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APSTIPRINĀTS ar 2014.gada 19.marta domes lēmumu Nr.19.  

AKTUALIZĒTS ar 2017.gada 20. jūlija domes sēdes lēmumu Nr.20; prot. Nr. 13 

AKTUALIZĒTS ar 2020.gada 19.novembra domes sēdes lēmumu Nr.9; prot. Nr.14  
 

Viesītes novada RĪCĪBAS PLĀNS (2021-2023) ILGTERMIŅA PRIORITĀŠU SASNIEGŠANAI 

Viesītes novada Rīcības plāns ir Viesītes  novada Attīstības programmas sastāvdaļa.  

Rīcības plāns sastādīts 3 gadiem, saskaņā ar Attīstības programmas noteikto termiņu, secīgi visiem Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem 

un ietver sekojošu informāciju:  

➢ rīcības atbilstība Stratēģiskajā daļā noteiktajam uzdevumam;  

➢ sasniedzamie rezultatīvie rādītāji;  

➢ par rīcības īstenošanu atbildīgie izpildītāji;  

➢ plānotais rīcības izpildes termiņš vai periods;  

➢ rīcības izpildei nepieciešamo finanšu resursu avoti. 

 

Saskaņā ar Viesītes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju  no 2014. – 2028., ir izvirzīti 4 Stratēģiskie mērķi: 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 1: MAZINĀT IEDZĪVOTĀJU SKAITA SARUKŠANU UN TĀ RISKUS UZ NOVADA NĀKOTNES 

ATTĪSTĪBAS IESPĒJĀM 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 2: UZLABOT IEDZĪVOTĀJU DZĪVES KVALITĀTI 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 3: ATTĪSTĪT UZŅĒMĒJDARBĪBU 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 4: SAGLABĀT UN POPULARIZĒT SĒLIJAS KULTŪRVĒSTURISKO MANTOJUMU 
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Ilgtspējīgas attīstības prioritātes 2014. – 2028.gadam  

Ilgtermiņa propritātes IP Vidēja termiņa prioritātes VP 

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

VP2 Gudras novada pārvaldes veidošana  

Prioritāte IP2: Ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpojumi VP3 Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu att‘\istība  

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

Prioritāte IP4: Zaļās ekonomikas veicināšana VP5 Atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai  

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

Rīcības plāns 2021.-2023. gadam 

Rīcības, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
periods 

Nepiec. 
Finans.a
pjoms, 
EUR 

Finansējuma 
avots 

Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 1: MAZINĀT IEDZĪVOTĀJU SKAITA SARUKŠANU UN TĀ RISKUS UZ NOVADA NĀKOTNES ATTĪSTĪBAS IESPĒJĀM 

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE1: Novads kā otrā mājvieta jaunu iedzīvotāju piesaistīšanai 

Vidēja termiņa prioritāte 1: Sezonas iedzīvotāju piesaiste 

RV1.1.: Novada tēls 

U1.: Veicināt pievilcīgu dzīves un brīvdienu vietas attīstību 
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1. Attīstīt novada tēlu: sauklis, vērtības, 
unikalitāte  

Izpilddirektors, sab. 
attiec. spec. 

2021.-
2023. 

600 PB Pilnveidots novada tēls  - logo papildināts ar 
saukli, vērtībām. Tiek realizēti regulāri 
novada mārketinga pasākumi. 

2. Pozitīva pašvaldības tēla veidošana un 
popularizēšana 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors, sab. 
attiec. spec. 

2021.-
2023. 

600 PB Izstrādātas prezentācijas, izgatavoti 
reprezentatīvi  materiāli. 

3. Uzturēt sadarbību ar novadniekiem un 
atbalstīt radošās iniciatīvas 

Izpilddirektors 2021.-
2023. 

1000 PB Sekmēta pieredzes un informācijas 
apmaiņa, īstenoti inovatīvi, radoši projekti  

4. Sadarboties ar Sēlijas pašvaldībām, 
piedalīties reģionāla, nacionāla un 
starptautiska mēroga pasākumos  

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors 

2021.-
2023. 

3000 PB, ES 
finansējums 

Viesītes novada pašvaldība pārstāvēta 
reprezentācijas pasākumos 

5. Popularizēt labas prakses piemērus, 
veicināt teritorijas uzturēšanu kārtībā, 
padarīt to pievilcīgu 

Izpilddirektors, 
iestāžu, 
struktūrvienību 
vadītāji, izdevuma 
„Viesītes novada 
Vēstis” veidotāji, sab. 
attiec. spec.  

2021.-
2023. 

900 PB Nodrošināta informācija par Viesītes 
novadu. Organizēti konkursi, pasākumi, 
aktivitātes.  

6. Kopt un uzturēt kārtībā pašvaldībai 
piederošus īpašumus. 

Izpilddirektors, 
pašvaldības policija   

2021.-
2023. 

81300 PB  Sakopti pašvaldības īpašumi, nodrošināta 
pievilcīga, estētiska vide. 

7. Veicināt valsts nozīmes autoceļu 
kvalitatīvu uzturēšanu 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors 

2021.-
2023. 

300 PB  Nodrošināta laba sadarbība ar AS “Latvijas 
valsts ceļi”, regulāri tiek nodrošināta 
kvalitatīva valsts ceļu uzturēšana, ieskaitot 
ceļu Apserde – Viesīte – Daudzeva – 
tikšanās, dalība sarunās 

8. Uzlabot satiksmes drošību ciemu 
teritorijās un Viesītes pilsētā – 
apgaismojums, gājēju ietves, pārejas, 
pārredzamība, ceļazīmes, ielu seguma 
uzlabošana un uzturēšana 

Izpilddirektors, 
atbildīgais speciālists 
par ceļiem. 

2021.-
2023. 

24000 VB, PB Nodrošināta atbilstoša satiksmes drošība 
visā novada teritorijā 
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9. Uzturēt kārtībā publisko infrastruktūru 
(transporta, sakaru, enerģētikas, 
ūdensapgādes un vides objekti) un 
izglītības, veselības un sociālās 
aprūpes, valsts pārvaldes, sabiedrisko 
pakalpojumu, kultūras un rekreācijas 
objektus 

Izpilddirektors 2021.-
2023. 

180000 VB, PB Publiskās infrastruktūras objekti sakārtoti, 
uzturēti atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām 
un noteiktajiem pakalpojumiem. 

10. Dzīvojamā fonda nodrošināšana 
jauniem speciālistiem 

Domes priekšsēdētājs  2021.-
2023. 

