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Izmantotie termini
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MVK – mazais un vidējais komersants
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ZS – zemnieku saimniecība
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Ievads
Šis pētījums ir tapis „Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” ietvaros un
kā atsevišķu padziļināta fokusa tematu pēta Viesītes pašvaldības iespējas veicināt
uzņēmējdarbību savā novadā. Tajā ir izmantoti dati no attīstības programmas, publiski
pieejamajām datu bāzēm (kā Lursoft, CSP un citām) un intervijām ar novada iedzīvotājiem,
pašvaldības darbiniekiem un uzņēmējiem. Pētījumu veic SIA „Civitta Latvija” sadarbībā ar
Viesītes novada pašvaldību. Viesītes novada pašvaldība nenes atbildību par pētījumā
paustajiem secinājumiem.
Darba uzdevums ir veikt Viesītes novada ekonomisko procesu un attīstības iespēju analīzi ar
galamērķi definēt novada ekonomiskās attīstības virzienus un to īstenošanas
priekšnosacījumus, identificējot pašvaldības lomu uzņēmējdarbības vides attīstības procesā.
Pētījuma ietvaros tika veikta uzņēmējdarbības nozaru esošās situācijas un aktuālo problēmu
analīze. Pētījums ir vērsts uz pašvaldības lomas definēšanu un detalizēšanu uzņēmējdarbības
vides attīstības procesu veicināšanā. Pētījuma ietvaros tika veiktas intervijas ar novada
uzņēmējiem un pašvaldības administrācijas pārstāvjiem.
Ekonomika un tās aktīvākais rīcības aģents – uzņēmējdarbība - ir jebkuras sabiedrības
funkcionēšanas pamats un „pulss”. Un ekonomika kopumā ir visu produktu un pakalpojumu
maiņas procesa kopvērtība, kas norisinās starp konkrētiem aģentiem kādā reģionā. Līdz ar
to, ekonomika sastāv no daudzām un dažādām iesaistītajām pusēm – gan ražotājiem, gan arī
izplatītājiem, tirgotājiem, patērētājiem, valsts, pašvaldības un sabiedriskajām iestādēm, u.c.
Līdz ar to reģiona ekonomika, tās veselīgums un apjomi ir saistīti gan ar daudzajām
iesaistītajām pusēm, gan arī ar kopējo reģiona kultūru, vērtībām, izglītību, tehnoloģijām,
sabiedriskajām tradīcijām, likumiem, u.c. faktoriem. Viens no šādiem faktoriem ir reģiona
pašvaldības. Un kopējā lauku reģionu gadījumā sabiedrības un kopienas attīstība gandrīz
noteikti nozīmē un ir jāsaista arī ar reģiona ekonomikas izaugsmi.
Ekonomikas sistēmas aktīvās organizācijas, kuru centrālā misija ir ekonomiskā sekmība, ir
biznesa jeb uzņēmējdarbības kompānijas. To aktivitātes aptver visas ekonomikas jomas, no
resursu ieguves, ražošanas, pakalpojumu nozares līdz loģistikai, tirdzniecībai un finanšu
apkalpošanai.
Šodien pasaulē mazie un vidējie komersanti (MVK) ir Eiropas, tajā skaitā arī Latvijas
ekonomikas mugurkauls - tas nozīmē, ka tie ir lielākie darbavietu radītāji. Līdz ar to stabils un
plašs MVK slānis ir tas, kas būtiski veicina stabilas vidusšķiras pastāvēšanu.
Taču būtiski ir atzīmēt, ka uzņēmējdarbības veicināšana nav galvenais pašvaldību uzdevums,
un arī pašvaldībām pieejamie rīki ļauj primāri uzlabot un veicināt uzņēmējdarbības vidi un
priekšnoteikumus uzņēmējdarbībai, nevis tiešā veidā uzņēmējdarbību pašu par sevi. Jāņem
vērā, ka viens no galvenajiem priekšnoteikumiem ekonomikas izaugsmei ir sakārtota
uzņēmējdarbības vide jebkurā pašvaldībā. Tātad, pašvaldības iespējas būtiski ietekmēt tiešā
veidā uzņēmumu viedokli, izvēloties reģionu savai attīstībai, pirmkārt, balstās pašvaldību
spējā sakārtot savu infrastruktūru, darbaspēka pieejamību, un citus labiekārtošanas
jautājumus1. Tajā pašā laikā, pašvaldības ir arī tiesīgas dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt
tajās savus līdzekļus, taču šādā ceļā radītais kopējais pienesums reģiona ekonomikai būs
mazāks, nekā realizējot uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumus, jo uzlabojot vidi, var
ietekmēt daudz lielāku iedzīvotāju skaitu, nekā tikai dažu konkrētu darbavietu radīšana.

1

Leščevica M. Lauku uzņēmējdarbības vides attīstības iespējas Latvijā. Latvijas Lauksaimniecības
universitāte. Promocijas darbs. 2005. Pieejams: http://llufb.llu.lv/dissertationsummary/enterprises/Maira_Lescevica_a-l.pdf. (Skatīts 01.02.2014.)
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Līdz šim Latvijas pašvaldības ir centušās veicināt uzņēmējdarbību pārsvarā nesistemātiski,
eksperimentālā kārtā un galvenokārt balstoties uz Eiropas Savienības fondu finansējumu.
Turklāt, pēc VARAM novērojumiem, lielā daļā pašvaldību attīstības plāni tiek veidoti „uz
papīra”, savukārt realitātē pašvaldībām trūkst zināšanu, kā veidot „pelnīšanas”, nevis
„tērēšanas” stratēģiju, ietverot atbalstu uzņēmējdarbības vides pilnveidei, nepārkāpjot
komercdarbības atbalstu ierobežojošo normatīvo aktu prasības.2 Līdz ar to, VARAM
apkopojums par lielākajiem trūkumiem un šķēršļiem, kas traucē pašvaldībām realizēt
uzņēmējdarbības atbalstu, ir šāds:







valsts politikas trūkumi, likumdošanas šķēršļi (komercdarbības atbalsta kontroles
jomā, nodokļu politikā);
zināšanu, informācijas un izpratnes trūkums par pašvaldību iespējām
uzņēmējdarbības veicināšanai;
nepietiekošas uzmanības pievēršana teritoriju attīstības plānošanas dokumentiem
kā investīciju piesaistes, teritoriju vietējā un reģionālā mārketinga instrumentiem;
pašvaldību īstenotie projekti vairāk saistās ar vispārējās dzīves vides kvalitātes un
pamata pakalpojumu uzlabošanu, nevis ar mērķtiecīgu uzņēmējdarbības attīstību;
nepietiekoša skaidrība un izpratne par publisko pakalpojumu sniegšanas veidiem un
saturu;
vāji attīstīta prakse kopīgu PPP iniciatīvu īstenošanā.3

2

Rokasgrāmata pašvaldībām darbam ar ES fondiem. VRAA. 2012 gads. 25.lpp. Pieejams:
www.vraa.gov.lv/uploads/Par%20mums/rokasgramata_pasvaldibam_darbamar_esfondiem2012.pdf
(Skatīts 15.01.2014.)
3
Turpat.
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1. Pētījuma metodoloģija
1.1. Pētījuma mērķis un uzdevumi
Pētījuma „Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Viesītes novadā” mērķis ir noskaidrot, kādi ir
vietējie Viesītes novada uzņēmējdarbības resursi un kādas nozares, jomas ir ar attīstības
potenciālu. Balstoties uz to, identificēt stratēģijas un soļus, kuri novada pašvaldībai jāveic
sava ekonomikas potenciāla realizācijai, lai uzlabotu ekonomisko nākotni un dzīves līmeni
iedzīvotājiem. Analīze ir veikta balstoties uz statistikas datiem, kā arī intervijām ar novada
uzņēmējiem, iedzīvotājiem un pašvaldības darbiniekiem. Tāpat analīzes veikšanai ir
izmantota metodika no līdzīga rakstura pētījumiem un dokumentiem, kas veidoti citos
Latvijas novados – Kocēnu novadā, Aknīstes novadā, Daugavpils un Krāslavas novados, kā arī
dažādi Lursoft pētījumi par uzņēmējdarbību novados.
Analīzei tiks izmantota arī SOAR (angliski – strengths, opportunities, aspirations, results;
latviski – SIVR, stiprās, iespējas, vēlmes un rezultāti) stratēģiskās analīzes metode. Tā ir
radniecīga un no SVID (SWOT) analīzes atvasināta metode. SVID analīze ir populārākais rīks
teritoriālās attīstības plānošanā, taču, šī pētījuma uzstādījums ir koncentrētāks uz vienu
sektoru – uzņēmējdarbību – kam lietderīgāk ir izmantot tikai izaugsmi vērstu analītisko rīku,
turklāt, SVID analīze novadam un novada uzņēmējdarbībai jau ir veikta Viesītes novada
attīstības programmā 2014.-2020.gadam. Līdz ar to, SIVR analīze atšķiras ar uzsvariem un
pielietojamību:



Ir vieglāk sasniegt potenciālu tad, ja tas tiek aktīvi meklēts;
Jo lielāku līdzdalību ietver darbības plāns, jo vairāk un mērķtiecīgāk cilvēki iesaistīsies
tā ieviešanā.

SIVR analīze piešķir lielāku uzmanību vēlmēm un rezultātiem, uz kuriem ir jāvirzās, un ne tik
daudz uz limitiem un šķēršļiem, no kuriem ir jāizvairās.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika noteikti sekojoši pētījuma uzdevumi:
1. Teorētiskā fona apskate, kā uzņēmējdarbības atbalstīšana iederas pašvaldības
normatīvajos aktos noteiktajās pašvaldības darba funkcijās;
2. Uzņēmējdarbības veicināšanas labo prakses piemēru identifikācija;
3. Esošās Viesītes novada uzņēmējdarbības vides apskats;
4. SIVR (stipro pušu, iespēju, vēlmju un rezultātu) Viesītes uzņēmējdarbības analīze;
5. Pašvaldības rīcības plāna izstrāde uzņēmējdarbības veicināšanai.

SOAR jeb SIVR analīzes stiprās puses ir balstītas uz dokumentu un statistikas analīzi, iespējas
– uz pētījuma autoru veikto datu ekstrapolāciju, vēlmes – uz intervijām ar uzņēmējiem,
iedzīvotājiem un pašvaldības darbiniekiem, savukārt sasniedzamie rezultāti balstīti uz
pētījuma autoru analīzi un prognozēm.

1.2. Teorija. Uzņēmējdarbība no pašvaldības viedokļa
Līdz Komerclikuma spēkā stāšanās brīdim uzņēmējdarbības jēdzienu Latvijā definēja likums
“Par uzņēmējdarbību”. Kopumā uzņēmējdarbību jeb komercdarbību Latvijā regulē šādi
normatīvie akti:
1) Komerclikums;
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2) Darba likums;
3) Darba aizsardzības likums;
4) Maksātnespējas likums;
5) Muitas likums;
6) Gada pārskatu likums;
7) Likums par nodokļiem un nodevām;
8) Komercdarbības atbalsta kontroles likums;
9) Preču un pakalpojumu drošuma likums;
10) Konkurences likums.

1.2.1. Likums „Par pašvaldībām”
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, „Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu
vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību
nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta
doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.”
15. panta 10. paragrāfs specifiski uzsver, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir:
„sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu;”. Tāpat uzņēmējdarbības veicināšana parādās arī vairākos citos paragrāfos:












15. panta 2. paragrāfs: „gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana;
ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas
kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu
izveidošana un uzturēšana);” – šī paragrāfa sekmīga realizācija var veicināt tūrisma
nozares attīstību novadā;
15. panta 3. paragrāfs: „noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie
meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;” – var veicināt izstrādes rūpniecību,
mežsaimniecību, aktīvo atpūtu;
15. panta 4. paragrāfs: „gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto
tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā;
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);” – var veicināt vietējai
uzņēmējdarbībai nepieciešamā darbaspēka pieejamību;
15. panta 5. paragrāfs: „rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība
kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);”
– var veicināt radošo industriju attīstību;
15. panta 9. paragrāfs: „sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā;” – var veicināt uzņēmējdarbību, ja šis jautājums tiek risināts privātās
publiskās partnerības projektu veidā;
15. panta 11. paragrāfs: „izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas
paredzēts likumos;” – var būtiski veicināt, piemēram, mazumtirdzniecības
uzņēmumus novadā.
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Kā arī:


Saskaņā ar 14. panta 1. paragrāfu, pašvaldības ir tiesīgas dibināt kapitālsabiedrības
un ieguldīt tajās savus līdzekļus, tāpat 14. pants nosaka, ka pašvaldībām ir
pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu.

1.2.2. Likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu”
Normatīvie akti regulē arī pašvaldības tiesības un pilnvaras rīkoties ar savu nekustamo
īpašumu. Ar 2013. gada 1. janvāri spēkā ir grozījumi likumā: „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, kuru rezultātā tiek ieviests jēdziens „publiskās
personas finanšu līdzekļi un manta”, lai vienkāršotu un mazinātu korupcijas riskus saistībā ar
publisko personu īpašumu lietošanu. Faktiski pašvaldības ar šo grozījumu ieviešanu var
vieglāk sekot līdzi sava nekustamā īpašuma lietderīgai izmantošanai. Metodes – iekļaut savu
obligāto nekustamo īpašumu izsolēs nosacījumus par teritorijas lietderīgu izmantošanu.

1.2.3. MK noteikumi Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” pašvaldības zemi var izīrēt arī uz laiku līdz trīsdesmit gadiem,
līdzšinējo 12 gadu vietā, ja zemes īpašumā veiktie ieguldījumi nav atpelnāmi 12 gadu laikā.

1.2.4. Lauksaimniecību un kokapstrādi ietekmējošie uz pašvaldību
attiecināmi likumi
Meža likums reglamentē mežu apsaimniekošanu un aizsardzību Latvijā. To papildina katras
pašvaldības saistošie noteikumi. Attiecībā uz pašvaldībām Meža likums nosaka to
pienākumus attiecībā uz koku ciršanu, ļauj fiziskām personām brīvi pārvietoties valsts un
pašvaldību mežos un iegūt nekoksnes vērtības. Tāpat tiek atrunātas kādos gadījumos valsts
meži var tikt atsavināti vai privatizēti pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.
Likums „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” (2005). Šis likums
nosaka nosacījumus, pēc kādiem piešķirama kompensācija par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem valsts un pašvaldību izveidotajās aizsargājamās teritorijās, un šīs
kompensācijas piešķiršanas kārtību.

