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Godātie publiskā pārskata lasītāji! 

 

2019. gads Viesītes novada vēsturē iezīmēsies 

ar jauniem mūsu novadnieku panākumiem un 

sasniegumiem, īstenotiem projektiem vides un 

infrastruktūras uzlabošanā, spilgtiem kultūras 

pasākumiem, aktīvu izglītības iestāžu darbību. 

Kā vienu no lielākajiem paveiktajiem projektiem 

2019.gadā noteikti jāmin Viesītes Veselības un sociālās 

aprūpes jauno telpu atklāšanu. Nepilnu divu gadu laikā 

bijusī Viesītes arodvidusskolas ēka ir pārtapusi par 

mūsdienīgu Veselības un sociālās aprūpes centru, kurā 

kopumā ir pieejama vieta 65 iemītniekiem. Līdz ar jaunā 

Veselības un sociālā aprūpes centra atvēršanu 

pašvaldība atrisināja aktuālo jautājumu par vides 

pieejamību un mazo telpu problēmu vecajā aprūpes 

centra ēkā, kas atradās Kārļa ielā. Ar pārliecību, varu 

apgalvot, ka mēs neapstāsimies pie sasniegtā, bet 

turpināsim attīstīt jaunas idejas novada uzlabošanā un pilnveidošanā. 

Īpaši krāšņiem pasākumiem un notikumiem bagāts 2019.gads bija arī kultūras un izglītības dzīvē. 

Maijā vairāku simtu Viesītes vidusskolas absolventu ceļi veda uz dzimto mācību iestādi, jo tieši 2019.gads ir tas 

gads, kad Viesītes vidusskola svinēja 70 gadu jubileju kopš pirmā vidusskolas izlaiduma. Tāpat arī par ikgadēju 

tradīciju ir kļuvusi Viesītes Goda pilsoņa apbalvojuma izsniegšana Viesītes pilsētas svētkos. Tomēr, jāatzīmē, 

ka šis gads ir īpašs, jo aprit 10 gadi, kā tika izveidots vienots novads. Par godu šim notikumam tika godināti un 

paldies vārdi teikti arī novada ļaudīm – pagasta pārstāvjiem. Domājam, ka šāda pateicības izteikšana novada 

ļaudīm ir nozīmīga un kļūs par vēl vienu tradīciju pilsētas svētku ietvaros. 

Noteikti pieminēšanas vērts ir Sēlijas novadu apvienības, tajā skaitā arī Viesītes, rīkotais 

pasākums “Sēlijai Būt” jeb Sēlijas diena Gaismas pilī. Pasākuma mērķis bija aktualizēt jautājumu par Sēlijas kā 

atsevišķa reģiona pastāvēšanu, kā arī iepazīstināt ar Latvijas piektā novada kultūras un vēstures vērtībām, 

sabiedriskās dzīves izpausmēm un personībām.  Sēlijas diena Gaismas pilī ir vēsturisks notikums, kad ikvienu 

klātesošo caurstrāvoja vārdi un pārliecība – “Sēlijai Būt”! Sēlija IR Latvijas piektā zvaigzne! 

Pašvaldībai ir svarīgi virzīties izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības virzienā. Mēs vēlamies, lai Viesītes 

novada iedzīvotāji varētu lepoties ar savu novadu un, kopīgi strādājot, sasniegt aizvien augstākus mērķus. 

Veidosim mūsu novada nākotni kopā! 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks 

 

 

 

 



Viesītes novada pašvaldības publiskais pārskats 2019  
 

5 

 

1. PAMATINFORMĀCIJA PAR NOVADU 

Viesītes novads atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, Sēlijas centrālajā daļā. Rietumu daļā novads 
robežojas ar Neretas novadu, ziemeļu daļā ar Jaunjelgavas un Salas novadiem, austrumu daļā ar Jēkabpils un 
Aknīstes novadiem un dienvidu daļā ar Lietuvas Republiku. Novads ietilpst Zemgales plānošanas reģionā. 
Platība ir 650,5 km2 un 2019. gada sākumā novadā dzīvoja 3 839 iedzīvotāji. Novada teritorija sastāv no 
Viesītes pilsētas, Viesītes, Saukas, Elkšņu, Rites pagastiem. Lielākā novada apdzīvotā vieta ir Viesītes pilsēta 
ar 1 602 iedzīvotājiem 2019. gada sākumā. Novada administratīvais centrs - Viesītes pilsēta. Administratīvā 
centra – Viesītes pilsētas - attālums līdz nacionālās nozīmes centram Jēkabpilij – 31 km, līdz valsts 
galvaspilsētai Rīgai – 142 km. 

Viesītes novadā meža zemes aizņem 56% no kopējās teritorijas (36 521 ha) . No meža teritorijām, 
sadalījumā pa aizsargājamām teritorijām, Viesītes novadā pēc pieejamajiem datiem 2019. gadā plašākās 
teritorijas aizņēma ūdenstilpju, ūdensteču un mitrzemju aizsargjoslas, dabas parku teritorijas, dabas liegumu, 
buferzonas ap mikroliegumiem u.c. 

Ūdensobjektu zemes aizņem 4,3 % no novada teritorijas (2 804 ha). Lielākoties Viesītes novads ietilpst 
Lielupes sateces baseina apgabalā, taču novada ziemeļu daļa un nedaudz arī austrumu daļa ietilpst arī 
Daugavas sateces baseina apgabalā. Viesītes novadā ir vairāk nekā 20 ezeri: Saukas, Piksteres, Viesītes, 
Sūpes, Viņaukas, Švēriņu, Kugres, Ceplīšu, Vasarāja, Viesītes Mazais ezers, Nomavas, Krīgānu, Garais, 
Saukas dzirnavu dīķis, Aklais, Aizdumbles, Lielais Klauces, Mazais Klauces, Bukūzis u.c. Civillikuma 1. 
pielikumā kā publiskie ezeri novada teritorijā noteikti – Viesītes ezers, Garais ezers (Akmeņu ezers, Ilzes ezers) 
(Latvijas daļa) un Saukas ezers.  

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. 
Viesītes novadu šķērso:  

 valsts nozīmes reģionālie autoceļi:  P75 Jēkabpils—Lietuvas robeža (Nereta); P73 Vecumnieki - Nereta 
- Subate  

 valsts vietējās nozīmes autoceļi (V771, V784, V965, V820, V914, V807, V809, V793, V792, V787, 
V788, V956, V818, V819, V806, V821, V803); 

 pašvaldības ceļi. 
Viesītes novada administratīvajā teritorijā izveidotas 8 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vai daļa no ĪADT 
teritorijas (noteiktas ar normatīvo aktu). No Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamajām teritorijām (Natura 2000) 
Viesītes novadā ir dabas parks “Sauka”, dabas liegums “Aizdumbles purvs”, dabas liegums “Nomavas purvs”, 
dabas liegums “Paltupes meži”, dabas liegums “Švēriņu purvs”, dabas liegums “Slapjo salu purvs”, dabas 
liegums “Supes purvs” un dabas liegums “ Zaķu riests”. 

IEDZĪVOTĀJI 

Iedzīvotāju skaits un blīvums 2019. gadā pēc faktiskās un reģistrētās dzīvesvietas Viesītes novadā ir 6 
cilv. uz km2. Viesītes novadā kopējais iedzīvotāju skaits ir 3839, kas reģistrēts uz 01.01.2019, savukārt gada 
nogalē 31.12.2019. reģistrēti 3771 iedzīvotājs (skatīt 1. tabulu un 1. un 2. attēlu).  

 

1.att.  Iedzīvotāju skaits novadā pēc dzimuma 2019. g. 

 
2018. gadā Viesītes novadā reģistrēti 3900 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaitam novadā, vairāk pagastu teritorijā, ir 
tendence samazināties (skatīt 2. att. un 1. tab.). Līdz darbaspējas vecumam novadā 2019. gadā reģistrēti  
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1064 iedzīvotāji, darbaspējas vecumā – 2423 un pēc darbaspējas vecuma – 899 iedzīvotāji. Pēc etniskā 
sastāva novadā reģistrēti 2992 latvieši, 171 lietuvietis, 70 baltkrievi, 425 krievi, 51 polis un citas tautības – 62. 

 

 
2.att. Iedzīvotāju skaita izmaiņas pagastos un pilsētā 2018.-2019.gadā 

 
       1.tab. iedzīvotāju skaita izmaiņas Viesītes nov. 2016.-2019.g. 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas 2016.g. 2017.g. 2018.g. 2019.g. 

Viesītes novads -114 -82 -52 -68 

 
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem vidējā bruto darba samaksa pārskata gadā Viesītes novadā ir 

717 EUR (skatīt 2. tab.). Salīdzinājumā 2016. gadā vidējā Bruto alga bija 582 EUR. 
 

2.tab. vidējā Bruto alga EUR Viesītes novadā 2016.-2019.g. 

Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar 
nodarbināto skaitu <50 

2016.g. 
EUR 

2017.g. 
EUR 

2018.g. 
EUR 

2019.g. 
EUR 

Viesītes novads Bruto alga 582 659 710 717 

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

Rites pagastus. Dzimtsarakstu nodaļā 2019.gadā kopā reģistrētas 9 laulības (no tām, 8 laulības reģistrētas 
dzimtsarakstu nodaļā un 1 laulība reģistrētas pie garīdznieka). No visām 9 noslēgtajām laulībām 9 personām tā 
bija pirmā laulība, 9 personām - otrā laulība. Laulāto vidējais vecums: sievietēm 35 gadi un vīriešiem 36 gadi. 
 2019.gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 24 jaundzimušie, bet novadā pavisam 
deklarēti 32 jaundzimušie bērni (8 bērni reģistrēti citās dzimtsarakstu nodaļās). No visiem jaundzimušajiem: 19 
meitenes un 13 zēni. No nodaļā reģistrētajiem 24 jaundzimušajiem paternitāte bērniem atzīta 15 gadījumos 
(vecāki nesastāv laulībā). 11 bērni reģistrēti kā pirmie bērni ģimenē, 5 bērni kā otrie, 5 bērni kā trešie, 1 bērns 
kā ceturtais un 2 bērni kā piektie bērni ģimenē (skatīt 3. att.) 
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3.att. Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļas statistika 
 
        2019.gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 56 mirušās personas, tai skaitā, 36 sievietes 
un 20 vīrieši. Vidējais mirušo sieviešu vecums bija 79 gadi, turpretī, vidējais mirušo vīriešu vecums bija 69 gadi. 
Visbiežākie nāves cēloņi 2019.gadā bija dažādas asinsrites sistēmas slimības (sirds išēmiskā slimība, akūts 
miokarda infarkts, akūta koronāra mazspēja, hroniska smadzeņu išēmija) un 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, jau par tradīciju kļuvušais pasākums jaundzimušajiem bērniem 
- „Sudraba karotīšu svētki”. Tāpat arī, jaundzimušajiem bērniem kopā ar grāmatu “Mūsu bērns” tika dāvināti 
biedrības “Zīle” adītāju darinātie  zābaciņi. Visa gada garumā, ar pašvaldības informatīvā izdevuma “Viesītes 
novada vēstis” starpniecību, tika sveikti kāzu jubilāri, pāri, kuriem 2019.gadā bija Zelta, Smaragda vai Dimanta 
kāzu jubilejas. 
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2. DOME 

Novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to 

ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija - dome, kuru vada domes 

priekšsēdētājs.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”. 2019. gadā notikušas  17 domes sēdes, tai skaitā  5 

ārkārtas domes sēdes.  Pārskata gadā pieņemts  381 lēmums. 

          2019.gadā deputātu pienākumus turpina pildīt  novada dome šādu 9 deputātu sastāvā: Alfons Žuks  

(domes priekšsēdētājs), Iveta Līce (domes priekšsēdētāja vietniece),Vita Elksne, Roberts Orups, Pēteris Līcis, 

Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Māris Lācis, Svetlana Andruškeviča. Dome izveidojusi 3 pastāvīgās komitejas: 

 Finanšu komiteja (9 deputāti); 
 

 Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja  (4 deputāti); 

 Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (4 deputāti). 

Pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi 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. 

 

3. PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA 

Pašvaldības administrācija ir strādājošo darbinieku kopums, kuru vada izpilddirektors. 2019. gada 
laikā  tika nodarbināti vidēji 302 darbinieki, no tiem: 

 administrācijā -12 
 attīstības un plānošanas nodaļa - 5 
 grāmatvedība - 9 
 bāriņtiesa - 5 
 sociālā aprūpe -16 
 kultūra - 50 
 izglītības iestādēs - 158 
 saimniecības nodaļa - 47 

No Viesītes novada pašvaldībā strādājošajiem 302 darbiniekiem  
41  darbinieks ( 14 % )   ir pensijas vecumā, 211 ir sievietes  (70 
%), tajā skaitā 23 ir pensijas vecumā un vīrieši - 91 ( 30 %), tajā 
skaitā. 18 pensijas vecumā (skatīt 4. att.) .  
Viesītes novada pašvaldības dome ir izveidojusi 11 iestādes: 

 Viesītes novada pašvaldība;                                                                    4.att. pensijas vec. darbinieki 

 Viesītes novada pirmsskolas izglītības iestāde „ Zīlīte”; 

  Viesītes novada Viesītes vidusskola; 

  Viesītes novada Sēlijas  Sporta skola; 

  Viesītes novada Viesītes pilsētas kultūras pils; 

 
VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBA 

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

 
65245179 

 
dome@viesite.lv 

mailto:dome@viesite.lv
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  Viesītes novada Viesītes bibliotēka; 

  Viesītes novada bāriņtiesa; 

  Viesītes novada Viesītes muzejs „Sēlija”; 

  Viesītes novada Mūzikas un mākslas skola;  

 Viesītes novada Sociālais dienests; 

 Viesītes novada vēlēšanu komisija. 

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

darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tās sastāvā ir 18 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;  

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

pašvaldības būvvalde. Izglītības pārvaldes funkcijas īsteno Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības pārvalde. 

Atsevišķas kultūras funkcijas deleģētas Jēkabpils novada pašvaldības Kultūras pārvaldei. 

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’’ (līdz 2019. gada 1.oktobrim) 

Biržās kotētās un nekotētās kapitālsabiedrības ir divas: 
 SIA’’ Vidusdaugavas SPAAO’’; 
 SIA’’ Jēkabpils autobusu parks’’  

Finanšu ieguldījumu sabiedrība - Saukas Dabas parka biedrība, kurā biedru nauda ir 142 EUR. 
 

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS 

Viesītes novada pašvaldības administratīvās ēkas pirmajā stāvā no 2015.gada septembra darbojas 
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). Lai sniegtu valsts un pašvaldības 
pakalpojumus vienuviet un, lai nodrošinātu valstī noteiktā minimālā pakalpojumu “groza” sniegšanu klientiem 
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Viesītes novada pašvaldībā ir noslēgti trīspusēji sadarbības līgumi ar šādām iestādēm: Lauku atbalsta dienestu 
(LAD), Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP), Uzņēmumu  

reģistru (UR), Valsts ieņēmu dienestu (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), Valsts 
zemes dienestu (VZD), Lauksaimniecības datu centru (LDC), 2019.gadā noslēgti sadarbības līgumi par 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) pakalpojumu sniegšanu un Par Sociālās 
integrācijas valsts aģentūras (SIVA) pakalpojumu sniegšanu. 

5.att. VPVKAC Viesītes novada pašvaldības ēkā 

Pakalpojumu pieteikumu pieņemšanu un konsultācijas e-pakalpojumu saņemšanā nodrošinās 
pašvaldības klientu apkalpošanas speciāliste. VPVKAC speciālists piedalās ikgadējā akcijā “Dienas bez rindām 
2019”. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai: Viesītes novada mājas lapā sleja par 
Viesītes VPVKAC. Preses ziņa publicēta pašvaldības izdevumā un izlikta mājas lapā par pilnvaroto e-
pakalpojumu (e-asistentu).  

