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Ievads 

”Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2014. līdz 2028. gadam” ir pirmais kopējais no jauna 

izstrādātais plānošanas dokuments Viesītes novadam. Šī ir ilgtspējīgas attīstības, nevis izaugsmes stratēģija. 

Līdz ar to šīs stratēģijas pamatdoma ir – uzlabota dzīve ne tikai esošajai, bet arī nākamajām paaudzēm. Tā 

definē ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, novada specializāciju, prioritātes un 

telpiskās attīstības perspektīvu.  

Ar ilgtspējīgu attīstību tiek saprasta pieeja, kura aicina 

apmierināt esošās paaudzes vajadzības, līdzsvarojot 

sabiedrības labklājības, vides un ekonomiskās attīstības 

intereses, vienlaikus nodrošinot vides prasību ievērošanu 

un dabas daudzveidības saglabāšanu, lai nemazinātu 

nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas. 

Stratēģijas galvenais mērķis ir kalpot par ilgtermiņa ietvaru 

novada attīstības programmai un teritorijas plānojumam, radot priekšnoteikumus tā ilgtspējīgai attīstībai.  

Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija tika veidota, vispirms identificējot galvenos novada izaicinājumus un 

attīstības iespējas. Balstoties uz šo informāciju, tika radīta vīzija, no tās tika izvirzīti mērķi, prioritātes un 

telpiskā perspektīva. Novada izaicinājumu, mērķu un prioritāšu veidošanā tika plaši izmantota ”Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” (”Latvija 2030”), ”Latvijas Nacionālais attīstības plāns 

2014.–2020. gadam”, Zemgales plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sadaļa "Pilsētas - Lauku 

mijiedarbība", Zemgales plānošanas reģiona ekonomikas profils, ”Zemgales plānošanas reģiona teritorijas 

plānojums 2006. - 2026.g”, ”Zemgales plānošanas reģiona tūrisma attīstības programma 2008–2013” un 

citas nozaru programmas. 

Viesītes novada izvirzītā prioritāte ”novads kā otrā mājvieta jaunu 

iedzīvotāju piesaistīšanai” izriet no ”Latvijas 2030” telpiskās 

attīstības perspektīvā minētā vēlamā lauku un pilsētas 

mijiedarbības modeļa – ”lauki nodrošina rekreācijas iespējas 

pilsētu iedzīvotājiem un kvalitatīvu dzīves telpu pilsētās 

strādājošajiem (70. lpp.)”. Savukārt novada prioritāte ”ilgtspējīgi un 

augstvērtīgi pakalpojumi visa mūža garumā” izriet no ”Latvija 

2030” prioritātēm ”Ieguldījumi cilvēkkapitālā” un ”Paradigmas maiņa izglītībā”. Novada prioritāte ”dabas 

kapitāla un ainavu ilgtspējīga apsaimniekošana” – no ”Latvija 2030” prioritātes ”Daba kā nākotnes kapitāls”. 

Novada prioritāte ”zaļās ekonomikas veicināšana” – no ”Latvija 2030” prioritātes ”inovatīva un ekoefektīva 
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ekonomika”, bet ”Sēlijas kultūrmantojuma izmantošana tūrisma produktu attīstīšanai” no ”Latvija 2030” 

prioritātes ”Kultūras telpas attīstība”.  

 

Viesītes novada izvirzītās ilgtermiņa prioritātes ir saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības 

programmas stratēģisko mērķi ”Dzīves kvalitātes nodrošināšana Zemgalē”. 
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Vizītkarte1 

 

 

 

 

Iedzīvotāju skaits 4038 

Platība 650,5 km
2 

Iedzīvotāju blīvums 6,75 cilv./km
2 

Ģeogrāfiskais novietojums Novads atrodas Zemgales reģiona dienvidu austrumdaļā. Teritorija robežojas 

ar Neretas, Jēkabpils, Aknīstes, Salas un Jaunjelgavas novadiem, kā arī 

Lietuvu 

Attālums līdz valsts nozīmes 

attīstības centriem 

 

Rīga – 130 km, Jelgava – 160 km, Jēkabpils – 32 km, Daugavpils – 125 km 

Nozīmīgākie ceļi Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta) (P75), Vecumnieki – Nereta – Subate 

(P73) un Daudzeva-Viesīte-Apserde (V956) 

Administratīvais centrs Viesītes pilsēta 

Apdzīvojuma struktūra Viesītes novadu veido Viesītes pilsēta un četri pagasti – Viesītes pagasts, 

Elkšņu pagasts, Rites pagasts, Saukas pagasts, novada nozīmes attīstības 

centrs – Viesītes pilsēta, vietējās nozīmes attīstības centri – Cīruļi, Elkšņi, 

Lone, ciemi – Apserde, Cīruļi, Elkšņi, Lone, Klauce, Sauka 

Nodarbinātība Bezdarba līmenis – 12,2 %, bezdarbnieku skaits – 299 

Dabas resursi Meži veido 56% no novada teritorijas, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 

30%, ūdens objektu zeme – 4%, purvi – 5%, zeme zem ēkām un pagalmiem -

0,5%, ceļi – 1,5%, pārējās zemes – 3% 

Dabas aizsargājamās teritorijas Saukas dabas parks (5603 ha), dabas liegumi - Aizdumbles purvs (392 ha), 

Paltupes meži (157 ha),  Supes purvs (712 ha), Švēriņu purvs (643 ha), 

Nomavas purvs (kopējā platība 1285 ha, Viesītes novadā – daļēji), Zaķu 

riests (142 ha), Slapjo salu purvs (kopējā platība 1052 ha, Viesītes novadā – 

daļēji) 

Lielākie ezeri Saukas ezers (718,2 ha), Piksteres ezers (255 ha), Viesītes ezers (232,2 ha), 

Aizdumbles ezers (100 ha) 

                                                 
1   Dati uz 2012. gada 1. decembri. 
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Pašvaldības uzņēmumi SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”, SIA “Viesītes komunālā 

pārvalde”, SIA “Viesītes transports”, SIA “Pērlīte” 

Novada nozīmīgākie objekti Viesītes muzejs „Sēlija” ar Mazā bānīša kompleksu, Viesītes Kultūras 

pils, Viesītes ezers, Saukas dabas parks ar Saukas ezeru 

Teritorijas attīstības indekss Novada teritorijas attīstības līmeņa indekss 2012. gadā bija - 0,868, 

ierindojot Viesītes novadu 90. vietā starp 110 Latvijas novadiem. 

