiecīgi 

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

rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamību. Veikts sociālais darbs vairāk kā 64 

ģimenēs. Noslēgti līgumi par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu 13 gadījumos. Izskatīti 25 gadījumi 

un pieņemti lēmumi par valsts apmaksātā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību. 
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Izskatīti 6 gadījumi par īslaicīgās sociālās aprūpes piešķiršanu un pieņemti attiecīgi lēmumi, izskatīti 

17 gadījumi par ilglaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību un pieņemti attiecīgi 

lēmumi. Sociālā palīdzība piešķirta un pieņemti attiecīgi lēmumi 1566 gadījumos. 

 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 28 personas. 

 Lai sociālā dienesta darbinieki 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, arhīva pārvaldību, pirmās palīdzības sniegšanas 

prasmes u.c.  

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

nodrošinātu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums 

nodrošināts 9 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem– 

fizioterapeita, ergoterapeita, logopēda, psihologa, audio logopēda pakalpojumi, BEA grupu atbalsts. 

Veiksmīgi turpinās sadarbība ar biedrību “Bikypan” no Ekenas Somijā. Daudz noderīgas lietas ir 

sarūpētas Viesītes veselības un sociālās aprūpes centram, kas paredzētas jaunās ēkas aprīkošanai, kā arī 

Somijas draugi padomājuši par Viesītes Bērnu un jauniešu centru un Viesītes novada iedzīvotājiem. 

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, ar daudz padarītiem darbiem. 

 

 

9.7. Darbs ar jaunatni 

 

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

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

3. Viesītes Jauniešu dome sadarbībā ar Skolēnu Saeimu šogad vienojās kopīgā labdarības akcijā 

un sarūpēja “dāvanas”  Jēkabpils Dzīvnieku patversmei (barību, segas, kaķu smiltis, mantiņas 

utt.). 

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

Jaunjelgavas, Neretas un Jēkabpils) un Krustpils novadu.  

➢ Realizēta  ceturtā jauniešu diena Sēlijas novada jauniešiem, 2018. gadā tā notika Ilūkstes  

novada, Dvietē; 

➢ No 8. – 9.augustam realizētas apmācības Sēlijas novadu jauniešiem Tadenavā “Līderis ārpus 

robežām”; 

➢ Viesītes jaunieši piedalījās Ceļojošā Sēlijas Ģenerāļu kausa izcīņas posmu sacensībās Sēlijas 

novados; 

➢ Viesītes Jaunieši piedalījās seminārā “Erasmus+ ienāk reģionos”, kurš notika Jēkabpils novadā 

15.maijā; 

➢ Organizēts ikgadējais Helovīna pasākums, kurš šogad notika Salā, uz to devās 13 Viesītes 

jaunieši. 

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

Sēlijas novada  pārstāv 2 - 3 jaunieši. Viesītes novadu pārstāv Jauniešu domes pārstāvji – trīs 

cilvēku sastāvā. 

6. Aktīvi turpina darboties Viesītes Māmiņu klubs. 
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7. Īstenota jauniešu un Viesītes domes deputātu tikšanās pasākumā “Kafija ar politiķiem”, kuras 

laikā jauniešiem bija iespēja uzdot politiķiem sev interesējošos jautājumus. 

8. 19.janvārī Viesītes jauniešu domes pārstāvji devās uz sadraudzības pasākumu 

,,Saskrienamies…”, jauniešu galvaspilsētā 2018. g., Madonā.  

9. 2018.gadā Viesītes Jauniešu dome organizēja vairākus pasākumus:  

➢ Sporta diena Bincānos “Vasaras izvadīšana” – 25.augustā, Lonē 

➢ Brīvdabas kino vakars – 31.maijā Viesītes muzeja “Sēlija” teritorijā 

➢ Jauniešu Ziemassvētku balle – 21.decembrī Viesītes Kultūras pilī 

➢ “30.gadu Mīlas burziņš” – sadraudzības pasākums (organizē Jauniešu domē kopā ar Skolas 

Saeimu) 

➢ “Karstais burziņš Viesītē - 2000.gadu noskaņās” – sadraudzības pasākums ar Jaunjelgavas 

novadu jauniešu domi. 

10. No 9.-16.aprīlim Viesītes novada jaunatnes lietu speciāliste un Jauniešu domes pārstāve 

apmeklēja Erasmus+ projektu “Adapting youth work to changing context (Jaunatnes darba 

adaptēšana mainīgajā kontekstā)”. Apmācības norisinājās Lietuvā, Daugirdikšes mācību 

centrā un tās pulcēja 33 jaunatnes jomas pārstāvjus un darbiniekus no 8 dažādām valstīm – 

Norvēģijas, Polijas, Īrijas, Bulgārijas, Itālijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. 

11. No 6. līdz 13. augustam Lietuvā, Daugirdikšes mācību centrā norisinājās starptautisks 

Erasmus+ Programmas projekts „Making Youth voices heard”. Tas bija apmācību kurss par to, 

kā sadzirdēt jauniešu balsis, piesaistīt jauniešu interesi, izprast viņu vajadzības. Viesītes novadu 

šajā projektā pārstāvēja trīs jaunietes . 

12. No 4. līdz 12. martam Viesītes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko projektu 

aģentūru un 7 partnerogranizācijām īstenoja starptautisku Erasmus+ apmācību kursu jaunatnes 

darbiniekiem “Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences” (Nr. 2017-3-LV02-KA105-001915). 

Projekts deva iespēju 37 vietējā līmeņa jaunatnes darbiniekiem no 8 partnervalstīm- Latvijas, 

Lietuvas, Polijas, Norvēģijas, Slovēnijas, Itālijas, Rumānijas un Turcijas- attīstīt svarīgākās 

jaunatnes darba kompetences, kuras ir noteiktas Eiropas portfolio jaunatnes vadītājiem un 

speciālistiem darbā ar jaunatni. 

13. No 23.-27.septembrim Viesītes novada jaunatnes lietu speciāliste un Viesītes novada jauniete 

apmeklēja Erasmus+ projektu “Ambassadors 4 Youth  (Jaunatnes vēstnieki)”. Apmācības 

norisinājās Slovēnijā, Mariborā un tās pulcēja 25 jaunatnes jomas pārstāvjus un darbiniekus no 

5 dažādām valstīm –Lietuvas, Slovēnijas, Turcijas, Horvātijas un Latvijas. Projekta mērķis bija 

nodrošināt labāku starpnozaru sadarbību un veidot vietējā līmeņa jaunatnes atbalsta grupas, lai 

panāktu lielāku ietekmi uz vietējo politiku, kas vērsta uz jauniešiem. 

14. No 2.10. – 5.11. Viesītes novada pašvaldība aicināja jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes 

iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu 

mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu 

konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros 

iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Viesītē tika apstiprināts viens projekts – 

biedrības “Piedzīvojuma Gars” projekts “Klases spēks”. 

15. Viesītes Jauniešu domei izveidots Instagram konts @viesitesjauniesi, ar mērķi sasniegt plašāku 

skaitu Viesītes novada jauniešus, informējot par jauniešiem aktuālām tēmām. 

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

materiāli pieejami Viesītes novada – FB lapā un mājaslapas www.viesite.lv sadaļā „Jauniešiem”. 

