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Saīsinājumi 

AP – attīstības programma  

CSP – Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde 

CSDD - Ceļu satiksmes drošības direkcija 

ERAF – Eiropas Reģionālās Attīstības fonds 

ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

ES – Eiropas Savienība  

IK – individuālais komersants  

IP – Ilgtermiņa prioritāte  

IU – Individuālais uzņēmums 

ha – hektāri  

KF – Kohēzijas fonds 

km – kilometri  

KSS – kanalizācijas sūkņu stacija 

LAD – Lauku Atbalsta dienests 

LEADER – Lauku attīstības programmas aktivitātes lauku attīstībai  

LIZ – lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

LR – Latvijas Republika  

LVL– Latvijas Lats 

NACE - saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija  

NAP – Nacionālais attīstības plāns 

NĪ – Nekustamais īpašums  

Nr. – numurs 

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra  

NVO – nevalstiskā organizācija  

PII – pirmskolas izglītības iestāde 

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

RV – Rīcības virziens 

SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SKPC - Slimību kontroles un profilakses centrs 

SM – stratēģiskais mērķis 

SVID – Stiprās, vājās puses, iespējas un draudi 

VKKF - Valsts Kultūrkapitāla fonds 

VP – Vidēja termiņa prioritāte 

VZD – Valsts zemes dienests 

ZPR – Zemgales plānošanas reģions 

ZS – zemnieku saimniecība 
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Ievads 

Viesītes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam tika izstrādāta kā vidējā termiņa plānošanas 

dokuments. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu attīstības programmā ir noteiktas vidēja 

termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā 

izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.  

Lai nodrošināt Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam pilnvērtīgu izstrādi tika veikta 

novada pašreizējās situācijas analīze, kas kalpo par atskaites punktu nākotnes stratēģiskajiem 

uzstādījumiem un aktivitāšu plānošanai. Pašreizējās situācijas analīzes mērķis bija pēc iespējas precīzāk 

noskaidrot pašvaldības un tās apkārtējās teritorijas attīstības tendences, problēmas un izaugsmes resursus, 

lai būtu iespējams realizēt savu attīstības potenciālu.  

Viesītes novada pašreizējās situācijas analīzē ir aprakstītas sekojošas nozares un jomas: 

 cilvēkresursi; 

 dabas resursi; 

 publiskā pārvaldē;  

 transports; 

 tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi; 

 uzņēmējdarbības vide un nozaru attīstība. 

Pašreizējās situācijas analīzes izstrādē tika izmantoti valsts, Zemgales plānošanas reģiona un Viesītes 

novada pašvaldības statistikas dati, intervijas ar attiecīgo jomu un nozaru ekspertiem, kā ari Viesītes 

novada plānošanas dokumentos pieejami dati. Izmantotās datubāzes ir, piemēram, Lursoft, CSP, u.c.  

Viesītes novada pašreizējās situācijas analīzi papildina SVID analīze. Tas ir stipro pušu, vājo pušu, iespēju un 

draudu izvērtējums. Pašreizējās situācijas analīzi papildina iedzīvotāju Viesītes novada iedzīvotāju aptaujas 

rezultāti. Uz 2013. gada oktobri aptaujā piedalījās 63 cilvēki, jeb 1,5% novada iedzīvotāju. Tāpat, laika 

posmā no jūnija līdz novembrim notika 7 darba izstrādes grupas sēdes. Darba izstrādes grupu veidoja 15 

cilvēki.  

Pašreizējās situācijas analīze tiek izmantota Viesītes novada attīstības programmas 2014. – 2018.gadam 

izstrādei un nepieciešamības gadījumā to varēs aktualizēt.  

 

Novada vizītkarte 

Atrašanās vieta: Viesītes novads atrodas Latvijas dienvidu centrālajā daļā, Zemgales reģiona dienvidu 

austrumdaļā un robežojas ar Neretas, Jaunjelgavas, Salas, Jēkabpils un Aknīstes novadiem, kā arī Lietuvas 

Paņevežas apriņķi.  

Novada izveide: Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009. gadā tika izveidots Viesītes novads 

apvienojoties bijušā Jēkabpils rajona Viesītes pilsētai ar lauku teritoriju, Elkšņu, Rites un Saukas pagastiem.  

Ietilpstošās teritoriālās vienības: Viesītes pilsēta, Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes pagasti. Novada 

administratīvais centrs ir Viesītes pilsēta. 
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Platība: 650,5 km2. 

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits: Pēdējo četru gadu dinamika liecina, ka iedzīvotāju skaitam ir tendence 

samazināties. Pēc pašvaldības rīcībā esošiem datiem 2013. gadā – 4334 iedzīvotāji (uz 11.12.2013), 2012. 

gadā – 4460 (uz 02.01.2012), 2011. gadā – 4313 (uz 03.01.2011), 2010. gadā - 4689 (uz 01.01.2010). 

Iedzīvotāju etniskais sastāvs: Latvieši – 3424, lietuvieši – 217, baltkrievi – 87, krievi – 520, poļi – 50, pārējie 

– 36 (uz 11.12.2013). 

Iedzīvotāju vecuma struktūra: Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam – 584 iedzīvotāji jeb 13 %, darbaspējas 

vecumā – 2754 jeb 64 %, pensijas vecumā – 996 jeb 23%.  

Iedzīvotāju blīvums: 6,7 cilv. /km2 (uz 11.12.2013), 6,8 cilv. /km2 (uz 02.01.2012), 6,6 cilv. /km2 (uz 

03.01.2011), 7,2 cilv. /km2 (uz 01.01.2010). 

Teritorijas attīstības indekss 2013. gadā: –0,868.  

Transporta infrastruktūra: Novada teritoriju šķērso sekojoši reģionālas nozīmes ceļi: Jēkabpils-Lietuvas 

robeža (Nereta) (P75) un Vecumnieki-Nereta-Subate (P73). Pašvaldības ceļu un ielu kopējais garums – 

310,39 km. 

Administratīvā centra attālums līdz valsts galvaspilsētai un reģiona tuvākajām pilsētām: Attālums no 

Viesītes līdz Jēkabpilij ir 32 km, līdz Aizkrauklei – 73 km, līdz Daugavpilij – 125 km, līdz Jelgavai – 160 km, 

līdz Rīgai – 130 km un līdz Lietuvas robežai 31 km. 

Uzņēmējdarbība: Viesītes novadā 2013. gadā ir reģistrēti 334 uzņēmumi, no tiem 193 – ZS, 92 SIA, 27 IK, 18 

IU un 4 KS. Dominē lauksaimniecības nozare. Pašvaldības uzņēmumi: SIA „Viesītes veselības un sociālās 

aprūpes centrs”, SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, SIA „Viesītes transports”, SIA „Pērlīte”. 

Reģistrētie bezdarbnieki: Pēdējo četru gadu dinamika liecina, ka bezdarbnieku skaitam ir tendence 

samazināties. Pēc NVA sniegtajiem datiem 2013. gadā – 213 bezdarbnieki (uz 30.09.2013), 2012. gadā - 293 

(uz 31.12.2012), 2011. gadā – 384 (uz 31.12.2011) un 2010. gadā – 435 (uz 31.12.2010). 

Dabas resursi: Novadā meži aizņem 56% no novada teritorijas, lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 30%, 

ūdens objektu zeme – 4% , purvi – 5%, zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,5%, ceļi – 1,5 % un pārējās zemes 

– 3%. Lielākie ezeri ir Saukas ezers (718,2 ha), Viesītes ezers (232,2 ha), Piksteres ezers (255 ha) un 

Aizdumbles ezers (100 ha). Nozīmīgākie resursi novada attīstībai ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 

meži un ūdeņi. Novada teritorijā kopumā atrodas 40 atradnes (smilts-grants, smilts, dolomīts, kūdra, 

sapropelis, māls), no kurām tiek izmantotas desmit.  

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). 

Novada nozīmīgākie objekti: Viesītes muzejs „Sēlija” ar Mazā bānīša kompleksu, Viesītes kultūras pils, 

Viesītes ezers, Saukas dabas parks ar Saukas ezeru, dievnami – Elkšņu ev.-lut. baznīca, Ilzes baznīca, Saukas 

ev.-lut. baznīca, Sunākstes baznīca, Viesītes Brīvības baznīca, Stenderu dzimtas kapi, Ormaņkalns, pilskalni – 

Kņāvukalns (pilskalns ar apmetni), Kūliņu pilskalns, Maizīšu pilskalns, Margaskalns (pilskalns ar apmetni), 

Saukas pilskalns (Dievkalniņš), Sērpiņu pilskalns ar apmetni, Skosu pilskalns ar apmetni, Stupeļu kalns 

(pilskalns ar apmetni) un novada augstvērtīgās ainavas. 
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Nozīmīgākie projekti: 2010.-2013. gadā apstiprināti 62 projekti. Nozīmīgākie infrastruktūras projekti: 

„Atraktīva un pieejama muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā”, „Amatniecības pārrobežu sadarbības 

tīkls kā Latvijas-Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”, „Lokveida kustības apļa jaunbūve Viesītē”, 

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Viesītes novada Viesītes pagasta izgāztuves „Spures” Nr. 

56357/5300/PPV rekultivācija”, „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Viesītes novada Saukas pagasta 

izgāztuves „Skosas” Nr. 56888/1409/PPV rekultivācija”, „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Viesītes 

novada Rites pagasta izgāztuves „Salāte” Nr. 56808/5299/PPV rekultivācija”, „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Viesītē”, „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, 

„Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē”, „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, Pavasara ielā 6a, Viesītē, 

Viesītes novadā” un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rites pamatskolā”. 
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Cilvēki 

Sarūkošs iedzīvotāju skaits 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem, pastāvīgo iedzīvotāju skaits Viesītes 

novadā 2013.gada jūlijā bija 4345 iedzīvotāji. Savukārt iedzīvotāju dinamiku var konstatēt pēc CSP datiem. 

Pēdējo 20 gadu laikā ir vērojama izteikta iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence – šajā periodā kopējais 

skaits ir krities par 36,5% iedzīvotājiem. No 2002. līdz 2012. gadam iedzīvotāju skaita sarukšanas temps ir 

2,2% gadā.  

Attēls 1. Vidējās iedzīvotāju skaita izmaiņas gadā, 2002.g.-2012.g., % no kopskaita. Avots: CSP 

 

Skaita izmaiņas ir izskaidrojamas ar negatīvu dabisko pieaugumu un negatīvu migrācijas saldo. Iedzīvotāju 

skaits gadā samazinās vidēji par 100 cilvēkiem, no kuriem 34 ir dēļ negatīva dabiskā pieauguma un 66 dēļ 

iedzīvotāju migrācijas.  

Iedzīvotāju skaita samazināšanās situācija Viesītes novadā ir samērā līdzīga blakus esošajiem novadiem. 

Būtiski labāki dabiskā pieauguma rādītāji ir vērojami tikai Salas novadā, kur ir salīdzinoši zemāks mirstības 

līmenis, taču sliktāks migrācijas saldo, līdz ar to kopumā iedzīvotāju skaita izmaiņas ir relatīvi līdzīgas visa 

reģiona ietvaros.  

Tabula 1. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums un migrācijas saldo. Avots: CSP 

Novads: 2009 2010 2011 

 Dabiskais 

pieaugums 

Migrācijas 

saldo 

Dabiskais 

pieaugums 

Migrācijas 

saldo 

Dabiskais 

pieaugums 

Migrācijas 

saldo 

Jaunjelgavas -45 -84 -52 -61 -79 -43 

Viesītes -33 -65 -34 -65 -37 -67 

Neretas -42 -53 -62 -80 -23 -62 

Jēkabpils -50 -131 -48 -161 -58 -25 

Aknīstes -32 -20 -38 -41 -42 -27 

Salas -17 -114 -4 -114 -6 -13 

Pētot vidējā iedzīvotāju skaita izmaiņu dinamiku, Viesītes novada rādītāji ir vidēji blakus esošo novadu 

starpā, līdz ar to strauja iedzīvotāju skaita samazināšanās situācija ir raksturīga ne vien Viesītes novadam, 

bet plašākam reģionam. 
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Sarūkošs darbaspējīgo personu skaits 

Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība pret 

personu skaitu darbspējas vecumā. Demogrāfiskā slodze Viesītes novadā ir viena no lielākajām Latvijā, jo 

darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji uz 1000 personām darbspējas 

vecumā pārsniedz gan apkārt esošo novadu, gan Zemgales reģiona radītājus, gan vidējo līmeni Latvijā. 

Saskaņā ar CSP 2012.gada datiem, demogrāfiskā slodze Viesītes novadā bija 648 uz 1000 cilvēkiem 

darbspējas vecumā, kas par 75 cilvēkiem pārsniedz Latvijas vidējo rādītāju. Demogrāfisko slodzi veido ne 

tikai liels skaits cilvēku, kas ir pārsnieguši darbspējas vecumu (406), bet arī liels skaits iedzīvotāju, kuri vēl 

nav sasnieguši darbspējas vecumu (242). Šīs radītājs pārsniedz Latvijas vidējo radītāju (225) un rada 

papildus attīstības iespējas nākotnē.  

Taču pēdējo gadu tendence liecina par demogrāfiskā sloga palielināšanos, jo iedzīvotāju skaits darbspējas 

vecumā sarūk ātrāk nekā iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma. Tas lielākoties ir izskaidrojams ar 

darbspējas vecuma iedzīvotāju migrāciju uz citiem novadiem, pilsētām un ārvalstīm.  

Tabula 2. Demogrāfiskās slodzes līmenis 2012.gada sākumā. Avots: CSP. 

  Pavisam Līdz darbspējas vecumam Virs darbspējas vecuma 

LATVIJA 573 225 348 
Zemgales reģions 566 234 332 
Aknīstes novads 527 176 351 
Jaunjelgavas novads 577 222 355 
Jēkabpils novads 578 194 384 
Neretas novads 537 183 354 
Salas novads 558 255 303 
Viesītes novads 648 242 406 

2010.-2012.gada PMLP dati liecina par demogrāfiskās slodzes palielināšanās tendenci, jo personu skaits 

darbspējas vecumā ir krities no 2974 jeb 64.2% līdz 2798 jeb 64.0%. Līdz darbspējas vecumam tas ir 

samazinājies no 660(14.2%), līdz 586 (13.4%), bet pēc darbspējas vecuma grupā ir vērojams palielinājums 

no 21.6% līdz 22.7% neskatoties uz to, ka iedzīvotāju skaita ziņā joprojām ir samazinājums no 1001 līdz 991. 

Dzimumstruktūra Viesītes novadā ir diezgan līdzena: līdz darbspējas vecumam 2013.gada 1.janvārī ir 299 

vīrieši(51%), un 287 sievietes(49%), darbspējas vecumā ir 1458 vīrieši (52%) un 1340 sievietes (48%). 

Nevienlīdzīga struktūra ir vērojama tikai pēc darbspējas vecuma grupā, kur ir 351 vīrietis (35%), un 640 

sievietes (65%), kas ir skaidrojams ar ilgāku mūžu sievietēm.  

Tabula 3. Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra. Avots: PMLP 

 2010 2011 2012 2013 
Līdz darbspējas vecumam 660 638 607 586 

t.sk. vīrieši 344 332 310 299 
t.sk. sievietes 316 306 297 287 

Darbspējas vecumā 2974 2946 2862 2798 
t.sk. vīrieši 1536 1515 1477 1458 

t.sk. sievietes 1438 1431 1385 1340 
Pēc darbspējas vecuma 1001 990 991 991 

t.sk. vīrieši 348 350 352 351 
t.sk. sievietes 653 640 639 640 

Kopā Viesītes novadā 4635 4574 4460 4375 
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Bērnu dzimuma struktūra ir diezgan vienmērīga gan novada, gan pagastu līmenī, bet bērnu skaits Viesītes 

pilsētā ir daudz lielāks par bērnu skaitu pagastos – pilsētā dzīvo 317 bērni jeb 44.2% no 718 bērniem, kas 

dzīvo Viesītes novadā. Nākamais lielākais bērnu skaits ir Viesītes pagastā – 121 bērns jeb 16.9%, Rites 

pagastā – 117 bērni, 16.3%, bet viszemākie radītāji ir Saukas pagastā – 95 bērni jeb 13.2% un Elkšņu 

pagastā – 68 bērni jeb 9.5%. 

Tabula 4. Bērnu vecuma un dzimuma struktūra uz 2013.gada 1.janvāri. Avots: PMLP 

 Elkšņu 

pagasts 

Rites 

pagasts 

Saukas 

pagasts 

Viesītes 

pilsēta 

Viesītes 

pagasts 

Viesītes 

novads 

0-6 gadu vecumā 17 34 34 89 34 208 

t.sk. vīrieši 9 20 20 47 12 108 

t.sk. sievietes 8 14 14 42 22 100 

7-18 gadu vecumā 51 83 61 228 87 510 

t.sk. vīrieši 26 43 30 111 48 258 

t.sk. sievietes 25 40 31 117 39 252 

Kopā  68 117 95 317 121 718 

Bērnu vecuma struktūra ir samērā vienmērīgi sadalīta pa vecuma grupām. 0-6 gadu vecumā ir 208 bērni, 

29%, 7-18 gadu vecumā ir 510 bērni, 71%, kas ir relatīvi tuvu proporcionālajam sadalījumam 33% un 66%.  

CSP dati no 2011.gada tautas skaitīšanas skaidri atspoguļo iepriekšminēto iedzīvotāju skaita samazināšanos 

vecuma grupu griezumā, kur mazākais īpatsvars ir 30-34 gadu vecuma grupai – tikai 4% no iedzīvotājiem, 

un 25-29 gadu vecumā ir tikai 5%. Tas liecina par jauno un darbspējīgo cilvēku izbraukšanu no novada. 

Tabula 5. Pastāvīgie iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma 2011. gada 1. martā. Avots: CSP 

  % no kopskaita Iedzīvotāju skaits % šajā vecuma grupā 

Vecuma grupas Pavisam Pavisam vīrieši sievietes vīrieši sievietes 

Pavisam 100% 4133 1944 2189 47% 53% 

0-14 15% 619 311 308 50% 50% 

15–19 7% 304 162 142 53% 47% 

20–24 8% 333 166 167 50% 50% 

25–29 5% 223 121 102 54% 46% 

30–34 4% 179 92 87 51% 49% 

35–39 6% 254 129 125 51% 49% 

40–44 7% 283 145 138 51% 49% 

45–49 8% 311 172 139 55% 45% 

50–54 7% 277 130 147 47% 53% 

55–59 6% 258 121 137 47% 53% 

60–64 6% 235 110 125 47% 53% 

65–69 6% 238 102 136 43% 57% 

70–74 6% 231 77 154 33% 67% 

75–79 4% 171 57 114 33% 67% 

80+ 5% 217 49 168 23% 77% 
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Nacionālais sastāvs un valstiskā piederība 

PMLP dati liecina, ka 2013.gada jūlijā Viesītes novadā dzīvoja 3426 latvieši jeb 78,8% no pastāvīgo 

iedzīvotāju kopskaita, 527 jeb 15% - krievi, 198 jeb 4,5% - lietuvieši, 2% - pārējie.  

79%

12%

1%

1%2%

5%

Latvieši

Krievi

Lietuvieši

Baltkrievi

Poļi

Pārējie

 

Ilustrācija 1. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs 2012.gada sākumā. Avots: PMLP 

Pēc nacionālās piederības 4052 iedzīvotāji jeb 93%, ir Latvijas pilsoņi, 284 iedzīvotāji, (6,5%) ir Latvijas 

nepilsoņi, un pārējie ir 9 iedzīvotāji jeb mazāk par 1%.  

 

Apdzīvojuma struktūra 

Viesītes novadā ietilpst Viesītes pilsēta, Viesītes pagasts Elkšņu, Rites un Saukas pagasti. Saskaņā ar PMLP 

datiem, lielākā apdzīvotā vieta pēc iedzīvotāju skaita Viesītes novadā ir Viesītes pilsēta, kur 2013.gada 

1.janvārī dzīvoja 1817 cilvēki jeb 41.5% no visiem novada iedzīvotājiem. Nākamā apdzīvotākā 

administratīvā vienība ir Viesītes pagasts, kurā, dzīvo 707 cilvēki jeb 16.2%. Līdz ar to Viesītē un Viesītes 

pagastā kopumā dzīvo 57.7% no visiem novada iedzīvotājiem, kas nozīmē, ka šajā teritorijā ir koncentrēta 

lielākā Viesītes novada iedzīvotāju daļa. Rites un Saukas pagastos ir reģistrēti attiecīgi 651 un 654 

iedzīvotāji, kas ir 14.9% katrā pagastā. Viszemākais iedzīvotāju skaits – 546 jeb 12.5% ir Elkšņu pagastā.  

Saskaņā ar „Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. - 2028. gadam”, Viesītes pilsēta ir novada 

nozīmes attīstības centrs. Lielākie apdzīvotie ciemi Elkšņu pagastā ir Elkšņi (pagasta centrs), Apserde un 

Klauce, Rites pagastā – Cīruļi (pagasta centrs), Saukas pagastā - Lone (pagasta centrs), Sauka. 

Vērojot iedzīvotāju skaita izmaiņas dinamiku no 2010.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 1.janvārim, visstraujāk 

iedzīvotāju skaits ir samazinājies Elkšņu un Saukas pagastos – par 8.1% katrā pagastā, savukārt Rites 

pagastā tas ir krities par 5.5%. Vislēnāk iedzīvotāju skaits ir samazinājies Viesītes pagastā – par 2.6% un 

Viesītes pilsētā – par 5.1%. Ir redzama tendence, ka mazāk apdzīvotās vietās iedzīvotāju skaita 

samazināšanās temps ir straujāks nekā vairāk apdzīvotās vietās.  
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Tabula 6. Iedzīvotāju skaits. Avots: PMLP 

 2010 2011 2012 2013 

Viesīte 1914 1885 1836 1817 

Viesītes pagasts 726 720 715 707 

Saukas pagasts 712 698 678 654 

Rites pagasts 689 673 667 651 

Elkšņu pagasts 594 598 564 546 

Kopā Viesītes novadā 4635 4574 4460 4375 

Kopumā Viesītes novadam, kura platība ir 650.5 km2, raksturīgs salīdzinoši zems apdzīvotības līmenis, kas 

turpina samazināties. Balstoties uz CSP datiem, var secināt, ka no 2010.gada sākuma līdz 2012.gada 

sākumam iedzīvotāju blīvums ir samazinājies no 6.5 līdz 6.2 cilvēkiem uz 1 km2. 

 

Ilustrācija 2. Iedzīvotāju blīvums uz 2012.gada sākumu. Avots: CSP 

Salīdzinot ar vidējiem rādītājiem Latvijā, iedzīvotāju blīvums Viesītē ir 5.1 reizes zemāks nekā valsts vidējais 

un 3.8 reizes zemāks par Zemgales reģiona vidējo iedzīvotāju blīvumu. Savukārt, salīdzinot ar novadiem, 

kas atrodas blakus Viesītes novadam, Neretas un Jēkabpils novados apdzīvotības līmenis ir vēl zemāks – 

attiecīgi 5.9 un 5.6 cilvēki uz km2, bet Aknīstes, Jaunjelgavas un Salas novados iedzīvotāju blīvums ir 

ievērojami augstāks – attiecīgi 10.2, 8.3 un 12 cilvēki uz km2. 

Pilsoniskā sabiedrība 

Uz 2013. gadu Viesītes novada ir 28 biedrības, no tām aktīvas ir 28, 6 aktīvas draudzes, 2 sabiedriskās 

organizācijas, kuras nav aktīvas, 1 profesionālā biedrība (nav aktīva) un 1 sabiedriskā organizācija (nav 

aktīva).  

Tāpat novadā darbojas dažas arodbiedrības - Viesītes pašvaldības darbinieku arodbiedrība, Rites 

pamatskolas arodorganizācija un Viesītes vidusskolas arodorganizācija. Sekmīga sadarbība norisinās starp 

novada arodbiedrībām un novada pašvaldību, kā arī nacionālā līmeņa arodbiedrībām.  

Novadā uz katrām vēlēšanām rodas vairākas jaunas iedzīvotāju apvienības, un kopumā partiju rotācija ir 

ievērojami liela. 2013.gada pašvaldību vēlēšanās piedalījās 7 saraksti ar 73 kandidātiem, savukārt 

2009.gadā – 4 ar 55 kandidātiem.  
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Ņemot vērā daudzveidīgos biedrību un citu NVO dibināšanas apstākļus un darbības mērķus, šo organizāciju 

aktivitāte ir atšķirīga – par tādām, kas darbojas, var uzskatīt tikai tās, kas sniedz par sevi regulāras ziņas vai 

atskaites. Viesītes novada aktīvākās biedrības ir: zvejniecības biedrība „Vārava”; biedrība „Sēļu zīle”, kuras 

mērķis ir veicināt iedzīvotāju izglītošanos un pilsonisko aktivitāti; mednieku biedrība „Lone”, biedrība „Zīle”. 

Uz 2013. gada septembri Viesītes novadā nav reģistrēta neviena jauniešu biedrība. Ar 2013.gada 1.oktobri 

novadā darbojas jaunatnes lietu speciālists. Plānots izstrādāt arī jaunatnes politiku. 

