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VIESĪTES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS 

Labdien, godājamais lasītāj! 
Viesītes novada pašvaldības sagatavotais 2020. gada 

publiskais pārskats sniedz ieskatu par aizvadītajā gadā paveikto, kā 
arī kalpo kā izziņas materiāls par pašvaldības pārraudzītajām 
sfērām. Ir realizēti dažādi vērienīgi projekti, kas veicinājuši gan 
novada infrastruktūras, gan izglītības, kultūras un sporta attīstību, 
tādējādi uzlabojot iedzīvotāju labklājību un labsajūtu. 

Pagājušais gads ieies vēsturē ar līdz šim nebijušiem apstākļiem 
- valstī tika izsludināts ārkārtas situācija sakarā ar Covid-19 vīrusa 
izplatību. Viesītes novada pašvaldībai un tās iestādēm vajadzēja 
piemēroties ārkārtas situācijai. Darbs iespēju robežās tika organizēts 
attālināti, iedzīvotāju pieņemšana organizēta pēc pieraksta ievērojot 
drošības pasākumus. Negatīvu ietekmi Covid-19 vīrusa izplatība 

atstāja uz kultūras un sporta pasākumiem. Tika ierobežoti pašdarbības pulciņu nodarbības un sporta 
treniņi. Neskatoties uz ārkārtas situācijas izsludinātajiem ierobežojumiem, pašvaldība turpināja strādāt, 
lai sasniegtu 2020. gada noteiktos mērķus. 

Lielu uzmanību saņēma izglītības iestādes. Viesītes vidusskolas ēkai par pašvaldības līdzekļiem, 
156235,89 EUR vērtībā, ir uzlikts jauns jumts. Skolēnu drošībai skolā iekšpagalms ir nožogots un 
nobruģēts. Skolas ārdurvīm uzlikts drošības kods. Atjaunota arī Sēlijas Sporta skolas sporta zāle 
105831,25 EUR vērtībā un nobruģēti gājēju celiņi pie sporta zāles.  Atjaunots trotuārs gar PII “Zīlīte”, 
Mūzikas un mākslas skolas katlu mājai nomainīts skurstenis.  

Daudzi nozīmīgi darbi izdarīti arī pilsētā un novadā kopumā. Ir veikta asfalta seguma virskārtas 
atjaunošana Viesītē Meža ielas posmā no Smilšu ielas līdz aplim Raiņa ielā – 58595,00 EUR, Dūņupes 
ielā Saukas pagasta Lonē - 28510,06 EUR. Ir veikta Elkšņu pagasta ceļa “Dzeņi - Elkšņi” un Saukas 
pagasta ceļa “Bajāri - Grabažāni” atjaunošana. Ir uzstādīts apgaismojums Meža ielas posmam no Smilšu 
ielas līdz Sociālās aprūpes centram. Tāpat ir atjaunotas autobusu uzgaidāmās telpas vecpilsētā. Ir 
uzstādīta jauna nojume izvadīšanai Galvānu kapos Saukas pagastā. Pabeigts telpu remonts (54908,19 
EUR) Ugunsdzēsēju (VUGD) vajadzībām bijušās arodvidusskolas ēkā Smilšu ielā 39T. 2020. gada 
nogalē ugunsdzēsēji no vecā Āžu kroga pārcēlās uz jaunām telpām. Pabeigts projekts Smilšu ielas 
pārbūvei Viesītē un 2021. gada pavasarī uzsākti būvdarbi. Pilsētai tas ir viens no pēdējo gadu 
vērienīgākajiem projektiem ne tikai izmaksu ziņā, bet arī veicamo darbu dēļ, jo tiek pārbūvēta lielākā daļa 
Smilšu ielas. 

Bažas par Viesītes novada tālāko pastāvēšanu rada Administratīvi teritoriāla reforma (ATR).  
Neskaidrību un trauksmi iedzīvotājos rada jautājums par pakalpojumu saņemšanu novada lauku teritorijā 
– kultūras namu, bibliotēku, izglītības iestāžu reorganizācijas vai pat slēgšanas draudi, pagastu pārvaldēs 
sniegto pakalpojumu samazināšanās, iedzīvotāju nokļūšana uz attālo novada centru, kas iezīmēts 
Jēkabpilī. Viesītes novada pašvaldība daudz strādājusi, lai skaidrotu ATR komisijai, Saeimas deputātiem, 
MK, Latvijas prezidentam un citām institūcijām riskus, pamatojot argumentus, ka ir jāveido Sēlijas novads 
apvienojot Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadus. Neskatoties 
uz to atbilstoši likumam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, sākot ar 01.07.2021. apvienos 
sešas teritoriālās vienības – Jēkabpils pilsēta un esošie Aknīstes novads (Aknīste, Aknīstes, Asares, 
Gārsenes pagasts), Jēkabpils novads (Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas 
pagasts), Krustpils novads (Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes pagasts), Salas 
novads (Salas un Sēlijas pagasts) un Viesītes novads (Viesīte, Elkšņu, Rites un Saukas pagasts) 
jaunizveidojot Jēkabpils novadu. 

Pateicos novada iedzīvotājiem, domes deputātiem un pašvaldības darbiniekiem par labi padarīto 
darbu 2020. gadā, un novēlu veiksmīgi piepildīt visas labās ieceres novada turpmākajai attīstībai nu jau 
jaunajā Jēkabpils novadā! 
 
Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks 
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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 65076,6 ha un 2020. gada sākumā novadā dzīvoja 3 771 iedzīvotāji. 
Novada teritorija sastāv no Viesītes pilsētas, Viesītes, Saukas, Elkšņu, Rites pagastiem. Lielākā novada 
apdzīvotā vieta ir Viesītes pilsēta ar 1 602 iedzīvotājiem 2020. 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 (36 141,4 ha) . No meža teritorijām, 
sadalījumā pa aizsargājamām teritorijām, Viesītes novadā pēc pieejamajiem datiem 2020. gadā plašākās 
teritorijas aizņēma ūdenstilpju, ūdensteču un mitrzemju aizsargjoslas, dabas parku teritorijas, dabas 
liegumu, buferzonas ap mikroliegumiem u.c. 

Ūdensobjektu zemes aizņem 4,09 % no novada teritorijas (2 665 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  282,24 km, no tiem  
novada teritorijā ar melno segumu segti  12,50 km. Viesītes ielu garums ar melno segumu ir  10,303 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”. 

1.1. IEDZĪVOTĀJI 

Iedzīvotāju skaits un blīvums 2020. gadā 
pēc faktiskās un reģistrētās dzīvesvietas 
Viesītes novadā ir 6 cilv. uz km2.  

Viesītes novadā kopējais iedzīvotāju 
skaits ir 3487, kas reģistrēts uz 01.01.2020, 
savukārt gada nogalē 31.12.2020. reģistrēti 
3643 iedzīvotājs (skatīt 1. tabulu un 1. un 2. 
attēlu).  

2019. gadā Viesītes novadā reģistrēti 
3487 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaitam novadā, 
vairāk pagastu teritorijā, ir tendence 
samazināties. Līdz darbaspējas vecumam 
novadā 2020. gadā reģistrēti 466 iedzīvotāji, 
darbaspējas vecumā – 2126 un virs 
darbaspējas vecuma – 908 iedzīvotāji. 

1. attēls. Iedzīvotāju skaits % pēc dzimuma 
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 Pēc etniskā sastāva novadā reģistrēti 2781 latvieši, 385 krievi,  156 lietuvieši, 63 baltkrievi, 52 poļi, 
20 ukraiņi un citas tautības – 30. 

 

 

2. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas pagastos un pilsētā 2019.-2020.gadā 

 
       1.tabula. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Viesītes nov. 2017.-2020.g. 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas 2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020.g. 

Viesītes novads -116 -88 -55 -70 

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

novadā ir 736EUR (skatīt 2. tabulu). Salīdzinājumā 2017. gadā vidējā Bruto alga bija 659 EUR. 
 

2.tabula. Vidējā Bruto alga EUR Viesītes novadā 2017.-2020.g. 

Pavisam, bez privātā sektora 
komersantiem ar 

nodarbināto skaitu <50 

2017.g. EUR 2018.g. EUR 2019.g. EUR 2020.g. EUR 

Viesītes novads Bruto alga 659 710 717 736 

 

1.2. VIESĪTES DZIMTSARAKSTU NODAĻA 

 Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas teritoriju aptver Viesītes pilsētu, Viesītes, Elkšņu, Saukas 
un Rites pagastus. Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā reģistrētas 10 laulības. No visām 10  noslēgtajām 
laulībām 13 personām tā bija pirmā laulība, 6 personām - otrā laulība, 1 personai - trešā laulība. Laulāto 
vidējais vecums: sievietēm 34 gadi un vīriešiem 37 gadi. 

 2020.gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 23 jaundzimušie, bet novadā 
pavisam deklarēti 33 jaundzimušie bērni (10 bērni reģistrēti citās dzimtsarakstu nodaļās). No visiem 
jaundzimušajiem: 17 - meitenes un 16 -zēni.  No nodaļā reģistrētajiem 23 jaundzimušajiem paternitāte 
bērniem atzīta 13 gadījumos (vecāki nesastāv laulībā), 9 bērni reģistrēti kā pirmie bērni ģimenē, 6 bērni 
kā otrie, 7 bērni kā trešie, 1 bērns kā ceturtais bērns ģimenē (skatīt 3. attēlu). 
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3. attēls. Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļas statistika 

2020.gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 65 mirušās personas, bet 
kopējais mirušo novada iedzīvotāju skaits ir 73 personas (8 personas reģistrētas citās nodaļās), tai 
skaitā -  38 sievietes un 35 vīrieši. Vidējais mirušo sieviešu vecums bija 81 gads, turpretī, vidējais mirušo 
vīriešu vecums bija 68 gadi. Visbiežākie nāves cēloņi 2020.gadā bija dažādas asinsrites sistēmas 
slimības - hroniska progresējoša smadzeņu išēmija, primāra arteriāla hipertensija, akūts miokarda 
infarkts, koronāra sirds slimība, kā arī -plaušu embolija, pneimonija  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 dažādas izziņas par 
civilstāvokļa aktu reģistrāciju (mantojuma kārtošanai, tiesvedībai).  

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  16 domes sēdes, tai skaitā  3 ārkārtas domes sēdes.  Pārskata gadā pieņemti  

448 lēmumi. 

2020. 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 

 
VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBA 

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

 
65245179 

 
dome@viesite.lv 

mailto:dome@viesite.lv
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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 12 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. 2020. gadā izveidota arī Ētikas komisija 5 locekļu sastāvā.  

 

3. PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA 

Pašvaldības administrācija ir strādājošo darbinieku kopums, kuru vada izpilddirektors. 2020. gada 
laikā  tika nodarbināti vidēji 275 darbinieki, no tiem: 

 administrācijā – 24;  kultūra – 49; 

 sabiedriskā kārtība un drošība – 1;  izglītības iestādēs – 140; 

 bāriņtiesa – 5;  saimniecības nodaļa – 42. 

 sociālā aprūpe -14;  

 
No pašvaldībā strādājošajiem 275 darbiniekiem 

41 (15 %) ir pensijas vecumā,  sievietes 202 (73 %), 
t.sk. pensijas vecumā 25, vīrieši 73 ( 27 %), t.sk. 16 
pensijas vecumā 9skatīt 4. attēlu). 

Tāpat kā visā pasaulē, arī Viesītes novadā 
2020.gada rādītājus ietekmēja pandēmijas Covid-19 
radītās problēmas. 2020.gada pavasarī darba līgumi 
netika noslēgti ar kapsētas pārziņa palīgiem - 1.2 
slodzes, par aptuveni EUR 5900 (darba alga + darba 
devēja sociālais nodoklis 24.09 %), arī sezonas 
strādnieki darbā tika pieņemti mazākā skaitā kā 
iepriekšējos gados, sākot no maija līdz oktobrim, 
kopumā par aptuveni 6 000 EUR. Tas būtiski 
samazināja darbinieku skaitu, līdz ar to arī darba algas 
fondu. Salīdzinājumā ar pēdējiem 6 gadiem, 
2020.gadā strādājošo skaits samazinājies par 18-20 
darbiniekiem. Darba algas fonda ekonomiju ietekmēja 
arī finansistes ilgstošā darbnespēja - 2020.gadā 
darbiniece 10 mēnešus slimoja, ietaupot EUR 13 300. Darba ņēmēju, kuriem tika izsniegta  darbnespējas 
lapa B, sakarā ar COVID 19, 2020.gadā bija vairāk kā iepriekšējā gadā. Darbnespējas lapu B apmaksā 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.  

 Pēdējos gados liela kadru mainība nav novērota. Nākotnē to varētu ietekmēt gan teritoriālās 
reformas, gan pašvaldību vēlēšanu tuvošanās.  

 

 

4. attēls. Pensijas vecuma darbinieki 
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Viesītes novada pašvaldības dome ir izveidojusi 10 iestādes: 

 Viesītes novada pašvaldība;                                                                      Viesītes novada Viesītes bibliotēka; 

 Pirmsskolas izglītības iestāde „ Zīlīte”;  Viesītes novada bāriņtiesa; 

 Viesītes novada Viesītes vidusskola;     Viesītes novada Viesītes muzejs „Sēlija”; 

 Viesītes novada Sēlijas  Sporta skola;  Viesītes novada Mūzikas un mākslas skola; 

 Viesītes pilsētas kultūras pils;  Viesītes novada Sociālais dienests. 

 

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

kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tās sastāvā ir 18 nodaļas un struktūrvienības: 

 Grāmatvedības un finanšu nodaļa;  Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrs; 

 Kanceleja;  Lones Tautas nams; 

 Attīstības un plānošanas nodaļa;  Rites pagasta Tautas nams; 

 Saimniecības nodaļa;  Elkšņu kultūras nams; 

 Saukas pagasta pārvalde;  Saukas bibliotēka; 

 Rites pagasta pārvalde;  Lones bibliotēka; 

 Elkšņu pagasta pārvalde;  Rites bibliotēka; 

 Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa;  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”.  

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. 

3.1. 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 
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 5.attēls. VPVKAC pašvaldības ēkā 
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apdrošināšanas aģentūru (VSAA), Valsts zemes dienestu (VZD), Lauksaimniecības datu centru (LDC), 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) pakalpojumu sniegšanu un Par 
Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) pakalpojumu sniegšanu. 