2019. gadā plānots turpināt aktīvu darbu ar jauniešu iesaistīšanu dažādās aktivitātēs un pasākumos 

novadā un ārpus tā. 
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9.8.Viesītes novada pirmsskolas izglītības iestāde „ZĪLĪTE” 

Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas sešas grupas.  

2017/2018. mācību gada pirmajā pusē pirmsskolas izglītības iestādi uzsāka apmeklēt 107 

izglītojamais, no kuriem 41 bija 5-6 gadīgie (obligātais izglītības vecums). Vairākas ģimenes šajā laika 

posmā mainīja dzīvesvietu, tāpēc bērnu skaits mācību gada laikā mainījās vairakkārt gan pazeminoties, 

gan paaugstinoties.  

Otrajā pusgadā izglītības iestādi turpināja apmeklēt 103 bērni, no kuriem 40 bija obligātajā 

izglītības vecumā. 16 no šiem bērniem, 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 paredzētie pasākumi. 

Lai pilnveidotu bērnu prasmes un iemaņas, pakāpeniski līdz gada beigām par 372.59 EUR tika 

iepirktas biroja preces, kā arī bērnu literatūra, mācību līdzekļi un materiāli par 1100.00 EUR no 

pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem un par 765.00 EUR no valsts finansējuma.  

Mīkstais inventārs, žalūzijas 3 grupām, aizkari 2 grupām, Salatēva tērps un grīdas paklājs 1 

grupai, kopumā tika iegādāti par 1900,00 EUR.  

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāliem tika izmantoti 8750.00 EUR. Par šo naudu 

iepirktas krāsas un materiāli kosmētiskā remonta veikšanai telpās un rotaļu laukumos, mazgāšanas 

līdzekļi un piederumi grupu un citu telpu uzturēšanai, kā arī veikts kapitālais remonts „Bitīšu” un 

„Ķiparu” grupu telpās.  

Nomainīta arī daļa sētas ap  iestādes teritoriju un uzstādīti jauni ieejas un saimniecības pagalma 

vārti. Iestādes teritorijā izveidota puķu dobe, kurai apkārt ir sajūtu taka, kas paredzēta norūdīšanās 

procedūrām vasarā.  

Par 725.00 EUR iegādāts mazvērtīgais inventārs – bērnu gultiņas vienai grupai. 

Par 2500.00 EUR uzstādītas divas jaunas konstrukcijas rotaļu laukumos – rotaļu komplekss – 

mājiņa un sporta komplekss fizisko aktivitāšu veikšanai laukumā. 

Bērnu veselības profilaksei iegādāti medikamenti un pārsienamie līdzekļi par 60.00 EUR.  

Bērnu ēdināšanai un ēdināšanas vajadzībām izmantoti 25.000 EUR. Virtuvē ēdināšanas 

vajadzībām iegādāta jauna elektriskā plīts un nomainītas 5 lielās  izlietnes – vannas trauku mazgāšanai, 

produktu atsaldēšanai, mazgāšanai utt. 

9.9.Viesītes novada Viesītes vidusskola 

2017./2018.mācību gadā Viesītes vidusskolā strādāja 42 pedagoģiskie darbinieki un 11 

pedagoģiskie darbinieki izglītības programmu realizācijas vietā “Rites pamatskola”. 2018.gadā 

Viesītes vidusskolā izglītību apguva 330 izglītojamie un 25 pirmskolas audzēkņi. Mācību procesa 

uzlabošanai sadarbībā ar vairākām institūcijām tiek organizēta pedagogu un tehnisko darbinieku 

apmācība skolas telpās. 

Skolas saimniecisko darbību un telpu, teritorijas uzkopšanu nodrošina 26 tehniskie darbinieki. 

Viesītes vidusskolā un PII “Zīlīte” izglītojamo ēdināšanu nodrošina SIA “Arival”.  

Vidusskolas izglītojamie apgūst auto apmācību un 22 skolēni ieguva autovadītāja tiesības. 

Sadarbībā ar mācību firmu “SIA AUTOPROFS” notika satiksmes noteikumu apmācība un velo tiesību 

iegūšana. 

Skolēnu pārvadājumus veic SIA Jēkabpils autobusu parks un SIA Viesītes transports. 

Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls.  Uzsākot mācību gadu, skolas medmāsa veic 

skolēnu antropoloģisko datu apkopojumu. Izveidota laba sadarbība ar skolēnu vecākiem un ģimeņu 

ārstiem par informācijas apmaiņu, kas saistīta ar skolēnu veselības stāvokli un individuālajām 

vajadzībām. 
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Ar sociālā pedagoga iniciatīvu Viesītes novadā izstrādāta un apstiprināta instrukcija darbā ar 

bērniem, kuri pieļāvuši pārkāpumus, apstiprināta un pieņemta „Kārtība pedagogu rīcībā, ja tiek 

konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo”. Notiek starpinstitucionālā (bāriņtiesa, 

policija, sociālais dienests) sadarbība. Izstrādātas un regulāri tiek vadītas nodarbības mobinga 

novēršanai skolas vidē. Veikta sociālā riska ģimeņu vajadzību apzināšana un sociālās palīdzības 

organizēšana. Organizētas labdarības akcijas „No sirds uz sirdi”, lai atbalstītu skolēnus no 

maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. 

  Skolā ir noteikta kārtība vecāku sapulču, mācību ekskursiju un pārgājienu organizēšanā. Skola 

nodrošina sākumskolas skolēnu uzraudzību pēc mācībām (pagarinātās dienas grupa). Skolā ir 

izstrādātas un direktora apstiprinātas darba drošības instrukcijas, kā arī noteikumi to ievērošanai. Skolā 

ir evakuācijas plāni, instrukcijas, kā rīkoties ekstremālās situācijās, un evakuācijas gadījumā pieejama 

informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. Skolā ir apmācīts darba aizsardzības speciālists. 

Visi skolēni un skolas darbinieki iepazīstināti ar darba drošības noteikumu ievērošanas instrukcijām. 

Sistemātiski tiek plānotas skolotāju un tehnisko darbinieku dežūras darba dienās,  pasākumos un sporta 

sacensībās. Izglītības iestāde organizē izglītojamo ēdināšanu sadarbībā ar ēdināšanas uzņēmumiem PII 

„Zīlīte” telpās 1. – 2.klasēm un skolas telpās  3. – 12.klasēm. Skola piedalās programmās „Skolas 

auglis” un „Skolas piens”. Skolas padome regulāri apseko un novērtē ēdināšanas kvalitāti.  

Skola piedāvā kultūrizglītības, sporta, vizuāli plastiskās mākslas nodarbības, skatuves runas 

nodarbības, nodrošināta iespēja darboties jaunsargu organizācijā  un fakultatīvās nodarbības 

padziļinātai mācību priekšmetu apguvei. Daļa skolēnu dzied skolas korī (35 skolēni) un dejo  tautas 

deju kolektīvos (42 skolēni). Vecāki tiek aicināti iepazīties ar skolēnu paveikto interešu izglītības 

nodarbībās skolas pasākumos: valsts svētkos, Ziemassvētku koncertā, Ģimeņu dienā,  atskaites 

koncertā un vizuāli plastiskās mākslas darbu  izstādē. Viesītes vidusskolas skolēni aktīvi izmanto 

novadā piedāvātās interešu izglītības iespējas: Mūzikas un mākslas skola, Sēlijas Sporta skola,  

Viesītes Kultūras pils pulciņi.  