2019.gadā Viesītes VPVKAC ir sniegti 639 valsts iestāžu pakalpojumi, t.sk. 404 Klientu apkalpošanas 
centra konsultācijas, 39 Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi, 196 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
pakalpojumi, t.sk. 43 ar e-asistenta starpniecību 
 

4. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ UN 
ĪSTENOŠANĀ 

VIESĪTES NOVADA PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZPILDE  

Viesīte novada pašvaldībā ir spēkā šādi plānošanas dokumenti: Viesītes novada teritorijas plānojums 
(izstrādāts 2019. gadā), Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2028. gadam un Viesītes 
novada attīstības programma 2014.-2020.gadam, tostarp rīcības un Investīcijas plāns, Enerģētikas rīcības 
plāns 2018.-2025. gadam. 

Pārskata gadā  izstrādāti 4 jauni plānošanas dokumenti:  Viesītes novada Teritorijas plānojums, 
Viesītes ezera apsaimniekošanas plāns, Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Supes purvs” un Sociālās 
iekļaušanās algoritms. Uzsākts darbs pie investīciju plāna aktualizācijas.  

Viesītes novada dome 2019.gadā turpināja īstenot ilgtermiņa finanšu politiku, nodrošinot pašvaldības 
funkciju izpildei nepieciešamos finanšu resursus. Pārskata gada budžets nodrošināja iespējami stabilus 
ieņēmumus, optimālu finanšu resursu izmantošanu, ar mērķi - turpināt budžeta līdzekļus novirzīt attīstībai 
atbilstoši novada attīstības programmas noteiktajām prioritātēm.  
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Paredzamie notikumi, kas varētu ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē, ir plānotā teritoriālā reforma, 
kā arī Viesītes novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam grozījumu izstrāde, kuru uzdevumi ir 
aktualizēt Viesītes novada esošās situācijas novērtējumu un analīzi (SVID); izvērtēt spēkā esošās Programmas 
faktiskās izpildes pakāpi; aktualizēt Programmas stratēģisko daļu; Programmas papildinājumi vai no 
Programmas izslēdzamās darbības; identificēt rīcību kopumu, noteikt resursu apjomus, avotus. 

REALIZĒTIE, UZSĀKTIE PROJEKTI UN PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJAS 2019. GADĀ 

Nodaļā strādā pieci speciālisti. Galvenais darbs notiek pie attīstības plānošanas un investīciju 
piesaistes, īpašumu apsaimniekošanas, iepirkumu veikšanas, būvniecības dokumentu izstrādes, projektu 
iesniegumu sagatavošanas, projektu īstenošanas.  

2019. gadā pabeigts un ekspluatācijā nodots 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 tika pārbūvēta par modernu un visām prasībām atbilstošu Veselības un 

sociālās aprūpes centru. Projekta kopējās izmaksas 1484972 EUR. 2018. gadā uzsākts un 2019. gadā pabeigts 

pašvaldības finansēts projekts “Ielu apgaismojumu pārbūve Brīvības, Biržu, Raiņu un Peldu ielās, Viesītē, 

Viesītes novadā”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 107933. 

Ieviesto projektu rezultātā novada iestādes (skolas, muzejs, jauniešu centrs, dienas centrs) ir tikušas 
pie jauniem aprīkojumiem, rekonstruēti 2 ceļu posmi, novada ezeros ielaisti zivju mazuļi, novada iedzīvotājiem 
sniegta iespēja apmeklēt vingrošanas nodarbības, nūjošanas apmācību, peldbaseinu u.c. aktivitātes bez 
maksas un daudz kas cits, kas paveikts pēdējos gados pateicoties ES projektu finansējumam, ieguldot vidēji 
vien 10-15% līdzfinansējumu no pašvaldības. 

Pateicoties speciālistu profesionālai kompetencei, spējai strādāt komandā, pozitīvai attieksmei pret 
darbu un aizrautībai, nodaļa ir spējusi strādāt efektīvi un rezultatīvi.  

2019. gadā Viesītes novada pašvaldība ir izstrādājusi un ieviesusi projektus vairākās programmās un 
fondos. Kopā projektu konkursos un partnerībās iesniegti vērtēšanai 6 projekti šādos fondos un programmās: 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (2), LEADER programma (2), Zivju fonds 
(1), INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (1). No iesniegtajiem projektiem 
apstiprināti 5 projekti, no kuriem 1 ir jau īstenots (“Līdakas mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā 
2019. gadā”) un 4 ir ieviešanas procesā ( “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana”; 
“Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā”; Pašvaldības ceļa S6 
“Bajāri - Grabažāni” posma pārbūve un Pašvaldības ceļa E17 “Dzeņi - Elkšņi” posma pārbūve).  2020. gadā tiks 
turpināti 7 iepriekš iesniegto un apstiprināto projektu īstenošana: 

1. Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde;  

2. Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakse Viesītes novadā;  

3. Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā / SocQuality/;  

4. “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus 

apsaimniekošanas pasākumus” /Open landscape/;  

5. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;  

6. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai;  

7. Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide.  

Kā arī 2019. gadā tika pabeigta 6 iepriekš iesniegto un apstiprināto projektu īstenošana: 
1. Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde;  

2. “Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas’’ /V-R communities/; 

3. ‘’Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lone ciemā’’;  

4. ‘’Radošās rezidences Viesītē’’;  

5. “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes 

centra vajadzībām.”(Divās kārtās); 

6. “Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju” / Ceļo gudri/.  
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Lai varētu noslēgt līgumus  par būvdarbiem, piegādēm, pakalpojumiem ir obligāti jāveic iepirkums, par ko 
pašvaldībā atbildīgs ir iepirkumu speciālists. 

BŪVNIECĪBA 

Pārskata gadā, bijušās arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā, izveidots Viesītes Dienas centrs.  
Izbūvējot jaunas telpas un mainot plānojumu Dienas centrs ieguva šādas telpas –nodarbību telpas, kabinetu, 
gaiteni, virtuvi, tualeti cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām, palīgtelpas , kā arī pie ieejas ēkā tiks 
demontēts ieejas mezgls, to vietā izbūvējot jaunas kāpnes un izbūvēts vertikāls pacēlājs.  Būvdarbi un centra 
aprīkošana ar mēbelēm un nepieciešamo inventāru veikta projekta SocQuality ietvaros.  

Paralēli attīstības un plānošanas nodaļā realizētājiem projektiem, 2019. gadā bijušās arodskolas 
dienesta viesnīcas ēkai tika veikta jumta atjaunošanai, lai arī turpmāk ēku varētu veiksmīgi ekspluatēt. 2019. 
gadā ir veikti vairāki remontdarbi pašvaldības ēkās. Viesītes vidusskolā, PII “Zīlīte” bērnudārzā un Mūzikas un 
mākslas skolā ir veikti telpu 
remonti. Tika strādāts arī pie 
nākamā gada remontdarbu 
plānošanas, apsekojot pašvaldības 
objektus, sastādīti defektu akti un 
būvdarbu tāmes nākamā gadā 
nepieciešamajiem darbiem. 2020. 
gadā apjomīgākie darbi saistīti ar 
plānoto Viesītes vidusskolas jumta 
nomaiņu.  

ĪPAŠUMI 

2019. gadā uz Viesītes 
novada pašvaldības vārda 
sagatavoti un Zemesgrāmata 
reģistrēti 28 īpašumi, veiktas 15 
īpašnieku meža inventarizācijas. 
Aizvadītajā gadā atsavināti 15 
īpašumi par kopējo summu 135 
605, 00 EUR Viesītes novads 
2019. gadā skaitļos: pašvaldībai 
pieder  279 būvju īpašumi,  40 
dzīvokļu īpašumi un  873 zemes 
īpašumi 3157ha kopplatība (skatīt 
6. att.). 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Viesītes novadā nav lielu 
rūpniecības uzņēmumu. 
Sadalījumā pēc nozarēm, 2019. 
gadā novadā pēc skaita dominēja 
uzņēmumi, kuri nodarbojas ar 
lauksaimniecību, mežsaimniecību 
un zivsaimniecību, augkopību un 
lopkopību, medniecību un 
saistītajām palīgdarbībām, 
mežsaimniecību un mežizstrādi (skatīt 3. tab.).                                                6.att. Nekustamo īpašumu piederība 
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Lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz 2019. gada sākumu Viesītes novadā aizņēma 28,4 % no 
novada kopējās teritorijas jeb 18501 ha. No lauksaimniecības zemes 73 % sastāda aramzeme, 16 % ganības, 
9 % pļavas un 2 % augļu dārzi.  

Viesītes novada pašvaldība atbalsta sava novada uzņēmējus un    mājražotājus, veidojot vienotu 
novada stendu, un nodrošina kopīgu transportlīdzekli nokļūšanai dažādās izstādēs un tirdziņos. 2019. gadā 
pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļa kopā ar sava novada uzņēmējiem un mājražotājiem piedalījās 
Pārnovadu dienās Aizkrauklē un Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju kontaktbiržā, kā arī tika 
organizēts bezmaksas apmācību seminārs uzņēmējiem “Pozitīvās psiholoģijas tehnikas stresa izturības 
audzēšanai un proaktīvas attieksmes veicināšanai” un sadarbībā ar Viesītes Sociālo dienestu rīkoja uzņēmēju 
un mājražotāju Adventes laika izstādi. Uzņēmēji un mājražotāji individuāli piedalījās Zemgales dienās Rīgas 
Centrāltirgū un izstādē “Balttour 2019”.  

Turpinot darbu pie uzņēmējdarbības veicinošām un atbalstošām aktivitātēm, pašvaldība 2019. gadā 
dažādiem apbalvojumiem izvirzīja 6 novada uzņēmējus:  

 SIA “Invito” - “Latvijas Labākais tirgotājs - 2019”; 

 SIA “RA 5” - “Gada uzņēmējs Zemgalē”; 

 Z/S “Ielejas” - Aizkraukles “Uzņēmēju dienas 2019” ietvaros saņēma nomināciju “Uzņēmīga 

lauksaimnieku ģimene 2018”; 

 Maija Malnača; Z/S “Gravas” un Z/S “Lazdukalni” –Viesītes novada pašvaldības apbalvojumi 

nominācijā „Gada uzņēmējs/ gada lauksaimnieks ”. 

2019. gadā veiksmīgi darbu turpināja arī KS “Poceri”, kas pēc deklarētajām ābeļdārzu platībām ir 

lielākā augļu dārzu saimniecība Latvijā. Kopā saimniecībā apsaimnieko 150 ha zemes, atkarībā no darba 

apjoma strādā 10–15 darbinieki, sezonā pat 25–30 cilvēki. 

Plānojot 2020. gada budžetu, attīstības un plānošanas nodaļas budžetā ieplānoti 2 000 EUR 

uzņēmēju Grantu konkursa atbalstam. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību 

Viesītes novadā. 2019. gada nogalē uzsākts darbs pie Grantu konkursa nolikuma izstrādes. 

3.tab. uuzņēmumi ar lielāko apgrozījumu Viesītes novadā 2019. gadā (Lursoft dati) 

Nr.
p.k
. 

Uzņēmums Darbības veids (pēc NACE) 
Apgrozījums

, EUR 

Apgrozījuma 
izmaiņas pret 

2018, % 

1 KALNA DAMBRĀNI, Viesītes 
pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku 
saimniecība 

Piena lopkopība 2888444,00 18,15 

2 ASSI, Saukas pagasta Ļahtiņina 
zemnieku saimniecība 

Mazumtirdzniecība 
nespecializētajos veikalos, 
kuros galvenokārt pārdod 
pārtikas preces, dzērienus vai 
tabaku 

1785247,00 5,43 

3 LEJAS PALSĀNI, Saukas pagasta 
zemnieku saimniecība 

Piena lopkopība 799071,00 3,57 

4 ĀRES J & T, Sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību 

Zāģēšana, ēvelēšana un 
impregnēšana 

711377,00 -28,33 

5 Viesītes komunālā pārvalde, 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Tvaika piegāde un gaisa 
kondicionēšana 

476772,00 -1,30 

6 RITENIS, Jēkabpils rajona Saukas 
pagasta l/s tehnikas, mašīnu u.c. 
darbarīku kopīgās lietošanas un 
apkopes kooperatīvā sabiedrība 

Jauktā lauksaimniecība 
(augkopība un lopkopība) 

425398,00 19,07 
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7 Wprod logistic, SIA Kravu pārvadājumi pa 
autoceļiem 

308506,00 36,92 

8 Kristīnes Viesītes Aptieka, 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Farmaceitisko izstrādājumu 
mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

305683,00 2,31 
 

9 BM Wood, SIA 
 

Mežizstrāde 
 

296670,00 
 

8,66 
 

10 SĪPOLI, Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 
 

Graudaugu (izņemot rīsu), 
pākšaugu un eļļas augu sēklu 
audzēšana 
 

276769,00 
 

-14,05 
 

11 Viesītes transports, SIA 
 

Citur neklasificēts pasažieru 
sauszemes transports 
 

271732,00 
 

0,71 
 

12 Viesītes veselības un sociālās 
aprūpes centrs, Sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību 
 

Pārējā darbība veselības 
aizsardzības jomā 
 

264783,00 
 

5,65 
 

13 AKV Sistēmas, SIA 
 

Cauruļvadu, apkures un gaisa 
kondicionēšanas iekārtu 
uzstādīšana 
 

196541,00 
 

24,07 
 

14 MAK-3, Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 
 

Mežsaimniecības 
palīgdarbības 
 

195595,00 
 

-16,98 
 

15 IELEJAS, Saukas pagasta 
M.Malcenieka zemnieku 
saimniecība 
 

Piena lopkopība 
 

193295,00 
 

41,04 
 

16 POLĪŠI, Rites pagasta Kampes 
zemnieku saimniecība 
 

Jauktā lauksaimniecība 
(augkopība un lopkopība) 
 

191297,00 
 

-10,36 
 

17 ĀBEĻI, Viesītes pilsētas ar lauku 
teritoriju N.Širokova zemnieku 
saimniecība 
 

Piena lopkopība 
 

172930,00 
 

25,57 
 

18 MEŽNORAS, Saukas pagasta 
Sarkaņa zemnieku saimniecība 
 

Mežsaimniecības 
palīgdarbības 
 

171017,00 
 

-14,97 
 

19 Muitnieki, SIA 
 

Sauszemes transporta 
palīgdarbības 
 

165111,00 
 

-15,26 
 

20 AB Auto, SIA 
 

Kravu pārvadājumi pa 
autoceļiem 
 

159814,00 
 

-0,86 
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LAUKSAIMNIECĪBA  

Viesītes novadā 2019. gadā ir reģistrētas 21 bioloģiska saimniecība, kas nodarbojas ar augļu, 

dārzeņu, ogu un graudaugu audzēšanu, liellopu, aitu audzēšanu, medus ievākšanu, u.c.  Trijām no tām pārejas 

perioda statuss, 3 saimniecības reģistrētas kā augu izcelsmes produktu pārstrāde mājas apstākļos. Rites 

pagastā reģistrētas 10 bioloģiskās saimniecības, Elkšņu pagastā – 7, Saukas pagasts – 2, un Viesītes pagastā 

ir 2 saimniecības. 

2019. gadā Lauku atbalsta dienestā visvairāk iesniegumi maksājumiem saņemti no Elkšņu un 

Viesītes pagasta – 88 iesniegumi no katra pagasta. Saukas pagastā 72 iesniegumi, Rites pagastā  - 74 un 

Viesītes pilsētā 10 iesniegumi. Diagrammā redzams, ka 2019. gadā visvairāk pieteiktās platības Lauku atbalsta 

dienestā ir Viesītes pagastā – 3497 ha (skatīt 7. att.). 

 

 
7.att.Viesītes novadā pieteiktās platības hektāros 

 
Pārskata gadā LAD ir apmaksāts 91 projekts, ieskaitot kredītprocentus . Izmaksātais sabiedriskais 

finansējums  - 635503 euro un attiecināmās izmaksas – 1106003 euro. Valsts atbalsts sniegts 23 klientiem,  
kuru faktiskās adreses ir norādītas Viesītes novadā, par kopējo summu 18659 euro. 