Pakalpojumu pieteikumu pieņemšanu un konsultācijas e-pakalpojumu saņemšanā nodrošinās 
pašvaldības klientu apkalpošanas speciāliste. VPVKAC speciālists piedalās ikgadējā akcijā “Dienas bez 
rindām 2020”. 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).  

2020.gadā Viesītes VPVKAC ir sniegti 604 valsts iestāžu pakalpojumi, t.sk. 451 Klientu 
apkalpošanas centra konsultācijas, 8 Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi, 145 Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, t.sk. 66 ar e-asistenta starpniecību. 
 

4. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ UN 

ĪSTENOŠANĀ 

4.1. 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,  
Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025. gadam. 2020. gadā apstiprināta Viesītes novada Attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam darbības termiņu pagarināšana līdz brīdim, kad stāsies spēkā 
jaunizveidojamā Jēkabpils novada plānošanas dokumenti, kā arī aktualizēts Investīciju plāns 2021.-2022. 
gadam un Rīcību plāns 2021.-2023. gadam.  

Viesītes novada dome 2020. 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.  

Paredzamie notikumi, kas varētu ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē, ir plānotā teritoriālā 
reforma, kā arī Covid -19 izraisītās sekas.  

4.2. REALIZĒTIE/ UZSĀKTIE PROJEKTI UN PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJAS  

Viesītes novada pašvaldība iesniedza 2 jaunus projektu iesniegumus LEADER programmā: 
“Mīlestības takas 4.kārta - Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana” un “Ātruma radara 
uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes pilsētā”. Abi iesniegtie projektu iesniegumi tika atbalstīti un 
tiek īstenoti 2021. gadā.  

2020. gadā tika pabeigta 6 iepriekš iesniegto un apstiprināto projektu īstenošana. 
 

“Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana” 
      
Projekta rezultātā radīti piemēroti apstākļi jauniešiem, izveidojot Ideju kasti (Idea box), kā arī veikt telpas 
vienkāršota atjaunošana (grīdas segumu nomaiņa 115.20 m2, sienu krāsošana 132 m2), lai uzlabotu koptēlu. 
Kopējās projekta izmaksas ir EUR 15982.50 
 
“Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā” 
 
Projekta rezultātā uzstādīti skatītāju soliņu komplekti 18 gab. (katrā komplektā 5 sēdvietas) un atkritumu 
urnas 7 gab., kopā nodrošināt sēdvietas 90 cilvēkiem. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 12987.82. 
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“Pašvaldības ceļa S6 “Bajāri – Grabažāni” posma pārbūve”  
      
Projekta rezultātā ceļa posma pārbūve 0.895 km garumā. Ceļš kalpo novada uzņēmēja lauku 
apsaimniekošanai un piekļūšanai pie saimniecībām. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 122602.95. 
 
“Pašvaldības ceļa E17 “Dzeņi – Elkšņi” posma pārbūve” 
       
Projekta rezultātā Ceļa posma pārbūve 1,376 km garumā, kas kalpo kā pievedceļš vietējiem 
iedzīvotājiem. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 135360.67. 
 
“Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības”   
      
Projekta rezultātā tika uzlabota dzīves vide īstenojot kopīgas aktivitātes abiem projekta partneriem  
(Latvija-Viesīte un Lietuva-Rokiški), organizējot kopīgus pasākumus, kā  “Veselīga novecošana”, “Burbuļu 
diena”, vairākas sporta dienas gan jauniešiem, gan ģimenēm. Viesītē sakārtots bērnu rotaļu laukums, 
multifunkcionālais stadions aprīkots ar žogu un labiekārtota aktīvā atpūtas vieta pie Viesītes ezera. 
Viesītes novada pašvaldības budžets projekta ietvaros ir EUR 101 143.57, projekta kopējais budžets ir 
EUR 199 650.36, tai skaitā ERAF finansējums EUR 169 702.80. 
 
 “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā”  
   
Divu gadu laikā tika izveidots jauns sociālais pakalpojums Jaunjelgavā, uzlaboti grupu dzīvokļi Dobelē, 
labiekārtots jauns multifunkcionāls centrs Viesītē, kurā tiks īstenoti septiņi dažādi sociālās iekļaušanas 
pasākumi: apmācības par veselīgu dzīvesveidu, attiecībām ģimenē, dzīves prasmju apguve, brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, kā arī fiziskās nodarbības, uzlaboti servisa dzīvokļi Aucē pieaugušajiem ar 
funkcionālajiem traucējumiem. Viesītes novada pašvaldības budžets projekta ietvaros ir EUR 109 732.96, 
projekta kopējais budžets ir EUR 791 256.19, tai skaitā ERAF finansējums EUR 672 567.73. 

 
Tāpat šogad tiek turpināti 5 iepriekš iesniegto un apstiprināto projektu īstenošana vai atskaišu 

iesniegšana:  
 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot 

daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”; 

 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakse Viesītes novadā”,  

 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstība”; 

 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana” ; 

 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. 

Lai varētu noslēgt līgumus  par būvdarbiem, piegādēm, pakalpojumiem ir obligāti jāveic iepirkums, 
par ko pašvaldībā atbildīgs ir iepirkumu speciālists. 

Pašvaldības organizētajā un finansētajā projektu konkursā iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam pārskata 
gadā tika piešķirts pašvaldības finansējums 5 Viesītes novada biedrību un vietējo iniciatīvas grupu 
projektiem. Kopumā projektu konkursam tika iesniegti 11 projektu pieteikumu. Vairāku projekta 
pieteikumu īstenošana nevarētu notikt, sakarā ar ārkārtējās situācijas ierobežojumiem valstī, tāpēc 
finansējums netika piešķirtas. 

4.3. BŪVNIECĪBA 

Paralēli nodaļā realizētājiem projektiem šogad lielākais būvobjekts bija Viesītes vidusskolas jumta 
seguma nomaiņa, kā arī Vidusskolā tika nožogots un izbruģēts iekšpagalms. Viesītes Sporta skolas zālē 
notika telpu atjaunošana un grīdas pārbūve, vecā grīda bija avārijas stāvoklī un nu sporta zālē ir ieguvusi 
jaunu, drošu grīdas segumu.  
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Nozīmīgs objekts šogad bija telpu atjaunošana bijušās arodskolas darbnīcās, lai tur izvietotu Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viesītes posteni. Pilsētā tika veikti bruģēšanas darbi ietves 
pārbūvei gar bērnudārzu “Zīlīte” un izbūvēta ietve Sporta skolas sporta zāles priekšā. Kā ik gadu tika 
strādāts arī pie nākamā gada remontdarbu un būvdarbu plānošanas. Nozīmīgākie būvdarbi 2021. gādā, 
saistās ar Smilšu ielu Viesīti, kur tika atjaunots ielas segums un izbūvēts trotuārs ielas garumā. 

4.4. ĪPAŠUMI 

2020. gadā  Viesītes 
novada pašvaldība veikusi 36 
darījumus ar nekustamo 
īpašumu, t.sk. 22 darījumi 
(34ha)  ar Lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi (LIZ). 
Vidējā cena īpašumam 2571 
EUR/ha. Izsolēs pārdoti 37 
īpašumi, t.sk. 7 dzīvokļi par 
kopējo summu 442462 EUR.  

4.5. UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Viesītes novadā nav lielu 
rūpniecības uzņēmumu. 
Sadalījumā uzņēmumi ar 
lielāko apgrozījumu Viesītes 
novadā 2020. gadā dominēja 
uzņēmumi, kuri nodarbojas ar piena lopkopību, nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz 
līguma pamata, jauktā lauksaimniecība, pārējā darbība veselības aizsardzības jomā, graudaugu (izņemot 
rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana u.c. 2020. gada nogalē attīstības un plānošanas 
speciālisti sadarbībā ar domes priekšsēdētāju, šiem   20 uzņēmējiem (skatīt 3. tabulu), individuāli 
tiekoties, pasniedza  pateicības rakstus.  

2020. gadā tika veikts aktīvs darbs pie uzņēmējdarbības veicinošām un atbalstošām aktivitātēm. 

Attīstības un plānošanas nodaļa gada sākumā organizēja pašvaldības speciālistu tikšanos ar novada 

uzņēmējiem, sanāksmē piedalījās rekordliels uzņēmēju skaits - 19 novada uzņēmēji. 

Pagājušais gads iezīmējās īpašs ar to, ka pašvaldība pirmo reizi organizēja Grantu konkursu, 

kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Viesītes novadā, uzlabojot finansējuma 

pieejamību. Konkursa pirmajā gadā tika iesniegti 6 pieteikumi, no kuriem 5 tika apstiprināti. Finansējuma 

trūkuma dēļ pirmajā projektu konkursā netika atbalstīts viens pieteikums, kas komisijas kopvērtējumā 

saņēma zemāko punktu skaitu.  

Spītējot Covid 19 vīrusa, pandēmijas izraisītiem pārbaudījumiem un ierobežojumiem arī 

pagājušogad neizpalika Zemgales Plānošanas reģiona un Uzņēmējdarbības atbalsta centrs organizētā 

krietnāko uzņēmēju godināšana. No Viesītes novada “Gada uzņēmējs Zemgalē 2020” tika nominēta 

saimnieciskās darbības veicēja Ieva Puzāne. Atbilstīgi Zemgales Attīstības padomes apstiprinātajam 

Nolikumam šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai 

veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. 

Par godu Latvijas valsts svētkiem 2020. gādā Viesītes novada pašvaldības  Apbalvojumu 

piešķiršanas padome piešķīra Viesītes novada pašvaldības Goda rakstus un Pateicības. Nominācijā 

„Gada uzņēmējs/ lauksaimnieks ” goda raksts tika piešķirts Saukas pagasta zemnieku saimniecības 

“Lejas Palsāni” īpašniecei Diānai Brokai un pateicība - Elkšņu pagasta jaunajam lauksaimniekam 

Gustavam Šēnbergam. Nominācijā “Gada tirdzniecības darbinieks” goda raksts piešķirts Viesītes pilsētas 

uzņēmējai, IK “Ilvija un Ko” īpašniecei – Aijai Krivko un pateicība - SIA Puķu bode “Tatija” pārdevējai Olitai 

Baklānei. 

6. attēls. Viesītes novada īpašumi 
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3.tabula. uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu Viesītes novadā 2020. gadā 1 

Nr.
p.k. 

Uzņēmums Darbības veids (pēc NACE) 
Apgrozījums, 

EUR 

Apgroz
ījuma 
izmaiņ
as pret 
2019, 

% 

1 KALNA DAMBRĀNI, Viesītes 
pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku 
saimniecība 

Piena lopkopība 2977235,00 4 

2 Viesītes komunālā pārvalde, 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Nekustamā īpašuma 
pārvaldīšana par atlīdzību vai 
uz līguma pamata 

469548,00 -1 

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

Jauktā lauksaimniecība 
(augkopība un lopkopība) 

411664,00 -3 

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

Pārējā darbība veselības 
aizsardzības jomā 
 

390619,00 
 

48 
 

5 SĪPOLI, Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 
 

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

331786,00 
 

20 
 

6 Kristīnes Viesītes Aptieka, 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Farmaceitisko izstrādājumu 
mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

331302,00 9 
 

7 IELEJAS, Saukas pagasta 
M.Malcenieka zemnieku 
saimniecība 
 

Piena lopkopība 
 

263313,00 
 

37 
 

8 POLĪŠI, Rites pagasta Kampes 
zemnieku saimniecība 
 

Jauktā lauksaimniecība 
(augkopība un lopkopība) 
 

257256,00 
 

35 
 

9 Viesītes transports, SIA 
 

Citur neklasificēts pasažieru 
sauszemes transports 
 

214869,00 
 

-20 
 

10 BAŠI, Rites pagasta A.Maševska 
zemnieku saimniecība 

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

185439,00 2,50 
reizes 

11 Muitnieki, SIA 
 

Sauszemes transporta 
palīgdarbības 
 

175531,00 
 

7 
 

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

Piena lopkopība 
 

162185,00 
 

-6 
 

13 AB Auto, SIA 
 

Kravu pārvadājumi pa 
autoceļiem 

150942,00 
 

-5 
 

 
1 Lursoft datu bāze 
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14 OŠI, Viesītes pilsētas ar lauku 
teritoriju Piekusa zemnieku 
saimniecība 

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

133511,00 
 

-21 
 

15 MEŽNORAS, Saukas pagasta 
Sarkaņa zemnieku saimniecība 
 

Mežsaimniecības 
palīgdarbības 
 

133511,00 
 

-21 
 

16 POCERI, Jēkabpils raj. Saukas 
pagasta lauksaimniecības 
produkcijas ražošanas, pārstrādes 
un realizācijas kopdarbības 
sabiedrība 

Sēkleņu un kauleņu 
audzēšana 

121408,00 21 

17 AGRAIN, Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 

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

119651,00 2,36 
reizes 

18 AKV Sistēmas, SIA Cauruļvadu, apkures un gaisa 
kondicionēšanas iekārtu 
uzstādīšana 

118859,00 -39 

19 SIA "RVZ" Mežkopība un citas 
mežsaimniecības darbības 

103814,00 98 

20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
"DIPSTAGE" 

Citur neklasificētu universālu 
iekārtu ražošana 

100165,00 16 

 
Pārskata gadā Viesītē notika Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra rīkots informatīvs 

seminārs “Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās, dažādojot saimniecisko darbību un piesaistot 
finansējumu ” un Gārsenē – tikšanās ar Zemkopības ministrijas K.Gehardu un ministrija pārstāvjiem par 
Lauksaimniecības politiku nākamajām plānošanas periodam, kā arī tika organizēti 3 informatīvi semināri 
platformā ZOOM: LEADER finansējuma piesaistes iespējas, ES Zaļais kurss- iespējas un izaicinājumi 
lauksaimniekiem un Augļu, ogu un dārzeņu pārstrādes iespējas. 

2020. gadā norisinājās 2 pasākumi Lauku dienu ietvaros: 
 ZS “Odzāni”, Saukas pagasts, tēma: Govju precīzā ēdināšana piesietajā turēšanā, 

izmantojot dažādus proteīna avotus ekonomiski pamatotas barības devas ieguvei, 

izmantojot pašaudzēto lopbarību siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas 

nolūkos; 

 ZS “Priednieki” , Biržos , tēma: Jaunu mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļu 

lietošana zemeņu stādījumos. 