 

2017./2018.māc.gada mācību darba analīze 
 

 
2017./2018.m.g.noslēgumā vērtējumus saņēma 290 izglītojamie. 

Izglītojamo sasniegumi pēc vidējā vērtējuma: 

Augstā līmenī – 9 skolēniem (3 %); 

Optimālā līmenī – 167 skolēniem (58 %); 
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Pietiekamā līmenī – 114 skolēniem (39 %); 

Nepietiekamā līmenī – 0 skolēniem (0 %) . 

 Apliecības par vispārējo pamatizglītību saņēma visi (24) 9.klases skolēni un visi (22) 12.klases 

absolventi saņēma Atestātus par vidējo izglītību. 

34,5% izglītojamo saņēma skolas apbalvojumus par sasniegumiem mācību darbā: zelta 

diplomu saņēma 9 skolēni, sudraba diplomu – 43 un bronzas diplomu – 48 skolēni. 

Papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi tika noteikti 21 skolēnam, no tiem: 9 skolēni 

nokārtoja visus pēcpārbaudījumus sekmīgi, 12 skolēni tika pārcelti mācībām nākošajā klasē ar 

nepietiekamu vērtējumu vienā mācību priekšmetā (11 – krievu val., 1 – matemātikā). 

 

 
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 krievu valodu. CE. 

2017./2018.māc.g.-  talantīgie izglītojamie piedalījās 11 starpnovadu olimpiādēs un 9 

konkursos. Iegūtās vietas: 1.vietas – 6, 2.vietas – 15, 3.vietas – 13, atzinības – 18 audzēkņiem.  

Skatuves runas konkursa I kārtā iegūti 5 I pakāpes diplomi, II kārtā – 3 I pakāpes diplomi. 

Dalība valsts olimpiādēs – 4 skolēni, iegūtas 2 godalgotas vietas un 2 atzinības.  

5. – 6.kl.skolēnu komanda „Lasītprieks” konkursā „Es mīlu tevi, Latvija” ieguva 3.vietu. 

Atklātajās un reģionālajās olimpiādēs – iegūtas 2 godalgotas vietas un 2 atzinības.  

Viesītes vidusskolas skolnieces darbs reģionālajā ZPD konferencē ieguva atzinību un tika 

izvirzīts uz valsts konferenci.  

Jau ceturto mācību gadu pēc kārtas skolas komandas piedalījās AS “Latvenergo” rīkotajā 

konkursā “Eksperiments”. 

2017./2018.māc.gadā Latvijas skolu reitingā Viesītes vidusskola ierindojās 34.vietā mazo 

vidusskolu grupā. 

Pamatojoties uz Viesītes novada domes Protokolu Nr.1 Lēmumu Nr.1 no 18.janvāra 2018.gada 

likvidēta Rites pamatskola un izveidota Viesītes vidusskolas izglītības programmas īstenošanas vieta 

adresē ‘’Rites pamatskola’’. 
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9.10.Viesītes novada Mūzikas un mākslas skola 

        Viesītes Mūzikas un mākslas skola 2018./2019. mācību gadā īsteno 3 licencētas profesionālās 

ievirzes izglītības programmas Viesītes, Salas, Biržu, Neretas un Mazzalves mācību programmu 

īstenošanas vietās: 

 

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 

 

Kopā skolā mācās 123 audzēkņi – 53 mūzikas klasēs, 70 – mākslas klasēs. 

 Katru gadu no septembra skola paralēli profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumam  realizē 

arī interešu izglītības programmas. Interešu izglītības pulciņos 2018./2019. mācību gadā strādā 5 

pedagogi, pulciņu nodarbības apmeklē 91 audzēknis. 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 finanšu līdzekļus veido: 

➢ valsts budžeta dotācijas (Kultūras ministrijas mērķdotācija 

▪ profesionālās ievirzes izglītībai, Izglītības ministrijas dotācija interešu  

▪ izglītības realizēšanai); 

➢ pašvaldības finansējums; 

➢ skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējums, kā arī interešu izglītības 

▪ dalībnieku maksas; 

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

(apstiprināti Viesītes novada 16.10.2013. domes sēdē), vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes 

izglītībai noteikts – EUR 8,50 mēnesī, interešu izglītībā -  maksa noteikta Modernās mūzikas studijas 

dalībniekiem (EUR 3,00 mēnesī). 

Mācību maksa tiek izmantota, lai īstenotu skolas uzdevumus un nodrošinātu mācību līdzekļu, 

materiālu un aprīkojuma iegādi mācību procesa norisei, audzēkņu un pedagogu dalību radošajos 

pasākumos (konkursi, koncerti, skates, festivāli u.tml. pasākumi), pedagoģiskā personāla profesionālās 

meistarības pilnveidei, pedagogu darba samaksai profesionālās ievirzes izglītības programmās. 

PROGNOZES UN PLĀNI 2019. GADAM: 

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

➢ pedagogu kvalifikācijas celšana kultūrizglītības nozares piedāvātajos kursos; 

➢ piedalīties novada organizētajos pasākumos un koncertos; 

➢ Piedalīties KKF izsludinātajā projektu konkursos  - materiāltehniskās bāzes uzlabošana 

mūzikas un mākslas skolās. 

➢ Renovēt 2 stāva grīdu segumu. 

 

 

 

 

 



 

 

35 

 

9.11.Viesītes novada Sēlijas Sporta skola 

 

Katru mācību gadu Sporta skolā, kā arī sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju, Viesītes 

novada domi, tiek izvirzītas prioritātes, īstenojamie uzdevumi.  

2017./2018.mācību gadā mūsu prioritāte ir: 

➢ izvērtēt nepieciešamību licencēt profesionālās ievirzes sportā programmas dambretē, tenisā 

un orientēšanās sportā un 2018.gada septembrī tās akreditēt; 

➢  akreditēt 30V 813 00 1 programmu futbolā; 

➢ piesaistīt trenerus vieglatlētikā, futbolā un volejbolā, lai nodrošinātu grupu pēctecību.  

2017./2018.mācību gadā tika atvērtas četras treniņu grupas- divas futbola grupas Viesītē, viena 

vieglatlētikas grupa Ābeļos un viena volejbola grupa Aknīstē. Pārskata gada septembrī tika atvērtas 

futbola un vieglatlētikas grupas Zasā un futbola grupa Dignājā. 

2017. /2018. mācību gadā uz 1.novembri 28 mācību treniņu grupās ir 370 izglītojamie: 

volejbolā – 96 audzēkņi; vieglatlētikā – 41 audzēkņi; futbolā- 233 audzēkņi.  

 
Skolā strādā 13 treneri, tai skaitā direktors un direktora vietniece un divi tehniskie darbinieki- 

lietvede un apkopēja. Vienpadsmit treneriem ir augstākā izglītība sporta pedagoģijā, tai skaitā pieci 

pedagoģijas maģistri. 2017.gada septembrī piesaistīts jauns treneris futbolā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu 

mācību treniņu procesa norisi. 

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. 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. Visiem treneriem ir 

nepieciešamais obligātais profesionālās pilnveidošanas kursu stundu skaits. 