Bioloģiski vērtīgo zālāju  platības (iespējams pieteikties BDUZ atbalstam) Viesītes novadā ir  426 ha 
un Natura mežu platības (iespējams pieteikties N2000 kompensācijām) - 571,1 ha. 

Turpināta sadarbība ar Lauku konsultāciju centru (LLKC). 2019. gadā semināros un pieredzes 
braucienos piedalījušies 40 Viesītes novada lauksaimnieki. Mācībās lopkopībā un augkopībā piedalījušies 
vairāk kā 59 personas. Z/s “Odzāni” piedalās projektā par govju precīzu ēdināšanu, kā demonstrējumu 
saimniecība.  Skābbarības konkursā 2019. gadā, ko organizē LLKC, piedalījās 3 saimniecības no Viesītes 
novada- z/s “Ābeļi”, z/s “Odzāni” un z/s “Lejas Palsāni”. Z/s “Lejas Palsāni” ieguva 1. vietu rulonu skābbarībā, 
balvā iegūstot pieredzes braucienu uz Somiju un žurnāla Lopkopis abonementu. Pārskata gadā Viesītes 
novadā tika rīkoti 2 semināri par  nodokļu izmaiņām un par aktualitātēm lauksaimniekiem. 2019 gadā Viesītē 
notika diskusija par Kopējo Lauksaimniecības Politiku 2021.-2027. gadam. Diskusija tika rīkota sadarbībā ar 
Zemkopības Ministriju. 
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5. FINANŠU RĀDĪTĀJI 

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. 

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 
2019.gadā palielinājušies par 9.21 % salīdzinājumā ar 2018.gadu. Ieņēmumi no NĪN  samazinājušies  par 2.92 
% un ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) palielinājušies par 27.74 %. Kopumā 
ieņēmumi 2019.gadā ir samazinājušies par 1.67%, salīdzinot ar 2018.gadu. (skatīt 4. tab.) Pārmaiņas  iestādes 
darbībā 2020.gadā paredzamas saistībā ar MK 2020.g.12.marta  rīkojumu . 
Pamatbudžets — budžeta daļa, kuru veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, dotācija īpašiem mērķiem, 
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, transferti, ārvalstu finanšu palīdzība, izdevumi, 
kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem, kā arī valsts budžeta aizdevumi un valsts budžeta aizdevumu 
atmaksas. (skatīt 4. un 5. tabulu.) 
Speciālais budžets- pašvaldību budžetu sastāvdaļa, kuru veido ar valsts un pašvaldību pamatbudžetu 
nesaistīti iezīmēti ieņēmumi, kas paredzēti īpašu izdevumu segšanai un kura līdzekļi izlietojami saistībā ar 
minētajiem ieņēmumiem. Noslēdzot 2019.g. speciālais budžets  tika slēgts un naudas līdzekļu atlikumi pārnesti 
uz pamatbudžetu. (skatīt 7. tab.) 
 

                      4.tab. Viesītes novada pamatbudžets  - IEŅĒMUMI                                                                                                                                          

Posteņa nosaukums 2018.g. 2019.g. Izpilde% 
2018.g./2019.g. 

IEŅĒMUMI 5 09 24 31 5 00 76 25 -2 

Nodokļu ieņēmumi 2 02 57 43 2 18 01 72 8 

Saņemts no Valsts kases sadales konta 
iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atlikums 

1 31 40 77 88 -41 

Saņemts no Valsts kases sadales konta 
pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 

1 74 80 74 1 91 55 84 10 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 24 35 47 23 65 51 -3 

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 10795 72 68 -29 

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 1 07 95 1 29 81 20 

Nenodokļu ieņēmumi 21 24 05 16 39 31 -23 

Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas 5 40 00 0 -100 

Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi 
no valsts (pašvaldību) kapitāla 
izmantošanas) 

82 60 51 88 -37 

Pārējie finanšu ieņēmumi 55 80 45 

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 
nodevas 

21 42 27 83 30 

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 2 32 3 80 64 

Ieņēmumi no neapbūvēta zemesgabala 
privatizācijas 

5 78 X -100 

Līgumsodi un procentu maksājumi par 
saistību neizpildi 

15 41 5 -100 

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav 
iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā 

0 2 86 100 
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Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 
pārdošanas 

83 25 1 71 56 106 

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 2 07 70 7 68 98 270 

Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 11 52 00 6 11 55 -47 

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā 
īpašuma un mantas realizācijas 

13 02 0 -100 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 12 97 02 8 22 09 -37 

Procentu ieņēmumi par maksas pakalpojumu 
un citu pašu ieņēmumu ieguldījumiem 
depozītā vai kontu atlikumiem 

43 0 -100 

Ieņēmumi no vecāku maksām 12 31 16 26 32 

Pārējie ieņēmumi par izglītības 
pakalpojumiem 

1 06 08 98 44 -7 

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu 
un pārējiem kancelejas pakalpojumiem 

43 17 -60 

Ieņēmumi par telpu nomu 99 30 1 49 00 50 

Ieņēmumi par zemes nomu 37 00 91 07 146 

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 85 0 -100 

Maksa par personu uzturēšanos sociālās 
aprūpes iestādēs 

5 09 0 -100 

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 69 98 1 71 86 146 

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 1 27 77 1 40 90 10 

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 58 67 77 65 32 

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 7 79 11 76 74 -90 

Ārvalstu finanšu palīdzība 0 2 53 60 100 

Ieņēmumi no vadošā partnera partneru 
grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu 
palīdzības projektiem // Ieņēmumi no vadošā 
partnera partneru grupas īstenotajiem 
Eiropas Savienības politiku instrumentu 
projektiem 

0 2 53 60 100 

Transferti 2 72 45 81 2 55 59 53 -6 

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 
budžeta daļēji finansētām atvasinātām 
publiskām personām un no budžeta 
nefinansētām iestādēm 

79 33 1 11 54 41 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 
transferti /Pašvaldību saņemtie valsts 
budžeta transferti noteiktam mērķim 

1 02 29 68 1 04 78 45 2 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 
saņemtie transferti Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem) 

66 19 92 25 43 45 -62 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

89 06 34 1 13 76 72 28 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 
iestāžu transferti 

3 85 64 0 -100 

Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp 
vienas pašvaldības budžeta veidiem 

0 47 18 100 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām 
pašvaldībām 

10 24 90 10 02 19 -2 
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  5.tab. Viesītes novada pamatbudžets  - IZDEVUMI (EUR)                                                                                                                                        

Posteņa nosaukums 2019.g. 2018.g. 
2019.g./2018.

g. 

IZDEVUMI KOPĀ 5 05 46 40 6 23 06 86 -19 

Vispārējie valdības dienesti 34 58 28 37 19 57 -7 

Sabiedriskā kārtība un drošība 5 65 87 5 71 74 -1 

Ekonomiskā darbība  11 68 76 10 51 11 11 

Vides aizsardzība 1 33 21 75 01 78 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  1 34 10 23 2 52 42 10 -47 

Veselība 1 85 40 2 02 02 -8 

Atpūta, kultūra un reliģija 58 10 12 74 06 90 -22 

Izglītība 2 01 34 84 1 97 74 01 2 

Sociālā aizsardzība 56 79 69 42 64 40 33 

 

Galvenie finanšu riski ir saistīti ar pašvaldības finanšu ieguldījumiem- aizņēmumiem Valsts   Kasē 
(skatīt 6. tabulu). 
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. 

6.tab. Viesītes nov. pašvaldības Aizņēmumi 2019.g. 

Nr Mērķis Līguma 
parakstīšan
as datums 

Atmaksas 
termiņš 

Aizņēmum
a līguma 

neatmaksā
tā summa 

(EUR) 

1 Radniecīgās kapitālsabiedrības SIA''Viesītes 
komunālā pārvalde'' pamatkapitāla palielināšanai 
KF proj."Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Viesītē" īstenošanai 

20.02.2014 20.02.2044 99 39 59 

2 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai PII Zīlīte , Pavasara 6a 

17.04.2014 20.03.2024 11 35 26 

3 Radniecīgās kapitālsabiedrības SIA''Viesītes 
komunālā pārvalde'' pamatkapitāla palielināšanai 
KF proj."Siltumenerģijas pārvades sistēmas 
efektivitātes paaugstināšana Viesītē'' īstenošanai 

17.06.2014 20.06.2044 32 31 06 

4 Viesītes vidusskolas un Viesītes Sporta skolas 
sporta kompleksa jaunbūve 

08.03.2016 20.02.2046 29 32 65 



Viesītes novada pašvaldības publiskais pārskats 2019  
 

19 

 

5 
Viesītes Jauno kapu kapličas jaunbūve 05.05.2016 20.04.2046 21 67 70 

6 Pavasara ielas un Sporta ielas Viesītē atsevišķu 
posmu seguma maiņa un ietves būvdarbi 

13.07.2016 20.07.2026 5 54 04 

7 Pašvaldības ceļa  S7 Ozoliņi-Ķēķāni -Zīlāni 
pārbūve 

29.06.2017 20.06.2027 90 43 

8 
Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki-Priede-
Ikšķiles pārbūve 

06.02.2018 28.12.2028 4 19 13 

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

06.02.2018 20.01.2048 99 12 36 

10 
Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un 
Rokišku kopienas LLI-295 

30.08.2018 20.08.2028 5 57 40 

11 
Ielu apgaismojuma pārbūve Brīvības, Biržu, Raiņa 
un Peldu ielās Viesītē 

18.10.2018 20.10.2038 9 71 28 

12 
Sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības 
uzlabošana Vidus-Baltijas  reģionā 

15.05.2019 20.04.2029 7 23 30 

13 
Dienesta viesnīcas fasādes vienkāršota 
atjaunošana 

15.05.2019 20.04.2039 4 33 70 

 Aizņēmumu kopsumma   3306790 

 

7.tab. Viesītes novada speciālais budžets 2018./2019. g, 

Posteņa nosaukums 
Izpilde 
2018.g.. 

Plāns 
2019.g. 

Izpilde 
2019.g. 

% Izpilde 
2019./2018.g

. 

IEŅĒMUMI KOPĀ 22 98 10 230132 21 79 81 -5,1 

Nodokļu ieņēmumi 3 08 69 30985 1 60 48 -48,0 

Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides 

piesārņošanu 

3 08 69 30985 1 60 48 -48,0 

Nenodokļu ieņēmumi 1 23 145 1 27 3,3 

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un 

zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) 

1 23 145 1 27 3,3 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 13 16 1500 13 17 0,1 

Ieņēmumi par zemes nomu 13 16 1500 13 17 0,1 

Transferti 19 75 02 197502 20 04 89 1,5 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti // 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 

19 75 02 197502 20 04 89 1,5 
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mērķim 

IZDEVUMI KOPĀ 
210918 235428 223727 6 

Vides aizsardzība 
210918 205593 206216 -2 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 
0 29835 17511 100 

 

8.tab. Pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu novērtējums 

Posteņa nosaukums Sākotnējā vērtība uz 31.12.2019.  EUR 

ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI 17523123 

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 126395 

PAMATLĪDZEKĻI 16294524 

Zeme, ēkas un būves  14554923 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 113956 

Pārējie pamatlīdzekļi  1441069 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 119687 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 32038 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi (derīgie izrakteņi) 32851 

IEGULDĪJUMU ĪPAŠUMI  1053524 

BIOLOĢISKIE AKTĪVI  LAUKSAIMNIECISKAJAI  DARBĪBAI  48680 

 

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 2020.gadā paredzamas saistībā ar MK 2020.g.12.marta  rīkojumu Nr.103’’Par 
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” ar mērķi ierobežot Covid-19  izplatību: 

 nekustamā īpašuma nodokļa  nokavējumu naudas 2020.g pirmajam pusgadam netiks aprēķinātas 
un LAD uzrēķins par 2020.g. nokavējuma naudu 1.pusgadam 2020.g. apturēšana Covid 19 laikā. 

 pašvaldība ievēro visas rekomendācijas no atbildīgajām iestādēm attiecībā uz Covid 19 ietekmes 
samazināšanu. Pašvaldības vadība uzskata, ka spēs pārvarēt ārkārtas situāciju, izmantojot 
ekonomiski  finanšu līdzekļus. Šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama uz šī finanšu 
pārskata parakstīšanas brīdi un turpmāko notikumu ietekme uz pašvaldības darbību nākotnē var 
atšķirties no vadības izvērtējuma. 

 Covid-19 ietekme uz ekonomiku. 
 iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanas Covid-19  ietekmē- uzņēmējiem pārtraucot darbību  

Viesītes novada pašvaldība informāciju par iestādes budžeta izpildes analīzi  publisko sekojošos informatīvajos 
līdzekļos: 

 Interneta vietnē www.viesite.lv; 

http://www.viesite.lv/
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 Viesītes novada Publiskajā pārskatā, kas pieejams Viesītes bibliotēkā, Viesītes novada 
domē un www.viesite.lv  interneta vietnē. 

6. PAGASTU PĀRVALDES 

ELKŠŅU PAGASTS 

2019. gadā Elkšņu pagasta pārvaldē veikti vairāki remonta darbi. Pagastmājas telpās 64,6 kv.m. 
platībā veikts parketa grīdas remonts, izremontēta viena telpa bibliotēkā un veikts remonts logu ailēm 
pārvaldnieka un lauku konsultanta konsultanta kabinetos. Pārskata gadā labiekārtota Elkšņu skolas teritorija, 
gatavojoties skolas salidojumam (puķu dobes, piemiņas plāksne). 
Veikti ikdienas darbi centra  teritorijas uzturēšanai  un labiekārtošanai vasaras sezonā (zāles      pļaušana, 
teritorijas apzaļumošana, soliņu pārkrāsošana estrādē), veikti kapsētu uzturēšanas darbi ( bīstamo koku 
izzāģēšana, teritoriju appļaušana). 

2019. gadā izstrādāts tehniskais projekts pagasta pārvaldes ēkas jumta un fasādes atjaunošanai un 
uzsākta lauku atbalsta dienesta projekta īstenošana, grants seguma izbūve ceļa posmā   E17 Dzeņi – Elkšņi.  

2020. gadā Elkšņu pagastā plānoti sekojoši darbi: pagastmājas pirmā stāva koridora kosmētiskais 
remonts, bibliotēkas telpas nr.2 remonts, Svaru kapsētas vārtu remonts, pabeigt LAD projekta īstenošana, 
izbūvējot grants segumu ceļa posmā  E17 Dzeņi-Elkšņi, kultūras nama zāles sienas remonts un grīdas 
vaskošana. Tā pat tiks turpināti ikgadējie darbi pie pagasta centra teritorijas, kapsētu un citu vides objektu 
Ormaņkalnā uzturēšana un labiekārtošana. 

SAUKAS PAGASTS 

2019. gadā Saukas pagasta pārvaldē veikti sekojoši remonta darbi – Saukas bibliotēkas koridora 
remonts, pielāgotas telpas ārstu prakses vajadzībām Saukas pagasta pārvaldē. Pārskata gadā realizēti viens 
Eiropas savienības fondu projekts - “Mazā bānīša vēstures stacija īstenošana Lones ciematā”. Tā pat veikti 
ikgadējie saimnieciskie darbi, kopjot pašvaldībai piederošās teritorijas, tostarp kapsētu un pašvaldības ceļu 
uzturēšanas darbi. 

2020. gadā plānotie darbi Saukas pagastā: publisko atpūtas vietu labiekārtošana, uzstādot solus, 
galdus un izveidojot ugunskura vietas, tehniskā projektu izstrāde apgaismojumam Dūņupes ielā, ielu 
apgaismojuma izbūve Saukas ciemā, ceļu seguma virskārtas nomaiņa Dūņupes ielā, kā arī Galvānu kapsētas 
infrastruktūras uzlabošana, sēru ceremonijas vietas pilnveidošana. 2020. gadā Saukas pagastā tiks realizēts 
Lauku atbalsta dienesta projekts “Grants seguma ceļa izbūve S6 Bajāri- Grabažāni”. 

