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Ievads              

 
Uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķis ir identificēt un izcelt svarīgākos attīstības 

jautājumus novadā, izstrādāt priekšlikumus novada administrācijas darba plānošanai un 
turpmākajām rīcībām, analizēt iepriekšējā gadā veikto. Ziņojums nav visaptveroša analīze, tas 
iezīmē svarīgākos attīstības jautājumus. Nepieciešamību uzraudzīt attīstības dokumentu 
ieviešanu nosaka Viesītes novada Attīstības programma 2014.–2020. gadam (turpmāk tekstā 
AP), kas apstiprināta 2014. gada 19. marta domes lēmumu Nr.19, ar 2020. gada 19. novembra 
lēmumu Nr. 9 Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam darbības termiņš 
pagarināts līdz brīdim, kad stāsies spēkā jaunizveidojamā Jēkabpils novada plānošanas 
dokumenti. Laika periods, par kādu uzraudzības ziņojums sagatavots, ir 2018. - 2020. gads. AP 
uzraudzības ziņojuma rezultātā Viesītes novada pašvaldībā izveidota politikas rezultātu rādītāju 
tabula, kurā balstoties uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem redzamas izmaiņas rādītājos. 

„Viesītes novada attīstības programma 2014.-2020. gadam” ir vidējā termiņa 
plānošanas dokuments. Tajā ir noteiktas vidējā termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzieni, 
uzdevumi un to sasniegšanai izvirzītas rīcības sešu gadu periodam. Izstrādājot AP ņemti vērā 
valsts attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju – „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2030. gadam” un vidējā termiņa attīstības plānošanas dokumentu „Nacionālo attīstības plānu 
2020. gadam”, Zemgales plānošanas reģiona plānošanas dokumentus, dažādu Viesītes novada 
pašvaldības iestāžu stratēģiskos dokumentus, kā arī Viesītes novada un apkārt esošo novada 
pašvaldību attīstības scenārijus. 

Rīcības plāns tiek aktualizēts pēc vajadzības. Investīciju plāns tiek aktualizēts ikgadēji. 
Tas ir mērķu, pasākumu un rīcību īstenošanas instruments, kas ir saistīts ar pašvaldības budžeta 
plānošanu. Lai varētu sasniegt noteiktos mērķus un realizēt uzdevumus, nepieciešama 
dokumenta ieviešanas uzraudzība. Uzraudzības sistēmas elementi ir uzraudzības rādītāji un 
uzraudzības institūcijas.  

Ieviešanas uzraudzība jāveic regulāri visa ieviešanas perioda garumā. Ikgadējā ziņojuma 
sagatavošanai par AP realizāciju iespējams izmantot trīs tabulas: teritorijas attīstības rādītāju 
tabulu, darbības rezultātu rādītāju tabulu, kā arī uzdevumu un rīcības izpildes uzraudzības 
tabulu. Savukārt 3 gadu pārskata ziņojuma sagatavošanai tiek izmantota politikas rezultātu 
rādītāju tabula, kura tiek balstīta uz iedzīvotāju aptauju.  

Attīstības uzraudzība nodrošina iespēju: 
 izvērtēt teritorijas attīstību; 
 izmērīt attīstības programmas īstenošanas rezultātus; 
 novērtēt attīstības programmas īstenošanas rezultātu radīto ietekmi ilgākā 

laika periodā. 
Uzraudzības uzdevumi ir: 

 nodrošināt attīstības programmā nosprausto mērķu sasniegšanu, iezīmējot 
pārmaiņas pašvaldībā kopumā un pa jomām; 

 nodrošināt pašvaldības attīstības izvērtēšanas iespējas; 
 veicināt kvalitatīvu, efektīvu un caurspīdīgu attīstības programmas ieviešanu 

un uzraudzību, nodrošinot ar informāciju par attīstības plānošanas dokumenta 
īstenošanas sasniegumiem - sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētas puses; 

 pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību; 
 veicināt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, komersantu un 

sabiedrības koordinētu darbību pašvaldības attīstības jautājumos. 
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Ziņojumu sagatavojusi Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa. Tās 
galvenais uzdevums ir vadīt un koordinēt uzraudzības procesu, apkopot novada nodaļu datus 
un statistiku, tādējādi secinot, vai attīstības programmā definēto rādītāju sasniegšana norit, kā 
plānots. Uzraudzības īstenošanas mērķis ir sekmēt lietderīgu un efektīvu programmas 
realizāciju dzīvē un savlaicīgi veikt nepieciešamos grozījumus un programmas aktualizācijas 
pasākumus. 
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1.  Attīstības programmas mērķi          
1. tabula 

Saskaņā ar Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju no 2014. līdz 2028. gadam ir izvirzīti 
četri stratēģiskie mērķi: 