Pedagogi tiek motivēti pieteikties kvalifikācijas vērtēšanā un kvalitātes pakāpes iegūšanai Sporta 

skolā.  

 Katru gadu, Viesītes novada pašvaldības piešķirtā budžeta ietvaros, turpinām plānveidīgi 

nodrošināt ar nepieciešamo inventāru un sporta formām programmu realizēšanai, dalībai sacensībās, 

kuru skaits katru gadu pieaug. 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. 
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Turpināsim sistemātiski atbalstīt  pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošanu un celšanu, 

piedaloties sporta veidu federāciju semināros un mācībās, piedaloties  projektos.  

2018.gada oktobrī tiek akreditēta programma  30V813001 futbolā (licences Nr. P-14096). 

Programma akreditēta uz sešiem gadiem- līdz 24.10.2024. 

2017./2018.mācību gadā Latgales reģiona rīkotajos čempionātos- Telpu futbolā, Jaunatnes 

čempionātā, Kausa izcīņas 8x8 un 6x6 sacensībās startēja visās vecuma grupās. U-13, U-14 un U-16 

vecuma puiši startēja Latvijas Futbola federācijas rīkotajās sacensībās Attīstības grupu sacensībās. 

Kopskaitā šajā mācību gadā dažādās vecuma grupās startēja 10 komandas, kas piedalījās 31 dažāda 

līmeņa sacensībās. Šogad Viesītē norisinājās Starptautiskais Viesītes jaunatnes kauss futbolā “Viesīte 

90”, kurā piedalījās viesi no Ukrainas, komandas no Sēlijas Sporta skolas un Jēkabpils Sporta Skolas.  

9.12.Viesītes novada Viesītes  muzejs „Sēlija” 

Viesītes muzejs “Sēlija” ir Viesītes novada pašvaldības struktūrvienība, kas sastāv no trīs 

nodaļām: Paula Stradiņa skola, Mazā Bānīša parks un Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets. Muzejs ir 

Latvijas Muzeju biedrības un Zemgales Tūrisma asociācijas biedrs. 

Viesītes muzeja „Sēlija” misija ir pārstāvēt Viesītes novada un Sēlijas kultūrvēstures 

mantojumu, iemūžinot sēļu cilts vārdu, rosinot saglabāt un nostiprināt sēlisko pašapziņu novada ļaudīs. 

Muzeja darbības virzieni: 

1.Krājuma politikas īstenošana; 

2.Sēlijas un Viesītes novada kultūrvēstures pētniecības un zinātniskais darbs; 

3. Komunikācijas darbs ar sabiedrību; 

4. Viesītes novada kultūrvēstures pieminekļu uzraudzības koordinēšana; 

5. Tūrisma pakalpojumu sniegšana; 

6. Sēlijas tradicionālās kultūras glabāšana; 

7. Muzeja pārvaldījumā esošo ēku un teritorijas uzturēšana un apsaimniekošana. 

Muzeja apmeklējumu skaits 2018. gadā – 3738, no tiem 1212 – individuālie apmeklētāji, 375 – 

skolēni grupās. Muzeja darbinieku novadīto ekskursiju skaits muzejā - 79, lekciju skaits muzejā - 4, 

muzejpedagoģiskās programmas - 17, muzeja rīkoto pasākumu skaits - 35, tai skaitā muzejā – 31. 

Muzeja mājas lapa – Viesītes muzejs “Sēlija”: muzejsselija.lv, apmeklējumu skaits gadā – 

17250.  

 Kopējais muzeja krājuma vienību skaits gada beigās – 3813, tai skaitā pamatkrājuma vienību 

skaits – 1764. Jauniegūto krājuma priekšmetu skaits gada beigās – 313, tai skaitā pamatkrājuma 

vienību skaits – 78. Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā ievadīto krājuma vienību skaits - 64. 

 Muzejam ir 10 pamat ekspozīcijas. 2019. gada sākumā, muzeja nodaļā “Paula Stradiņa skola” 

tiks atklāta jauna pamatekspozīcija “Viesītes gadsimts” jeb “Vēstures klase”, ekspozīcija veltīta 

Viesītes pilsētas 90 gadu un Latvijas valsts 100 gadu jubilejai. 

 Pētnieciskās darba tēmas pārskata periodā: ekspozīcijas „Viesītes gadsimts” saturs, Viesītes 

šaursliežu dzelzceļa lokomotīvju depo vēsture, Viesītes novads 20. gs., „Brīvības cīņu grāmatas” 

tematiskā plāna izstrāde. Rezultātā sagatavoti 2 projektu pieteikumi: 1. Valsts kultūrkapitāla fonda, 

muzeju nozares attīstības programmā iesniegts projekts “Tematiskās ekspozīcijas “Vēstures klase” 

projekta realizācija”, pieprasītais finansējums – 12441,00 Eur, piešķirtais finansējums – 10000,00 Eur, 

realizēti paredzētajam mērķim – 9923,96 Eur; 2. Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras 

programmā 2018 iesniegts projekts “Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo kā unikāla Zemgales 

industriālā kultūras mantojuma popularizēšana un pieejamības uzlabošana”. Pieprasītais finansējums – 

2850,00 Eur, piešķirtais un realizētais finansējums – 1700,00 Eur. 

Pārskata periodā sarīkotas - 7  izstādes, tai skaitā no muzeja krājuma – 5. Ārpus muzeja 

eksponētās izstādes – 2, ceļojošās izstādes – 3. 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53705&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53705&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
mailto:info@muzejsselija.lv
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Pasākumi:  

Viesītes muzejs „Sēlija”  

➢ Tematiskie pasākumi „Vēlās brokastis muzejā” – reizi mēnesī. Tikšanās ar bijušajiem Viesītes 

dzelzceļa darbiniekiem un viņu ģimenēm. 

➢ Muzeja mājas lapas www.muzejsselija.lv uzturēšana un informācijas aktualizēšana, 

papildināšana. 

➢ Patstāvīgās ekspozīcijas „Vēstures klase” veidošana, iekārtošana. 

➢ „Veselības pēdas” ārstniecības augu stādījumu atjaunošana un papildināšana. 

➢ Prof. Paula Stradiņa 122. dzimšanas diena. 

➢ Tikšanās ar fotogrāfi Daigu Kalniņu viņas foto izstādi „Jēkabpils laikgrieži”. 

➢ Lekcija un ceļojošā izstāde „Garīgā veselība”. 

➢ Represēto atceres brīdis pie piemiņas zīmes padomju genocīda upuriem Viesītē, Brīvības ielā 

10. Tikšanās Paula Stradiņa skolas kamīnzālē. 

➢ „Satiec savu meistaru”, laikraksta „Brīvā Daugava” redaktora Jāņa Apiņa lekcija „Ciltskoka 

veidošana” – muzeja nodaļā Paula Stradiņa skola. 

➢ Simtgades pīlādžu alejas atklāšana Baltā galdauta svētku dienā. Izstāde „Tā baltā gaisma, kas 

nedziest mūžam”, „Viesītei – 90” Paula Stradiņa skolas kamīnzālē. 

➢ Atvērtās dienas laukos. „Veselības pēdas” ārstniecības augu iepazīšana un ekspozīcijas 

„Feldšerpunkts” apskate Paula Stradiņa skolā. 