_________________________ 
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Tendences un izaicinājumi 

Izaicinājums 1: Depopulācija 

Līdzīgi kā citi Latvijas novadi, arī Viesītes novads šobrīd piedzīvo straujas demogrāfiskās izmaiņas – novadā 

strauji sarūk iedzīvotāju skaits (par 8% laikā no 2007. līdz 2012. gadam), un vēl straujāk pieaug 

pensionēšanās vecuma sasniegušo iedzīvotāju skaita īpatsvars (par 7% laikā no 2010. līdz 2012. gadam). 

Samazinoties darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaitam (par 9% laikā no 2010. līdz 2012. gadam), mazinās 

novada uzņēmējdarbības iespējas un iedzīvotāju salīdzinošais turīgums, radot papildus grūtības noturēt jau 

esošos novada iedzīvotājus2. Tā veidojas negatīvais apburtais loks ar arvien vājāku demogrāfiju un 

ekonomisko izaugsmi. Tas apvienojumā ar salīdzinoši augstu bezdarba līmeni, novecojošos sabiedrību un 

mazām pensijām pakļauj novadu nabadzības riskiem un pakalpojuma groza pārskatīšanai, jo novecojošai 

sabiedrībai arvien būtiskāka kļūst kvalitatīvas veselības un mūžizglītības pakalpojumu pieejamība. 

 

Izaicinājums 2: Infrastruktūras pārvaldība 

Iedzīvotāju un ekonomisko aktivitāšu sarukšanas rezultātā Viesītes novadā pieaug neizmantotas industriālās 

teritorijas, brīvi mājokļi un neizmantotas publisko pakalpojumu ēkas un infrastruktūra. Kā liecina Eiropas 

piemēri, sarūkot iedzīvotāju skaitam, samazinās pašvaldību ieņēmumi, bet nemazinās iepriekš izveidotās 

infrastruktūras uzturēšanas izmaksas3. Tādējādi pieaug infrastruktūras uzturēšanas izmaksas uz vienu 

iedzīvotāju nākotnē. Tas ir izaicinājums Viesītes novada pašvaldībai – pieņemt gudrus un tālredzīgus 

lēmumus infrastruktūras un pakalpojumu pārvaldībā. 

 

Izaicinājums 3: Dabas resursu kapitalizācija 

Viesītes novadu Latvijas ietvaros var uzskatīt par dabas kapitāla “lielnovadu”. Novads ir viens no 

“zaļākajiem” un maz urbanizētajiem novadiem Latvijā – tā apdzīvojuma blīvums ir salīdzinoši mazs, turklāt 

ievērojamu daļu jeb 56% novada teritorijas veido meži, bet 14% – dabas aizsargājamās teritorijas. Lai gan 

novads ir bagātīgs ar dabas resursiem un pasaulē pieaug pieprasījums pēc ekoloģiskiem, veselīgiem 

produktiem un pakalpojumiem, tomēr novadā esošie uzņēmēji dabas resursiem rada salīdzinoši mazu 

pievienoto vērtību. Izaicinājums turpmākai novada uzņēmējdarbības attīstībai ir – kā ilgtspējīgāk kapitalizēt 

novadā esošos dabas resursus, radot lielāku pievienoto vērtību novadā esošajām dabas bagātībām. Citiem 

vārdiem sakot, kā vairot darba vietas un ekonomisko bagātību, ilgtspējīgāk izmantojot novadā esošos mežus, 

lauksaimniecības zemes un dabas aizsargājamās teritorijas.  

                                                 
2 Centrālās statistikas birojs. (2012).  
3 Rink, Dieter and Annegret Haase, Matthias Bernt, Katrin Großmann. (2012).Shrink Smart. The Governance of 

Shrinkage within a European Context. Research Brief No. 1 Addressing Urban Shrinkage Across Europe – Challenges 
and Prospects. 
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Izaicinājums 4: Sēlijas kultūras un vēstures aizmiršana 

Eiropas un Latvijas kultūras daudzveidības kontekstā Viesītes novadam ir svarīgi saglabāt un attīstīt Sēlijas 

kultūrvēsturiskā reģiona identitāti, kura ir būtiska sastāvdaļa Latvijas kultūras telpai. Sēlijas kultūras 

tradīcijas pakāpeniski tiek aizmirstas Latvijas sabiedrībā, tādējādi arvien vairāk pieaug risks, ka Latvijas 

kultūras telpas daudzveidība mazināsies un arvien mazāka sabiedrības daļa atpazīs un atzīs Viesītes novada 

īpašo Sēlijas kultūrvēsturisko identitāti. Izaicinājums ir – kā saglabāt un mūsdienīgot Sēlijas kultūras 

tradīcijas, vienlaikus to padarot par īpašu kultūras preci, kura varētu piesaistīt Viesītes novadam ne tikai 

apmeklētājus no Latvijas un Lietuvas, bet arī citām valstīm. Lietuvas teritorijā atrodas prāva daļa no bijušām 

sēļu zemēm, kur tagad atrodas pilsētas Zarasi (Zarasai), Rokišķi (Rokiškis), Dusēta (Dusetos), Birži (Biržai).  

 

Izaicinājums 5: Vāja attīstības centru sasniedzamība 

Viesītes novads ietilpst Lietuvas pierobežas teritorijā. Ne tikai Viesītes, bet arī citiem pierobežas novadiem ir 

raksturīgi zemāki attīstības rādītāji, salīdzinot ar citu Latvijas un Zemgales reģiona novadu rādītājiem. 