RITES PAGASTS 

2019. gadā Rites pagastā veikti sekojoši remonta un saimnieciskie darbi: Rites pagasta ‘’Cīruļos’’ 
uzstādīti 9 ielu apgaismes stabi ‘’Cīruļu’’, ‘’Torņa’’,  ‘’Druviņu’’,  ielās, veikts āra kāpņu remonts pie pagasta 
pārvaldes ēkas, un kosmētiskais sienu remonts Pagastmājas vestibilā un gaiteņos, izveidoti dekoratīvie 
apstādījumi pie dīķa ,,Cīruļu’’ centra  teritorijā, kā arī veikti ikdienas darbi ,,Cīruļu’’ centra  teritorijas un kapsētu 
uzturēšanai  un labiekārtošanai vasaras sezonā (zāles pļaušana, teritorijas apzaļumošana). Tā pat atjaunotas 
bērnu rotaļu laukuma koka  konstrukcijas, uzstādīta caurteka uz ceļa R22 ‘’ Baloži – Pūteļi’’un veikta atsevišķu 
ceļa posmu pamatnes atjaunošana uz ceļa nr. R22 ‘’Baloži – Pūteļi’’.  

2020. gadā Rites pagastā plānoti sekojoši darbi: pārvaldes ēkas pamatu hidroizolācijas un drenāžas 
izveidošana, ielu apgaismojuma līniju savienošanas tehniskā projekta izstrāde, pagastmājas trenažieru zālē, 
rokdarbu telpā, un virtuvē tiks veikts telpu kosmētiskais remonts. Tiks veikti malkas šķūņa ārējās sienas 
atjaunošanas darbi, un tiks atjaunots grīdas segums ‘’Melderišķu’’ kapličā. 2020. gadā plānots atjaunot un 
izveidot jaunas rotaļu laukuma koka konstrukcijas, un atjaunot brauktuves  pamatni atsevišķos posmos uz ceļa 
R 12 ‘’Kīseļi – Muitnieki’’ un ‘’Rožu’’ ielā.  
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7. IZGLĪTĪBA 

Viena no svarīgākajām pašvaldību autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību. Tā ietver 
iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, 
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 
iestādēm u.c. 

VIESĪTES VIDUSSKOLA 

2019. gadā  Viesītes vidusskolā mācījās 306 izglītojamie un 24 pirmskolas audzēkņi. Uz skolu 
mācīties  brauc izglītojamie no Sunākstes (Jaunjelgavas novads), Elkšņu, Rites,  Saukas pagastiem, kā arī no 
Neretas novada. Viesītes novada pašvaldība nodrošina skolēnu nokļūšanu no dzīvesvietām uz skolu ar 
autobusiem (skolēnu autobusi 5 maršrutos). Šo pakalpojumu veic SIA „Viesītes transports”. 

Viesītes vidusskola īsteno piecas izglītības programmas. Pamatizglītības programmu (kods 
21011111) apgūst 219 izglītojamie, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem (kods 21015611)  - 30, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (kods 21015811) apgūst 12, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 
(kods 31011011) apgūst 45 izglītojamais. Sadalījums pa klašu grupām: 

 1.-6. klašu grupā mācās  - 156,   
 7.-9. klašu grupā  - 105,   
 10.-12. klašu grupā  - 45 skolēni. 
Viesītes vidusskolā strādā 50 pedagogi. Visiem pedagogiem ir augstākā izglītība. Maģistra grādu 

ieguvuši 19 pedagogi. Vidusskolā ir pieejami izglītības psihologa, logopēda, sociālā pedagoga un skolas māsas 
pakalpojumi. Par sakoptu un estētisku skolas vidi rūpējas 25 tehniskie darbinieki. Jāatzīmē, ka lielākā daļa 
skolā strādājošo darbinieku ir skolas absolventi (30 darbinieki). 

 Viesītes vidusskola atrodas Viesītes novada administratīvajā centrā  - Viesītes pilsētā, blakus Vales 
kalniņam un Evaņģēliski luteriskajai Viesītes Brīvības baznīcai. Pateicoties valsts un pašvaldības atbalstam 1. – 
9. klašu izglītojamie Viesītes vidusskolā saņem brīvpusdienas. 

Skolas finansējums sastāv no valsts mērķdotācijas pedagogu algām un pašvaldības finansējuma skolas 
darbības nodrošināšanai. Gan valsts, gan pašvaldības finanšu līdzekļi tiek izmantoti pilnā apjomā, atbilstoši 
apstiprinātajam budžetam. Skolas budžeta projekta izstrādē piedalās skolas vadība, skolas padome un 
pedagogu kolektīvs. Pašvaldības apstiprinātais budžets pilnībā neapmierina skolas  plānotos izdevumus, tāpēc 
skola piedalās finansiālā labuma gūšanas projektos un Valsts mantas bezatlīdzības procesā. Izvērtējot skolas 
neparedzētos izdevumus ārkārtas situācijās, pašvaldība veic budžeta grozījumus lai nodrošinātu skolas 
pilnvērtīgu darbību. 

Viesītes vidusskolā izglītojamo mācību sasniegumi ikdienā visās realizējamās programmās pēdējos trīs 
mācību gados (skatīt 9. tabulu) ir pietiekami stabili. Izglītojamo sniegums augstā + optimālā līmenī: 
2016./2017.m.g. ir 67% izglītojamo, 2017./2018. – 61%, 2018./2019. – 65% izglītojamo. 

9.tab. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pa gadiem 

Mācību gads Augsts % Optimāls % Pietiekams % Nepietiekams % 

2016./2017. 2 65 33 0 

2017./2018. 3 58 39 0 

2018./2019. 3 62 34 1 

 
2018./2019. mācību gadā palielinājies izglītojamo skaits, kuru mācību sasniegumi gadā tiek vērtēti kā 

nepietiekami. Mācību gada noslēgumā papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi tika noteikti 30 
izglītojamajiem 11 mācību priekšmetos. Pēc pēcpārbaudījumu nokārtošanas mācībām nākošajā klasē  tika 
pārcelti 25 izglītojamie bez nepietiekamiem vērtējumiem un 3 izglītojamie ar vienu nepietiekamu vērtējumu 
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vienā mācību priekšmetā. Divi izglītojamie atstāti uz otru gadu tajā pašā klasē. Izglītojamo sniegumu 
nepietiekamā līmenī 1% sastāda 3 izglītojamie, kuri 9.klasi beidza ar liecību un 1 izglītojamais ar atkārtotu 
mācību gadu 6.klasē. 

10. tab. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 2018./2019.m.g. pēc izglītības programmām 

Izglītības programmas 
kods 

Izglītojamo 
skaits 

Augsts  
% 

Optimāls 
 % 

Pietiekams 
% 

Nepietiekams 
% 

21011111 256 3,5 65,5 30,5 0,5 

21015611 33 0 18 73 9 

21015811 14 0 14 86 0 

31011011 40 3 67 30 0 

 
INTEREŠU IZGLĪTĪBA  

Skola realizē interešu izglītības programmas, 2018./2019.mācību gadā darbojās vairākas no valsts 
mērķdotācijas finansētas interešu izglītības programmas (skatīt 11.tab.). 

 
11.tab. interešu izglītība Viesītes vidusskolā 

Interešu izglītības 
apakšjoma 

Pulciņa nosaukums Stundu skaits 
nedēļā 

Audzēkņu 
vecums 

Dejas Tautas deju kolektīvs „Augšzemīte” 8. – 
12.kl. 

6 16 – 19 gadi 

Dejas Tautas deju kolektīvs „Augšzemīte” 5.-
7.kl. 

7 11 – 15 gadi 

Dejas  Tautas deju kolektīvs pirmsskola – 
1.,2.kl. 

2 6 – 8 gadi 

Dejas  Tautas deju kolektīvs 3.-4.kl. 2 9 – 10 gadi  

Mūzika Sākumskolas ansamblis 2 8 – 9 gadi 

Mūzika Ansamblis 1.-6.kl. 2 7 – 11 gadi 

Mūzika Koris 5. – 12.kl. 5 10 – 19 gadi 

Teātra māksla Skatuves runas nodarbības 2 16 – 17 gadi 

Vizuālā māksla „Ideju tīmeklis” 2 14 – 19 gadi 

Sports Sporta spēles 1.-6.kl. 2 7 – 11 gadi 

Lai nodrošinātu arī citu izglītojamo radošo spēju un talantu attīstību, izglītības iestāde piedāvā fakultatīvo 
nodarbību programmas: mājturība un tehnoloģijas zēniem, sporta spēles, kultūraudzināšana, robotika, 
koriģējošā vingrošana. Vidējās izglītības posmā izglītojamajiem tiek piedāvātas mākslinieciskās pašdarbības 
nodarbības, nodarbības zinātniski pētniecisko darbu izstrādei, uzņēmējdarbības pamati. Ar Aizsardzības 
ministrijas atbalstu skolā notiek jaunsargu apmācība. 

Klašu audzinātāji sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem plāno izglītojamo mācību ekskursijas un vizītes. 
Skola aktīvi plāno un  izmanto ESF finansētā  projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
un programmas „Latvijas skolas soma” piedāvātās iespējas. 
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Sadarbībā ar pašvaldību un autoskolu tiek nodrošināta autoapmācība 11.klašu skolēniem, lai iegūtu B 
kategorijas autovadītāja apliecību. No pašvaldības līdzekļiem tiek apmaksātas teorētiskās nodarbības, obligātās 
braukšanas nodarbības un eksāmeni. 

VIESĪTES VIDUSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS VIETA “RITES 
PAMATSKOLA” 

 

Ar 2018.gada 1.augustu Rites pamatskola ir likvidēta un pievienota Viesītes vidusskolai kā izglītības 
programmu īstenošanas vieta “Rites pamatskola”. “Rites pamatskolā”  mācās 48 skolēni 1.-9.klasēs, 25 
audzēkņi pirmsskolas izglītībā. Strādā 12 skolotāji un 6 tehniskie darbinieki. Rites pamatskola realizē 4 
mācību programmas: vispārējās pamatizglītības (kods 21011111), speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (kods 21015811) un pirmsskolas izglītības (kods 01011111) programmu apguvi.  

INTEREŠU IZGLĪTĪBA: Skolā darbojas deju, sporta, koriģējošās vingrošanas pulciņi, ansamblis. 
Skolas tradīcijas: 

 Zinību diena 
 Sporta dienas 
 Ziemassvētku koncerts 
 Mātes dienas koncerts 
 Pēdējā zvana diena 
 Mācību ekskursijas 
 Pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts maijā 
 Izlaidums 

 

Skolotāju izglītība un tālākizglītība: 
 augstākā pedagoģiskā – 12 skolotājiem; 
 maģistra grāds pedagoģijā – 3 skolotājiem; 
 visi skolotāji apguvuši 36 stundu kvalifikācijas kursu programmas mācāmajos mācību priekšmetos. 

Mācību darba rezultāti: 
Skolas vidējais mācību sasniegumu rezultāts ir 6,41 balle, kas salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu ir paaugstinājies par 
0,08 ballēm.  Skolā 35% skolēnu sekmes ir augstā un optimālā līmenī. 2019. gadā 14 Rites pamatskolas skolēni 
piedalījušies 13 mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos un ieguvuši 9 godalgotas vietas: 

 starpnovadu sākumskolas kombinētā mācību priekšmetu olimpiāde – 3.vieta; 
 starpnovadu matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm – 3.vieta; 
 starpnovadu dabaszinību konkurss – 3.vieta; 
 starpnovadu krievu valodas olimpiāde – 1.vieta, 3.vieta, atzinība; 
 strpnovadu mājturības un tekstiltehnoloģiju olimpiāde – atzinība; 
 starpnovadu sociālo zinību konkurss “Esi drošs” – 2 vieta; 
 Zemgales novada 6.-9.klašu 18.matemātikas olimpiāde – 3.vieta. 

 

Dalība plašsaziņas līdzekļu un dažādu institūciju organizētajos konkursos, aktivitātēs: 
 Konkurss “Izaicini savas pelēkās šūnas!”; 
 Konkurss “Eiropas eksāmens”; 
 Radošais konkurss “Uzzīmē savu dienasgrāmatu”; 
 Vispasaules Sniega diena; 
 LOK Olimpiskā diena; 
 Zaļās jostas makulatūras vākšanas konkurss. 

Skolēni iesaistās programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātēs, kuru ietvaros apmeklēti 5 izglītojoši pasākumi. 
Skolas finanšu un saimnieciskā darbība: veikts kosmētiskais remonts skolas 2.stāvā un iekārtota neformālās 
izglītības telpa; veikts kosmētiskais remonts mājturības un tehnoloģiju kabinetā; iegādāts portatīvais dators 
svešvalodu kabinetam; papildināts un atjaunots mācību grāmatu fonds. 
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PIRMSSKOLAS IZLGĪTĪBAS IESTĀDE “ZĪLĪTE” 

Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas sešas grupas. 2018/2019. mācību gada pirmajā pusē 
pirmsskolas izglītības iestādi uzsāka apmeklēt 111 izglītojamais, no kuriem 48 bija 5-6 gadīgie (obligātais 
izglītības vecums). Vairākas ģimenes šajā laika posmā mainīja dzīves vietu, tāpēc bērnu skaits mācību gada 
laikā mainījās vairakkārt gan pazeminoties, gan paaugstinoties. Otrajā pusgadā izglītības iestādi turpināja 
apmeklēt 106 bērni, no kuriem 46 bija obligātajā izglītības vecumā. 18 no šiem bērniem, kuriem 2019. 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 paredzēti 
pasākumi. 

Lai pilnveidotu bērnu prasmes un iemaņas, pakāpeniski līdz gada beigām par 350.00 EUR tika iepirktas 
biroja preces, kā arī bērnu literatūra, mācību līdzekļi un materiāli par 1400.00 EUR no pašvaldības piešķirtajiem 
līdzekļiem un par 1026.00 EUR no valsts finansējuma.  

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāliem tika izmantoti 7115.00 EUR. Par šo naudu tika 
iepirktas krāsas un materiāli kosmētiskā remonta veikšanai telpās un rotaļu laukumos, mazgāšanas līdzekļi un 
piederumi grupu un citu telpu uzturēšanai, kā arī tika veikts kapitālais remonts „Mārīšu” grupas telpās un 
„Ķiparu” un „Bitīšu” grupu garderobes telpās. Nomainītas arī 8 ugunsdzēsības šļūtenes un krāni. Mīkstais 
inventārs, žalūzijas 2 grupām, aizkari 2 grupām, trīs rāmjveida insektu tīkli un paklājs 1 grupai, tika iegādāti par 
670.00 EUR.  

Par 4720.00 EUR tika iegādāts arī mazvērtīgais inventārs – bērnu garderobes skapīši divām grupām un 
divi jauni elektriskie skapji bērnu apģērbu žāvēšanai. Par 2898.00 EUR tika uzstādīts jauns sporta komplekss 
fizisko aktivitāšu veikšanai laukumā. 

Bērnu veselības profilaksei tika iegādāti medikamenti un pārsienamie līdzekļi par 60.00EUR.  Bērnu 
ēdināšanai un ēdināšanas vajadzībām tika izmantoti 20000.00 EUR.  

2019. gada pavasarī izveidots PII „Zīlīte” bērnu vokālais ansamblis. 2019. gada septembrī izveidots 
darbinieku vokālais ansamblis. 
 

VIESĪTES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS 

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. Skolas vadības 
nodrošinājums:  Direktors un 3  metodisko komisiju vadītāji. 