➢ Danču vakars pie Mazā Bānīša. Latvijas Universitātes deju folkloras kopas „Dandari” radošais 

seminārs. 

➢ Muzeju nakts 2018 – „Te mans šūpulis kārts” – veltīta Viesītē dzimušajiem. 

➢ Atceres brīdis pie piemiņas akmens ebreju tautas genocīda upuriem. 

➢ Paula Stradiņa Vārda svētki. Atceres brīdis pie piemiņas akmens, mājas vietā, kur dzimis prof. 

Pauls Stradiņš. 

➢ Dzelzceļnieku svētku atcere Mazā Bānīša parkā. 

➢ Arkādija Kasinska balvas pretendentu darbu izstāde. 

➢ Viesītes starptautiskā gleznotāju plenēra „Sēlijas vasara 2018” atklāšana, 

plenēra noslēgums. A. Kasinska balvas pasniegšana. 

➢ Garamantas.lv Viesītē LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva seminārs. 

➢ Valsts simtgades pasākums ar Mazā Bānīša draugu kopu. 

➢ E. Bindemaņa kolekcijas izstāde „Ieskats dziesmu svētku vēsturē ”. 

➢ Ziemassvētki muzejā. 

 

Viesītes TIP (tūrisma informācijas punkts) un Amatniecības centrs 

➢ Starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus „Balttour 2018” Rīgā. 

➢ Pārnovadu uzņēmēju dienas Aizkrauklē. 

➢ „Satiec savu meistaru”, Piederības zīmes tekstīlijās – praktiska nodarbība (Amatniecības 

centrā) un izstāde no muzeja krājuma (Sēlijas mājā). Piedalās biedrība „Zīle” un meistare Elita 

Skadiņa. 

➢ Viesītes bijušo dzelzceļa darbinieku un ģimeņu ekskursija uz Lietuvas vēsturiskajām dzelzceļa 

stacijām. 

 

 

 

 

 

http://www.viesitesmuzejs.lv/
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9.13.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 

 

9.13.1.Viesītes novada Viesītes pilsētas  Kultūras pils 

Viesītes Kultūras pils darbības mērķis ir sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un 

kvalitatīvas kultūrvides veidošanos Viesītes  novadā. Kultūras pils koordinē Viesītes  novada kultūras 

institūciju darbu sniedzot organizatorisku un metodisku palīdzību, kā arī koordinē kultūras procesus 

novadā kopumā. Viesītes Kultūras pils ir Viesītes novada Domes pārraudzībā esoša sabiedrībai 

pieejama pašvaldības iestāde, kas darbojas saskaņā ar Kultūras pils Nolikumu. 

Tradicionālās kultūras un amatiermākslas jomā Kultūras pils metodiski sadarbojas ar Nacionālo 

kultūras centru, veido un piedāvā daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pakalpojumus, nodrošina 

kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, atbalsta un rosina kultūras un mākslas jaunrades procesus, 

amatiermākslas kolektīvu radošo darbību un nodrošina Dziesmu svētku nepārtrauktības procesa norisi 

Viesītes novadā. 

2018.gads ir ļoti bijis ļoti  nozīmīgs Latvijas un  Viesītes vēstures lappusēs. Ar plašām un 

daudzveidīgām kultūras programmām atzīmējām Viesītes 90 gadadienu un Latvijas valsts simtgadi. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, 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. Tāpat kā iepriekšējos gados, tradicionālo svētku 

svinēšana un pasākumu organizēšana ir jau gadiem  iestrādāta, un tiek regulāri papildināta ar jauniem 

inovatīviem pasākumiem. Iedzīvotājiem tiek piedāvāti izglītojošie pasākumi, izstādes, dažādu žanru 

vieskoncerti, viesizrādes, tautas mūzikas un deju festivāli, atpūtas un izklaides pasākumi, ar tautā 

populāru un zināmu mākslinieku piedalīšanos.  

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. 2018.gadā darbojās  14  amatiermākslas kolektīvi, iesaistot tajos  

260 dalībniekus. No tiem  9 bērnu  un jauniešu kolektīvi, kuros darbojas 175  dalībnieki, 5 - pieaugušo 

kolektīvi, kuros dalībnieku skaits ir 85 dalībnieki. 2018. gadā XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētkos Rīgā Viesītes novadu pārstāvēja 3 deju kolektīvi : JDK “Augšzeme”, VPDK 

“Augšzeme” un VPDK”‘iDeja”.  Savukārt 6.Tautas Mākslas svētkos ”Sēlija Rotā” Neretā,   no 

Viesītes novada piedalījās Kultūras pils  3  deju kolektīvi, jauktais koris, amatieru teātris, pūtēju 

orķestris, Elkšņu un Rites pagastu sievu vokālie ansambļi. 

Ar skanīgām, atraktīvām un daudzveidīgām koncertprogrammām muzikālie  un deju kolektīvi,  

ik gadu 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, Bērnu svētki, Skolotāju dienai veltīts svinīgs sarīkojums, novada senioru balle,  atpūtas 

pasākumi jauniešiem, Ziemassvētku pasākumi, Valsts svētku pasākumi un Latvijas simtgades filmu 

demonstrējumi, kas tradicionāli veido pilsētas un novada kultūras dzīvi.  
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9.13.2.Elkšņu Kultūras nams 

Kultūras dzīve 2018. gadā Elkšņu kultūras namā bija pasākumiem bagāta.  

2018. 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 2018.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.  Kultūras namā 

2018. gadā viesojās mākslinieki: Brāļi Puncuļi, māsas Legzdiņas, grupa Rikardions un Kristīne 

Šomase. 

Valsts un tradicionālo svētku norises- 8 aktivitātes; Informatīvās un izglītojošās norises -6 

aktivitātes ; Atpūtas un izklaides norises -14 aktivitātes;  Amatiermākslas norises – 7 aktivitātes; 

Profesionālās mākslas norises – 5 aktivitātes;  Cita veida norises ( izstādes, tikšanās, literāri pasākumi) 

– 10 aktivitātes.  

2018. gadā kultūras nama lielajā zāle veikta grīdas vaskošana, pilnībā sakārtots papildināts, 

atjaunots  skatuves apgaismojums. 

2019.gadā plānotās ieceres. Sakārtot lielās zāles apgaismojumu. Sieviešu vokālajam ansamblim 

iegādāties jaunus tērpus. 

 

9.13.3.Rites pagasta Tautas nams 

 

Rites Tautas namā darbojas sieviešu vokālais ansamblis „ Rites balsis” .  

Ansamblis ir  piedalījies šādos pasākumos: 

➢ Kalna pagasta pasākumā “ Lai sirdī būtu prieks”; 

➢ Koncerts Rites TN - “Rites balsīm-20”; 

➢ Rites pagasta svecīšu vakarā; 

➢ LV-100 gadadienas pasākumā; 

➢ Ziemassvētku ieskaņas koncerts; 

➢ Sniegts koncerts Neretas katoļu draudzes baznīcā. 

