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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237,  tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

Viesītes novada Viesītē 

                                                                                            Nr. 3-3.1/2021/ 

Dokumenta datums ir tā         

elektroniskās parakstīšanas laiks 

 

Viesītes novada pašvaldības vadības 

ziņojums par pašvaldības 2020.gada pārskatu 

 

Viesītes novada dome kā pastāvīga juridiska iestāde Nodokļu maksātāju reģistrā reģistrēta 2009. gada 
7.jūlijā  Nr. 90000045353 

Juridiskā adrese: Brīvības iela10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237 
Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks 

 
1.Iestādes struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās iestādes 

 
Viesītes novada pašvaldības darba nodrošināšanu un pašvaldības iestāžu pārraudzību nodrošina 

Viesītes novada dome. Pašvaldībā ir sekojošas iestādes:  
 

➢  Viesītes novada pašvaldības  pirmsskolas izglītības iestāde „ Zīlīte”; 
➢  Viesītes vidusskola; 
➢  Sēlijas  Sporta skola; 
➢  Viesītes kultūras pils; 
➢  Viesītes bibliotēka; 
➢  Viesītes novada bāriņtiesa; 
➢  Viesītes muzejs „Sēlija”; 
➢  Viesītes Mūzikas un mākslas skola;  
➢ Viesītes novada Sociālais dienests, 
➢ Viesītes novada vēlēšanu komisija. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotas sekojošas nodaļas : 
➢ grāmatvedība un finanšu nodaļa; 
➢ kanceleja; 
➢ attīstības un plānošanas nodaļa; 
➢ saimniecības nodaļa; 
➢ Saukas pagasta pārvalde; 
➢ Rites pagasta pārvalde; 
➢ Elkšņu pagasta pārvalde; 
➢  Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa;  
➢  Lones Tautas nams; 
➢  Rites Tautas nams; 
➢  Elkšņu kultūras nams; 
➢  Saukas pagasta Saukas bibliotēka;  
➢  Saukas pagasta  Lones bibliotēka; 
➢  Rites pagasta Rites bibliotēka;  
➢  Elkšņu pagasta Elkšņu bibliotēka; 
➢ Pašvaldības policija; 
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➢ Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrs. 
 

2.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. 

Pašvaldība realizējusi/uzsākusi vairākus projektus, kas ietekmēja iestādes darbību pārskata 
gadā: 
-Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķis “Samazināt 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” finansēts projekts 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” uzsākts 2018. gadā. 2020.gadā apgūti līdzekļi 
5394 EUR apmērā. 
- Darbības programma ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ‘’Palielināt atbalstu 
vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’ finansēts projekts “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” -2020.gadā projekta realizācijai izlietoti 7826 EUR. 
- Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēts projekts Pašvaldības ceļa S6 
“Bajāri-Grabažāni” posma pārbūve. Uzsākts 2019. gadā, Kopējās projekta izmaksas ir EUR 122602.95. 
Pārskata gadā projekta realizācijai izlietoti 107149 EUR. 
- Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēts projekts Pašvaldības ceļa E17 
“Dzeņi-Elkšņi” posma pārbūve. Uzsākts 2019. gadā, kopējās projekta izmaksas ir EUR 135360.67. Pārskata 
gadā apgūti 68854EUR. 

- Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākums "Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" projekts “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra 
pieejamības uzlabošana”, uzsākts 2019. gadā, kopējās projekta izmaksas ir EUR 17580.45. Projekta ietvaros 
tika izremontētas telpas jauniešu centrā. 

- Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākums "Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" projekts “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības 
uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā” uzsākts 2019. gadā, Kopējās projekta izmaksas ir EUR 
11075.90. Pārskata gadā stadionā tika uzstādīti  18 skatītāju soliņi. 

   - Ielu apgaismojuma izbūve Viesītē Meža ielas posmā no Smilšu ielas līdz pilsētas robežai tika veikta par 
23666 EUR. Saukas pagasta Lones ciemā ielu apgaismojuma izbūvei tika izlietoti 16598 EUR. Tika uzsākta 
ielu apgaismojuma izbūve Rites ciemā. 

- Viesītes kultūras pils jumta remontam tika izlietoti 17247 EUR. Viesītes vidusskolas jumta remonts tika 
veikts par 157656 EUR.  Meliorācijas sistēmas izbūve pie Rites pagastmājas izmaksāja 20953 EUR. Viesīte 
Smilšu iela 39 tika rekonstruētas telpas ugunsdzēsēju DEPO par 59227 EUR. Sēlijas sporta skolas zāles 
remonts izmaksāja 123325 EUR. 

- Viesītē Meža ielas un Saukas pagastā Dūņupes ielas asfalta seguma maiņai tika izlietoti 87105 EUR. 
2020.gadā tika uzsākta Viesītē Smilšu ielas pārbūve, tiks pabeigts 2021.gadā. Kopējās izmaksas 430000EUR. 