Pedagoģiskā personāla kvalifikācija atbilst MK 03.10.2000. noteikumiem Nr. 347 „Noteikumi par 
prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”. Skolā strādā 16 pedagogi. 
Skolā strādā 3 tehniskie darbinieki: telpu uzraugs – dežurants (1 likme), saimniecības pārzinis (0,15 likmes), 
lietvede (0,8 likmes). 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS UN AUDZĒKŅU SKAITS 

Kopā skolā mācās 120 audzēkņi – 54 mūzikas klasēs, 66 – mākslas klasēs. Profesionālās ievirzes 
izglītība. Viesītes Mūzikas un mākslas skola 2019./2020. mācību gadā īsteno 3 licencētas profesionālās 
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ievirzes izglītības programmas Viesītes, Salas, Biržu, Neretas un Mazzalves mācību programmu īstenošanas 
vietās: 

 Taustiņinstrumentu spēle. Klavierspēle, 20V 212 01 – īstenošanas ilgums 8 gadi; 

 Vizuāli plastiskā māksla, 20V 21100 - īstenošanas ilgums, 6 gadi; 

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

INTEREŠU IZGLĪTĪBA 
Interešu izglītības pulciņos 2019./2020. 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. mazpulki. 
           Pārskata gadā skolā atjaunots grīdas segums – noslīpētas un nolakotas koka grīdas. Katru gadu tiek 
papildināts bibliotēkas fonds ar jaunām nošu grāmatām un grāmatām mākslas skolas mācību procesa 
nodrošināšanai. 
PROGNOZES UN PLĀNI 2020. 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. Veikt remontu katlu mājā – nomainīt logus, izremontēt dušas telpu, izbūvēt tualeti atbilstoši 
mūsdienu prasībām, nomainīt skursteni, pārbūvēt kanalizāciju. 

SĒLIJAS SPORTA SKOLA 

2018./2019.mācību gadā izglītības iestādes prioritātes: 
 izvērtēt nepieciešamību licencēt profesionālās ievirzes sportā programmas dambretē, un orientēšanās 

sportā un 2019.gada septembrī tās akreditēt; 
  akreditēt 30V 813 00 1 programmu futbolā; 
 piesaistīt trenerus vieglatlētikā, futbolā un volejbolā, lai nodrošinātu grupu pēctecību.  

Ar 2018./2019. mācību gadu skolā strādā 2 jauni treneri - vieglatlētikā un futbolā. 2018./2019. mācību gada 
sākumā 28 mācību treniņu grupās ir 363 audzēkņi (skatīt 7. attēlu): volejbola 6 grupās  – 79; vieglatlētikas   5 
grupās –  71; futbola 17 grupās – 213. Skolā strādā 13 treneri, tai skaitā direktors un direktora vietniece un divi 
tehniskie darbinieki- lietvede un apkopēja. Divpadsmit treneriem ir augstākā izglītība sporta pedagoģijā, tai 
skaitā pieci pedagoģijas maģistri. Teorētisko un praktisko nodarbību programmas īstenošana notiek saskaņā ar 
izglītības iestādes nolikumu. Treneri strādā pēc apstiprinātā gada plāna, apstiprinātajiem treniņu grafikiem. Divi 
futbola treneri 2019.gada novembrī beidza LFF rīkotās mācības un ieguva B-LFF treneru sertifikātus.  

Lai uzlabotu un attīstītu sporta infrastruktūru, Viesītes novada pašvaldība ir izstrādājusi projektu 
daudzfunkcionāla sporta un sociālā centra rekonstrukciju telpām, kuras izmanto  sporta skola. Sporta skolas 
telpas un sporta zāle tiks rekonstruētas projekta otrajā kārtā, bet šobrīd ir noslēdzies un nodots ekspluatācijā 
pirmās kārtas remonts, kur sporta skolai ir metodiskais kabinets, ģērbtuves un sanitārais mezgls. 

VOLEJBOLS Sporta skolā 2018./2019.mācību gadā ir 6  volejbola grupas un četri volejbola treneri. 
Mācību gada sezonā volejbola grupu audzēkņi startējuši 25 dažāda līmeņa sacensībās un turnīros. Latvijas 
Kausa izcīņas un Jaunatnes čempionātā startēja 4 komandas. Vasaras spēlēs volejbolā startēja 6 komandas- 
U-17, U-15 un U-13 grupu meitenes; U-17, U-15 un U-13 grupu zēni. Divas komandas izcīnīja iespēju spēlēt 
finālsacensībās -  U-13 zēni ierindojās 13.-14.vietā, bet U-17 zēni-13.vietā. Pārstāvot savu vispārizglītojošo 
skolu, audzēkņi ar labiem rezultātiem startē Jēkabpils, Viesītes, Salas, Aknīstes, Krustpils starpnovadu 
sacensībās. 
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8.att. Skolēnu procentuālais sadalījums sporta veidu programmās 

 

FUTBOLS 2018./2019. mācību gadā 17  mācību treniņu grupās ar 213 audzēkņiem strādā 7 treneri. 

Futbola grupu audzēkņiem regulāri tiek organizētas futbola dienas un  koptreniņi, kas nodrošina audzēkņu 

labāku sagatavošanu sacensību periodam. 2019. gadā Viesītē norisinājās Starptautiskais Viesītes jaunatnes 

kauss futbolā “Viesīte 2019” U-13 (2006.-2007.dz.g.) vecuma grupā, kurā piedalījās viesi no Ukrainas (4 

komandas,  kā arī pašmāju komandas no Daugavpils, Ilūkstes un Jēkabpils SS.  Kopskaitā šajā mācību gadā 

dažādās vecuma grupās startēja 10 komandas, kas piedalījās 37 dažāda līmeņa sacensībās.  

VIEGLATLĒTIKA 2018./2019.mācību gadā ir 5 mācību-treniņu grupas (MT-2, divas MT-3, MT-6 un 
SMP-1). Viena grupa tika atvērta jaunā treniņvietā- Zasā, kur darbu uzsāka jauna trenere. Salīdzinot ar 
iepriekšējo mācību gadu, par 46% ir palielinājies audzēkņu skaits (76 audzēkņi).  Latvijas čempionātos, ziemā 
un vasarā, startēja 8 dalībnieki. Mācību gadā vieglatlēti ir startējuši 36 dažāda mēroga vieglatlētikas sacensībās 
(valsts mēroga, Jēkabpils zonas, starpvalstu un citu LVS juridisko biedru oficiālās sacensībās) dažādās vecuma 
grupās. 

Pēdējos gados sacensību rezultāti kopumā sporta skolas audzēkņiem ir uzlabojušies - palielinājies 
dalībnieku skaits, kas var uzrādīt konkurētspējīgus rezultātus, lai varētu piedalīties Latvijas čempionātos un ir 
izcīnītas augstākas vietas. 

 

8. KULTŪRAS IESTĀDES 

BIBLIOTĒKAS 

Viesītes novadā ir 5 bibliotēkas. Tās ir nozīmīgs informācijas un kultūras centrs katrā pagastā, 
nodrošinot intelektuālās, profesionālās un mūžizglītības iespējas ikvienam novada iedzīvotājam. Visās novada 
bibliotēkās ir pieejams bezvadu internets, iedzīvotāji tiek konsultēti par e- pakalpojumu lietošanu interneta vidē, 
kā arī tiek sniegti šādi maksas pakalpojumi: printēšana, kopēšana, skenēšana; laminēšana, faksa nosūtīšana. 
Bibliotēkās tiek veidotas dažādas izstādes, kā arī organizēti pasākumi, viens no lielākajiem ir iesaistīšanās 
Bērnu un jauniešu žūrijas norisēs. Visām novada bibliotēkām piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

VIESĪTES BIBLIOTĒKA  
2019. gadā turpināja darbu pie bibliotēkas attīstības plānā (2018.-2022.) izvirzīto STRATĒĢISKO 

MĒRĶU īstenošanas:  

https://viis.lv/Pages/Institutions/Printouts/SportFinancialSupportRequests/CompetitionCalendarView.aspx?id=19655&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fPrintouts%252fSportFinancialSupportRequests%252fCompetitionCalendarDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/Printouts/SportFinancialSupportRequests/CompetitionCalendarView.aspx?id=19655&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fPrintouts%252fSportFinancialSupportRequests%252fCompetitionCalendarDefault.aspx
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 kļūt par mūsdienīgu, dažādām vecuma grupām pievilcīgu kultūras, mūžizglītības un 
informācijas centru;  

 attīstīt bibliotēku kā nozīmīgu sabiedrības saskarsmes centru ar pievilcīgu vidi, kas popularizē 
sabiedrībā grāmatu un lasīšanas lomu cilvēka garīgajā attīstībā, īpašu uzmanību veltot 
bērniem un jauniešiem;  

 pilnveidot klientu apkalpošanas servisu, ieviešot un attīstot jaunus pakalpojumus;  
 sekmēt Viesītes un novada kopumā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un 

popularizēšanu;  
 nodrošināt bibliotēkas pieejamību cilvēkiem ar īpašam vajadzībām un kustību traucējumiem 

(veci cilvēki);  
 veicināt darbinieku tālāku profesionālo izaugsmi un kvalifikācijas paaugstināšanu;  
 attīstīt un pilnveidot darbu pie bibliotēkas publicitātes. 

 Stratēģisko mērķu ietvaros veicamie uzdevumi aptvēra visus bibliotekārā darba procesus – sākot ar 
krājuma organizāciju un beidzot ar kvalitatīvu lasītāju apkalpošanas darbu – par tiem domāts un pie tiem 
strādāts kaut nedaudz katru dienu. Bibliotēka savā darbībā arī 2019. gadā ir bijusi pievilcīga dažāda vecuma 
grupu lasītājiem, notikuši daudzveidīgi pasākumi u.c. aktivitātes, daudz strādāts pie publicitātes. Lai sekmētu un 
pilnveidotu bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu nodrošināšanu pielāgotā formātā (audio formātā u.tml.) 
personām ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām, gada nogalē bibliotēka uzsāka sadarbību ar 
Latvijas neredzīgo bibliotēku – lasītājiem tagad ir iespēja literāros darbus noklausīties. Bibliotēka lasītājiem 
daudz popularizējusi jauno, inovatīvo pakalpojumu - “3td e-GRĀMATU bibliotēka” – iespēju kā publiskās 
bibliotēkas autorizētam lietotājam lasīt bez maksas e-grāmatas savā datorā vai viedtālrunī. 

Bibliotēkā 2019. gadā reģistrēti 706 lietotāji. Bērnu un jauniešu (līdz 18 gadiem) – bibliotēkas lietotāju 
skaits 2019. gadā – 317. Bibliotēkas apmeklējumu skaits 2019. gadā – 10961, (t. sk. bērni un jaunieši – 
4617), izsniegums – 16041 (t. sk. bērniem un jauniešiem – 3109). Starpbibliotēku abonementa kārtā bibliotēka 
61 grāmatu izsniegusi citām bibliotēkām lasīšanai, kā arī pieprasījusi saviem lasītājiem 21 grāmatu no citām 
bibliotēkām. 

2019. gadā bibliotēkas krājumu papildinājušas 284 jaunas grāmatas u.c. izdevumi. 253 grāmatas 
iegādātas par pašvaldības līdzekļiem - 2279,46 EUR, bet 30 eksemplāri par summu 229,65 EUR saņemti 
dāvinājumos, Jēkabpils Kultūras pārvalde nodevusi bezatlīdzībā 1 eks. par summu 13,31 EUR. Bibliotēka 
lasītājiem gada garumā piedāvāja arī daudzveidīgu periodisko izdevumu klāstu – pavisam 26 nosaukumi (4 
laikraksti, 22 žurnāli) – šim mērķim iztērēts 864 EUR. 

No bibliotēkas krājuma norakstītas kā novecojušas un aktualitāti zaudējušas 498 grāmatas. 
Bez datorpakalpojumiem, interneta, ko iespējams izmantot bibliotēkas lasītavā, arī 2019. gadā 

pieprasīti printēšanas, skanēšanas un kopēšanas pakalpojumi, bezvadu interneta iespējas. 
Bibliotēkā esošās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 2019. gadā papildinājušās ar vienu jaunu, 

par pašvaldības līdzekļiem iegādātu datortehnikas komplektu darbiniekam, jo esošā datortehnika bija 
novecojusi. Par pašvaldības līdzekļiem veikti remontdarbi bibliotēkas foajē (nomainīti griesti, kā arī 
apgaismojums). Remontdarbu izmaksas – 1027 EUR. 

Bibliotēka piedāvāja saviem lasītājiem, kā arī pati uzziņu sagatavošanai izmantoja datu bāzes: 
www.news.lv, www.letonika.lv (lietotāji izmanto datu bāzi arī attālināti). 2019. gadā bibliotēkā reģistrētas 628 
lietotājiem sniegtās uzziņas. 

2019. gadā sadarbībā ar citām novada kultūras iestādēm bibliotēkā turpināts darbs novadpētniecības 
jomā, novadpētniecības mapju digitalizācijā. Strādāts pie bibliotēkas krājumā esošo novadpētniecības materiālu 
popularizēšanas ar izstāžu un dažādu pasākumu palīdzību; bibliotēkas darbinieki iesaistījušies pilsētai un 
novadam svarīgos pasākumos un aktivitātēs. Jau 17. gadu katru mēnesi (izņemot jūliju) veidots pašvaldības 
informatīvais izdevums “Viesītes Novada Vēstis” – tajā iekļauti dažādi novadpētnieciska rakstura materiāli par 
Viesīti un novada vēsturi kopumā. 

2019. gadā bibliotēkā kopumā noticis 51 pasākums (t.sk. 37 pasākumi bērniem) un bijusi skatāma 61 
izstāde, kā arī notikušas 4 bibliotekārās stundas. Pasākumi jau tradicionāli – vairāk saistīti ar novadu, 
novadniekiem. Sadarbībā ar kultūras pili organizēti divi pasākumi - Baltā galdauta svētki maijā un G. Rača 

http://www.letonika.lv/
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grāmatas prezentācija un koncerts septembrī. Veiksmīga veidojusies sadarbība ar vietējiem dzejniekiem – 
jūnijā bibliotēkas lasītavā notika tikšanās ar mūsu puses un Riebiņu novada dzejniekiem - Roberta Mūka 
muzeja radošās apvienības “Mūka ķēķis” pārstāvjiem, septembrī ar bibliotēkas starpniecību novada dzejnieki 
viesojās Riebiņu novada Galēnos notikušajās Dzejas dienās. Dzejai veltīta arī novembrī notikusī tikšanās ar 
novadnieku, dzejnieku un tulkotāju G. Godiņu, kas organizēta sadarbībā ar Viesītes vidusskolu. No dažādajiem 
pasākumiem bērniem un jauniešiem īpaši jāpiemin Viesītes vidusskolas skolēnu Samantas un Krista Murānu 
radošo darbu izstāde “Tikšanās” un ar to saistītie pasākumi bibliotēkas lasītavā rudenī. Sadarbības partneri 
pasākumu organizēšanā – Viesītes vidusskola un vidusskolas bibliotēka, Viesītes kultūras pils, muzejs “Sēlija”, 
novada pagastu bibliotēkas. 2019. gada rudenī organizēts pieredzes apmaiņas brauciens novada bibliotēku 
darbiniekiem uz Riebiņu novada bibliotēkām. 

Bibliotēkai nav savas mājas lapas, 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 2020. gadā bibliotēkā plānoti dažādi pasākumi un izstādes bērniem un pieaugušajiem lasītājiem, 
bibliotēkas līdzdalība pilsētai un novadam svarīgos pasākumos, bibliotekāru zināšanu profesionālā pilnveide 
u.c. 

 
SAUKAS PAGASTA BIBLIOTĒKA  

2019. gadā reģistrēti 2551 apmeklējums un 113 lasītāji (skatīt 12.tab). Pārskata gadā bibliotēkā 
sagatavoti 14 tematiski pasākumi un 36 dažādu tematu izstādes. Bibliotēka piedāvā lietotājiem izmantot datu 
bāzes: www.news.lv, www. letonika. lv. Novadpētniecības darbā strādāts pie novadpētniecības mapju 
papildināšanas. Bibliotēka sadarbojas ar muzeju ”Sēlija”, A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu, Viesītes mūzikas 
un mākslas skolu, Sēļu klubu, Jēkabpils GB, Viesītes novada bibliotēkām. 
 