Viesītes novada Rites pagastā darbojas biedrības „Ritten” un „Rite”, kuru galvenie mērķi ir pagasta 

iedzīvotāju brīvā laika pavadīšana, interešu izglītība un mūžizglītība. Savukārt Saukas pagastā darbojas 

biedrība „Saukas sabiedriskais centrs”, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību, organizēt izglītošanās 

pasākumus, uzlabot sociālo vidi, organizēt brīvā laika aktivitātes, un „Saukas dabas parka biedrība”, kuras 

mērķis ir saglabāt Saukas dabas parka ainavisko vērtību, veicināt bioloģisko daudzveidību un teritorijas 

kultūrvēsturisko vērtību. Saukas dabas parka biedrībai ir iegūts sabiedriskā labuma statuss, kas ļauj 

ziedotājiem iegūt ievērojamas nodokļu atlaides. Elkšņu pagastā darbojas Jēkabpilī reģistrēta biedrība 

„Vides un tūrisma attīstības klubs „Sēlija”, kura galvenais mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus ilgtspējīgai 

vides un tūrisma attīstībai. Novada pārvalde arī ir līdzdarbojas Latvijas pašvaldību apvienībā, projektu 

konkursā „sabiedrība ar dvēseli - Latvija”, kā arī, pašvaldība novirza līdzekļus vietējām iniciatīvām.  

 

Cilvēkresursu SVID 

Stiprās puses Vājās puses 

 Mirstības līmenis novadā samazinās 

 Dzimumu struktūra ir sabalansēta 

 Bērnu īpatsvars novadā ir lielāks kā valstī vidējais  

 Depopulācija un negatīvi demogrāfiskie rādītāji  

 Emigrē lielākoties jaunieši un iedzīvotāji darbspējas 

vecumā  

 Augsta demogrāfiskā slodze ar negatīvu kāpumu 

 Zems teritorijas apdzīvojuma blīvums 

 Sabiedrības novecošanās  

Iespējas Draudi 

 Nodrošināt pieejamību pakalpojumiem, kas ir 

orientēti uz senioriem 

 Paplašināt reģionālu sadarbību Sēlijas apvienības 

ietvaros 

 Darbavietu trūkums 

 Ierobežotas mobilitātes iespējas 

 Zema sabiedrības līdzdalība 
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Daba un kultūrvēsturiskais mantojums 

Ģeogrāfija, izvietojums, platība 

Novads atrodas Latvijas dienvidu centrālajā daļā. Teritorija robežojas ar Aknīstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, 

Neretas un Salas novadiem. Novada teritorija robežojas arī ar Lietuvas Republiku. Saskaņā ar Viesītes 

pilsētas ar lauku teritoriju Teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam, attālums no Viesītes pilsētas līdz 

Rīgai ir 152 km, līdz  Jēkabpilij – 31 km, līdz Jelgavai  - 165 km un līdz Lietuvas robežai – 31 km. Attālums no 

Viesītes pilsētas līdz Aknīstes novada centram Aknīstei ir 29 km, līdz Jaunjelgavas novada centram 

Jaunjelgavai – 51 km, līdz Neretas novada centram Neretai – 25 km, un līdz Salas novada centram Salai – 29 

km, saskaņā ar karšu izdevniecības „Jāņa sēta” datiem.  

Novadā ir šāds administratīvais sadalījums: novadā ietilpst Viesītes pilsēta (platība - 2,31 km2), kas ir 

novada administratīvais centrs, Viesītes pagasts (313,35 km2), Elkšņu pagasts (138,04 km2), Rites pagasts 

(97,22 km2) un Saukas pagasts (98,61 km2). 

 

Ilustrācija 3. Viesītes novada karte. Avots: www.viesite.lv 

http://www.viesite.lv/
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Ņemot vērā Viesītes novada ģeogrāfisko novietojumu un nevienlīdzīgo ceļu kvalitāti, dienvidu daļas (Rites 

pagasts, Elkšņu pagasts) ciemu iedzīvotājiem izdevīgāk ir braukt uz Aknīsti vai Neretu, nevis uz Viesīti, lai 

saņemtu ciemos nepieejamos pakalpojumus. Šāda situācija ir īpaši raksturīga Rites pagasta Cīruļu ciemam, 

Elkšņu pagasta Elkšņu un Apserdes ciemiem, kā arī Saukas pagasta Lones ciemam.  

Tabula 7. Attālums no Viesītes novada ciemiem līdz novadu centriem. Avots: www.celugids.lv 

Pagasts Ciems Maršruts 

Aptuvens attālums 

(km), braucot ar 

automašīnu 

Laiks, braucot ar 

automašīnu 

Saukas pagasts Lone Lone - Viesīte 13.9 15 minūtes 

   Lone - Nereta 12.8 11 minūtes 

  Sauka Sauka - Viesīte 18.2 26 minūtes 

   Sauka - Nereta 18 25 minūtes 

Rites pagasts Cīruļi Cīruļi – Nereta - Viesīte 38.1 31 minūtes 

   Cīruļi - Viesīte 19.2 42 minūtes 

   Cīruļi - Aknīste 17.9 14 minūtes 

   Cīruļi - Nereta 13.1 10 minūtes 

Elkšņu pagasts Elkšņi Elkšņi - Viesīte 15.9 33 minūtes 

   Elkšņi - Aknīste 13 14 minūtes 

   Elkšņi - Nereta 19.9 16 minūtes 

  Apserde Apserde - Nereta - Viesīte 43.4 33 minūtes 

   Apserde - Elkšņi - Viesīte 18.2 39 minūtes 

   Apserde - Aknīste 10.9 8 minūtes 

   Apserde - Nereta  18.4 12 minūtes 

  Klauce Klauce - Viesīte 7 12 minūtes 

Viesītes novada kopējā platība ir 65054.6 ha, faktiskā meža zeme aizņem 55% jeb 35872.0 ha no kopējās 

teritorijas platības, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 29% jeb 19068.9 ha, purvi - 5%, ūdens objektu 

zeme - 4 %, zeme zem ceļiem – 2%, zeme zem ēkām un pagalmiem – 1%, krūmāji - 1%, pārējā zeme - 3%, 

balstoties uz Valsts zemes dienesta LR administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskata 

datiem sadalījumā pa zemes lietošanas veidiem, kas bija aktuāli 2013.gada 1.janvārī.  

Savukārt zemes sadalījums pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa ir šāds: 57% - lauksaimniecības zeme, 

39% - mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 2% - ūdens objektu zeme un 1% - satiksmes infrastruktūras objektu 

apbūves zeme. 

Skatoties uz novada zemes sadalījumu pēc īpašnieku grupām, kas bija aktuāls 2013.gada 1.janvārī, 47% no 

novada zemes jeb 30774.8 ha ir fizisko personu īpašumā, 11% jeb 7203.0 ha ir juridisko personu īpašumā, 

savukārt pašvaldības īpašumā ir tikai 1% jeb 833.2 ha. Lielu novada daļu – 36% jeb 22984.1 ha aizņem 

valstij piekritīgā zeme, t.i., uz valsts vārda zemesgrāmatā neierakstītas zemes apjoms. Lielu daļu no šīs 

zemes veido A/S „Latvijas Valsts meži” zeme. Arī 2% no novada zemes jeb 1389.0 ha ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme, un 3% kopumā – 1870.5 ha ir pārējās zemes. 
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Ilustrācija 4. Zemes sadalījums pēc īpašnieku un piekritīgo zemju grupām. Avots: VZD 

 

Zema lauksaimniecības zemju auglība 

Pēc lietošanas mērķu grupas lauksaimniecības zeme aizņem 57% (faktiskā platība – 29%) no novada 

platības jeb 36931.3 ha. Šim zemes lietošanas veidam ir īpaši liela nozīme, jo šajā teritorijā ir atļauta 

saimnieciskā darbība. Lielākā daļa – 18670.9 ha jeb 51% no lauksaimniecības zemes ir tieši lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme (sadalījumā pēc zemes lietošanas veida); 38% jeb 14143.1 ha aizņem meži, 2% - 

krūmāji, 2% - purvi, 2% - zeme zem ūdeņiem, 1% - zeme zem ēkām un pagalmiem, 1% - zeme zem ceļiem 

un 3% - pārējās zemes.  

No lauksaimniecībā izmantojamās lauksaimniecības zemes, kuras kopējā platība ir18670.9 ha, 74% jeb 

13827.5 ha aizņem aramzeme, 15% jeb 2887.2 ha ir ganības, 8% jeb 1575.8 ha – pļavas un 2% jeb 380.4 ha 

– augļu dārzi.  

320.4 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes ietilpst mērķu grupā „Mežsaimniecības zeme un īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu”, 33 ha – „Dabas 

pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme” un vēl 44.6 ha ietilpst 8 citās mērķu grupās (ūdens objektu zeme, 

daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, komercdarbības objektu apbūves zeme, u.c.).  

Kopumā tas veido 19068.9 ha lauksaimniecības zemes (pēc zemes lietošanas veida), jeb 29% no Viesītes 

novada teritorijas, t.sk. aramzeme – 22%, ganības – 5%, pļavas – 3% un augļu dārzi – 1% no kopējās novada 

platības. 

Pēc Valsts zemes dienesta publicētajiem datiem (Informācija no Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas par teritoriālo vienību vidējo svērto lauksaimniecībā izmatojamās zemes (LIZ) 

kvalitatīvo novērtējumu, 2008.gada 5.marts), Viesītes novada pagasti ierindojās tuvāk saraksta 

noslēgumam: no 517 administratīvajām vienībām, kas tika salīdzinātas, Elkšņu pagasts ir 405.-431.vietā ar 

32 ballēm/ha, Rites un Viesītes pagasti ir 348.-375.vietā ar 34 ballēm/ha un Saukas pagasts ieņēma 

visaugstāko pozīciju – 226.-264.vietu ar 37 ballēm/ha. Salīdzinājumam: zemākais piešķirtais vērtējums bija 

16, bet augstākais – 67. 
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Relatīvi zema LIZ kvalitāte ir viens no galvenajiem faktoriem, kāpēc Viesītes novada Viesītes, Rites un Elkšņu 

pagastiem ir piešķirta Mazāk labvēlīgo apvidu 3.kategorija (zemākais vērtējums), Saukas pagastam ir 2. 

kategorija. MLA kategorijas tiek piešķirtas pēc 4 kritērijiem: 1. Augsnes kvalitātes indekss (Vidējais svērtais 

LIZ kvalitatīvais novērtējums, balles/ha), 2. Ienākumu nodoklis uz vienu iedzīvotāju teritorijā, 3. Iedzīvotāju 

blīvums, 4. Lauksaimnieciskajā ražošanā iesaistīto iedzīvotāju īpatsvars. 

Tabula 8. Vidējais svērtais lauksaimniecībā izmantojams zemes kvalitatīvais novērtējums un mazāk labvēlīgo apvidu 
kategorija. Avoti: VZD un LAD 

Novads Teritoriālās vienības Vidējais svērtais LIZ 

kvalitatīvais 

novērtējums, balles/ha 

(2008.g.) 

Mazāk labvēlīgo  

apvidu (MLA) 

kategorija, 2013.g. 

Aknīstes novads Gārsenes pagasts  38 2 

 Aknīstes pagasts 35 2 

 Aknīstes pilsēta - 2 

  Asares pagasts  35 2 

Jēkabpils novads Rubenes pagasts  37 2 

 Dignājas pagasts  36 2 

 Zasas pagasts  36 2 

 Leimaņu pagasts  35 2 

 Dunavas pagasts  35 2 

 Kalna pagasts  35 2 

 Ābeļu pagasts  35 3 

  Jēkabpils pilsēta - 2 

Neretas novads Zalves pagasts  35 2 

 Neretas pagasts  35 3 

 Mazzalves pagasts  33 3 

  Pilskalnes pagasts  32 3 

Viesītes novads Saukas pagasts  37 2 

 Viesītes pagasts  34 3 

 Rites pagasts  34 3 

 Elkšņu pagasts  32 3 

  Viesītes pilsēta - 3 

Salas novads Salas pagasts  37 2 

  Sēlpils pagasts  32 3 

Jaunjelgavas novads Sērenes pagasts  36 2 

 Daudzeses pagasts  33 3 

 Seces pagasts  32 3 

 Sunākstes pagasts  32 3 

 Staburaga pagasts  32 3 

 Jaunjelgavas pagasts 24 nav 

 Jaunjelgavas pilsēta - nav 

Salīdzinot ar blakus esošajiem novadiem, arī šī reģiona novadu starpā situācija nav īpaši labvēlīga Viesītes 

novadam, jo Aknīstes un Jēkabpils novadiem ir labāki LIZ un MLA radītāji. 
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Meži un purvi 

Faktiskā mežu platība novadā ir 55% no Viesītes novada teritorijas jeb 35872.0 ha, no tiem 21664.4 ha ir 

lietošanas mērķu grupā, kur saimnieciskā darbība ir aizliegta, un tikai 14143.1 ha pieder pie 

lauksaimniecības zemes pēc īpašuma lietošanas mērķa. Līdzīga situācija ir arī ar purviem, kas aizņem 5% jeb 

3053.5 ha no kopējā novada platuma, bet 2265.9 ha ir pieskaitāmi īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

sarakstam (ĪADT), kur saimnieciskā darbība ir aizliegta. Vairāki purvi Viesītes novadā ir dabas liegumi, līdz ar 

to ir Aizsargājamo teritoriju valsts reģistrā. 

54% jeb 19137.6 ha no kopējās mežu platības Viesības novadā ir valsts meži un atrodas VAS „Latvijas Valsts 

meži” (LVM) valdījumā, 45% (16176.2 ha) ir privāti meži un 1% (311.9 ha) pieder novada pašvaldībai, 

vadoties pēc Valsts meža dienesta datiem par 2012.gadu.  

Dominējošā koku suga Viesītes novadā ir bērzs (aizņem 35% no kopējās mežu platības, ha), citas 

izplatītākās koku sugas novada teritorijā ir egle (21%), priede (20%), baltalksnis (12%), apse (5%) un 

melnalksnis (5%).  

 

Ģeoloģiskie resursi 

Viesītes novadā ir 30 kūdras atradnes, 27 smilts un smilts grants atradnes, 7 sapropeļa, 2 dolomīta un 2 

māla atradnes. Neskatoties uz lielu atradņu skaitu, balstoties uz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centra ir izveidota Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistra datiem uz 2013. gadu tiek izmantotas tikai 7 

smilts un smilts-smilts grants atradnes Cintiņkalni, Gritāni, Gritāni II, Jaunāres, Lejas Celmāres (Viesītes 

pagasts), Avotiņi, Baši (Rites pagasts) un kūdras atradne Sunekļa (Saukas pagasts). Jāpiebilst, ka krājumi 

šajās atradnes nav pārāk lieli, tādēļ nevienai no Viesītes novada atradnēm nav valsts nozīmes derīgā 

izrakteņa atradnes statusa, taču Zalves dolomīta atradnes prognozētie krājumi, balstoties uz Latvijas derīgo 

izrakteņu reģistra datiem sasniedz 809931.6 tūkstošus m3, kas liecina par potenciālu dolomīta ieguvei 

šķembu ražošanai.  

Detalizētas pārskata tabulas par ģeoloģiskajiem resursiem novadā atrodas Pielikumā Nr.1. 

 

Ūdens resursi 

Lielākie ezeri ir Saukas ezers (718.2 ha), Piksteres ezers (255 ha), Viesītes ezers (232.2 ha) un Aizdumbles 

ezers (100 ha). Viesītes novads ietilpst gan Lielupes, gan Daugavas sateces lielbaseinos. Pilnu Viesītes 

novada ūdenstilpju un ūdensteču sarakstu sadalījumā pa pagastiem skatīt 9. un 10. tabulā.  

 

Tabula 9. Ūdenstilpes. Avots: Viesītes novada teritorijas plānošanas dokumenti. 

Nr.p.k.  Nosaukums Administratīva piederība Platums, ha 

1. Šveriņu ezers Viesītes pagasts 1,9 

2. Kugres ezers Viesītes pagasts 4,6 

3. Ceplīšu ezers Viesītes pagasts 2,6 
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4. Eķengrāvis ezers Viesītes pagasts 2,6 

5. Vasarāja ezers Viesītes pagasts 22,1 

6. Viesītes pilsētas ezers Viesītes pagasts 1,5 

7. Sūpes ezers Viesītes pagasts 37,9 

8. Viesītes ezers Viesītes pagasts 232,2 

9. Piksteres ezers Viesītes pagasts 255  

10. Nomavas ezers Viesītes pagasts 22,2 

11. Aumanis Viesītes pagasts  

12. Aizdumbles ezers Elkšņu pagasts  100  

13. Lielais Klauces ezers Elkšņu pagasts 25.3 

14. Mazais Klauces ezers Elkšņu pagasts 19.9 

15. Saukas ezers Elkšņu pagasts, Saukas pagasts, Rites pagasts  771.3 

16. Bukūzis Elkšņu pagasts 3.6 

17. Krīgānu ezers Rites pagasts  64 

18. Garais ezers Rites pagasts 81 

19. Viņaukas ezers Rites pagasts 124 

20. Aklais ezers Rites pagasts 1,5 

21. Saukas dzirnavu dīķis Saukas pagasts 9,5 

22. Aklais ezers Saukas pagasts 1 

Saukas ezers atrodas uz Saukas, Elkšņu un Rites pagastu robežām, un ap ezeru ir izveidots Saukas dabas 

parks. Saukas ezera platība ir 7,71 km², garums 6,2 km un lielākais platums ir 1,5 km. Ezera vidējais dziļums 

ir 5,1 m, bet lielākais dziļums - 9,5m. Pēc platības Saukas ezers ir lielākais Zemgalē, bet pēc ūdens tilpuma, 

(38,6 milj. m³) ir 15. vietā Latvijā. Saukas ezerā ir konstatētas 16 zivju sugas: līdaka, plaudis, plicis, rauda, 

rudulis, līnis, karūsa, sudrabkarūsa, ālants, vīķe, grundulis, zandarts, ķīsis, sams, akmeņgrauzis. Saskaņā ar 

Saukas dabas parka aizsardzības plānu Saukas ezera zivju resursi tiek regulāri papildināti. Ezerā ir ielaistas 

līdakas, karpas, līņi, plauži, sami, sudrabkarūsas, zandarti un zuši, taču pašlaik zušu ielaišana netiek veikta, 

ņemot vērā uz Dienvidsusējas upes izveidoto mazo hidroelektrostaciju radītos traucējumus zušu migrācijai.  

Lai veicinātu ezera ilgtspējīgu izmantošanu rekreācijai, ir nepieciešams izveidot labiekārtotas atpūtas vietas, 

nodrošinot tajās nepieciešamo infrastruktūru – tualetes, ugunskuru vietas, atpūtas soli un galdu grupas, 

ģērbtuves, taču šo procesu ierobežo tas, ka lielāka daļa zemes ap ezeru atrodas privātīpašumā.  

Saskaņā ar Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju Teritorijas plānojumu 2006. – 2018., Piksteres ezera tilpums 

ir 2,778 milj. m3, krasta līnijas garums – 7,9 km, maksimālais dziļums – 3 m, vidējais dziļums – 1,13 m, 

maksimālais garums – 2,6 km, maksimālais platums – 1,5 km, ūdens apmaiņas periods ir 0,6 gadi. Kopējais 

ezera aizaugums ir 85%, virsūdens aizaugums – 15%. Rekomendētā ezera izmantošana ir makšķerēšana, 

teritorija ir piemērota arī ūdensputnu medībām.  

Viesītes ezera tilpums ir 12,9 milj. m3, krasta līnijas garums – 16,5 km, maksimālais dziļums – 19 m, vidējais 

dziļums – 5,9 m, maksimālais garums – 7,5 km, maksimālais platums – 0,5 km, ūdens apmaiņas periods 1,1 

gads. Viesītes ezera sateces baseina laukums ir 45,8 km2 un atrodas Lielupes baseinā. Kopējais ezera 

aizauguma līmenis – 30%, virsūdens aizaugums – 20%. Ezeram ir publiska ezera statuss. Latvijas 

zivsaimniecības pētniecības institūts rekomendē izmantot ezeru kultivētai zivsaimniecībai un sporta 

makšķerēšanai. Taču, tā kā ezera zivju produktivitāte nav augsta, tiek rekomendēta zivju krājumu mākslīga 

palielināšana. 2001.gadā ezerā tika konstatētas 12 zivju sugas – līdaka, plaudis, rauda, rudulis, līnis, 

sudrabkarūsa, sapals, ausleja, grundulis, asaris, ķīsis un akmeņgrauzis, bet zivju pamatkrājumu veido plauži, 

līņi, asari, līdakas un raudas. 
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Dienvidsusēja ir Mēmeles labā krasta pieteka ar kopējo garumu 114 km. Zalvīte ir Dienvidsusējas labā 

pieteka, upes garums ir 36 km, upe sākās Sēlijas paugurvalnī. Viesīte ir Mēmeles upes labā pieteka, upes 

garums ir 61 km, upe iztek no Viesītes ezera Sēlijas paugurvalnī. Piestiņa ir Ziemeļsusējas kreisā pieteka, 

upes garums ir 15 km, upe sākas uz austrumiem no Piksteres ezera. 

 

Aizsargājamas dabas teritorijas 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzes datiem Viesītes novadā atrodas šādas Eiropas nozīmes 

aizsargājamās „Natura 2000” dabas teritorijas: dabas parks „Sauka” un dabas liegumi „Aizdumbles purvs”, 

„Nomavas purvs”, „Paltupes meži”, „Švēriņu purvs”, „Slapjo salu purvs”, „Supes purvs”, „Zaķu riests”. 

Detalizētu aizsargājamo teritoriju aprakstu Viesītes novadā skatīt 11. tabulā. 

Latvijas aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko pieminekļu sarakstā ir iekļauts arī „Stupeļu Lielais 

akmens”, kurš atrodas Viesītes novada Rites pagastā. Akmens garums ir 6,7 m, platums – 5,6 m, augstums 

nogāzes pusē 2,8 m, kalna pusē – 0,2 m, akmens apkārtmērs ir 20,5 m un tilpums – 35 m³. Akmenim ir 

apgāztas piramīdas forma, tā virsma ir plakana (25 m2), virspusē ir iedobumi (lielums 1.5 x 1.3 m). Stupeļu 

Lielais akmens ir bijusī kulta vieta, spriežot pēc 1977.-1978.gadā izdarītajiem arheoloģiskajiem izrakumiem. 

Tuvumā tika atrastas 10 - 13. gadsimta senlietas.  

Tabula 10. Ūdensteces. Avots: Viesītes novada teritorijas plānošanas dokumenti. 

Nr.p.k.  Nosaukums Administratīva piederība Garums, km 

1. Zalvītes Viesītes pagasts 36 

2. Viesītes Viesītes pagasts 61 

3. Iesnupe Viesītes pagasts  

4. Gobāja Viesītes p pagasts  

5. Dešupīte Viesītes pagasts  

6. Melnupīte Viesītes pagasts  

7. Klauce Viesītes pagasts, Saukas pagasts 11,7 

8. Piestiņa Viesītes pagasts 15 

9. Aralīte Elkšņu pagasts  18 

10. Dienvidsusēja Elkšņu pagasts, Saukas pagasts  114 

11. Jodupe Elkšņu pagasts 10 

12. Plaktupīte Elkšņu pagasts 5 

13. Asupīte Elkšņu pagasts 2 

14. Bruģupīte Elkšņu pagasts 1.3 

15. Skārdupīte Elkšņu pagasts 6 

16. Dzirnupīte Elkšņu pagasts 6 

17. Dienvidsusēja Rites pagasts  115 

18. Salāte Rites pagasts 4,8 

19. Bolūžu upīte Rites pagasts  

20. Dūņupe Saukas pagasts 15 

21. Burtnieku grāvis Saukas pagasts 3 
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Tabula 11. Aizsargājamās dabas teritorijas. Avots: Dabas aizsardzības pārvalde 

Nr. Nosaukums 
Aizsardzības 

kategorija 

Administratīva 

piederība 

Dibināšanas 

gads 

Platība, 

ha 
Dabas vērtības 

1.  Sauka 

dabas parks, 

Natura 2000 

teritorija 

Elkšņu pagasts 

Rites pagasts 

Saukas pagasts 

1987 5603  

Dabas parks dibināts, lai 

saglabātu Augšzemes augstienes 

Sēlijas paugurvaļņa (ar Ormaņu 

kalnu kā augstāko virsotni) un 

Saukas ezera apkārtējo ainavu. 

No aizsargājamiem biotopiem 

sastopami - upju straujteces, 

minerālvielām bagāti avoti un 

avotu purvi, nogāžu un gravu 

meži, dabīgi eitrofi ezeri ar 

iegrimušo ūdensaugu un 

peldaugu augāju, sugām bagātas 

atmatu pļavas, pārmitri platlapju 

meži 

2. 
Aizdumbles 

purvs 

dabas 

liegums, 

Natura 2000 

teritorija 

Elkšņu pagasts 1977 376  

Lielāko teritorijas daļu aizņem 

Aizdumbles ezers - dabisks 

eitrofs ezers, stipri aizaudzis ar 

parasto niedri. Ezera krastos 

izveidojies izcils pārejas purvu un 

slīkšņu biotops, kurā sastopamas 

daudzas retas vaskulāro augu un 

sūnu sugas. Viena no 

nedaudzām kūdrāja doņa 

atradnēm Latvijā. Nozīmīga putnu 

aizsardzības vieta - daudz ES 

Putnu direktīvas 1.pielikuma 

putnu sugu (lielais dumpis, 

melnais stārķis, sējas zoss, jūras 

ērglis, niedru lija, pļavas lija, zivju 

ērglis, rubenis u.c.) nelielā 

teritorijā. Migrācijas laikā 

nozīmīga vieta sējas zosīm. 