 

Rites Tautas namā un pagastā  notikuši arī dažādi pasākumi: 

➢ Ansamblim “Rites balsis- 20”;  

➢ Valentīndienas ballīte skolēniem; 

➢ Seminārs Sēlijas salas- 3 nodarbības; 

➢ Komunistiskā Genocīda upuru atceres pasākums pie 

akmens 

➢ Lieldienu pasākums; 

➢ Mātes dienas pasākums; 

➢ Zolītes mačs; 

➢ Ballīte bērniem vasarai iesākoties; 

➢ Radošās nodarbības bērniem - 3 nodarbības; 

➢ Jāņu godināšanas pasākums; 

➢ Pagasta svētki; 

➢ Apaļo kāzu jubileju pasākums; 

➢ Lāčplēša dienas pasākums; 
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Pārskata gadā nomainīts grīdas segums skatuvei. 

Skatuvei nomainīti aizkari un izveidots rāmis- pamats skatuves aizkaru un skatuves gaismu 

pamatam. 

2019. gadā Rites Tautas namā darbosies ansamblis „Rites balsis”. Papildinājies ansambļa sastāvs 

ar divām dalībniecēm. Tagad ansamblī darbosies 10 dalībnieces. 

Ansamblis plāno piedalīties vokālo ansambļu skatē, dažādos pasākumos pagastā un ārpus tā 

teritorijas. Tautas namā tiks organizēti vismaz 4 tematiskās balles. Tiks  ar telpām nodrošināti 

pasākumi , ko organizē skola: izlaidums  9. klases absolventiem, Ziemassvētku eglīte gan pirmsskolai, 

gan pamatskolai. Rites TN organizētie pasākumi : Lieldienu pasākums, Mātes dienas koncerts, Pagasta 

svētki,  Apaļo kāzu jubilāru godināšanas pasākums, Lāčplēša dienas pasākums, Latvijas 100 

dzimšanas dienas pasākums, Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums,  Ziemassvētku ieskaņas 

koncerts.  

Ir ieplānotas vismaz 2 teātru izrādes, 1 profesionālais koncerts. 

 

9.13.4.Lones Tautas nams 

Lones Tautas namā 2018. gads sākās ar Barikāžu ugunskura iedegšanu pie Saukas pagasta 

pārvaldes. 

Katru mēnesi tiek sveikti cilvēki dzīves apaļajās jubilejās. 

Katru svētdienu Lones Tautas namā sanāk Hip-Hop grupas dejotāji uz mēģinājumiem. 

Lones Tautas namā aktīvi darbojas interešu klubiņš “Hortenzijas”, klubiņš organizējis radošās 

darbnīcas, veidoti sapņu ķērāji, organizēta dekupāžas nodarbība. 

Lones Tautas nama telpās tika veikts neliels kosmētiskais remonts. 

 

9.14.Viesītes novada bibliotēkas 

9.14.1.Viesītes novada Viesītes  bibliotēka 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2018. gadā bibliotēkā veikti visi bibliotekārā darba procesi: 

notikusi lietotāju apkalpošana, krājuma organizēšana un pilnveide, organizēti literāri un tematiski 

pasākumi un izstādes, strādāts novadpētniecības jomā u.c. Pati galvenā darba prioritāte bija 

gatavošanās vietējās nozīmes publisko bibliotēku akreditācijai, kas notika septembrī – bibliotēka tika 

veiksmīgi akreditēta. 

Bibliotēkā 2018. gadā reģistrēti 776 lietotāji. Bērnu un jauniešu (līdz 18 gadiem) – bibliotēkas 

lietotāju skaits 2018. gadā – 286. 

Bibliotēkas apmeklējumu skaits 2018. gadā – 7741, (t. sk. bērni un jaunieši – 3407), izsniegums – 

20634 (t. sk. bērniem un jauniešiem – 3453). Starpbibliotēku abonementa kārtā bibliotēka 117 

grāmatas izsniegusi citām bibliotēkām lasīšanai, kā arī pieprasījusi 9 grāmatas saviem lasītājiem no 

citām bibliotēkām. 

2018. gadā bibliotēkas krājumu papildinājusi 341 grāmata. No jaunieguvumiem 270 grāmatas 

iegādātas par pašvaldības līdzekļiem (2461,04 EUR), bet 71 eksemplārs par summu 563,17 EUR 

saņemts dāvinājumos (t.sk. LNB nodevusi bezatlīdzībā 2 eks.); pasūtīts arī daudzveidīgs periodisko 

izdevumu klāsts – pavisam 26 nosaukumi (3 laikraksti, 23 žurnāli) – šim mērķim iztērēti 904 EUR. 

No bibliotēkas krājuma norakstīti kā novecojuši un aktualitāti zaudējuši 1812 izdevumi 

(grāmatas un periodika) . 
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Bez datorpakalpojumiem, interneta, kas pieejami bibliotēkas lasītavā (6 darba vietas), arī 2018. 

gadā pieprasīti printēšanas, skanēšanas un kopēšanas pakalpojumi, bezvadu interneta iespējas. 

Bibliotēkā esošās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 2018. gadā papildinājušās ar vienu 

datortehnikas komplektu lietotājiem – veikta novecojušas datortehnikas vienības nomaiņa pret jaunu 

(iegādāta par pašvaldības līdzekļiem). Tāpat, gatavojoties akreditācijai, veikti remontdarbi bibliotēkas 

sanitārajā mezglā (tas piemērots arī personām ar īpašām vajadzībām), kā arī pie ieejas bibliotēkā veikts 

ārējo trepju kosmētiskais remonts. Remontdarbu izmaksas – 1619 EUR. 

Bibliotēka piedāvā saviem lasītājiem un uzziņu sagatavošanai izmanto datu bāzes: www.news.lv, 

www.letonika.lv (lietotāji izmanto datu bāzi arī attālināti).Pārskata gadā bibliotēkā reģistrētas 689 

lietotājiem sniegtās uzziņas. 

2018. gadā, sadarbojoties ar citām novada kultūras iestādēm, bibliotēkā turpināts darbs 

novadpētniecības jomā. Turpināta novadpētniecības mapju digitalizācija (informācijas sistēmai 

pievienoti 28 mapju apraksti). Strādāts pie bibliotēkas krājumā esošo novadpētniecības materiālu 

popularizēšanas (izstādes, pasākumi, veltīti bibliotēkai Bibliotēku nedēļas ietvaros, pilsētai sakarā ar 

tās 90 gadu jubileju, novadniekiem un novadam nozīmīgiem notikumiem); bibliotēkas darbinieki 

iesaistījušies pilsētai un novadam svarīgos pasākumos un aktivitātēs.  

Jau 16. gadu katru mēnesi (izņemot jūliju) veidots pašvaldības informatīvais izdevums “Viesītes 

Novada Vēstis” – tajā arī 2018. gadā iekļauti dažādi novadpētnieciska rakstura materiāli par Viesīti un 

novada vēsturi kopumā. 

2018. gadā bibliotēkā kopumā notikuši 42 pasākumi (t.sk. 31 pasākums bērniem) un bijušas 

skatāmas 79 izstādes, kā arī notikušas 4 bibliotekārās stundas. Pasākumu lielākā daļa – saistīti ar 

pilsētas un valsts jubilejām, novadniekiem.  

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

Galvenās bibliotēkas un portāla: http://kulturaskarte.lv lapās, kā arī bibliotēkai ir izveidotas lapas 

sociālajos tīklos – www.draugiem.lv, www.facebook.com, kur tiek popularizēti pasākumi u.c. 

aktivitātes. 

Arī 2019. 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. 