Stratēģiskais mērķis 1: Mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada nākotnes 
attīstības iespējām 
Tā kā novads pieredz strauju depopulāciju, ir būtiski apdraudēta novada ekonomiskā izaugsme 
un ilgtspējīgas attīstības iespējas. Šos riskus veicina augstais novada bezdarbs. 
Stratēģiskais mērķis 2: Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti 
Ir būtiski, lai novadā būtu pieejami kvalitatīvi ikdienas pakalpojumi veselības, izglītības, 
sociālajā jomā, būtu sakārtota Viesītes novada infrastruktūra un centru sasniedzamība. Ar 
mērķtiecīgu soļu palīdzību ir jāveicina jauniešu un gados vecāku cilvēku integrāciju darba 
tirgū. 
Stratēģiskais mērķis 3: Attīstīt uzņēmējdarbību 
Novads ir bagāts ar dabas resursiem – tajā ir meži, lauksaimniecības teritorijas, ūdeņi, dabas 
aizsargājamās teritorijas. Šī izteiktā lauku vide veicina tieši šo nozaru attīstību. 
Stratēģiskais mērķis 4: Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu 
Novada unikālā vērtība ir, ka tas var sekmīgi pretendēt uz Sēlijas kultūrvēsturiskā novada 
centra statusu. Sēlijas kultūrvēsturiskais mantojums var tikt izmantots kā tūrisma produkts un 
vienlaicīgi arī vietējo identitāti stiprinošs solis. 

 

2. Prioritātes            

 
Saskaņā ar Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2014. līdz 2028. gadam 

izvirzītām 5 ilgtermiņa prioritātēm ir noteiktas 6 vidējā termiņa prioritātes periodam no 2014. 
līdz 2020. gadam (skatīt 2. tabulu).  

2. tabula 

Ilgtermiņa prioritātes Vidējā termiņa prioritātes 

IP1: Novads kā otrā mājvieta jaunu iedzīvotāju 
piesaistīšanai 

VP1: Sezonas iedzīvotāju piesaiste 

VP2: Gudras novada pārvaldes 
veidošana 

IP2: Ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpojumi VP3: Publiskās infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstība 

IP3: Dabas kapitāla un ainavu ilgtspējīga 
apsaimniekošana 

VP4: Gudra pārvalde pār resursiem 

IP4: Zaļās ekonomikas veicināšana VP5: Atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai 

IP5: Sēlijas kultūras izmantošana tūrisma produktu 
attīstīšanai 

VP6: Viesītes kā Sēlijas reģionālā 
tūrisma 
centra attīstība 

 
  



Uzraudzības pārskata ziņojums Nr.5 par Viesītes novada attīstības programmas (2014.-2020.) izpildi 2018.-2020. gadā   
 

5 
 

3. Viesītes novada vispārējais attīstības raksturojums      

Viens no novada attīstības raksturojošiem rādītājiem ir teritorijas attīstības indekss 
(TAI). Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot 
teritoriju augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni valstī. 

Tas ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina atsevišķi plānošanas reģioniem, republikas 
pilsētām un novadiem.  

Starp 110 novadu pašvaldībām Viesītes novads 2018. un 2019. gadā bija ar negatīvu 
attīstības līmeņa indeksu, mainoties starp pašvaldībām sešu pozīciju intervālā (skatīt 1. attēlu 
un 3. tabulu). Uzraudzības pārskata izstrādes un apstiprināšanas brīdi, nav pieejami dati par 
2020. gadu.   
 

 
1. attēls. Viesītes novada attīstības indekss 

3. tabula 
Attīstības indeksa noteikšanas raksturojošo rādītāju izmaiņas Viesītes novadā 

 
Gads Ekonomiski aktīvo 

individuālo 
komersantu un 
komercsabiedrību 
skaits uz 1000 
iedz. 

Bezdarba 
līmenis 

Trūcīgo 
personu 
īpatsvars 
iedzīvotāju 
kopskaitā 

Kopējais 
noziedzīgo 
nodarījumu 
skaits uz 
1000 iedz. 

Dabiskās 
kustības 
saldo uz 
1000 
iedz. 

Ilgtermiņa 
migrācijas 
saldo 
1000 iedz. 

Iedzīvotāju 
skaits virs 
darbspējas 
vecuma uz 
1000 
darbspējas 
vecuma 
iedzīvotājiem 

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodokļa 
lielums uz 
1 iedz. 

2018. -0,165 0,023 -0,032 0,052 -0,010 -0,038 -0,050 -0,138 

2019. -0,182 -0,005 -0,008 0,024 -0,042 -0,073 -0,047 -0,151 

 
 

Pēc iedzīvotāju skaita Viesītes novads ir viens no mazākajiem novadiem valstī.  Šajā 
pārskatā tiek veikts salīdzinājums par laika periodu no 2018. līdz 2020. gadam.  

Iedzīvotāju skaits Viesītes novadā uz attiecīgā gada 1. janvāri (skatīt 2. attēlu). 
Novērojama tendence katru gadu ievērojamam samazinājumam. 

 

2018. gads

65. vieta

- 0,360 attīstības indekss 

2019. gads

71. vieta

- 0,485 attīstības indekss
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2. attēls. Iedzīvotāju skaits Viesītes novadā uz attiecīgā gada 1. janvāri 

 
Iedzīvotāju skaits pa Viesītes pilsētu un pagastiem uz attiecīgā gada 1. janvāri (skatīt 3. 

attēlu). Novērojama tendence katru gadu nelielam samazinājumam. 
 

 
3. attēls. Iedzīvotāju skaita samazinājums pa pagastiem uz attiecīgā gada 1. janvāri 

 
 

Viesītes novads robežojas ar Neretas, Jaunjelgavas, salas, Jēkabpils un Aknīstes 
novadiem. Vērtējot iedzīvotāju skaita dinamiku, robežojošajos novados, salīdzinoši ar 
iepriekšējā gada datiem, secinām, ka tendence samazināties iedzīvotāju skaitam ir visos 
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novados, bet 2018. gads ir bijis posms, kad iedzīvotāju skaita samazināšanās ir vismazākā, un 
tas ir novērojams visos novados. 