3. 
Nomavas 

purvs 

dabas 

liegums, 

Natura 2000 

teritorija 

Viesītes pagasts, 

Jēkabpils 

novada Kalna 

pagasts 

1987 1285  

Teritorija ietver Nomavas purvu - 

labas struktūras augsto purvu, 

kas vecas meliorācijas ietekmē 

apaudzis ar nelielām priedītēm, 

vietām klajš, ar kūdras ieplakām. 

Teritorija iekļauj divus distrofus 

ezerus - Nomavas un Baltais, kā 

arī vairākas lāmas. Purva malās 

skujkoku un jaukti meži - dienvidu 

daļā minerālsala ar izcilu boreālo 

mežu (ap 200 g. vecas priedes). 

Nozīmīga teritorija lielo plēsēju 

aizsardzībai (vilks, ūdrs). 

4. 
Paltupes 

meži 

dabas 

liegums, 

Natura 2000 

teritorija 

Elkšņu pagasts 2004 157  

Teritorijā konstatēti četri ES 

Biotopu direktīvas 1.pielikuma 

mežu biotopi, no kuriem lielāko 

platību aizņem melnalkšņu 

staignāji (35%). Konstatēti arī 

jaukti platlapju meži, boreālie 

meži un pārmitri platlapju meži 

gar Paltupi. Lielas lakšu audzes. 
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5. 
Švēriņu 

purvs 

dabas 

liegums, 

Natura 2000 

teritorija 

Viesītes pagasts 1977 643  

Augstais purvs, ko ietver purvains 

priežu mežs. Purva apmalēs 

konstatēts arī pārejas purvs. 

Teritorijas perifērijās skujkoku un 

jauktu koku mežs. No ES Biotopu 

direktīvas biotopiem sastopami - 

pārejas purvi un slīkšņas, 

melnalkšņu staignāji, purvaini 

meži. 

6. 
Slapjo salu 

purvs 

dabas 

liegums, 

Natura 2000 

teritorija 

Viesītes pagasts, 

Salas novada 

Salas pagasts 

1977 1052  

Teritorija ietver divus austrumu 

tipa augstos purvus ar ārkausa 

kasandru. Izcila augsto un 

pārejas purvu aizsardzības vieta. 

Uz minerālsalām purvā 

konstatētas ES Biotopu direktīvas 

augu sugas - dzeltenā 

dzegužkurpīte, apdzira, gada 

staipeknis, spilvainais ancītis, 

melnā dedestiņa. 

7. Supes purvs 

dabas 

liegums, 

Natura 2000 

teritorija 

Viesītes pagasts, 

Elkšņu pagasts 
1987 712  

Nozīmīga augstā purva un 

distrofa ezera (Supes ezers) 

aizsardzības teritorija. Purvu 

aptver purvains priežu mežs. 

Piemērots biotops lielajiem 

plēsējiem, taču tos negatīvi 

ietekmē cilvēka radītie traucējumi 

(makšķerēšana, ugunskuru 

kurināšana u.c.). No ES Biotopu 

direktīvas biotopiem sastopami - 

neskarti augstie purvi, ieplakas 

purvos, purvaini meži, distrofi 

ezeri u.c. 

8. Zaķu riests 

dabas 

liegums, 

Natura 2000 

teritorija 

Viesītes pagasts 2004 142  

Teritorija izveidota ES Biotopu 

direktīvas - purvaino priežu mežu 

aizsardzībai, kā arī lai aizsargātu 

medņu riesta vietu. Teritorijas 

dienvidu un austrumu daļā 

sastopamas īpaši vērtīgas vecas 

priežu audzes 

  

Kultūrvēsturiskie objekti 

Viesītes novadā ir 33 aizsargājamie nekustamie kultūras pieminekļi, no kuriem 20 ir valsts nozīmes un 13 

vietējas nozīmes pieminekļi. Visi novadā esošie nekustamie pieminekļi ir arheoloģiskie pieminekļi. Zemāk ir 

Viesītes novadā esošo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts. 

Tabula 12. Kultūras mantojums. Avots: www.mantojums.lv 

Aizsardzības 

nr. 
Vērtības grupa 

Pieminekļa 

veids 
Pieminekļa nosaukums Atrašanās vieta 

900  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Saukas pilskalns  Elkšņu pagasts;   

918  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Krīgānu ezersalas apmetne un senkapi  Rites pagasts;   

919  Valsts nozīmes  Arheoloģija  
Stupeļu kalns - pilskalns ar apmetni un 

kulta akmeni  
Rites pagasts;   
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920  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Dievalu senkapi  Rites pagasts;   

921  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Ķebēnu senkapi  Rites pagasts;   

922  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Kņāvukalns - pilskalns ar apmetni  Rites pagasts;   

923  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Svilbānu apmetne  Rites pagasts;   

924  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Stūreļu senkapi  Rites pagasts;   

925  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Margaskalns - pilskalns ar apmetni  Rites pagasts;   

938  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Ratulānu senkapi  Saukas pagasts;   

939  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Skosu pilskalns ar apmetni  Saukas pagasts;   

966  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Maizīšu pilskalns  Viesītes pagasts;   

968  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Galvānu senkapi  Viesītes pagasts;   

969  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Lejasmucenieku senkapi  Viesītes pagasts;   

970  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Kalnadegļu senkapi  Viesītes pagasts;   

971  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Kūliņu pilskalns  Viesītes pagasts;   

973  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Sērpiņu pilskalns  Viesītes pagasts;   

975  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Zīlīšu senkapi  Viesītes pagasts;   

976  Valsts nozīmes  Arheoloģija  Diemantu senkapi  Viesītes pagasts;   

894  Vietējās nozīmes  Arheoloģija  Dukurānu senkapi  Elkšņu pagasts;   

895  Vietējās nozīmes  Arheoloģija  Kļaužu apmetne  Elkšņu pagasts;   

896  Vietējās nozīmes  Arheoloģija  Upenieku senkapi  Elkšņu pagasts;   

897  Vietējās nozīmes  Arheoloģija  Plūmju viduslaiku kapsēta  Elkšņu pagasts;   

898  Vietējās nozīmes  Arheoloģija  Sīļu senkapi  Elkšņu pagasts;   

899  Vietējās nozīmes  Arheoloģija  Sīpolu viduslaiku kapsēta  Elkšņu pagasts;   

935  Vietējās nozīmes  Arheoloģija  Bincānu viduslaiku kapsēta  Saukas pagasts;   

936  Vietējās nozīmes  Arheoloģija  Bungātāju viduslaiku kapsēta  Saukas pagasts;   

937  Vietējās nozīmes  Arheoloģija  Klūgu upurakmens - kulta un cepļa vieta  Saukas pagasts;   

967  Vietējās nozīmes  Arheoloģija  Čupļu senkapi  Viesītes pagasts;   

972  Vietējās nozīmes  Arheoloģija  Plūdu apmetne un senkapi  Viesītes pagasts;   

974  Vietējās nozīmes  Arheoloģija  Vilciņu apmetne  Viesītes pagasts;   

6309  Valsts nozīmes  Arhitektūra  Vārenbrokas muižas dzīvojamā ēka  
Viesītes pagasts, 

Vārnava;   

8887  Vietējās nozīmes  Arhitektūra  Sunākstes luterāņu baznīca ar žogu  Viesītes pagasts;   

Papildus iepriekš minētajiem, Viesītes novadā ir arī citi kultūrvēsturiskie objekti, kuri nav iekļauti Valsts 

aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu sarakstā. Novada kultūrvēsturisko objektu saraksti ir tapšanas 

stadijā. 2013. gada septembrī ir pieejams vietējas nozīmes kultūrvēsturisko objektu saraksts Viesītes 

pilsētai.  

Vēstures pieminekļi:  

1. Piemineklis Viesītes atbrīvotājiem. Tēlnieks – Voldemārs Trejis, skice – Voldemārs Jākobsons, 1935.g. 

2. Piemiņas akmens mājas vietā, kur dzimis prof. P Stradiņš, Raiņa iela 6. 

3. Piemiņas akmens ebreju genocīdam Viesītē, atklāts 1998. g. 

4. Piemineklis prof. Paulam Stradiņam pie vidusskolas. Vaļņu iela 7. Tēlnieks – prof. Kārlis Jansons, 

arhitekts – Edvīns Vecumnieks. 

5.  Piemiņas akmens komunistiskā genocīda upuriem, represētajiem 1941. – 1949. g., Brīvības ielā 10., 

atklāts 2003. g.  
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Vēsturiskie arhitektūras pieminekļi: 

6. Viesītes evaņģēliski luteriskā Brīvības baznīca, Vaļņu iela 9, arhitekts – Pauls Kundziņš.  

7. Pagasta valdes nams, Brīvības iela 10, pēc arhitekta P. Timorta projekta, 1927. 

8. Viesītes kultūras pils, Smilšu 2, 1980. – 90. gadi, arhitekts – Linards Skuja. 

9. Paula Stradiņa doktorāts, Raiņa 55, bijušajos Saulgozes Beitanos. 

10. P. Stradiņa celtā ēka, kur ģimene dzīvoja no 1902. g. līdz 20. gadu beigām. Piemiņas plāksne P. 

Stradiņam, atklāta 1986. g., atjaunota 2012. g., portreta zīmējuma autors – mākslinieks Jānis Strupulis.  

11. Bijušā Eķengrāves pagastskola, iesvētīta 1881. g., no 2011.g. – muzeja „Sēlija” nodaļa „Paula Stradiņa 

skola”, kur izvietotas ekspozīcijas: prof. P. Stradiņa piemiņas ekspozīcija, Viesītes vidusskolas muzejs un 

Viesītes novada vēsture. 

12. Bijušā Āžu krogs ēka, celta ap 1840. gadu 

13. Bijušās Krājaizdevumu sabiedrības nams Brīvības ielā 12, tagad Viesītes mūzikas un mākslas skola. 

14. Bijušā vilnas vērptuve, Kārļa iela 5/7, tagad Veselības un sociālās aprūpes centrs. 

15. Bijušā Miertiesas ēka Raiņa ielā. 

16. Bijušā Viesītes pilsētas valdes ēka Brīvības ielā 4. 

17. Viesītes aptieka Brīvības ielā 2, atklāta 1887. g., saglabātas vecās aptiekas mēbeles. 

18. Viesītes vidusskolas ēka, celta 1933.g., arhitekts Frīdrihs Skujiņš. 

Industriālais mantojums: 

19. Viesītes bijušā šaursliežu dzelzceļa stacijas ēka, A. Brodeles 32, pārvesta no Zīlāniem ap 1930. g.  

20. Šaursliežu dzelzceļa stacijas laukums, sliežu ceļa posms un ūdens pumpis bijušajā stacijas laukumā, divi 

dzelzceļa hidranti bijušā depo teritorijā. Būvēti 1915.-17. g.  

21. Dzelzceļa ambulances ēka Raiņa ielā, pārvesta no Zīlāniem ap 1930. g. 

22. Mazā bānīša sastāvs: lokomotīve MI-635, 1918. g., dienesta vagons – 1916. g., preču vagons, platforma, 

drezīna, trulītis. Atrodas muzeja ekspozīcijā Kaļķu ielā 6. 

23. Bijušā depo kantora ēka A. Brodeles ielā 7, 1948. g., tagad muzeja ekspozīcijas – Sēlijas māja. 

24. Bijušā šaursliežu dzelzceļa depo vagonu remontdarbnīca Kaļķu ielā 6, tagad muzeja ekspozīcija „Ar 

Mazo bānīti pa Sēliju”. Celta ap 1930. g.  

25. Bijušā šaursliežu dzelzceļa lokomotīvju remontdarbnīca, celta 1930. gadā, koka ēka pārvesta no 

Zīlāniem 1927. g. (nodegusi). 

26. Bijušā depo auto garāža, celta 1950. gadā. Tagad muzeja ekspozīcijas „Vasaras istaba Sēlija”.  

Vēsturiskas vietas: 

27. Valeskalniņš, Sēlijas vaļņa paugurs – ozs, veidojies ap 11. gs. p.m.ē. 

28. Siņķeļkalns. 

29. Bijušais tirgus laukums aiz Vecajiem kapiem. 
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30. Viesītes Vecie kapi, izveidoti 19. gs. vidū. 

Mākslas pieminekļi: 

31. Altārglezna Viesītes evaņģēliski luteriskā Brīvības baznīcā, 1994. g., māksliniece – Ligita Caune. 

32. Veco kapu vārti. 

 

Potenciāli piesārņotas vietas. 

Saskaņā ar LVĢMC uzturēto Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru Latvijā, Viesītes novadā nav 

vietu ar kategoriju „Piesārņota vieta”. 5 vietas ietilpst riska grupā „Potenciāli piesārņota vieta” un 1 vieta ir 

kategorijā „Vieta nav potenciāli piesārņota”, kas ir pietiekami labs radītājs, jo potenciālo piesārņojumu 

skaits ir zems un liecina par labu novada ekoloģiju. Potenciāli piesārņotas vietas pārsvarā ir saistītas ar 

atkritumu apsaimniekošanu, sk. tabulu 13. 

Tabula 13. Potenciāli piesārņotās vietas. Avots: LVĢMC Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs. 

Reģistrācijas 

numurs 

Vietas 

nosaukums 

Vietas 

kategorija 

Darbības nozares Pagasts Sīkāks apraksts 

56357/5300 Izgāztuve 

Spures 

2 Potenciāli 

piesārņota 

vieta 

9000-Atkritumu 

apsaimniekošana, 

teritorijas tīrīšana   

Viesītes 

pagasts 

Rekultivēta un slēgta 

atkritumu izgāztuve. 

56808/5299 Rites pagasta 

CSAI Salāte 

2 Potenciāli 

piesārņota 

vieta 

9000-Atkritumu 

apsaimniekošana, 

teritorijas tīrīšana   

Rites 

pagasts 

Rekultivēta un slēgta 

atkritumu izgāztuve.  

56808/4677 SIA “Tiltiņi 

un Ko”, 

kokogļu 

ražošana 

2 Potenciāli 

piesārņota 

vieta 

2310-Koksēšanas 

produktu ražošana   

Rites 

pagasts 

Kokogļu ražošanas 

apjoms ("Baši")– 1500 

t/a  

56888/1409 Skosu karjers 2 Potenciāli 

piesārņota 

vieta 

9000-Atkritumu 

apsaimniekošana, 

teritorijas tīrīšana   

Saukas 

pagasts 

Rekultivēta un slēgta.   

 

Dabas resursu SVID. 

Stiprās puses Vājās puses 

 Ekoloģiski tīra vide 

 Augstvērtīgas ainavas ar purviem, mežiem, 

ezeriem un Sēlijas pauguriem 

 Dabas liegumi un Saukas dabas parks 

 Plašais kultūrvēsturiskais mantojums 

 Ievērojamas mežu un lauksaimniecības zemju 

 Kultūrvēsturisko ēku tehniskais stāvoklis  

 Nav valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradņu 

 Liela teritorijas daļa ir valstij piekritīga 

zeme, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma 

tiesības Zemesgrāmatā 

 Relatīvi zems LIZ kvalitātes līmenis 

http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=4102
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=4101
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=3767
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=1123
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platības  

 

 Finanšu trūkums kultūrvēsturisko objektu 

aizsardzībai un uzturēšanai 

Iespējas Draudi 

 Tūrisma nozares attīstība, balstoties uz 

kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas objektu 

attīstību 

 Lielu ezeru apsaimniekošana un jaunu atpūtas 

vietu ierīkošana 

 Mežsaimniecības un kokapstrādes attīstība 

 Ekoloģiskas lauksaimniecības attīstība 

 Derīgo izrakteņu atradņu efektīva 

izmantošana ceļu būvei un būvniecībai 

 Ūdeņu apsaimniekošana 

 Sarežģījumi zemes platību efektīvā 

izmantošanā lauksaimniecībā un 

mežsaimniecībā (zemes īpašuma tiesību 

dēļ) 

 „Dziļo lauku” teritoriju veidošanās  

 Ezeru nepietiekama apsaimniekošana un 

aizaugšana, zivju slāpšana 

Tabula 14. Dabas resursu SVID analīze.  
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Pārvaldība 

Vērtējot dažādu pakalpojumu un jomu kvalitāti aptaujā, Viesītes novada iedzīvotāji izrādīja lielu 

apmierinātību ar pašvaldības darbu kopumā. 37% aptaujāto pašvaldības darbs kopumā apmierina un 40% 

drīzāk apmierina, savukārt neapmierināti ar pašvaldības darbu kopumā ir tikai 3% iedzīvotāju, bet 6% 

respondentu pašvaldības darbs drīzāk neapmierina. 

Pašvaldības struktūra un budžets 

Viesītes novada dome sastāv no 9 deputātiem, kuri pārstāv 5 vēlētāju apvienības. Lai nodrošinātu savu 

darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl: 

 Finanšu komiteju 9 deputātu sastāvā; 

 Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteju 4 deputātu sastāvā; 

 Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 4 deputātu sastāvā. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir 

izveidotas: 

 Administratīvā komisija; 

 Iepirkuma komisija; 

 Viesītes pilsētas zemes komisija; 

 Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisija; 

 Komunālo jautājumu komisija; 

 Bilanču un revīzijas komisija; 

 Nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisija; 

 Ceļu fonda komisija; 

 Publisko pasākumu komisija; 

Par novada domes darbību ir atbildīgs domes priekšsēdētājs, kuram ir vietnieks. 

Viesītes novada domes lēmumu izpildi, darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldības 

pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem veic Viesītes novada pašvaldības administrācija, jeb 

pašvaldība. Novada grāmatvedība ir centralizēta. Par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību 

darbu ir atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldības administrācija darbojas uz domes apstiprināta 

nolikuma pamata. Viesītes novada pašvaldība sastāv no sekojošām nodaļām un struktūrvienībām: 

 grāmatvedības un finanšu nodaļa; 

 kanceleja; 

 attīstības un plānošanas nodaļa; 

 īpašuma apsaimniekošanas nodaļa; 

 kultūras, bibliotēku un sporta organizācijas nodaļa; 

 Saukas pagasta pārvalde; 

 Rites pagasta pārvalde; 

 Elkšņu pagasta pārvalde;  
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 Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa; 

 Lones tautas nams; 

 Rites pagasta klubs; 

 Elkšņu kultūras nams;  

 Saukas bibliotēka; 

 Lones bibliotēka; 

 Rites bibliotēka; 

 Elkšņu bibliotēka. 

Pašvaldība nav izveidojusi būvvaldi un izglītības pārvaldi. To funkcijas īsteno Krustpils novada būvvalde un 

Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvalde. Pašvaldības pakļautībā ir sekojošas iestādes: 

 Viesītes vidusskola; 

 Rites pamatskola; 

 Viesītes pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”; 

 Viesītes Mūzikas un mākslas skola; 

 Viesītes Sporta skola; 

 Viesītes pilsētas kultūras pils; 

 Viesītes bibliotēka; 

 Viesītes novada bāriņtiesa; 

 Viesītes muzejs „Sēlija”; 

 Viesītes novada Sociālais dienests;  

 Viesītes pašvaldības policija. 

Viesītes novada pašvaldība 2012.gadā nodrošināja 277 darbavietas. Tajā skaitā pašvaldības administrācijā ir 

35 darbavietas. Augstākā izglītība ir 44% pašvaldības darbinieku. 2012.gadā darbā tika pieņemti 84 cilvēki 

un atbrīvoti 86, t.sk. 79 darbinieki, kas strādāja NVA bezdarba novēršanas programmu ietvaros. Pamata 

darbinieku sastāvs ir maz mainījies, un pašvaldības darba specifika un atalgojums veicina stabilu personāla 

struktūru.  

Viesītes novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

Tabula 15. Pašvaldības kapitāldaļas uzņēmumos. 

Uzņēmuma nosaukums Kapitāldaļu apjoms 

SIA „Pērlīte” 100% kapitāla daļas 
SIA „Viesītes Veselības un sociālās aprūpes centrs” 100% kapitāla daļas 
SIA „Viesītes Komunālā Pārvalde” 100% kapitāla daļas 
SIA „Viesītes transports” 100% kapitāla daļas 
KS „Ritenis” 48,73% kapitāla daļas 
SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 1,9% kapitāla daļas 
SIA „Jēkabpils autobusu parks” 9% kapitāla daļas 

  



 

 

 

Ilustrācija 5. Pašvaldības struktūra. Avots: Viesītes novada pašvaldības nolikums.  
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Atbildot uz jautājumu „Kādām sfērām būtu jāpievērš lielākā vērtība sastādot Viesītes novada budžetu 

tuvākajos gados?”, 24% aptaujāto Viesītes novada iedzīvotāju atbildēja, ka plānojot budžetu tuvākajos 

gados, Viesītes novada domei jāpievērš lielākā vērtība infrastruktūrai un tikpat daudz – sociālajai 

aizsardzībai un veselībai aprūpei. 20% respondentu uzskata, ka lielākā vērtība ir jāpievērš izglītībai, bet 12% 

aptaujāto uzskata, ka budžeta līdzekļi ir jāiegulda atpūtā un kultūrā. 8% respondentu atzīmēja, ka domes 

budžeta līdzekļi ir lielākā mērā jāiegulda teritorijas labiekārtošanai un vides aizsardzībai. Tikai 6% aptaujāto 

uzskata, ka domes līdzekļi ir jāiegulda sabiedriskās kārtības stiprināšanai un tikpat daudz respondentu 

sniedza citas atbildes, norādot, ka lielāka vērtība ir jāpievērš jaunu darbavietu radīšanai, ražošanas 

attīstībai, ārstu piesaistei, komunālo pakalpojumu pilnveidei un uzņēmumu piesaistei Viesītes novadā.  

Novada pašvaldības ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi, 

valsts mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku darba samaksai, dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, 

kā arī ES projektu finansējumi. Pārējos ienākumus veido paša novada ieņēmumi, t.sk. savstarpējie norēķini 

par izglītības un sociālajiem pakalpojumiem, valsts un pašvaldības nodevas, maksas pakalpojumi no 

kultūras iestāžu pakalpojumiem (kultūras nami, bibliotēkas, muzejs), kā arī valsts mērķdotācijas pašvaldības 

ielu un autoceļu uzturēšanai, dabas resursu nodoklis, kas veido novada speciālā budžeta ieņēmumus. 

Pašvaldība arī saņem ziedojumus no juridiskām, un fiziskām personām pamatā ziedojumi ir naturālā veidā 

saņemtas materiālas vērtības (visvairāk grāmatas). 

Pašvaldības izdevumu galvenās sadaļas ir izglītība (33%) un sociālie izdevumi (13%). Pašvaldība nodrošina 

šādu izglītības iestāžu darbību: Viesītes vidusskolai, Rites pamatskolai un pirmsskolas izglītības iestādei 

„Zīlīte”, kā arī divām profesionālās ievirzes skolām: Viesītes Mūzikas un mākslas skolai un Viesītes sporta 

skolai. Taču novadam līdzekļu nepietiekamības dēļ ir problemātiski atjaunot un modernizēt pašvaldības 

kustamo un nekustamo īpašumu. Atalgojuma līmenis novada pašvaldības struktūrās salīdzinājumā ar 

apkārtējām pašvaldībām ir vidējs, līdz ar to, algu līmenis pašvaldības struktūrās nav konkurētspējīgāks kā 

apkārtējos novados.  

2012.gada pamatbudžeta ieņēmumi pēc uzkrāšanas principa bija 2 533 493 Ls, savukārt izdevumi – 2 491 

316 Ls. Ieņēmumu pārsniegums par izdevumiem bija 42 177 Ls. 2011. gada pamatbudžeta ieņēmumi bija 

lielāki - 2 799 024 Ls, izdevumi – 2 536 803 Ls. Viesītes novada pamatbudžeta ienākumus un izdevumus 

periodā no 2009. Līdz 2012. gadam skatīt ilustrācijā 6 un tabulā 16.  

 

Ilustrācija 6. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi. Avots: Viesītes novada publiskie pārskati 2009.-2012. 
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Novada speciālā budžeta ieņēmumi pēc uzkrāšanas principa ir bijuši šādi: 2012.gadā 91 546 Ls, izdevumi – 

117 914 Ls, savukārt 2011.gadā ieņēmumi bija 105 603 Ls, izdevumi – 80 621 Ls. Viesītes novada ziedojumu 

un dāvinājumu ieņēmumi pēc uzkrāšanas principa 2012.gadā bija 2 055 Ls, 2011.gadā – 12 235 Ls, savukārt 

izdevumi bija attiecīgi 4 443 Ls un 9 602 Ls. Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi galvenokārt ir iekļauti 

kategorijā „Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām”. 

 

Tabula 16. Pamatbudžeta izdevumi. Avots: Viesītes novada publiskie pārskati 2009.-2012. 

Gads 
2009. 2010. 2011. 2012. 