Iedzīvotāju skaits pierobežā ir samazinājies ļoti strauji; to ir veicinājusi teritorijas slikta sasniedzamība, 

palielinot perifērijas efektu un sekmējot pierobežas teritoriju iztukšošanos4. Izņemot Jēkabpils pilsētu (30 

km jeb 30 minūšu brauciena attālumā), citi Latvijas attīstības centri ir sasniedzami divu (Rīga – 142 km, 

Daugavpils – 121 km, Rēzekne – 134 km) līdz četru (Ventspils – 325 km un Liepāja – 347 km) stundu 

brauciena attālumā. To papildus negatīvi ietekmē sabiedriskā starpreģionālā transporta samazinājums, kas 

apgrūtina attīstības centru sasniedzamību un pasliktina Viesītes novada attīstības iespējas. Viesītes novads 

atrodas ģeogrāfiski tuvu Jēkabpils pilsētai un Lietuvas teritorijai, tādējādi šis fakts izaicina meklēt sadarbības 

iespējas gan ar Jēkabpils pilsētu – kā būtiskāko sadarbības partneri novada attīstības sekmēšanai5, gan 

uzlabot pārrobežu sadarbību un sasniedzamību ar tuvumā esošajām Lietuvas pilsētām – Rokišķiem (Rokiškis) 

(66 km jeb 72 minūšu brauciena attālumā) un Biržiem (Biržai) (88 km jeb 90 minūšu brauciena attālumā). 

                                                 
4 Zemgales plānošanas reģions. (2011). Zemgales plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sadaļa "Pilsētas 

- Lauku mijiedarbība". 
5 Zemgales plānošanas reģions. (2011). Zemgales plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sadaļa "Pilsētas 

- Lauku mijiedarbība". 
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Stratēģiskā daļa  

Vīzija 

 

Viesītes novads 2028. gadā ir zaļākais novads Latvijā. Tā ir zaļākā un veselīgākā Latvijas dzīves vieta, 

kurā bagātība tiek radīta, gudri apsaimniekojot tās dabas resursus un Sēlijas kultūrvēsturisko 

mantojumu. 

 

Novada specializācija  

Ekonomiskā specializācija 1: Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana un kokapstrāde 

Pasaulē pieaug pieprasījums pēc ekoloģiskiem, veselīgiem produktiem un pakalpojumiem, kā arī 

atjaunojamiem enerģijas resursiem. Šajā ziņā Viesītes novada dabas kapitāls, jo īpaši meži, ir būtisks 

ekonomikas resurss. 56% Viesītes novada teritorijas aizņem meži. Zemgales reģiona ietvaros Viesītes 

novadam ir viens no augstākajiem mežainuma rādītājiem6. Šī kapitāla gudrāka izmantošana, jeb lielākas 

pievienotās vērtības radīšana, var kalpot par pamatu lielākai novada iedzīvotāju turībai un jaunu darba vietu 

radīšanai. Novada uzņēmumu labāka iesaistīšana zaļā dzīvesveida ekonomikas (piemēram, kokapstrādē, 

kokrūpniecībā, bioloģiskajā lauksaimniecībā, atjaunojamās enerģijas ražošanā, veselības tūrisma 

pakalpojumos) vērtību ķēdēs ir pieeja, kā pievienot lielāku ekonomisko vērtību novada dabas resursiem. 

Novada pamata specializācija ir ilgtspējīga mežu apsaimniekošana un kokapstrāde. Pateicoties dabas 

bagātībai – mežiem, lauksaimniecības zemēm un dabas aizsargājamām teritorijām, novads nākotnē kā 

papildinošās nozares redz: bioloģisko lauksaimniecību, atjaunojamo enerģijas resursu ražošanu un 

rekreācijas pakalpojumus (sk. sadaļu “Vīzija”). 

                                                 
6 Zemgales plānošanas reģions. (2010). Zemgales plānošanas reģiona ekonomikas profils. 
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Izglītības specializācija 2: Mežsaimniecības un mežrūpniecības profesionālās izglītības centrs 

Novada dabas bagātības un ekonomiskā specializācija – mežsaimniecība un kokapstrāde rada labus 

priekšnoteikumus izglītības specializācijai Zemgales reģiona ietvaros (sk. sadaļu “Vīzija”). Viesītes novads 

nākotnē sevi redz kā profesionālas izglītības centru saistībā ar mežsaimniecības, mežrūpniecības nozaru 

profesiju apmācību, kvalifikācijas celšanu Zemgales reģiona meža audzētājiem un mežrūpniekiem.7 

 

Dzīves telpas specializācija 3: Ekoloģiska mājvieta pilsētās strādājošajiem 

Viesītes novadu var uzskatīt par pievilcīgu lauku teritoriju pievilcīgās ainavas8 dēļ, ko veido ūdeņi, 

paugurains reljefs, meži un dabas daudzveidība. Piemēram, Viesītes novadā esošais Saukas ezers ir lielākais 

ezers Zemgalē9. Latvijā un arī Eiropas Savienībā arvien biežāk pilsētnieki izvēlas lauku teritorijas kā otrā 

mājokļa vietu, ja tā atrodas salīdzinoši tālu no pilsētas un tajā ir atrodamas vērtīgas ainavas, dabas labumi, 

klusums un pasīvās atpūtas iespējas. Viesītes novads savu funkcionālo specializāciju saista ar ekoloģiskas 

dzīves telpas radīšanu. Tā būtu pievilcīga gan kā pirmā mājvieta Jēkabpils pilsētā strādājošiem, gan kā otrā 

mājvieta rīdziniekiem un citu lielo pilsētu iedzīvotājiem. Novads specializēsies uz dabai draudzīgas, ainavisku 

vērtību saudzējošas un kvalitatīvas dzīves telpas radīšanu. 