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 
2020. gadā samazinājušies  par 11.8 % salīdzinājumā ar 2019. gadu. Ieņēmumi no NĪN palielinājušies 
par 2.2% un ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) palielinājušies par 23.47 %. 
Kopumā ieņēmumi 2020. gadā ir palielinājušies 13.7 %,salīdzinot ar 2019. gadu. 

Pamatbudžets — budžeta daļa, kuru veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, dotācija īpašiem 
mērķiem, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, transferti, ārvalstu finanšu 
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palīdzība, izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem, kā arī valsts budžeta aizdevumi un valsts 
budžeta aizdevumu atmaksas (skatīt 4. un 5. tabulu). 

 
 4.tabula. Viesītes novada pamatbudžets  -  Ieņēmumi                                                                                                                                          

Posteņa nosaukums Izpilde 
2020.g. 

Izpilde 
2019.g. 

Izpilde% 
2020.g./201

9.g. 
IEŅĒMUMI KOPĀ 5694886 5 00 76 25 13.7 

Nodokļu ieņēmumi 1973217 2 18 01 72 -9.5 

Ienākuma nodokļi 1695467 1 92 33 72 -11.8 

Nekustamā īpašuma nodoklis 262481 25 68 00 2.2 

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā 
gada ieņēmumi 

220360 21 94 42 0.4 

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu 
parādi 

21849 1 71 09 27.7 

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 
maksājumi 

6694 72 68 -7.9 

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par 
iepriekšējiem gadiem 

94 0 0 

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā 
saimnieciskā gada ieņēmumi 

11554 1 14 69 0.7 

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par 
iepriekšējiem gadiem 

1930 15 12 27.6 

Dabas resursu nodoklis 15269 0 0 

Nenodokļu ieņēmumi 519918 16 39 31 217.1 

Ieņēmumi no finanšu ieguldījumiem 26222 0 0 

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

1676 5188 -67.6 

Pārējie finanšu ieņēmumi 
 

515 80 543.7 

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 2722 2783 -2.1 

Naudas sodi un sankcijas 530 380 39.4 

Nenodokļu ieņēmumi  0 0 0 

Dažādi nenodokļu ieņēmumi 85 291 -70.7 

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 488168 155209 214.5 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 82205 8 22 09 0 

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 
citi pašu ieņēmumi 

74611 7 45 35 0.1 

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

237 0 0 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 8857 1 14 70 -22.8 
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Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem 
kancelejas pakalpojumiem 

21 17 23.5 

Ieņēmumi par nomu un īri 31200 2 40 07 29.9 

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 34296 3 90 41 -12.1 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par 
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi 

7594 76 74 -1.0 

Ārvalstu finanšu palīdzība 18746 2 53 60 -26.1 

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

18746 2 53 60 -26.1 

Transferti 3100800 2 55 59 53 21.3 

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

101725 1 11 54 812 

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 2898923 2 43 98 62 18.8 

Pašvaldību budžetu transferti 100152 10 49 37 -4.6 
 

5.tabula. Pašvaldības izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām 

Posteņa nosaukums 2020.gads 2019.gads 
Izmaiņas 

% 

Izdevumi kopā 4956738 5054640 -1.9 

Vispārējie valdības dienesti 367126 345828 6.1 

Sabiedriskā kārtība un drošība 76339 56587 34.9 

Ekonomiskā darbība 308849 116876 164.2 

Vides aizsardzība 42208 13321 216.8 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 907581 1341023 32.3 

Veselība 120 18540 -99.3 

Atpūta, kultūra un reliģija 583003 581012 0.3 

Izglītība 2264152 2013484 12.4 

Sociālā aizsardzība 407360 567969                
-28.7 

 

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 (skatīt 7. tabulu). 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.  
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Pašvaldības kopējās parādsaistības gada beigās nepārsniedza pašvaldības budžeta ieņēmumus, 
nodrošinot stratēģijā ietvertā parāda vadības kritērija izpildi. 

6.tabula. Pašvaldības Aizņēmumi  

Nr Mērķis 
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš 

Aizņēmuma 
līguma 

neatmaksāt
ā summa 

(EUR) 

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

20.02.2014 20.02.204
4 

952971 

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

17.04.2014 20.03.202
4 
  

86814 

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

17.06.2014 20.06.204
4 

309918 

4 Viesītes vidusskolas un Viesītes Sporta skolas sporta 
kompleksa jaunbūve 

08.03.2016 20.02.204
6 

282093 

5 Viesītes Jauno kapu kapličas jaunbūve 05.05.2016 20.04.204
6 

208590 

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

13.07.2016 20.07.202
6 

47196 

7 Pašvaldības ceļa  S7 Ozoliņi - Ķēķāni - Zīlāni pārbūve 29.06.2017 20.06.202
7 

1968 

8 Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki – Priede - 
Ikšķiles pārbūve 

06.02.2018 28.12.202
8 

36859 

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

06.02.2018 20.01.204
8 

956148 

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

18.10.2018 20.10.203
8 

92016 

11 Dienesta viesnīcas fasādes vienkāršota atjaunošana 15.05.2019 20.04.203
9 

42254 

Aizņēmumi kopā 3016827 

 

7.tabula. Viesītes novada galvojumi 

Aizņēmējs Parakstīšanas 
datums 

Atmaksas  
termiņš 

Neatmaksātā summa, kurai nav 
iestājies maksāšanas termiņš uz 

31.12.2020.maksas  
termiņš 

Viesītes komunālā pārvalde 14.05.2020 20.04.2050 667700 

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 13.12.2011 20.12.2031 5605 

Fiziska persona 12.04.2012 14.07.2025 802 

KOPĀ 674107 
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6. PAGASTU PĀRVALDES 

6.1. ELKŠŅU PAGASTS 

2020. gadā Elkšņu pagasta pārvaldē veikti 
sekojoši remonta darbi  - saremontēti Svaru 
kapsētas vārtiem; uzstādīta 31 ceļa norāde uz 
lauku viensētām,  veikti uzturēšanas darbi 
ceļiem E3 Ceriņi-Palejas– 0,7 km; E9 Sīļi– 
Romulīši- 0,2 km; E20 Dzeņi-Indriķēni 1,5 km;  
LAD projekta īstenošana, izbūvējot grants ceļa 
segumu ceļa posmā E17 “Dzeņi - Elkšņi” .  

2021.gadā Elkšņu pagastā tiek veikta 
Pagastmājas jumta seguma nomaiņa un 
siltināšana, kā arī granulu apkures katla 
uzstādīšana. 

6.2. SAUKAS PAGASTS 

2020. gadā Saukas pagasta pārvaldē veikti 
sekojoši remonta darbi – apgaismes stabu 
nomaiņa Saukas ciematā; ceļa seguma nomaiņa 
(asfalta) Saukas pagasta  Dūņupes ielā; 
tehniskā projekta izstrāde Dūņupes ielas 
apgaismojuma izbūvei; Galvānu kapsētas 
infrastruktūras pilnveidošana. Izvadīšanas 
nojumes uzstādīšana; LAD projekta īstenošana, 
izbūvējot grants ceļa segumu ceļa posmā S6 
Rijnieki- Grabažāni; labiekārtošanas un ikdienas 
uzturēšanas darbi pašvaldībai piederošos 
īpašumos. Smiltaines un Galvānu kapsētu 
infrastruktūras uzlabošanas darbi. Ikdienas ceļu 
uzturēšanas darbi. 

2021. gadā plānotie darbi Saukas pagastā: Apgaismojuma izbūve Saukas pagasta Dūņupes ielā; 
seguma nomaiņa Lones estrādes laukumā. Bruģēšana; strītbola un volejbola laukumu izveide Saukas 
pagasta Lones ciemā; Galvānu kapsētas vārtu remonts; publisko atpūtas vietu labiekārtošana (Zīlānu un 
Markudānu atpūtas vietas pie Saukas ezera); labiekārtošanas un ikdienas uzturēšanas darbi pašvaldībai 
piederošos īpašumos. Ikdienas ceļu uzturēšanas darbi. 

6.3. RITES PAGASTS 

2020. gadā Rites pagastā veikti sekojoši 
remonta un saimnieciskie darbi - izveidota 
pagasta pārvaldes ēkas pamatu hidroizolācija 
un drenāža; izstrādāts ielu apgaismojuma līniju 
savienošanas tehniskais projekts; pagastmājas 
rokdarbu telpā, gaitenī un virtuvē veikts telpu 
kosmētiskais remonts; veikti malkas šķūņa 
ārējās sienas atjaunošanas darbi; atjaunos 
grīdas segums ‘’Melderišķu’’ kapsētas kapličā; 
veikts Ilzu kapsētas vārtu remonts; atjaunotas 
rotaļu laukuma koka konstrukcijas; labota 
brauktuves  pamatne atsevišķos posmos uz 

8. attēls. Saukas pagasta pārvaldes ēka 

9.attēls. Rites pagasta pārvaldes ēka 

7. attēls. Elkšņu pagasta pārvaldes ēka 
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ceļa R 12 ‘’Kīseļi – Muitnieki’’ un ‘’Rožu’’ ielā; veikti kapsētu uzturēšanas darbi ( bīstamo koku izzāģēšana, 
teritoriju appļaušana); veikti ikdienas darbi ,,Cīruļu’’ centra  teritorijas un kapsētu uzturēšanai  un 
labiekārtošanai vasaras sezonā (zāles pļaušana, teritorijas apzaļumošana). 

2021. gadā Rites pagastā veikti sekojoši remonta un saimnieciskie darbi: tiks veikti ielu 
apgaismojuma līniju savienošanas darbi un uzstādīti divi apgaismes stabi; tiks atjaunot asfalta segums 
atsevišķos posmos Cīruļu ielā,  Druviņu ielā un pie Pagastmājas; tiks izstrādāts projekts aku rakšanai Ilzu 
un Tiltiņu kapsētās; ,,Cīruļu’’ centra  teritorijas un kapsētu uzturēšanas  un labiekārtošanas darbi (zāles 
pļaušana, teritorijas apzaļumošana); pēc nepieciešamības, tiks atjaunots ceļa segums pašvaldības 
ceļiem Rites pagastā. 

 

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. 

7.1. VIESĪTES VIDUSSKOLA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS VIETA 
VAĻŅU IELA 7, VIESĪTE 

2020. gadā  Viesītes 
vidusskolā mācījās 298 
izglītojamie un 24 pirmskolas 
audzēkņi. 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 211 izglītojamie, 
speciālās pamatizglītības 
programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)  - 28, speciālās pamatizglītības 
programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) apgūst 13, vispārējās 
vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011) apgūst 46 izglītojamais. 
Sadalījums pa klašu grupām: 

Viesītes vidusskola atrodas Viesītes novada administratīvajā centrā  - Viesītes pilsētā, blakus Vales 
kalniņam un Evaņģēliski luteriskajai Viesītes Brīvības baznīcai (skatīt 10.attēlu). 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. 

10. attēls. Viesītes vidusskola, Vaļņu iela 7, Viesīte 
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Viesītes vidusskolā izglītojamo mācību sasniegumi ikdienā visās realizējamās programmās pēdējos 
trīs mācību gados ir pietiekami stabili. Izglītojamo sniegums augstā + optimālā līmenī: 2017./2018. – 58% 
izglītojamo, 2018./2019. – 62% izglītojamo, 2019./2020. – 69% izglītojamo (skatīt 8. tabulu). 

 
8.tabula. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pa gadiem 

Mācību gads Augsts % Optimāls % Pietiekams % Nepietiekams % 

2017./2018. 3 58 39 0 

2018./2019. 3 62 34 1 

2019./2020. 3 69 27 1 

 
Pēdējos trīs gados vērojams optimālā līmeņa sasniegumu pieaugums. 2019./2020. mācību gadā nav 

mainījies izglītojamo skaits, kuru mācību sasniegumi gadā tiek vērtēti kā nepietiekami (skatīt 9. tabulu). 
Mācību gada noslēgumā papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi tika noteikti 17 izglītojamajiem 8 
mācību priekšmetos. Pēc pēcpārbaudījumu nokārtošanas mācībām nākošajā klasē  tika pārcelti 13 
izglītojamie bez nepietiekamiem vērtējumiem un 4 izglītojamie ar vienu nepietiekamu vērtējumu vienā 
mācību priekšmetā. Divi izglītojamie atstāti uz otru gadu 1. klasē bez pēcpārbaudījumiem.  9.klasi ar 
liecību beidza  1 izglītojamais, kurš mācības 9.klasē turpinās citā izglītības iestādē. Problēmas, kas traucē 
atsevišķiem izglītojamajiem sasniegt spējām atbilstošus rezultātus, ir mācību motivācijas trūkums, zemas 
pašorganizācijas prasmes, nepietiekams un neregulārs darbs ikdienā, mājas darbu nepildīšana, kā arī 
mācīšanās grūtības. 

 
9. tabula. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 2019./2020.m.g. pēc izglītības programmām 

Izglītības programmas 
kods 

Izglītojamo 
skaits 

Augsts  
% 

Optimāls 
 % 

Pietiekams 
% 

Nepietiekams 
% 

21011111 211 2 76 21 1 

21015611 28 0 29 71 0 

21015811 13 0 15 85 0 

31011011 46 2 81 17 0 

 
INTEREŠU IZGLĪTĪBA  

Skola realizē interešu izglītības programmas, 2019./2020.mācību gadā darbojās vairākas no valsts 
mērķdotācijas finansētas interešu izglītības programmas (skatīt 10.tabulu). 

 
10. tabula. Interešu izglītība Viesītes vidusskolā 

Interešu izglītības apakšjoma Pulciņa nosaukums Klase 

Dejas Tautas deju kolektīvs „Augšzemīte”. 9.–12.kl 

Dejas Tautas deju kolektīvs „Augšzemīte”  6.-8.kl. 

Dejas  Tautas deju kolektīvs pirmsskola  2.kl. 

Dejas  Tautas deju kolektīvs  4.-5.kl. 

Mūzika Sākumskolas ansamblis  1.-3.kl. 

Mūzika Ansamblis  2.-5.kl. 

Mūzika Koris  5.–12.kl. 

Vizuālā māksla „Ideju tīmeklis”  10.-12.kl. 

Sports Sporta spēles  2.-7.kl.; 5.-9.kl.; 10.-12.kl. 

Sports Tūrisms 5.-9.kl. 

Tehniskā jaunrade Kokapstrādes tehnoloģijas 5.-9.kl. 

Kultūrizglītība Kultūraudzināšana 1.-2.kl. 

Uzņēmējdarbība Uzņēmējdarbības pamati 10.-12.kl 
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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. 