LVL % LVL % LVL % LVL % 

Vispārējie 

valdības dienesti 429 576 18% 370 008 13% 474 237 19% 425 031 17% 

Sabiedriskā 

kārtība un drošība 29 436 1% 28 943 1% 28 937 1% 31 619 1% 

Ekonomiskā 

darbība 43 773 2% 39 896 1% 65 532 3% 65 790 3% 

Pašvaldības 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 211 662 9% 781 653 28% 295 112 12% 354 888 14% 

Vides aizsardzība 462 379 19% 274 056 10% 208 017 8% 179 253 7% 

Veselība 3 156 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Atpūta kultūra 

reliģija 194 163 8% 221 070 8% 303 415 12% 288 802 12% 

Izglītība 873 055 36% 749 344 27% 818 222 32% 830 550 33% 

Sociālā 

aizsardzība 191 805 8% 361 003 13% 343 331 14% 315 383 13% 

Kopā 2 439 005 100% 2 825 973 100% 2 536 803 100% 2 491 316  100% 

Izdevumi izglītībai 2012.gadā bija 830 550 Ls, kas veidoja 33% no kopējiem izdevumiem pēc uzkrāšanas 

principa. Vispārējo valdības dienestu izdevumi veidoja 17%; 14% - teritoriju un mājokļu apsaimniekošana; 

13% - sociālā aizsardzība; 12% - atpūta, kultūra un reliģija; 7% - vides aizsardzībai; 3% - ekonomiskā darbība 

un 1% - sabiedriskā kārtība un drošība.  

Plānotie budžeta ieņēmumi 2013.gadam ir šādi: pamatbudžetam 2 249 463 Ls; plānotie speciālā budžeta 

ieņēmumi - 83 130 Ls. Savukārt plānotie izdevumi: pamatbudžetam 2 123 049 Ls; plānotie speciālā budžeta 

izdevumi - 84 896 Ls. 

Var secināt, ka 2011.-2013. gados Viesītes novada budžets, salīdzinot 2011.gada ieņēmumus 2 799 024 Ls 

apjomā ar plānotajiem 2013.gada ienākumiem 2 249 463 Ls apjomā, ir samazinājies par 20%.  
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Izglītība 

Atbildot uz jautājumu par Viesītes novadā pieejamiem izglītības pakalpojumiem, novada iedzīvotāji 

visaugstāk novērtē pirmsskolas izglītības kvalitāti. 60% tās kvalitāte apmierina un 17% drīzāk apmierina, 

neapmierināti ar pirmsskolas izglītību ir tikai 2% respondentu, bet 3% ir drīzāk neapmierināti. Novadā 

pieejama vispārējā izglītība ir novērtēta gandrīz tikpat augstu – 44% aptaujāto tās kvalitāte apmierina un 

33% drīzāk apmierina. Ar vispārējās izglītības kvalitāti nav apmierināti 7% respondentu un 3% novērtē to 

kvalitāti, kā drīzāk neapmierinošu. Interešu izglītības un mūžizglītības kvalitāte tika novērtēta salīdzinoši 

zemu: tikai 18% aptaujāto apmierina interešu izglītības kvalitāte, mūžizglītības kvalitāte apmierina tikai 13% 

respondentu. Izglītības nodrošināšana ir viena no novada pašvaldības pamatfunkcijām. Novadā darbojas 

Viesītes pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”, Viesītes vidusskola, Rites pamatskola, Viesītes Mūzikas un 

mākslas skola, Viesītes sporta skola. Skolēnu skaita dinamika no 2010. līdz 2012. gadam ir attēlota 

ilustrācijā 7.  

 

Ilustrācija 7. Rites pamatskolas un Viesītes vidusskolas skolēnu skaita dinamika no 2010. līdz 2012. gadam. Avots: 

Viesītes novada gada pārskati 2010.-2012.  

Pirmsskolas izglītības iestādi „Zīlīte” 2012./2013.m.g. apmeklēja 127 audzēkņi. Turklāt, Rites pamatskolā ir 

arī 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu grupa, kurā notiek sagatavošana skolai. Rites pamatskolā kopā bija 81 

izglītojamais. Savukārt Viesītes vidusskolā – 322.  

Novadā ir iespējams iegūt profesionālās ievirzes izglītību Viesītes Mūzikas un mākslas skolā un Viesītes 

sporta skolā. 2013.gadā tika slēgta Viesītes arodvidusskola, un arodizglītību novadā iegūt nevar. Izglītības 

iestāde tika likvidēta tāpēc, kā skolas audzēkņu skaits nav pietiekošs, lai nodrošinātu skolas pastāvēšanu un 

ar to saistītās izmaksas.  

Izglītības pārvaldes funkcijas Viesītes novadā īsteno Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvalde.  

Pirmsskolas izglītības pakalpojumus novadā sniedz pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” un Rites 

pamatskolas bērnu grupa. „Zīlīti” 2012./2013.m.g. apmeklēja 127 audzēkņi. No tiem aptuveni puse – 63 

apguva obligātās pirmsskolas izglītības programmu 5 – 6 gadus veciem bērniem. Kopā bērnudārzā darbojas 

6 grupas. Novadā pirmsskolas izglītība ir nodrošināta visiem bērniem 2 – 4 gadu vecumā.  

Novadā vispārējo pamata un vidējo izglītību var iegūt Rites pamatskolā un Viesītes vidusskolā.  

Rites pamatskolā 2012./2013.m.g. mācījās 81 skolēns. Skolā strādā 14 skolotāji un 6 tehniskie darbinieki. 

Skolotāju skaits ir pietiekošs, lai pasniegtu visu vispārizglītojošās programmas saturu. Izglītības iestāde 
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piedāvā vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un 

pirmsskolas izglītības programmu apguvi. Skolā tiek uzturētas dažādas tradīcijas: Zinību diena, 

Mārtiņdienas gadatirgus, Sporta dienas, Ziemassvētku koncerts, Skolas apkārtnes sakopšanas talka, Mātes 

dienas koncerts, pēdējā zvana diena, pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts maijā, izlaidums. Rites 

pamatskolas skolēni piedalās un iegūst godalgotas vietas dažādās olimpiādēs.  

Viesītes vidusskolā tiek realizētas šādas izglītības programmas: pamatizglītības programma, vispārējās 

vidējās izglītības vispārizglītojošais virziens, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem un speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 

2011./2012.m.g. izglītības iestādi apmeklēja 322 izglītojamie, no kuriem pamatskolas programmu apguva 

247 un vidējo izglītību – 75 izglītojamie.  

Izglītības iestādes personāls sastāv no 41 darbinieka, savukārt tehniskais personāls sastāv no 19 

darbiniekiem. Skolā ir pieejams izglītības psihologs, sociālais pedagogs, logopēde, medmāsa un 

bibliotekāre. 

Skolā tiek realizētas karjeras dienas, drošības dienas, drošības instruktāžas, profesionālās orientācijas 

konsultācijas un pasākumi, augstākās izglītības iespēju prezentācijas, 19 interešu izglītības programmu 

pulciņi un fakultatīvās nodarbības. Šobrīd ir nepietiekošs fakultatīvo nodarbību klāsts 5.-6.klašu skolēnu 

grupām. Skola nodrošina arī mājmācību, ja tāda ir nepieciešama.  

Skolas izglītojamie piedalās daudzās mācību olimpiādēs, regulāri iegūstot arī pirmās trīs vietas. Mācību 

rezultātos kopumā dominē optimāls līmenis. Rezultāti centralizētajos eksāmenos ir augstāki nekā valstī 

vidējais kopvērtējums gandrīz visos eksāmenu priekšmetos.  

Novadā kopumā ir aptuveni 403 izglītojamie un 55 skolotāji jeb 1 skolotājs uz 7 izglītojamajiem. Jāņem 

vērā, ka ne visi skolotāji strādā pilnas slodzes.  

Novadā darbojas Viesītes Mūzikas un mākslas skola un Viesītes sporta skola. Abas piedāvā profesionālās 

ievirzes izglītību.  

Viesītes sportā skolā var apgūt vieglatlētikas, futbola un volejbola programmas, šobrīd sporta skolā mācās 

225 audzēkņi. Kā lielākus sporta skolas sasniegumus var minēt Latvijas čempiones titulu šķēpmešanā un 

dalību Latvijas vieglatlētikas izlasē vienai no skolas audzēknēm, sudraba un bronzas medaļas Latvijas 

meiteņu futbola čempionātā, kā arī 12 skolas audzēkņu dalība Latvijas meiteņu futbola izlasē. Četras 

Viesītes sporta skolas zēnu futbola komandas arī veiksmīgi startēja Latvijas futbola čempionātā, bet Latvijas 

volejbola čempionātā spēle 3 meiteņu un 2 zēnu komandas no Viesītes sporta skolas.  

Viesītes Mūzikas un mākslas skolā var apgūt 5 izglītības programmas: divas taustiņinstrumentu spēles 

programmas, divas vokālās mūzikas kora klases programmas, kā arī vizuāli plastiskās mākslas programmu. 

2012./2013.m.g. Viesītes Mūzikas un mākslas skolu apmeklēja 71 audzēknis, turklāt 3 no tiem bija no 

Neretas novada. Kā svarīgus Viesītes Mūzikas un mākslas skolas sasniegumus var minēt audzēkņu dalību 

valsts un reģionālos konkursos vizuālajā mākslā, koru dziedāšanā, vokālā mūzikā un instrumentu spēlē.  

Novadā interešu izglītības pakalpojumus piedāvā Kultūras pils, Viesītes Mūzikas un mākslas skola, sporta 

skola, kā arī Viesītes vidusskola.  

 2012./2013.m.g. 19 interešu izglītības programmu pulciņus piedāvāja Viesītes vidusskola, tos 

apmeklē 72% skolēnu. 
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 2012./2013.m.g. 132 skolēni apmeklēja interešu izglītības pulciņus Viesītes Mūzikas un mākslas 

skolā. Darbojas 3 vecumu grupu tautisko deju kolektīvi „Danceri”, Modernās mūzikas studija, 

vizuālās mākslas pulciņš „Mixlis”, Viesītes 36.mazpulks, Jauniešu mākslas studija, interešu izglītības 

iespējas gleznošanas studijā „Pindzeles”, vizuālās mākslas pamati bērnu studijā „Otiņas”, mūzikas 

pamatu apguve pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. 

 Interešu izglītības kolektīvi ir Kultūras pilī – Viesītes vidējās paaudzes koris „Viesīte”, Viesītes 

amatieru teātris, Jauniešu deju kolektīvs „Augšzeme”, Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Augšzeme”, 

Viesītes vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Augšzeme 1”, Viesītes vidusskolas jauniešu deju 

kolektīvs „Augšzeme 2”, Pirmskolas bērnu deju kolektīvs „Danceri”, 1. klases bērnu deju kolektīvs 

„Danceri”, 1.-2. klases bērnu deju kolektīvs „Danceri”, 3.-4. Klases bērnu deju kolektīvs „Danceri”, 

Jēkabpils eksotisko deju studijas „Inda” Viesītes grupa, Jauno dīdžeju pulciņš.  

Novadā notiek periodiskas mūžizglītības aktivitātes, piemēram, norisinās Grundvig un Comenius projekti, 

kā arī Amatniecības centra un Zaļā tirgus ietvaros norisinājās mūžizglītības kursi. Visbiežāk novadā 

mūžizglītības kursos piedalās skolu pedagogi. Līdz ar to, mūžizglītības aktivitātes novadā ir uzlabojamas, jo 

novadā ir izteikts pieprasījums pēc svešvalodu, grāmatvedības, datorprasmju, traktoristu, motorzaģētāju, 

metinātāju un kurinātāju kursiem. Mūžizglītības aktivitātes ir paplašināmas gan projektu ietvaros, gan 

ārpus tiem.  

Izglītības nozares SVID 

Tabula 17. Izglītības SVID. 

Stiprās puses Vājās puses 

 Novadā ir pieejama pirmskolas, vispārējā pamata 

un vidējā izglītība 

 Viesītes Mūzikas un mākslas skolā un Viesītes 

sporta skolā ir pieejama profesionālās ievirzes 

izglītība 

 Novadā ir plašs interešu izglītības piedāvājums 

 Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņi 

gūst panākumus reģionālā, valsts un 

starptautiskā līmeņa sporta un kultūras 

pasākumos 

 Novadā nav pieejama arodizglītība 

 Mūžizglītība novadā nav centralizēti organizēta 

un ir epizodiska, kā arī neatbilst darba tirgus 

prasībām 

 Izglītības iestāžu tehniskā infrastruktūra ir 

nolietota 

 

Iespējas Draudi 

 Fondu projektu piedāvāto iespēju apgūšana 

 Sadarbība ar NVO mūžizglītības nodrošināšanai 

novadā 

 

 Novada depopulācija un skolēnu skaita 

samazināšanās 

 Kvalificēta darbaspēka skaita samazināšanās 

arodskolas slēgšanas rezultātā 

 Izglītības darbinieku novecošanās un skaita 

samazināšanās 
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Kultūra 

Balstoties uz novada iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, kopumā iedzīvotāji ir apmierināti ar novadā 

pieejamajām kultūras aktivitātēm, un kultūras pasākumu piedāvājums pat pārsniedz vietējo pieprasījumu. 

Viesītes novadā ir 1 kultūras pils, 2 kultūras nami, 1 tautas nams un 7 bibliotēkas, kā arī kultūras pasākumu 

organizēšanai ir pieejamas brīvdabas estrādes Elkšņu un Lones ciemos. Savukārt Viesītes brīvdabas estrāde 

Mīlestības saliņā ir sliktā tehniskā stāvoklī un nefunkcionē. Novadā kultūras dzīvē ir aktīvi iesaistīts arī 

Viesītes muzejs „Sēlija” un Viesītes Mūzikas un mākslas skola. Apmeklētākie kultūras pasākumi novadā ir 

Ziemassvētku koncerti, Ziemassvētku eglītes, Adventes koncerti, Jaungada salūts, Līgo svētki, Pilsētu svētki, 

Pagastu svētki, Ģimeņu dienas, Muzeju nakts, valsts svētki, kā arī viesmākslinieku koncerti un tautas deju 

kolektīvu priekšnesumi. Novadā arī notiek vizuālās un fotomākslas plenēri, kuros piedalās mākslinieki no 

visas Latvijas. Novada iedzīvotāju aktīva iesaistīšanās amatiermākslas kolektīvos sekmē nemateriālās 

kultūras mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu. Tāpat, Rites pagastā pēc remonta ir atvērts Rites 

pagasta klubs.  

Viesītes kultūras pils ir lielākais kultūras nams Latvijas laukos un tās pārziņā ir visa Viesītes novada 

kultūrvides organizēšana. Kultūras pils ēka ir uzcelta 1985. gadā, tajā ir koncertzāle (450+100 vietas), deju 

zāle (600 vietas), kino un konferenču zāle (135 vietas), tradīciju zāle (250 vietas), divas izstāžu zāles, 6 

nodarbību zāles un 2 grimētavas. Tās arhitektūra atgādina seno sēļu pili. Kultūras pili apkalpo 1 vadības 

darbinieks, 1 mākslinieks-noformētājs, 1 kultūras darba organizators un 13 tehniskie darbinieki un, pulciņu 

un radošu kolektīvu darbību vada 9 vadītāji.  

Telpu stāvoklis ir salīdzinoši labs, uzsākts telpu kosmētiskais remonts. „Viesītes kultūras pils ēkas 

rekonstrukcija siltumefektivitātes paaugstināšanai” projekta 1. un 2. kārtas rezultātā tika samazinātas 

izmaksas uz elektroenerģiju un telpu apkuri ziemas sezonā. Kultūras pils telpas ir pastāvīgi aizņemtas, tos 

izmanto gan radošie kolektīvi un pulciņi, gan vietējie uzņēmēji (kafejnīca „Pils”, frizētava „Stils”) un valsts 

iestādes (Latvijas Pasta šķirošanas punkts, Robežsardze). Plānots ir arī atjaunot kino zāli. Kultūras pilī ir 

iespējams rīkot teātra izrādes, simfoniskās mūzikas koncertus, kora mūzikas koncertus, kamermūzikas 

koncertus, konferences, seminārus un izstādes. Kultūras pilī darbojas šādi amatiermākslas un jaunrades 

kolektīvi:  

 Viesītes vidējās paaudzes koris „Viesīte”; 

 Viesītes amatieru teātris; 

 Jauniešu deju kolektīvs „Augšzeme”; 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Augšzeme”; 

 Viesītes vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Augšzeme 1”; 

 Viesītes vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Augšzeme 2”; 

 Pirmskolas bērnu deju kolektīvs „Danceri”; 

 1. klases bērnu deju kolektīvs „Danceri”; 

 1.-2. klases bērnu deju kolektīvs „Danceri”; 

 3.-4. Klases bērnu deju kolektīvs „Danceri”; 

 Jēkabpils eksotisko deju studijas „Inda” Viesītes grupa; 
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 Jauno dīdžeju pulciņš.  

2012. gadā Kultūras pilī notika 120 pasākumi, no kuriem 88 bija bezmaksas. Kopējais apmeklētāju skaits 

bija 13924 no kuriem 9289 apmeklēja bezmaksas pasākumus. Tika organizēti 9 valsts/tradicionālie svētki, 

11 koncerti, 7 izrādes, 8 izstādes, un 17 informatīvas/izglītojošas norises. 2012. gadā Viesītes kultūras pils 

organizēja arī 29 izbraukuma pasākumus. Kultūras pils aktīvi sadarbojas ar Viesītes Mūzikas un mākslas 

skolu, Viesītes vidusskolu un Viesītes bibliotēku. Kultūras pils organizē arī kino seansus. Ir noslēgts līgums ar 

Rīgas kinoteātri "Forum Cinemas" un tiek rādītas visas jaunās Latvijas filmas. Savukārt svētku dienās 

bērniem piedāvā noskatīties multfilmas, kuras ieskaņotas latviešu valodā. Nedublētas filmas netiek rādītas, 

jo liela daļa novada iedzīvotāju nepārvalda angļu valodu un kultūras pils nevar atpelnīt filmas licenci. 

Viesītes kultūras pils sadarbībā ar novada domi organizē ekskursijas un izbraukumus radošajiem 

kolektīviem. Viesītes kultūras pils budžets 2013. gadā bija 121 000 latu. Galvenās kultūras pils saimnieciskās 

problēmas ir lielās kurināmā izmaksas un pils pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.  

Elkšņu kultūras namā ir 1 zāle, 2 nodarbību telpas un 2 grimētavas. Kultūras nama ēkā atrodas arī Elkšņu 

pagasta pārvalde un Elkšņu bibliotēka. Kultūras namā ir piemērotas telpas teātra izrādēm, kora mūzikas 

koncertiem, kamermūzikas koncertiem, deju vakariem, konferencēm, semināriem un izstādēm. Kultūras 

namā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi: 

 dramatiskais kolektīvs; 

 sieviešu vokālais ansamblis „Tik un tā”. 

Kultūras nams plāno izveidot vēl vienu ritma deju vai tautas deju kolektīvu. 2012. gadā kultūras nams 

organizēja 31 pasākumu, no kuriem 26 bija bezmaksas. Kopējais apmeklētāju skaits bija 2923 no kuriem 

2233 apmeklēja bezmaksas pasākumus. Tika organizēti 6 pasākumi saistībā ar valsts un tradicionālajiem 

svētkiem, 5 amatieru koncerti, 2 izrādes, 2 izstādes, kā arī 7 izklaides sarīkojumi. Tika organizēti arī 3 

izbraukuma koncerti. Sadarbībā ar Elkšņu bibliotēku kultūras nams rīko regulāras neformālas sanākšanas 

pagasta bērniem. Kultūras nama telpas kopumā ir labā stāvoklī, tomēr būtu vēlami atsevišķi uzlabojumi, 

telpu remonts tika veikts 2010. gadā. Visas telpas tiek izmantotas pasākumiem un kolektīvu nodarbībām. 

Atsevišķos gadījumos telpas ir izīrētas vietējiem uzņēmējiem un privātpersonām dažādu pasākumu 

rīkošanai. 

Rites pagasta klubs ir atkal atvērts pēc rekonstrukcijas 2012. gada janvārī. Tautas namā var rīkot teātra 

izrādes, koncertus, deju vakarus, konferences, seminārus un izstādes, tajā darbojas vokālais ansamblis 

"Rites balsis". Tautas nama plānos ir vēl divu deju kolektīvu izveidošana. 2012. gadā Rites pagasta klubs 

organizēja 47 pasākumus, no kuriem bezmaksas bija 39. Kopumā pasākumus apmeklēja 2758 cilvēki un 

2240 no tiem apmeklēja bezmaksas pasākumus. Ziemā Rites pagasta klubs regulāri aicina bērnus spēlēt 

galda spēles. 2012. gada laikā tika organizēti 6 valsts/tradicionālie svētki, 8 koncerti, 2 izrādes, 6 izstādes, 8 

informatīvas/izglītojošas norises, ka arī 8 izklaides sarīkojumi. Izbraukumā tika organizētas 11 norises. Visas 

tautas nama telpas tiek izmantotas. Uzņēmumiem un privātpersonām ir iespēja īrēt Tautas nama telpas.  

Lones tautas namā var rīkot teātra izrādes, koncertus, deju vakarus, konferences, seminārus un izstādes. 

Kultūras namā darbojas sieviešu vokālais ansamblis „Aiva”. Taču kultūras namam pietrūkst radošo kolektīvu 

vadītāju. 2012. gadā Lones tautas nams rīkoja 31 pasākumu, 24 no kuriem bija bezmaksas. Kultūras nama 

organizētos pasākumus apmeklēja 1922 cilvēki, no kuriem 1247 apmeklēja bezmaksas norises. Tomēr 

kopumā interese par kultūras nama pasākumiem un aktivitātēm ir salīdzinoši zema. 2012. gada laikā 

kultūras nams organizēja 6 valsts/tradicionālos svētkus, 5 koncertus, 1 izrādi, 2 izstādes, 4 

informatīvas/izglītojošas norises un 7 izklaides sarīkojumus. Lones tautas nama telpām ir nepieciešama 
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renovācija, zāle tika remontēta 2008. gadā, un 2013. gadā tika atjaunots grīdas segums. 2011. - 2012. gadā 

projekta „Labiekārtojuma vienkāršota rekonstrukcija Lones tautas nama „Medņi” teritorijā” ietvaros tika 

atjaunota un labiekārtota Tautas namam pieguļošā teritorija. Uzņēmumiem un privātpersonām ir iespēja 

izīrēt kultūras nama telpas, taču, atsaucoties uz interviju ar kultūras nama vadītāju, pieprasījums pēc šī 

pakalpojuma ir zems.  

Viesītes bibliotēka atrodas Viesītes kultūras pils telpās un ir pieejama apmeklētājiem 6 dienas nedēļā. 

Lasītājus apkalpo 4 bibliotēkas darbinieki. Bibliotēka apmeklētājiem piedāvā bezmaksas krājumu 

izmantošanu un ar to saistītus pakalpojumus, 9 datorus ar interneta pieslēgumu, bezvadu internetu, 

konsultācijas par bibliotēkas krājumu un citiem pieejamajiem informācijas resursiem, uzziņu sniegšanu, kā 

arī literatūru popularizējošus pasākumus bērniem un pieaugušajiem. Balstoties uz interviju ar bibliotēkas 

vadītāju, bibliotēka organizē: Grāmatu lasīšanas maratonu, Grāmatu svētkus un ekskursijas 

pirmklasniekiem. Par maksu bibliotēka piedāvā kopēšanas, drukas un datu pārnešanas pakalpojumus. 

Bibliotēkas lasītāju kopskaits ir 776, no kuriem 302 ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, 

apmeklējumu skaits 2012.gadā bija 10216. Viesītes bibliotēku apmeklē arī novada uzņēmēji ar mērķi atrast 

nepieciešamo informāciju internetā. Krājumu kopskaits ir 21038, tai skaitā 20194 grāmatas. Bibliotēku 

telpu stāvoklis kopumā ir labs. 

Elkšņu bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem 4 dienas nedēļā. Bibliotēka piedāvā apmeklētājiem bezmaksas 

grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšanu, 5 datorus ar interneta pieslēgumu un bezvadu internetu, ka 

arī pieeju Lursoft laikrakstu bibliotēkai un Letonika datubāzēm. Bibliotēkā ir pietiekams apgaismojums, ir 

arī bērnu zona ar speciālām mēbelēm, paklāju un spēlēm. Kosmētiskais remonts veikts 2007. gadā. Lasītāju 

kopskaits ir 115, tai skaitā 23 bērni u jaunieši līdz 18 gadiem, apmeklējumu skaits – 2552. Bibliotēkas 

krājumā ir 5564 vienības, tai skaitā 5249 grāmatas.  

Rites bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem 4 dienas nedēļā. Bibliotēka piedāvā apmeklētājiem bezmaksas 

iespieddarbu izsniegšanu, e-kataloga izmantošanu, kas nodrošina piekļuvi Latvijas Nacionālās bibliotēkas un 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas katalogiem, 6 datorus ar interneta pieslēgumu, bezvadu internetu un pieeju 

dažādām datubāzēm. Par maksu bibliotēkā var saņemt drukas un kopēšanas pakalpojumus. Rites 

bibliotēkas lasītāju skaits ir 175, no kuriem 66 ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, apmeklējumu 

skaits ir 3210. Bibliotēkas krājumā ir 6412 vienības, no kurām 5944 ir grāmatas. Bibliotēkā ir zona bērniem, 

kurā ir bērnu gatavotas rotaļlietas. Bibliotēkas kosmētiskais remonts veikts 2007. gadā.  