 

Tūrisma specializācija 4: Sēlijas tūrisma centrs 

Viesītes novadā atrodas liela Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa un valsts nozīmes ceļa (P75) 

infrastruktūra, kura savieno Lietuvas Aukštaitijas reģionu ar Zemgales un Vidzemes reģioniem. Pamestās 

ēkas un neizmantotās teritorijas var kalpot par resursu tādām jaunām radošām izklaides un atpūtas 

aktivitātēm, kuras spētu piesaistīt iedzīvotājus un tūristus no Latvijas, Lietuvas un citām valstīm (sk. sadaļu 

“Attīstības izaicinājumi”). Šo aktivitāšu sasaiste ar Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu var kļūt par veiksmīgu 

pamatu kultūras tūrisma attīstīšanai un Viesītes novada kā Sēlijas kultūrvēsturiskā reģiona centra 

                                                 
7 Zemgales plānošanas reģions. (2007). Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006. - 2026.g. 2. sadaļa 

Telpiskās struktūras apraksts. 
8 Zemgales plānošanas reģions. (2011) Zemgales plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sadaļa "Pilsētas 

- Lauku mijiedarbība". 
9 Zemgales plānošanas reģions. (2010). Zemgales plānošanas reģiona ekonomikas profils. 
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pozicionēšanai Latvijā un Lietuvā. Kultūras tūrisms un radošās rezidences (piemēram, komponista A. Žilinska 

māja) var kalpot kā instruments Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanai.  

Tādējādi novads sevi redz kā Latvijas mēroga Sēlijas kultūrvēsturiskā reģiona tūrisma centru, kurš saglabā un 

uztur sēļu kultūrvidi un kultūrvērtības10. 

 

Stratēģiskie mērķi 

Stratēģiskais mērķis 1: Mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada nākotnes attīstības 

iespējām 

Cilvēki ir novada attīstības galvenais dzinējspēks. Ņemot vērā Viesītes novada straujo iedzīvotāju skaita 

samazināšanos, ir būtiski apdraudēta novada ekonomiskā izaugsme un ilgtspējīgas attīstības nākotnes 

iespējas (sk. sadaļu “Attīstības izaicinājumi”), tādējādi Viesītes novada stratēģiskais mērķis ir mazināt 

iedzīvotāju skaita sarukšanu, ar to saprotot gan iedzīvotāju emigrācijas mazināšanu, gan jaunu, jo īpaši 

sezonālu, iedzīvotāju piesaisti (sk. sadaļu “Vīzija”).  

 

Izšķiroši svarīgi ir attīstīt kompaktu un ilgtspējīgu publisko infrastruktūru, lai gadījumā, ja turpinās iedzīvotāju 

skaita samazināšanās, būtiski nepieaug infrastruktūras uzturēšanas izmaksas uz vienu iedzīvotāju. Tikai šāda 

infrastruktūra un uz tās pamatiem sniegti pakalpojumi būs nākotnē ilgtspējīgi. Gudra pārvaldība paredz arī 

savlaicīgi plānot un izveidot tādu pakalpojumu grozu, kas atbilst sarūkošas un novecojošas sabiedrības 

vajadzībām, īpašu vērību pievēršot kvalitatīviem mūžizglītības, veselības, sportošanas un kultūras 

pakalpojumiem.  

 

Stratēģiskais mērķis 2: Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti 

Salīdzinoši augstais novada bezdarba līmenis apvienojumā ar novada novecojošos sabiedrību rada 

nabadzības un emigrācijas riskus (sk. sadaļu “Attīstības izaicinājumi”). Lai mazinātu šos riskus, ir 

nepieciešams uzlabot novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinot uzņēmējdarbības attīstību, valsts nozīmes 

attīstības centru sasniedzamību un labāku jauniešu un gados vecāku cilvēku integrāciju darba tirgū. Jo īpaši 

svarīgi ir pastāvīgi rūpēties, lai gados vecākiem cilvēkiem būtu pilnvērtīgas iemaņas un zināšanas, kuras ir 

nepieciešamas darba devējiem, kā arī paaugstināt viņu darba produktīvo vecumu. Šādos apstākļos būtiska 

kļūst mūžizglītības un veselības pakalpojumu kvalitāte un pieejamība. 

                                                 
10 Zemgales plānošanas reģions. (2007). Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006. - 2026.g. 2. sadaļa 

Telpiskās struktūras apraksts. 
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Stratēģiskais mērķis 3: Attīstīt uzņēmējdarbību  

Novads ir bagāts ar dabas resursiem – mežiem, ūdeņiem, dabas aizsargājamām un lauksaimniecības 

teritorijām. Novadā esošie uzņēmēji rada salīdzinoši mazu pievienoto vērtību dabas resursiem (sk. sadaļu 

“Attīstības izaicinājumi”). Lai paaugstinātu novada iedzīvotāju turību, ir nepieciešams attīstīt 

uzņēmējdarbību, kura, ilgtspējīgi kapitalizējot novada esošos dabas resursus, rada lielāku pievienoto vērtību. 

Risinājums tiek saskatīts zaļā dzīvesveida ekonomikas veicināšanā. Par novada prioritārajām nozarēm tiek 

uzskatītas: ilgtspējīga mežu apsaimniekošana, kokapstrāde, bioloģiskā lauksaimniecība, atjaunojamo 

enerģijas resursu ražošana un rekreācijas pakalpojumu sniegšana (sk. sadaļu “Novada specializācija”). 

 

Stratēģiskais mērķis 4: Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu 

Sēlijas kultūras tradīcijas pakāpeniski tiek aizmirstas Latvijas sabiedrībā, tādējādi arvien vairāk pieaug risks, 

ka arvien mazāka sabiedrības daļa atpazīs un atzīs Viesītes novada īpašo Sēlijas kultūrvēsturisko identitāti 

(sk. sadaļu “Attīstības izaicinājumi”). Tādējādi viens no novada stratēģiskajiem mērķiem ir saglabāt, 

mūsdienīgot un popularizēt Sēlijas kultūru. Lai to sasniegtu, ir nepieciešams Sēlijas kultūru pārvērst 

pievilcīgā un starptautiski atpazīstamā tūrisma produktā (sk. sadaļas “Vīzija” un “Reģiona specializācija”).  