 
 

 
4. attēls. Iedzīvotāju skaita samazinājums pa robežojošajiem novadiem uz attiecīgā gada 

1. jūliju 
 

Iedzīvotāju skaita samazināšanās novērojama visos iepriekš aplūkotajos novados, tas ir 
saistīts ar iedzīvotāju sastāva jeb demogrāfiskā sastāva novecošanu. Tas saprotams kā gados 
vecu, kā arī pirmspensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvara pieaugumu un bērnu īpatsvara 
samazināšanos. Iedzīvotāju novecošana ir sabiedrības attīstības procesa sastāvdaļa, kas ir 
aktuāla parādība gandrīz visā pasaulē un atspoguļo likumsakarības pārejā uz racionālu paaudžu 
maiņas režīmu ar zemu dzimstību un mirstību.
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4. Viesītes novada iedzīvotāju aptaujas izvērtējums       

Viesītes novada iedzīvotāju aptaujas mērķis bija noskaidrot Viesītes novada iedzīvotāju 
viedokli par novadā notikušajām pārmaiņām un aktuālajām problēmām. Iedzīvotāju aptauja notika 
laikā no 2021. gada 1. marta līdz 31. martam. Aptauja bija anonīma. Anketas veidlapa bija pieejama 
VisiDati.lv mājaslapā (www.visidati.lv), publicēta pašvaldības oficiālajā mājas lapā (www.viesite.lv) 
un sociālajā tīklā Facebook, nosūtīta respondentiem uz e-pastu, kā arī sadarbojoties ar Viesītes 
vidusskolu pārsūtīta e-klases lietotājiem.  

Aptaujas anketu elektroniski aizpildīja 122 respondenti un papīra formātā – 9 respondentu, 
kopskaitā – 131 respondentu. Visaktīvāk viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no 26-45 gadam, 
savukārt viskūtrāk aptaujā piedalījušies jaunieši vecumā līdz 18-25 gadiem. Vislielāko aktivitāti 
aptaujā ir uzrādījuši Viesītes pilsētas iedzīvotāji, kuriem seko Saukas pagasta un Rites pagasta, 
Viesītes pagasta, Elkšņu pagastā dzīvojošie un vismazāk interesi izrādījuši ārpus Viesītes novada 
dzīvojošie.  

Aptaujas ietvaros iedzīvotājiem bija jāsniedz vērtējums par dažādiem pakalpojumiem, kas 
pieejami Viesītes novadā, kā arī iedzīvotāji tika aicināti norādīt uz lietām, kuras šobrīd pietrūkst, vai 
ir steidzamā kārtā jārisina novadā.  Aptaujas rezultāti atspoguļoti gan diagrammu veidā, gan 
aprakstoši. Apkopojot izteiktos viedokļus par jautājumiem, kur atbilžu varianti ir, „Apmierina”, 
„Drīzāk apmierina”, „Drīzāk neapmierina”, „Neapmierina” un “Nav viedokļa/neizmantoju”, pozitīva 
jeb apmierinoša vērtējuma rādītājā tika summēti atbilžu varianti “Apmierina” un “Drīzāk apmierina”, 
negatīva jeb neapmierinoša vērtējuma kopējā rādītājā summētas atbildes “Neapmierina” un “Drīzāk 
neapmierina”. 

 

Cik apmierināts/ -a Jūs esat ar katru no šiem pakalpojumiem un jomām 
Viesītes novadā? 

Pirmsskolas izglītība Vispārējā izglītība 

 
Interešu izglītība (pulciņi, Sporta, Mūzikas un 

Mākslas skola) 
Mūžizglītība 
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Aktīvās atpūtas un sporta kvalitāte Iespēja izpausties kultūras un sabiedriskajā 
dzīvē 

 
 
Aptauju veikušie respondentu apmierinātības līmenis ar izglītības, sporta pakalpojumiem un to 
kvalitāti un iespēju izpausties kultūras un sabiedriskās dzīvē ir robešās no 28% līdz 70%, kur 
visaugstāk novērtēta ir aktīvās atpūtas un sporta kvalitāte (70%). Ar pirmskolas izglītības 
pakalojumiem kopumā neapmierināti tikai 12% respondentu, ar vispārējās izglītības 
pakalpojumiem – 21%, ar interešu izglītības pakalpojumiem – 9%, ar mūžizglītības pieejamību 
– 19% un aktīvās atpūtas un spota kvalitāti neapmierināti ir 22%.  savukārt ar iespēju izpausties 
kultūras un sabiedriskajā dzīvē apmierināti ir 62% un neapmierināti – 24% respondentu. 
 
  

Drošības sajūta novadā Sabiedriskā transporta kvalitāte 
 

 
 
Jautājumā par apmierinātību ar drošības sajūtu novadā lielākai respondentu īpatsvars – 79% - 
ir snieguši atbildes “Apmierina” vai “Drīzāk apmierina”. Ar sabiedriskā transporta 
pakalpijumiem ir apmierināti 48% respondentu, bet šo pakalpojumu neapmierināto skaits 
procentos veido 29% no aptauju veikušo skaita. 
  