Saukas pagasta Lones bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem 4 dienas nedēļā. Bezmaksas bibliotēkā tiek 

piedāvāta grāmatu un citu dokumentu izsniegšana, pieeja Letonikas, Lursoft laikrakstu bibliotēkas un 

novadpētniecības datubāzēm, konsultācijas un apmācības darbam ar datoru un internetu, pieeja Jēkabpils 

reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogam, 4 darbavietas ar datoriem ar 

interneta pieslēgumu un bezvadu internetu. Telpas ir gaišas un patīkami iekārtotas. Bibliotēkā ir iekārtota 

telpa bērniem ar speciālām mēbelēm un spēlēm. Bibliotēka organizē arī lasīšanu un literatūru 

popularizējošus pasākumus bērniem. Par maksu bibliotēka piedāvā izdrukas un kopēšanas pakalpojumus, 

kā arī datu ierakstīšanu dažādos nesējos. Lones pagasta bibliotēkas lasītāju skaits ir 127, no tiem 40 ir 

vecumā līdz 18 gadiem, bet apmeklējumu skaits ir 2006. Krājumu kopskaits ir 5754, tai skaitā 4526 

grāmatas.  

Saukas pagasta Saukas bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem 5 dienas nedēļā. Bibliotēkas apmeklētāji var 

bez maksas saņemt grāmatas un periodiskos izdevumus, konsultācijas darbam ar datoru un internetu, kā 

arī piekļūt Letonikas un Lursoft laikrakstu bibliotēkas datubāzēm. Bibliotēkā ir aprīkotas 4 darbavietas ar 

datoriem un interneta pieslēgumu, ka arī ir pieejams bezvadu internets. Bibliotēkā ir arī bērnu zona ar 
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speciālām mēbelēm un spēlēm. Telpu kosmētiskais remonts veikts 2007. gadā, un remonts veikts arī 

2012.gadā. Saukas bibliotēkā ir reģistrēti 115 lasītāji, tai skaitā 34 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, 

apmeklējumu skaits ir 3240. Bibliotēkas krājumā ir 5280 vienības, tai skaitā 4798 grāmatas.  

Viesītes vidusskolas bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem 5 dienas nedēļā. Bez maksas bibliotēka piedāvā 

uzziņu sniegšanu, krājumu izmantošanu un iepazīstināšanu ar bibliotēku darba kārtību, fondiem, dažādiem 

informācijas resursiem un informācijas meklēšanas iespējām, kā arī lasīšanu un literatūru popularizējošus 

sarīkojumus – ekskursijas, tikšanās, konsultācijas un tematiskus pasākumus. Viesītes vidusskolas bibliotēkai 

ir reģistrēts 361 lasītājs, 255 no tiem ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Apmeklējumu kopskaits ir 

3118. Bibliotēkas krājumu veido 17022 vienības, tai skaitā 15863 grāmatas.  

Rites pamatskolas bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem 1 dienu nedēļā. Bibliotēka piedāvā bezmaksas 

mācību grāmatu izsniegšanu un saņemšanu. Bibliotēkai ir 106 lasītāji, no kuriem 92 ir bērni un jaunieši 

vecumā līdz 18 gadiem. Bibliotēkas krājumā ir 3432 iespieddarbi, tai skaitā 3410 grāmatas. 

Viesītes muzejs „Sēlija” ir vēstures un arheoloģijas muzejs, kas atrodas Viesītē. Muzejs tika dibināts 2000. 

gadā un akreditēts 2006.gadā kā pašvaldības muzejs. Saskaņā ar pieejamo uzskaiti, muzejs piesaista ap 

4800 apmeklētāju gadā. Pārsvarā muzeju apmeklē skolēnu un pensionāru grupas, ģimenes no viss Latvijas. 

kā arī tūristi no Lietuvas un Vācijas. Muzeja pamatekspozīcija „Ar Mazo Bānīti pa Sēliju” atrodas bijušajā 

Augšzemes šaursliežu dzelzceļa vagonu depo ēkās. Ekspozīcija ir veltīta Augšzemes šaursliežu dzelzceļa 

vēsturei, dzelzceļa darbinieku dzīvei un darbam. Viens no galvenie ekspozīcijas eksponāti ir renovēta 1918. 

gadā Vācijā ražotā lokomatīve Ml 635, tautā dēvēta par Mazo Bānīti. Bijušajā depo kantora ēkā ir 

apskatāma arī ekspozīcija „Sēlijas Māja”, kas ir veltīta Augšzemes etnogrāfijai Viesītes novadā. Vasarā 

apmeklētājiem ir pieejama ekspozīcija „Vasaras istaba Sēlijā”, kurā var apskatīt 20. gadsimta sākuma 

darbarīkus un sadzīves priekšmetus.  

Muzeja teritorijā darbojas Mākslas un amatniecības centrs, kurš ievietots bijušā šaursliežu dzelzceļa 

saimniecības ēkās. Amatniecības centrā notiek tekstila un kokapstrādes nodarbības. Tekstildarbnīcā 

darbojas rokdarbnieku kopā „Zīle”, kas piedāvā apskatīt un iegādāties rokdarbu izstrādājumus tūristiem un 

visiem interesentiem. Kokapstrādes ēkā pieejami moderni kokapstrādes darba galdi, kurus bez maksas var 

izmantot amatnieki, taču pieprasījums pēc šīm ierīcēm ir ļoti mazs. Regulāri ierīces izmanto trīs cilvēki. 

Ikdienā kokapstrādes darbnīca darbojas kā Viesītes pašvaldības galdniecības cehs. 

 Viesītes muzejam „Sēlija” ir divas nodaļas – „Paula Stradiņa skola”’ un „M. Buclera fotogrāfijas kabinets”. 

Muzeja nodaļa „ Paula Stradiņa skola” ir izveidota 2011.gadā un atrodas bijušās Ēķengrāves pamatskolas 

telpās, Peldu ielā 2, Viesītē. Ēka celta 1883.gadā, pārbūvēta 20.gs. 30 – tajos gados. Divas skolas telpas ir 

veltītas Paula Stradiņa piemiņas ekspozīcijai. „ Paula Stradiņa skolā” top arī jaunas ekspozīcijas, kas tiek 

veidotas pēc skolas principa. Ir izveidota „Skolotāju istaba”, tā veltīta Viesītes novada skolām, top „Vecā 

Stendera kabinets”, kas būs veltīts 18. gadsimta vēsturei, „Arkādija Kasinska kabinets” veltīts mākslas 

vēsturei, „Annas Brodeles kabinets” veltīts literatūrai un Padomju okupācijas laikam.  

Muzeja nodaļa „M. Buclera fotogrāfijas kabinets” veltīta Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja dzīvei un darbam, 

kā arī klasiskajai un modernajai fotogrāfijai kopumā. „M. Buclera fotogrāfijas kabinets” izveidots 1993.gadā 

toreizējās Saukas arodskolas telpās. No 2010.gada M.Buclera fotogrāfijas kabinets ir Viesītes muzeja 

„Sēlija” nodaļa un atrodas Saukas pagasta - Lonē. Muzejā glabājas gan senas vēsturiskas, gan mūsdienu 

fotogrāfijas, kā arī visa iespējamā informācija par latviešu fotogrāfijas pamatlicēju M.Bucleru un viņa 

piemiņas saglabāšanu. „M.Bucera kabineta” uzdevums ir klasiskās fotogrāfijas tradīciju saglabāšana līdzās 
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digitālajai fotogrāfijai un M.Buclera atziņu popularizēšana mūsdienu laika dokumentēšanai un 

iemūžināšanai. 

Muzejs „Sēlija” piedāvā ekskursijas pa Viesīti un Viesītes novadu, krājuma izmantošanu zinātniskajām 

vajadzībām, ka arī aktīvi piedalās pašvaldības nozīmes pasākumos – muzeja teritorijā notiek Viesītes 

pilsētas svētki, Pēterdienas svinēšana, Jāņu ielīgošana, Ģimeņu dienas, Muzeju nakts pasākumi, kā arī citi 

svētku un piemiņas pasākumi.  

Kultūras nozares SVID 

Tabula 18. Kultūras nozares SVID. 

Stiprās puses Vājās puses 

 Novadā ir plašs kultūras aktivitāšu piedāvājums 

 

 Novadā ir nepietiekošs kultūras aktivitāšu skaits 

ar viesmāksliniekiem 

 Viesītes kultūras pils kinoteātra nepietiekama 

noslodze  

 Nepietiekams kultūras un atpūtas piedāvājums 

jauniešiem 

 Nefunkcionē brīvdabas estrāde Viesītē 

Iespējas Draudi 

 Kultūras pasākumu popularizēšana reģiona un 

nacionālā līmenī 

 Rekonstruēt un atjaunot Kultūras pili 

 Mīlestības saliņas atjaunošana 

 Kino saliņas atjaunošana 

 

 

 Iedzīvotāju skaita samazināšanās 

 Zema iedzīvotāju maksātspēja 

 Ierobežoti līdzekļi kultūrai 

 

 

Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi.  

Viesītes novada iedzīvotājiem ir pieejama ambulatorā aprūpe šādās struktūrvienībās: 

 SIA „Viesītes Veselības un sociālās aprūpes centrs”. Viena no galvenajām centra funkcijām ir 

pansionāta uzturēšana. Turklāt iestāde piedāvā pieņemšanas pie ģimenes ārsta trīs reizes nedēļā, 

divu stundu ilgumā. Vēl aprūpes centrā ir pieejams arī dienas stacionārs ar 38 gultas vietām. Tās 

bez strikti noteiktas vietu skaita alokācijas izmanto pansionāta vajadzībām kā sociālās gultas un 

aprūpei desmit dienu garumā akūtu slimību gadījumā. Turklāt katru dienu pieejami arī zobārsta 

pakalpojumi. Papildus aprūpes centra sastāvā ir arī neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija. 

2012. gadā centrā vidēji bija nodarbināti 18 darbinieki, gultu noslodze bija 84%, gads tika noslēgts 

ar 4525 LVL zaudējumiem. „Viesītes Veselības un sociālās aprūpes centrs” atrodas Kārļa iela 5/7, 

Viesītē.  

 Sandras Broničas Ģimenes ārsta prakse Viesītē. Nodrošina ģimenes ārsta pakalpojumus pēc līguma 

ar Nacionālo Veselības dienestu, kā arī sniedz valsts neapmaksātus medicīniskos pakalpojumus. 
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Sākot ar 2013. gada maiju, Dr. Broniča ir vienīgā ārste šajā praksē. Prakse atrodas Pavasara iela 4a -

002046, Viesītē.  

 Māras Oses Ģimenes ārsta prakse. Nodrošina ģimenes ārsta pakalpojumus pēc līguma ar Nacionālo 

Veselības dienestu, kā arī sniedz valsts neapmaksātus medicīniskos pakalpojumus. Prakse atrodas 

Aronijas ielā 4 - 1, Lonē, Saukas pagastā. 

2013. gada rudenī plānots atvērt vēl vienu ģimenes ārsta praksi, kurā darbotos ārste Iveta Līce. Atkarībā no 

pierakstīto pacientu skaita, tā būtu pieejama pieņemšanām vienu vai divas reizes nedēļā.  

Apkopojums par Viesītes novada ambulatorajiem apmeklējumiem 2009. -2012. gadā redzams tabulā 28.  

Tabula 19. Ambulatorie apmeklējumi 2009.-2011. Gadā. Avots: Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata. 

Gads 

Ambulatoro 

apmeklējumu 

kopējais 

skaits 

Pēc vizītes tipa Pēc ārsta kvalifikācijas Ambulatoro 

apmeklējumu 

skaits uz 1 

iedzīvotāju  

Ambulatorās 

pieņemšanas 

Mājas 

vizītes 
Ārsts 

Ārsta palīgs, 

vecmāte, 

medicīnas māsa 

2012. 16323 15334 989 12097 4226 4,0 

2011. 19 660 18 723 1 133 11680 7 980 4,9 

2010. 15 634 14 769 893 11508 4126 3,4 

2009. 18 229 17 499 922 12352 5877 3,9 

Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem 2012. gadā bija 12 097 no kuriem 92% bija ambulatorās 

pieņemšanas un 8% - mājas vizītes. Ambulatoro apmeklējumu skaits uz vienu iedzīvotāju pie ārstiem bija 

vienāds ar 3. Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām bija 4 

226, jeb 1,05 uz vienu iedzīvotāju. Gandrīz 100% bija ambulatorās pieņemšanas.  

 

 

Ilustrācija 8. Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem uz 1 iedzīvotāju 2012.gadā. Avots: Slimību profilakses un 

kontroles centrs.  

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaits Viesītes novadā 2011.gadā kopā bija 830 jeb vidēji 

20,3 izsaukumi uz 100 iedzīvotājiem, kas ir nedaudz zemāk, kā vidēji Latvijā.  
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Ilustrācija 9. Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaits uz 100 iedzīvotājiem 2011. gadā. Avots: 

Slimību profilakses un kontroles centrs. 

Aptiekas ir pieejamas Viesītes pilsētā.  

Ar sociālo aprūpi Viesītes novadā nodarbojas pašvaldības iestāde „Viesītes novada Sociālais dienests”. Tā 

uzdevums ir sniegt organizētu sociālo palīdzību un pakalpojumus Viesītes novada iedzīvotājiem. Tā darbība 

tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Sociālā dienesta sniegtie pakalpojumi: 

 Aprūpe mājās; 

 Aprūpe pansionātā; 

 Īslaicīgā aprūpe; 

 Veļas mazgāšana. 

Kā iepriekš minēts, SIA „Viesītes Veselības un sociālās aprūpes centrs” piedāvā pansionāta pakalpojumus. 

Viesītes novada līdzekļu izmantojums 2012.gadā sociālajai aprūpei no kopējām novada izmaksām (12,7%), 

salīdzinot ar citiem apkaimes novadiem, ir augsts, kā redzams ilustrācijā 10. Lai gan Salas un Neretas 

novadā šim mērķim izmantots vēl vairāk no novada budžeta līdzekļiem, Viesītes novada rādītāji šiem 

novadiem ir tuvi un ievērojami augstāki nekā Jaunjelgavas, Aknīstes un Jēkabpils novadā. Arī salīdzinot ar 

kopējo pašvaldības izdevumu apjoma ziņā Viesītei līdzīgām pašvaldībām citur Latvijā – 2,1%, Līgatnes 

novadā - Viesītes tēriņi sociālajai aizsardzībai ir augstāki (novadi izvēlēti nejauši, bet tikai tādi, kuru kopējie 

izdevumi ir 2-3 miljonu LVL robežās katrā no Latvijas vēsturiskajiem reģioniem). 

Augstajiem tēriņiem sociālajā jomā par iemeslu tiek minēts augstais bezdarba līmenis novadā. 
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Ilustrācija 10. Sociālajai aprūpei izmantoto līdzekļu apjoms no kopējiem novada izdevumiem Avots: novadu gada 

pārskati. 

 

Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu SVID 

Tabula 20. Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu SVID. 

Stiprās puses Vājās puses 

 Viesītes novadā ir uzlabojusies veselības aprūpes 

joma 

 Vēl vienas ģimenes ārsta prakses atvēršana šī 

gada rudenī palīdzēs mazināt rindas pie ģimenes 

ārstiem Viesītes pilsētā 

 Senioriem pieejams pansionāts 

 Medicīnas speciālistu trūkums 

 Garas rindas pie medicīnas speciālistiem 

 Aptieku trūkums pagastos 

 Nepietiekoša vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām 

 

Iespējas Draudi 

 Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus darbam 

Viesītes novadā 

 Iedzīvotāju informēšana veselības jomā 

 Bezmaksas veselības pārbaudes pakalpojumu 

izmantošana 

 Nepietiekams finansējums veselības aprūpes 

jomai un sociāliem pakalpojumiem 

 Bezdarba līmeņa palielināšanās 

 Sabiedrības novecošanās 

 

 

Sabiedriskā drošība 

86% Viesītes novada iedzīvotāju, jautāti, vai novadā jūtas droši, atbild pozitīvi (jā vai drīzāk jā). Secināms, ka 

iedzīvotāji ar drošības situāciju ir kopumā apmierināti.  

Galvenā atbildība par sabiedrisko drošību Viesītes novadā ir Viesītes novada pašvaldības policijai. Tā 

darbojas kopš 2012. gada, un tās sastāvā ir viens darbinieks. 

Pašvaldības policija sadarbojas arī ar Valsts policiju. Par Viesītes novadu atbildīgs ir Jēkabpils iecirknis. Par 

Viesītes novadu ir atbildīgi divi Valsts policijas inspektori – viens par Viesītes pagastu, otrs par pārējiem trim 

pagastiem. 
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Par ugunsdrošību Viesītes novadā atbild Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Viesītes 

postenis. Tas atrodas Amatnieku ielā 2, Viesītē. 

Pēc VUGD datiem 2012. gadā Viesītes novadā notikuši 14 ugunsgrēki (par vienu mazāk nekā 2011.), bojā 

gājušo un cietušo tajos nav bijis. Kā redzams ilustrācijā, salīdzinot ar kaimiņu novadiem, ugunsgrēku skaits 

Viesītē uz 1000 iedzīvotājiem ir vidējs. 

 

Ilustrācija 11. Ugunsgrēku skaits uz 1000 iedzīvotājiem 2012. gadā. Avots: VUGD1, CSP dati par iedzīvotāju skaitu. 

 

Tiesību un tiesisko interešu aizsardzība 

Aizbildniecības un aizgādniecības pašvaldības iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt bērnu vai citu 

rīcībnespējīgu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, ir Viesītes novada bāriņtiesa. Tā analizē 

bērnu tiesību ievērošanu un īsteno šo tiesību aizsardzības programmu. 2012.gada laikā bāriņtiesā izskatītas 

48 lietas. Kopumā Viesītes novada bāriņtiesas administratīvajā teritorijā aizbildniecībā atrodas 20 bērni, 10 

bērnu lietas ir saņemtas pārraudzībai no citām lietām. Aprūpes un audzināšanas iestādē atrodas 5 bērni. 

Savukārt novada audžuģimenēs nav ievietots neviens Viesītes novada bērns. Audžuģimenes statuss ir 

atņemts vienai ģimenei. 

 

Sports un aktīvās atpūtas iespējas 

Analizējot Viesītes novada iedzīvotāju aptaujas rezultātus, var secināt, ka sporta un aktīvas atpūtas joma ir 

novērtēta diezgan augstu. Ar aktīvas atpūtas un sporta iespējām ir apmierināti 29% aptaujāto, bet 34% ir 

drīzāk apmierināti. 

Viesītes novadā darbojas sporta organizators. Aktīvās atpūtas pakalpojumus piedāvā arī Saukas dabas parks 

un privātie uzņēmēji. Tā pārraudzībā notiek daudz dažādu sporta pasākumu, piemēram, sporta sacensības 

pagasta svētku ietvaros, ielu basketbola sacensības, virves vilkšanas sacensības.  

                                                           
1 http://www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/statistika 

http://www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/statistika
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Viesītē darbojas arī sporta skola. 2012. gadā 17 treniņgrupās 8 treneru vadībā sporta nodarbībās piedalījās 

230 audzēkņi. Viesītes sporta skolas komandas piedalās Latvijas čempionātos volejbolā un futbolā. Sīkāks 

Viesītes sporta skolas apraksts ir pieejams nodaļā 4.3 (Izglītība).  

Starp novada sasniegumiem sportā minami meiteņu futbola komandas bronzas medaļas Latvijas 

čempionāta vecākajā grupā, Viesītes sporta skolas audzēknes 3. vieta Latvijas čempionātā un 2. vieta 

Latgales kausā, kā arī Viesītes novada komandas ilgstoša vadošo vietu iegūšana spēka trīscīņā. Latvijas U-19 

meiteņu futbola izlasē ir 3 Viesītes sporta skolas audzēknes, bet vieglatlēte Latvijas izlases sastāvā 

piedalīsies Pasaules Skolēnu čempionātā. 

 

Sporta un aktīvās atpūtas SVID 

Tabula 21. Sporta un aktīvās atpūtas SVID. 

Stiprās puses Vājās puses 

 Novadā darbojas sporta skola 

 Novadā ir sporta koordinators 

 Novada iedzīvotāji gūst sasniegumus sporta 

čempionātos un sacensībās 

 Sporta skolā darbojas ievērojams audzēkņu 

skaits  

 Finansējuma trūkums sporta nozares attīstībai 

 Nepietiekama sporta infrastruktūra 

 Novadā ir mazs aktīvās atpūtas iespēju piedāvājums 

novada viesiem 

 Nav pilnvērtīga sporta aktivitāšu piedāvājuma visām 

vecuma grupām 

Iespējas Draudi 

 Veidot jaunus sporta aktivitāšu piedāvājumus 

jaunākajām, vidējām un vecākajām iedzīvotāju 

grupām 

 Projekti materiāltehniskās bāzes uzlabošanai 

 Sporta infrastruktūras novecošanās 

 

Funkcionālās saites 

Lai nodrošinātu plašāku pakalpojumu klāstu un pieeju infrastruktūrai, Viesītes novadam ir izveidojušās 

funkcionālās saites ar kaimiņu novadiem gan pašvaldības mērogā, gan iedzīvotāju personiskajās un 

profesionālajās dzīvēs. 

Kā minēts Viesītes novada 2012. gada pārskatā, būvvaldes un izglītības pārvaldes funkcijas īsteno Krustpils 

novada būvvalde un Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvalde. Viesītes novads aktīvi piedalās arī 

visos Sēlijas kongresa pasākumos un 5. Sēlijas kongress 2008. gadā tika rīkots Viesītē.  

Vietējie iedzīvotāji dodas uz reģiona centru, Jēkabpili, lai mācītos vai strādātu, apmeklētu medicīnas 

iestādes, izmantotu dažādus sadzīves pakalpojumus (piemēram, veikali, bankas) un kultūras piedāvājumu. 

Jēkabpilij arī ir liela nozīme transporta jomā, jo Viesītes novada iedzīvotāji izmanto Jēkabpilī pieejamos 

transporta pakalpojumus lai tiktu uz tādām pilsētām kā Cēsis, Daugavpils un Rīga. Arī citu novadu 

iedzīvotāji apmeklē Viesītes novadu, piemēram, kā sporta skolas audzēkņi vai tūrisma nolūkos. 
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Informatīvā telpa un komunikācija ar iedzīvotājiem 

Informācijas izplatīšana primāri notiek ar Viesītes pašvaldības ikmēneša informatīvais izdevums, kā arī 

Viesītes pašvaldības mājas lapas www.viesite.lv starpniecību. Ik mēnesi 1300 eksemplāros tiek izdots 

Viesītes pašvaldības informatīvais izdevums „Viesītes Novada Vēstis”, kurš atspoguļo visu svarīgo 

informāciju par to, kas notika novadā un kādas aktivitātes ir plānotas tuvākajā laikā. Tā primārs fokuss ir 

pašvaldības saistošo noteikumu publikācijas un skaidrojumi par pašvaldības lēmumiem un veiktajiem 

darbiem. Viesītes novada viesi un iedzīvotāji „Viesītes Novada Vēstis” var saņemt bez maksas. Papildus tiek 

nodrošināta komunikācija ar reģionālajiem un centrālajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai aktuālā informācija 

par pašvaldības notiekošo būtu pieejama plašākajai auditorijai. Notiek arī tieša komunikācija ar 

iedzīvotājiem - pašvaldība sadarbojas ar dažādām sabiedriskajām organizācijām un aktīviem novada 

iedzīvotājiem, risinot sabiedrībai aktuālus jautājumus. Jebkuram iedzīvotājam ir iespēja komentēt Viesītes 

novada mājas lapā ievietoto informāciju, kā arī ierosināt jaunas idejas mājas lapas forumā. Mājas lapai ir 

aptuveni 1700 apmeklējumu mēnesī un tā ir integrēta sociālā tīklā „draugiem.lv”.  

Viesītes novada pašvaldības Attīstības nodaļa lauksaimniecības konsultants regulāri organizē izglītojošo 

pasākumu „Informatīvi konsultatīvā diena Viesītes novadā”, kura ietvaros dažādu uzņēmējdarbības nozaru 

profesionāļi, valsts iestāžu darbinieki un citi eksperti dalās pieredzē ar Viesītes novada uzņēmējiem un 

citiem ieinteresētiem iedzīvotājiem. Šis pasākums notiek ne retāk kā 4 reizes gadā. 

 

Novada zīmols 

Uz 2013. gadu Viesītes novada zīmols nav izstrādāts. Kā vienu no soļiem Viesītes novada zīmola veidošanā 

var minēt 2011.gada organizēto Viesītes novada logo konkursu. Logo konkursa vadlīnijas bija: „Viesīte kā 

inovatīvs uz attīstību vērsts novads”. Logo konkursa rezultātā uzvarēja šis logo:  

 

Ilustrācija 12. Viesītes novada logo konkursa uzvarētājs. 

Logo autora koncepcija ir: logo, kura grafisko elementu un krāsu kompozīcijas kopums atspoguļo Viesītes 

novada kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības. Logo kodols – centrālā daļa – Viesītes kultūras pils 

simboliskais veidols, kā vienojošais pamatelements, uz telpiski ainaviska krāsu fona. Nosacīti ornamentālās 

latviešu zīmes „Laimes zīme” fragmenti, centrālā elementa iekšpusē, simbolizē novada teritoriālo 

sastāvdaļu kopumu: Viesītes pilsēta, Viesītes pagasts, Elkšņu pagasts, Saukas pagasts, Rites pagasts. 
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Sarkanā līkumotā līnija ir neatņemama logo centrālās daļas sastāvdaļa, kas akcentē un papildina šo kodola 

vienotību. Sarkanbaltzaļā līkumotā josla veido simboliskas asociācijas ar Sēlijas karogu. Logo papildinošais 

kopējais krāsu joslu salikums veido nosacīti v-veida ainavu: 

 sarkanā līkumotā līnija – pilskalni un novada skaistās paugurainās ainavas; 

 zaļā krāsa – meži, pļavas; 

 zilā krāsa – debesis, gaiss un ūdens; 

 zeltaini dzeltenā krāsa – lauki un tīrumi. 