1.3. Uzņēmējdarbības veicināšana: Labās prakses piemēri
Lauku pašvaldības visā pasaulē saskaras ar urbanizācijas procesa izraisītu depopulāciju, lauku
marginalizāciju, mazo un vidējo zemnieku saimniecību pazušanu, lauku pilsētu iztukšošanos.
Šis process ir ilgstošs un skar visu pasauli - pēdējo divu gadsimtu laikā, kopš industriālās
revolūcijas, industriālo zemju lauki ir pieredzējuši stabilu un pakāpenisku marginalizāciju.
Šobrīd pietiek ar mazāk kā pieciem procentiem industriālas valsts dzīvotāju, lai saražotu
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pārtiku visai sabiedrībai4. Šim apjomam ir kopēja tendence turpināt samazināties visā Eiropā.
Tātad, aizvien lielāku darba apjomu laukos var paveikt ar mazāku strādnieku skaitu. Ir
reģioni, kas atrodas specifiskos reģionos ar pievilcīgu dabu, kas ir spējuši pārkvalificēties no
lauksaimniecības uz lauku tūrismu. Taču ne visiem reģioniem ir šāds potenciāls. Tāpat ir
reģioni, kas ir sekmīgi piesaistījuši teleoperatoru un citus tāldarba veicējus. Depopulācijas un
lauku marginalizācijas, pat izmiršanas process īpaši izteikts ir lielākajā daļā bijušās Padomju
Savienības teritorijas. Līdz ar to lauku novadi Latvijā saskaras ne tikai ar apgrūtinošām
vietējām tendencēm, bet arī daudz plašākām, globālām tendencēm. Viena novadu
kategorija, kas ar to saskaras daudz mazāk, vai arī pretēji, nesaskaras nemaz un pieredz
izaugsmi, ir lauku novadi stratēģiski izdevīgās vietās, tuvu intensīviem transporta un
apdzīvotības punktiem. Latvijas gadījumā tādi novadi ir Ādaži, Ķekava, Ropaži, un citi – šie
novadi ir gan saglabājuši savu tradicionālo lauksaimniecības profilu, gan arī ieguvuši lauku
tūrisma, industriālo un loģistikas centru nozīmīgumu. Taču lielākā daļa novadu ir nomaļi,
mazāka vai lielāka mēroga perifērija, bez šādām priekšrocībām. Turklāt pasaulē, piemēram,
Rietumeiropā, ir nostabilizējies samērā plašs lauku novadu slānis, kuri, atraduši savas nišas
būtisku depopulāciju vairs nepieredz, un spēj iedzīvotājiem piedāvāt pilnvērtīgu dzīves vidi.
Viesītes novada attīstības scenārija izveidē ir vērts ņemt vērā arī šo pašvaldību pieredzi un
rīcību.
Apkopojot sekmīgākos pasaules labās prakses piemērus lauku novadu attīstībā kopumā, var
konstatēt kopējas tendences:
1. Mazos reģionos kopienas attīstība un ekonomikas attīstība ir cieši saistīti;
2. Mazās lauku pilsētas ar ievērojamākajiem attīstības rezultātiem ir proaktīvas, uz
nākotni vērstas un tās pieņem izmaiņas un uzņemas risku;
3. Sekmīgas ekonomikas attīstības stratēģijas balstās uz plaša redzējuma vietējo
vīziju;
4. Plaši definējot reģiona priekšrocības un iespējas, var nonākt pie inovatīvām
stratēģijām, kas sekmīgi izmanto kopienas konkurences priekšrocības;
5. Inovatīva pārvalde, partnerība un aktīvas organizācijas būtiski ceļ kopienas
ekonomiskās izaugsmes kapacitāti;
6. Efektīvas kopienas identificē, mēra un svin īstermiņa sasniegumus, lai ilgtermiņā
uzturētu atbalstu kopienas ekonomikas attīstībai;
7. Efektīva novada ekonomikas attīstība ietver vispusīgu stratēģiju komplektu,
nevis saskaldītu pieeju. 5
Savukārt pētot labākās prakses piemērus Latvijas mērogā, VARAM aptaujāja pašvaldības un
apkopoja 11 uzņēmējdarbības veicināšanas rīkus pašvaldībās un jau ieviestās labākās
atbalsta prakses. VARAM secina, ka var runāt par pašvaldību rīcību četrās jomās:
1.
2.
3.
4.

Pārvalde;
Infrastruktūra;
Mārketinga aktivitātes;
Atbalstošās funkcijas - pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, atbalsts
cilvēkresursiem (nodarbinātībai, konkurētspējai un attīstībai), u.c.

Šajās jomās realizētie rīki ir:


Mārketinga aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai;

4

Ole Olsen. Eurostat. Agriculture and fisheries. 2010., 4.lpp. Piejams:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-018/EN/KS-SF-10-018-EN.PDF
5
Lambe Will. Small Towns, Big Ideas: Case Studies in Small Town Community Economic Development.
N.C. Rural Development Center. 2008. 3.-9.lpp. Pieejams:
http://www.sog.unc.edu/programs/cednc/stbi/pdfs/stbi_final.pdf
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Industriālo teritoriju attīstīšana;
Aizdevumi vai galvojumi (uzņēmumiem, kuros pašvaldības kapitāla daļa pārsniedz
50%);
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides;
Vienkāršotas pašvaldības administratīvās procedūras;
Regulāras diskusijas ar uzņēmējiem (piem., padome vai darbagrupa
uzņēmējdarbības jautājumos);
Atbalsts darbaspēka meklēšanā pašvaldībā;
Transporta infrastruktūras attīstība;
Atbalsts bezdarbnieku izglītošanā un dažādu apmācību organizēšanā;
Praktisku pasākumu organizēšana (piem., gadatirgi, konferences);
Informācijas sniegšanas pakalpojumi.6

1.3.1. Pārvalde
Pārvaldes jomā uzņēmējdarbības attīstībai pašvaldības Latvijā var veikt šādas darbības:












uzlabot pakalpojumu pieejamību, attīstīt e-pakalpojumus, izsniedzot nepieciešamās
atļaujas un izziņas uzņēmējiem, izsniegt atļaujas un izziņas iespējami īsā laikā, nevis
izmantot normatīvajos aktos noteikto maksimālo termiņu;
izstrādāt saistošos noteikumus ar mērķi neradīt administratīvo slogu uzņēmējiem
(vienkāršot administratīvās procedūras), izvirzot nepamatotas prasības, kā arī veikt
izmaiņas saistošajos noteikumos ar mērķi mazināt slogu uzņēmējiem, vienlaikus
uzlabot publisko pakalpojumu kvalitāti;7
piemērot nodokļu un nodevu atvieglojumu:
o Nekustamā īpašuma nodoklim;
o Bezmaksas tirdzniecības atļauju izsniegšanu mājražotājiem pašvaldības
organizētajos pasākumos;
o Samazināta pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu publiskajās vietās.
veicināt partnerību starp pašvaldību un uzņēmējiem;
paaugstināt pašvaldības darbinieku profesionālās prasmes un iemaņas;
nodrošināt kvalificētu speciālistu piesaisti pašvaldības iestādēs ar fokusu uz
uzņēmējdarbības veicināšanu;
sekmēt pašvaldības un uzņēmēju sadarbību subsidēto darba vietu izveidē;
sekmēt pašvaldības līdzdalību investīciju piesaistei privātās ražošanas teritorijās u.c.8

Papildus birokrātiskā sloga mazināšanai un atbalsta rīku ieviešanai, uzņēmējdarbības vides
veselību reģionā var veicināt arī ar uzņēmējdarbību nesaistītu pašvaldības pakalpojumu
kvalitātes celšanu. Ja pašvaldība reģionā sāk strādāt, īpašu vērību pievēršot darba izcilībai,
efektivitātei, atsaucībai, rezultātiem, attieksmes kvalitātei pret pašvaldības darbiniekiem un
iedzīvotāju un uzņēmumu problēmu ātrai risināšanai, tad par šādas pašvaldību iestāžu darba
ētikas un darbības kvalitātes uzlabošanos salīdzinoši ātri uzzina arī daudzi novada uzņēmumi,
un daļa no tiem sāk izmantot pašvaldību kā paraugu arī savas organizācijas iekšējās kultūras
un klientu apkalpošanas kultūras pilnveidei. Pasaulē ir daudz šādu iniciatīvu, kas pašvaldības

6

VARAM. Informatīvais materiāls par pašvaldību iespējām veicināt uzņēmējdarbību. 2013. 4.lpp.
Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/pasv/
7
VARAM iesaka šī soļa realizācijai izmantot metodiskās rokasgrāmatas „Paplašinātais standarta
izmaksu modelis” un „Klienta maršruta attēlošanas metode”.
8
VARAM. Informatīvais materiāls par pašvaldību iespējām veicināt uzņēmējdarbību. 2013. 5.-6.lpp.
Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/pasv/
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darba ētiku un kultūru risina tiešā veidā. Piemēram, Accountability Inititative ir iniciatīva
būtiskai pašvaldību budžeta caurredzamības celšanai Indijā9.