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. 

Attālinātā mācību procesa laikā visi izglītojamie, kam bija nepieciešamība, tika apgādāti ar 
datortehniku. 

 
 

7.2. VIESĪES VIDUSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS VIETA 
“RITES PAMATSKOLA”, RITE 

Viesītes vidusskolas izglītības 
programmu īstenošanas vieta “Rites 
pamatskolā” (skatīt 11.attēlu), mācās 
39 skolēni 1.-9.klasēs, 24 audzēkņi 
pirmsskolas izglītībā. Izglītības 
iestādē strādā 12 skolotāji un 6 
tehniskie darbinieki. 

“Rites pamatskola piedāvā 
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. Izglītības iestādē darbojas deju, sporta, koriģējošās vingrošanas pulciņi, ansamblis. 

Skolas tradīcijas: Zinību diena, Sporta dienas, Ziemassvētku koncerts, Mātes dienas koncerts, 
Pēdējā zvana diena, Mācību ekskursijas un Izlaidums. 

Skolotāju izglītība un tālākizglītība: 
 augstākā pedagoģiskā – 12 skolotājiem; 

 maģistra grāds pedagoģijā – 3 skolotājiem; 

 visi skolotāji apguvuši vismaz  36 stundu kvalifikācijas kursu programmas mācāmajos 

mācību priekšmetos. 

Mācību darba rezultāti: Skolas vidējais mācību sasniegumu rezultāts ir 6,70 balles, kas salīdzinot 
ar iepriekšējo mācību gadu ir paaugstinājies par 0,29 ballēm. Skolā 34% skolēnu sekmes ir augstā un 
optimālā līmenī. 2019./2020.mācību gadā 7 Rites pamatskolas skolēni piedalījušies 6 mācību 
priekšmetu olimpiādēs un konkursos un ieguvuši 4 godalgotas vietas: 

 starpnovadu latviešu valodas olimpiāde 4.klasei– 3.vieta;  

 starpnovadu matemātikas olimpiāde 4.klasei – 3.vieta;  

 starpnovadu matemātikas olimpiāde 5.klasei 3.vieta;  

 starpnovadu sociālo zinību konkurss 5.klasei „Esi drošs” – 2.vieta. 

11. attēls. Viesītes Vidusskola, “Rites pamatskola”, Rite 
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Dalība plašsaziņas līdzekļu un dažādu institūciju organizētajos konkursos un aktivitātēs bija 
apgrūtināta, jo pavasarī mācību process tika organizēts attālināti: 

 Konkurss “Eiropas eksāmens”; 

 Radošais konkurss “Uzzīmē savu dienasgrāmatu”; 

 Vispasaules Sniega diena; 

 LOK Olimpiskā diena. 

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros, apmeklēti dažādi izglītojoši pasākumi. Skolas finanšu un 
saimnieciskā darbība: 

 veikts kosmētiskais remonts skolas aktu zālē, skolēnu garderobes telpā un pirmsskolas 

izglītības grupu; 

 papildināts IT tehnoloģiju klāsts; 

 papildināts un atjaunots mācību grāmatu fonds. 

7.3. PIRMSSKOLAS IZLGĪTĪBAS IESTĀDE “ZĪLĪTE” 

Pirmsskolas izglītības iestādes juridiskā 
adrese Pavasara iela 6A, Viesīte, Viesītes 
novads (skatīt 12.attēlu). Iestādē darbojas 
sešas grupas. 2019/2020. mācību gada 
pirmajā pusē pirmsskolas izglītības iestādi 
uzsāka apmeklēt 111 izglītojamie, no 
kuriem 56 bija 5-6 gadīgie (obligātais 
izglītības vecums). Vairākas ģimenes šajā 
laika posmā mainīja dzīves vietu, tāpēc bērnu 
skaits mācību gada laikā mainījās vairākkārt 
gan pazeminoties, gan paaugstinoties. Otrajā 
pusgadā izglītības iestādi turpināja apmeklēt 
112 bērni, no kuriem 56 bija obligātajā 
izglītības vecumā. 29 no šiem bērniem, kuriem 
2020. gadā palika pilni 7 gadi, mācību gadam beidzoties, saņēma apliecību par pirmsskolas izglītības 
iestādes beigšanu.  

Tāpat, kā iepriekšējos mācību gados, pirmsskolas izglītības iestādē notika visi tradīciju svētki, kā arī 
pārējie paredzētie pasākumi, ievērojot visas valstī noteiktās drošības normas.  

Lai pilnveidotu bērnu prasmes un iemaņas, pakāpeniski līdz gada beigām par 495.48 EUR tika 
iepirktas biroja preces, kā arī bērnu literatūra, mācību līdzekļi un materiāli par 2670.82 EUR no 
pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem un par 1026.00 EUR no valsts finansējuma. Mīkstais inventārs, 
žalūzijas 1 grupai, aizkari 1 grupai un 1 garderobei, tika iegādāti par 941.70 EUR.  

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāliem tika izmantoti 4798,82 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 „Rūķīšu” un 
„Taurenīšu” grupu garderobes telpās.  

Par 3670.00 EUR tika iegādāts arī mazvērtīgais inventārs – bērnu garderobes skapīši divām grupām, 
skolotāju skapis virsdrēbēm, uzstādītas divas videonovērošanas kameras un iegādāts mūzikas centrs 
darbam ar bērniem. Par 3500.00 tika iegādāti un uzstādīti divi jauni elektriskie skapji bērnu apģērbu 
žāvēšanai. Darbam ar bērniem sagatavošanas grupā tika iegādāts portatīvais dators un printeris par 
600,00 EUR. Par 3264.00 EUR tika uzstādītas divas jaunas laukuma šūpoles „Ligzda” ar grozu. 

Bērnu veselības profilaksei tika iegādāti medikamenti un pārsienamie līdzekļi par 60.00EUR. Tāpat, 
sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī, tika iepirktas maskas personālam, dezinfekcijas līdzekļi un bezkontakta 
digitālie termometri aptuveni par 400,00 EUR.  Bērnu ēdināšanai un ēdināšanas vajadzībām tika izmantoti 
15915,00.00 EUR.  

12. attēls. PII “Zīlīte” 
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7.4. VIESĪTES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS 

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas 
akreditēta 2020. gada 29. septembrī. 
Akreditācijas termiņš līdz 2026. gada 28. 
septembrim (IZM izglītības iestādes 
akreditācijas lapa Nr. AI 13468; 13469;13470). 

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 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS UN AUDZĒKŅU SKAITS 

Kopā skolā mācās 115 audzēkņi – 60 mūzikas klasēs, 65 – mākslas klasēs. Viesītes Mūzikas un 
mākslas skola 2019./2020. mācību gadā īsteno 3 licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas 
Viesītes, Salas, Biržu, Neretas un Mazzalves mācību programmu īstenošanas vietās: 

 Taustiņinstrumentu spēle. Klavierspēle, 20V 212 011 – īstenošanas ilgums 8 gadi; 

 Vizuāli plastiskā māksla, 20V 211001 - īstenošanas ilgums, 6 gadi; 

 Vokālā mūzika. Kora klase, 20V 212 061 - īstenošanas ilgums 8 gadi. 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA 
Interešu izglītības pulciņos 2020./2021. mācību gadā strādā 5 pedagogi, pulciņu nodarbības 

apmeklē 84 audzēkņi. 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 veikta Gleznošanas klases labiekārtošana (2 izlietņu montāža). Papildināts 
bibliotēkas fonds ar jaunām nošu grāmatām un grāmatām mākslas skolas mācību procesa 
nodrošināšanai. 
PROGNOZES UN PLĀNI 2020. GADAM 

Sekot izmaiņām un reformām izglītības sistēmā, izvērtēt tās un operatīvi ieviest progresīvās 
pārmaiņas. Attīstīt starppriekšmetu saikni mūzikas un mākslas izglītības programmās. Pilnveidot 
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes noteikšanas kritērijus. Turpināt papildināt metodisko 
materiālu ar jaunām mācību grāmatām, uzziņu literatūru. Kolektīvā muzicēšana – motivācija pilnveidot 
savas individuālās spējas. Pilnveidot audzēkņu mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanas un analīzes 
vienoto sistēmu. Turpināt un paplašināt audzēkņu piedalīšanos dažādos skolas, novada, kā arī Latgales 
reģiona, Latvijas mēroga un starptautiskos kultūras pasākumos, festivālos, konkursos, izstādēs,  Atbalsta 
nodrošināšana (ceļa naudas , apbalvojumu un dalības maksas segšana. Efektīvāk iesaistīt vecākus 
skolas darba vērtēšanā, plānošanā un skolas vides uzlabošanā. Turpināt popularizēt skolas tēlu 
sabiedrībā. Turpināt izkopt un attīstīt skolas tradīcijas. Turpināt piesaistīt finanšu līdzekļus izmantojot 
dažādu ES fondu piedāvātās iespējas. Atbalstīt plašāku pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos, 

 13. attēls. Viesītes Mūzikas un Mākslas skola 
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mākslas un mūzikas pasākumos. Palielināt personāla lomu izglītības iestādes pašvērtēšanas procesā. 
Izveidot sadarbību ar partneriem ārvalstīs. 
 

7.5. SĒLIJAS SPORTA SKOLA 

2019./2020.mācību gadā izglītības 
iestādes prioritātes: 

 piesaistīt trenerus futbolā un 
volejbolā, lai nodrošinātu grupu 
pēctecību; 

 stadionā ierīkot papildus vietas 
skatītājiem un komandu 
nojumes aprīkot ar vēja 
aizsargsienām; 

 sporta zāles remonts.  
Ar 2019./2020. mācību gadu skolā 

strādā 2 jauni treneri - volejbolā un futbolā. 2019./2020. mācību gada sākumā 28 mācību treniņu grupās 
ir 365 audzēkņi: volejbola 6 grupās  – 77; vieglatlētikas   6 grupās –  81; futbola 16 grupās – 213 (skatīt 
15. attēlu). Skolā strādā 17 treneri, tai skaitā direktors un direktora vietniece un divi tehniskie darbinieki - 
lietvede un apkopēja. Ar 2020./2021. mācību gadu ir pieskaitīti vēl divi futbola treneri un viens volejbola 
treneris. Trīspadsmit treneriem ir augstākā izglītība sporta pedagoģijā, tai skaitā četri pedagoģijas 
maģistri. Teorētisko un praktisko nodarbību programmas īstenošana notiek saskaņā ar izglītības iestādes 
nolikumu. Treneri strādā pēc apstiprinātā gada plāna, apstiprinātajiem treniņu grafikiem.  

Sporta skolā  ir 6 akreditētas programmas. Programma 30V813001 futbolā (licences Nr. P-14096) 
akreditēta uz sešiem gadiem - līdz 24.10.2024. Sporta skolas nākošā akreditācija notiks 2022. gada 
pavasarī. 

Ņemot vērā  ārkārtas situāciju valstī 2020.gada martā-aprīlī-maijā, 2019./2020. mācību gadā tika 
veiktas mācību plāna korekcijas, atbilstoši treniņu darba uzdevumiem attālinātā mācību treniņu nodarbību  
periodā. 

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, taču pateicoties pašvaldības 
atbalstam, ir nomainīta zāles grīda, veikts daļējs sienu un noliktavas kosmētiskais remonts un veikta zāles 
pamatu hidroizolācija. 

 
 

 
Futbols – 59% Vieglatlētika – 22% Volejbols – 19% 

 

15. attēls. Skolēnu procentuālais sadalījums sporta veidu programmās 

VOLEJBOLS Sporta skolā 2019./2020. mācību gadā ir 6 volejbola grupas un četri volejbola treneri. 
Mācību gada sezonā volejbola grupu audzēkņi startējuši 18 dažāda līmeņa sacensībās un turnīros. 
Latvijas Jaunatnes čempionātā startēja 4 komandas – U-19 zēni, U-16 zēni, U-17 meitenes un U-15 zēni, 
bet Covid-19 ierobežojumu dēļ, turnīra spēles notika tikai daļēji. Vasaras spēlēs volejbolā startēja 1 
komanda- U-15 grupu zēni. Kā katru gadu, Zasā un Aknīstē notika tradicionālie - ikgadējie  turnīri, kuros 
piedalās arī sporta kolas audzēkņi – 18. novembra kausa izcīņa Aknīstē, Ziemassvētku nakts turnīrs 
Aknīstē, Jēkabpils novada atklātais volejbola turnīrs Zasā. Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ 
nenotika daži tradicionālie turnīri pavasara periodā. Šī iemesla dēļ Sporta skola rīkoja arī Sēlijas SS 

14. attēls. Sēlijas Sporta skola 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53705&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53705&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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slēgtās sacensības 2007. - 2011. gadā dzimušajiem audzēkņiem Aknīstē, lai audzēkņi gūst sacensību 
pieredzi. Šajās sacensībās piedalījās 4 komandas. 

FUTBOLS 2019./2020. mācību gadā 16 mācību treniņu grupās ar 210 audzēkņiem strādā 8 treneri. 

Katru gadu Sēlijas Sporta skolas audzēkņi piedalās Latgales reģiona rīkotajos čempionātos - Telpu 

futbolā, Jaunatnes čempionātā, Kausa izcīņas 8x8 sacensībās dažādās vecuma grupās. Sākot no U-13 

vecuma grupas, audzēkņi piedalās Latvijas Futbola federācijas Attīstības grupu sacensībās četrās 

vecuma grupās. Futbola grupu audzēkņiem regulāri tiek organizētas futbola dienas un  koptreniņi, kas 

nodrošina audzēkņu labāku sagatavošanu sacensību periodam. 2019./2020. mācību gadā  futbola grupu 

audzēkņi startēja 29 dažāda līmeņa turnīros un čempionātos. Nozīmīgākās sacensības: Latgales reģiona 

čempionāts Telpu futbolā (U-8, U-9, U-10, U-11, U-12  un  U-14 vecuma grupās pa 2 komandām katrā 

vecuma grupā, U-13 un U-17 vecuma grupās -  pa vienai komandai); Jaunatnes čempionāts futbolā (U-

8, U-9, U-10, U-11, U-12  un  U-14 vecuma grupās pa 2 komandām katrā vecuma grupā; Latvijas FF 

Jaunatnes čempionātā Attīstības U-13 A, U-14 A, U-15 C un U-16 B vecuma grupās; Vidzemes reģiona 

3.līgas sacensības (audzēkņi startēja Pļaviņu DM komandas sastāvā); Latgales reģiona 3. līgas 

sacensības (audzēkņi startēja Sēlijas SS komandas sastāvā).  