Veselības aprūpes pakalpojumi Sociālā palīdzība un drošības kvalitāte 
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Vairums aptaujāto veselības pakalpojumus novērtējuši pozitīvi. Ar veselības aprūpes 
pakalpojumiem apmierināti ir 66% un neapmierināti – 24%, savukārt ar sociālās palīdzības un 
drošības kvalitāti apmierināti ir 54% un neapmierināti – 27% aptauju veikušie respondenti. 
 
 

Ielu un ceļu stāvoklis Infrastruktūras atbilstība bērniem, 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem 

 
 
Lielākā daļa respondetu vērtējuši negatīvi novada ielu, ceļu stāvokli un infrastruktūras 
atbilstību bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem. Ar ielas un ceļu stāvokli 
neapmierināti ir 60% un apmierināti 40% respondentu, savukārt ar infrastruktūras atbilstību 
bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem neapmierināti ir 41% un apmierināti – 
27% aptauju veikušie respondentu.  
  

Komunālo pakalpojumu (atkritumu apsaimniekošana, ūdensapgāde, kanalizācija, 
siltumapgāde, dzīvokļu apsaimniekošana) kvalitāte 

 
Ar pašvaldības nodrošināto komunālo pakalpojuma jomu apmierināti ir 46% un neapmierināti 
43% respondenti, kas izmanto šo pakalpojumu, viem 11% respondentu šajā jautājumā nav 
viedokļa vai šo pakalpojumu neizmanto. 
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Darba iespējas Sava darba atalgojums 

 
 

Pašvaldības darbs kopumā 

 
 

Ar novadā nodrošinātajām darba iespējām lielākā daļa respondentu (62%) ir neapmierināti, 
vien 19% respondentu ir apmierināti ar darba iespējām novadā un 19% nav viedokļu šajā 
jautājumā. Ar sava darba atalgojumu apmierināti ir 44% un neapmierināti 19% responedentu, 
savukārt liela daļa (37%) respondetu norādījuši, ka nestrādā algotu darbu. Pašvaldības darbs 
kopumā ir novērtēts pozitīvi – 73% respondentu tas apmierina, 24%-neapmierina un 3% nav 
viedokļa šajā jautājumā. 
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4. 2018.-2020. gada īstenoto projekti un to novērtējums       
 

4.1. Ar Eiropas Savienības atbalstu īstenotie projekti 

Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa 2018.-2020. gadam īstenojusi 18 
dažādu fondu un programmu projektus. Ieviesto projektu rezultātā novada iestādes (skolas, muzejs, 
jauniešu centrs) ir tikušas pie jauniem aprīkojumiem, Viesītes multifunkcionālais stadions aprīkots ar 
žogu, attīstīta (labiekārtota) aktīvās atpūtas vieta pie Viesītes ezera “Pie akmens”, izveidots bērnu 
rotaļlaukums pilsētas centrā pie āža, organizēti vairāki pasākumi ģimenēm, jauniešiem un senioriem, 
rekonstruēti 4 ceļu posmi, novada ezeros ielaisti zivju mazuļi, izstrādāts inovatīvs dokuments Sociālā 
iekļaušanās algoritms, izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Supes purvs”, kurš 
atrodas Viesītes novadā, izveidota atklātas ainavas Supes un Aizdumbles purvos, atvērts labiekārtots 
Dienas centrs Viesītē, pašvaldības speciālisti piedalījušies dažādos pieredzes apmaiņas braucienos 
gan Latvijā, gan Lietuvā, novada iedzīvotājiem sniegta iespēja apmeklēt vingrošanas nodarbības, 
nūjošanas apmācību, peldbaseinu u.c. aktivitātes bez maksas un daudz kas cits, kas paveikts pēdējos 
trīs gados pateicoties ES projektu finansējumam, ieguldot vidēji vien 10-15% līdzfinansējumu no 
pašvaldības. 

Viesītes novada pašvaldība 2021. gadā turpina īstenot 6 projektus: 
 Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā; 
 Atver sirdi Zemgalē; 
 Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide; 
 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai; 
 Mīlestības takas 4.kārta – Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana; 
 Zaļās klases izveide “Rites pamatskolā”. 

Iedzīvotāju aptaujā, kas notika laikā no 2021. gada 1. marta līdz 31. martam, respondentiem 
bija iespēja novērtēt 2018.-2020. gada ar ES atbalstu īstenotos projektus sanumurējot tos no 1 līdz 
12 (skatīt 4. tabulu). Vieta nosaka atbilžu varianta nozīmīguma pakāpi. Augstāko vietu iegūst 
visnozīmīgākais atbilžu variants.  