 

 

9.14.2.Rites bibliotēka 

 

Rites pagasta bibliotēkas krājums  2018.gadā papildināta ar 209 grāmatām, 237 seriāl- 

izdevumiem, 1 kartogrāfisko materiālu, 1 nošu izdevumiem. 

 Komplektējot grāmatu un seriāl-izdevumu krājumu, tiek ņemtas vērā lasītāju vēlmes. 

Iegādājoties iespieddarbu 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 gadskārtu jubilāriem, kā arī tematiskās 

izstādes.  

2018.gadā tika izliktas 21 izstāde un notika 40 tematiskie pasākumi. 

Rites bibliotēkas lasītāju kopskaits 208 un no tiem 74 bērni.  

2018.gadā bibliotēkā veikts kosmētiskais remonts- krājuma telpā  nomainīts grīdas segums.  

Bibliotēkas novadpētniecības plaukts papildināts ar iedzīvotāju atmiņām par savu dzīvi Rites 

pagastā. Bērniem un jauniešiem dāvinājumā tika saņemtas dažādas galda spēles un rotaļlietas. 

 

 

http://www.letonika.lv/
http://www.draugiem.lv/
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9.14.3. 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. 

Novadpētniecības darbā strādāts pie novadpētniecības mapju papildināšanas; turpināts 

sadarboties ar novadniekiem. 

Pārskata periodā bibliotēkas grāmatu krājums papildināts ar 93 grāmatām par 802 EUR. 

Periodikas iegādei no pašvaldības budžeta izlietoti 394 EUR. 

Bibliotēka piedāvā bezmaksas pakalpojumus: 

➢ Lasītāju reģistrācija; 

➢ Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana lasītājiem uz mājām, kā arī 

lasīšanai lasītavā; 

➢ Bibliotēkā pieejamo e-katalogu un elektronisko datu bāzu lietošana www.letonika.lv, 

www.news.lv, www.fimas.lv; 

➢ Bibliotekāro un bibliogrāfisko uzziņu sniegšana mutiski un rakstiski; 

➢ Literatūru popularizējošās izstādes un pasākumi; 

➢ Datoru un interneta izmantošana. 

Bibliotēkas vadītāja piedalījās visos JGB organizētajos semināros un trīs pieredzes apmaiņas 

braucienos: uz Biržu novadu – Lietuvā; Pļaviņu novada kultūras iestādēm; Rēzeknes novada kultūras 

iestādēm. 

9.14.4.Saukas bibliotēka 

Bibliotēka ir vienīgā informācijas un apmaiņas vieta ciematā. 

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

kvalitatīvus pakalpojumus, saglabāt Kultūrvēsturisko mantojumu. 

➢ Aktīvie lasītāji -103; 

➢ Apmeklējums-2038; 

➢ Izsniegums-3444; 

➢ Sagatavotas dažādu tematu izstādes -32; 

➢ Tematiski pasākumi- 14; 

➢ 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”. 

9.14.5.Elkšņu bibliotēka 

Elkšņu pagasta bibliotēka atkārtoti akreditēta 2018.gada 18. septembrī, LR Kultūras ministrijas 

akreditācijas apliecība Nr. 299B izsniegta 2018. gada 8. novembrī, piešķirot  vietējās nozīmes 

bibliotēkas statusu. 

Pārskata periodā tika pārskatīti, laboti, papildināti un jaunā redakcijā apstiprināti Bibliotēkas 

nolikums  un Bibliotēkas lietošanas noteikumi  ar pielikumiem,  izstrādāti šādi plānošanas dokumenti: 

➢ Bibliotēkas attīstības plāns 2018.–2022. gadam. 

➢ Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika2018.- 2022. gadam. 

➢ Gada un pasākumu plāns 2018. gadam. 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
http://www.fimas.lv/
http://www.news.lv/
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 Bibliotēkas grāmatu krājums papildināts ar 105 jaunām grāmatām par 772 EUR. Periodikas 

iegādei no pašvaldības budžeta izlietoti 453 EUR, abonēti 12 nosaukumu žurnāli, t.sk. pieaugušajiem - 

10, bērniem un jauniešiem -  2, viens Jēkabpils reģiona laikraksts.     

Bibliotēkā regulāri rīkoti krājuma popularizēšanas pasākumi.    

 Apmeklētājiem piedāvātas 36 izstādes par ievērojamu cilvēku jubilejām, novadniekiem, 

gadskārtu tradīcijām un 12 tematiskie pasākumi.    

 Lasītajiem  pieejamas bezmaksas datu bāzes www.letonika.lv, www.news.lv, Latvijas  filmu 

portāls  www.filmas.lv.         

2018. gadā nomainīta izkārtne pie bibliotēkas, veikts remonts bibliotēkas priekštelpā un kāpņu 

telpā.          

2019. gadā plānots veikt remontu vienā bibliotēkas telpā. 

 

 

9.15. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” 

 

 SIA “Viesītes komunālā pārvalde” veic komunālo pakalpojumu sniegšanu pašvaldības iestādēm, 

iedzīvotājiem un  juridiskām personām Viesītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā: 

➢ Siltuma ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība; 

➢ Pašvaldības dzīvokļu izīrēšana un pašvaldības nodoto daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana  un 

apsaimniekošana; 

➢ Sadzīves atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) un atkritumu transportēšana 

atkritumu apglabāšanai izgāztuvē; 

➢ Notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos; 

➢ Ūdens ieguve, uzkrāšana, sagatavošana lietošanai, padeve un piegāde lietotājiem; 

➢ Pirts pakalpojumi; 

➢ Asenizācijas pakalpojumi. 

 Pakalpojumu nodrošināšanai izveidotas struktūrvienības un saņemtas atbilstošas atļaujas valsts 

institūcijās, noslēgti pakalpojuma sniegšanas līgumi.  

Uzņēmumam nav izveidotas pārstāvniecības un filiāles. 

 2018.gadā uzmanību veltījām sniegto komunālo  pakalpojumu,  dzeramā  ūdens  un vidē 

novadīto notekūdeņu kvalitātes nodrošināšanai. Regulāri tiek veikta dzeramā ūdens kvalitātes kontrole, 

kā arī kontrolējam vidē novadītu notekūdeņu attīrīšanas rādītājus. Pamatojoties uz saņemto būvatļauju 

tiek veikta Viesītes notekūdeņu attīrīšanas  iekārtu  projektēšanas darbi. 

 Iesniegtas pēc uzraudzības perioda atskaites par ūdenssaimniecības projektu Elkšņos – CFLA, 

par ūdenssaimniecības projektu Viesītē -VARAM, par siltumtrašu projektu Viesītē – LIAA. 

 Veikti remontdarbi dzīvojamās mājas- ventilācijas kanālu izvadu un jumta atjaunošana Sporta 

ielas mājās, durvis, logu remonts, soliņu, jumta segumu, iekšējās kanalizācijas un ūdensvada cauruļu, 

lodžiju norobežojošās konstrukciju remonts. Noteku uzstādīšana, sienas konstrukciju atjaunošana 

Brīvības 4, vasarā pļauta zāle, ziemā attīrītas piebrauktuves no sniega. 