1.3.2. Infrastruktūra
Uzņēmējdarbības infrastruktūra sastāv no daudziem elementiem – gan ceļiem, gan arī
industriālajām zonām, tehnoloģiskajiem parkiem, biznesa inkubatoriem, un to pavadošajiem
tehniskajiem un plānošanas dokumentiem. Infrastruktūras jomā, pēc VARAM ieskatiem,
pašvaldības Latvijā var veikt šādas darbības:





attīstīt industriālās teritorijas un ceļu infrastruktūru (pašvaldības atbalsta
nodrošināšana infrastruktūras - ūdensapgāde, kanalizācija, ielas, ceļi - izveidei);
identificēt, kartēt un aprakstīt industriālā zonā esošos neizmantotos zemes gabalus
izveidot biznesa inkubatorus ar ražošanas telpām
izstrādāt pašvaldības teritorijas plānojumu, plānojot arī uzņēmējdarbībai būtisko
teritoriju attīstību

Šos ieteikumus var papildināt ar sabiedriskā transporta sistēmas pielāgošanu
uzņēmējdarbības vajadzībām, veicinot darbaspēka pieejamību; biznesa inkubatoru daļēju
ieviešanu (piemēram, bez telpām); biznesa akseleratoru ieviešanu (biznesa akseleratori,
atšķirībā no biznesa inkubatoriem, strādā ar jau pieredzējušiem uzņēmumiem, kuriem ir
grūtības izaugt, vai arī kuri vēlas realizēt kādas izmaiņas); viegli pieejamu uzņēmējdarbībai
paredzētās zemes un ēku datu bāzes uzturēšanu.

1.3.3. Mārketinga aktivitātes un atbalstošās funkcijas
Mārketinga un atbalstošās aktivitātes ir gan plašākās, dažkārt arī lētākās, gan daļā gadījumu
arī efektīvākās, kuras pašvaldība var realizēt uzņēmējdarbības veicināšanai. Daži piemēri:








izstrādāt pašvaldības teritorijas mārketinga programmu;
nodrošināt informatīvo atbalstu uzņēmējiem;
veidot novada/reģiona zīmolu;
organizēt novada uzņēmēju dienas, sekmēt uzņēmēju savstarpējo sadarbību,
pieredzes apmaiņu un informētību par aktuālajiem jautājumiem;
izveidot Uzņēmēju konsultatīvo padomi, t.sk. izplatīt informāciju, kas noderīga
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai; sekmēt sistemātisku informācijas apmaiņu
starp pašvaldības vadību un uzņēmējiem;
atbalstīt uzņēmējus pārstāvniecībai izstādēs.

Līdz ar to mārketinga un atbalstošās aktivitātes sastāv no novada ekonomikas un novada
uzņēmēju reklāmas un šādas reklāmas organizēšanas soļiem.

1.3.4. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, t.sk. atbalsts cilvēkresursiem
Atbalsta sniegšanā uzņēmējdarbības uzsākšanai, t.sk. atbalstam cilvēkresursiem,
pašvaldības var veikt sekojošas darbības:
 piešķirt finansējumu labu biznesa ideju realizēšanai (konkurss);
 sekmēt pašvaldības sadarbību ar bankām;
 veicināt jauniešu nodarbinātību, jaunatnes ieinteresēšanu uzņēmējdarbībā
(stipendiju fonds);
9

http://www.accountabilityindia.in/
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veicināt iedzīvotāju tālākizglītības un mūžizglītības iespējas;
sekmēt atbalsta un konsultāciju sniegšanu rūpnieciskajiem projektiem

Tieši šī veida aktivitātēs, kā secina VARAM, pašvaldības iegulda lielākās pūles. Taču
uzņēmējdarbības vidi stiprina visi šie soļi, tādēļ turpmāk tiks konkrētāk apskatīti soļi, kurus
var veikt Viesītes novada pašvaldība.
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2. Viesītes novada vispārējs raksturojums
Par novadu: 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.
Atrašanās vieta: Viesītes novads atrodas Latvijas Dienvidu centrālajā daļā un robežojas ar
Neretas, Jaunjelgavas, Salas, Jēkabpils un Aknīstes novadiem, kā arī Lietuvas Paņevežas
apriņķi. Attālums no novada centra līdz Jēkabpilij ir 29 km, Aizkrauklei – 47 km, Daugavpilij –
104 km, Jelgavai – 150 km, Rīgai – 142 km.
Autobusu sasniedzamība: Lielākajā daļā novada teritorijas vietējas nozīmes un starppilsētu
nozīmes autobusi ir pieejami mazāk kā 2 km attālumā. Turklāt autobusu reisu intensitāte
novadā ir samērā augsta.
2 km attāluma josla gar autoceļiem, kur
kursē reģionālas starppilsētu nozīmes un
reģionālās vietējās nozīmes autobusi
2 km attāluma josla gar autoceļiem, kur kursē
reģionālās vietējās nozīmes autobusi

Attēls Nr. 1. Starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutu
pārklāšanās un autobusu sasniedzamība10.

Sabiedriskā transporta (autobusu) reisu skaits
vidēji dienā

Attēls Nr. 2. Attīstības centru sasniedzamība11.

10
11

Informācija no Zemgales plānošanas reģiona Lauku teritoriju mobilitātes plāna.
Turpat.
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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 skaita samazināšanās situācija Viesītes novadā
ir samērā līdzīga blakus esošajiem novadiem.
Iedzīvotāju blīvums: 6,7 cilv. /km2 (uz 11.12.2013). Viesītes, Neretas un Aknīstes novadi kopā
veido reģionu, kas Zemgales plānošanas reģionā ir ar zemāko iedzīvotāju blīvumu.
Apdzīvojuma struktūra: Zemgales plānošanas reģionam kopumā un arī Viesītes novadam ir
raksturīgs iedzīvotāju izvietojums viensētās. Sekojošajā attēlā ir attēlots vidējais viensētu
blīvums noteiktā 2x2 km tīkla teritorijā Viesītes novadā. Tāpat kā Zemgales plānošanas
reģionā kopumā, arī Viesītes novadā ir novērojams lielāks viensētu blīvums galveno un
reģionālo autoceļu tuvumā.
Viensētu blīvums 2x2 km tīklā

<2

3–5

6 – 12

13 – 20 >20

Attīstības centri
Vietējā līmeņa
Pirmā līmeņa
Attēls Nr. 3. Viensētu grupējuma ģenerlizācija
Viesītes novadā.12

Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2000. līdz 2011. gadam13: -26,1%.
Iedzīvotāju vecuma struktūra: Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam – 584 iedzīvotāji jeb
13%, darbaspējas vecumā – 2754 jeb 64%, pensijas vecumā – 996 jeb 23%. 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. Senioru īpatsvaram ir tendence
palielināties, līdz ar to notiek sabiedrības novecošanās. Pozitīva gan ir pazīme, ka iedzīvotāju
skaits līdz darbaspējas vecumam pārsniedz Latvijas vidējo rādītāju.
Iedzīvotāji ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā uz 1 iedzīvotāju, LVL:




2011. gadā: 240
2012. gadā: 291
2013. gadā14: 305

12

Informācija no Zemgales plānošanas reģiona Lauku teritoriju mobilitātes plāna.
Pēc tautas skaitīšanas datiem
14
Plānotais.
13
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Bezdarba līmenis:





2013. gada 31. oktobrī - 213, jeb 8,7%.
2012. gadā: 12%.
2011. gadā: 13%.
2010. gadā: 14,6%.