12.tab. Saukas pag. bibliotēkas rādītāji 

Lasītāju 
skaits 

Apmeklējumi Izsniegums Grāmatas Seriālizd. Krājums uz 
1.01. 2020. 

Grāmatas 
uz 1.01. 

2020. 
 

Krājuma 
komplekt. 

izlietoti EUR 

113 2551 3448 783 2665 3712 3288 1067 

 
Bibliotēkas veiktais darbs katru mēnesi tiek atspoguļots pašvaldības informatīvajā izdevumā “Viesītes 

Novada Vēstis”, par aktivitātēm bibliotēkā varēja lasīt laikrakstā “Brīvā Daugava” ,laikrakstā ”Latvija Amerikā”. 
Bibliotēkas aktivitātēm līdzi var sekot portālā facebook. com. Pārskata gadā bibliotēkā iegādāts  jauns dators un 
10 jauni krēsli. 

2020. gadā plānots turpināt darbu pie Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas. Organizēt atceres 
koncertu  veltītu mūsu  novadnieka komponista A. Žilinska 115 dzimšanas dienai. Sniegt kvalitatīvus 
pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem. Uzturēt dzīvību vietējā kopienā, iesaistot ciematiņa iedzīvotājus dažādās 
aktivitātēs. 

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 sabiedriskā un kultūras dzīves attīstību. Novadpētniecības darbā strādāts 
pie novadpētniecības mapju papildināšanas; sadarbojās ar novadniekiem. Svarīgākie bibliotēkas darba rādītāji 
2019.gadā: 

 krājuma papildināšana – grāmatas 72 par 700 EUR, 
 seriālizdevumi 146 par 409 EUR, 

 Krājuma kopskaits 4347, 

http://www.draugiem.lv/
http://www.news.lv/
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 grāmatu izstādes -  45, 

 interešu grupai “Grāmatu draugi” nodarbības – 7, 

 lietotāju skaits -105 t.sk. 25 bērni, 

 bibliotēkas apmeklējums – 3094 t.sk. 1133 bērni, 

 izsniegums – 3118 , 

 grāmatas-1099,  

 periodikas izdevumi -2019, 

 no citām Latvijas bibliotēkām SBA kārtā  saņemtas 92 grāmatas, 

 bibliotēkā pieejamo datu bāzu izmantojums: www.letonika.lv 382, www.news.lv  205. 

Lones bibliotēkas vadītāja pilnveidoja savas zināšanas 6 pilnveides pasākumos. Bibliotēkā piedāvātie 

bezmaksas pakalpojumi: 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. Par bibliotēku var 

uzzināt un lasīt  www. viesite.lv; http://kulturaskarte.lv;www.jgb.lv. 

RITES PAGASTA BIBLIOTĒKA 
 Rites pagasta bibliotēka ir informācijas, sabiedriskās saskarsmes un kultūras centrs visiem pagasta 
iedzīvotājiem. Bibliotēka 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. 
 Bibliotēkas grāmatu krājums papildināts ar 212 jaunām grāmatām par 978EUR. Periodikas iegādei no 
pašvaldības budžeta izlietoti 499EUR, abonēti 14 nosaukumu žurnāli, t.sk. pieaugušajiem – 9, bērniem un 
jauniešiem 3, viens Jēkabpils reģiona laikraksts. 
 Apmeklētājiem piedāvātas 19 izstādes par ievērojamu cilvēku jubilejām, novadniekiem, gadskārtu 
tradīcijām, 19 radošās nodarbības un 31 pasākums. 

Lasītājiem pieejamas bezmaksas datu bāzes www.letonika.lv, www.news.lv, Latvijas filmu portāls 
www.filmas.lv, 3TD- grāmatu bibliotēka – pieejama autorizētajiem bibliotēkas lietotājiem. 2019.gadā veikts 
bibliotēkas telpas sienu remonts. 

 

ELKŠŅU PAGASTA BIBLIOTĒKA  
Bibliotēka nodrošina lietotājiem informacionālos pakalpojumus gan tradicionālā veidā, gan izmantojot 

informācijas tehnoloģijas. Pārskata periodā bibliotēkas grāmatu krājums papildināts ar 92 jaunām grāmatām 
par 750 EUR. Periodikas iegādei no pašvaldības budžeta izlietoti 445 EUR, abonēti 12 nosaukumu žurnāli, t.sk. 
pieaugušajiem – 10, bērniem un jauniešiem – 2 un laikraksts Brīvā Daugava.  Komplektējot grāmatu krājumu, 
tiek ņemtas vērā esošo un potenciālo lietotāju vēlmes. Galvenā prioritāte ir krājuma daudzveidība, lai tas 
atbilstu dažādām vēlmēm un vecuma grupām. Pamātā krājums tiek komplektēts latviešu valodā. Ja kāds 
iespieddarbs nav pieejams bibliotēkas krājumā, lasītājiem ir iespēja to pasūtīt izmantojot SBA pakalpojumu. 
2019.gadā pasūtītas 137 grāmatas. 

Bibliotēkas apmeklētājiem pieejamas bezmaksas datubāzes www.letonika.lv , www.news.lv un 
www.filmas.lv.   Bibliotēkas apmeklētājiem pieejams apjomīgs sistematizēts novadpētniecības materiālu 
krājums. Ir izveidotas tematiskās mapes par pagasta vēsturi un novadniekiem. 

Pārskata periodā regulāri tika rīkoti gan grāmatu krājuma, gan datu bāzu, gan novadpētniecības 
materiālu popularizēšanas pasākumi un izstādes. 2019. gadā veikts remonts vienā bibliotēkas telpā. 

 

http://www.fimas.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.news.lv/
http://www.filmas.lv/
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KULTŪRAS DARBĪBA 

Viesītes novada pašvaldība nodrošina koru, vokālo ansambļu, deju kolektīvu, amatierteātra un citu 
kolektīvu darbībai nepieciešamo. Viesītes novadā ir 4 kultūras iestādes -  Viesītes Kultūras pils, Elkšņu 
kultūras nams, Lones tautas nams un Rites tautas nams. 

Viesītes Kultūras pils koordinē Viesītes  novada kultūras institūciju darbu, sniedz organizatorisku un 

metodisku palīdzību, kā arī koordinē kultūras procesus novadā kopumā.  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.  Kultūras pils galvenais uzdevums ir radīt iespējas 

iedzīvotājiem pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai, sava intelekta un spēju izkopšanai,  kā  arī  nodrošināt  

profesionālās mākslas pieejamību uz vietas.  Tiek piedāvātas daudzpusīgas kultūras, informatīvās un izklaides 

pasākumu aktivitātes visiem vecumiem un gaumēm :  Valsts svētki, latviešu tradīciju pasākumi, izstādes, 

daudzveidīgu žanru koncerti, uzvedumi  un teātru izrādes, salidojumi un festivāli, izglītojoši un informatīvi 

pasākumi, izklaides un atpūtas pasākumi. 2019.gadā norisinājās ikgadējie un tradicionālie Viesītes pilsētas 

svētki, Dzejas dienas, Ģimeņu dienas un bērnu svētki, Skolotāju dienai veltīts svinīgs sarīkojums, novada 

senioru balle,  atpūtas pasākumi jauniešiem, Ziemassvētku pasākumi, Valsts svētku pasākumi un Latvijas 

simtgades filmu demonstrējumi, NBS dienas u.c., kas tradicionāli veido pilsētas un novada kultūras dzīvi. 

2019.gadā Kultūras pilī  darbojās  14  amatiermākslas kolektīvi, iesaistot tajos  260 dalībniekus. 

No tiem  ir 8 bērnu  un jauniešu kolektīvi, kuros darbojas 140  dalībnieki, 6 - pieaugušo kolektīvi, kuros 

dalībnieku skaits ir 120 dalībnieki. u.c. 

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

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

Ziemassvētku un Valentīndienas tematiski atpūtas vakari,  piektais jauno grupu konkurss „Homesick 2019”, 

iegūstot arvien lielāku popularitāti ne tikai mūsu reģionā,  bet arī citos Latvijas reģionos. 

Rites Tautas namā pārskata gadā notikuši 23 pasākumi (Latvijas dzimšanas dienas pasākums, 
pagasta svētki, Ielīgošana Ormaņkalnā, Ierindas skate veltīta Barikāžu atcerei, Lieldienu un Ziemassvētku 
pasākumi u.c.), kurus apmeklējuši kopā 1133 cilvēki. Rites Tautas namā darbojas jauniešu deju grupa un 
sieviešu vokālais ansamblis „ Rites balsis”. Ansamblis 2019. gadā  ir  piedalījies 7 dažādos pasākumos. 2020. 
gadā tautas namā plānots atjaunot teātra grupas darbību. 

Elkšņu kultūras namā 2019. gadā darbojās 3 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 2019.gadā notika dažāda žanra un 
vecuma grupām veidoti pasākumi. Vieni no populārākajiem ir „Dziesma Elkšņiem”, Humora vakars, zemnieku 
un uzņēmēju balle, pagasta svētki, koncerti. Katru gadu tiek organizēti arī valsts un tradicionālie svētki.  
Kultūras namā 2019. gadā viesojās mākslinieki: Jānis Moisejs, Mārtiņš Ruskis, Kristaps Rasims, „Zaļā galma 

kapella”. Valsts un tradicionālo svētku norises- 9 aktivitātes; Informatīvās un izglītojošās norises -7 aktivitātes 
; Atpūtas un izklaides norises -16 aktivitātes;  Amatiermākslas norises – 7 aktivitātes; Profesionālās mākslas 
norises – 5aktivitātes;  Cita veida norises ( izstādes, tikšanās, literāri pasākumi) – 6 aktivitātes.  

2019. gadā kultūras nama lielajā zāle veikta grīdas vaskošana, pilnībā sakārtots papildināts, atjaunots  
lielās zāles apgaismojums. 

Lones Tautas namā 2019. gadā organizēti gan jauni, gan ikgadēji pasākumi. Kopā ar pagasta 
pārvaldi, ik gadu tiek organizēta novadnieku sveikšana apaļajās jubilejās. Tautas namā rīkoti dažādu 
amatierteātru izrāžu demonstrējumi, nosvinēti 14. pagasta svētki, 4.Viesītes novada Cāļu dienas (pasākuma 
ietvaros realizēts pašvaldības NVO projektu konkurss), Dziesmotā diena ‘’Lejas Arendzānos’’. Tautas nama 
kolektīvi un darbinieki piedalījušies  vienotajā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā Viesītē un 



Viesītes novada pašvaldības publiskais pārskats 2019  
 

32 

 

organizēja barikāžu piemiņas ugunskuru iedegšanu gan Saukas, gan Lones ciemā. Sadarbībā ar Elkšņu un 
Rites kultūras iestādēm, turpināta tradīcija rīkot ielīgošanas pasākumu Ormaņkalnā. Tā pat pārskata gadā 
turpināta sadarbība ar Viesītes jauniešu padomi, sporta klubu un mākslas skolu, kā arī ar citām novada 
iestādēm. 

9. 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: 

 Krājuma politikas īstenošana; 
 Sēlijas un Viesītes novada kultūrvēstures pētniecības un zinātniskais darbs; 
 Komunikācijas darbs ar sabiedrību; 
 Viesītes novada kultūrvēstures pieminekļu uzraudzības koordinēšana; 
 Tūrisma pakalpojumu sniegšana; 
 Sēlijas tradicionālās kultūras glabāšana; 
 Muzeja pārvaldījumā esošo ēku un teritorijas uzturēšana un apsaimniekošana. 

Muzeja apmeklējumu skaits 2019. gadā – 7098 (skatīt 9.att.), no tiem 1765 – individuālie apmeklētāji, 
726 – skolēni grupās, bezmaksas apmeklējumu skaits – 4544. Muzeja darbinieku novadīto ekskursiju skaits 
muzejā - 107, muzejpedagoģiskās programmas - 33, muzeja rīkoto pasākumu skaits - 35, tai skaitā muzejā – 
28. 

 
9.att. procentuālais muzeja apmeklētāju sadalījums 2019.g. 

Muzeja mājas lapa – Viesītes muzejs “Sēlija”: www.muzejsselija.lv, apmeklējumu skaits gadā – 
10494. Kopējais muzeja krājuma vienību skaits gada beigās – 3964, tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits – 
1862. Jauniegūto krājuma priekšmetu skaits gada beigās – 165, tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits – 112. 
Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā ievadīto krājuma vienību skaits - 215. 
 Muzejam ir 11 pamatekspozīcijas. 2019. gada sākumā, muzeja nodaļā “Paula Stradiņa skola” tika 
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, bijušo Viesītes iedzīvotāju dzimtu 
vēsture.  

mailto:info@muzejsselija.lv
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Pārskata periodā sarīkotas - 5  izstādes, tai skaitā no muzeja krājuma – 2, ārpus muzeja – 1, 
Ceļojošās izstādes – 4. Tā pat 2019. gadā Viesītes muzejā “Sēlija” notikuši vairāk kā 20 pasākumi, piemēram, 
29. zinātniskā konference “Buclera lasījumi”, Muzeju nakts 2019 u.c..  
  

10. BĀRIŅTIESA 

2019.gada 19.septembrī, ar Viesītes novada domes lēmumu ,Viesītes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja un 3 bāriņtiesas locekļi,  atkārtoti uz pieciem gadiem tika ievēlēti bāriņtiesas sastāvā.  

2019.gadā, kvalifikācijas paaugstināšanas nolūkos, bāriņtiesas priekšsēdētāja, locekles un 
psihologs apmeklēja profesionālās pilnveides kursus un seminārus. 2019.gada 1.novembrī bāriņtiesas 
darbinieki piedalījās Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas organizētajā konferencē “Ģimene institūciju 
krustugunīs” ,kura notika Smiltenē, lai runātu par plānotās Latvijas bāriņtiesu reformas aktuālajiem 
jautājumiem. 

Salīdzinot ar iepriekšējo, 2018.gadu, bāriņtiesas darba apjoms kopumā nav būtiski manījies (skatīt 
13. tabulu). Ir palielinājies bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu skaits un pārraudzībā saņemto lietu skaits. 
Daudzos gadījumos jauna lieta neveidojas. Ģimeņu konflikti un domstarpības tiek atrisinātas uzklausot, 
veicot pārrunas un sniedzot konsultācijas. Kvalitatīvi  un  savlaicīgi tiek rasts risinājums.  

Jau trīs gadus no bāriņtiesas darbības administratīvās teritorijas neviens bērns neatrodas un  nav 
no jauna ievietots institūcijā. Apstākļu izvērtēšanā un lietu izskatīšanas gaitā bāriņtiesa turpina aktīvi 
sadarboties ar dažādām institūcijām- Valsts policija, pašvaldību policijas, Valsts probācijas dienests, 
Ieslodzījuma vietu pārvalde, Rajona tiesas, atbalsta centri, sociālie dienesti, bāriņtiesas, skolas un ģimenes 
ārsti. 

Darbu turpina 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, nepieciešamības gadījumā, tiek pieaicināti citu  institūciju 
pārstāvji.   

Lai ģimenēm nodrošinātu profesionālu atbalstu ,konsultācijas un apmācības, turpinās sadarbība ar 
Sociālā atbalsta un izglītības fonda Latgales ģimeņu atbalsta centru “Daugavpils” un ģimenes un 
audžuģimenes atbalsta biedrības “DOMUS” Jēkabpils ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centru.  

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) un AGIS (audžuģimeņu informācijas sistēma). 

Aktuāla ir bāriņtiesas, kā institūcijas, darbība bērnu interešu un tiesību (saskarsmes tiesības, 
dzīvesvietas noteikšana, pagaidu aizsardzība pret vardarbību un varmākas izolēšana no ģimenes) 
aizstāvēšanā rajona tiesās. 