20000 PB Nodrošināts atbalsts jauniem speciālistiem 

U2.: Popularizēt Viesītes novadu kā vietu attālinātā darba veikšanai 

11. Uzturēt Viesītes novada 
piemērotību  attālinātā darba (tāldarba) 
jomā un veicināt tāldarba iespēju 
izmantošanu nākotnē 

Dome, administrācija 2021.-
2023. 

2000 PB Novadā uzlabotas tāldarba iespējas (pieeja 
WIFI, PIPP, sabiedriskais transports, ceļu 
tīkls, uz vietas pieejamie pakalpojumi 
iedzīvotājiem, pievilcīga dzīves vide utt)  

12. Veicināt uzņēmējiem pievilcīgu vidi  Dome, administrācija 2021.-
2023. 

2200 PB Uzņēmēji tiek nodrošināti ar informāciju, 
konsultācijām, pieejami pakalpojumi 
iedzīvotājiem, pievilcīga dzīves vide.  

13. Nodrošināt regulāru informāciju 
masu medijos par aktivitātēm teritorijā 

Izpilddirektors, sab. 
attiec. spec. 

2021.-
2023. 

3000 PB  Nodrošināta regulāra (ne retāk kā 
2xnedēļā) informācija masu medijos par 
aktualitātēm pašvaldībā. 

Vidēja termiņa prioritāte 2: Gudras novada pārvaldes veidošana 

RV2.1.: Kvalitatīva pārvalde 

U3.: Paaugstināt pārvaldes kapacitāti 

14. Nodrošināt novada speciālistu, tai 
skaitā administrācijas darbinieku 
profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšanu  

Izpilddirektors  2021.-
2023. 

21000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Darbinieki vismaz 1x 3 gados ir 
paaugstinājuši savu profesionālo 
kvalifikāciju, apmeklējot kursus, seminārus, 
aktivitātes ES līdzfinansētu projektu 
ietvaros.  

15. Iesaistīt pašvaldības speciālistus, 
darbiniekus pieredzes apmaiņas 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors, 

2021.-
2023. 

15000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Darbinieki vismaz 1x 3 gados ir iesaistīti 
pieredzes apmaiņas pasākumos 
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pasākumos (dalība ES projektos, 
braucienos, pasākumos) 

iestāžu, nodaļu 
vadītāji 

16. Pašvaldības pārvaldības sistēmas 
un iestāžu darbības efektivitātes 
uzlabošana 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors 

2021.-
2023. 

700  Ieviesta novērtēšanas sistēma pašvaldības 
darbiniekiem, organizēta iestāžu, 
struktūrvienību, nodaļu vadītāju regulāra 
(ne retāk kā 1x gadā) atskaitīšanās par 
paveikto darbu, darbinieku apmācības 
(1xgadā).  

17. Nodrošināt pašvaldības speciālistu 
un darbinieku kapacitāti strādāt 
vienotās, profesionālajās programmās 
un  sistēmās 

Izpilddirektors  2021.-
2023. 

16800 PB  Pašvaldības speciālisti spēj strādāt 
profesionālās darbības  un pienākumu 
veikšanai nepieciešamajās sistēmās, tiek 
veikta sistēmu uzturēšana.  

18. Stiprināt attīstības plānošanas 
kapacitāti Viesītes novada pašvaldībā 

Attīstības un 
plānošanas nodaļa 
(APN) 

2021.-
2023. 

22000 PB, VB, ES 
līdzfinansējum
s  

Celta administrācijas kapacitāte, aktualizēti 
un izstrādāti plānošanas dokumenti, 
izstrādāts jauns Teritorijas plānojums, 
nodrošināta dalība reģionālos un 
nacionālos projektos. 

19. Veikt īpašumu, tai skaitā kapsētu 
inventarizāciju 

Izpilddirektors, 
pagastu pārvalžu 
vadītāji, kapu pārziņi 

2021.-
2023. 

2500 PB Veikta īpašumu, tai skaitā kapsētu 
inventarizācija, sakārtota nepieciešamā 
informācija, izveidota datu bāze, tai skaitā 
par kapsētām, nodrošināta to plānveidīga 
un racionāla apsaimniekošana.  

U4: Informācijas tehnoloģiju un inovāciju pielietošana pārvaldes darba attīstībā 

20.  Ieviest elektronisku iekšējās 
dokumentu aprites sistēmu  

Izpilddirektors  2021.-
2023. 

4000 PB Ieviesta elektroniska iekšējās dokumentu 
aprites sistēma 

21. Modernizēt informācijas nodrošināšanu 
sabiedrībai, tai skaitā pašvaldības 
interneta vietni www.viesite.lv 

Izpilddirektors, sab. 
attiec. spec.   

2021.-
2023. 

2000 PB, VB, ES 
līdzfinansējum
s 

Uzlabota pašvaldības mājaslapa 

22. Nodrošināt Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centra 
darbību un stiprināt tā kapacitāti  

Izpilddirektors 2021.-
2023. 

20700 PB, VB Nodrošināta Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra kvalitatīva 
darbība 

http://www.viesite.lv/
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23. Attīstīt un uzturēt publiskos interneta 
pieejas punktus, nodrošināt to 
uzturēšanu 

Izpilddirektors, 
datorspeciālists 

2021.-
2023. 

8300 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Novada publiskajās telpās un ārtelpā ir ērti 
pieejami bezmaksas interneta pieejas 
punkti. 

24. Pakalpojumu iedzīvotājiem 
piedāvājuma kvalitātes uzlabošana 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors 

2021.-
2023. 

600 PB, VB, ES 
līdzfinansējum
s 

Izveidoti jauni e-pakalpojumi, izstrādāti to 
apraksti, iedzīvotāji nodrošināti ar 
informāciju par e-pakalpojumiem. 

U5.: Uzlabot sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību 

25. Uzlabot iedzīvotāju drošību 
pašvaldības teritorijā uzstādot 
videonovērošanas kameras, 
norobežojošas barjeras, citu drošības 
aprīkojumu 

 2021.-
2023. 

20000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Veikti pasākumi drošības uzlabošanai, 
uzstādītas videokameras visā novada 
teritorijā.  

26. Sekmēt nelikumīgo aktivitāšu 
samazināšanos Lietuvas pierobežas 
teritorijā 

Viesītes novada 
pašvaldības policija 

2021.-
2023. 

700 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Veicināta nelikumīgu darbību skaita 
Lietuvas robežai pieguļošā teritorijā 
samazināšanās. 

27. Paaugstināt Viesītes novada 
pašvaldības policijas kapacitāti 

Viesītes novada 
pašvaldības policija 

2021.-
2023. 