VIEGLATLĒTIKA 2019./2020. mācību gadā  6 mācību treniņu grupās ar 81 audzēkņiem strādā 3 

treneri. Kopumā vieglatlēti 2019./2020. mācību gadā piedalījās 27 dažāda līmeņa sacensībās (Latvijas 

čempionāts vasarā un ziemā, Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās 

telpās dažādās vecuma grupās, Maximas Jaunatnes kauss U-16 grupai). 

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. Diemžēl, Covid-19 ierobežojumu dēļ, gan mācību treniņu darbs, gan 

plānotā sacensību sezona nebija pilnvērtīga. Attālinātā perioda  mācību treniņu darbā ļoti būtisks trūkums 

bija tehniskā sagatavotība, ko var veikt tikai klātienē. 

8. KULTŪRAS IESTĀDES UN DARBĪBA 

8.1. 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  

2020. gads bibliotēkas pilnvērtīgam darbam un attīstībai radīja ļoti lielus šķēršļus, jo gandrīz visa 
gada garumā bija jārēķinās ar Covid ierobežojumiem - būtiski tika bremzēta bibliotēkas normāla darbība 
un izvirzīto mērķu īstenošana. Līdz ar to iespēju robežās bibliotēkā turpināts darbs pie tās attīstības plānā 
(2018.-2022.) izvirzīto STRATĒĢISKO MĒRĶU īstenošanas, no kuriem prioritāri ir būt par mūsdienīgu, 
dažādām vecuma grupām pievilcīgu kultūras, mūžizglītības un informācijas centru un attīstīt bibliotēku kā 
nozīmīgu sabiedrības saskarsmes centru ar pievilcīgu vidi, kas popularizē sabiedrībā grāmatu un 
lasīšanas lomu cilvēka garīgajā attīstībā. 

Veicamie uzdevumi gada griezumā vairāk aptvēra tādus bibliotekārā darba procesus kā krājuma 
organizāciju, tā kvalitātes uzlabošanu (jaunieguvumu iegādi, pasīvā krājuma atlasi un norakstīšanu), 
darbu pie bibliotēkas publicitātes ar sociālo tīklu palīdzību, darbinieku zināšanu pilnveidi tiešsaistes formā 
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ar konferences rīka Zoom un Microsoft Teams platformas palīdzību, kā arī iespēju robežās - lasītāju 
apkalpošanas darbu, kad tas bija atļauts. Laikā, kad bibliotēka bija slēgta lasītājiem, pieauga interese par 
interneta pakalpojumiem, dokumentu printēšanu, skenēšanu un nosūtīšanu uz e-pastu, kopēšanas 
pakalpojumiem, daudzi cilvēki griezās ar savām vajadzībām bibliotēkā, zvanot vai rakstot uz e-pastu. 
Notikuši arī daži pasākumi, no kuriem pats svarīgākais – novada dzejnieku dzejas kopkrājuma 
atvēršanas svētki oktobrī. Ar labiem panākumiem gada garumā turpināta sadarbība ar Latvijas 
neredzīgo bibliotēku – cilvēki ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām varēja saņemt un 
noklausīties no šīs bibliotēkas piegādātos literāros darbus CD formātā. Pērn, īpaši laikā, kad bibliotēkas 
bija slēgtas lasītājiem, pieauga bibliotēkas popularizētā inovatīvā pakalpojuma - “3td e-GRĀMATU 
bibliotēka” – nozīme lasītāju ikdienā – daudzi izmantoja iespēju lasīt bez maksas e-grāmatas savā datorā 
vai viedtālrunī mājās. 

Arī bibliotēkas darbu raksturojošos skaitliskos rādītājus salīdzinājumā ar 2019. gadu būtiski 
samazinājuši ar Covid pandēmiju saistītie ierobežojumi. Bibliotēkā 2020. gadā reģistrēti 689 lietotāji. 
Bērnu un jauniešu (līdz 18 gadiem) – bibliotēkas lietotāju skaits 2020. gadā – 311. 

Bibliotēkas apmeklējumu skaits 2020. gadā – 4547, (t. sk. bērni un jaunieši – 1445), izsniegums – 
9771 (t. sk. bērniem un jauniešiem – 1596). Starpbibliotēku abonementa kārtā bibliotēka 22 grāmatas 
izsniegusi citām bibliotēkām lasīšanai, kā arī pieprasījusi saviem lasītājiem 90 grāmatas no citām 
bibliotēkām. 

2020. gadā bibliotēkas krājumu papildinājušas 270 jaunas grāmatas. 233 grāmatas iegādātas 
par pašvaldības līdzekļiem - 2306,96 EUR, bet 37 eksemplāri saņemti bezatlīdzībā no Jēkabpils kultūras 
pārvaldes par kopsummu 435,97 EUR, t.sk. 33 eks. ir no valdības atbalstītās, KM izstrādātās un LNB 
realizētās vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām. Bibliotēka lasītājiem gada 
garumā piedāvāja arī daudzveidīgu periodisko izdevumu klāstu – pavisam 23 nosaukumi (4 laikraksti, 19 
žurnāli) – šim mērķim iztērēts 922 EUR. 

No bibliotēkas krājuma kā novecojušas un aktualitāti zaudējušas norakstītas 2098 grāmatas. 
Bibliotēkā esošās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 2020. gadā papildinājušās ar vienu jaunu, 
par pašvaldības līdzekļiem iegādātu datortehnikas komplektu darbiniekam, jo esošā datortehnika bija 
novecojusi. Pildot akreditācijas komisijas norādījumus, iegādāts mēbeļu komplekts stūrīša iekārtošanai 
jauniešiem. 

Bibliotēka piedāvāja saviem lasītājiem, kā arī pati uzziņu sagatavošanai izmantoja datu bāzes: 
www.news.lv, www.letonika.lv (lietotāji izmanto datu bāzi arī attālināti). 2020. gadā bibliotēkā reģistrētas 
472 nozīmīgākās lietotājiem sniegtās uzziņas. 

2020. 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 palīdzību, kas popularizētas ar sociālo tīklu 
palīdzību. Jau 18. gadu veidots pašvaldības informatīvais izdevums “Viesītes Novada Vēstis” – tajā 
iekļauti dažāda rakstura un tematikas materiāli par Viesīti un novadu kopumā. 

2020. gadā bibliotēkā kopumā notikuši 16 pasākumi (t.sk. 11 - bērniem) un bijusi skatāma 51 
izstāde, kā arī notikušas 5 bibliotekārās stundas. Gads nebija pasākumiem bagāts - gada sākumā, vasarā 
un rudens sākumā pasākumi vēl varēja notikt, bet pārējais laiks pagāja Covid un ārkārtas situācijas ēnā. 
Visciešākā sadarbība joprojām ar pamatskolas mazāko klašu skolēniem. 

Īpaši pieminēšanas vērts lielu rezonansi un interesi lasītājos un iedzīvotājos izraisījušais, 2020. gadā 
iznākušais novada dzejnieku dzejas kopkrājums “Mēs neesam VIESI TE”, kam finansējums – 430 
EUR – iegūts no pašvaldības tās finansētajā vietējo projektu konkursā. Projektu izstrādāja un realizēja 
bibliotēkas darbinieces kopā ar divām novada dzejniecēm. Grāmatas tirāža - 100 eks. Tajā apkopots 12 
dzejnieku radošais veikums. Grāmata popularizēta atvēršanas pasākumā 15. oktobrī. Grāmatas 
eksemplāri nonākuši novada bibliotēkās, dāvanā dzejniekiem, bet pārējie realizēti tirdzniecībā. 2021. 
gada sākumā izdoti vēl 50 grāmatas eks. cietos vākos. 2020. gada nogalē pašvaldība projektu izvirzīja 
Zemgales plānošanas reģionam kā vienu no labākajiem NVO īstenotajiem projektiem Viesītes novadā 
2020. gadā. 

Bibliotēkai nav savas mājas lapas, informācija par to atrodama novada pašvaldības, Jēkabpils 
Galvenās bibliotēkas un portāla: http://kulturaskarte.lv lapās; strādāts arī pie informācijas atjaunošanas 
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novada pašvaldības mājas lapā. Turpināts darbs pie bibliotēkas popularizēšanas sociālajos tīklos, 
papildinot informāciju bibliotēkas izveidotajos profilos draugiem.lv un facebook.com. Turpināts darbs pie 
sabiedrības informēšanas par bibliotēkas darbu, pakalpojumiem, novitātēm pašvaldības izdevumā, arī 
reģiona laikrakstā “Brīvā Daugava”. 

Arī 2021. gadā bibliotēkā plānoti dažādi bibliotekārā darba procesi un iespēju robežās – pasākumi 
un izstādes bērniem un pieaugušajiem lasītājiem. 

SAUKAS PAGASTA BIBLIOTĒKA  

2020. gadā reģistrēti 1074 apmeklējums un 105 lasītāji (skatīt 11.tabulu). Pārskata gadā bibliotēkā 
sagatavoti 5 tematiski pasākumi un 26 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. 

 
11.tabula. Saukas pag. bibliotēkas rādītāji 

Lasītāju 
skaits 

Apmeklējumi Izsniegums Grāmatas Seriālizd. Krājums 
uz 1.01. 

2021. 

Grāmatas 
uz 1.01. 

2020. 
 

Krājuma 
komplekt. 

izlietoti 
EUR 

105 1074 3182 597 2585 3862 3415 1095 

 
Bibliotēkas veiktais darbs katru mēnesi tiek atspoguļots pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Viesītes Novada Vēstis”, par aktivitātēm bibliotēkā varēja lasīt laikrakstā “Brīvā Daugava”.  Bibliotēkas 
aktivitātēm līdzi var sekot portālā facebook.com.  

2020. gadā turpinās darbs pie Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, sniegt kvalitatīvus 
pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem un 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 2020.gadā: grāmatu krājums papildināts ar 115 grāmatām 
par 716 EUR, seriālizdevumiem -  252 par 409 EUR. Pārskatā gadā notikušas 45 grāmatu izstādes , 
7 nodarbības  Interešu grupai “Grāmatu draugi” . 

Bibliotēkas  lietotāju skaits 2020. gadā -106 t.sk. 26 bērni, bibliotēkas apmeklējums – 1382t.sk. 
211 bērni, izsniegums – 2612( grāmatas-1105, periodikas izdevumi -1507). No citām Latvijas bibliotēkām 
SBA kārtā  saņemtas 26 grāmatas.  Bibliotēkā pieejamo datu bāzu izmantojums: Letonika.lv  - 98, News 
- 95. 

Bibliotēkas vadītāja pilnveidoja savas zināšanas 10 pilnveides pasākumos. Bibliotēkā piedāvātie 
bezmaksas pakalpojumi:  Lasītāju reģistrācija, grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu 
izsniegšana lasītājiem uz mājām, kā arī lasīšanai lasītavā.  

 Bibliotēkā pieejama 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 un http://kulturaskarte.lv;www.jgb.lv. 

Pandēmijas laikā ļoti cieta bibliotēkas saskarsme ar bibliotēkas lietotājiem. 

http://www.news.lv/
www.letonika.lv
www.news.lv
http://www.fimas.lv/
http://www.viesite.lv/
http://kulturaskarte.lv;www.jgb.lv/
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RITES PAGASTA BIBLIOTĒKA 

Viesītes novada Rites pagasta bibliotēka izveidojusies par klient orientētu bibliotēku, kuras prioritāte 
ir labāk un pēc iespējas ērtāk apkalpot savus lasītājus, lai, ienākot bibliotēkā, rastos vēlme te pavadīt 
vairāk sava brīvā laika. Bibliotēkā vienlīdz ērti ir tiem, kas nāk uz abonementu, lasīt, gan tiem, kas vēlas 
iegūt jaunu informāciju un strādāt ar informācijas tehnoloģijām, gan tiem, kas atnāk uz bibliotēku ar 
saviem mazuļiem, jo arī par tiem ir padomāts. Pašiem mazākajiem bērniem ir izveidots rotaļu stūrītis ar 
lego un mazu galdiņu pie kā strādāt, pašķirstīt kādu grāmatiņu, kā arī tos, kuri grib atpūsties un paspēlēt 
kādu galda spēli, gaida dažādas spēles un puzzles.  

Bibliotēkas grāmatu krājums papildināts ar 180 jaunām grāmatām un 7 spēlēm par 1031,00 EUR. 
Periodkas iegādei no pašvaldības budžeta izlietoti 504,00EUR, abonēti 17 nosaukumu žurnāli, t.sk. 
pieaugušajiem – 13, bērniem un jauniešiem 3, viens Jēkabpils reģiona laikraksts. 

Apmeklētājiem piedāvātas 14 izstādes par ievērojamu cilvēku jubilejām, novadniekiem, gadskārtu 
tradīcijām un 26 pasākumi. 

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

 

ELKŠŅU PAGASTA BIBLIOTĒKA  

Bibliotēkas darbs Covid – 19 radītās krīzes ietekmē bija diezgan sarežģīts, taču ievērojot visus valstī 
noteiktos drošības pasākumus bibliotekārie pakalpojumi pārsvarā tika sniegti klātienē.  

Savu darbu bibliotēka plāno pamatojoties uz izstrādātajiem bibliotēkas darbību reglamentējošiem un 
plānošanas dokumentiem, kas izstrādāti 2018. – 2022. gada periodam. 

Bibliotēka piedāvā saviem lasītājiem izmantot: daudzpusīgu grāmatu krājumu, bibliotēkas 
jaunieguvumus, bezmaksas un bezvadu internetu, WiFi, bezmaksas datu bāzes  - www.letonika.lv, 
www.news.lv un Latvijas  filmu portālu  www.filmas.lv , informāciju  par krājumu BIS ALISE, dažāda veida 
preses izdevumus, nozaru un uzziņu literatūru, novadpētniecības materiālus, SBA pakalpojumus, E – 
grāmatu bibliotēkas pakalpojumus, izstādes un dažādus pasākumus. 