No tiem 2013. gada oktobrī 44% ir ilgstošie bezdarbnieki. Pēc izglītības līmeņa lielāko
bezdarbnieku grupu veido 40,3% bezdarbnieku ar vidējo izglītību. Vīrieši kopumā veido
lielāko daļu visu novada bezdarbnieku – 71%. Vēl viena atsevišķa, pa dzimumiem
konstatējama problēma ir vīrieši ar pamatskolas un zemāku izglītību, tie kopumā veido 35%
no visiem bezdarbniekiem. Savukārt pa vecuma grupām, no visiem bezdarbniekiem 41,3% ir
vecumā 45-59 gadi. Tāpat nedaudz augstāks bezdarba līmenis par citām vecuma grupām ir
jauniešiem vecumā 20-24 gadi, kas kopā veido 12,7% no visiem novada bezdarbniekiem.
Uzņēmējdarbība: Visvairāk novadā ir lauksaimniecības uzņēmumu. Kopā lauksaimniecības,
mežsaimniecības un zivsaimniecības uzņēmumi 2011. gadā veidoja 71% no visiem
reģistrētajiem uzņēmumiem. 2011. gadā bija arī 19 tirdzniecības, un 11 apstrādes
rūpniecības uzņēmumi. Tikai 6 no reģistrētajiem nodarbojas ar izmitināšanas un ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu. Novadā reģistrēts 1 uzņēmums ar darbinieku skaitu virs 50
cilvēkiem
Dabas resursi: Kopā 38 atradnes - grants, smilts, dolomīts, kūdra, sapropelis. Izmantotas – 7.
Mežu zeme aizņem 55%, lauksaimniecības zeme - 29%, purvi – 5%, ūdens objektu zeme –
4%. Lielākie ezeri ir Saukas ezers, Piksteres ezers, Viesītes ezers, Aizdumbles ezers.
Lauksaimniecības zemes kvalitāte ir salīdzinoši zema.
Novada nozīmīgākie objekti: Viesītes muzejs „Sēlija” ar Mazā bānīša kompleksu, Viesītes
Kultūras pils, Viesītes ezers, Saukas dabas parks ar Saukas ezeru.
Novada attīstības resursi: Nozīmīgākie resursi ir lauksaimniecības zeme un mežu resursi.
Nozaru mijiedarbība: Šobrīd nozaru un jomu mijiedarbība novadā nav augsta. Dabas
tūrismam pozitīvi ir tas, ka novadā nav lielu rūpniecības uzņēmumu.
Funkcionālās saites ar apkārtējām teritorijām: Sekmīgi funkcionē Sēlijas novadu apvienība.
Novada iedzīvotāji, pašvaldība un uzņēmumi aktīvi sadarbojas ar apkārtējiem novadu
centriem un pilsētām. Jēkabpilī tiek izmantoti gan valsts, gan privāta sektora pakalpojumi. Ar
Jēkabpils pilsētas izglītības pārvaldi ir izveidota sadarbība, lai koordinētu izglītības darbu daļā
novada. Būvvaldes pakalpojumus Viesītes novadam sniedz Krustpils novada būvvalde.
Nozīmīgākie īstenotie projekti līdz 2013. gadam: 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 emisiju
samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, Pavasara ielā 6a, Viesītē, Viesītes
novadā” un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rites
pamatskolā”.
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Pierobežas statuss: Latvijas-Lietuvas robeža ir ES iekšējā robeža un Viesītes novads robežojas
ar Paņevežas apriņķi Lietuvā. Pierobežas statuss funkcionē kā barjera, ar vēsturiski zemāku
iedzīvotāju un ekonomiskās aktivitātes līmeni. Vienlaikus notiek arī sadarbība atsevišķu
projektu līmenī, piemēram, amatniecības un kultūras jomās. Latvijai un Lietuvai kļūstot par
ES dalībvalstīm un pievienojoties Šengenas līgumam, robežsardzes funkcijas šajā robežā ir
faktiski izbeigušās. Līdz ar to robežefekta ietekme pakāpeniski samazinās. Taču, tā kā
Lietuvas pusē tuvākajā apkārtnē ir mazapdzīvota teritorija ar lielu mežu platību un lielāku
attālumu līdz apdzīvotajām vietām (Rokiški, 15.tk. iedzīvotāju – 56,5km), kā līdz Jēkabpilij
(25.tk. iedzīvotāju, 28,8 km), tad pārrobežas sadarbība nesniedz būtisku papildu attīstības
potenciālu.
Attīstības indekss 2012. gadā: –0,868, kas Latvijā bija 90. vietā no 110. 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. 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.
Attīstības centri: Pēc attīstības centru iedalījuma Viesītes novadā ir viens vietējas nozīmes
attīstības centrs – Viesītes pilsēta un pieci pirmā līmeņa attīstības centri: Eķengrāve, Elkšņi,
Sauka, Cīruļi, Lone. Līdz ar to Viesītes pilsētā iedzīvotājiem ir pieejami izglītības, kultūras,
sporta, sociālie un veselības pakalpojumi, savukārt pirmā līmeņa attīstības centros –
izglītības, kultūras un sporta pakalpojumi.
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3. Infrastruktūra
Vērtējot ceļu infrastruktūras pārklājumu Viesītes novadā, var secināt, ka kopējais autoceļu
un ielu garums, kas atrodas novadā, ir 310 km. No tiem 18,07 km ir segti ar melno segumu.
Viesītes ielu kopgarums ir 23,9 km, tiltu garums ir 18 metri.
Pēc CSP datiem Viesītes novada pašvaldības ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošana ir
bijusi šādos apjomos:
Tabula 1. Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošana (eiro).

Viesītes novads
2010

2011

2012

Izdevumi
investīcijām

7 628

4 136

0

Uzturēšanas
izdevumi

101 499

137 596

111 502

Vispārējie izdevumi

797

40

0

Savukārt sasniedzamības ziņā ilgākais līdz novada centram ir ceļš no Rites pagasta, tas veido
20 min, no Saukas un Elkšņu pagastiem tās ir 10 minūtes, savukārt no Viesītes pagasta
Viesītes pilsēta ir sasniedzama mazāk kā 10 minūtēs. Tuvākās nacionālā mēroga attīstības
centra – Jēkabpils – sasniedzamība no Viesītes pilsētas ir 30 minūtes.
Attēls Nr. 4. Viesītes pilsētas sasniedzamība Viesītes novadā; Jēkabpils sasniedzamība no Viesītes
pilsētas.

Attiecībā uz mobilo sakaru pieejamību novadā, var aplūkot LMT 2G pieslēguma pārklājuma
karti. Pamatā uztveres līmenis ir ļoti labs, vai labs.
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Attēls Nr. 5.LMT 2g tīkla uztvere Viesītes novadā.

Taču, ja 3G pārklājums ir līdzīgs, un ir uztverams aptuveni 60-70% no novada teritorijas, tad
4G tīkla pārklājums novadā ir pieejams tikai aptuveni 10% no novada teritorijas, pamatā –
tikai Lones ciemā.
Attēls Nr. 6. LMT 4G tīkla pārklājums Viesītes novadā.

Tele2 uzņēmuma sniegto pakalpojumu pārklājuma karte Viesītes novadā ir sekojoša. Pamata
pakalpojums GPRS ir pieejams faktiski visā novada teritorijā, izņemot atsevišķas vietas
20

novada ziemeļos. Savukārt HSPA+, kurš ir pielīdzināms 3G pakalpojumam, ir pieejams tikai
Viesītes pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē, kā arī nelielā apvidū novada dienvidrietumos,
Neretas tuvumā.
Attēls Nr. 7. Tele2 sniegto pakalpojumu tīkla pieejamība Viesītes novadā.

Bites tīkla pārklājums Viesītē, kurš pamatā ir 3G tīkls, ir labāks par LMT un TELE2 tīklu
pārklājumiem
novadā.

Attēls Nr. 8.
BITE 3G tīkla
pārklājums
Viesītes
novadā.