4. tabula 

Vieta Projekts 
 

1.  Pārbūvēti pašvaldības grants ceļi 

2.  Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā 
(veselību veicinoši bezmaksas pasākumi Viesītes novada iedzīvotājiem) 

3.  Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (atbalsts izglītojamajiem 
individuālas pieejas attīstībā Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā) 

4.  V-R communities (noorganizētas vairākas sporta dienas gan jauniešiem, gan 
ģimenēm, sakārtots bērnu rotaļu laukums pie zaļā tirdziņa, multifunkcionālais 
stadions aprīkots ar žogu, labiekārtota aktīvā atpūtas vieta pie Viesītes ezera) 

5.  Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana (Ideju kastes (Idea 
box) izveide jauniešiem, kā arī veikta telpas vienkāršota atjaunošana, lai uzlabotu 
telpas koptēlu) 

6.  Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā 
stadionā (Uzstādīti skatītāju soliņu komplekti un atkritumu urnas 7 gab., kopā 
nodrošināt sēdvietas 90 cilvēkiem) 

7.  PUMPURS (atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 
Viesītes novada skolās) 
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8.  Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā (uzstādītas 
mazās arhitektūras formas – lapene, šūpoles, kāpšanas piramīda un vilcieniņš 
bērniem, izveidots āra dambretes laukums, uzstādīts informatīvs stends) 

9.  Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lone ciemā (Izveidota un 
labiekārtota Mazā Bānīša vēstures stacija Lones ciemā, uzstādot mazās 
arhitektūras formas, un labiekārtota teritorija) 

10.  SocQuality (labiekārtots jauns Dienas centrs) 

11.  Radošās rezidences Viesītē (izremontētas pašvaldībai piederošas telpas, 
pulcēšanās vietas izveidei radošām personībām un radošo profesiju pārstāvjiem 
dažādu plenēru, kultūras aktivitāšu, pasākumu organizēšanai) 

12.  Open landscape (izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Supes 
purvs”, iegādāts drons, labiekārtots “Zaļais stūrītis” pašvaldības administratīvajā 
ēkā, un veikti purvu biotopu apsaimniekošanas pasākumi) 

 
Aptauju veikušie respondenti par visnozīmīgāko ES īstenoto projektu atzinuši pārbūvētos 

pašvaldības grants ceļu posmus. Laika periodā 2018.2020. gadam, tika īstenoti četri Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekti: Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi - 
Ķēķāni - Zīlāni pārbūve; Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki – Priede - Ikšķiles pārbūve; Pašvaldības 
ceļa E17 Dzeņi - Elkšņi posma pārbūve un Pašvaldības ceļa S6 Bajāri - Grabažāni posma pārbūve. 
Kopējais pārbūvēto grants ceļu garums  - 13,13 km.  

Grants ceļu pārbūvēm seko projekts Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību 
profilakse Viesītes novadā, kas tautā tiek dēvēts par Veselības projektu. Šī projekta ietvaros tiek 
īstenoti veselību veicinoši bezmaksas pasākumi Viesītes novada iedzīvotājiem.  

Kā trešais novērtētākais projekts tika atzīts Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai, kur individuālu atbalstu saņēma izglītojamie Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā. 

 

4.2. Viesītes novada pašvaldības finansētie projekti 

Viesītes novada pašvaldība 2018.-2020. gada periodā ar saviem budžeta līdzekļiem īstenojusi 
daudz projektus. Respondentiem bija iespēja tos vērtēt, aizpildot iedzīvotāju aptaujas anketu, 
“Viesītes novada pašvaldības projektu izvērtējums 2014-2020. gada plānošanas periodā un 
ieteikumi nākamajam plānošanas periodam”. Aptauju veidoja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
3.kursa studente, sava kvalifikācijas darba ietvaros.  Aptaujas mērķis bija izvērtēt Viesītes novada 
pašvaldības realizētos projektus, kas finansēti 2014-2020. gada plānošanas periodā un saņemtu 
ieteikumus nākamajam plānošanas periodam. Iedzīvotāju aptauja notika laikā no 2020. gada 1.aprīļa 
līdz 14. aprīlim. Aptauja bija anonīma. Anketas veidlapa bija pieejama VisiDati.lv mājaslapā 
(www.visidati.lv), publicēta sociālajā tīklā Facebook, kā arī nosūtīta respondentiem uz e-pastu un 
ievietotas vairākās WhatsApp grupās. 

Kā svarīgāko respondenti atzina, (1. vieta) Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu 
Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām – 39%, 2.vieta Viesītes vidusskolas 
jumta remonts – 18%, 3. vietu dala atjaunotais gājēju celiņš starp Sporta ielas un Smilšu ielas 
mikrorajonu un Smilšu ielas Viesītē posmu seguma maiņa – 15% 4. vieta Sēlijas Sporta skolas zāles 
grīdas seguma maiņa – 13%,  5. vietu dala Sporta zāles fasādes vienkāršota atjaunošana – 9%; 6. 
vietu dala Ielu apgaismojumu pārbūve Brīvības, Biržu, Raiņa un peldu ielās Viesītē; Dienesta 
viesnīcas fasādes vienkāršota atjaunošana un meliorācijas sistēmas izbūve īpašumā Smilšu ielā 39 -  
4% un 7. vietu dala Apkures sistēmas pilnveidošana Viesītes muzejā “Sēlija”; Ceļa seguma virskārtas 
atjaunošana Lones ciemā un Tehniskā projekta izstrāde Lokomotīvju depo ēkai un muzeja fasādes 
rekonstrukcijai – 2%. 
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Vērienīgākais no iepriekš nosauktajiem projektiem ir “Esošās skolas ēkas pārbūve ar 
funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām”, kurš izmaksāja 
1 miljons 700 000 eiro.  Pārbūvēto ēku atzinīgi novērtējusi arī Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas 
Būvinženieru savienība, sadarbojoties ar vairākām ministrijām, augstskolām un 15 būvniecības 
nozares sabiedriskajām organizācijām. 2019. gadā rīkotajā skatē „Gada labākā būve Latvijā 2019” 
otrajā kārtā nominācijā “Pārbūve”, tika iekļauta esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu 
Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām. Diemžēl trešajā kārtā šī ēka netika 
iekļauta.  