10000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Paaugstināta Viesītes novada pašvaldības 
policijas kapacitāte. 

28. Uzlabot pašvaldības policijas 
aprīkojumu kārtības nodrošināšanai 
un īpašumu uzraudzībai, tai skaitā 
ūdenstilpes 

Izpilddirektors 2021.-
2023. 

3600 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Uzlabots pašvaldības policijas aprīkojums 
kārtības nodrošināšanai un īpašumu 
uzraudzībai, iegādāts drons. 

RV2.2.: Starp-pašvaldību sadarbības veicināšana 

 
U6.: Realizēt starp-pašvaldību sadarbības projektus 

29. Īstenot sadarbību ar pašvaldībām 
Latvijā, Eiropā un citās valstīs 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors, APN  

2021.-
2023. 

10000 PB, VB, ES 
līdzfinansējum
s 

Veicināta regulāra reģionāla un 
starptautiska sadarbība. Īstenoti kopīgi 
projekti, uzņēmējdarbības, kapacitātes, 
vides, jaunatnes politikas, inovāciju jomās. 

30. Dalība kopīgas Sēlijas tūrisma 
stratēģijas izstrādē 

Izpilddirektors 2021.-
2023. 

700 PB Izstrādāta kopīga Sēlijas tūrisma stratēģija 
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31. Organizēt pašvaldības iedzīvotāju 
interešu pārstāvēšanu reģionālā 
/nacionālā mērogā dzīves kvalitātes 
uzlabošanai 

Domes priekšsēdētājs 2021.-
2023. 

1400 PB Tiek realizēta saskaņota interešu 
veicināšana valsts institūcijās par Sēlijas 
kā vienotas teritorijas attīstību, dalība 
Sēlijas novadu apvienības pasākumos 
(vismaz 2x gadā). 

32. Veicināt jaunatnes jomas attīstību 
starp novadiem, tai skaitā atbalstīt 
Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra 
darbību 

Izpilddirektors, 
jaunatnes lietu 
speciālists 

2021.-
2023. 

15000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Īstenoti vismaz 5 kopīgi projekti/pasākumi 
gadā.  

U7.: Veicināt Sēlijas reģiona attīstību 

33. Izstrādāt un realizēt kopīgus 
Sēlijas novadu sadarbības projektus  

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors 

2021.-
2023. 

30000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Realizēts vismaz 1 sadarbības projekts 
gadā. 

34. Plānot attīstību mijiedarbībā ar 
Sēlijas pašvaldībām, piedalīties ZPR 
izstrādātos projektos. 

Izpilddirektors, APN 2021.-
2023. 

800 PB Tikšanās ar Sēlijas novadu pašvaldību un 
Zemgales plānošanas reģiona pārstāvjiem, 
dalība vismaz 2 tikšanās gadā. 

35. Veicināt, atbalstīt, īstenot regulārus 
reģionālas/nacionālas/starptautiskas 
nozīmes pasākumus – Sēlijas 
kongresus, Sēlijas tautas mākslas 
svētkus, sporta pasākumus, ikgadējus 
mūzikas, amatniecības un citus 
festivālus, jauniešu pasākumus 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors, 
kultūras iestāžu 
vadītāji, jaunatnes 
lietu speciālists 

2021.-
2023. 

56000 PB, KKF, ES 
līdzfinansējum
s, privāts 
finansējums 

Novadā notiek vairāki (ne mazāk kā 2 
pasākumi gadā) 
reģionālas/nacionālas/starptautiskas 
nozīmes pasākumi gadā. 

36. Veicināt jaunu un turpināt radošo 
profesiju, tai skaitā mākslinieku 
plenēru norisi Viesītes novadā 

Izpilddirektors, 
Viesītes muzeja 
„Sēlija” vadītāja 

2021.-
2023. 

2000 PB, privātas 
finansējums 

Novadā notiek regulāri mākslinieku plenēri. 

RV2.3.: Pilsoniskās sabiedrības veicināšana 

U8.: Uzlabot atgriezenisko saiti ar novada iedzīvotājiem 

37. Organizēt regulāras iedzīvotāju 
sapulces 

Domes 
priekšsēdētājs, 
deputāti, 

2021.-
2023. 

600 PB Organizētas vismaz 2 tikšanās gadā 
ciemos un Viesītē gadā, notikusi 
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izpilddirektors, 
speciālisti 

informācijas apmaiņa, izzinātas un fiksētas 
iedzīvotāju vajadzības. 

38. Veicināt regulāru sadarbību un 
komunikāciju ar novada uzņēmējiem 

Izpilddirektors 2021.-
2023. 

700 PB Pasākumos piedalījušies uzņēmēji.  

39. Organizēt iedzīvotāju aptaujas  Izpilddirektors 2021.-
2023. 

400 PB Iesaistījušies vismaz 50 iedzīvotāji.  
Veicināta iedzīvotāju interese līdzdalībai 
pašvaldības dzīvē. 

U9.: Veicināt iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti 

40. Organizēt regulārus mazo projektu 
konkursus vietējo iedzīvotāju grupām  
un NVO iniciatīvām 

Izpilddirektors 2021.-
2023. 

12900 PB Veicināta sabiedriskā aktivitāte. Piešķirti 
līdzekļi NVO atbalstam balstoties uz 
iedzīvotāju skaitu novadā. 

U10.: Realizēt jauniešu politiku 

41. Stiprināt Viesītes jauniešu institūcijas 
– Viesītes vidusskolas skolēnu 
Saeimas kapacitāti 

Viesītes vidusskola 2021.-
2023. 

800 PB Ir veicināta Viesītes vidusskolas skolēnu 
Saeimas kapacitāte. Organizētas 
apmācības jauniešiem vismaz 1x gadā. 

42. Veicināt un atbalstīt jauniešu 
iniciatīvas 

Jaunatnes lietu 
speciālists 

2021.-
2023. 

8000 PB Dalība Erasmus+, Nordplus, Baltijas – 
Ziemeļvalstu uc. programmās. Īstenots 
vismaz 1 starptautisks projekts.  

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 2: UZLABOT IEDZĪVOTĀJU DZĪVES KVALITĀTI 

Ilgtermiņa prioritāte 2: ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpojumi 

RV3.1.: Komunālās saimniecības infrastruktūras attīstība 

U11.: Modernizēt centralizētās siltumapgādes un ūdensapgādes un notekūdeņu tehnoloģijas 

43. Modernizēt katlu māju Viesītē un 
attīstīt siltummezglus pašvaldības 
ēkās 

SIA „Viesītes 
komunālā pārvalde” 

2021.-
2023. 