Tāpat, saskaņā
ar Lattelekom
21

datiem, visā Viesītes novada teritorijā ir pieejams Lattelecom virszemes TV pamata pakas
pieslēgums. Pierobežā ir uztverami arī Lietuvas radio kanāli.
Līdz ar to novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir iespējama sasaiste ar vienoto valsts
informācijas telpu. Taču vienlaicīgi var konstatēt, ka lai gan pamata pieslēgumi (2G un 3G) ir
labi, jaunākie telekomunikāciju pieslēgumi (4G) ir ar vāju pārklājumu. Tas norāda uz reģiona
ekonomikas raksturu, kurš ir lauksaimniecisks. Tāpat tas norāda, ka iedzīvotāju blīvums un
pirktspēja ir zema, un augstas kvalitātes telekomunikāciju pieslēgumi tiek ierīkoti lēnām un
ar izteiktu novēlošanos iepretī blīvāk apdzīvotām vietām.
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4. Cilvēkresursi un nodarbinātība
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 Nr. 9. Vidējās iedzīvotāju skaita izmaiņas gadā, 2002.g.-2012.g., % no kopskaita. Avots: CSP

Iedzīvotāju skaita
izmaiņas

Jēkabpils novads Neretas novads Aknīstes novads Viesītes novads

Salas novads

Jaunjelgavas
novads

-1,40%
-2,80%

-2,40%

-2,20%

-2,20%

-2,00%

Skaita izmaiņas ir izskaidrojamas ar negatīvu dabisko pieaugumu un negatīvu migrācijas
saldo. Iedzīvotāju skaits gadā samazinās vidēji par 100 cilvēkiem, no kuriem 34 ir negatīvs
dabiskais pieaugums un 66 - iedzīvotāju migrācija.
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.
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2012. gada „Informatīvo ziņojumu par darba tirgus vidējā
un ilgtermiņa prognozēm”15, lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē tuvākajos gados,
pieaugot pieprasījumam, arī strādājošo skaits varētu nedaudz pieaugt. Tomēr tālākos gados,
līdzīgi kā citās attīstītajās valstīs, nodarbināto skaits nozarē samazināsies. 2012. gadā
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozare veidoja 4,5% no Latvijas IKP, savukārt pēc
strādājošo skaita nozares īpatsvars sasniedza gandrīz 9% no kopējā nodarbināto skaita
tautsaimniecībā. Tas nozīmē, ka salīdzinājumā ar citām nozarēm lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā ir zemāka produktivitāte. Tieši produktivitātes pieaugums turpmākajos
gados būs nozares izaugsmes pamatā. Ekonomikas ministrija arī izvirza prognozi, ka kopējais
lauksaimniecībā nodarbināto skaits uz 2030. gadu varētu samazināties par 5%, galvenokārt
uz samazinātā pieprasījuma pēc vidēji un mazkvalificētā darbaspēka. Tiek pieņemts, ka
pieprasījums pēc vidēji kvalificētiem lauksaimniecības darbiniekiem samazināsies par 32,4%
laika posmā līdz 2030.gadam.16
Apstrādes rūpniecībā, strauji augot ražošanas apjomiem, palielinās arī pieprasījums pēc
darbaspēka. Arī tuvākos 2-3 gadus tas būs salīdzinoši straujš. Tomēr, lai vidējā un ilgtermiņā
nozare būtu konkurētspējīga, vairāk nekā 80% no kopējā nozares pieauguma ir jānodrošina
produktivitātes kāpumam, tehnoloģiju pārnesei ražošanā, pētniecības attīstīšanai un
inovācijai.

15

Ekonomikas ministrija. Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidējā termiņa un ilgtermiņa
prognozēm. 2012.
16
Turpat.
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4.1. 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 rādītājus, 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 rādītāju (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
LATVIJA
Zemgales reģions
Aknīstes novads
Jaunjelgavas novads
Jēkabpils novads
Neretas novads
Salas novads
Viesītes novads

573
566
527
577
578
537
558
648

Līdz darbspējas
vecumam
225
234
176
222
194
183
255
242

Virs darbspējas vecuma
348
332
351
355
384
354
303
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

Līdz darbspējas vecumam
t.sk. vīrieši
t.sk. sievietes
Darbspējas vecumā
t.sk. vīrieši
t.sk. sievietes
Pēc darbspējas vecuma
t.sk. vīrieši
t.sk. sievietes

2010
660
344
316
2974
1536
1438
1001
348
653

2011
638
332
306
2946
1515
1431
990
350
640
24

2012
607
310
297
2862
1477
1385
991
352
639

2013
586
299
287
2798
1458
1340
991
351
640

Kopā Viesītes novadā

2010
4635

2011
4574

2012
4460

2013
4375

Visā Latvijā kopš 1991. gada samazinās iedzīvotāju skaits. Šis process ir īpaši izteikts lauku
teritorijās, nomalēs un pierobežā. Tam pamatā ir negatīvā iedzīvotāju dabiskā kustība un
negatīvais migrācijas saldo. Lauku reģionus biežāk pamet jauni, izglītoti cilvēki, pārceļoties uz
Rīgu vai izbraucot darba meklējumos ārpus Latvijas.

4.2. Apdzīvojuma struktūra
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.

4.3. Nodarbinātība un bezdarbs
Uz 2013.gada 30.jūniju bezdarba līmenis Viesītes novadā ir 9.1%. 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%).
Tabula 4. Bezdarbnieku skaits sadalījumā pa novadiem uz 30.06.2013. Avots: NVA

Aknīstes novads
Jaunjelgavas novads
Jēkabpils novads
Neretas novads
Salas novads
Viesītes novads
Zemgales reģions kopā

Bezdarbnieku skaits
158
379
253
266
205
224
12218
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Bezdarba līmenis
8,3%
10,5%
7,9%
10,7%
8,4%
9,1%
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.
Attēls Nr. 10. 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 būtiskākajām problēmām, kas steidzami jārisina
nodarbinātības jomā.

Attēls Nr. 11. Bezdarbnieku skaits pēc bezdarba ilguma uz 30.06.2013. Avots: NVA

15%

33%

līdz 6 mēnešiem

1-3 gadi
3 gadi un vairāk

25%

6-12 mēneši
27%

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
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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 5. Strādājošo skaits pamatdarbā pēc faktiskās darbavietas novados 2011. gadā. Avots: CSP

LATVIJA
Zemgales reģions
Aknīstes novads
Jaunjelgavas novads
Jēkabpils novads
Neretas novads
Salas novads
Viesītes novads

Tūkst.
cilvēku
675.9
60.4
0.8
1.1
0.5
0.5
1.1
0.6

Sabiedriskajā sektorā, %
no kopskaita
36.4
41.7
61.1
29.6
53.1
68.8
35.4
57.5

Privātajā sektorā, %
no kopskaita
63.6
58.3
38.9
70.4
46.9
31.2
64.6
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.
Tabula 6. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa novados (latos) 2012. gadā. Avots: CSP

LATVIJA Aknīstes Jaunjelgavas Jēkabpils Neretas Salas
Viesītes
novads novads
novads
novads novads novads
Pavisam, bez privātā
sektora komersantiem ar
nodarbināto skaitu <50
Sabiedriskajā sektorā
Pašvaldību struktūrās
Privātā sektora komersanti
ar nodarbināto skaitu >=50

526

450

550

434

298

388

339

515
397
540

332
344
*17

351
351
654

358
358
*

298
361
-

421
343
351

351
352
*

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.

17

* - Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ
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Secinājumi un ierobežojumi, kas balstās novada cilvēkresursos attiecībā uz uzņēmējdarbības
iespējām:
Mazais iedzīvotāju blīvums liecina, ka novadā tikai ar retiem izņēmumiem var funkcionēt
uzņēmumi, kuru galvenais noieta tirgus ir novada vai tuvāko novadu areāls. Novada
uzņēmējdarbības vide attīstīsies tikai kopā ar uzņēmumiem, kuri piedāvā preces un
pakalpojumus nacionālā un starptautiskā līmenī.
Ņemot vērā, ka tiek pieņemts, ka pieprasījums pēc vidēji kvalificētiem lauksaimniecības
darbiniekiem samazināsies par 32,4% laika posmā līdz 2030.gadam, tad var izvirzīt šādas
secinājuma tēzes:




atbalsts kvalifikācijas un produktivitātes celšanai lauksaimniecībā ir vitāli svarīgs;
atbalsts pārkvalifikācijai uz reģionam un tuvākajā reģionā piemērotām profesijām:
mežsaimniecība un Jēkabpils pilsētas darbi;
jāveicina distancētais darbs.
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5. Uzņēmējdarbības iespējas Viesītes novadā
5.1. 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 pašvaldībai 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.