Pašvaldība katru gadu rīko vietējo projektu konkursu. Šim konkursam ik gadu tiek atvēlēts 
4300.00 EUR no pašvaldības budžeta. Viena projekta maksimālā summa ir 430.00 EUR. 2018.-2020. 
gada periodā pieteikti 33 projektu pieteikumi, no kuriem aptirpināti tika 26 un īstenoti 25 projekti.   
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5. Politikas rezultātu rādītāju analīze         

Trīs gadu pārskata ziņojuma sagatavošanai tiek izmantota politikas rezultātu rādītāju tabula, 
kura tiek balstīta uz iedzīvotāju aptauju (skatīt 5. tabulu). 

5. tabula 
Nr. Rādītājs Rādītājs uz 

2013. g. 
Rādītājs uz 
2015.  g. 

Sasniedzamais 
rādītājs 2020. g. 

2021. g. 
(aptaujas rezultāti 

par 2018. g. – 
2020. g.) 

Tendence 
salīdzinājumā ar 
Iepriekšējo gadu 

(↑↓→) 

1. 

Iedzīvotāju skaits, 
kas neplāno 

mainīt 
dzīvesvietu ārpus 
novada robežām* 

81% 82% Vismaz 83% 

85% 
(58% - neplāno, 

27% - grūti 
atbildēt) 

↑ 

2. 
Pašvaldības darba 

kvalitāte 
77% 79% Vismaz 81% 73% ↓ 

3. 

Komunālo 
pakalpojumu 

kvalitāte 
56% 60% Vismaz 65% 46% ↓ 

4. 
Ielu un ceļu 

stāvoklis 
33% 35% Vismaz 39% 40% ↑ 

5. 

Sabiedriskā 
transporta 
kvalitāte 

34% 35% Vismaz 35% 48% ↑ 

6. 
Interešu izglītības 

kvalitāte 
33% 35% Vismaz 37% 74% ↑ 

7. 
Mūžizglītības 

kvalitāte 
31% 35% Vismaz 40% 33% ↓ 

8. 
Pirmsskolas 

izglītības kvalitāte 
77% 80% Vismaz 85% 61% ↓ 

9. 
Vispārējās 

izglītības kvalitāte 
77% 80% Vismaz 85% 61% ↓ 

10. 

Infrastruktūras 
atbilstība 
bērniem, 

cilvēkiem ar 
īpašām 

vajadzībām, 
senioriem 

26% 30% Vismaz 35% 27% ↓ 

11. 

Iespēja izpausties 
kultūras un 

sabiedriskajā 
dzīvē 

67% 69% Vismaz 72% 62% ↓ 

12. 
Aktīvās atpūtas un 

sporta kvalitāte 
63% 65% Vismaz 70% 70% ↑ 

13. 
Veselības aprūpes 

kvalitāte 
71% 72% Vismaz 74% 66% ↓ 
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14. 
Sociālās palīdzības 

un drošības 
kvalitāte 

59% 62% Vismaz 65% 54% ↓ 

15. 
Drošības sajūta 

novadā 
86% 86% Vismaz 86% 79% ↓ 

16. 
Apmierinātība ar 
darba iespējām 

11% 12% Vismaz 13% 8% ↓ 

17. 
Apmierinātība ar 

atalgojumu 
49% 49% Vismaz 50% 44% ↓ 

18. 
Drošības sajūta 

darba vietā 
64% 70% Vismaz 75% 52% ↓ 

*Dati ņemti no iedzīvotāju aptaujas par Jēkabpils pilsētā, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes 
novadu aptverto teritoriju attīstību (22.01.2021.-21.02.2021.). 

 
Analizējot 2021. gada iedzīvotāju aptauju par 3 iepriekšējiem gadiem, var secināt, ka no 18 

tabulā esošajiem rādītājiem prognozētos sasniedzamos rezultātus uz 2020. gadu sasnieguši vien 5 
rādītāji: Iedzīvotāju skaits, kas neplāno mainīt dzīvesvietu ārpus novada robežām; Ielu un ceļu 
stāvoklis; Sabiedriskā transporta kvalitāte;  Interešu izglītības kvalitāte un Aktīvās atpūtas un sporta 
kvalitāte. 

5% līdz prognozētā sasniedzamā rezultātu uz 2020. gadu sasniegšanu pietrūka rādītājam 
Apmierinātība ar darba iespējām; 6% - Apmierinātība ar atalgojumu; 7% - Drošības sajūta novadā; 
Mūžizglītības kvalitāte; 8% - Pašvaldības darba kvalitāte; Infrastruktūras atbilstība bērniem, 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem; Veselības aprūpes kvalitāte; 10% - Iespēja izpausties 
kultūras un sabiedriskajā dzīvē; 11% - Sociālās palīdzības un drošības kvalitāte; 19% - Komunālo 
pakalpojumu kvalitāte; 23% - Drošības sajūta darba vietā; 24% - Pirmsskolas izglītības kvalitāte; 
Vispārējās izglītības kvalitāte.  
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Secinājumi             

 
1. Viesītes novada Attīstības programmas (2014.-2020.) darbības termiņš pagarināts līdz 

brīdim, kad stāsies spēkā jaunizveidojamā Jēkabpils novada plānošanas dokumenti. 
 