Vērts minēt, ka Aināra Brenča 2011. gada neatkarīgajā pētījumā „Latvijas pilsētu zīmoli”, Viesītes pilsētas 

zīmola spēks tika kvalificēts kā „Ļoti vājš”.  

 

Īstenotie projekti 

Viesīte novada pašvaldība pēdējo gadu laikā īstenojusi vairākus projektus, piesaistot finansējumu no 

tādiem finanšu avotiem kā ERAF, ESF, ELFLA, VKKF, un KF. Vairums projektu īstenoti novada tehniskās 

infrastruktūras attīstīšanā – energoefektivitātes pasākumu īstenošanā un dažādu teritoriju un objektu 

labiekārtošanā. Detalizēts īstenoto projektu saraksts ir pieejams tabulā 22.  

Tabula 22. Īstenotie projekti. Avots: Viesītes novada pašvaldības publiskais pārskats par 2012. gadu. 

Nr. 
p. 
k.  

Projekta nosaukums Kopējais 
finansējums 

Piesaistīta 
finansējuma avots 

Realizācijas laiks 

1. „Vietējo produktu attīstība VidusBaltijā”, 62031,24 LVL ERAF 2012.-2014. 

2.  „Viesītes novada Elkšņu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” 

284149,77 ERAF 2011.-2013. 

3.  ”Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Viesītes novada Viesītes pagasta izgāztuves 

„Spures” Nr. 56357/5300/PPV 

rekultivācija” 

179526,10 LVL KF 2011.-2013. 

4.  ”Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Viesītes novada Saukas pagasta izgāztuves 

„Skosas” Nr. 56888/1409/PPV 

rekultivācija”. 

26054,42 LVL KF 2011.-2013. 

5. ”Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Viesītes novada Rites pagasta izgāztuves 

„Salāte” Nr. 56808/5299/PPV 

rekultivācija”. 

24 940,12 LVL KF 2011.-2013. 

6.  ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Viesītē” 

1655520,36 

LVL 

KF 2011.-2015. 

7.  „Labiekārtota saieta vieta Viesītes novada 

Elkšņos” 

40956,64 LVL ELFLA 2011.-2012. 
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Nr. 
p. 
k.  

Projekta nosaukums Kopējais 
finansējums 

Piesaistīta 
finansējuma avots 

Realizācijas laiks 

8. „Sporta laukuma rekonstrukcija Viesītē 

vietēja līmeņa un novada centram 

atbilstošu pakalpojumu 

nodrošināšanai” 

67621,67 LVL ELFLA 2011.-2013. 

9.  „Kaļķu ielas rekonstrukcija posmā no 

P.Stradiņa ielas līdz Robežu ielai Viesītes 

pilsētā” 

166062,25 LVL ELFLA 2011.-2013. 

10.  „Sporta laukuma rekonstrukcija Viesītē 

vietēja līmeņa un novada centram 

atbilstošu pakalpojumu 

nodrošināšanai 2 kārta” 

11658,35 LVL ELFLA 2012.-2014. 

11.  „Saukas pagasta Saukas bibliotēkas 

rekonstrukcija kultūras dzīves un brīvā laika 

pavadīšanas kvalitātes uzlabošanai”, 

12312,84 LVL ELFLA 2011.-2012. 

12.  „Rites tautas nama rekonstrukcija 

siltumefektivitātes paaugstināšanai” 

119168,43 LVL ELFLA 2011.-2012. 

13.  „Labiekārtojuma vienkāršota rekonstrukcija 

Lones tautas nama „Medņi” teritorijā” 

51620,49 LVL ELFLA 2011.-2012. 

14. „Viesītes kultūras pils ēkas rekonstrukcija 

siltumefektivitātes paaugstināšanai 2 

kārta” 

93489,16 LVL ELFLA 2010.-2012. 

15.  „Viesītes novada pašvaldības mežu: 

Dūņupe, Salu purvs un Vecskrāžnieki 

ekonomisko vērtību palielināšana” 

4318,99 LVL ELFLA 2012.-2013. 

16.  „Inventāra iegāde koriģējošās vingrošanas 

nodarbībām Rites pagastā” 

495,66 LVL ELFLA 2012.-2013. 

17.  „Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija 

Viesītē aktīvai brīvā laika pavadīšanai” 

4598,81 LVL ELFLA 2011.-2012. 

18.  „Īslaicīgas uzturēšanās centra izveide 

bērniem un ģimenēm krīzes situācijās 

Viesītes novada pašvaldībā” 

7889,01 LVL ELFLA 2011.-2012. 

19.  “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 

pašvaldībās” 

75508,76 LVL ESF 2012.-2014. 

20.  „Speciālistu piesaiste Viesītes novada 

pašvaldības administratīvās kapacitātes 

paaugstināšanai” 

18 279,60 LVL ESF 2010.-2013. 

21.  „Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas 

informatizācija” 

19331,41 LVL ERAF 2010.-2012. 

22. „„Paula Stradiņa skola” – 

muzejs un daudzfunkcionāla veselības 

skola” 

1832,00 LVL VKKF 2012.  
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Zems novada attīstības indekss 

Apkopojot teritorijas attīstības indeksa dinamiku 2006.-2013. gadā var secināt, ka Zemgalē kopumā lauku 

pagastu teritorijas attīstības indeksi lielākoties ir augstāki par vietējo pilsētu attīstības indeksiem. To var 

saistīt ar lauksaimniecības relatīvi lielo nozīmi reģiona ekonomikā. Mazās pilsētas vāji spēja pildīt attīstības 

centra lomu gan pirms krīzes, gan krīzes laikā. Visvairāk šis secinājums attiecas uz Viesītes pilsētu. Jau pirms 

krīzes 2007.gadā, apkopojot valsts pašvaldību teritorijas attīstības indeksus, Viesītes pilsētas attīstības 

indekss bija Zemgales plānošanas reģionā viszemākais, -2,31, kamēr apkārtējo lauku pagastu indeksi bija 

augstāki. Līdz ar to, kopējais novada indekss veidojās no relatīvi zemā Viesītes pilsētas attīstības indeksa un 

relatīvi augstajiem apkārtējo pagastu attīstības indeksiem. Pēc novadu apvienošanas, Viesītes novada 

attīstības indekss pēc 2011.gada datiem, salīdzinot ar 2010.gada vidējiem rādītājiem bija –0,742, savukārt 

2012.gadā salīdzinot ar 2011.gada vidējiem rādītājiem bija –0,868. No 110 mērītajiem novadiem, Viesītes 

novads atradās 90.vietā. Tādējādi, novadam ir viens no zemākajiem attīstības indeksiem valstī. 
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Transports 

Vairums aptaujāto Viesītes novada iedzīvotāju ir neapmierināti vai drīzāk neapmierināti gan ar ielu un ceļu 

stāvokli (kopā 65%), gan ar sabiedriskā transporta kvalitāti (53%). Tas liecina, ka transporta nozarē 

nepieciešami uzlabojumi. 

 

Transporta infrastruktūra 

 

Ilustrācija 13. Viesītes novada ceļu karte. Avots: SIA „Latvijas tālrunis”. 

Viesītes novadu šķērso divi reģionālas nozīmes autoceļi – P75 (Jēkabpils-Nereta) 25 km garumā un P73 

(Nereta-Aknīste) 17 km garumā. Pēc „Latvijas Valsts ceļi“ datiem, autoceļa P75 stāvoklis Viesītes novada 

teritorijā ir slikts vai ļoti slikts 19 km (76% no kopējā garuma), apmierinošs 6 km (24 %), bet autoceļa P73 

visā garumā stāvoklis ir labs. Šajā posmā nesen veikta autoceļa rekonstrukcija.  

Pēc Viesītes novada 2012. gada publiskā pārskata datiem, Viesītes novadā kopējais pašvaldības autoceļu un 

ielu garums ir 310.39 km, no tiem 18.07 km Viesītes novada teritorijas segti ar melno segumu. Viesītes ielu 

kopgarums ir 23.9 km, tiltu garums 18 metri. 

2011. gadā Viesītes novadā ceļu un ielu finansēšanai no pašvaldības rīcībā esošajiem līdzekļiem tika atvēlēti 

100 tūkstoši latu. 97% no šīs summas tika tērēti ceļu uzturēšanai. Arī kaimiņu novados pārliecinoši lielākā 

daļa no līdzekļiem (Neretas novadā 83%, bet pārējos – ne mazāk kā 91%) tika veltīta ceļu uzturēšanai. Kā 

redzams ilustrācijā, tērētā summa uz vienu kilometru Viesītes novadā bija augstāka nekā kaimiņu novados. 



      
 

52 
 

 

Ilustrācija 14. 1 km autoceļa uzturēšanai nepieciešamie līdzekļi. Avots: Novadu publiskie pārskati par kopējo ceļu 

garumu un CSP dati par autoceļu uzturēšanai atvēlētajiem līdzekļiem. 

 

Satiksmes drošība 

Statistika par ceļu satiksmes negadījumiem (CSN) Viesītes novadā apkopota 23. tabulā. 

Tabula 23. Ceļu satiksmes negadījumi 2010.-2012. gadā. Avots: CSDD 

Gads CSN kopā 
CSN bez 

cietušajiem 

CSN ar 

cietušajiem 
Gājuši bojā Ievainoti 

2010 18 13 5 0 5 

2011 14 12 2 1 2 

2012 13 11 2 0 2 

Kopā 45 36 9 1 9 

Kā redzams ilustrācijās, Viesītes novadā notiek mazāk CSN nekā kopumā Latvijā, arī ievainoto ir mazāk. 

Attiecībā uz CSN bojā gājušo skaitu uz 1000 iedzīvotājiem Viesītes novadā bijis tikai viens CSN. Taču 

kopumā secināms, ka ceļu satiksmes drošības līmenis ir labāks nekā vidēji valstī. 

Mazākais CSN un līdz ar to cietušo skaits skaidrojams ar to, ka Viesītes novadā ceļu noslodze ir mazāk 

intensīva nekā citos reģionos. 
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Ilustrācija 15. Ceļu satiksmes negadījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem. Avots: CSDD un CSP dati par iedzīvotāju 

skaitu. 
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Ilustrācija 16. CSN ievainoto un bojā gājušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem. Avots: CSDD un CSP dati par iedzīvotāju 

skaitu. 

 

Sabiedriskais transports 

Galvenais sabiedriskā transporta maršruts Viesītes novadā ir autobuss Viesīte-Jēkabpils. Šajā maršrutā ik 

darbadienu notiek 9 reisi (sestdienās 8, svētdienās 6). Šo pakalpojumu nodrošina SIA „Jēkabpils Autobusu 

parks“. Brauciens ar autobusu no Viesītes uz Jēkabpilī aizņem aptuveni 40 minūtes.  

Tiešais autobuss uz Rīgu kursē vienu reizi dienā. 

Pašvaldības uzņēmums „Viesītes transports“ nodrošina pārvadājumus maršrutos Sauka-Lone-Viesīte un 

atpakaļ, Sunākste-Vārnava-Viesīte un atpakaļ, Viesīte-Mežniecība-Sauka un atpakaļ. Lielākā daļa no šo 

maršrutu pasažieriem ir skolēni. Autobusi kursē 2 reizes dienā.  
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Transportlīdzekļi Viesītes novadā 

Pēc CSDD rīcībā esošās informācijas Viesītes novadā reģistrētas 1341 vieglā automašīna, 148 kravas 

mašīnas, 12 autobusi, kā arī 232 citas transporta vienības, tātad kopā 1733 transportlīdzekļi. Uz 1000 

iedzīvotājiem Viesītes novadā ir 432 vieglās automašīnas. Šis rādītājs ir ievērojami augstāks nekā vidējais 

valstī – 305 vieglās automašīnas uz 1000 iedzīvotājiem. Tas skaidrojams ar augsto nepieciešamību pēc 

transportlīdzekļiem ikdienas dzīvē. 

Velotransports 

Viesītes novada teritoriju šķērso divi velomaršruti, kas iekļauti Zemgales velomaršrutu kartē: 95 km garais 

maršruts „Sēlijas mazpilsētas“ (Gārsene-Aknīste-Nereta-Lone-Viesīte), kā 25 km garais maršruts „Apkārt 

Saukas ezeram“ (Lone-Sauka-Borīšu kalns-Lone). 

 

Ilustrācija 17. Velomaršruti.  

 

Tabula 24. Transporta SVID 

Stiprās puses Vājās puses 

 Mazs CSN skaits 

 Iedzīvotāju pieejamība autotransportam 

 

 Reģionālās nozīmes ceļa Jēkabpils-Nereta zemā kvalitāte 

 Iedzīvotāju neapmierinātība ar ceļu stāvokli un 

sabiedriskā transporta kvalitāti 

 Nepietiekoši sabiedriskā transporta maršruti 

Iespējas Draudi 

 Finansējuma piesaiste pašvaldības ceļu 

stāvokļa uzlabošanai 

 Interešu lobēšana valsts līmenī, valsts ceļu 

kvalitātes uzlabošanai 

 Sabiedriskā transporta maršrutu pilnveide 

 Velomaršrutu attīstība 

 Nepietiekošs finansējums ceļu infrastruktūras 

uzlabošanai 

 Transporta infrastruktūras novecošanās 
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Infrastruktūra 

Spriežot pēc aptaujas rezultātiem lielākā daļa Viesītes novada iedzīvotāju (56%) ir apmierināti vai drīzāk 

apmierināti ar komunālo pakalpojumi kvalitāti novadā. 

Plaši mājokļi 

Pēc CSP datiem 2009. gada beigās Viesītes novada dzīvojamajā fondā 995 mājās bija 2238 mājokļi ar kopējo 

platību 208 500 m2. Pēc tautas skaitīšanas datiem 2011. gadā 2055 (50,0% no novada iedzīvotājiem) 

Viesītes novada iedzīvotāji dzīvoja daudzdzīvokļu namos, 1864 (45,4%) – individuālajās mājās, bet 188 

(4,6%) – cita veida mājokļos. 

Kā redzams ilustrācijā, dzīvojamā platība uz vienu iedzīvotāju Viesītes novadā (48,1 m2/iedz.) ir lielāka nekā 

kaimiņu novados. 

 

Ilustrācija 18. Dzīvojamās platība (m2) uz vienu iedzīvotāju 2009. gada beigās. Avots: CSP. 

 

Plaši pieejama ūdens apgāde 

Pēc tautas skaitīšanas datiem, Viesītes novadā 2011. gadā ūdensvads bija pieejams 2951 iedzīvotājiem 

(71,7% no novada iedzīvotājiem), 1109 (27,0%) tas nebija pieejams, bet par pārējiem 54 (1,3%) 

iedzīvotājiem dati par ūdens apgādes veidu nebija pieejami. 

 

Ilustrācija 19. Iedzīvotāju, kuriem ir pieejams ūdensvads, īpatsvars. Avots: CSP. 
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Kā redzams ilustrācijā, iedzīvotāju pieejamība ūdensvadam ir ievērojami mazāka nekā kopumā Latvijā un 

Zemgales reģionā. Tas skaidrojams ar to, ka šo teritoriālo vienību sastāvā pilsētu iedzīvotāju skaita īpatsvars 

ir lielāks nekā Viesītes novadā. Savukārt kaimiņu novadu vidū vienīgi Salas novadā ūdensvads ir pieejams 

lielākam īpatsvaram iedzīvotāju. 

Laikā no 2011. līdz 2013. gadam Elkšņu pagastā norisinājās projekts „Viesītes novada Elkšņu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība“. Pēc Viesītes Komunālās pārvaldes ziņām, projektā bija paredzēts izbūvēt 

jaunu urbumu, ūdens sagatavošanas staciju, rekonstruēt ūdensapgādes tīklus 1630 m garumā, rekonstruēt 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas tīklus 1460 m garumā, paplašināt kanalizācijas tīklus 55 m 

garumā un rekonstruēt kanalizācijas spiedvadu. Projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības ERAF atbalstu. 

Projekta kopējās izmaksas bija paredzētas 286 tūkstošu LVL apmērā. Tas tika nodots ekspluatācijā 2013. 

gada 23. jūlijā, projekta plānotās izmaksas pārsniegtas aptuveni 10 tūkstošu LVL apmērā (3-4% apmērā no 

paredzētajām projekta izmaksām). 

Ir paredzēts, ka laikā no 2011. līdz 2015. gadam Viesītes pilsētā norisināsies projekts „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Viesītē“. Tā ietvaros tiks izbūvēti jauni ūdensvadi 4,1 km garumā (šobrīd ūdensvadu 

garums Viesītes pagastā – 11,5 km), ūdensvada atjaunošana 372 m garumā, kā arī citi pasākumi 

ūdensapgādes sistēmas uzlabošanai. Tiktu atrisināta arī ūdens duļķainības un dzelžainības problēma. 

Projekts tiktu īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu. Tā kopējās izmaksas paredzētas 1,7 

miljonu LVL apmērā. Pašreiz notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana. 

Viesītes novadā ir 5 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI). Kopējais kanalizācijas tīklu garums novadā ir 

16,8 km (Viesītē-6,2 km, no tiem 1,1 km lietus kanalizācija, Elkšņos-3,0 km, Cīruļos- 2,2 km, Lonē- 3,7 km, 

Saukā- 1,7 km). Kanalizācijas tīkli ir pieejami 1450 novada iedzīvotājiem. Asenizācijas pakalpojumi tiek 

sniegti daļai mājsaimniecību, vidēji ap 35 pakalpojumiem mēnesī. 

Visām pašvaldības iestādēm tiek nodrošināta kanalizācijas savākšana. Daļai tas notiek ievadot kanalizāciju 

kopējā kanalizācijas tīklā, daļai tas notiek veicot asenizācijas pakalpojumus (SIA ''VSAC'', SIA ''Pērlīte'', 

Viesītes muzejs Sēlija, Viesītes novada sociālais dienests, Viesītes vidusskola). 

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē” ietvaros paredzēts veikt vairākus pasākumus 

kanalizācijas sistēmas attīstībā (jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, jaunas NAI izbūve). 

 

Enerģētikas infrastruktūra un pakalpojumi. 

Novada teritorijā elektrības apgādi nodrošina A/S „Latvenergo“ un ar to saistītie uzņēmumi. Elektroapgāde 

ir pieejama gandrīz visiem novada iedzīvotājiem. Augstsprieguma elektropārvades līniju (20 kV) kopgarums 

ir 89,713 km, tajā skaitā kabeļu līnijas – 0,98 km, bet zemsprieguma līniju (0,4 kV) kopgarums ir 121,45 km, 

Centralizēta siltumapgādes sistēma Viesītes novadā pieejama Viesītes pilsētā. Kā kurināmo tur izmanto 

galvenokārt šķeldu, bet tiek izmantota arī malka. Pārējā novada teritorijā apkure tiek nodrošināta ar 

atsevišķām katlu mājām. Elkšņu pagastā, Lonē un Saukā ir izbūvētas siltumtrases, taču tās netiek 

izmantotas. 

Pēc tautas skaitīšanas datiem, Viesītes novadā 2011. gadā centrālā apkure bija pieejama 1446 iedzīvotājiem 

(27,9% no novada iedzīvotājiem), 2563 (62,3%) lietoja malkas apkuri, bet pārējiem 105 (2,6%) iedzīvotājiem 

apkures veids nebija norādīts vai tie lietoja cita veida apkuri. 
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Viesītes pilsētā 20 dzīvojamām mājām kā arī PII Zīlīte un bijušajai Arodskolas ēkai tiek nodrošināta 

centralizēta apkure, kur kā kurināmo izmanto šķeldu un malku. Katlu mājā uzstādīti 2 MW šķeldas katls un 

divi 1 MW malkas apkures katli. Pārējās ēkas tiek izmantotas individuālas centrālās apkures sistēmas vai 

krāšņu apkure. 

Laikā no 2012. līdz 2015. gadam Viesītes pilsētā norisināsies projekts „Siltumenerģijas pārvades sistēmas 

efektivitātes paaugstināšana Viesītē“. Tā ietvaros paredzēts atjaunot Viesītes pilsētas centralizētas 

siltumapgādes sistēmu. Projekts norisinās ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu, šobrīd tiek 

izskatīti iesniegtie piedāvājumi projekta īstenošanai.  

Novadā centralizēta gāzes apgāde Viesītes pilsētā ir pieejama 396 mājokļos (aptuveni pusei no pilsētas 

iedzīvotājiem). Gāzes vada garums ir 2430 m, tam ir 75 ievadi. Pārējie novada iedzīvotāji savus mājokļus 

apgādā ar gāzi, izmantojot gāzes balonus. 

Pēc A/S „Latvijas Gāze“ aplēsēm novada iedzīvotājus būtu iespējams apgādāt ar gāzi, pieslēdzoties gāzes 

vadam Rīga-Daugavpils. Taču šobrīd šāds solis nav plānots, jo ieguvums novada iedzīvotāju dzīves kvalitātē, 

salīdzinot ar būvniecības izmaksām, būtu niecīgs. 

 

Sakaru infrastruktūra 

Telekomunikācijas Viesītes novadā piedāvā visi trīs lielākie mobilo sakaru operatori – LMT, Tele2 un Bite. 

Pēc to mājaslapās atrodamās informācijas LMT un Tele2 pārklājums gandrīz visā novada teritorijā ir 

teicams, bet Bites pārklājums ir augstas kvalitātes 8-10 km rādiusā no Viesītes pilsētas, bet pārējā novada 

teritorijā ir mainīgs. Savukārt fiksētos telefonsakarus novadā piedāvā Lattelecom. 

Interneta pieslēgumu iedzīvotājiem un iestādēm piedāvā visi 4 lielākie telekomunikāciju operatori (LMT, 

Tele2, Bite, Lattelecom), kā arī uzņēmums „ForeversG”. Bibliotēkās ir publiskie interneta pieejas punkti), 

Viesītes novadā ir 4 pasta nodaļas – Viesītē, Lonē, Elkšņos un Ritē. Tās strādā darba dienās – 6,5 stundas 

Viesītē (kā arī 4,5 stundas sestdienās), 3,5 stundas Lonē, 1 stundu Elkšņos, 3 stundas Ritē. 

 

Dārga atkritumu apsaimniekošana 

Atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā nodrošina SIA „Viesītes Komunālā pārvalde“. Pēc kompānijas 

uzņēmuma mājaslapā atrodamajām ziņām, atkritumi tiek nogādāti ”Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves 

atkritumu apglabāšanas poligonā „Dziļā vāda”, Mežāres pagastā, kur atkritumi tiek nosvērti un apglabāti. 
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Ilustrācija 20. Cena par cieto sadzīves atkritumu savākšanu. Avots: SIA „Viesītes pakalpojumi“ 

Ilustrācijā redzams, ka cena par atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā ir ievērojami augstāka nekā 

kaimiņnovados. Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus katrā no novadiem nodrošina cits pakalpojumu 

sniedzējs. Viesītes un Salas novadā tie ir vietējo pašvaldību uzņēmumi ar savām atkritumu savākšanas 

mašīnām, bet Jēkabpils un Aknīstes novados to dara lielāki uzņēmumi, kas darbojas arī citās pašvaldībās. 

Iedzīvotājiem ir iespēja šķirot atkritumus, kā arī atbrīvoties no bīstamajiem atkritumiem (baterijām un 

elektriskajām spuldzēm). Novadā ir 11 dalītās atkritumu savākšanas punkti, kuros katrā novietots 1100 litru 

konteiners stiklam, 1100 litru konteiners PET pudelēm un plastmasai, kā arī no diviem līdz pieciem 1100 

litru konteineriem sadzīves atkritumu ievietošanai. Atkritumu šķirošanas punkti atrodas Lonē, Saukā, 

Elkšņos, Cīruļos un Viesītē. 

Būvgružu savākšana notiek slēdzot papildu līgumus ar SIA „Viesītes komunālā pārvalde” par konkrētu 

objektu.  

 

Meliorācijas sistēma 

Pēc novada pagastu teritoriālo plānojumu ziņām, novadā meliorēti ir 14 088,5 ha jeb 62% no 

lauksaimniecības zemēm. Koplietošanas grāvju garums ir 406,3 km. Meliorācijas sistēmas izbūvētas 20.gs. 

50.-80. gados, un tām ir nepieciešama rekonstrukcija. 

 

Kapsētu apsaimniekošana 

Viesītes novadā ir 24 kapsētas. Kapsētas kopumā ir vecas. Par to apsaimniekošanu atbild pašvaldība, 

galvenie sakopšanas darbi notiek katru gadu pirms kapu svētkiem. 

Viesītes pilsētas Jaunajos kapos ir nepieciešama jauna kapliča. Ir izstrādātas skices arī jaunam kapu valnim, 

taču šo projektu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt finansējumu. Šobrīd notiek būvdarbi Galvānu 

kapsētā. 
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Infrastruktūras SVID 

Tabula 25. Infrastruktūras SVID. 