552970 PB, ERAF, KF Paaugstināti energoefektivitātes rādītāji 
Viesītes katlumājā, modernizēta katlumāja. 

44. Turpināt sakārtot ūdenssaimniecību 
Viesītē un novada ciemos  

SIA „Viesītes 
komunālā pārvalde” 

2021.-
2023. 

100000 PB, ERAF, KF Sakārtota ūdenssaimniecība. Attīstīta 
attālināta datu nolasīšana ūdens 
patēriņam. 

45. Sakārtot notekūdeņu attīrīšanas 
sistēmu un lietus ūdeņu savākšanas 
sistēmu 

SIA „Viesītes 
komunālā pārvalde” 

2021.-
2023. 

180000 ERAF, KF, VB, 
PB 

Darbojas 5 notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas. Uzlabota notekūdeņu attīrīšanas 
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sistēma, tiek sasniegti normatīvajos aktos 
noteiktie rādītāji. 

46. Tehnikas iegāde SIA „Viesītes 
komunālā pārvalde” 

SIA „Viesītes 
komunālā pārvalde” 

2021.-
2023. 

80000 ERAF, KF, VB, 
PB –  

Ir uzlabots uzņēmuma tehnikas klāsts. 

47. Nodrošināt daudzdzīvokļu māju 
uzturēšanu un apsaimniekošanu 
(pašvaldības īpašumā esošas) 

SIA „Viesītes 
komunālā pārvalde” 

2021.-
2023. 

60000 PB, ES 
līdzfinansējums 

Realizēti kāpņu telpu kosmētiskie remonti, 
nomainīti logi kāpņu telpās, veikta nojumju 
rekonstrukcija, estētiski un funkcionāli 
uzturēta koplietošanas ārtelpa saskaņā ar 
apsaimniekošanas plānu. 

48. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju 
iesaiste energoefektivitātes projektu 
izstrādē un realizācijā 

SIA „Viesītes 
komunālā pārvalde” 

2021.-
2023. 

3000 PB, ES 
līdzfinansējums 

Veikti pasākumi (sanāksmes ar 
iedzīvotājiem, informatīvs darbs) 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju iesaistei 
energoefektivitātes paaugstināšanai. 

U12.: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 

49. Uzlabot atkritumu savākšanu un 
šķirošanu, uzlabot atkritumu 
apsaimniekošanu  

Izpilddirektors, SIA 
„Viesītes komunālā 
pārvalde” 

2021.-
2023. 

42 700 PB Novadā ir kvalitatīva atkritumu 
apsaimniekošanas sistēma. Noslēgti līgumi 
par atkritumu izvešanu ar 86% no novadā 
esošajām mājsaimniecībām un 
uzņēmumiem  

50. Iedzīvotāju izglītošana atkritumu 
apsaimniekošanas un vides 
jautājumos 

Izpilddirektors, SIA 
„Viesītes komunālā 
pārvalde” 

2021.-
2023. 

1200 PB, Privātais 
finansējums 

Nodrošināta iedzīvotāju izglītošana  

U13.: Uzlabot transporta infrastruktūras pieejamību 

51. Iegādāties tehniku SIA „Viesītes 
transports” darbības nodrošināšanai  

SIA „Viesītes 
transports” 

2021.-
2023. 

100000 Uzņēmuma 
budžets 

Novada transporta un ceļu infrastruktūra 
tiek kvalitatīvi uzturēta.  

52. Veicināt iedzīvotāju vajadzībām 
atbilstošu sabiedrisko transportu  

SIA „Viesītes 
transports” 

2021.-
2023. 

1400 PB, VB 
 

Sabiedriskais transports nodrošina 
iedzīvotāju vajadzības 

RV3.2.: Ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana 

 
U14.: Uzlabot pašvaldības ceļu un ielu stāvokli 
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53. Rekonstruēt, izbūvēt un uzturēt 
ielas un ceļus novada teritorijā, tai 
skaitā Smilšu ielas seguma nomaiņu 
un trotuāra izbūvi 

Dome, izpilddirektors 2021.-
2023. 

552000 ERAF, VB, PB Nodrošināta regulāra ceļu un ielu 
uzturēšana. Veikta Smilšu ielas seguma 
nomaiņa un trotuāra izbūve 

54. Pārbūvēt pašvaldības grants ceļus 
saskaņā ar 18.08.2015. MK 
noteikumiem Nr. 475  

Izpilddirektors 2021.-
2023. 

950000 ELFLA, VB, 
PB 

Pārbūvēti pašvaldības grants ceļi vai to 
posmi ne mazāk kā 11 km garumā. 

RV3.3.: Kvalitatīvi izglītības pakalpojumi 

U15.: Nodrošināt konkurētspējīgas izglītības pieejamību iedzīvotājiem 

55. Nodrošināt novada iedzīvotājiem 
kvalitatīvas un mūsdienīgas vispārējās 
un interešu izglītības iespējas 

Domes 
priekšsēdētājs, 
pirmsskolas izglītības 
iestādes, Viesītes 
vidusskolas, Viesītes 
Mūzikas un mākslas 
skolas, Sēlijas Sporta 
skolas vadītāji  

2021.-
2023. 

120000 ERAF, ESF, 
VB , PB, 
privāts 
finansējums 

Novadā ir pieejamas plašas vispārējās un 
interešu izglītības iespējas 
 

56. Nodrošināt atbalstu izglītojamiem 
ar speciālām vajadzībām vispārējās 
izglītības iestādēs atbilstoši viņu 
speciālajām vajadzībām (SAM 8.3.1.). 

Izpilddirektors, 
vispārējās izglītības 
iestāžu vadītāji 

2021.-
2023. 

300  PB Nodrošināts atbalsts izglītojamiem ar 
speciālām vajadzībām vispārējās izglītības 
iestādēs atbilstoši viņu vajadzībām 

57. Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai (SAM 8.3.2.2) 

Izglītības iestāžu 
vadītāji 

2021.-
2023. 

23133  Sniegts atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai 

58.  Veikt izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūras 
rekonstrukciju/būvniecību 

 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors 

2021.-
2023. 

1200000   Veikta izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūras rekonstrukcija/būvniecība 
 

59. Pedagogus un izglītojamos motivējoši 
un veicinoši pasākumi skolēnu mācību 
rezultātu paaugstināšanai un 
sekmības dinamikas kāpināšanai 
izglītības iestādēs. 

Izglītības iestāžu 
vadītāji 

2021.-
2023. 