2. Viesītes novada Attīstības programmā (2014.-2020) ir izvirzīti četri stratēģiskie mērķi: 
Mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada nākotnes attīstības iespējām; 
Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti; Attīstīt uzņēmējdarbību; Saglabāt un popularizēt 
Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu. 
 

3. Viesītes novada Attīstības programma (2014.-2020.) ir vidējā termiņa plānošanas 
dokuments, kurā ir noteiktas vidējā termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzieni, 
uzdevumi un to sasniegšanai izvirzītas rīcības.  
 

4. Viesītes novada Attīstības programmā (2014.-2020.) izvirzītas 5 ilgtermiņa prioritātes: 
Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu; Ilgtspējīgi un augstvērtīgi 
pakalpojumi; Dabas kapitāla un ainavu ilgtspējīga apsaimniekošana; Zaļās ekonomikas 
veicināšana; Sēlijas kultūras izmantošana tūrisma produktu attīstīšanai. 

 
5. Viesītes novada Attīstības programmā (2014.-2020.) noteiktas 6 vidēja termiņa 

prioritātes: Sezonas iedzīvotāju piesaiste; Gudras novada pārvaldes veidošana; Publiskās 
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība; Gudra pārvalde pār resursiem; Atbalsts zaļai 
uzņēmējdarbībai; Viesītes kā Sēlijas reģionālā tūrisma centra attīstība. 

 
6. Attīstības programmas (2014.-2020.) īstenošana notiek gan projektu, gan citu pasākumu 

un rīcību veidā, ko īsteno gan lēmējvara, gan pašvaldības iestādes un struktūrvienības. 
Šajā procesā iespēju robežās tiek iesaistīts ikviens iedzīvotājs, lai Viesītes novadu 
kopīgiem spēkiem veidotu tādu, kurā visiem būtu patīkami dzīvot, strādāt, mācīties un 
atpūsties.  

 
7. Veicot Attīstības programmas aktualizāciju 2020. gada beigās, daļai no Rīcības plānā un 

Investīciju plānā iekļautajiem uzdevumiem ir pārcelti izpildes termiņi. Galvenie šādas 
rīcības iemesli bija saistīti ar pašvaldības budžeta ierobežojumiem un politiskiem 
lēmumiem. 
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Priekšlikumi             

1. Intensīvāk uzsākt un realizēt Attīstības programmas (2014.-2020.) Investīciju plāna 
projektus, kas veicinātu novada attīstību pēc izvirzītajiem uzdevumiem. 
 

2. Attīstības programmas (2014.-2020.) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju veikt 
paralēli ar nākamā gada budžeta izstrādi, lai nākamā gada budžetā tiktu ietverti visi projekti 
un pasākumi, kas ir ietverti Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju plānā. 

 
3. Sakarā ar iedzīvotāju aptaujas rezultātā neapmierinoši novērtētu komunālo pakalpojumu 

kvalitāti, šo jomu būtu nepieciešams uzlabot. 
 

4. Lai gan iedzīvotāju apmierinātība par izglītības līmeni ir virs vidējā līmeņa, tas tā pat ir zem 
Attīstības programmas (2014.-2020.) prognozējamā līmeņa 2020. gadam, tāpēc šo jomu 
būtu nepieciešams uzlabot. 
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Pielikumi              
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1. pielikums 
Viesītes novada iedzīvotāju aptaujas anketa 

 
Viesītes novada Attīstības un Plānošanas nodaļas speciālisti Jūs aicina piedalīties Viesītes novada Attīstības 
programmas 2014.–2020. īstenošanas uzraudzībā un, aizpildot anketu novērtēt Viesītes novada attīstību par 
laika periodu 2018.- 2020. g.! 
 
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Viesītes novada iedzīvotāju viedokli par novadā notikušajām pārmaiņām un 
aktuālajām problēmām. Aptaujas rezultāti tiks iekļauti trīs gadu uzraudzības ziņojumā par Viesītes novada 
Attīstības programmas ieviešanu.  
 
Aizpildīto anketu var atstāt: Brīvības ielā 10, Viesītē, Elkšņu, Rites, Saukas pagastu pārvaldēs, Viesītes, Lones, 
Elkšņu, Saukas, Rites bibliotēkās, kultūras un izglītības iestādēs, vai nosūtīt pa pastu (Viesītes novada 
pašvaldība, Brīvības 10, Viesīte, Viesītes novads, LV- 5237).  
 
Jūsu aizpildītā anketa tiks ļoti gaidīta līdz 2021. gada 31. martam. 

 
1. Vai esat apmierināts ar dzīvi Viesītes 

novadā?   

Jā  

Nē  

Grūti atbildēt  
 

2. Jūsu dzīvesvieta atrodas: 

Viesītes pilsētā  

Viesītes pagastā  

Saukas pagastā  

Elkšņu pagastā  

Rites pagastā  

ārpus Viesītes novada  
 

 
 

3. Lūdzu, norādiet Jūsu vecumu: 

Līdz 18 gadi  

18 – 25 gadi  

26 – 45 gadi  

46-61 gadi  

62 un vairāk  
 

4. Jūsu izglītība: 

Pamatizglītība  

Vispārējā vidējā izglītība  

Profesionāli tehniskā, vidējā 
speciālā izglītība 

 

Augstākā izglītība  

Cits  
 

 
 

5. Jūsu darba/ mācību vieta atrodas: 

Viesītes novadā  

Rīgā  

Citur Latvijā  

Ārpus Latvijas  

Nestrādāju  

Cits  
 

6. Vai esat apmierināts ar sava darba 
atalgojumu? 

Jā  

Nē  

Es nestrādāju  
 

 
7. Vai Jūs jūtaties droši savā darba vietā? 

Jā  

Nē  

Es nestrādāju  

Cits  
 

 

8.   



