
Viesītes novada pašvaldības veiktspējas uzlabošana plānošanas 

dokumentu ieviešanā, piesaistot budžeta  līdzekļus un 

ārpusbudžeta investīcijas, balstoties uz iedzīvotāju viedokļa 

izzināšanu.

15.04.2016



Izvēlētās tēmas pamatojums, mērķis, kā tiks izmērīti 

rezultāti

Tēmas izvēle balstīta uz dalību projekta apakštīklā “Pašvaldību investīciju

politika sabiedriskajos pakalpojumos un autoceļu uzturēšanā un būvniecībā”.

Mērķis – uzlabot Viesītes novada pašvaldības veiktspēju plānošanas dokumentu

ieviešanā un uzraudzībā, balstoties uz iedzīvotāju viedokļa izzināšanu.

Rezultāti tiks mērīti reizi gadā vienlaicīgi ar gada pārskatu, veicot Attīstības

programmas uzraudzības procesu, t.sk. apkopojot ikgadējos anketēšanas

rezultātus:

1. Datu apkopošanu par īstenotajām rīcībām saskaņā ar Rīcības plānu;

2. Teritorijas attīstības rādītāju apkopošanu;

3. Darbības rezultatīvo rādītāju datu apkopošanu;

4. Darbības politikas rezultātu rādītāju apkopošanu reizi trijos gados.
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Politikas rezultātu rādītāji un sasniedzamie rezultāti: 
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Datu izmantošana, kāda informācija datu bāzei būtu nepieciešama, 

informācija, kādu vajadzētu savākt LPS turpinot projektu

Veicot plānošanas dokumentu ieviešanas monitoringu, ir problēmas

aktuālo datu pieejamībā (piem., nobīde aptuveni par gadu RAIM sistēmā).
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Grūtības sagatavojot nodevumu:

1. Dienestu zemā ieinteresētība un kapacitāte “Viesītes novada ūdenssaimniecības 

sistēmas uzlabošanas plāna 2016. – 2020.gadam” izstrādē un “Transporta 

infrastruktūras plāna 2016.-2020.gadam” izstrādē.

2. Šis darbs ir uzsākts. Tālāko virzību apgrūtina neskaidrā  situācija ārējā 

finansējuma  piesaistes iespējās un ierobežotie pašvaldību budžeta līdzekļi.

3. Nodevums tika veidots kā projekta ietvaros gatavotās informācijas un materiālu 

apkopojums, kuru plānots  ņemt par pamatu turpmākajam pašvaldības un tās 

attiecīgo dienestu darbam.
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Ko esam ieguvuši:

1. Pašvaldību tīkla dalībnieku pieredzi ar komunālo saimniecību un

transporta infrastruktūru saistītiem jautājumiem. (Šī pieredze izplatīta

darba grupu sanāksmēs Viesītes novada ieinteresētiem speciālistiem).

2. Iespēju salīdzināt pašvaldības, to problēmas un risinājuma ceļus,

kurām ir dažādi mērogi un atšķirīgas finansiālās iespējas.
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Kā turpināt realizēt šo projektu ar LPS citā formā

Organizēt tikšanās iespējams kādā no projektu partneru pašvaldībām

piem., reizi gadā, lai pārrunātu, kā ir veicies ar projektā iecerēto

rezultātu sasniegšanu.
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Vēlējumi, ieteikumi, ierosinājumi

1. Paldies par iespēju piedalīties projektā.

2. Tā kā iekļāvāmies projekta vidus posmā, īsti 

neizvērtējām savas  spējas sasniegt projekta rezultātu.

( Nebūtu slikti, ja projekta rezultāti, nodevums būtu 

standartizētāks– pēc noteikta ieteikuma rāmja.)



Paldies par uzmanību un iespēju 

piedalīties projektā!
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