Stiprās puses Vājās puses 

 Projekti Viesītes novada tehniskās infrastruktūras 

attīstībai risina iedzīvotāju dzīves kvalitātei 

nozīmīgas problēmas 

 Novadā ir plaši pieejama elektrība, gāze, sakari 

un kvalitatīvs dzeramais ūdens 

 Kavēšanās ar ES līdzfinansējuma projektu izpildi 

radījusi potenciālus zaudējumus novadam 

 Lones un Saukas siltumtrases netiek izmantotas 

 Trūkst brīvu pašvaldības līdzekļu 

 Novadā nav pieejama centralizēta siltumapgāde 

Iespējas Draudi 

 Samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas 

 Līdzekļu piesaiste infrastruktūras uzlabošanai 

 

 Liels parādnieku skaits par komunālajiem 

pakalpojumiem apgrūtina SIA „Viesītes Komunālā 

pārvalde“ darbību 

 Ūdensapgādes projektos jauna ūdensvada izbūve 

tiek nodrošināta tikai līdz īpašuma robežai 

 Meliorācijas sistēmas slikts tehniskais stāvoklis var 

nodarīt postījumus lauksaimniecības teritorijām 

 Pakalpojumu izcenojumu kāpums 
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Uzņēmējdarbība 

Novada sociālekonomiskās attīstības kopējais raksturojums 

Novadā ir gan ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji – tajā skaitā arī neliels skaits tirdzniecības uzņēmumu. 

Uzņēmējdarbība lielākoties ir veidojusies uz privatizēto objektu bāzes (zemnieku saimniecības), kā arī 

dibinot jaunus uzņēmumus. Uzņēmējdarbības līmeni novadā kopumā ietekmē virkne faktoru – novada 

ģeogrāfiskais izvietojums, pieejamie resursi, to kvalitāte un citi. Arī novada pašvaldībām ir iespējas veicināt 

uzņēmējdarbību, tādējādi veicinot novada izaugsmi kopumā. Ar uzņēmējdarbību saistītie būvniecības tempi 

novadā kopumā ir bijuši zemi, jo īpaši ekonomiskās krīzes laikā. Netiek arī prognozēts būvniecības tempu 

straujš kāpums. 

Novada ekonomisko attīstību ļoti negatīvi ietekmē kvalificēta darbaspēka trūkums, kas pēc aptaujāto 

novada uzņēmēju atbildēm ir viens no būtiskākajiem izaugsmes šķēršļiem.  

Novadā ir mazs pārtikas veikalu tīkls, ir viens lielveikals un neliels skaits mazāku pārtikas veikalu – SIA 

„Antaris” „Saules veikals”, SIA „Ārītes” veikals, SIA „Ezo” veikals „Auja”, ZS „Assi” veikals „Druvas”, SIA 

„Invito” veikals „Elkšņi”, SIA „D Marko” veikals „Gaļas Bode”, ZS veikals „Klauces krejotava”, SIA „Labi 

guļam” veikals „Labi ēdam”, SIA „Sēlijas Lakši” veikals. Savukārt nepārtikas preču veikali novadā ir SIA 

„Ledimanda” veikals, IK „Kalla &V” veikals, IU „Forevers G” veikals, SIA „Rotiņš“ makšķerēšanas veikals, kā 

arī IK „Viesītes Efejas” veikals. Viesītes centrā vairākus gadus tirgus nedarbojās, taču sākot no 2013.gada 

augusta Viesītē, ir uzsākta „Zaļā tirgus” darbība. Lielāki un plašāki pārtikas lielveikali ir atrodami Jēkabpils 

pilsētā, uz kurieni iedzīvotāji arī regulāri dodas. Iedzīvotājiem ir pieejamas arī divas frizētavas – SIA 

„Ledimanda” un SIA „Simone S”, kā arī vairāki frizieri sniedz privātus pakalpojumus. Apsardzes 

pakalpojumus Viesītes novadā piedāvā divi uzņēmumi – SIA „Evor” un SIA „Centurions LV”. Savukārt 

tūrisma pakalpojumus novadā sniedz 20 uzņēmumi un Viesītes muzejs „Sēlija”. To sīkāks apskats ir 

atrodams atsevišķā nodaļā. 

 

Uzņēmējdarbības statistika 

Pēc SIA „Lursoft” pieejamajiem datiem Uzņēmumu reģistrā, laika posmā no 1991.gada līdz 2013.gadam 

Viesītes novadā kopā reģistrēti 450 uzņēmumi, no tiem likvidēti 116, savukārt aktīvi ir 337. Tādējādi 

2013.gadā aktīvi ir 74% visu novadā reģistrēto uzņēmumu. Latvijā vidējais rādītājs ir 67%. Tātad 

uzņēmumiem Viesītes novadā līdz šim ir bijusi mazliet lielāka dzīvotspēja kā vidēji Latvijā. 

No šobrīd aktīvajiem uzņēmumiem Komercreģistrā ir reģistrēti 92 SIA un 27 Individuālie komersanti (IK), 

savukārt Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēti 18 Individuālie uzņēmumi (IND), 4 Kooperatīvās sabiedrības (KB) 

un 193 Zemnieku saimniecības (ZS).  

Analizējot uzņēmumu reģistrācijas dinamiku Viesītes novadā līdz 2013.gadam, var secināt, ka tā ir pozitīva –  

reģistrēto uzņēmumu skaits pārsniedz likvidēto skaitu. Līdzšinējā tendence ir bijusi negatīva, likvidēto 

uzņēmumu skaitam tuvinoties reģistrēto uzņēmumu skaitam. Taču tā nav vērtējama kā viennozīmīgi 

negatīva parādība, jo atsevišķi jāskatās aktīvo uzņēmumu apgrozījuma un peļņas kāpums. 
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Ilustrācija 21. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika. Avots: Lursoft. 

57% no šobrīd aktīvajiem uzņēmumiem ir zemnieku saimniecības, savukārt kopumā no 22 gadu laikā 

reģistrētajiem 450 uzņēmumiem, 242 ir bijušas zemnieku saimniecības, kas veido 53%. 92 novada SIA veido 

25% no visiem reģistrētajiem uzņēmumiem un ir otra lielākā uzņēmumu grupa. Individuālie komersanti ir 

27, kas veido 8%, savukārt individuālie uzņēmumi – 18, kas veido 5% no novada uzņēmumiem.  

 

Ilustrācija 22. Uzņēmumu sadalījums pa to tiesiskajām formām. 

Lielais zemnieku saimniecību īpatsvars norāda, ka Viesītes novada ekonomika galvenokārt ir uzskatāma par 

lauksaimniecisku un katrs otrais uzņēmums ir zemnieku saimniecība. Šīs saimniecības būtu jāiedala sīkāk, 

nodalot lielsaimniecības no sīksaimniecībām, kā arī pēc tā, cik daudz dažādas ekonomiskās aktivitātes veic 

konkrētā zemnieku saimniecība – mazajām zemnieku saimniecībām ir lielāka tendence diversificēt savus 

ienākumus. Balstoties uz statistiku par ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību sadalījumu pa lieluma 

grupām un darbības veidiem, var secināt, ka novadā nav vidējo un lielo uzņēmumu. Pēc CSP datiem: 
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Tabula 26. Uzņēmumu iedalījums pēc to lieluma. Avots: CSP. 

Gads Kopā no tiem vidējie no tiem mazie no tiem mikro 

2009. 300 1 13 286 

2010. 313 1 14 298 

2011. 319 0 14 305 

Šie dati uzrāda, ka 2009.-2011.gados katru gadu tikai 4% novada uzņēmumu bija mazie, ar darbinieku 

skaitu 10 – 49 un gada apgrozījumu līdz 10 miljoniem eiro. 2009.-2010.gadā novadā funkcionēja 1 vidējais 

uzņēmums, ar darbinieku skaitu 50-249, un gada apgrozījumu līdz 50 milj.eiro – SIA „Ošukalns”. Savukārt 

visi pārējie uzņēmumi novadā ir mikrouzņēmumi ar darbinieku skaitu 1 – 9 darbinieki un apgrozījumu līdz 2 

milj.eiro. Novada turpmākā ekonomiskā attīstība ir cieši saistīta ar to, cik daudz mazo un vidējo uzņēmumu 

būs novadā. 

Aplūkojot datus par ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību blīvumu novadā, var secināt, ka tas pārsniedz 

Latvijas vidējo: 

Tabula 27. Ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību statistikas vienības. Avots: CSP 

 

Latvija Viesītes novads 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Uz 1000 iedzīvotājiem 57 61 69 64 68 78 

Pašnodarbinātās personas, % 35,2 36,1 33,8 45 46,3 45,5 

Individuālie komersanti, % 6,4 6 5,6 5,7 5,1 6,6 

Komercsabiedrības, % 49.1 48.2 51.3 14.0 15.3 15.6 

Zemnieku un zvejnieku saimniecības 9.3 9.7 9.3 35.3 33.3 32.3 

Lai arī uz 1000 iedzīvotājiem ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistisko vienību skaits ir lielāks nekā vidēji 

Latvijā, tas būtu pozitīvs rādītājs, ja vidējais uzņēmumu lielums pēc darbinieku skaita un apgrozījuma 

lieluma būtu lielāks par novadā esošo.  

Lai novērtētu novada uzņēmējdarbības apjomus, var izskatīt novada uzņēmumu pamatkapitālu. Viesītes 

novadā reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls ir 917 000 LVL, kas salīdzinājumā ar citiem novadiem 

ir 16. mazākais rādītājs Latvijā. Savukārt vidējais pamatkapitāls uz novada uzņēmumu sniedz pazīmes par 

vidējo novada uzņēmuma vērtību. Viesītes novada gadījumā tie ir 2740 LVL uz uzņēmumu. Šāda vidējā 

pamatkapitāla summa ir maza un liecina par to, ka tikai maza uzņēmumu daļa ir vidēja izmēra uzņēmumi, 

savukārt lielākā daļa ir t.s. mazkapitāla, mazie un ģimenes uzņēmumi.  
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Galveno nozaru analīze 

Kā uzrāda Lursoft datubāzes dati, populārākās uzņēmējdarbības nozares novadā ir lauksaimniecība un 
mežsaimniecība. Zemāk detalizēts pārskats par novada uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu pa gadiem.  

Uzņēmējdarbības nozares un apgrozījums Viesītes novadā 2013.gadā pēc apgrozījuma, nozares un 
apgrozījuma kāpuma:   

Tabula 28. Lielāko uzņēmumu apgrozījums pa gadiem. Avots: Lursoft. 

Nr. Uzņēmums Apgrozījums 
pret 

2011. 

pret 

2010. 
Nozare 

1. SIA „Ošukalns” 12’304’858 27% 55% Mežsaimniecība, 

kokapstrāde 

2. Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju ZS 

„Kalna Dambrāni” 

1’381’894 8% 53% Lauksaimniecība 

3. Saukas pagasta Ļahtiņina ZS „Assi” 1’184’668 6% 19% Mazumtirdzniecība 

4. SIA „Āres J & T” 591’691 18% 43% Kokapstrāde 

5. SIA „Ārītes” 521’083 1% 2% Mazumtirdzniecība, 

būvniecība 

6. Saukas pagasta ZS „Lejas Palsāni” 455’531 16% 31% Lauksaimniecība 

7. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” 289’527 30% 19% Nekustamā īpašuma 

pārvalde 

8. SIA „Foot” 278’689 21% 45% Mazumtirdzniecība 

9. Jēkabpils rajona Saukas pagasta l/s 

tehnikas, mašīnu u.c. darbarīku kopīgās 

lietošanas un apkopes kooperatīvā 

sabiedrība „Ritenis” 

203’643 18% 70% Jauktā lauksaimniecība 

10. SIA „Viesītes transports” 169’488 -1% -5% Loģistika 

11. SIA „Sun Studija” 153’121 0% -19% Pakalpojumi, 

mazumtirdzniecība 

12. SIA „Kristīnes Viesītes Aptieka” 149’654 4% 3% Mazumtirdzniecība 

13. SIA „Mežzari” 143’372 -1% 65% Mežsaimniecība 

14. SIA „Breinijs” 126’200 -14% 39% Mežsaimniecība, 

ieguves rūpniecība 

15. SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes 

centrs” 

120’542 13% -13% Veselības pakalpojumi 

16. SIA „JK PLUS” 118’994 3% 8% Mazumtirdzniecība 

17. Saukas pagasta Sarkaņa ZS „Mežnoras” 112’381 41% 55% Mežrūpniecība 

18. Rites pagasta Kampes ZS „Polīši” 98’964 80% - Lauksaimniecība 

19. SIA „RVZ” 85’224 1467% - Mežsaimniecība 

20. Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju 

N.Širokova ZS „Ābeļi” 

75’097 339% 282% Lauksaimniecība 
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Zemāk esošajā sarakstā atsevišķi izdalīti desmit uzņēmumi, kuru apgrozījums attiecībā pret 2012.gadu 

audzis visātrāk: 

Tabula 29. Uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu attiecībā pret 2011.gadu. Avots: Lursoft 

Nr. Uzņēmums Pret 2012.gadu 

1. ZS „Ābeļi” 339% 

3. ZS „Mežnoras” 41% 

4. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” 30% 

5. SIA „Ošukalns” 27% 

6. SIA „Foot” 21% 

7. SIA „Āres J & T” 18% 

8. KB „Ritenis” 18% 

9. ZS „Lejas Palsāni” 16% 

10. SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” 13% 

  

Tabula 30. Uzņēmējdarbības nozares un apgrozījums. Avots: Lursoft. 

Nozare 
Apgrozījums lielākajiem 

uzņēmumiem 
Uzņēmums 

Mežsaimniecība, 

kokapstrāde 

13’363’726 SIA „Ošukalns”, SIA „Āres J & T”, 

ZS „Mežanoras”, SIA „RVZ”, SIA 

„Mežzari”, SIA „Breinijs” 

Lauksaimniecība 2’215’129 ZS „Kalna Dambrāni’’, ZS „Lejas 

Palsāni”, ZS „Polīši”, KB „Ritenis”, 

ZS „Ābeļi” 

Mazumtirdzniecība 1’885’126 SIA „JK Plus”, SIA „RVZ”, SIA 

„Ārītes”, SIA „Foot”, SIA „Sun 

Studija”, SIA „Kristīnes Viesītes 

Aptieka”, ZS „Assi” 

Tabulā nav iekļauts SIA „RVZ” un ZS „Polīši” jo tie darbojas tikai kopš 2011.gada. No 337 novadā aktīvajiem 

uzņēmumiem tikai 10 ir bijis pieaugums vairāk kā par 10%. Tātad 97% novada uzņēmumu nav vērojams 

pieaugums vai arī to apgrozījums samazinās.  

Lai gan vairāki uzņēmumi darbojas vairākās ekonomikas nozarēs, var veidot apkopojumu par lielāko 

uzņēmumu nozaru sadalījumu, lai uzlabotu pārskatu par dažādu ekonomikas nozaru veselību novadā.  
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Jāņem vērā, ka puse no novada lielākajiem uzņēmumiem darbojas ar zaudējumiem, taču neapšaubāms 

līderis ir mežsaimniecības un kokapstrādes nozare.  

Novada uzņēmējdarbības nozares ar lielāko kopējo apgrozījumu pēc NACE klasifikatora darbības veidu 

iedalījuma saskaņā ar Lursoft datiem 2012.gadā ir mežizstrādes uzņēmumi (12), lauksaimniecības 

pakalpojumu sniedzēji (11), graudaugu audzēšana (10), medniecība (10), mežkopība (5).  

Var secināt, ka mežsaimniecība un lauksaimniecība ir galvenās novada ekonomiskās nozares gan pēc 

uzņēmumu skaita, gan pēc uzņēmumu apgrozījuma, gan arī pēc uzņēmumu apgrozījuma izaugsmes. 

Novada lielākais uzņēmums ar lielāko apgrozījumu ir SIA „Ošukalns”, lai gan šī uzņēmuma birojs un 

galvenais darbības process notiek Jēkabpilī. Taču šajā statistikā neietilpst likvidēto uzņēmumu skaits 

(2011.gadā novadā likvidēti 13 uzņēmumi) un to pēdējo darbības gadu apgrozījums. Šie dati parāda, ka 

mežsaimniecības un lauksaimniecības aktīvie novada uzņēmumi ir pārsvarā augoši. Bet puse (10) no 20 

novada uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu 2012.gadā ir strādājuši ar zaudējumiem – arī uzņēmumi, kas 

auguši ļoti strauji. Turklāt īpaši šī tendence ir konstatējama mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri ir 

darbojušies ar zaudējumiem biežāk kā citi novada uzņēmumi.  

Novadā ir arī dažas lielsaimniecības, kuru izaugsme ir kopumā stabila un pozitīva – 7 ganāmpulki gaļas 

liellopu audzēšanai, kā arī viena aitu ferma. Novadā ir arī vairākas zemnieku saimniecības, kas nodarbojas 

ar augļkopību, kā arī ir zemnieku saimniecība, kas ražo cigoriņu kafiju. Novadā funkcionē arī divas 

kokaudzētavas un vairāki desmiti mājražotāju.  

Novadā ir arī viena piena ražošanas ferma ar 700 govīm. Piena ražotāju efektivitātes celšanas labākais rīks 

būtu kooperācija un sadarbība. Taču šobrīd tehnikas pakalpojumu kooperācija mazo un vidējo saimniecību 

vidū ir vāji attīstīta.  

Tūrisms šobrīd nav neatkarīga saimniecības nozare. Vairākas saimniecības un uzņēmumi Viesītes novadā 

nodarbojas ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu papildus pamatdarbības virzieniem – lauksaimniecībai u.c. 

Kā izņēmumu var minēt SIA „Pērlīte” – kempingu Viesītes ezera krastā, kura pakļautībā arī dienesta viesnīca 

Viesītē. 

Galvenie tūrisma veidi (pēc tūristu ceļošanas motivācijas) Viesītes novadā ir Viesītes muzejs „Sēlija” - 

kultūras tūrisms, (Mazā Bānīša industriālais mantojums, P. Stradiņa skola) Saukas dabas parks – atpūtas 

tūrisms, dabas tūrisms, aktīvais tūrisms, arī kultūras tūrisms (Saukas baznīca, mācītājmuiža, A. Žilinska 

piemiņas istaba, M.Buclera kabinets). 

Atsevišķi tūrisma uzņēmēji ārpus galvenajiem tūristu piesaistes centriem Viesītes un Saukas dabas parka, 

nodarbojas ar gastronomisko tūrismu, lauku labumu tirdzniecību, piedāvā brīvdienu mājas. 

Viens no galvenajiem grupu tūrisma attīstību bremzējošiem faktoriem ir lielu naktsmītņu trūkums, jo 

Viesītes novads atrodas reģionā, kur šādu naktsmītņu trūkums ir akūta problēma, tas attur tūristus no 

došanās vairāku dienu braucienos, bet īsi braucieni nav iespējami lielā attāluma dēļ, kas tūristiem jāpārvar, 

lai ierastos šeit no Rīgas un citiem lieliem apdzīvotiem centriem. 

Ārvalstu tūristu plūsma, kas apmeklē Viesītes novadu nav liela, jo tuvumā trūkst liela mēroga apskates 

objektu, ar atbilstoša komforta līmeņa naktsmītnēm, kas apvienotas ar konferenču telpām, SPA, izklaides 

iespējām. Dominē lauku tūrisms, aktīvo atpūtu pārstāv divas dabas takas, velonoma, slēpju noma, laivu 

nomas, marķēts velomaršruts Saukas dabas parkā.  

Saukas ezers ir lielākais ezers Zemgalē, savukārt, Saukas dabas parks ir izvietots ap to. Parks rāda raksturīgo 

reģiona dabu – pakalnus, gravas, senus pilskalnus, dižkokus, bērzu birzis, eglaines. Ainava ir galvenā parka 
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vērtība. Parkā ir izvietotas vairākas atpūtas vietas. Parkā atrodas arī Sēlijas augstākā virsotne – Ormaņkalns, 

kura augstums ir 165 m virs jūras līmeņa.  

Viesīte pilsētā lielākais attīstības potenciāls ir kultūras tūrismam, jo lieli ieguldījumi ir veikti Mazā Bānīša 

kompleksā, amatniecības centrā, kur atrodas Viesītes muzejs „Sēlija”. Šai teritorijai ir iespējas paplašināt 

savus pakalpojumus kultūras tūrisma virzienā, jo Viesītes industriālajā mantojumā ietilpst vairākas celtnes, 

kas šobrīd tiek izmantotas citiem mērķiem, bet nākotnē šeit varētu tikt attīstīti tūrisma pakalpojumi. Divas 

muzeja nodaļas ir veltītas ievērojamiem novadniekiem – Paulam Stradiņam un Mārtiņam Bucleram. Saukas 

pagastā ir komponista Arvīda Žilinska. 

Kultūras tūrismu Viesītes novadā iespējams attīstīt. Iestrādes ir saulgriežu svētku rīkošanā, seno sēļu 

kultūras izpētē un popularizēšanā, pilskalnu blīvums Viesītes novadā nodrošina iespējas ar senvēsturi 

saistītu pasākumu rīkošanai. Novadā ir piecas baznīcas, pēdējos mūža 30 gadus strādājis un blakus 

Sunākstes baznīcai apglabāts Vecais Stenders. 2014.gadā tiks svinēta Stendera 300 gade, kuras ietvaros 

ieplānoti arī vairāki pasākumi Viesītes novadā.  

Viesītes novadā attīstības potenciāls ir dabas un aktīvajam tūrismam, atpūtas tūrismam. Lai šie tūrisma 

veidi attīstītos nepieciešami ieguldījumi infrastruktūrā un aprīkojumā, cilvēkresursos. Piemēram, tūristiem 

ir pieejamas vairākas pirtis, taču gan Viesītes gan tuvējos novados nav neviena pirtnieku pakalpojumu 

sniedzēja. Ir vairākas viesu mājas, kur nav pieejami ēdināšanas pakalpojumi. Aktīvās atpūtas piedāvājums 

atpaliek no kaimiņu reģioniem.  

 

Nodarbinātība un bezdarbs.  

Pēc NVA datiem bezdarbnieku skaits Viesītes novadā 2013.gada 1.janvārī bija 293, t.sk. Viesītes pilsētā un 

tās teritorijā - 146, Rites pagastā - 80, Elkšņu pagastā – 39 un Saukas pagastā – 28. Kopumā bezdarba 

līmenis Viesītes novadā 2013.gada 1.janvārī bija 12.0%. No kopējā bezdarbnieku skaita 179 bezdarbnieki 

jeb 61% ir sievietes, 114 bezdarbnieki jeb 39% ir vīrieši; 152 jeb 52% ir ilgstošie bezdarbnieki, 23 jeb 8% ir 

invalīdi, 18 jeb 6% ir pirmspensijas vecuma sievietes un 14 jeb 5% bezdarbnieku ir pirmspensijas vecuma 

vīrieši. Spriežot pēc PMLP datiem, 2012.gada otrajā pusē un 2013.gada 1.pusgadā bija vērojama izteikta 

pozitīva tendence: bezdarbnieku skaits samazinājās no 319 bezdarbniekiem, t.i. 13.0% bezdarba līmeņa (uz 

2012.gada 31.jūliju) līdz 224 bezdarbniekiem jeb 9.1% bezdarba līmenim (uz 2013.gada 30.jūniju). 

No 224 bezdarbniekiem 128 ir Viesītes pilsētas un tās teritorijas iedzīvotāji (115 – Viesītē un 13 – Viesītes 

pagastā), 45 bezdarbnieki ir Rites pagastā, 32 – Elkšņu pagastā un 19 – Saukas pagastā. No kopējā 

bezdarbnieku skaita Viesītes novadā 148 jeb 66% ir sievietes, 118 jeb 53% - ilgstošie bezdarbnieki, 32 jeb 

14% - jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, 29 jeb 13% - invalīdi, 22 jeb 10% - pirmspensijas vecuma 

sievietes, 16 jeb 7% - pirmspensijas vecuma vīrieši. Ļoti ievērojams ir ilgstošo bezdarbnieku skaita 

samazinājums (no 152 līdz 118 2013.gada 1.pusgada laikā).  

Skaitliskās izmaiņas lielākoties ir saistītas ar to, ka daži ilgstošie bezdarbnieki izvēlas pārtraukt uzskaiti kā 

bezdarbnieks sociālo pabalstu izmaiņu dēļ, kļūstot par ekonomiski neaktīviem iedzīvotājiem, daži atrod 

darbu citur, piemēram, aizbraucot uz ārzemēm vai citiem novadiem, un daži tiek nodarbināti pagaidu 

darbos. Salīdzinot ar situāciju citos novados uz 2013.gada 30.jūniju Viesītes novadā bezdarba līmenis ir 

augstāks nekā Zemgales reģionā kopā (7.6.%), Aknīstes novadā (8.3%), Jēkabpils novadā (7.9%) un Salas 

novadā (8.4%) un ir zemāks nekā Jaunjelgavas novadā (10.5%) un Neretas novadā (10.7%). 
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Tabula 31. Bezdarbnieku skaits sadalījumā pa novadiem uz 30.06.2013. Avots: NVA 

 Bezdarbnieku skaits Bezdarba līmenis  

Aknīstes novads 158 8,3% 

Jaunjelgavas novads 379 10,5% 

Jēkabpils novads 253 7,9% 

Neretas novads 266 10,7% 

Salas novads 205 8,4% 

Viesītes novads 224 9,1% 

Zemgales reģions kopā 12218 7,6% 

Sadalījumā pa izglītības līmeņiem 2013.gada 30.jūnijā 37% no Viesītes novada bezdarbniekiem ir 

profesionālā izglītība, 27% - pamatizglītība, 23% - vispārējā vidējā izglītība, 7% - augstākā izglītība, 5% - 

zemāka par pamatizglītību un 1% nav norādījis izglītības līmeni.  