 

Prioritātes  

Prioritāte 1: Novads kā otrā mājvieta jaunu iedzīvotāju piesaistīšanai  

Ņemot vērā arvien pieaugošo tendenci pilsētniekiem izvēlēties savu otro mājvietu tālu no Rīgas un citām 

lielām pilsētām, novada pievilcība un brīvās zemes sniedz iespēju piesaistīt novadam jaunus, bet sezonālus 
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iedzīvotājus. Šī būtu iespēja, kā vismaz daļēji kompensēt iedzīvotāju skaita samazināšanos. Lai to sasniegtu, 

būtu nepieciešams veidot sadarbību starp pašvaldību, zemes un mājokļu īpašniekiem, kā arī nekustamā 

īpašuma attīstītājiem. Sadarbības uzdevums ir, pirmkārt, veidot novadu par pievilcīgu dabas teritoriju, kurā 

tiek nodrošināti kvalitatīvi dzīvošanai nepieciešami pakalpojumi, un, otrkārt, attīstīt novada mārketingu, 

kopīgi popularizējot Viesītes novadu kā otro mājvietu. Šī prioritāte izriet no novada vīzijas (sk. sadaļu 

“Vīzija”) un pirmā stratēģiskā mērķa (sk. sadaļu “Stratēģiskie mērķi”).  

 

Prioritāte 2: Ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpojumi 

Emigrācija un sabiedrības novecošanās ir būtiski novada izaicinājumi (sk. sadaļu “Attīstības izaicinājumi”). Lai 

mazinātu emigrāciju, kā arī sabiedrības novecošanās ietekmi, ir nepieciešams attīstīt ilgtspējīgus un 

augstvērtīgus publiskos pakalpojumus dzīves kvalitātes uzlabošanai visa mūža garumā, īpašu uzmanību 

pievēršot veselības un mūžizglītības jomām. Šie pakalpojumi būtu jāattīsta, gudri izmantojot un pārveidojot 

esošo infrastruktūru un vietējo cilvēku potenciālu. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, gudra pakalpojumu un 

infrastruktūras pārvaldība paredz attīstīt kompaktu un ilgtspējīgu publisko infrastruktūru (sk. sadaļu 

“Attīstības izaicinājumi”). Šīs prioritātes izriet no pirmā un otrā stratēģiskā mērķa (sk. sadaļu “Stratēģiskie 

mērķi”). 

 

Prioritāte 3: Dabas kapitāla un ainavu ilgtspējīga apsaimniekošana 

Dabas kapitāla – mežu, lauksaimniecības zemju, ūdens un citu dabas resursu efektīva un pareiza 

izmantošana ļauj to uzturēt, saglabāt un vairot peļņu nesošā veidā, kas spilgti izpaužas novada 

mežrūpniecībā un lauksaimniecībā. Novada dabas kapitāla un ainavu ilgtspējīgai apsaimniekošanai ir jābūt 

vērstai uz dabas kapitāla vērtības palielināšanu, piemēram, palielinot meža ekonomisko vērtību, veicinot 

mežu teritoriju apmežošanu ar saimnieciski vērtīgākām koku sugām, vienlaikus ievērojot ilgtspējīgas 

attīstības pamatideju, kas ir – apmierināt esošās paaudzes vajadzības, lai nemazinātu nākamo paaudžu 

vajadzību apmierināšanas iespējas. Šī prioritāte izriet no novada vīzijas (sk. sadaļu “Vīzija”), pirmā un trešā 

stratēģiskā mērķa (sk. sadaļu “Stratēģiskie mērķi”).  
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Prioritāte 4: Zaļās ekonomikas veicināšana 

Viesītes dabas kapitāls paver iespēju attīstīt daudzveidīgu zaļā dzīvesveida ekonomiku. Dabas bagātību 

straujākai kapitalizēšanai ir nepieciešams atbalstīt tās uzņēmējdarbības aktivitātes, kuras dabas kapitālu 

izmanto ilgtspējīgi. Novada uzņēmumu savstarpēja sadarbība un koordinēta integrācija Zemgales reģiona 

zināšanu pārneses un atbalsta tīklos, veicinātu uzņēmēju piekļuvi jaunākajām zināšanām, uzņēmējdarbības 

praksēm un tehnoloģijām, kā arī paplašinātu šo uzņēmumu noieta tirgus. Šī prioritāte izriet no novada vīzijas 

(sk. sadaļu “Vīzija”), kā arī no otrā un trešā stratēģiskā mērķa (sk. sadaļu “Stratēģiskie mērķi”).  

 

Prioritāte 5: Sēlijas kultūras izmantošana tūrisma produktu attīstīšanai 

Tieši tūrisms ir veids, kā izmantot novada kultūras mantojuma un kultūras ainavu potenciālu. Unikālie 

Viesītes novada Sēlijas kultūras un radošie cilvēkkapitāla resursi, kā arī reģiona nozīmes kultūrvēsturiskais 

mantojums – Mazā bānīša komplekss  dod iespēju attīstīt eksportspējīgus tūrisma produktus, jo īpaši ņemot 

vērā ģeogrāfiski tuvo atrašanos Lietuvas teritorijai, kā arī ar Lietuvu kopīgo Sēlijas kultūras vēsturi. Tā ir 

iespēja attīstīt novada ekonomiku, veicinot lauku kultūrvides saglabāšanu, amatniecības un radošo 

industriju attīstību.  