12000  Nodrošināti veicinoši pasākumi skolēnu 
mācību rezultātu paaugstināšanai un 
sekmības dinamikas kāpināšanai izglītības 
iestādēs 
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60.  Uzlabot pieejamību karjeras 
izvēles atbalstam izglītojamajiem 
vispārējās izglītības iestādēs  

Izglītības iestāžu 
vadītāji  

2021.-
2023. 

1500  Izglītojamiem nodrošināta pieejamība 
karjeras izvēles atbalstam izglītības 
iestādēs  

61. Veicināt novada jauniešiem darba 
un prakses iespējas vasarā  

Novada 
administrācija, 
vispārējās izglītības 
iestādes  

2021.-
2023. 

2000 PB, VB, ESF Novada jauniešiem vasarā ir pieejamas 
darba un prakses iespējas. 

U16.: Īstenot attīstības projektus izglītības iestādēs, attīstīt mūžizglītību 

62. Viesītes novada izglītības iestāžu 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, 
labiekārtošanas darbu un remontdarbu 
veikšana 

Izpilddirektors, 
Viesītes vidusskola, 
Rites pamatskola, 
sporta organizators, 
Viesītes Mūzikas un 
mākslas skola, Sēlijas 
Sporta skola 

2021.-
2023. 

300000 ERAF, ESF, 
KF, VB, PB, 
privāti līdzekļi  

Viesītes novada skolās ir atjaunota 
materiāltehniskā bāze, realizēti 
labiekārtošanas darbi un remontdarbi  

63. Veicināt starptautisku projektu 
īstenošanu izglītības iestādēs, 
pedagogu un skolēnu iesaistīšana      
starptautiskos projektos  

 

Vispārējās un interešu 
izglītības iestādes 

2021.-
2023. 

28000 ES 
finansējums,  
PB līdzfinans. 

Novada izglītības iestādes piedalās 
Erasmus+, Nordplus, Jaunatne darbībā un 
citās programmās. Viesītes vidusskolai ir 
stabils skolas reitings. 

64. Mūžizglītības projektu īstenošana  APN, NVO, Viesītes 
muzejs “Sēlija”  

2021.-
2023. 

600 PB, ES fondu 
finansējums, 
VB  
 

Pašvaldība piedalās projektos, veicina 
NVO aktivitātes mūžizglītībā. 

65. Pieaugušo izglītošana, identitātes 
veicināšana 

Viesītes muzejs 
“Sēlija” 

2021.-
2023. 

600 PB, ES fondu 
finansējums, 
VB  
 

Muzejs “Sēlija”-sabiedrībai pieejama 
pētnieciska un izglītojoša kultūras iestāde. 
Organizētas izglītojošas lekcijas vismaz 1x 
gadā 

RV3.4.: Sociālo un veselības pakalpojumu pilnveide un attīstība 

U17.: Uzlabot primārās veselības pakalpojumu pieejamību novadā 
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64. Saglabāt un attīstīt primārās 
veselības un sociālās aprūpes 
pakalpojumus veciem un vientuļiem 
cilvēkiem, kā arī personas ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem 

SIA „Viesītes 
veselības un sociālās 
aprūpes centrs” 

2021.-
2023. 

3000 SIA „Viesītes 
VSAC” 

Ir attīstīti primārās veselības aprūpes 
pakalpojumi, uzlabota pieejamība. 

65. Darboties veselīgo pašvaldību tīklā  Izpilddirektors, APN, 
Sociālais dienests, 
sporta darba 
organizators 

2021.-
2023. 

1200 PB, ES 
līdzfinansējums 

Viesītes novads darbojas veselīgo 
pašvaldību tīklā 

66. Atbalstīt iedzīvotāju veselību un 
integrāciju veicinošus pasākumus 

Izpilddirektors, APN, 
Sociālais dienests, 
sporta darba 
organizators 

2021.-
2023. 

47515 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Pašvaldība piedalās ES līdzfinansētos 
projektos  

U18: Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti novadā 

67. Dienas centra izveide, 
rekonstruējot telpas, iegādājoties 
aprīkojumu  

Domes 
priekšsēdētājs, 
Viesītes novada 
Sociālais dienests 

2021.-
2023. 

140000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Izveidots Dienas centrs Viesītē, 
rekonstruētas un renovētas telpas, 
īstenotas aktivitātes.  

68. Paplašināt pakalpojumu „Aprūpe 
mājās” 

Izpilddirektors, 
Viesītes novada 
Sociālais dienests 

2021.-
2023. 

142300 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Paplašināts pakalpojums „Aprūpe mājās” 

69. Uzlabot sociālās aprūpes 
pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot 
atbilstošas telpas, aprīkojumu 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors  

2021.-
2023. 

600000 PB, VB, ES 
līdzfinansējum
s 

Veselības un sociālās aprūpes iestādei 
nodrošinātas un labiekārtotas prasībām 
atbilstošas telpas. 

U19.: Dzīves kvalitātes uzlabošana personām ar funkcionāliem traucējumiem 

70. Uzlabot vides pieejamību 
pašvaldības iestādēs 

Viesītes novada 
Sociālais dienests 

2021.-
2023. 

42 700 – 
142 300 

PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Celta vides pieejamība cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām.  

71.  Pieredzes apmaiņas 
organizēšana, supervīziju 
organizēšana 

Viesītes novada 
Sociālais dienests 

2021.-
2023. 

21 300 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi 
ne retāk kā 1x gadā un suprvīzijas 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
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72. Pasākumu izstrāde mērķgrupām 
integrācijai sabiedrībā (grupu darbs) 

Viesītes novada 
Sociālais dienests 

2021.-
2023. 

4000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Veikts sociālās integrācijas darbs, iesaistīti 
iedzīvotāji. 

73. Uzlabot SIA „Viesītes VSAC” 
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību  
(vides interjers, lifta celtniecība, ēku 
rekonstrukcija) 

SIA „Viesītes 
veselības un sociālās 
aprūpes centrs”” 

2021.-
2023. 

1600000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Uzlabots SIA „Viesītes VSAC” vides 
interjers un celta tā pieejamība, realizēta 
lifta, ēku rekonstrukcija. 

RV3.5.: Ainavu un vides kopšana 

U20.: Ainavu un publiskās ārtelpas labiekārtošana 

74. Labiekārtot vides, aktīvās atpūtas 
un citas publiskās teritorijas 

Izpilddirektors, 
pagastu pārvalžu 
vadītāji 

2021.-
2023. 

62000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Realizēta teritorijas labiekārtošana. 