Uzraudzības pārskata ziņojums Nr.5 par Viesītes novada attīstības programmas (2014.-2020.) izpildi 2018.-2020. gadā   
 

21 
 

8. Lūdzu, sarindojiet īstenotos projektus augošā secībā (1.-visnozīmīgākais projekts; 12.-

maznozīmīgs): 

Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā (veselību 
veicinoši bezmaksas pasākumi Viesītes novada iedzīvotājiem) 

 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (atbalsts izglītojamajiem individuālas 
pieejas attīstībā Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā) 

 

PUMPURS (atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Viesītes novada skolās)  

Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana (Ideju kastes (Idea box) izveide 
jauniešiem, kā arī veikta telpas vienkāršota atjaunošana, lai uzlabotu telpas koptēlu) 

 

Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā (Uzstādīti 
skatītāju soliņu komplekti un atkritumu urnas 7 gab., kopā nodrošināt sēdvietas 90 cilvēkiem) 

 

Pārbūvēti pašvaldības grants ceļi  
 

Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā (uzstādītas mazās 
arhitektūras formas – lapene, šūpoles, kāpšanas piramīda un vilcieniņš bērniem, izveidots āra 
dambretes laukums, uzstādīts informatīvs stends) 

 

Radošās rezidences Viesītē (izremontētas pašvaldībai piederošas telpas, pulcēšanās vietas 
izveidei radošām personībām un radošo profesiju pārstāvjiem dažādu plenēru, kultūras 
aktivitāšu, pasākumu organizēšanai) 

 

Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lone ciemā (Izveidota un labiekārtota Mazā 
Bānīša vēstures stacija Lones ciemā, uzstādot mazās arhitektūras formas, un labiekārtota 
teritorija) 

 

  V-R communities (noorganizētas vairākas sporta dienas gan jauniešiem, gan ģimenēm, 
sakārtots bērnu rotaļu laukums pie zaļā tirdziņa, multifunkcionālais stadions aprīkots ar žogu, 
labiekārtota aktīvā atpūtas vieta pie Viesītes ezera) 

 

SocQuality (labiekārtots jauns Dienas centrs)  
 

Open landscape (izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Supes purvs”, iegādāts 
drons, labiekārtots “Zaļais stūrītis” pašvaldības administratīvajā ēkā un veikti purvu biotopu 
apsaimniekošanas pasākumi) 

 

 
9. Nosauciet nozīmīgākos darbus / aktivitātes, kas, Jūsuprāt, būtu jāveic, vai jāatrisina Viesītes novadā 

tuvāko gadu laikā! 

 
 
 
 
 

 
10. Kādi, pakalpojumi vai iespējas Jums visvairāk pietrūkst Viesītes novadā? (lūdzu, ierakstīt): 

 
 
 
 
 
 

11.   
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11. Cik apmierināts/ -a Jūs esat ar katru no šiem pakalpojumiem un jomām Viesītes novadā? 

PAKALPOJUMS/JOMA APMIERINA 
DRĪZĀK 

APMIERINA 
DRĪZĀK 

NEAPMIERINA 
NE-

APMIERINA 
NAV VIEDOKĻA/ 

NEIZMANTOJU 

Pirmsskolas izglītība      

Vispārējās izglītība      

Interešu izglītība (pulciņi, Sporta, Mūzikas un 
Mākslas skolas) 

     

Mūžizglītība      

Aktīvās atpūtas un sporta kvalitāte      

Veselības aprūpes pakalpojumi      

Sociālā palīdzība un drošības kvalitāte      

Sabiedriskā transporta kvalitāte      

Ielu un ceļu stāvoklis      

Komunālo pakalpojumu (atkritumu 
apsaimniekošana, ūdensapgāde, kanalizācija, 
siltumapgāde, dzīvokļu apsaimniekošana) 
kvalitāte 

     

Infrastruktūras atbilstība bērniem, cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, senioriem 

     

Drošības sajūta novadā      

Pašvaldības darbs kopumā      

Iespēja izpausties kultūras un sabiedriskajā 
dzīvē 

     

Darba iespējas      

 
12. Kādus sabiedrības līdzdalības veidus izmantojat, lai ietekmētu lēmumu pieņemšanu pašvaldībā? 

(vairākas atbildes iespējamas): 

Rakstot iesniegumu ar aicinājumiem uzlabot situāciju vai novērst noteiktus apdraudējumus  

Sniedzot viedokli / priekšlikumus konkrētu jautājumu risināšanai  

Tiekoties ar pašvaldības darbiniekiem / domes deputātiem / domes vadību  

Piedaloties sabiedriskajās apspriedēs, iedzīvotāju sapulcēs  

Piedaloties domes sēdēs  

Neinteresē piedalīties lēmumu pieņemšanā pašvaldībā  

Cits  

 
13.  Jūsu ieteikumi attīstības veicināšanai: 

 

 
 
 
 

 
 

 