 

 
3. 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  
2020.gadā samazinājušies par 11.8 % salīdzinājumā ar 2018.gadu. Ieņēmumi no NĪN  palielinājušies   par 
2.2 % un ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) palielinājušies par 16 %. Kopumā 
ieņēmumi 2020.gadā ir  palielinājušies par 13.7%, salīdzinot ar 2019.gadu. 

2020.gada budžeta izpildi kultūras, sporta un atpūtas jomā ietekmēja pandēmijas radītā ārkāŗtas 
situācija valstī. Ietekme  bija gan ieņēmumu daļā, gan izdevumu daļā. Nenotika plānotie kultūras, sporta 
pasākumi. Nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanā tika izmainīts maksāšanas grafiks. Tika pieņemti  domes 
lēmumi par telpu nomas maksājumu samazināšanu.  
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4.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.   
➢ Pārmaiņas  iestādes darbībā 2021.gadā būs saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu valstī,  jo 

Viesītes novads  tiks apvienots ar Jēkabpils pilsētu. 

 
 
 

Plānotie projekti un  darbi 2021.gadā 
 
 

➢ Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākums "Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" projekts “Mīlestības takas 4.kārta – 
Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana”; 

➢ Turpināsim piedalīties ESF projektos ; 
“Atver sirdi Zemgalē”; 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”; 
‘’Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

➢ Viesīte pilsētā plānots iegādāties videokameras, uzstādīt atkritumu urnas. Bruģētas ietves ieklāšana 
Raiņa ielā un ūdensvada ierīkošana Kalna un Biržu ielā.  Asfalta seguma nomaiņa atsevišķos Meža 
ielas posmos. Kaļķu ielā plānota atsevišķu ceļa posmu pārbūve. 

➢ Saukas pagasta Lones ciemā plānota peldētavas atjaunošana un uzkopšanas darbi  un  Lones estrādes 
deju grīdas nomaiņa. 

➢ Elkšņu pagastā tiek plānots pagasta ēkas jumta nomaiņa un siltināšana. 
➢ Rites pagastā tiks veikti asfalta seguma atjaunošana atsevišķos posmos Cīruļu un Druviņu ielās, kā arī 

ielu apgaismojuma izbūve. 
➢ Sēlijas sporta skolas zālē  plānota ventilācijas ierīkošana. 
➢ Viesītes vidusskola plāno remontēt skolas muzeja telpas, 1.un 2. klašu telpas, kā arī zēnu mājturības  

gaiteņa telpas.  
➢ Pirmskolas izglītības iestādei  “Zīlīte”  tiks atjaunots žogs. 
➢ Muzejā “Sēlija” tiks veikts tualetes remonts, 
➢ Veco ļaužu namā uzstādīs granulu katlu. 

 
 

 
 
5.Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde 

saskaras 
 
➢ Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjomu. 
➢ Dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. 
➢ Jauniešu un darbaspējas vecumā esošo iedzīvotāju aizplūšanu no novada teritorijas. 
➢ Projektu izvērtēšanas ilgums. 
➢ Eiropas Savienības projektu gala atskaišu izvērtējuma termiņu un gala maksājumu saņemšanas 

kārtību. 
➢ Būtisks risks pašvaldības darbībai ir biežās izmaiņas valsts izstrādātajos normatīvajos aktos, kas bieži 

vien tiek pieņemti novēloti un tas būtiski apgrūtina pašvaldības darbību. 
➢ Iedzīvotāju iekšējā un ārējā migrācija. 
➢ Bezdarba līmeņa paaugstināšanās. 
➢ Energoresursu sadārdzinājums, kas atstāj būtisku ietekmi uz iedzīvotāju maksātspēju. 
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6.Pētniecības darbi 

 

Pārskata gadā  darbības, kas saistītas ar pētniecību nav veiktas. 
 

 
7.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 
 

 
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. 

 
 

8.Pieejamība, publikācijas 
 
 

 Viesītes novada pašvaldība informāciju, par notikumiem novadā un notikumiem saistītiem ar 
aktuālām tēmām novada iedzīvotājiem,  publisko sekojošos informatīvajos līdzekļos: 

 
➢ Interneta vietnē www.viesite.lv; 
➢ Viesītes novada laikrakstā’’Viesītes vēstis “; 
➢ Viesītes pilsētā uzstādītajā LED ekrānā; 
➢ Atsevišķas publikācija  laikrakstā-laikraksts Jēkabpilij un novadiem -”Brīvā Daugava”; 
➢ Viesītes novada Publiskajā pārskatā, kas pieejams Viesītes bibliotēkā, Viesītes novada domē un 

www.viesite.lv  interneta vietnē. 
 
 
 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs   Alfons Žuks 65245179 alfons.zuks@viesite.lv 
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