2020.gadā bibliotēkā reģistrēti 104 lasītāji, fizisko apmeklējumu kopskaits – 2302, izsniegumu 
kopskaits – 3369. Pārskata periodā bibliotēkas grāmatu krājums papildināts ar 127 jaunām grāmatām 
par 1110 EUR. 80 grāmatas iegādātas par pašvaldības līdzekļiem – 710 EUR, bet KM izstrādātās un LNB 
realizētās vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām rezultātā, bibliotēka saņēma 
47 eksemplārus – 400 EUR vērtībā. Pārsvarā tā ir mākslinieciski  augstvērtīga daiļliteratūra, bērnu un 
nozaru literatūra.  Periodikas iegādei no pašvaldības budžeta izlietoti 450 EUR, abonēti 10 nosaukumu 
žurnāli un laikraksts Brīvā Daugava.   Pamātā krājums tiek komplektēts latviešu valodā un vienā 
eksemplārā. 

Bibliotēkas apmeklētājiem pieejams apjomīgs sistematizēts novadpētniecības materiālu krājums. Ir 
izveidotas tematiskās mapes par pagasta vēsturi un novadniekiem. 

2020. gadā iegādāti 4 jauni grāmatu plaukti. 2021. gadā plānots iegādāties jaunu datortehnikas 
komplektu. 

8.2. KULTŪRAS IESTĀDES 

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 

Viesītes Kultūras pils darbības mērķis ir sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kvalitatīvas 
kultūrvides veidošanos Viesītes  novadā, atbilstoši kultūrsituācijai un vietējām tradīcijām. Kultūras pils 
koordinē Viesītes  novada kultūras institūciju darbu, sniedz organizatorisku un metodisku palīdzību, kā 
arī koordinē kultūras procesus novadā kopumā.  

www.letonika.lv
www.news.lv
http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
http://www.filmas.lv/
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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. 

 Neskatoties uz epidemioloģisko situāciju valstī arī 
2020.gadā tika piedāvāti ikgadējie un tradicionālie 
svētku pasākumi: Viesītes pilsētas svētki, Jāņu dienas 

ielīgošana, Dzejas dienas, Ģimeņu dienas Karotīšu svētki, Skolotāju dienai veltīts svinīgs sarīkojums, 
deju kolektīvu sadancis “Klaberjakts”, G.Fr. Stenderea atceres diena u.c.,  kas tradicionāli veido pilsētas 
un novada kultūras dzīvi. Arī šajā periodā Viesītē ir koncertējuši arī profesionālie mākslinieki: Valters 
Krauze, mūziķu grupas “Baltie lāči”, “Galaktika”, Pērkons, dziedošo aktieru ansamblis “Ilga”, maestro 
R.Pauls un G.Skrastiņš, Mikrofona aptaujas Zelta dziesmu koncerts”, teātris “Panna” ar izrādi “No 
saldenās pudeles, apvienība “Teātris un Es” ar izrādi “Dzeltenē zemūdene” u.c. Tāpat tika izrādītas 
jaunākās latviešu spēlfilmas: “Klases salidojums 2”, “karalienes Korgijs”, “Pilsēta pie upes”, “Neglītās 
lellītes”. 

Ļoti būtiski ir veicināt amatiermākslas kolektīvu radošo darbību un nodrošināt Dziesmu svētku 
nepārtrauktības procesa norisi Viesītes novadā. Iesaistoties interešu grupās, sev nodarbi var atrast 
ikviens iedzīvotājs - bērni, jaunieši, pieaugušie un pensionāri - dejot deju kolektīvos, dziedāt jauktajā korī, 
apgūt vokālās prasmes un mūzikas instrumentu spēli mūzikas studijā, darboties rokdarbnieču radošajās 
darbnīcās, spēlēt teātri u.c.  2020.gadā Kultūras pilī  darbojās  14  amatiermākslas kolektīvi, iesaistot 
tajos  260 dalībniekus (skatīt 16. attēlu). No tiem  ir 8 bērnu  un jauniešu kolektīvi, kuros darbojas 140  
dalībnieki, 6 - pieaugušo kolektīvi, kuros dalībnieku skaits ir 120 dalībnieki. u.c. 

  
 2020.gadā ir uzlabota materiāli tehniskā bāze un veikti remonti Kultūras pils telpās – griestu maiņa 

vestibilā,  jumta seguma maiņa, veikts kosmētiskais remonts izstāžu zālē un grimētavā, nomainīti aizkari 
un drapērijas Kultūras pils Tradīciju un Deju zālēs.  

2020. gadā visi novada kultūras darbinieki piedalījās un apguva lekciju un praktisku nodarbību kursus 
- “Kultūras  procesu inventarizācija novadā un tās restarts pēc krīzes” (3 dienas) un profesionālās 
pilnveides praktisko semināru ”Pasākuma vizuālā tēla un noformējuma veidošana” (8 stundas).  

RITES TAUTAS NAMS 

Rites tautas namā pārskata gadā notikuši 7 pasākumi (senioru pasākums, Komunistiskā Genocīda 
upuru atceres pasākums pie akmens, pagasta svētki, balle, Lāčplēša dienas pasākums, Ziemassvētku 
egles iedegšanas pasākums un profesionālais koncerts), kurus apmeklējuši kopā 87 cilvēki. Rites Tautas 
namā darbojas jauniešu deju grupa un sieviešu vokālais ansamblis „ Rites balsis”. Ansamblis 2020. gadā  
ir  piedalījies 6 dažādos pasākumos. 2021. gadā tautas namā plānots atjaunot teātra grupas darbību. 

ELKŠŅU KULTŪRAS NAMS 

Saistībā ar Covid -19 izplatību Latvijā, kultūras dzīve 2020. gadā Elkšņu kultūras namā nebija viegla, 
daudzi plānotie pasākumi netika realizēti. 2020. gadā kultūras namā darbojās trīs amatierkolektīvi: 
sieviešu vokālais ansamblis „Tik un tā”, dramatiskais kolektīvs, rokdarbu un mākslas pulciņš 
pieaugušajiem un bērniem „Savam priekam”. Viens no galvenajiem uzdevumiem kultūras dzīvē ir 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšana. Visi kolektīvi aktīvi iesaistās vietējā 

16. attēls. Kultūras pils    
amatiermākslas kolektīvi 
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kultūras dzīvē, koncertē pašmāju organizētajos pasākumos un citur Latvijā. Ar labiem sasniegumiem 
startē skatēs un konkursos. Katru gadu tiek organizēti arī valsts un tradicionālie svētki.  Kultūras namā 
2020. gadā viesojās mākslinieki: Brāļi Auzāni, Ainārs Lipskis. 

Valsts un tradicionālo svētku norises - 4 aktivitātes; Informatīvās un izglītojošās norises 2 aktivitātes; 
Atpūtas un izklaides norises - 3 aktivitātes;  Amatiermākslas norises – 3 aktivitātes; Profesionālās mākslas 
norises – 2 aktivitātes;  Cita veida norises ( izstādes, tikšanās, literāri pasākumi) – 2aktivitātes.  

2020. gadā kultūras nama lielajā zāle veikta grīdas vaskošana, pilnībā sakārtots papildināts, 
atjaunots  lielās zāles apgaismojums un pielikti prožektori zālē. 

LONES TAUTAS NAMS 

Lones tautas namā pārskata gadā notikuši 8 pasākumi: Barikāžu ugunskura iedegšana; lekcija par 
sēklu materiālu dārza kopšanu, sēklu tirdzniecība uz vietas; balle ar Gundaru Vecumnieku; 2 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas; Saukas 15. pagasta svētki; pasākums bērniem ar suņu 
draugiem no Valmieras; |Elīnas Šimkus koncerts.  

Tika sveikti gada garumā sava pagasta teritorijā dzīvojošie jubilejās. Bērni sportoja ,kad jau varēja 
kopā ar mūsu sporta organizatori. Tapa jauns noformējums  skatuvei, jauni aizkari zālei 7500 EUR vērtībā. 
Regulāri tika sakopta piederošā teritorija, veidota atbilstošas dekorācijas pasākumiem, gada laikam. 

Tika izstādītas D.Sarkanes un Viesītes mākslas skolas audzēkņu darbi apskatei Pagasta ēkā un 
Tautas namā. Izgatavotas  5 latvju zīmes teritorijas noformēšanai. Izgaismots Tautas namu un tā teritorija 
Ziemassvētkos. Aizdegta lielā egle, klusi bet skaisti! 

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 2020. gadā – 3198, no tiem  – 1013 individuālie apmeklētāji, grupu 
apmeklējumi – 1920, skolēni grupās – 265 (skatīt 17. attēlu). No kopējā apmeklējuma  skaita bezmaksas 
apmeklējumu skaits ir 165. Muzeja darbinieku novadīto ekskursiju skaits muzejā - 107, 
muzejpedagoģiskās programmas - 12, muzeja rīkoto pasākumu skaits - 8, tai skaitā muzejā – 8. 

 

   
Grupu apmeklējums - 60% Individuālie apmeklējumi 

– 32% 

Skolēni grupās – 8% 

17. attēls. Procentuālais muzeja apmeklētāju sadalījums 2020. gadā 
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Muzeja mājas lapa – Viesītes muzejs “Sēlija”: muzejsselija.lv, apmeklējumu skaits gadā – 
11102. Kopējais muzeja krājuma vienību skaits gada beigās – 4332, tai skaitā pamatkrājuma vienību 
skaits – 2069. Jauniegūto krājuma priekšmetu skaits gada beigās – 368, tai skaitā pamatkrājuma vienību 
skaits – 101. Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā ievadīto krājuma vienību skaits – 106 pārskata gādā 
un kopā 890 vienību skaits. 

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. 

Pārskata periodā sarīkotas - 1  izstāde un noorganizēti vairāki pasākumi (“Vēlās brokastis muzejā” – 
reizi mēnesī. Tikšanās ar dzelzceļniekiem un viņu ģimenēm; Prof. Paula Stradiņa dzimšanas diena; Bērnu 
un jauniešu mākslas darbu izstāde “Mana lauku sēta”; Represēto atceres brīdis pie piemiņas zīmes 
padomju genocīda upuriem Viesītē, Brīvības ielā 10; Paula Stradiņa vārda svētki. Atceres brīdis 
pie piemiņas akmens mājas vietā, kur dzimis prof. Pauls Stradiņš; Atceres  brīdis pie piemiņas akmens 
ebreju genocīda upuriem; Viesītes muzeja “Sēlija”20.dzimšanas diena; Dzelzceļnieku svētku atcere Mazā 
Bānīša parkā). 
 

10. BĀRIŅTIESA 

2020.gadā Covid -19 radītās krīzes 
ietekmē bāriņtiesas darbs kļuva 
sarežģītāks. Iespēju robežās darbs tika 
organizēts  attālināti. Tomēr bāriņtiesu 
darba specifika prasa  tikšanos, 
apsekošanas un konsultācijas klātienē. 
Bija jādomā, kā organizēt darbu tā, lai 
tas būtu iespējami droši bērniem, 
ģimenēm un darbiniekiem. Bāriņtiesas 
sastāvs nav mainījies. 2019. gada 19. 
septembrī, ar Viesītes novada domes 
lēmumu, Viesītes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja un 3 bāriņtiesas locekļi,  
atkārtoti uz pieciem gadiem (līdz 2024. 
gada 1. oktobrim) tika ievēlēti 
bāriņtiesas sastāvā.  

Bāriņtiesa Covid – 19 laikā 
turpināja paaugstināt kvalifikāciju,  bāriņtiesas psihologs  apguva zināšanas savā darba jomā. 
Piedalījāmies semināros dažādās platformās, risinot  aktuālos jautājumus par bāriņtiesu reformu.  

Salīdzinot ar iepriekšējo  2019. gadu, bāriņtiesas darba apjoms kopumā ir manījies. Ir 
samazinājies bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu skaits un pārraudzībā saņemto lietu skaits. Bērni 
ir izauguši un sasnieguši pilngadību. Aizbildņu ģimenēs atrodas 8 mūsu novada bērni. Bāriņtiesa veic 
darbu ar aizbildņiem un audžuģimenēm, kurās ievietoti 15 bērni no citām bāriņtiesām un lietas nodotas 
mūsu pārraudzībā. Aizbildnība un mantas pārraudzība izbeigta 4 pilngadību sasniegušajiem bērniem. 
Pārraudzībā atrodas 7 lietas par bērna mantas pārvaldīšanu.  Bāriņtiesas lietvedībā atrodas 89 lietas. 
2020. gadā no jauna iesāktas 16 lietas. Daudzos gadījumos jauna lieta neveidojas. Ģimeņu konflikti 
un domstarpības tiek atrisinātas uzklausot, veicot pārrunas un sniedzot konsultācijas. Kvalitatīvi un 
savlaicīgi tiek rasts risinājums.   

Jau vairākus gadus no bāriņtiesas darbības administratīvās teritorijas neviens bērns neatrodas 
un  nav no jauna ievietots institūcijā.  

18. attēls. Bāriņtiesas darbs skaitļos 

mailto:info@muzejsselija.lv
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Ģimeņu 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. Bāriņtiesas psihologs ir nodrošinājis palīdzību ģimenē, pēc 
bāriņtiesas  pieprasījuma. Ir sagatavoti atzinumi bāriņtiesai un tiesām pēc  policijas pieprasījuma.  

Lai ģimenēm nodrošinātu profesionālu atbalstu, konsultācijas un apmācības, turpinās sadarbība 
ar Latgales ģimeņu atbalsta centru “Daugavpils” un Jēkabpils Ģimenes un audžuģimenes atbalsta 
biedrību “DOMUS”. 2020. gadā 4 bērni tika ievietoti nodibinājumā “Allažu bērnu un ģimenes atbalsta 
centrā”. No tiem 3 bērni saņēma rehabilitāciju, 1, bērnam tika nodrošināta padziļināta psiholoģiskā 
izpēte. 2 mātēm un 3 bērniem tika sniegta palīdzība, kā vardarbībā cietušajiem. 1 bērns tika ievietots 
Ģimenes atbalsta centrā Jēkabpils uz laiku, kamēr tika piemeklēta audžuģimene, jo vecākiem tika 
pārtrauktas aizgādības tiesības. 

2020. gadā ar Zemgales un Latgales rajona tiesu spriedumiem aizgādības tiesības atņemtas 
divām mātēm kopā par 5 bērniem un vienam tēvam par 1 bērnu. Zemgales rajona tiesā iesniegts 
prasības pieteikums par aizgādības tiesību atņemšanu vienam tēvam un vienai mātei par 5 bērniem. 
Lieta ir izskatīšanas procesā. Divos gadījumos Bāriņtiesa lūgusi Valsts policiju ierosināt krimināllietu 
pēc Krimināllikuma 174. panta 1. daļas.  