Pēc SIA „Lursoft” pieejamajiem datiem Uzņēmumu reģistrā laika posmā no 1991. gada līdz
2013. gadam Viesītes novadā kopā reģistrēti 459 uzņēmumi, no tiem likvidēti 117, savukārt
aktīvi ir 342. 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 99 SIA un 28 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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Attēls Nr. 12. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika. Avots: Lursoft.

57% no šobrīd aktīvajiem uzņēmumiem ir zemnieku saimniecības, savukārt kopumā no 22
gadu laikā reģistrētajiem 459 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.
Attēls Nr. 13. Uzņēmumu sadalījums pa to tiesiskajām formām. Avots: CSP

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:
Tabula 7. Uzņēmumu iedalījums pēc to lieluma. Avots: CSP.

Gads
2009.

Kopā
300

no tiem vidējie
1
30

no tiem mazie
13

no tiem mikro
286

2010.
2011.

1
0

313
319

14
14

298
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. 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 8. Ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību statistikas vienības. Avots: CSP

Latvija

Viesītes novads

2010

2011

2012

2010

2011

2012

61

69

74

68

78

78

36,1

33,8

34

46,3

45,5

45,6

6

5,6

5,1

5,1

6,6

5,7

Komercsabiedrības, %

48.2

51.3

52,6

15.3

15.6

18,8

Zemnieku un
zvejnieku
saimniecības

9.7

9.3

8,3

33.3

32.3

29,9

Uz 1000
iedzīvotājiem
Pašnodarbinātās
personas, %
Individuālie
komersanti, %

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 1’015’203
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 2’968 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.

5.2. Galveno nozaru apraksts
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:
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Tabula 9. Lielāko uzņēmumu apgrozījums pa gadiem. Avots: Lursoft.

Nr.

Uzņēmums

Apgrozījums

pret pret
2011. 2010.

Nozare

1.

Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju ZS 1’381’894
„Kalna Dambrāni”

8%

53%

Lauksaimniecība

2.

Saukas pagasta Ļahtiņina ZS „Assi”

1’184’668

6%

19%

Mazumtirdzniecība

3.

SIA „Āres J & T”

591’691

18%

43%

Kokapstrāde

4.

SIA „Ārītes”

521’083

1%

2%

Mazumtirdzniecība,
būvniecība

5.

Saukas pagasta ZS „Lejas Palsāni”

455’531

16%

31%

Lauksaimniecība

6.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde”

289’527

30%

19%

Nekustamā
pārvalde

7.

SIA „Foot”

278’689

21%

45%

Mazumtirdzniecība

8.

Jēkabpils rajona Saukas pagasta l/s 203’643
tehnikas, mašīnu u.c. darbarīku kopīgās
lietošanas un apkopes kooperatīvā
sabiedrība „Ritenis”

18%

70%

Jauktā lauksaimniecība

9.

SIA „Viesītes transports”

169’488

-1%

-5%

Loģistika

10. SIA „Sun Studija”

153’121

0%

-19% Pakalpojumi,
mazumtirdzniecība

11. SIA „Kristīnes Viesītes Aptieka”

149’654

4%

3%

Mazumtirdzniecība

12. SIA „Mežzari”

143’372

-1%

65%

Mežsaimniecība

13. SIA „Breinijs”

126’200

-14% 39%

īpašuma

Mežsaimniecība,
ieguves rūpniecība

14. SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes 120’542
centrs”

13%

-13% Veselības pakalpojumi

15. SIA „JK PLUS”

118’994

3%

8%

Mazumtirdzniecība

16. Saukas pagasta Sarkaņa ZS „Mežnoras”

112’381

41%

55%

Mežrūpniecība

17. Rites pagasta Kampes ZS „Polīši”

98’964

80%

-

Lauksaimniecība

18. SIA „RVZ”

85’224

1467% -

Mežsaimniecība

19. Viesītes pilsētas ar
N.Širokova ZS „Ābeļi”

lauku

teritoriju 75’097

339% 282% Lauksaimniecība

Zemāk esošajā sarakstā atsevišķi izdalīti desmit uzņēmumi, kuru apgrozījums attiecībā pret
2012. gadu audzis visātrāk:
Tabula 10. 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 „Foot”

21%

6.

SIA „Āres J & T”

18%
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Nr.

Uzņēmums

Pret 2012.gadu

7.

KB „Ritenis”

18%

8.

ZS „Lejas Palsāni”

16%

9.

SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”

13%

Tabula 11. Uzņēmējdarbības nozares un apgrozījums. Avots: Lursoft.
Apgrozījums lielākajiem
uzņēmumiem

Nozare

Uzņēmums

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”

Mežsaimniecība,
kokapstrāde

1’058’868

SIA „Āres J & T”, ZS „Mežanoras”, SIA
„RVZ”, SIA „Mežzari”, SIA „Breinijs”

No 342 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.
Jāņem vērā, ka puse no novada lielākajiem uzņēmumiem darbojas ar zaudējumiem. Pēc tam,
kad SIA „Ošukalns” ir faktiski pilnībā izgājis no Viesītes novada, mežsaimniecības nozare
novadā no lielākās ir ierindojusies trešajā vietā. Tas arī precīzāk attēlo reālo situāciju, jo
Ošukalns savu darbību no novada ir pārcēlis projām jau vairākus gadus.
Novada uzņēmējdarbības nozares ar lielāko kopējo apgrozījumu pēc NACE klasifikatora
darbības veidu iedalījuma saskaņā ar Lursoft datiem 2013. gadā ir mežizstrādes uzņēmumi
(11), lauksaimniecības pakalpojumu sniedzēji (11), graudaugu audzēšana (10), medniecība
(10), mežkopība (5). Par 2013. gadu uz pētījuma veikšanas laiku pilnīgi dati vēl nav pieejami,
taču esošā tendence sakrīt ar 2012. gada datiem:
Tabula 12. 2014. gada februārī pieejamie dati par nozaru uzņēmumu skaitu sakārtojumā pēc
nozares uzņēmumu kopējo apgrozījumu Viesītes novadā pēc NACE klasifikācijas. Avots: Lursoft.

Nr.

Uzņēmuma darbības veids (pēc NACE)

1

Medniecība, medījuma ķeršana un medījamo dzīvnieku pavairošana,
ieskaitot ar pakalpojumiem saistīto darbību (01.50)

4

2

Graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana
(01.11)

3

3

Mežizstrāde (02.20)

2
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Skaits

4

Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19)

2

5

Augļu, riekstu, garšaugu un dzērienu ražošanā izmantojamo augu
audzēšana (01.13)

1

6

Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10)

1

7

Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40)

1

8

Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu
ražošana (16.29)

1

9

Kuģu remonts (35.11)

1

10

Farmaceitisko izstrādājumu
veikalos (47.73)

specializētajos

1

11

Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu (84.12)

1

mazumtirdzniecība

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. 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.

5.3. Bioloģiskās un integrētās pārtikas audzēšanas
pārstrādes nozares analīze Viesītes novadā

un

Pēc statiskās saimniecisko darbību klasifikācijas NACE2. red. šajā sadaļā tiek apskatītas tabulā
minētās nozares.
Skaits
novadā

Kods

Nozare

Apraksts

01

Augkopība
un
lopkopība,
medniecība
un saistītas
palīgdarbīb

Šajā nodaļā ietilpst divas pamatdarbības, proti, augkopības 182
kultūru audzēšana un dzīvnieku izcelsmes produktu
ražošana. Šī nodaļa ietver bioloģisko ražošanu, kā arī
ģenētiski modificētu lauksaimniecības kultūru un ģenētiski
modificētu dzīvnieku audzēšanu. Šajā nodaļā ietilpst
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as

augkopība gan atklātos laukos, gan segtajās platībās.
Šī nodaļa ietver arī pakalpojumus, kas raksturīgi
lauksaimniecībai un medību saimniecībai, medības ar
lamatām, kā arī ar tām saistītos pakalpojumus.