75. Realizēt pieturu paviljonu izbūvi  Izpilddirektors 2021.-
2023. 

1500 PB, VB Izbūvēti jauni pieturu paviljoni. 

76. Pilnveidot un attīstīt  vides un 
rekreācijas infrastruktūras objektus  

Novada 
administrācija, 
Viesītes muzejs 
„Sēlija”, biedrība 
„Saukas dabas parks” 

2021.-
2023. 

95000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Novadā izveidoti skatu torņi, aktīvās 
atpūtas vietas ģimenēm ar bērniem, 
stāvlaukumi, kempingi, veselības un sporta 
takas.  
 

77. Izstrādāt vienotu apzaļumošanas 
plānu Viesītes pilsētai 

Izpilddirektors  2021.-
2023. 

1200 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Izstrādāts vienots apzaļumošanas plāns 
Viesītes pilsētai 

78. Veicināt bīstamo un vidi 
degradējošu elementu likvidāciju 

Izpilddirektors 2021.-
2023. 

42 300 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Viesītes novadā samazināts bīstamo un 
vidi degradējošu graustu skaits. 

79. Labiekārtot un uzturēt novada 
kapsētas.  

Izpilddirektors, 
pagastu pārvalžu 
vadītāji 

2021.-
2023. 

39000 PB Labiekārtotas un sakoptas novada 
kapsētas. 

80. Ainavisko un dabas vērtību 
saglabāšana kvalitatīvas dzīves vides 
un zaļā tūrisma attīstīšanai 

Izpilddirektors, iestāžu 
un struktūrvienību 
vadītāji, NVO 

2021.-
2023. 

30000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Ir saglabātas novada ainaviskas un dabas 
vērtības. 
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81. Viesītes pilsētas zaļo zonu 
labiekārtošana  

Izpilddirektors 2021.-
2023. 

16000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Ir labiekārtotas Viesītes pilsētas zaļās 
zonas, tai skaitā Riekstu meža parks. 

82. Bērnu rotaļu laukumu izveide/ 
rekonstrukcija  

Izpilddirektors, 
pagastu pārvalžu 
vadītāji 

2021.-
2023. 

21 350 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Izveidoti/rekonstruēti bērnu rotaļu laukumi, 
Viesītē, Elkšņu ciemā. 

83. Organizēt publisko objektu, tai 
skaitā tūrisma objektu sakopšanas un 
talkas 

Izpilddirektors, 
pagastu pārvalžu 
vadītāji, muzeja 
“Sēlija” vadītāja 

2021.-
2023. 

630 PB Organizētas vismaz 3 talkas (1xgadā) 

RV3.6.: Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība 

U21.: Veicināt kultūras pasākumu daudzveidību 

84. Viesītes kultūras pils un Viesītes 
bibliotēkas materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana  

Izpilddirektors, 
Viesītes kultūras pils 
direktore  

2021.-
2023. 

45000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Viesītes kultūras pils un Viesītes 
bibliotēkas telpas ir rekonstruētas, ir 
uzlabota to materiāli tehniskā bāze.  

85. Paplašināt kultūras pasākumu un 
to tematikas klāstu 

Izpilddirektors, 
kultūras iestāžu 
vadītāji,  

2021.-
2023. 

3000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Apzinātas iedzīvotāju grupu, t. sk.jauniešu 
intereses un vajadzības publisko 
pasākumu jomā 

86. Piesaistīt kaimiņu novadu 
iedzīvotājus Viesītes novada kultūras 
pasākumiem 

Viesītes kultūras pils 2021.-
2023. 

3000 PB Apkārtējo novadu iedzīvotāji apmeklē 
kultūras pasākumus Viesītes novadā. 

87. Nodrošināt kino seansu norisi 
Viesītes kultūras pilī  

Viesītes kultūras pils  2021.-
2023. 

3000 PB Viesītes kultūras pilī notiek kino seansi. 

88. Nemateriālās kultūras mantojuma 
saglabāšana: amatiermākslas 
kolektīvu darbības atbalsts un attīstība 

Viesītes kultūras pils  2021.-
2023. 

16000 PB, ES 
līdzfinansējums 

Novadā ir stabils amatiermākslas kolektīvu 
skaits. 

89. Veicināt Viesītes amatniecības 
centra attīstību (materiāltehniskā bāze, 
apmācības, interešu izglītības un 
tūrisma aktivitāšu programmas) 

Izpilddirektors, 
Viesītes muzejs 
„Sēlija” sadarbībā ar 
NVO 

2021.-
2023. 

3000 PB, ES 
līdzfinansējums 

Veicināta amatniecības centra attīstība. 
Sadarbībā ar muzeju tas piedāvā 
darbošanos amatniekiem, izglītojošas 
aktivitātes tūristiem. 
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90. Brīvdabas estrādes uzlabošana 
Mīlestības saliņā 

Izpilddirektors  2021.-
2023. 

7000 PB, ES 
līdzfinansējums 

Uzlabota estrāde Mīlestības saliņā. 

RV3.7.: Sporta jomas attīstība 

U22: Veicināt sporta pasākumu daudzveidību 

91.  Uzlabot un pilnveidot sporta 
infrastruktūru Viesītes novadā 

Izpilddirektors, sporta 
koordinators 

2021.-
2023. 

15000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Novadā ir uzlabota sporta infrastruktūra. 

92. Popularizēt veselīgu un aktīvu 
dzīvesveidu 

Izpilddirektors, sporta 
koordinators, Sēlijas 
Sporta skola 

2021.-
2023. 

3000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Novadā regulāri notiek pasākumi. 

93.  Paplašināt veselīga dzīvesveida 
iespējas iedzīvotājiem  

Izpilddirektors, APN, 
sporta koordinators 

2021.-
2023. 

1900 PB, ES 
līdzfinansēj. 

Piedāvātas iespējas iedzīvotājiem aktīvam, 
veselīgam dzīvesveidam 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 3: ATTĪSTĪT UZŅĒMĒJDARBĪBU 

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE 4: Zaļās ekonomikas veicināšana  

Vidēja termiņa prioritāte VP5 atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai 

RV4.1.: Konsultatīvais atbalsts 

U23.: Informēt par uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības iespējām 

94. Nodrošināt konsultācijas 
uzņēmējdarbības uzsākšanai  

APN 2021.-
2023. 

3000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Nodrošinātas konsultācijas sadarbībā ar 
Biznesa inkubatoru, uzņēmējdarbības 
centriem un citām biznesa atbalsta 
institūcijām 

95. Sagatavot un pašvaldības 
mājaslapā publicēt informāciju par  
pašvaldības brīvajiem nekustamajiem 
īpašumiem. 

Attīstības un 
plānošanas nodaļa 

2021.-
2023. 