Lai nodrošinātu vienotu, ātru un drošu saziņu ar citām valsts institūcijām, bāriņtiesa izmanto 
dažādas sistēmas e-vidē- Parvaldiba.lv, Visvaris.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) 
aizstāvēšana rajona tiesās. Vienā lietā tiesājamies jau gadu. 

Bāriņtiesas uzraudzībā ir 8 personas ar rīcībspējas ierobežojumiem, kurām nodibināta 
aizgādnība. Zemgales rajona tiesā 2 Civillietās sniegts atzinums par personas rīcībspējas 
ierobežojuma apjomu. 

Bāriņtiesa savas darbības administratīvajā teritorijā veic notariālās darbības: sagatavo 
dokumentu projektus, nostiprinājuma lūgumus, apliecina darījumus, pilnvaras, paraksta īstumu un veic 
notāra uzdevumus. 2020. gadā Bāriņtiesa par notariālajām darbībām ir iekasējusi valsts nodevu – 
1833,18 EUR apmērā. 

Jāatzīmē, ka 2021. gads ir Bāriņtiesu jubilejas gads. Ar 1996. gada 1. martu Latvijā tika izveidotas 
bāriņtiesas un pagasttiesas Bāriņtiesas darbojas jau 25  gadus. Viesītes novada bāriņtiesas darbinieki 
vienotā sastāvā strādā jau no  iepriekšējās reformas no  2009. gada 9. septembra.  
 

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 1074 iesniegumi un pieņemti attiecīgi lēmumi 

par sociālās palīdzības piešķiršanu, sociālo pakalpojumu, asistenta pakalpojumu, sociālās rehabilitācijas 
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un sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamību. Veikts sociālais darbs ar gadījumu vairāk kā 70 

ģimenēs. Noslēgti līgumi par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu 14 gadījumos. Izskatīts 1 gadījums 

un pieņemts lēmums par valsts apmaksātā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību. Izskatīts 

1 gadījums par īslaicīgās sociālās aprūpes piešķiršanu un pieņemti attiecīgi lēmumi, izskatīti 7 gadījumi 

par ilglaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību un pieņemti attiecīgi lēmumi. Sociālā 

palīdzība piešķirta un pieņemti attiecīgi lēmumi 1320 gadījumos.  

Lai vientuļie vecie cilvēki pēc iespējas ilgāk savas vecumdienas varētu pavadīt savā ierastajā vidē – 

mājās, tiek nodrošināts pakalpojums „Aprūpe mājās”. Uz 2020. gada 1.janvāri pakalpojumu „Aprūpe 

mājās” saņēma 18 personas. 

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

tēmām: NLP metodes un to pielietošana sociālajā darbā; darbs ar elektroniskajiem dokumentiem, 

elektroniskais paraksts; sociālā darba klienta problēma; vardarbības riski, to novērtēšana un novēršana 

sociālajā darbā; korupcijas novēršana; izdegšanas mazināšana, iekšējo resursu un līdzsvara 

atjaunošana; sociālais darbs pēc ārkārtas situācijas – metodes, pieejas, risinājumi; no psihoaktīvām 

vielām atkarīgo personu sociālā rehabilitācija; konflikti un to risināšana sociālā darba praksē.  

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. 

12. JAUNATNES JOMA 

2020. gads neapšaubāmi ir bijis izaicinājumu, neierastu notikumu un pavērsienu pilns gads. Tāpat 

kā visā valstī, arī Viesītes novadā ierobežojumi ieviesa savas pārmaiņas, bet, neskatoties uz 2020. gada 

mestajiem izaicinājumiem, Viesītes novada Jaunatnes iniciatīvu centram aizvadītais gads ir bijis dažādu 

jauninājumu pilns (skatīt 19. attēlu). 

 

 19. attēls. Paveiktie darbi 2020. gadā 



Viesītes novada pašvaldības publiskais pārskats 2020 
 

34 
 

Par Viesītes novada Jaunatnes iniciatīvu centra aizvadītā gada spilgtāko notikumu kļuva 

Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra  telpu vienkāršota atjaunošana LEADER programmas projekta 

“Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana” ietvaros. Visas vasaras garumā 

jauniešu centrā darbojās būvnieki, kuri nomainīja grīdas segumu, pārkrāsoja sienas un izveidoja  jauniešu 

telpu jeb “ideju kasti”. Centriņa jaunās telpas tika atklātas septembra beigās – laikā, kad ierobežojumi 

atļāva pasākumu organizēt klātienē. Viesītes Jaunatnes iniciatīva centra telpu “atsvaidzināšana” un 

inovācijas – ideju kastes izveide, bija svarīgs notikums. Telpu atjaunošana ļauj bērniem un jauniešiem 

savu brīvo laiku pavadīt mājīgās un gaišās telpās. Savukārt, ideju kaste – telpa, kuras galvenais elements 

ir tāfeles siena, dod vietu jauniešiem radīt arvien jaunas idejas, noturēt sanāksmes un dažādas citas 

aktivitātes. Pirms stingrākas ierobežojumu ieviešanas, Viesītes novada jauniešu dome jaunajās telpās 

paspēja noorganizēt Kino vakaru.  

Latvijā pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību 

vietā, kas nozīmē pārmaiņas arī Viesītes novadā. Ar mērķi uzsākt ilgtermiņa starpnovadu un 

starpinstitūciju sadarbību jaunatnes darba  jomā starp pašvaldībām un stiprināt jaunatnes jomā iesaistīto 

personu un institūciju kapacitāti, 2020.gadā tika uzsākts projekts “KOPĀ vienā virzienā”. Projektā 

kopīgi darbojas jaunatnes jomā iesaistītie speciālisti un jaunieši no Krustpils, Jēkabpils, Aknīstes, 

Viesītes, Salas novada pašvaldībām un Jēkabpils pilsētas pašvaldības, projekta kā partneris iesaistīsies 

arī Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Aizvadītajā gadā jau ir notikušas vairākas tikšanās starp jaunatnes 

lietu speciālistiem, izrunājot gan nākotnes vīzijas, gan stāstot par saviem labajiem piemēriem jaunatnes 

darbā novados. Tāpat arī ir notikušas tiešsaistes apmācības, kopīgi darbojoties jauniešiem no visām 

pašvaldībām, jaunatnes lietu speciālistiem, kā arī pašvaldību darbiniekiem, kas saistīti ar jaunatnes darbu. 

Darbs projektā ar pašvaldībām turpināsies arī 2021.gadā. 

Tāpat arī 2020.gadā turpināta sadarbība ar Politikos tyrimų ir analizės institutas Lietuvā, ar 

kuru sadarbību parakstīti vairāki mandāti par jauniešu projektu organizēšanu. Gada sākumā divas 

Viesītes novada jaunietes un jaunatnes lietu speciāliste devās uz Lietuvu, kur norisinājās starptautisks 

Erasmus+ programmas projekts „Sustainable Entrepreneurship Academy”. Tā bija jauniešu apmaiņa par 

ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, kā arī biznesa idejas radīšanu. Šāda veida apmācības ļauj ikvienam iziet no 

savas komforta zonas, iegūt jaunas zināšanas, iegūt jaunus kontaktus, kā arī noteikti pilnveidot sevi kā 

personību. Tomēr jāatzīst, ka saistībā ar ceļošanas ierobežojumiem un epidemioloģisko situāciju pasaulē, 

vairākas paredzētās starptautiskās apmācības, kur varētu doties arī Viesītes novada jaunieši, tika atceltas 

vai pārceltas uz nenoteiktu laiku. 

Šie ir tikai spilgtākie notikumi, kas notikuši aizvadītajā gadā. Kā katru gadu, arī pagājušajā gadā tika 

organizēta nu jau sestā Sēlijas jauniešu diena, kas šogad notika Jēkabpils novada Dunavā. Kā katru 

gadu, arī 2020.gadā no Viesītes novada tika organizēts transports nokļūšanai uz jauniešu dienu Viesītes 

novada jauniešiem. No Viesītes novada jauniešu dienās piedalījās 13 jaunieši. Tāpat arī Viesītes 

Jaunatnes iniciatīvu centrā katru mēnesi tika veidots aktivitāšu plāns tematiski mēneša aktuālajiem 

svētkiem, organizēti dažādi spēļu turnīri un citas aktivitātes. 

Novada jauniešiem regulāri tiek sniegta aktuāla informācija par iespējām, pasākumiem un 

semināriem gan Viesītes novada mājaslapā: www.viesite.lv, gan facebook lapā: Viesītes jaunatnes 

iniciatīvu centrs.    

www.viesite.lv
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13.  KAPITĀLSABIEDRĪBAS 

Viesītes novada pašvaldībai ir 3 radniecīgās kapitālsabiedrības un  3 finanšu ieguldījumu sabiedrības 
(skatīt 12. tabulu). Saukas Dabas parka biedrība – 142 EUR biedru nauda. 

Radniecīgās kapitālsabiedrības: 
 SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”;   

 SIA “Viesītes komunālā pārvalde”;  

 SIA “Viesītes transports”.  

Biržās kotētās un nekotētās kapitālsabiedrības: 
 SIA’’ Vidusdaugavas SPAAO’’; 

 SIA’’ Jēkabpils autobusu parks’’. 

12.tabula. Viesītes  novada  kapitālsabiedrības un finanšu ieguldījumu sabiedrības 

Kapitālsabiedrības nosaukums Līdzdalība 
(%) 

Kapitālsabiedrību  dati (EUR) 

pašu kapitāls 
perioda 
sākumā 

pašu kapitāls 
perioda beigās 

SIA  "Viesītes veselības un sociālās  aprūpes 
centrs'' 

100 34100 117763 

SIA "Viesītes komunālā pārvalde" 100 1939772 1848623 

SIA "Viesītes transports'' 100 110779 105330 

Saukas Dabas parka biedrība 0 142 142 

SIA "Jēkabpils autobusu parks" 9.00 3391635 3694407 

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" 1.90 -896581 -744132 

 

13.1. SIA  "VIESĪTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS'' 

Galvenie pamatdarbības veidi:   
 pārējā darbība veselības aizsardzības jomā; 

 sociālā aprūpe ar izmitināšanu; 

 citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports;  

 sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana; 

  pārējā apmešanās vietu darbība; 

 cita veida ēdināšanas pakalpojumi. 

Sabiedrība pārskata gadu strādājusi stabili, pilnībā izmantojot jaunās telpas. 2019.gada novembrī 
Sabiedrība pārcēlās uz jauno ēku Smilšu ielā 39. 

Gadā izpildītas ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā 14624 gultu dienas, īslaicīgās sociālās aprūpes 
nodaļā 7460 gultu dienas un dienas stacionārā 20 gultu dienas. 

Neskatoties uz ārkārtas situācijas Covid-19 vīrusa izplatības dēļ negatīvo ietekmi uz Sabiedrības 
saimniecisko darbību, pārskata gads noslēgts ar 83 663 EUR peļņu. 

Sabiedrība turpmāk plāno iespēju robežās nesamazināt darba apjomus. Šajā sakarā jāpiebilst, ka 
būtiski to ietekmē sarežģītā situācija valstī Covid-19 vīrusa izplatības dēļ.   

Sniegto pakalpojumu cenas, ņemot vērā visu apstākļu kopumu: klientu pensijas un viņu piederīgo 
maksātspēju, saņemto ārpakalpojumu un preču cenas, ar 01.01.2020 tika palielinātas. Zemā 
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pieprasījuma dēļ 2021.gadā Sabiedrība nepagarināja līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par dienas 
stacionāra pakalpojumu sniegšanu. 

2021.gadam peļņas pieaugums netiek plānots. Ar 2021.gada 1.janvāri ievērojami palielināsies 
izdevumi darbinieku darba samaksai, jo valstī tika pacelta minimālā darba alga. Līdzekļus paredzams 
pakāpeniski tērēt, vēl joprojām, jauno telpu iekārtošanai. Plānots atjaunot mīkstā inventāra resursus, 
līdzekļus tērēs tehniskās bāzes atjaunošanai un pamatlīdzekļu iegādei. 2020.gadā tika plānots iegādāties 
jauns transportlīdzeklis, saskaņojot ar kapitāldaļu turētāju, jo vecais transportlīdzeklis tehniski nolietojies,  
taču to realizēt apgrūtināja ārkārtas situācija valstī. To izdevās īstenot šogad janvārī: ir iegādāts gan 
autotransports,  gan jauna datortehnika saimnieciskās darbības veikšanai. 

Plānots 2021.gadā labiekārtot un apzaļumot centra teritoriju, kā arī daļai telpu veikt kosmētisku 
remontu. Lai nodrošinātu precīzu produktu un kalkulāciju uzskaiti iegādāsimies datorprogrammu. Darba 
ņēmēju skaits 2020.gada ietvaros netika palielināts par vienu štata vienību kā bija plānots. Vidējais 
darbinieku skaits 2020.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par vienu. 2021.gadā 
plānojam palielināt darbinieku skaitu par vienu štatu vienību. Galvenā uzmanība tiks pievērsta jaunu 
klientu uzņemšanai, sniegto pakalpojumu kvalitātes saglabāšanai un uzlabošanai.  Lai to sekmīgāk 
panāktu un nodrošinātu, darbinieku atalgojums tiks palielināts, darbinieki tiks motivēti ar piemaksām 
ņemot vērā to, ka darba apstākļi ir sarežģījušies un darbiniekiem ir paaugstināta atbildība strādājot ar 
klientiem.  

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. 
2020.gada martā un decembrī Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā un turpinās 
vēl joprojām ar COVID-19 vīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas 
attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, līdz ar to, pastāv 
ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju.  

Pārskata gadā uzņēmums strādāja ar peļņu, optimāli izmantojot darbaspēka resursus. Valdes 
loceklis piedāvā no pārskata gada peļņas segt iepriekšējo gadu zaudējumus. 
 

13.2. 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 5449 EUR. Sabiedrība 
pārskata periodā nav mainījusi pakalpojumu izcenojumus, bet strādājusi pie resursu efektīvākas 
izmantošanas. Pārskata gadā tika veiktas investīcijas tehnikas savlaicīgam remontam, kā arī par 8678 
EUR autobusa parka atjaunošanai iegādāts autobuss Neoplan ar 36 pasažieru vietām.   

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu neto apgrozījums COVID-19 pandēmijas tiešā ietekmē samazinājies 
par 21%, tieši skarot pasažieru pārvadājumu jomu, kuros apgrozījums samazinājies par 49,3%. 
Uzņēmuma bruto rentabilitāte ir 14,17%, kas ir par 0,9% vairāk kā iepriekšējā gadā. Uzņēmuma 
likviditātes koeficients ir 3.3,  kas norāda uz pilnīgi pietiekamu apgrozāmo līdzekļu daudzumu visu saistību 
izpildei. 