 

Attēls 1. Sēlijas novadi 
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Lai attīstītu pilnvērtīgu Sēlijas tūrisma produktu klāstu, ir nepieciešama lielāka sadarbība starp Sēlijas 

kultūrvēsturiskajiem novadiem gan Latvijā (sk. attēlu ”Sēlijas novadi”), gan Lietuvā. Īpaši nepieciešama būtu 

pašvaldību sadarbība tūrisma maršruta “Sēlijas baltie lielceļi” (Atašiene – Jēkabpils – Zasa – Asare – Gārsene 

– Sauka – Viesīte) attīstīšanai11. Šī prioritāte izriet no novada vīzijas (sk. sadaļu “Vīzija”), kā arī no trešā un 

ceturtā stratēģiskā mērķa (sk. sadaļu “Stratēģiskie mērķi”). 

 

 

Telpiskās attīstības perspektīva 

Nozīmīgākie telpiskās struktūras elementi 

Viesītes novads atrodas bijušajā vēsturiskajā Sēlijas teritorijā un Lietuvas pierobežā. Ilgtspējīgai novada 

attīstībai ir nepieciešams izveidot labāku sasniedzamību ar Lietuvas pilsētām, Rīgu, Jēkabpili, Daugavpili un 

Jelgavu (sk. sadaļu “ceļi”). Viesītes novads savu attīstību saista ne tikai ar uzlabotu telpisko attīstību, bet arī 

ar četru teritoriju grupu – mežsaimniecības, lauksaimniecības, rekreācijas un rūpniecības (industriālo zonu) 

attīstību (sk. sadaļu “Prioritāri attīstāmās teritorijas”). 

 

Ņemot vērā apdzīvojuma struktūru un iedzīvotāju skaita sarukšanu, Viesītes pilsētas un Jēkabpils pilsētas, kā 

arī Viesītes pilsētas un vietējās nozīmes attīstības centru sadarbība pakalpojumu papildinātības jomā ir 

būtisks priekšnoteikums gan novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai, gan novada ilgtspējīgai turpmākai 

attīstībai. Lai to sasniegtu, ir nepieciešama laba vietējo ceļu infrastruktūra (sk. sadaļu “Apdzīvotība un 

publiskie pakalpojumi”). 

 

Viesītes novadā ir plašs Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma un nozīmīgu ainavu klāsts, kas ir būtisks resurss 

gan tūrisma veicināšanai, gan pilsētnieku piesaistīšanai Viesītes novadam kā otrai mājvietai (sk. sadaļu 

“Kultūrvēsturiski un ainaviski nozīmīgas teritorijas”). Novadā ir salīdzinoši liels īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju skaits. Lai šīs teritorijas funkcionētu labāk, ir nepieciešams izveidot zaļo tīklojumu (sk. sadaļu 

“Aizsargājamo dabas teritoriju tīkls”).  

 

                                                 
11  Zemgales plānošanas reģions. (2008). Zemgales plānošanas reģiona tūrisma attīstības programma 2008.–
2013. 
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Attēls 2. Viesītes novads kā Lietuvas pierobežas teritorija 

 

 

Prioritāri attīstāmās teritorijas 

Viesītes novadā ir četras būtiskas prioritāri attīstāmās teritoriju grupas, t.i., mežsaimniecības, 

lauksaimniecības, rekreācijas un rūpniecības teritorijas jeb industriālās zonas (sk. attēlu “Telpiskā 

struktūra”). Šis prioritāro teritoriju dalījums izriet no novada attīstības vīzijas, stratēģiskiem mērķiem un 

prioritātēm. 

 

Mežsaimniecības teritorijās ir būtiski nodrošināt ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, saglabājot meža 

ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas. Paralēli ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai būtu 

nepieciešams palielināt meža ekonomisko vērtību, gan veicinot mežu teritoriju apmežošanu ar saimnieciski 

vērtīgākām koku sugām, gan sniedzot atbalstu mazvērtīgu neizmantoto lauksaimniecības zemju 

apmežošanai mežsaimniecības attīstībai paredzētos areālos.  

 

 

 

 

 



 

 

 

17 
 

 

Attēls 3. Telpiskā struktūra 

 

Pašvaldība atbalsta lauksaimniecības zemju konsolidāciju lauksaimniecības attīstītībai nozīmīgā areālā, kā arī 

tradicionālās lauksaimniecības, bioloģiskās lauksaimniecības, dīķsaimniecības un tūrisma attīstību vērtīgās 

dabas ainavas teritorijās. Lauksaimniecības zemju lietošanas mērķiem ir jābūt saskaņotiem ar vides, lauku 

apvidu ainavu, dabas resursu, augsnes un sugu daudzveidības aizsardzību un uzlabošanu. Pašvaldība 

atbalstīs neizmantoto lauksaimniecības zemju izmantošanu teritorijas attīstībai, kā arī meliorācijas sistēmu 

saglabāšanu un atjaunošanu, novēršot lauksaimniecībā izmantojamo zemju vērtības samazināšanos. 

 

Rekreācijas zonas ir būtiskas teritorijas tūrisma vajadzībām un viensētu apbūvei, jo īpaši attīstot Viesītes 

novadu kā pievilcīgu otrā mājokļa vietu. Šajās teritorijās, kuras, galvenokārt, veidojas ap ūdens teritorijām, ir 

būtiski nodrošināt publisko upju un ezeru pieejamību atpūtas un tūrisma mērķiem, ieskaitot nepieciešamos 
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labiekārtošanas pasākumus. Nepieciešams arī noteikt minimālos zemes gabalu lielumus upju un 

ūdenskrātuvju krastos, lai nepieļautu vienlaidus apdzīvojuma attīstību, kā arī minimālo platību jaunu 

viensētu veidošanai.  