3000 PB Izveidots pašvaldības piedāvājums 
investoriem, uzņēmējiem. 

96. Uzturēt  un pilnveidot uzņēmēju 
datu bāzi 

Lauku attīstības 
speciālists 

2021.-
2023. 

400 PB Uzturēta un aktualizēta informācijas datu 
bāze. 

97. Veicināt novada uzņēmumu dalību 
reģionāla, nacionāla, starptautiska 
līmeņa pasākumos, sadarbību un 

APN 2021.-
2023. 

2000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Uzņēmēji regulāri informēti par iespējām 
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dalību nozaru organizācijās un 
asociācijās 

U24.: Veicināt bioloģisko daudzveidību teritorijā 

98. Veicināt vides izglītību novada 
skolās 

Novada izglītības 
iestādes, „Saukas 
dabas parks” 

2021.-
2023. 

2800 PB, ES 
līdzfinansējums 

Novada izglītības iestādēs notiek regulāri 
(ne retāk kā 2 x gadā) vides izglītības 
pasākumi. 

99. Attīstīt zaļo politiku novada 
pašvaldības iepirkumos 

Domes priekšsēdētājs 2021.-
2023. 

800 PB, ES 
līdzfinansējums 

Iespēju robežās tiek veikts zaļais 
iepirkums. 

100. Veicināt dabas apsaimniekošanas 
plānu izstrādi/ieviešanu 

Izpilddirektors 2021.-
2023. 

900 VB, PB, ES 
līdzfinansējums  

Visām novada dabas teritorijām ir 
teritorijas saglabāšanas un attīstības plāni.  

101. Veicināt efektīvu un ilgtspējīgu 
mežu apsaimniekošanu 

Izpilddirektors 2021.-
2023. 

4000 PB, ES 
līdzfinansējums 

Novada mežu platības apsaimniekotas  

RV4.2.: Uzņēmējdarbības veicināšana 

U25.: Veicināt novada uzņēmēju darbību 

102. Organizēt regulārus uzņēmēju 
forumus 

APN 2021.-
2023. 

600 PB Katru gadu notiek vismaz viens uzņēmēju 
forums.  

103. Veicināt un atbalstīt novada 
uzņēmēju sadarbību ar biedrībām, t.sk. 
„Lauku partnerība Sēlija” 

APN 2021.-
2023. 

900 PB, ES 
līdzfinansējums 

Novada uzņēmumi piedalās partnerības 
projektos.  

104. Veicināt novadā ražotās 
produkcijas un pakalpojumu 
popularizēšanu 

Izpilddirektors, sab. 
attiec. spec., APN 

2021.-
2023. 

2400 PB, ES 
līdzfinansējums 

Nodrošināta novada uzņēmēju 
popularizēšana, dalība uzņēmēju 
pārnovadu dienās, citos pasākumos. 

105. Veicināt novada amatniecības 
attīstību 

Viesītes muzejs 
“Sēlija” 

2021.-
2023.. 

3000 PB, KKF ES 
līdzfinansējums 

Organizēts vismaz 1 pasākums, uzlabota 
amatnieku atpazīstamība 

U26.: Popularizēt finanšu atbalsta iespējas uzņēmējdarbības attīstībai 

106. Organizēt apmācības par ES 
līdzekļu apguvi vietējiem topošajiem 
un esošajiem saimnieciskās darbības 
veicējiem 

Lauku attīstības 
speciālists  

2021.-
2023. 

2000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Uzņēmumu kapacitātes pieaugums 
finansējuma piesaistē. 

107. Izstrādāt kritērijus nodokļu 
atlaidēm uzņēmējiem. 

Izpilddirektors, finanšu 
nodaļa 

2021.-
2023. 

400 PB Novadā atbalsta nodokļu atlaižu sistēmas 
uzņēmējiem veidošanu 
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108. Atzīmēt Pasaules 
Uzņēmējdarbības nedēļu 

APN, jaunatnes lietu 
speciālists 

2021.-
2023. 

1500 PB Popularizēta  uzņēmējdarbība. 

U27.: Popularizēt privātās publiskās partnerības projektus 

109. Atbalstīt privātās publiskās 
partnerības projektus  

Izpilddirektors 2021.-
2023.. 

1000 VB, PB, 
privātais 
finansējums 

Sniegts atbalsts PPP projektu izveidei  

 

RV5.1.: Veicināt zaļās ekonomikas uzņēmējdarbības nozaru attīstību  
(Ekonomiku veidot ekoloģiskāku, labāk pārvaldot resursus, ieviešot vides aizsardzību sekmējošus ekonomiskos instrumentus, atbalstot inovāciju, uzlabojot ūdensapgādes un atkritumu apsaimniekošanas politiku, 
kā arī sekmējot ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu). Par zaļo ekonomiku var saukt tādu ekonomiku, kas, vienlaikus līdzdarbojoties valsts un privātajam sektoram, veicina ienākumu līmeņa izaugsmi un nodarbinātību, 
samazina oglekļa emisijas un piesārņojumu, uzlabo racionālu resursu izmantošanu un energoefektivitāti, tajā pašā laikā saglabājot bioloģisko daudzveidību un pieejamos ekosistēmu pakalpojumus. Investīcijas 
zaļās ekonomikas attīstībai jāatbalsta ar mērķtiecīgiem valsts izdevumiem, politiskām reformām un normatīvo aktu izmaiņām. 

U28.: Sadarbības veicināšana zaļās ekonomikas jomā 

110. Uzturēt sadarbību ar Latvijas 
investīciju un attīstības aģentūru, 
Jelgavas biznesa inkubatoru un citām 
institūcijām investīciju piesaistē 
novadam 

Domes 
priekšsēdētājs, APN 

2021.-
2023. 

1000 PB Tiek sniegts atbalsts zaļās 
uzņēmējdarbības jomā, notiek informācijas 
apmaiņa. 

111. Piedalīties semināros un izstādēs, 
pieredzes apmaiņas pasākumos 
Latvijā un ārvalstīs 

Domes priekšsēdētājs 2021.-
2023. 

3000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Tiek veicināts atbalsts zaļās ekonomikas 
jomā. 

112. Sniegt informāciju un atbalstu 
netradicionālās lauksaimniecības 
pārstāvjiem 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors, APN, 
LAD konsultants 

2021.-
2023. 

3000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Novadā tiek veicinātas netradicionālās 
lauksaimniecības uzņēmējdarbības 
aktivitātes. 

113. Popularizēt ilgtspējīgu medību un 
makšķerēšanas tūrismu novadā 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors 

2021.-
2023. 