Lai nodrošinātu uzņēmuma spēju nākotnē darboties pasažieru pārvadājumu jomā 2021.gadā plānots 
strādāt pie sadarbības plānu izstrādes ar Autotransporta direkcijas izsludinātā iepirkuma konkursa 
uzvarētājiem. Turpinoties izmaksu pieaugumam degvielas un atalgojuma tirgū, tiks vērtēta 
nepieciešamība veikt uzņēmuma sniegto pakalpojumu izcenojumu palielināšanu. 

13.3. 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; 
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 Notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos. 

Asenizācijas pakalpojumi; 

 Ūdens ieguve, uzkrāšana, sagatavošana lietošanai, padeve un piegāde lietotājam; 

 Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana,  apsaimniekošana un uzturēšana; 

 Pašvaldības dzīvokļu izīrēšana; 

 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  2020. gadā  : SIA Jēkabpils PMK, 
SIA ''WARMY'', AS ”Latvenergo'', SIA ''Vidusdaugavas SPAAO'', SIA ''Astarte - Nafta'', IK Būvzinis - J, SIA 
“Transgros”, SIA “Siltie nami”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, 
SIA ''Ekostandarts tehnoloģijas'', SIA “Watex”. 

2020. gadā uzmanību veltījām Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības sakārtošanai, 
realizējot būvprojektu - ’’Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, 2.kārta’’, kā arī deleģēto 
komunālo  pakalpojumu nodrošināšanai – siltuma ražošanai un piegādei Viesītē, dzeramā  ūdens un  vidē 
novadīto notekūdeņu kvalitātei. 

Projektam ’’Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē’’ beidzies 
Latvijas investīciju un attīstības aģentūras projekta pēcuzraudzības periods. Projektam 
''Ūdenssaimniecības attīstība Viesītes pilsētā'' Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
iesniegta pēdējā gada pēcuzraudzības atskaite. Veikta būvprojekta ''Viesītes notekūdeņu attīrīšanas  
iekārtu  būvniecība, 2.kārta'' realizācija, tika noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu, autoruzraudzību un 
būvuzraudzību. Saņemts aizdevums Valsts Kase būvprojekta realizācijai. Veikti būvdarbi, uzsākti iekārtu 
ieregulēšanas darbi, tiek gatavota dokumentācija iesniegšanai Būvvaldē būves nodošanai ekspluatācijā. 
Veikta Sporta ielas iekšpagalmu kanalizācijas tīklu posma hidrauliskā skalošana. Veikta ūdensapgādes 
pieslēgumu izbūve Mazezera ielā 5 individuālajām privātmājām. Uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta 
kvalitatīva ūdens piegādei Eķengrāves ciema iedzīvotājiem.  Veikti ūdensapgādes avārijas remontdarbi 
Viesītes un Elkšņu ūdensapgādes tīklos Patstāvīgi likvidēti, iedzīvotāju neapzinīgas rīcības izraisīti, 
nosportojumi kanalizācijas tīkos Viesītē, Cīruļos, Elkšņu un Lones ciemos. Veikti remontdarbi dzīvojamās 
mājās - ieejas jumtiņu remonts un jumtiņu seguma atjaunošana, ventilācijas kanālu izvadu remonts un 
atjaunošana, soliņu, logu, durvju remonts, jumta segumu atjaunošana, paneļu šuvju atjaunošana, 
iekšējās kanalizācijas un ūdensvada cauruļu, lodžiju norobežojošo konstrukciju remonts, pļauta zāle, 
ziemas laikā pastāvīgi attīrīti piebraucamie ceļi pie mājām un stāvvietas no sniega sanesumiem. Atbilstoši 
ugunsdrošības noteikumu prasībām veikta ēku stāvu numerācija. Tika sagatavoti Ēku tehniskās 
apsekošanas atzinumi un izstrādāti Ēku energosertifikāti dzīvojamām mājām Meža iela 21, Viesītē un 
Meža iela 23, Viesītē, izstrādāta dokumentācija dzīvojamai mājai Meža ielā 21, Viesītē energoefektivitātes 
paaugstināšanai, sagatavots un iesniegts projekta pieteikums finanšu institūcijā ALTUM dzīvojamās 
mājas Meža ielā 21, Viesītē dalībai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmā. Ir 
saņemts ALTUM atzinums par projekta dalību programmā. ALTUM notiek vērtēšana dokumentācijas 
priekš atzinuma saņemšanai. 

Pašvaldības dzīvokļos veikta dūmu detektoru uzstādīšana, veikta 20 plastmasa logu un 8 balkona 
durvju maiņa, kā arī santehnikas armatūras, elektroinstalācijas remontdarbi un logu stiklošana. Izvesti 
cietie sadzīves atkritumi 551.44 tonnas, dalīti vāktie jauktie atkritumi 13.68 tonnas, lielgabarīta atkritumi 
36.48 tonnas, azbestu saturošie atkritumi 3.04 tonnas, nolietotās riepas 0.78 tonnas, dažādi atkritumi, 
kuri nesatur bīstamas vielas 0.338 tonnas. Turpinot pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 
uzstādīti 30 konteineri bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai.  

Covid -19 pandēmijas  laikā samazinājušies ieņēmumi no pirts pakalpojumiem, jo gan pavasarī, gan 
rudenī pirts bija slēgta, kas radīja vēl lielākus  zaudējumus. 2019 gadā  Sabiedrība iesniedza  iesniegumu 
par  pirts darbības slēgšanu, jo tās darbība  rada zaudējums, bet  kapitāldaļu turētājs – Viesītes novada 
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pašvaldība noraidīja, solot izstrādāt procedūru  pakalpojumu  līdzfinansējuma  nodrošināšanai. Šāda 
procedūra netika izstrādāta. 

Uzņēmuma 2020.gada neto apgrozījums 469 548 EUR. Neto apgrozījums salīdzinot  ar 2019.gadu 
samazinājies par 1,53%.  Samazinājušies ieņēmumi par remontdarbiem, apkuri, īri un  no pirts. Pieauguši 
ieņēmumi no apsaimniekošanas, par atkritumu savākšanu no uzņēmumiem un iestādēm.  Pārdoto 
pakalpojumu ražošanas izmaksas 2020.gadā sastādīja 628 628   EUR.    Izmaksu samazinājuma pamatā 
– samazinājās izdevumi apkurei, izdevumi māju remontiem, norakstīti mazāk šaubīgo debitoru parādi un 
samazinājās  neatskaitāmais pievienotās vērtības nodoklis, savukārt pieauga izdevumi par atkritumu 
apglabāšanu poligonā ‘’Dziļā vāda’’ un dabas resursu nodoklis, vairāk norakstīti debitoru parādi. 

Sabiedrība 2020.gadu noslēgusi ar zaudējumiem 90 613 EUR apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu zaudējumi samazinājušies par 20,39%. Zaudējumu pamatā ir tas, ka realizēto Eiropas Savienības 
projektu līdzfinansējums ir iekļauts pamatlīdzekļu nolietojumā, bet nav  iekļauts ūdens, kanalizācijas un 
siltumenerģijas tarifu aprēķinos, kā arī  ieņēmumi no pirts. Zaudējumus plānots segt no nākamo gadu 
peļņas. Lai neveidotos zaudējumi veiksim ieņēmumu-izdevumu detalizētāku analīzi pa pakalpojuma 
veidiem un izmaksu pozīcijām, izvērtēsim tarifu atbilstību aktuālajai situācijai, neatbilstības gadījumos 
iesniegsim aktualizētus tarifu projektus apstiprināšanai kapitāldaļu turētājam. Dividendes netiek 
aprēķinātas. Finanšu stāvoklis nestabils, bet Sabiedrība savlaicīgi norēķinās ar piegādātājiem par 
saņemtajiem pakalpojumiem un precēm ražošanas un pakalpojumu nodrošināšanai.  

14. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA 

Sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana Viesītes novada 
pašvaldības policijā 2020. gada laikā 
reģistrēti 28 iesniegumi no Viesītes 
novada iedzīvotājiem un juridiskām 
personām, saņemti un apkalpoti 312 
personu izsaukumi, joprojām 
iedzīvotājiem ir tendence izteikt vai 
piezvanot mutiskas sūdzības, bez 
rakstiska iesnieguma iesniegšanas, 
baidoties no iespējamajām sekām. 
Gada laikā saņemtas 314 
informācijas, kuras no pašvaldības 
policijas puses tika pārbaudītas, 
lielākoties šīs informācija apstiprinājās. 
Par saistošo noteikumu nepildīšanu 

brīdinātas 64 personas. Viesītes novada pašvaldības policijā ar dažādiem jautājumiem griezušies 
304 Viesītes novada iedzīvotāji, 164 gadījumos veikts darbs ar nepilngadīgām personām. Veikts 38 
reidi novada ūdenstilpju apsekošanā, pārbaudīti 343 makšķernieki, izņemti 5 neatļautie zivju ķeršanas 
rīki, 4 tīkli Saukas ezerā un izveidota aukla ar 82 āķiem ar dzīvo zivtiņu plēsēju ķeršanai. Sadarbība ar 
citiem dienestiem – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Valsts policiju, Probācijas dienestu 52 gadījumos, 
pārbaudīti 72 transportlīdzekļi un to vadītāju dokumenti. 2 gadījumos sniegta palīdzība Valsts 
neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam, pavadot slimnieku uz Daugavpils psihoneiroloģisko 
slimnīcu.  

Sadarbībā ar Viesītes novada īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisiju 64 gadījumos veikta 
īpašumu un 28 gadījumos ceļu stāvokļa apsekošana. Viesītes novada pašvaldības policija par 
izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Viesītes novadā sastādījusi 19 administratīvā pārkāpuma 
protokolus un 1 procesu 2 protokoli lēmuma pieņemšanai nosūtīti pēc piekritības Valsts policijai. Veikta 
sabiedriskās kārtības nodrošināšana 12 publiskajos pasākumos, Aizvadītajā gadā pašvaldības 
policija veica darbu ar Viesītes novada domes nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas 
komisiju, tika apsekoti daudzi īpašumi, par dažādiem pārkāpumiem (iepriekšējā gadā nenovāktās koku 

20. attēls. Pašvaldības policijas jaunā automašīna 
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lapas, kūla, piesārņojums, invazīvie augi u.c.) tika izsūtītas 101 brīdinājuma vēstules, 98% aizrādījumi 
tika ņemti vērā, nekārtības novērstas.  

2020. gadā Viesītes novada pašvaldība iegādājās jaunu automašīnu, kuru no decembra ikdienas 
patruļām izmantos Viesītes novada Pašvaldības policija (skatīt 20. attēlu). Jauniegādātā automašīna 
Dacia Duster atbilst operatīvā transportlīdzekļa krāsojumam, tai ir noteikts trafarējums ar novada 
simboliku, kā arī speciālo operatīvo dienestu aprīkojums – bākugunis, sānu prožektori, skaņas signāls, 
video novērošanas kameras un nodalījums aizturēto pārvadāšanai . 
 Sakarā ar COVID 19 noteiktajiem ierobežojumiem aizvadītais gads valstī bija smags, ko arī izjuta 
pašvaldības policija veicot nepārtrauktu ierobežojumu izpildes kontroli, jo šajā laika periodā informācija 
par pārkāpumiem ienāca pastāvīgi. Ceram, ka 2021.gadā stāvoklis valstī uzlabosies.  
 

15. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBA 

 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  plānoto un par 
paveikto tika atspoguļota dažādos plašsaziņas līdzekļos: laikrakstā 
„Brīvā Daugava” ; radio- „Radio1” un Latvijas pašvaldību savienības 
izdevumā „Logs”, Vidusdaugavas TV. Pārskata gadā tika izdoti 10 
Viesītes pašvaldības informatīvie izdevumi „Viesītes Novada 
Vēstis” 1300 eksemplāru tirāžā katru mēnesi (skatīt 21.attēlu). 
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. 

                                                                         

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. 2020. gadā tīmekļa vietnē ievietots: 392 aktuālās 
ziņas; izsoļu paziņojumi un izsoļu noteikumi; sniegta informācija 
par projektiem; informācija par pašvaldības iepirkumiem, 
lēmumiem un līgumiem; 16 Domes sēžu lēmumu projekts un 
Domes sēžu protokols (ievietotas arī audio ieraksts arhīvā. 
Sadarbībai ar nevalstisko sektoru Viesītes novada pašvaldība 
2020. gadā turpināja uzturēt un papildināt atsevišķu sadaļu 
pašvaldības mājas lapā – sabiedriskās un reliģiskās 
organizācijas, kur ikvienai organizācijai ir iespēja publiskot 
informāciju par sevi. 2020. gadā Viesītes novads aktīvi tika 

21. attēls. Viesītes novada 
Vēstis 

22. attēls. Pašvaldības sociālo 
tīklu konti 
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pozicionēts sociālajos tīklos. Sociālajā tīklā facebook.com, Viesītes novadam ir 1243 sekotāji, 
instagram.com konta sekotāji – 563,  un Whatsapp – 106 (skatīt 22. attēlu un 13. tabulu).  

 
13.tabula. Sociālo tīklu sekotāju skaita izmaiņas pret iepriekšējo gadu 

Sociālais tīkls 2019. gads 2020. gads Izmaiņas 

Facebook.com 1081 1243 + 62 

Instagram.com 503 563 + 60 

Whatsapp 106 103 - 3 

 

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. Sakarā ar Covid-19 ārkārtas situāciju valstī un pandēmijas ierobežošanas pasākumiem, tad 
šādas sanāksmes pārskata gadā nenotika.  

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, 2020. gadā tika 
piešķirti 35 Viesītes novada pašvaldības Goda raksti un Pateicības, bet to  pasniegšana notika 
2021. gada 16. maijā,  kas, ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī 2020. gada novembrī – valsts 
svētkos, nevarēja notikt. Viesītes novada pašvaldība aicināja personas, kurām piešķirti Goda raksti un 
Pateicības ierasties Mazā Bānīša parkā iepriekš noteiktā laikā, lai saņemtu savu apbalvojumu (skatīt 23. 
attēlu). 
  

23. attēls. Apbalvojumu saņemšana 2021. gada 16. maijā 
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1. pielikums 
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2. pielikums  