 

Industriālās zonas ir teritorijas, kurās būtu atbalstāma rūpnieciskā darbība. Industriālās teritorijas būtu 

veidojamas ap novadu attīstības centriem: Viesītes pilsētu, Lones, Saukas, Elkšņu, Apserdes, Klauces un 

Cīruļu ciemiem un to tuvumā esošajām teritorijām. Pašvaldība var izmantot šo teritoriju zemju atpirkšanas 

iespējas no privātstruktūrām, kā arī sekmēt uzņēmējdarbības uzsākšanai atbilstošas infrastruktūras, tai 

skaitā, pievedceļu, izveidi. 

 
 

Apdzīvotība un publiskie pakalpojumi 

Viesītes novads ir viens no mazāk apdzīvotākajiem novadiem Latvijā. Novadā dzīvo 4388 iedzīvotāji un tā 

kopējā platība ir 650,5 kvadrātkilometri jeb 6,75 cilvēki uz vienu kvadrātkilometru. Lielākā daļa jeb 42% 

(1829 iedzīvotāji) dzīvo Viesītes pilsētā. Būtiski mazāk iedzīvotāju dzīvo novada pagastos: Viesītes pagastā – 

16%, Saukas pagastā un Rites pagastā – 15% katrā, bet Elkšņu pagastā – tikai 12%. Iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanai un ilgtspējīgai pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešams veidot savstarpēji papildinošu 

un sadarbībā balstītu attīstības centru tīklu gan Zemgales reģiona, gan novada ietvaros. 

 

Pēc ”Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2006.–2026. gadam” klasifikācijas Viesītes pilsēta ir 

uzskatāma par novada attīstības centru, savukārt Saukas, Elkšņu, Lones, Apserdes, Klauces un Cīruļu ciemi – 

par vietējās nozīmes jeb pirmā līmeņa attīstības centriem (sk. attēlu “Attīstības centri un ceļu 

infrastruktūra”). Viesītes pilsētas un Jēkabpils pilsētas, kā arī Viesītes pilsētas un vietējās nozīmes attīstības 

centru sadarbība pakalpojumu papildinātības jomā ir būtisks priekšnoteikums gan novada iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes celšanai, gan novada ilgtspējīgai turpmākai attīstībai. 

 

Ņemot vērā iedzīvotāju salīdzinoši mazo un sarūkošo skaitu, kā arī Jēkabpils pilsētas tuvumu, Viesītes 

pilsētai, pirmkārt, nepieciešams fokusēties uz pamatpakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem, otrkārt, 

attīstīt savstarpēji papildinošus un ar Jēkabpils pilsētu nedublējošos pakalpojumus daudz specifiskākām 

iedzīvotāju vajadzībām. Viesītes pilsētai, mijiedarbojoties un sadarbojoties ar vietējās nozīmes attīstības 

centriem, būtu jānodrošina pieejams sabiedriskais transports; pirmsskolas, vidējā un profesionālā izglītība; 

bibliotēka; kultūras un sporta pakalpojumi; medicīniskā aprūpe; pasta pakalpojumi; kā arī jānostiprina un 

jāattīsta dzīvotspējīgu preču un privāto pakalpojumu tīkls. Vietējas nozīmes attīstības centros būtu 

jākoncentrē valsts un pašvaldību pakalpojumi, izmantojot “vienas pieturas aģentūras” pieeju. Lai stiprinātu 
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papildinošu attīstības centru tīklu, ir jāuzlabo to sasniedzamība, veidojot kvalitatīvu transporta 

infrastruktūru (sk. sadaļu “Ceļu infrastruktūra”).  

 

Ceļi 

Novada vājā sasniedzamība ir būtisks apgrūtinājums ilgtspējīgai attīstībai (sk. sadaļu “Izaicinājumi”). Vietējas 

nozīmes attīstības centru sasniedzamībai un dzīves kvalitātes uzlabošanai ir trīs prioritārie virzieni: (1) ar 

Lietuvā atrodošo Paņevēžas apriņķi (Panevėžio apskritis); (2) Rīgu, Daugavpili un Jelgavu; (3) ar novada un 

vietējās nozīmes attīstības centriem (sk. attēlu “Attīstības centri un ceļu infrastruktūra”). 

 

Pirmais virziens ir telpiskā satīklotība ar ģeogrāfiski tuvu esošām Lietuvas pilsētām – Rokišķiem, Biržiem un 

Paņevēžiem (Panevėžys) (sk. sadaļu “Izaicinājumi”). Lai to uzlabotu, ir nepieciešams attīstīt pārrobežu 

sadarbību kvalitatīvas ceļa infrastruktūras izveidošanā, kas savienotu Jēkabpili, Viesīti, Neretu un Lietuvas 

pilsētu Pandelis (Pandėlys). Tieši šie ceļa savienojumi kalpotu par atslēgas infrastruktūru, savienojot Lietuvas 

teritoriju, jo īpaši Paņevēžu apriņķi, ar Latvijas Vidzemes reģiona lielākajām pilsētām – Cēsīm, Valmieru, 

Madonu un Gulbeni. 

 

Otrais sasniedzamības virziens ir nozīmīgu nacionālo attīstības centru – Rīgas, Daugavpils un Jelgavas 

sasniedzamība. Šīs sasniedzamības nodrošināšanai būtu nepieciešams attīstīt ceļa savienojumus starp Rīgu, 

Vecumniekiem, Neretu, Subati un Daugavpili. Šī ceļa infrastruktūra kalpo par būtisku telpiskās satīklotības 

elementu, kura savieno Viesītes novadu gan ar nacionālajiem attīstības centriem, gan ar Lietuvas pierobežas 

teritorijā esošajiem novadiem, piemēram, Aknīstes un Vecumnieku novadiem, kā arī ar jaunizveidotās Sēlijas 

novadu apvienības novadiem. 