1200 PB, ES 
līdzfinansēju
ms  

Novadā pieaug medību un makšķerēšanas 
tūristu skaists. 

114. Veicināt zaļās izglītības zināšanu 
pielietojumu uzņēmējdarbībā 

Izpilddirektors, 
mūžizglītības 
koordinators 

2021.-
2023. 

1500 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Novads piedalās  neformālās un 
profesionālās izglītības projektos 

RV5.2.: Paaugstināt energoefektivitāti pašvaldības īpašumos 
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U29.: Veikt energoefektivitātes pasākumus pašvaldības ēkām un ielām 

115. Nodrošināt pašvaldības ēku 
efektīvu apsaimniekošanu 

Izpilddirektors 2021.-
2023. 

12000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Izstrādāts pašvaldības enerģētikas plāns. 

116. Energoefektivitātes projektu 
izstrāde un ieviešana,  

 
t.sk.  attīstīt siltummezglu uzstādīšanu 
pašvaldību ēkās 

Izpilddirektors 
sadarbībā ar SIA 
“Viesītes komunālā 
pārvalde” un APN 

2021.-
2023. 

43000 
 
 
 
25000 

PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Izstrādāti un ieviesti energoefektivitātes 
projekti (vismaz 1 gadā) 
 
 
Uzstādīti  siltummezgli 4 gab. 

117. Attīstīt energoefektīvu ielu 
apgaismojumu 

Izpilddirektors  2021.-
2023. 

80000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Izstrādāts būvprojekts ielu apgaismojuma 
nomaiņai no stabiem uz kabeļiem, veikta 
būvniecība.  

U30.: Sadarbības veicināšana atjaunojamās enerģijas un citās videi draudzīgās jomās 

118. Atbalsts jaunu ražotņu izveidē un 
uzņēmējdarbības attīstībā 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors 

2021.-
2023.. 

7000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Tiek sniegts atbalsts ražotņu izveidē. 

119. Piesaistīt investīcijas 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 
atjaunojamās enerģijas jomā 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors 

2021.-
2023. 

3000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Piesaistītas investīcijas atjaunojamās 
enerģijas jomā. 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 4: SAGLABĀT UN POPULARIZĒT SĒLIJAS KULTŪRVĒSTURISKO MANTOJUMU 

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE 5: Sēlijas kultūras izmantošana tūrisma produktu attīstīšanai  

Vidēja termiņa prioritāte VP6 Viesītes kā Sēlijas reģionālā tūrisma centra attīstība 

RV6.1.: Tūrisma infrastruktūras veidošana 

U31.: Aktīvā, izziņas un dabas tūrisma infrastruktūras uzlabošana 

120. Uzlabot pieejamību 
kultūrvēsturiskajam mantojumam 
novadā, tai skaitā tūrisma objektiem 

Izpilddirektors 
sadarbībā ar Viesītes 
muzeju „Sēlija” 

2021.-
2023. 

3000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Uzlabota pieejamība tūrisma 
kultūrvēsturiskajam un industriālajam 
mantojumam, tūrisma objektiem 

121. Saglabāt, atjaunot un rekonstruēt 
kultūrvēsturisko, tai skaitā industriālo 
un sakrālo mantojumu 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors, 

2021.-
2023. 

142 300 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Saglabāts un rekonstruēts 
kultūrvēsturiskais mantojums. 
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Viesītes muzejs 
„Sēlija” 

Paaugstināta Mazā Bānīša parka 
atraktivitāte un pieejamība.  

122. Pilnveidot un modernizēt Viesītes 
muzeju „Sēlija” un tā piedāvājumu, 
izmantojot jaunās tehnoloģijas 

Viesītes muzejs 
„Sēlija” 

2021.-
2023. 

47 800 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Saglabāts un rekonstruēts 
kultūrvēsturiskais mantojums, nodrošinātas 
modernās tehnoloģijas. 

123. Atjaunot un uzturēt dabas 
objektus, tai skaitā Mīlestības taku 

Izpilddirektors 2021.-
2023. 

62000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Ir jauna aktīvās atpūtas un dabas izziņas 
taka. 

U32.: Pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana tūristiem 

124. Veicināt pakalpojumu sniedzēju 
darbību teritorijā 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors 

2021.-
2023. 

10000 PB, VB, ES 
līdzfinansējum
s 

Ir paplašināts tūristiem pieejamo 
pakalpojumu skaits. 

125. Attīstīt mājražotāju, amatnieku 
darbību teritorijā   

Viesītes muzejs 
„Sēlija” sadarbībā ar 
APN un uzņēmējiem. 

2021.-
2023. 

3000 PB, ERAF Organizēti gadatirgi, amatnieku pasākumi 
ne retāk kā 2x gadā 

RV6.2.: Sēlijas kultūras popularizēšana 

U33.: Veicināt Sēlijas kultūras tematiku izglītības un zinātnes jomā 

126. Sadarboties ar zinātnes un 
pētniecības iestādēm 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors 

2021.-
2023. 

1000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Palielinājies izstrādāto 
pētniecības/zinātnisko darbu, publikāciju 
skaits par Viesītes novadu. 

127. Veicināt Sēlijas kultūras tematikas 
integrāciju izglītības, kultūras iestāžu 
darbā, projektos un citās aktivitātēs  

Izglītības iestāžu 
vadītāji, izglītības un 
kultūras pārvalde 

2021.-
2023. 

2000 PB Sēlijas kultūra popularizēta integrētā 
sadarbībā starp ieinteresētajām pusēm un 
partneriem. 

U34.: Sēlijas tūrisma pakalpojumu groza izstrāde 

128. Viesītes Mazā Bānīša maršruta 
izveide un tūrisma pakalpojumu 
groza attīstība 

Viesītes muzejs 
„Sēlija” 

2021.-
2023. 

25000 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Izstrādāts jauns tūrisma maršruts. 
Papildināts tūrisma pakalpojumu grozs. 

129. Dabas resursu izmantošana 
tūrisma attīstībā – ūdeņi, meži, vides 
objekti, pilskalni u.c. dabas vērtības 

Domes 
priekšsēdētājs, 
izpilddirektors, APN 

2021.-
2023. 

28 450 PB, ES 
līdzfinansējum
s 

Izstrādāti un īstenoti vismaz 2 projekti 
gadā. 
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130.  Apkopot informāciju par tūrisma 
objektu apmeklētību  

Viesītes muzejs 
“Sēlija” 

2021.-
2023. 

600 PB Apkopota informāciju par tūrisma objektu 
apmeklētību vismaz 1x gadā 

 