Šāds sadalījums, iespējams, liecina par strukturālā bezdarba pazīmēm Viesītes novadā, jo cilvēki ar 

profesionālo izglītību ir lielākā bezdarbnieku grupa. Tāpat tas, iespējams, liecina, ka bijusī Viesītes 

arodvidusskola nesniedza konkurētspējīgu un darba tirgū lietderīgu izglītību.  

 

 

Ilustrācija 23. Bezdarbnieku sadalījums pa izglītības līmeņiem uz 30.06.2013. Avots: NVA 

Vairāk nekā puse no novada bezdarbniekiem ir ilgstošie bezdarbnieki, kas ir kritiska situācija novadam, jo, 

ilgstoši atrodoties bez darba, cilvēkiem zūd prasmes un iemaņas, kas ir nepieciešamas darba tirgū. Pastāv 

risks, ka daļa no šiem cilvēkiem nevarēs atkārtoti integrēties darba tirgū, it īpaši tas sakāms par tiem 25% 

jeb 57 bezdarbniekiem, kas meklē darbu jau 3 gadus un vairāk. Šī situācija ir abpusēji neizdevīga gan 

bezdarbniekam, gan valstij un pašvaldībai, un ir viena no primārām problēmām, kas steidzami jārisina 

nodarbinātības jomā.  
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Ilustrācija 24: Bezdarbnieku skaits pēc bezdarba ilguma uz 30.06.2013. Avots: NVA 

Strādājošo skaits pamatdarbā pēc faktiskās darba vietas Viesītes novadā ir relatīvi mazs, jo pamatdarbā ir 

nodarbināti tikai 0.6 tūkstoši cilvēku. Bet, piemēram, Salas un Aknīstes novados, kur iedzīvotāju skaits ir 

zemāks par Viesītes iedzīvotāju skaitu, ir nodarbināti 1.1. un 0.8 tūkstoši cilvēku. Savukārt situācija 

joprojām ir labāka nekā Jēkabpils un Neretas novados, kur pamatdarbā nodarbināti ir 0.5 tūkstoši cilvēku. 

Līdz ar nodarbinātības kāpumu no 0.5 tūkstošiem 2009.gadā līdz 0.6 tūkstošiem ir palielinājies arī 

sabiedriskā sektora īpatsvars no 51.1% līdz 57.5%, kas ir diezgan augsts rādītājs Latvijas mērogā un liecina 

par nepieciešamību sekmēt uzņēmējdarbību novadā.  

 

Tabula 32. Strādājošo skaits pamatdarbā pēc faktiskās darbavietas novados 2011. gadā. Avots: CSP 

  Tūkst. cilvēku Sabiedriskajā sektorā, % no 

kopskaita 

Privātajā sektorā, % no 

kopskaita 

LATVIJA 675.9 36.4 63.6 

Zemgales reģions 60.4 41.7 58.3 

Aknīstes novads 0.8 61.1 38.9 

Jaunjelgavas novads 1.1 29.6 70.4 

Jēkabpils novads 0.5 53.1 46.9 

Neretas novads 0.5 68.8 31.2 

Salas novads 1.1 35.4 64.6 

Viesītes novads 0.6 57.5 42.5 

Aizņemto darba vietu skaits Viesītes novadā 2012. gadā pavisam (bez privātā sektora komersantiem ar 

nodarbināto skaitu mazāku par 50) bija 381, no tām 311 ir pamatdarbā ar laika uzskaiti, sabiedriskajā 

sektorā – 354, no tām 285 pamatdarbā, pašvaldību struktūrās – 297, no tām 242 pamatdarbā un privātā 

sektora komersanti ar nodarbināto skaitu 50 vai vairāk – 35, no tiem pamatdarbā ar laika uzskaiti ir 26. 

Vidējā bruto darba samaksa Viesītes novadā ir krietni zemāka par Latvijas vidējo, rēķinot pavisam bez 

privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu zem 50, un ir vienāda ar 339 latiem. Šis rādītājs ir 

zemāks nekā apkārt esošos Aknīstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils un Salas novados. 
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Tabula 33. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa novados (latos) 2012. gadā. Avots: CSP 

 LATVIJA Aknīstes 

novads 

Jaunjelgavas 

novads 

Jēkabpils 

novads 

Neretas 

novads 

Salas 

novads 

Viesītes 

novads 

Pavisam, bez privātā 

sektora komersantiem ar 

nodarbināto skaitu <50 

526 450 550 434 298 388 339 

Sabiedriskajā sektorā 515 332 351 358 298 421 351 

Pašvaldību struktūrās 397 344 351 358 361 343 352 

Privātā sektora komersanti 

ar nodarbināto skaitu >=50 

540 *2 654 * - 351 * 

Jāpiebilst, ka darba samaksa pašvaldību struktūrās no apkārtējiem novadiem atšķiras diezgan maz, līdz ar to 

ievērojama atšķirība vidējā darba samaksā galvenokārt rodas algu starpībā privātajā sektorā. 

 

Novada ekonomikas SVID 

Tabula 34. Novada ekonomikas SVID. 

Stiprās puses Vājās puses 

 Pieejami dabas resursi (meži, lauksaimniecības 

zemes, derīgie izrakteņi) 

 Novadā ir vairāki stabili uzņēmumi mežsaimniecībā 

un lauksaimniecībā 

 Novadā ir vairāki augoši uzņēmumi 

 

 Daudzi uzņēmumi strādā ar zaudējumiem 

 Kvalificēta darbaspēka trūkums 

 Augsts bezdarba līmenis 

 Nekonkurētspējīgs atalgojums un zema 

iedzīvotāju pirktspēja 

 Arodizglītības pakalpojumu trūkums 

 Zems uzņēmēju sadarbības līmenis 

 Novada nomaļā atrašanas vieta 

 Zems infrastruktūras attīstības līmenis 

 Novadā ir daudz privātās zemes, kas netiek 

izmantota 

Iespējas Draudi 

 Sociālā uzņēmējdarbība caur ES fondiem 

 PPP projekti pašvaldībām un privātajam sektoram 

 Pārrobežu sadarbības projekti 

 Novada uzņēmēju savstarpējas sadarbības 

veicināšana 

 Potenciāls kultūras, aktīvas atpūtas un dabas 

tūrisma attīstībai  

 Uzņēmējdarbības vicināšanas pasākumi 

 Turpinās depopulācija, un iestājas tās sekas 

attiecībā uz infrastruktūru un ekonomiku 

 Sadarbības trūkums starp pašvaldībām  

 Atbalsta trūkums lauku novadu attīstībai  

 Reģiona kopējais ekonomiskais stāvoklis ir 

nelabvēlīgs 

 

                                                           
2 * - Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ 
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Pielikums Nr. 1. Ģeoloģiskie resursi Viesītes novadā 

Tabula 35. Dolomīta atradnes 

Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju Teritorijas plānojums 2006. – 2018., Elkšņu pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam, Rites pagasta teritorijas 
plānojums (2008. - 2020. gadam), Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabula 36. Māla atradnes 

Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju Teritorijas plānojums 2006. – 2018., Elkšņu pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam, Rites pagasta teritorijas 
plānojums (2008. - 2020. gadam), Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs. 

Nr. 
p. 
k. 

Nosaukums, 
 

Administratīvā 
piederība 

Platība, 
ha 

Krājumi, tūkst. m3. 

Izpētes 
gads 

Izmantošana 
Izmantošanas 

nozares, kurām 
atradnes pētītas 

izpētītie 
A 

novērtēti
e 
N 

prognozēti
e 
P 

1. 2. laukums – māls 

(daļa) 
Viesītes pagasts 1640   116932,0 1968 Netiek izmantota Ķieģeļu ražošanai 

2. Kazukrogs Elkšņu pagasts  12,7   795,7 1974 Netiek izmantota Ķieģeļu ražošanai 

 

Nr
. 

p. 
k. 

Nosaukums, 
 

Administratīvā 
piederība 

Platība, 
ha 

Krājumi, tūkst. m3. 

Izpēte
s 

gads 
Izmantošana 

Izmantošanas 
nozares, kurām 
atradnes pētītas 

izpētīti
e 
A 

novērtēt
ie 
N 

prognozē
tie 
P 

1. Stērtstes Viesītes pagasts 507,5   61052 1978 Netiek 

izmantota 

šķembu ražošanai 

2.  Zalve 

Viesītes pilsēta, 

Viesītes pagasts, 

Saukas pagasts 

5092   799522 1978 
Netiek 

izmantota 
šķembu ražošanai 
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Tabula 37. Kūdras atradnes.  

Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju Teritorijas plānojums 2006. – 2018., Elkšņu pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam, Rites pagasta teritorijas 
plānojums (2008. - 2020. gadam), Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Z – zemā tipa kūdra, P – pārejas tipa kūdra; A – augstā tipa kūdra; 
R – kūdras sadalīšanās pakāpe (%), A – kūdras pelnainība (%), W – dabīgais mitrums (%). 

Nr. 
p. 
k. 

Atradnes 
nosaukums 

Administratīv
ā piederība 

Atradne
s Nr. 

Kūdras 
fondā 
un uz 
kartes 

Izpētes 
pakāpe 

Atradnes platība, 
ha 

Kūdras dziļums, m Kūdras resursi 

Atradnes tips 
un kūdras 

īpašību 
raksturojums3 

Kūdras 
izmantošanas 

virziens 
“0” 

robe-
žās 

rūpn. 
dziļuma 
robežās 

Lielākais 
Vidē- 
jais 

kopējie 
tūkst.m3 

rūpniec. 
izmantojami
, tūkst.t pie 

40% 
mitruma 

1. Zipšņu (daļa) 
Viesītes 
pagasts 

3779 
P 

104  1,5 0,8 832  

Z 

R 35-55 

pH 4,1-6,0 

Mēslojums 

2. Rundēļu 
Viesītes 
pagasts 

3783 
P 

13 10 2,0 1,4 130  
A 

R 15-45 
Lauksaimniecība 

3. Vārnavas 
Viesītes 
pagasts 

3786 
P 

256 
 

194 
 

62 

177 
 

177 
 
 

7,5 
 

7,5 
 

1,5 
 

4,4 
 

4,4 
 
 

7647 
 

7178 
 

496 
 

 

A,Z 

A 

R 15-45 

A 2,4 – 4,0 

W 87-97,1 

Z 

R 35-55 

pH 5,1 -6,0 

Lauksaimniecība 

4. Siena 
Viesītes 
pagasts 

3821 
P 

615 
 

500 
 

115 

220 
 

220 
 

 

5,0 
 

5,0 
 

3,0 

2,4 
 

2,4 

12725 
 

11000 
 

A,P 

A 

R 10-50 

A 0,7-7,7 

W 87,9 – 97,1 

pH 2,9 -3,1 

P 

R 30-40 

A 4,8-10,4 

W 88-90,1 

Lauksaimniecība 
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4 Z – zemā tipa kūdra, P – pārejas tipa kūdra; A – augstā tipa kūdra; 

R – kūdras sadalīšanās pakāpe (%), A – kūdras pelnainība (%), W – dabīgais mitrums (%). 

Nr. 
p. 
k. 

Atradnes 
nosaukums 

Administratīv
ā piederība 

Atradne
s Nr. 

Kūdras 
fondā 
un uz 
kartes 

Izpētes 
pakāpe 

Atradnes platība, 
ha 

Kūdras dziļums, m Kūdras resursi 

Atradnes tips 
un kūdras 

īpašību 
raksturojums4 

Kūdras 
izmantošanas 

virziens 
“0” 

robe-
žās 

rūpn. 
dziļuma 
robežās 

Lielākais 
Vidē- 
jais 

kopējie 
tūkst.m3 

rūpniec. 
izmantojami
, tūkst.t pie 

40% 
mitruma 

5. Meža-Bicānu 
Viesītes 
pagasts 

3823 
P 

55  2,0 1,0 440  

Z 

R 35-40 

A 13,7-20,1  

pH 5,0 – 5,5 

Sapropelis 

Mēslojums 

6. Saušu 
Viesītes 
pagasts 

3824 
P 

125  2,5  1500  

A 

R 35-50 

A 7,1 

W 87,8 

Sapropelis 2,5 m 

Mēslojums 

7, Rēķu  
Viesītes 
pagasts 

3825 
P 

70  >1,0 1,0 490  A Mēslojums 

8. Maz-Sunkāstes 
Viesītes 
pagasts 

3826 
P 

172 148 7,0 3,5 5504  

A 

R 20-50 

W 90,5 – 96,2 

pH 4,6-4,9 

Sapropelis 0,5 m 

Mēslojums 

9. Ķestera 
Viesītes 
pagasts 

3827 
P 

74  1,3  518  

P 

R 40-60 

A 7,8 – 46,4 

pH 6,0-7,0 

Mēslojums 

10. Mazkūres 
Viesītes 
pagasts 

3828 
P 

13  1,3  78  

Z 

R 50-60 

A 8,3-12,2 

pH 6,0-6,5 

Mēslojums 

11. Zievaltu  
Viesītes 
pagasts 

3830 
P 

39  1,8  312  

Z 

R 50-70 

A 12,1-43,1 

pH 6,5 

Mēslojums 
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5 Z – zemā tipa kūdra, P – pārejas tipa kūdra; A – augstā tipa kūdra; 
R – kūdras sadalīšanās pakāpe (%), A – kūdras pelnainība (%), W – dabīgais mitrums (%). 

Nr. 
p. 
k. 

Atradnes 
nosaukums 

Administratīv
ā piederība 

Atradne
s Nr. 

Kūdras 
fondā 
un uz 
kartes 

Izpētes 
pakāpe 

Atradnes platība, 
ha 

Kūdras dziļums, m Kūdras resursi 
Atradnes tips 

un kūdras 
īpašību 

raksturojums5 

Kūdras 
izmantošanas 

virziens 
“0” 

robe-
žās 

rūpn. 
dziļuma 
robežās 

Lielākais 
Vidē- 
jais 

kopējie 
tūkst.m3 

rūpniec. 
izmantojami
, tūkst.t pie 

40% 
mitruma 

12. Svērņu 
Viesītes 
pagasts 

3831 
P 

349 180 5,5 3,0 8725  

A 

R 20-50 

A 1,4-2,8 

W 92,5 – 95,6 

Lauksaimniecība 

13. Stauģu 
Viesītes 
pagasts 

3832 
P 

12  13  60  

Z 

R 50-60 

A 11,6 – 12,5 

pH 6,5-7,0 

Mēslojums 

14. 
Amužnieku- 

Stradiņu 
Viesītes 
pagasts 

3835 
P 

20  1,5  120  

Z 

R 15-45 

A 1,9 – 5,6 

W 95,4 – 98,3 

Lauksaimniecība 

15. 
Medņu 

(Švēriņu)  
Viesītes 
pagasts 

3836 
P 

659  8,5 5,0 28996  

A 

R 15 – 45 

A 1,9 – 5,6 

W 95,4 – 98,3 

Lauksaimniecība 

16. Sietiņu lejas 
Viesītes 
pagasts 

3837 
P 

25  1,0  200  

Z  

R 30 - 50 

A 13,6 – 15,9 

pH 6,0 – 6,5 

Mēslojums 

17. Ruduču 
Viesītes 
pagasts 

3838 
P 

68  2,7 1,3 816  

Z  

R 35 - 40 

A 10,9 – 12,0 

Mēslojums 

18. Kļaviņu 
Viesītes 
pagasts 

3839 
P 

92  1,0  460  

Z  

R 40 

A 15,0 – 58,3 

pH 5,5 - 6,0 

Mēslojums 
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6 Z – zemā tipa kūdra, P – pārejas tipa kūdra; A – augstā tipa kūdra; 
R – kūdras sadalīšanās pakāpe (%), A – kūdras pelnainība (%), W – dabīgais mitrums (%). 

Nr. 
p. 
k. 

Atradnes 
nosaukums 

Administratīv
ā piederība 

Atradne
s Nr. 

Kūdras 
fondā 
un uz 
kartes 

Izpētes 
pakāpe 

Atradnes platība, 
ha 

Kūdras dziļums, m Kūdras resursi 
Atradnes tips 

un kūdras 
īpašību 

raksturojums6 

Kūdras 
izmantošanas 

virziens 
“0” 

robe-
žās 

rūpn. 
dziļuma 
robežās 

Lielākais 
Vidē- 
jais 

kopējie 
tūkst.m3 

rūpniec. 
izmantojami, 

tūkst.t pie 
40% mitruma 

19. Gričānu 
Viesītes 
pagasts 

3840 
P 

12  1,5  60  

Z  

R 40 - 45 

A 8,7 – 11,4 

pH 6,5 

Mēslojums 

20. Meža Drustu 
Viesītes 
pagasts 

3841 
P 

12  1,4  60  

Z  

R 40 – 45 

A 7,6 – 13,2 

Mēslojums 

21. Cūku (daļa) 
Viesītes 
pagasts 

3843 
P 

810  7,5 3,4 27540  

A  

R 15 – 45 

A 0,8 – 4,5 

W 90,6 – 97,5 

Lauksaimniecība 

22. Slapjo salu 
Viesītes 
pagasts 

3844 
P 

190  2,5 1,2 2280  

A  

R 15 – 45 

A 1,8 – 3,3 

W 80,3 – 92,0 

Lauksaimniecība 

23. Daugu 
Viesītes 
pagasts 

3846 
P 

167  2,5 1,0 1670 1338 

A  

R 20 – 50 

W 83,9 

pH 3,8 

Mēslojums 

24, Sūpes (daļa) 
Viesītes 
pagasts 

3896 
P 

712 370 6,0 3,5 18198  

A  

R 20 – 50 

A 1,2 – 7,6 

W 90,5 – 96,2 

PH 4,0 – 5,5 

Lauksaimniecība 

25. 
Nomaņu 

(Nomavas) 
(daļa) 

Viesītes 
pagasts 

3897 
P 

1140 275 7,5 4,0 37672  

A  

R 10 – 45 

A 1,0 – 3,6 

W 86,9 – 96,2 

Lauksaimniecība 
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7 Z – zemā tipa kūdra, P – pārejas tipa kūdra; A – augstā tipa kūdra; 
R – kūdras sadalīšanās pakāpe (%), A – kūdras pelnainība (%), W – dabīgais mitrums (%). 

Nr. 
p. 
k. 

Atradnes 
nosaukums 

Administratīv
ā piederība 

Atradne
s Nr. 

Kūdras 
fondā 
un uz 
kartes 

Izpētes 
pakāpe 

Atradnes platība, 
ha 

Kūdras dziļums, m Kūdras resursi 

Atradnes tips 
un kūdras 

īpašību 
raksturojums7 

Kūdras 
izmantošanas 

virziens 
“0” 

robe-
žās 

rūpn. 
dziļuma 
robežās 

Lielākais 
Vidē- 
jais 

kopējie 
tūkst.m3 

rūpniec. 
izmantojami
, tūkst.t pie 

40% 
mitruma 

26. Gričānu  
Elkšņu 
pagasts 

3840 
P 

~ 2  1.5 0.7 ~10  

Z  

R 40 – 45 

A 8.7 – 11.4 

pH 6.5 

Mēslojums 

27. Gravānu 
Elkšņu 
pagasts 

3884 P 5  1.3 0.6 25  

Z 

R 50 – 60 

A 18.3 – 27.2 

pH 6.5 

Mēslojums 

28. Dūdiķu  
Elkšņu 
pagasts 

3885 P 17  1.5 0.7 65  
R 40 – 60 
A 15,0 – 18,0 
pH 5,5 

Mēslojums 

29. 
Saukas-
Ezergala  

Elkšņu 
pagasts 

3886 P 3  4.0 2.0 30  

Z  
R 40 – 60 
A 18.5 – 24.5 
pH 6.5 

Mēslojums 

30. 
Sūnekļa ( 

Liepu-Sūnākļu) 
Saukas 
pagasts 

16850 P     4884.5   
Lauksaimniecība 

Mēslojums 
Pakaiši 
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Tabula 38. Smilts un grants atradnes.  

Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju Teritorijas plānojums 2006. – 2018., Elkšņu pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam, Rites pagasta teritorijas 
plānojums (2008. - 2020. gadam), Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs. 

Nr. 
p. 
k. 

Nosaukums 
 

Administratīvā 
piederība 

Platība, 
ha 

Krājumi, tūkst. m3. 
Izpētes 
gads 

Izmantošana 
Izmantošanas nozares, 
kurām atradnes pētītas izpētītie 

A 

novērtēti
e 
N 

prognozēti
e 
P 

1. Alšāni Viesītes pilsēta  328,2   2008 Netiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

1. Baznīckrogs Viesītes pagasts 86,5  6540  1978 Netiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

2. Cintiņkalni Viesītes pagasts 15,9  626,9 1207 2005 Tiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

3. Gritāni Viesītes pagasts 64,7  235,23 3487,0 1978 

1982 

2004 

Tiek izmantota ceļu būvei 

4. Gritāni II Viesītes pagasts 4,3 219,69   2004 Tiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

5. Gričāni Viesītes pagasts 55,5  2939  1978 Netiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

6. Gundegas Viesītes pagasts 5,7 442   1986 Netiek izmantota ceļu būvei 

7. Gundegas 

(prong. lauk.) 

Viesītes pagasts 55,0   3300 1963 Netiek izmantota būvniecībai 

8. Jaunāres Viesītes pagasts 8,4 594,01   2004 Tiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

9. Lejas Celmāres Viesītes pagasts 14,7 661,26   2000 

2003 

Tiek izmantota būvniecībai 

10. Medņi (prong. 

lauk.) 

Viesītes pagasts 27,3   1500 1978 Netiek izmantota būvniecībai 

11. Pakalni Viesītes pagasts 179,0   16000 1978 Netiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

12. Patmaļi Viesītes pagasts  206,99   2012 Netiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

13. Sietiņi Viesītes pagasts 5,0  470  1978 Netiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

14. Silakalni Viesītes pagasts  393,9   2011 Netiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

15. Spārni Viesītes pagasts 19,1 348 2173  1956 

1970 

1978 

Netiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

16. Viesīte Viesītes pagasts 160   4300 1963 Netiek izmantota ceļu būvei 

17. Upesmalas Viesītes pagasts  701,8   2010 Netiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

18. Elkšņi 

 

Elkšņu pagasts 37,75 321.1  2590  1957 

1978 

Netiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

19. Klauces 

 

Elkšņu pagasts 4,38 228 -  1989 Netiek izmantota ceļu būvei, ceļu uzturēšanai 

ziemā 
20. Alijaši, 

 
Rites pagasts 26,2 - 1210  1978 Netiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

21. Apserde 
 

Rites pagasts 136,3 - 8346  1978 Netiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 
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p. 
k. 

Nosaukums 
 

Administratīvā 
piederība 

Platība, 
ha 

Krājumi, tūkst. m3. 

Izpētes 
gads 

Izmantošana 
Izmantošanas nozares, 
kurām atradnes pētītas izpētītie 

A 
novērtētie 

N 
prognozētie 

P 

22. 
Avotiņi 

 
Rites pagasts 2,7 98,5 135,5  

1978 
2003 

Tiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

23. Baši Rites pagasts  303.29   2013 Tiek izmantota ceļu būvei 

24. Dainas 
 

Rites pagasts 2,4 - 2161  1978 Netiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

25. Mežlauki 
 

Rites pagasts 0,1 38,9 -  2004 Netiek izmantota būvniecībai, ceļu būvei 

26. 
Nereta 

(I iecirknis) 
 

Rites pagasts 0,7 44,1 -  1957 Netiek izmantota smilts-kaļķu bloku ražošanai 

Tabula 39. Sapropeļa atradnes 

Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju Teritorijas plānojums 2006. – 2018., Elkšņu pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam, Rites pagasta teritorijas 
plānojums (2008. - 2020. gadam), Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs. 

Nr. 
p. 
k. 

Atradnes 
nosaukums, 

sinonīms 

Administratīvā 
piederība 

Ezera 
platība 

(ha) 

Sapropeļa 
iegulas platība 

(ha) 

Sapropeļa krājumi 
tūkst.m3 
tūkst.t. 

Sapropeļa veids 
Izmatošanas 

virziens 

1. 
Garais 

Akmeņu, Ilzas 
Rites pagasts 39 32 

1472 
515 

Organogēns – silikātu 
(organogēni – mālains) 

Mēslojums 

2. Krigānu Rites pagasts 61,5 35,2 
1760 
422 

Organogēns (kūdrains) 
Organogēns – silikātu 
(organogēni – smilšains) 

Mēslojums, 
ārstnieciskās 

dūņas. 

3. Viņaukas Minjaukas Rites pagasts 83,5 
65,5 
65,5 
6,5 

2882 
820 

Organogēns – silikātu (organogēni 
– mālains) 
Karbonātu (smilšaini-kaļķains) 

Mēslojums 

4. 
Bukūzis 

Buka, Bukānes, 
Bukauzes, Bukūža 

Elkšņu pagasts 3,6 3,6 
191 
75 

Organogēns – silikātu (organogēni 
– mālains) 

Mēslojums 

5. Lielais Klauces Elkšņu pagasts 25,3 7,5 
262 
118 

Organogēns – silikātu (organogēni 
– mālains, organogēni – smilšains) 

Mēslojums 

6. Mazais Klauces Elkšņu pagasts 19,9 14,5 
638 
210 

Organogēns – silikātu (organogēni 
– mālains) 

Mēslojums 

7. Aizdumbles ez. Elkšņu pagasts 44,0 44,0 
2508 
326 

Organogēns (zoogēns – aļģu) 
Neizmanto 
(lieguma 
teritorija) 

 