 

Trešais virziens ir satīklotība starp novada attīstības centru – Viesītes pilsētu un vietējās nozīmes attīstības 

centriem – Saukas, Elkšņu, Lones, Apserdes, Klauces un Cīruļu ciemiem, kā arī ar Viesītes novada lauku 

teritorijām. Šis virziens ir būtisks, lai nodrošinātu novada iekšējo mobilitāti, kā arī veidotu ilgtspējīgu un 

savstarpēji papildinošu attīstības centros pieejamo pakalpojumu klāstu (sk. sadaļu “Apdzīvotība un publiskie 

pakalpojumi”). 
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Attēls 4. Attīstības centri un ceļu infrastruktūra 
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Maģistrālie inženierkomunikāciju tīkli un cita infrastruktūra  

Viesītes novadā atrodas divi nacionālās nozīmes infrastruktūras objekti – maģistrālais naftas cauruļvads, kurš 

savieno Lietuvas un Latvijas teritoriju un 100 kV elektrolīnija (sk. attēlu “Maģistrālie inženierkomunikāciju 

tīkli un objekti”). 

Attēls 5. Maģistrālie inženierkomunikāciju tīkli un objekti 

 

Papildus šiem objektiem novadā atrodas četras mobilo operatoru bāzes stacijas, kuras veic būtisku lomu 

novada nodrošināšanai ar mobilo sakaru pakalpojumiem, kā arī vēja ģeneratoru parks netālu no Viesītes 

pilsētas. Veidojot teritoriju detālplānojumus, ir svarīgi saglabāt šo infrastruktūras tīklu un objektu 

neaizskaramību, tā nodrošinot to ilgtspējīgu darbību.  

 

Tehniskās un sociālās infrastruktūras attīstībai pašvaldība sekmēs: (1) platjoslu datu pārraides tīkla izveidi un 
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publisko interneta pieejas punktu attīstību; (2) ūdens apgādes un atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 

uzlabošanu; (3) komunālās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu; (4) apkures nodrošināšanai atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu; (5) energoefektivitātes paaugstināšanu siltumapgādes sistēmās un dzīvojamās 

mājās. 

Aizsargājamo dabas teritoriju tīkls 

Viesītes novadā ir salīdzinoši daudz aizsargājamo dabas teritoriju – Saukas dabas parks un septiņi dabas 

liegumi. Tie ir – Aizdumbles purvs, Paltupes meži, Supes purvs, Švēriņu purvs, Nomavas purvs, Zaķu riests un 

Slapjo salu purvs.  

Attēls 6. Īpaši aizsargājamo teritoriju tīkls 

 

Lai nodrošinātu brīvu dzīvnieku kustību starp dabas aizsargājamām teritorijām, iespēju robežās ir 

nepieciešams veicināt zaļo koridoru attīstību starp dabas teritorijām, tā izveidojot savstarpēji integrētu zaļā 

tīklojuma telpisko struktūru (sk. attēlu “Īpaši aizsargājamo teritoriju tīkls”). Pašvaldība sekmēs videi 
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draudzīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības prakses, neparedzēs meža zemju transformāciju citos 

izmantošanas veidos vietās, kuras kalpo vides aizsardzības mērķiem, kā arī atjaunos teritorijas, kuras 

cietušas no piesārņojuma. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošana tiks veikta saskaņā ar izstrādātajiem 

dabas aizsardzības plāniem.  

 

Kultūrvēsturiski un ainaviski nozīmīgas teritorijas 
 
Viesītes novadā ir plašs Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma un nozīmīgu ainavu klāsts (sk. attēlu “Telpiskā 

struktūra”). Īpaši vērtīgi kultūras objekti ir Mazā bānīša komplekss un Viesītes kultūras pils. Pašvaldība 

apņemas veicināt ainavu un kultūras mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu tūrisma attīstībai, 

attīstot integrētu ceļu un tūrisma infrastruktūru.  

 

Īstenošana un uzraudzība 

”Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2014. līdz 2028. gadam” ir ilgtermiņa plānošanas 

dokuments, kurā izvirzīts novada attīstības ilgtermiņa redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi, prioritātes un 

telpiskās attīstības perspektīva. Tā kalpo par pamatu novada teritorijas plānojumam, attīstības programmai, 

nozaru attīstības programmām, detālplānojumiem, tādējādi radot priekšnoteikumus novada ilgtspējīgai un 

integrētai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Viesītes novada attīstības programmā 

nospraustie vidējā termiņa mērķi un rezultatīvie rādītāji tiks saskaņoti ar ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

nospraustajiem ilgtermiņa mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem, lai nodrošinātu to, ka attīstības 

programma ir vērsta uz ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanu. 

 

Tabula 1. Ilgtermiņa uzraudzības pamatrādītāji 

Rādītājs Vērtība  

2012. gadā 

Ilgtermiņā sasniedzamais 

rezultāts 

Avots 

Teritoriālais attīstības indekss -0,868 Pieaug VRAA 

Iedzīvotāju skaits   4038 Stabils  CSB 

Demogrāfiskā slodze 558,4  Stabila CSB 

Apdzīvoto mājvietu skaits - Pieaug Viesītes novada 

dome 

Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi 

novadā 

      - Pieaug Viesītes novada 

dome 
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Bezdarba līmenis % 12,20% Samazinās NVA 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju, LVL 

- Pieaug CSB 

Tūristu skaits - Pieaug Viesītes novada 

dome 

 

Stratēģijas īstenošanas uzraudzība ir Viesītes novada domes kompetence. Lai nodrošinātu stratēģijā noteikto 

ilgtermiņa stratēģisko prioritāšu izpildi, reizi trīs gados vienlaikus ar gada publiskā pārskata izstrādi 

pašvaldība apkopos un izvērtēs sasniegtos uzraudzības pamatrādītājus (sk. tabulā “Uzraudzības 

pamatrādītāji”). Reizi trīs gados attīstības programmas uzraudzības ziņojumi tiks papildināti ar pārskatu par 

Viesītes novada telpiskās attīstības perspektīvas īstenošanu. Uzraudzības pamatrādītāju sarakstu var 

pārskatīt, informāciju un veikto saraksta rezultatīvo izmaiņu pamatojumu iekļaujot attīstības programmas 

uzraudzības ziņojumos.  

 

 