Lai pieņemtu pamatotus lēmumus ,Bāriņtiesa regulāri veic ģimeņu apsekošanu, dzīves apstākļu 
pārbaudes un sarunas ar administratīvā procesa dalībniekiem, kā arī izvērtē riskus. 

2019.gadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija veica bāriņtiesas dokumentācijas pārbaudi 
rakstveida procesā. Aizrādījumi par bāriņtiesas darbu netika saņemti. 

 
13. tab. Bāriņtiesas veiktie darbi 2018.un 2019. g. 

 

Nr.  2018.gads 2019.gads 

1 Bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas  

• šajā gadā no jauna iesāktas lietas 

• šajā gadā noslēgtas lietas 

118 
19 
19 

125 
27 
7 

2 Saņemti, reģistrēti un izskatīti iesniegumi 42 46 

3 Reģistrēta korespondence 

• saņemtas vēstules 

• nosūtītas vēstules 

 
223 
325 

 
209 
294 

https://www.muzejsselija.lv/?p=9668
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4 Pieņemti lēmumi 41 43 

5 Bāriņtiesas psihologs veicis izpētes darbu ar ģimenēm un sniedzis 
atzinumu 

17 13 

6 Sagatavoti un sniegti tiesā prasības pieteikumi par aizgādības tiesību 
atņemšanu 

2 1 

7 Bāriņtiesas piedalīšanās Zemgales, Kurzemes, Vidzemes rajonu un 
Daugavpils tiesas sēdēs 

18 17 

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 
 

14 

2 
 

7 

10 Personu skaits, kurām pārtrauktas aizgādības tiesības 
Personu skaits, kurām atjaunotas aizgādības tiesības 

4 (8 bērni) 
2 (6 bērni) 

6 (15 bērni) 
1 (1 bērns) 

11 Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits 

• audžuģimenē 

• aizbildņa ģimenē 

• institūcija 

21 
4 

17 
0 

20 
8 
12 
0 

12 Ārpusģimenes aprūpes veids 

• audžuģimenes 

• aizbildņi 

 
3 

14 

 
3 
10 

13 Pārraudzībā no citām bāriņtiesām saņemtas lietas par aizbildnībā un 
audžuģimenēs esošiem bērniem 

10 19 

14 Viesītes novadā esošo adoptējamo bērnu skaits  2 1 

15 Aizgādnības lietas par personām ar rīcībspējas ierobežojumiem 8 8 

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

17 Iekasēta valsts nodeva, veicot notariālās darbības (sagatavoti 
dokumentu projekti, nostiprinājuma lūgumi, apliecināti darījumi, 
pilnvaras, parakstu īstums) 

1655,70 
EUR 

2336,08 
EUR 

 

11. SOCIĀLAIS DIENESTS 

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

piemērotāko esošajai situācijai un savām vajadzībām efektīvāko risinājumu. Lai palīdzētu cilvēkiem noteikt, mazināt un 

risināt šīs problēmas, galvenā nozīme ir sociālajam darbam, ko veic pašvaldības sociālie darbinieki sadarbībā ar citiem 

sociālā darba speciālistiem un palīdzošo profesiju pārstāvjiem. 

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

sociālie darbinieki, piesaistot arī citus speciālistus, piemēram, psihologus, strādā, lai palīdzētu ģimenēm un cilvēkiem 

risināt dažādas krīzes situācijas, kas saistītas ar alkoholismu, prasmju tūkumu, vardarbību ģimenē, līdzekļu trūkumu, 

paaudžu nesaskaņām u.c. problēmām. 

Kopumā Viesītes novada Sociālajā dienestā saņemti 759 iesniegumi un pieņemti attiecīgi lēmumi par 

sociālās palīdzības piešķiršanu, sociālo pakalpojumu, asistenta pakalpojumu, sociālās rehabilitācijas un sociālās 

aprūpes pakalpojumu nepieciešamību. Veikts sociālais darbs ar gadījumu vairāk kā 75 ģimenēs. Noslēgti līgumi par 

asistenta pakalpojuma nodrošināšanu 13 gadījumos. Izskatīti 10 gadījumi un pieņemti lēmumi par valsts apmaksātā 

sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību. Izskatīts 1 gadījums par īslaicīgās sociālās aprūpes piešķiršanu un 

pieņemti attiecīgi lēmumi, izskatīti 9 gadījumi par ilglaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību un pieņemti 

attiecīgi lēmumi. Sociālā palīdzība piešķirta un pieņemti attiecīgi lēmumi 1098 gadījumos. 
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Lai vientuļie vecie cilvēki pēc iespējas ilgāk savas vecumdienas varētu pavadīt savā ierastajā vidē – mājās, 

tiek nodrošināts pakalpojums „Aprūpe mājās”.  Uz 1.janvāri pakalpojumu „Aprūpe mājās” saņēma 23 personas. 

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

starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās 

risku mazināšanai; Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējums; iekšējās kontroles sistēma sociālajā darbā; sociālā 

darba klienta personas datu aizsardzība; Kvalitātes vadības principi un to realizācija valsts un pašvaldības iestādēs u.c.  

Sociālā dienesta darbinieki piedalījās Latvijas-Lietuvas pārrobežas projektā par kvalitātes vadības sistēmas 

“Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodika” sagatavošanu lietošanai un ieviešanu sociālo pakalpojumu 

sniedzēju institūcijās Latvijā un Lietuvā. Projekta ietvaros tika veikts Viesītes novada Sociālā dienesta 

pašnovērtējums. Par šo saņemts Labklājības ministrijas apliecinājums. 

Turpinās projekta „Atver sirdi Zemgalē” īstenošana, kura ietvaros sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

(psihologa, logopēda, fizioterapeita, ergoterapeita, audiologopēda pakalpojumus, kā arī BEA grupu atbalstu) saņem 10 

bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 3 viņu likumiskie pārstāvji ; aprūpes pakalpojumu saņem 2 bērni ar 

funkcionāliem traucējumiem.  

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

Viesītes veselības un sociālās aprūpes centram, kā arī Somijas draugi padomājuši par Viesītes Bērnu un jauniešu 

centru, Viesītes dienas 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. 

 

12.  JAUNATNES JOMA 

Tāpat kā 2018.gadā, arī 2019.gadā regulāri veikts darbs ar jauniešiem/bērniem Viesītes Jaunatnes 

iniciatīvu centrā. Katru mēnesi tiek veidots aktivitāšu plāns tematiski mēneša aktuālajiem svētkiem. Turpināta 

sadarbība jaunatnes jomā starp Sēlijas novadiem (Ilūkstes, Viesītes, Aknīstes, Salas, Jaunjelgavas, Neretas un 

Jēkabpils novads) un Krustpils novadu.  

 Realizēta piektā jauniešu diena Sēlijas novada jauniešiem “Dzimis Sēlijā”. Šajā gadā tā notika 

Krustpils  novadā, Atašienē. Kā katru gadu, arī šogad  uz jauniešu dienu no Viesītes un 

pagastiem tika organizēts transports. No Viesītes novada devās 15 jaunieši. 

 No 24. – 25. augustam realizētas apmācības Sēlijas novadu jauniešiem  Jēkabpils novadā, 

biedrībā “Ūsiņš” “Sirdsdarbs”. Šo apmācību  galvenā sarunu tēma bija darbs, uz kuru ne tikai 

doties, lai saņemtu algu, bet kurš iedvesmotu arī pašu un būtu tāds, ko var saukt par 

sirdsdarbu. Viesītes novadu šajās apmācībās pārstāvēja 6 jaunietes. 

2019.gadā Viesītes Jauniešu dome organizēja vairākus pasākumus:  

 30. martā Viesītes Mazā Bānīša parka teritorijā tika organizētas Zemes Stundai veltītas 

aktivitātes. Notika foto orientēšanās Viesītes teritorijā, radošās darbnīcas, kā arī kopīga zupas 

vārīšana. Visas aktivitātes organizēja Viesītes Jauniešu dome, sadarbojoties ar Viesītes 

muzeju “Sēlija”. 

 12. decembrī Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā Viesītes Jauniešu dome sadarbībā ar 

Skolēnu Saeimu vienojās kopīgā labdarības akcijā un sarūpēja 52 apsveikuma kartiņas 

Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra iemītniekiem.   

 20. decembrī Viesītes Kultūras pilī norisinājās ikgadējā Jauniešu Ziemassvētku balle. Šogad 

balles tēma bija “Uz sarkanā paklāja”. 
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2019.gada karjeras nedēļas ietvaros, 17.oktobrī  Viesītes vidusskolā,  Viesītes jaunatnes lietu 

speciāliste organizēja līdzdalības aktivitāti (ideju sienu), ļaujot Viesītes jauniešiem izteikt savu viedokli par 3 

nozīmīgiem jautājumiem - Ko jaunieši uzskata par labu darbu?; Kādas ir iespējas jauniešiem reģionos?; Ko Tu 

gribētu, lai šeit attīstītu nākamo 2-3 gadu laikā, lai Tu gribētu šeit dzīvot? . Šī līdzdalības aktivitāte bija daļa no 

Eiropas Jaunatnes dialoga un iespēja Viesītes jauniešiem teikt un lemt, kas jauniešiem Viesītē un vispār Latvijā 

un Eiropā liekas svarīgi.  

Sadarbojoties ar biedrību “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) visā Latvijā, tajā skaitā arī 

Viesītē, tika organizēta kampaņa par migrāciju “Par Cilvēcību”. Kampaņa aicināja jauniešus pievērst uzmanību 

migrācijas un cilvēcības aspektiem, sekmējot sabiedrības padziļinātu izpratni par globālo migrāciju caur lokālo, 

vēsturisko un personīgi pieredzēto. Par šo tēmu tika īstenotas aktivitātes Viesītes vidusskolas 11. – 12. klašu 

skolēniem Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā. 

Pēc viena gada pārtraukuma, 2019.gada 28.aprīlī Viesītes Kultūras pilī notika Piektais jauno grupu 

konkurss HOMESICK 2019.  Konkursu organizēja Viesītes jauniešu dome sadarbībā ar Viesītes Kultūras pili 

un Viesītes novada pašvaldību. Konkurss pulcēja 6 jaunās grupas no visas Latvijas – Rūjienas, Ogres, Rīgas, 

Neretas, Gulbenes un Aizkraukles. 

2019.gada vasarā norisinājies Čeladžas un Viesītes novada jauniešu apmaiņas brauciens. Turpinot 

iesāktās tradīcijas, no 17. līdz 24. jūlijam piecpadsmit Viesītes novada jaunieši, sadarbojoties ar mūsu 

sadraudzības pilsētu Čeladžu (poļu: Czeladź), devās apmaiņas braucienā uz Polijas ziemeļiem, bet no 16. līdz 

23. jūlijam piecpadsmit poļu jaunieši no Čeladžas pilsētas ieradās Viesītes novadā. Kopā ar Viesītes jauniešiem 

apmaiņas vizītē Polijā piedalijās arī jaunieši no Francijas, kas deva lielisku iespēju jauniešiem sadraudzēties, 

pilnveidot savas komunikācijas un svešvalodas prasmes. 

Turpināta sadarbība ar Politikos tyrimų ir analizės institutas Lietuvā, ar kuru sadarbību parakstīti 

vairāki mandāti par jauniešu projektu organizēšanu.  No 9. līdz 17. augustam Viesītes novada jauniete Kristīne 

Līce apmeklēja Erasmus+ projekta “Cross-sectorial cooperation: Think globally act locally (Starpnozaru 

sadarbība: domā globāli, rīkojies lokāli)” ietvaros notiekošās apmācības, pārstāvot Viesītes novadu. Tās 

norisinājās Slovēnijā, pilsētā Ajdovščina, pulcējot 30 jauniešus, jaunatnes jomas pārstāvjus un darbiniekus no 6 

dažādām valstīm – Slovēnijas, Lietuvas, Latvijas, Horvātijas, Itālijas un Polijas. 

No 1.augusta, 7 mēnešu garumā, projekta PuMPuRS ietvaros, Viesītes novada pašvaldībā tika 

atbalstīts jauniešu iniciatīvu projekts, kuru īsteno biedrība “Piedzīvojumu Gars”. Projekta nosaukums “Klases 

spēks”. Projekta ietvaros Viesītes vidusskolas klasēm notika 4 saliedēšanās pasākumi, tādējādi ļaujot 

skolēniem sadarboties komandā, pilnveidojot savas prasmes un iegūt jaunas zināšanas par vērtībās balstītu 

līderību. Projekts turpināsies arī 2020.gadā. 

Viesītes Jauniešu domei ir izveidots savs Instagram konts @viesitesjaunieši, ar mērķi sasniegt 

plašāku skaitu Viesītes novada jauniešus, informējot par jauniešiem aktuālām tēmām. Tāpat arī Viesītes 

Jaunatnes inciatīvu centram ir izveidota Facebook lapa, kur var uzzināt par jaunumiem jaunatnes iniciatīvu 

centrā.  

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”. 
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13. KAPITĀLSABIEDRĪBAS 

Viesītes novada pašvaldībai ir 3 radniecīgās kapitālsabiedrības (skatīt 14. tab.): SIA “Viesītes veselības 
un sociālās aprūpes centrs”; SIA “Viesītes komunālā pārvalde” un SIA “Viesītes transports”. Un 3 finanšu 
ieguldījumu sabiedrības: SIA’’ Vidusdaugavas SPAAO’’; SIA’’ Jēkabpils autobusu parks’’ un Saukas Dabas 
parka biedrība – 142 EUR biedru nauda. 
 

14.tab. informācija par pašvaldības kapitālsabiedrībām un līdzdalību 

Kapitālsabiedrības nosaukums 
Līdzdalība 

(%) 

Kapitālsabiedrību  dati (EUR) 

pašu kapitāls 
perioda 
sākumā 

pašu kapitāls 
perioda beigās 

SIA  "Viesītes veselības un sociālās  aprūpes 
centrs'' 

100 17324 34100 

SIA "Viesītes komunālā pārvalde" 100 2043043 1939722 

SIA "Viesītes transports'' 100 111477 110779 

SIA "Jēkabpils autobusu parks" 9.00 3222029 3391635 

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" 1.90 -847790 -896581 

 

SIA  "VIESĪTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS'' 

Kapitālsabiedrība pārskata gadu strādājusi stabili, pilnībā izmantojot vecajā ēkā Kārļa ielā 5/7 esošās 

telpu platības. Gada nogalē, novembrī un decembrī, līdz ar jauno telpu apgūšanu jau radās iespēja paaugstināt 

izpildīto gultu dienu rādītājus. Gadā izpildītas ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā 11120 gultu dienas, īslaicīgās 

sociālās aprūpes nodaļā 3941 gultu dienas un dienas stacionārā 170 gultu dienas.  

Galvenie pamatdarbības veidi:   

 8690 - pārējā darbība veselības aizsardzības jomā; 

 87 - sociālā aprūpe ar izmitināšanu; 

 4939 - citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports;  

 6820 - sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana; 

 559 - pārējā apmešanās vietu darbība. 
Pārskata gadā uzņēmums strādāja ar peļņu, optimāli izmantojot darbaspēka resursus. Pārskata gads 

noslēgts ar 16776 EUR peļņu. VSAC turpmāk plāno palielināt darba apjomus. 2017.gadā Viesītes novada 

pašvaldība kā kapitāldaļu turētājs izstrādāja projektu aprūpes centra telpu izveidošanai bijušās Viesītes 

arodvidusskolas skolas telpās, kas tika apstiprināts, un 2018.gada beigās tika uzsākti būvdarbi. Būvdarbi tika 

veikti visu 2018.gadu un noslēdzās 2019.gada septembrī. Jaunās telpas tika nodotas ekspluatācijā 2019.gada 

1.oktobrī. 2019.gada 14.novembrī VSAC pārcēlās uz jauno ēku Smilšu ielā 39. 