 Sabiedrības  galvenie  piegādātāji  un  pakalpojumu  sniedzēji  2018. gadā :                        

AS ”Latvenergo'',  SIA  AM Paletes, SIA ''Vidusdaugavas SPAAO'', ZS Polīši, SIA ''Astarte-Nafta'',  

SIA ''WARMY'', AS ''Sadales tīkls'',   SIA Latvijas Bioenerģijas uzņēmums, Pārtikas drošības, 

dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, ZS Dzeņi, SIA Dombrāji. 

 Uzņēmuma 2018.gada neto apgrozījums 483 050 EUR. Apgrozījums palielinājies par 8,3%. 

Neto apgrozījuma pieauguma pamatā ieņēmumu pieaugums par atkritumu savākšanu, jo palielinājās 

dabas resursu nodoklis un stājās spēkā jauns atkritumu apsaimniekošanas tarifs. 

 Pārdoto pakalpojumu ražošanas izmaksas 2018.gadā sastādīja 637 762  EUR. 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
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  Izmaksas pieauga par 11.1 %. Izmaksu pieauguma pamatā - kurināmā cenas palielinājums, atkritumu 

apglabāšanas un savākšanas izmaksu palielinājums, darbaspēka izmaksu palielinājums. 

 Dzēstas kredītsaistības Valsts kasei par kurināmā iegādi 2017/2018 gadu apkures sezonai, 

2018.gada decembrī Valsts Kasē atmaksātas pilnībā kredītsaistības  par ūdenssaimniecības un 

siltumtrašu projektu realizāciju. Noslēgts līgums Valsts kasē par  īstermiņa kredītu 30 000 EUR 

kurināma iegādei 2018/2019 gadu apkures sezonai. Galvotājs - Viesītes novada pašvaldība. 

 Sabiedrība 2018.gadu noslēgusi ar zaudējumiem 86 881 EUR apmērā. Pārskata gada zaudējumi 

ir par kanalizācijas, pirts un apkures pakalpojumu sniegšanu. Lai samazinātu zaudējumus jau ir veiktas 

izmaiņas īres maksas aprēķināšanā - noteiktas jaunas īres maksas, tiks izvērtēts un iesniegts 

apstiprināšanai jauns siltumapgādes  pakalpojuma tarifs. 

Finanšu stāvoklis nestabils,  bet Sabiedrība savlaicīgi norēķinās ar piegādātājiem par saņemtajiem 

pakalpojumiem un precēm ražošanas un pakalpojumu nodrošināšanai. 

 

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

2018.gadā centrā darbu turpina: 

➢ pansionāta daļa ar 25 gultu vietām; 

➢ dienas stacionārs ar 5 gultu vietām; 

➢ īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļa ar 7 gultu vietām; 

➢ medicīnas māsas  mājas aprūpe. 

Centra ilgstošā sociālā aprūpē (pansionātā) tika aizpildītas 9981 gultu dienas, īslaicīgajā 

sociālajā aprūpē 3879 gultu dienas, dienas stacionārā 270 gultu dienas. Salīdzinot ar 2017.gadu, par 

739 gultu dienām mazāk. Vidēji dienā apkalpoti 36,7 klienti. 

2018.gadā centrā vidējais strādājošo skaits 24 darbinieki. 

2018.gadu centrs beidza ar 13142 EUR zaudējumu. Zaudējumus radīja energoresursu cenu 

pieaugums, darba algas samaksas pieaugums. 

Virtuves inventārs ar laiku nolietojas un sakarā ar to, tika iegādāts  – katli, blenderis, tējkanna 

u.c. Centra klientu vajadzībām iegādāts- aizslietnis, galdiņi, pretizgulējuma matrači, paliktnis galvas 

mazgāšanai, podkrēsli, apavi, skuvekļi u.c. inventārs. Naudas līdzekļi tika izlietoti klientu ikdienas 

vajadzībām- medikamenti, higiēnas preces (pamperi), gultas veļas mazgāšana, dezinfekcijas 

līdzekļi, ēdināšana. Centrs iegādājās rakstāmgaldu, portatīvo datoru, printeri , skeneri; iegādāti 

specializētie apavi darbiniekiem. 

Sociālās dzīves uzlabošanai centra klientiem tiek organizētas nodarbības, un dažādi kultūras 

pasākumi. Centra klienti regulāri tiek vesti pie medicīnas speciālistiem. 

Centra vadība secināja, ka ir liels pieprasījums pēc īslaicīgās un ilgstošās sociālās aprūpes. Šī 

gada laikā gultas vietas tika aizpildītas regulāri. 

Centrs turpmāk plāno palielināt darba apjomus - 2019.gada maijā ekspluatācijā tiks nodota 

jaunā ēka līdz 70 gultas vietām. 

Sniegto pakalpojumu cenas, ņemot vērā visu apstākļu kopumu: klientu pensijas un viņu 

piederīgo maksātspēju, saņemto ārpakalpojumu un preču cenas, ar 01.04.2019 tiek palielinātas 

vidēji par 6.05 %. Nacionālais veselības dienests dienas stacionāram kvotas nepalielina. 

2019.gadam peļņas pieaugums netiek plānots, jo paredzams līdzekļus tērēt jau jauno telpu 

iekārtošanai. Plānojam ņemt nelielu kredītu jaunā centra virtuves aprīkošanai. 

Darba ņēmēju skaits līdz 2019.gada beigām tiks palielināts par piecām štata vienībām, 

atbilstoši klientu skaita pieaugumam. 

Galvenā uzmanība tiks pievērsta sniegto pakalpojumu kvalitātes saglabāšanai un uzlabošanai. 
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9.17. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes transports” 

    Sabiedrība pārskata gadu noslēgusi ar zaudējumiem 9655 EUR, kas saistīts ar degvielas cenu un 

remontu  izmaksu pieaugumu. Sabiedrība pārskata periodā nav mainījusi pakalpojumu izcenojumus, 

bet strādājusi pie resursu efektīvākas izmantošanas. Pārskata periodā mainījusies kārtība kādā tiek 

veikti sabiedriskie pārvadājumi, kā rezultātā vairs netiek saņemtas dotācijas. Pārskata gadā  tika 

veiktas investīcijas tehnikas iegādei un izmantoto ēku remontam, tādā veidā turpinot uzņēmuma rīcībā 

esošo iekārtu un tehnikas atjaunināšanu. 

    Salīdzinot ar iepriekšējo gadu neto apgrozījums audzis par 15% kas ir 35434 EUR. Uzņēmuma 

bruto rentabilitāte ir 10,68%. Uzņēmuma apgrozījums palielinājies visās tā darbības nozarēs. 

Uzņēmuma likviditātes koeficients ir 1,82 kas norāda uz pietiekamu apgrozāmo līdzekļu daudzumu 

visu saistību dzēšanai. 

      Lai nodrošinātu uzņēmuma konkurētspēju, 2019.gadā plānots strādāt pie piedāvāto pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanas, jaunu tehnoloģiju ieviešanas, vajadzības gadījumā iegādājoties darba veikšanai 

nepieciešamās iekārtas. Turpinoties pieaugumam degvielas un atalgojuma tirgū, nav izslēgts, ka būs 

nepieciešams veikt uzņēmuma sniegto pakalpojumu izcenojumu palielināšanu. 

 

10.Revīzijas 2018.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 2018.gada pārskatu, inventarizācijas aktiem, kapitālsabiedrību 

iesniegtajiem 2018.gada pārskatiem, ziņojumiem. 

 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs A. Žuks 