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

maksātspēju, saņemto ārpakalpojumu un preču cenas, ar 01.04.2020 tika palielinātas vidēji par 7%. 

Nacionālais veselības dienests dienas stacionāram kvotas nepalielina, jo netiek izpildītas gultu dienas (nav 

pieprasījuma pēc šī pakalpojuma). 

2020.gadam peļņas pieaugums netiek plānots, jo paredzams līdzekļus tērēt  jauno telpu iekārtošanai, 

tehniskās bāzes atjaunošanai un pamatlīdzekļu iegādei. Darba ņēmēju skaits līdz 2019.gada beigām tika 
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palielināts par vienu štata vienību. Galvenā uzmanība tiks pievērsta jaunu klientu skaita pieaugumam, sniegto 

pakalpojumu kvalitātes saglabāšanai un uzlabošanai.  Lai to sekmīgāk panāktu un nodrošinātu, darbinieku 

atalgojums tiks palielināts vidēji par 6%. 

Pārskata gadā pamatkapitāla izmaiņas nav notikušas. Sabiedrības pamatkapitāls - 82020 EUR un to 

veido 82020 daļas, kas pieder Viesītes novada pašvaldībai. Vienas daļas vērtība ir 1,00 EUR. 

 

SIA "VIESĪTES TRANSPORTS'' 

SIA Viesītes transports izveidots 2005.gada 22.jūnijā. Galvenais komercdarbības veids ir transporta 
pakalpojumi, kas iedalās: sabiedriskā transporta pakalpojumi, komercpārvadājumi, ceļu uzturēšana, kravu 
pārvadājumi. Sabiedrība pārskata gadu noslēgusi ar zaudējumiem 698 EUR. Sabiedrība pārskata periodā 
nav mainījusi pakalpojumu izcenojumus, bet strādājusi pie resursu efektīvākas izmantošanas. Pārskata gadā 
tika veiktas investīcijas tehnikas savlaicīgam remontam, tādā veidā mazinot zaudējumus, kas var radīt 
negaidītas dīkstāves un remontus. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu neto apgrozījums palicis praktiski iepriekšējā gada līmenī, palielinoties 
par 0,7%. Uzņēmuma bruto rentabilitāte ir 13,29%, kas ir par 2,6% vairāk kā iepriekšējā gadā. Uzņēmuma 
apgrozījums visās tā darbības nozarēs saglabājies līdzvērtīgs kā iepriekšējā periodā. Uzņēmuma likviditātes 
koeficients ir 3, kas norāda uz pilnīgi pietiekamu apgrozāmo līdzekļu daudzumu visu saistību dzēšanai. 

Lai nodrošinātu uzņēmuma spēju nākotnē darboties pasažieru pārvadājumu jomā 2020.gadā plānots 
strādāt pie atbilstošas tehnikas iegādes un tās aprīkošanas atbilstoši prasībām. Turpinoties izmaksu 
pieaugumam  degvielas un atalgojuma tirgū, nav izslēgts, ka būs nepieciešams veikt uzņēmuma sniegto 
pakalpojumu izcenojumu palielināšanu. 
    

SIA "VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE" 

SIA ''Viesītes komunālā pārvalde'' nodrošina komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, 
juridiskām personām un pašvaldības iestādēm Viesītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā: 

 Siltuma ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība; 
 Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) un atkritumu transportēšana atkritumu 

apglabāšanai poligonā; 
 Notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos. Asenizācijas pakalpojumi; 
 Ūdens ieguve, uzkrāšana, sagatavošana lietošanai, padeve un piegāde lietotājam; 
 Namu apsaimniekošana (pašvaldības dzīvokļu īre un daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana un 

apsaimniekošana); 
 Pirts pakalpojumi. 

Pakalpojumu nodrošināšanai izveidotas struktūrvienības, saņemtas nepieciešamās atļaujas Valsts institūcijās 
un noslēgti pakalpojumu līgumi. Sabiedrības klienti ir Viesītes novada iedzīvotāji, Viesītes novada pašvaldība, 
Viesītes novada pašvaldības iestādes un Viesītes novada uzņēmēji. Uzņēmumam nav pārstāvniecību un filiāļu. 

Sabiedrības  galvenie  piegādātāji  un  pakalpojumu  sniedzēji  2019. gadā  : SIA ''WARMY'', 
AS ”Latvenergo'', SIA ''Vidusdaugavas SPAAO'', ZS Polīši, SIA ''Astarte-Nafta'', SIA ''Ekostandarts tehnoloģijas'', 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, SIA ''Logu maiņa'', Viesītes novada 
pāsvaldība, SIA SD Būvniecība. 

2019.gadā uzmanību veltījām sniegto komunālo  pakalpojumu sniegšanai,  dzeramā  ūdens un  vidē 
novadīto notekūdeņu kvalitātes nodrošināšanai, apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo māju apsekošanai un 
uzturēšanai. Iesniegtas projektu pēcuzraudzības atskaites: par projektu ''Ūdenssaimniecības attīstība Viesītes 
pilsētā'' -VARAM, par projektu ''Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē'' – LIAA. 
Turpinās darbs pie Viesītes NAI sakārtošanas. Veikts būvniecības iepirkums. 

Pārskata gadā veikti remontdarbi dzīvojamās mājas- ventilācijas kanālu izvadu remonts un 
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atjaunošana Smilšu ielā 26, 22 logu maiņa īres dzīvokļos, soliņu, logu, durvju remonts, jumta segumu 
atjaunošana - (Jaunā iela 6, Elkšņi un ''Māja -3'' Sauka), iekšējās kanalizācijas un ūdensvada cauruļu, lodžiju 
norobežojošās konstrukciju remonts. Daļējs noteku remonts Brīvības ielā 6 Viesītē, logu remonts ''Aizkārkļi'', 
Elkšņu pagasts, pļauta zāle, attīrītas piebrauktuves mājām no sniega. Tiek strādāts pie energoauditu izstrādes -
Meža ielā 23, un tehniskā projekta izstrādes energoefektivitāte - Meža ielā 21. 

Savākts 471 tonna sadzīves atkritumu, 10,9 tonnas dalīti vaktie atkritumi - (PET, papīrs metāls), 
stikla iepakojums. Piedalījāmies akcijā ''Stikla šķiratlons'', kurā iedzīvotāji nodeva 9,81 tonnu stikla iepakojuma. 

Uzņēmuma 2019.gada neto apgrozījums 476 768 EUR . Neto apgrozījums salīdzinot  ar 2019.gadu 
samazinājies par 1,31%. Neto ieņēmumu izmaiņas bijušas visos sniegto pakalpojumu veidos. Samazinājums 
par apkuri, šaubīgo debitoru parādu atgūšanu, īri, ūdeni. Pieaugums par kanalizāciju, apsaimniekošanu un 
remontdarbiem. 

Pārdoto pakalpojumu ražošanas izmaksas 2019.gadā sastādīja 648242  EUR.  Pārdoto  pakalpojumu  
ražošanas izmaksas pieauga par 1,64 %. Izmaksu pieauguma pamatā – personāla izmaksu, norakstīto šaubīgo 
debitoru parādu, elektroenerģijas, atkritumu apglabāšanas izmaksu poligonā ''Dziļā Vāda'' un neatskaitāmā 
PVN palielinājums, ko nedaudz mazināja norakstīto debitoru, izdevumu apkurei, materiāliem un PL nolietojuma 
samazinājums. 

Dzēstas   kredītsaistības Valsts kasei kurināmā iegādei 2018./2019. gadu apkures sezonai. 
2019./2020.gadu apkures sezonai kurināmais tika iegādāts par uzņēmuma līdzekļiem. Sabiedrība 2019.gadu 
noslēgusi ar zaudējumiem 106 136 EUR apmērā. Darbinieku skaits nav mainījies, bet grūtības sagādā 
darbinieku aizvietošana personāla atvaļinājumu, slimības laikā. 

2020. gadā kapitālsabiedrība ieguldīs cilvēkresursus, līdzekļus un turpinās darbu ar komunālo 
pakalpojumu nemaksātājiem, pastāvīgi izvērtējot parādus, veiks pārrunas, slēgs vienošanās par parāda 
atmaksām, sastādot parāda atmaksas grafikus, sūtīs brīdinājumus, veiks darbības parādu atgūšanai ārpus 
tiesas ceļā, kā arī sniegs prasības tiesā. 

Finanšu līdzekļu avoti pakalpojumu nodrošināšanai ir ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem vai/un 
kredītlīdzekļi no Valsts Kases. Finanšu stāvoklis nestabils, bet Sabiedrība savlaicīgi norēķinās ar piegādātājiem 
par saņemtajiem pakalpojumiem un precēm ražošanas un pakalpojumu nodrošināšanai. Dividendes netiek 
aprēķinātas. 
  

14. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Viesītes novada pašvaldības policijā 2019. gada laikā reģistrēti 
68 iesniegumi no Viesītes novada iedzīvotājiem un juridiskām personām, saņemti un apkalpoti 244 personu 
izsaukumi, joprojām iedzīvotājiem ir tendence izteikt vai piezvanot mutiskas sūdzības, bez rakstiska 
iesnieguma iesniegšanas, baidoties no iespējamajām sekām. Novadā ir vairākas personas kas zvana gandrīz 
katru dienu izsakot savas pretenzijas dažādos jautājumos. Gada laikā saņemtas 187 informācijas, kuras no 
pašvaldības policijas puses tika pārbaudītas, lielākoties šīs informācija apstiprinājās (piemēram par neatļautu 
zvejošanu, par sabojātiem ceļiem utt) . Par saistošo noteikumu nepildīšanu brīdinātas 64  personas. Viesītes 
novada pašvaldības policijā ar dažādiem jautājumiem griezušies 241 Viesītes novada iedzīvotājs, 84  
gadījumos veikts darbs ar nepilngadīgām personām. Veikts 69 reidi novada ūdenstilpju apsekošanā, pārbaudīti 
456 makšķernieki, ziemas mēnešos izņemti 62 neatļautie makšķerēšanas rīki, ūdas ar dzīvo zivtiņu līdaku 
ķeršanai. Sadarbība ar citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju, Probācijas dienestu 74 
gadījumos, pārbaudīti 42 transportlīdzekļi un to vadītāju dokumenti. 6  gadījumos sniegta palīdzība  Valsts 
neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam, 1 gadījumā atverot īpašumu un 5 gadījumos pavadot slimnieku 
uz Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu.(skatīt 10. att.) 

Sadarbībā ar Viesītes novada īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisiju 132 gadījumos veikta 
īpašumu un 62  gadījumos ceļu stāvokļa apsekošana. Viesītes novada pašvaldības policija par izdarītiem 
administratīviem pārkāpumiem Viesītes novadā sastādījusi un nosūtījusi novada pašvaldības administratīvajai 
komisijai lēmuma pieņemšanai 25 administratīvā pārkāpuma protokolus. Veikta sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana 42 publiskajos pasākumos,  34 gadījumos tika atgrieztas atrastās pazaudētās mantas to 
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īpašniekiem (maki, dokumenti, velosipēdi uc). 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 116 
brīdinājuma vēstules.  

2020  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.  

10.att. Viesītes novada pašvaldības policijas veikto darbību statistika 
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13.  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 
nacionālajiem un reģionālajiem 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”, Latgales reģionālajā televīzijā – Re:TV un RīgaTV24. Pārskata gadā tika izdoti 11 Viesītes 
pašvaldības informatīvie izdevumi „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. 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. 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. 

                                                                                       
11.att. Viesītes novada pašvaldības soc. tīklu 

konti 

 
PAŠVALDĪBAS MĀJAS LAPA UN SOCIĀLIE TĪKLI 

Viesītes novada pašvaldības interneta 
mājaslapa (www.viesite.lv) jeb tīmekļa vietne regulāri 
tiek uzlabota un pilnveidota, lai radītu iedzīvotājiem 
draudzīgu informācijas iegūšanas vidi. 2019. gadā 
tīmekļa vietnē ievietots: 430 aktuālās ziņas; izsoļu 
paziņojumi un izsoļu noteikumi; sniegta informācija par 
projektiem; informācija par pašvaldības iepirkumiem, 
lēmumiem un līgumiem; 17 Domes sēžu lēmumu 
projekts un Domes sēžu protokols (ievietotas arī audio 
ieraksts arhīvā. Sadarbībai ar nevalstisko sektoru Viesītes novada pašvaldība 2019. gadā turpināja uzturēt un 
papildināt atsevišķu sadaļu pašvaldības mājas lapā – sabiedriskās un reliģiskās organizācijas, kur ikvienai 
organizācijai ir iespēja publiskot informāciju par sevi.  2019. gadā mājas lapa pielāgota lietošanai mobilajās 
ierīcēs. 2019. gadā Viesītes novads aktīvi tika pozicionēts sociālajā tīklā facebook.com, kur Viesītes novadam ir 
1081 sekotāji, instagram.com konta sekotāji - 503 (skatīt 11. attēlu).  

IEDZĪVOTĀJU SAPULCES UN SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS 
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. Tiek 
rīkotas novada domes vadības un speciālistu tikšanās ar novada iedzīvotājiem un uzklausīti viņu jautājumi un 
ierosinājumi. Šīs sanāksmes tiek organizētas visos novada pagastu centros un pilsētā. 
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Pārskata gadā Viesītes novadā notikušas 8 iedzīvotāju sapulces ar pašvaldības vadību un 
speciālistiem – Saukas, Rites, Elkšņu pagastos un Viesītes pilsētā. Sanāksmēs iedzīvotāji tika informēti par 
aktualitātēm novadā kopumā, tostarp 
par komunālajiem pakalpojumiem, par 
novada ceļu stāvokli, par pašvaldības 
policijas aktualitātēm un citiem 
iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem. 
Katrā iedzīvotāju sapulcē tiek uzklausīti 
iedzīvotāju jautājumi un aizrādījumi, kas 
saistīti ar pašvaldības un tās iestāžu 
darbu.                                                       

 
12.att. iedzīvotāju sanāksme 

Elkšņu pagastā  2019.g. 
 

2019. gada sākumā notika 
publiskās apspriešanas sanāksmes par 
Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu. Publiskās apspriešanas 
sanāksmes, kopā 4,  22. janvārī notika Lonē, Ritē, Elkšņos un Viesītē. 

2019. gada 2. augustā plkst. 10.00 Viesītes novada domē (Brīvības iela 10, Viesītē) notiks 
dabas lieguma „Supes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana. 

2019.gada 4.oktobrī Lonē notika projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde”, ietvaros 
sagatavotā pārskata “Saukas  ezera esošā vides stāvokļa raksturojums, ekspluatācijas kārtība, attīstība un 
aizsardzība” sabiedriskā  apspriešana. Pirms dokumenta gala izstrādes,  ikviens apmeklētājs tika aicināts izteikt 
savu viedokli, priekšlikumus un ieteikumus par to, kas vēl būtu dokumentos papildināms. 

Lai stiprinātu saikni ar iedzīvotājiem, uzsvērtu viņu lomu un ieguldījumu novada attīstībā, aktivizētu 
viņu līdzdalību, tiek organizētas vairākas aktivitātes: Viesītes pilsētas Goda pilsoņa un Viesītes novada goda 
pilsoņa apbalvojums,  Goda rakstu 
un pateicību izsniegšana Valsts 
svētku pasākuma ietvaros 
novembrī, mācību priekšmetu 
olimpiāžu uzvarētāju un viņu 
pedagogu apbalvošana, 
pieņemšanas pie domes 
priekšsēdētāja. Saskaņā ar 
Apbalvojumu piešķiršanas 
padomes sēdes lēmumu, 2019. 
gadā tika piešķirti 27 Viesītes 
novada pašvaldības Goda raksti 
un Pateicības (skatīt 13. att.) 

 

 

 

12.att. Svinīgais pasākums Viesītē 2019.g. 18. novembrī 
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PIELIKUMI 

1.pielikums 
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2.pielikums 