10

Pārtikas
produktu
ražošana

Šajā nodaļā ietilpst lauksaimniecības, mežsaimniecības un
zivsaimniecības produktu pārstrāde par pārtikas
produktiem vai dzīvnieku barību, kā arī dažādu tādu
starpproduktu ražošana, kurus tieši neizmanto pārtikas
produktiem. Veicot šo darbību, bieži tiek saražoti saistītie
produkti ar lielāku vai mazāku vērtību (piemēram, jēlādas,
ko iegūst pēc dzīvnieku nokaušanas, vai lopbarības rauši,
ko iegūst no eļļas augu produktiem). Darbības šajā nodaļā
grupētas atbilstoši pārstrādājamo produktu veidiem: gaļas,
zivīm, augļiem un dārzeņiem, taukiem un eļļas, piena,
graudu malšanas produktiem, dzīvnieku barības un citiem
pārtikas produktiem.

Pēc PVD
informā
cijas –
10118

Ražošanu var veikt uz sava rēķina, kā arī trešo personu
vajadzībām, piemēram, lopu kaušana pēc pasūtījuma. Par
ražošanu tiek uzskatītas arī dažas darbības uzņēmumos,
kuru pamatdarbība nav rūpniecība (piemēram, tās, ko veic
maiznīcās, konditorejas izstrādājumu veikalos, gatavu gaļas
izstrādājumu veikalos u. c., kas pārdod savu produkciju),
kaut gan ražotāju veikalos notiek šo produktu
mazumtirdzniecība.

5.3.1. Lauksaimniecības zemes
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir ilgtspējīgākais un viens no lielākajiem Zemgales
dabas resursiem. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsaimniekošanas kvalitāte nosaka ne
tikai pievienotās vērtības radīšanu no lauksaimniecības produkcijas ražošanas, bet ir
priekšnoteikums vispārējai reģiona attīstības virzībai, veidojot daudzveidīgu lauku ainavu –
ne tikai vizuāli, bet arī kvalitatīvi.
Kopējo, neapstrādāto un apstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības var iegūt
no Lauku atbalsta dienesta datiem:
Tabula 13. LIZ apsekošanas rezultāti Viesītes novadā uz 2013.gada 2.decembri. Avots: LAD.

Viesītes n.
2013.gads

Kopā LIZ, ha

18 642

Koptā LIZ
Neapstrādāta LIZ
2012.gads

Kopā LIZ, ha

ha

15 981

%

86

ha

2 661

%

14
18 839

18

Pēc NACE klasifikatora novadā ir reģistrēti 0 uzņēmumu, kas ietilptu 10. kodā (pārtikas
ražošana), taču PVD ir devis atļaujas 101 novada uzņēmumiem nodarboties ar pārtikas
ražošanu.
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Koptā LIZ
Neapstrādāta LIZ
2011.gads

ha

16 624

%

88

ha

2 214

%

12

Kopā LIZ, ha

18 972

Koptā LIZ
Neapstrādāta LIZ

ha

16 508

%

87

ha

2 464

%
13
Lauku atbalsta dienesta dati liecina par vairākām tendencēm: 1) negatīva ir parādība, ka
pēdējo 3 gadu laikā lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopējā platība Viesītes novadā ir
samazinājusies par 1,8%; 2) neapstrādātās LIZ apjoms ir procentos svārstīgs, bet absolūtajos
ciparos pieaudzis par 7,5%, kas ir izteikti negatīva pazīme; 3) samazinās arī kopējais
apstrādātās LIZ apjoms. Tas liecina, ka lauku depopulācija skar arī aktīvos lauksaimniekus.

5.3.2. Lauksaimniecības zemes izmantošana
Aplūkojot kopējos datus par lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībām, var konstatēt,
ka nedaudz vairāk par pusi veido aramzeme un nedaudz mazāk par pusi – pļavas un ganības.
Tabula 14. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības Viesītes novadā, ha. Avots: CSP.

Viesītes
novadā
Izmatotā
lauksaimniecībā
izmantojamā zeme

..aramzeme

...sējumi
...zemenes, dekoratīvās
kultūras un dēstu
audzētavas
...siltumnīcas
...papuves

..ilggadīgie stādījumi
..piemājas dārziņš
...izmantotās pļavas un
ganības
...pļavas un ganības, kuras
neizmanto produkcijas
ieguvei, bet tiek uzturētas
labā lauksaimniecības un
vides stāvoklī un par kurām
saņem platību maksājumus
Kopā izmantotā LIZ zeme:
Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme vidēji vienā saimniecībā
Aramzemes platība vidēji vienā saimniecībā
Sējumu platība vidēji vienā saimniecībā
Pļavas un ganības vidēji vienā saimniecībā

6 211
25
1 492
287
101
4 645

..pļavas un ganības
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1 454

14 213
27,0
20,8
23,3
11,6

5.3.3. Saimniecību saņemtais atbalsts
Attiecībā uz saimniecību saņemto atbalstu var lietot SUDET sistēmas sniegtos datus. Lai
varētu iegūt perspektīvu, datus par saņemto atbalsta apjomu uz iedzīvotāju skaitu var
salīdzināt ar apkārtējiem novadiem. Viesītes novada gadījumā šis rādītājs ir salīdzinoši labs,
sastādot 3755 LVL uz iedzīvotāju. Lai gan rādītājs ir labāks nekā visos apkārtējos novados,
izņemot Jēkabpils novadā, tomēr, vērts atzīmēt, ka Jēkabpils novada rādītājs ir labāks pat par
48%. Tas būtu atsevišķas izpētes vērts jautājums, kādēļ Jēkabpils novadā šis rādītājs ir tik
augsts.
Tabula 15. Saņemtie saimniecību atbalsta līdzekļi uz iedzīvotāju. Avots: LAD.

Balstoties uz LAD pieejamo informāciju par lielākajiem LAD atbalsta finansējuma saņēmējiem
2011.-2012. gadā, var sastādīt sekojošu tabulu. Taču no lielākajiem finansējuma saņēmējiem
novadā, 2 ir reģistrēti ārpus novada.
Tabula 16. 10 lielākie Viesītes novada 2011.-2012. gada LAD atbalsta saņēmēji pēc kopējā saņemtā
atbalsta apjoma. Avots: LAD.

Saņēmējs

ELGF
pārējie

ELGF Tiešie

ELFLA

Valsts
subsīdijas

PSV Viesītes novada pašvaldība

0.00 LVL

0.00 LVL

177281.03
LVL

0.00 LVL

SIA SKN MOTORSPORTS

0.00 LVL

0.00 LVL

95646.00 LVL

0.00 LVL

ZS Saukas pagasta zemnieku

43361.35

12983.67

35346.32 LVL

287.05 LVL
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Kopā
177281.03
LVL
95646.00
LVL
91978.39

saimniecība "LEJAS PALSĀNI"
KS Jēkabpils rajona Saukas
pagasta l/s tehnikas, mašīnu u.c.
darbarīku kopīgās lietošanas un
apkopes kooperatīvā sabiedrība
"RITENIS"

LVL

LVL

41218.47
LVL

4226.21
LVL

12484.30 LVL

0.00 LVL

0.00 LVL

38760.24 LVL

0.00 LVL

0.00 LVL

28087.33 LVL

0.00 LVL

425.82 LVL

26638.61 LVL

0.00 LVL

9460.50
LVL

15569.15
LVL

18728.12 LVL

0.00 LVL

43757.77
LVL

15140.95
LVL

0.00 LVL

27949.42 LVL

0.00 LVL

43090.37
LVL

16372.54
LVL

760.40 LVL

21373.34 LVL

0.00 LVL

38506.28
LVL

18424.79
LVL
19503.67
LVL
20490.79
LVL

SIA SĪPOLI
SIA Dimora
SIA KRAG
KS Jēkabpils raj. Saukas pagasta
lauksaimniecības produkcijas
ražošanas, pārstrādes un
realizācijas kopdarbības
sabiedrība "POCERI"
ZS Viesītes pilsētas ar lauku
teritoriju Piekusa zemnieku
saimniecība "OŠI"
ZS Elkšņu pagasta Putniņa
zemnieku saimniecība
"KUNDZĀNI"

LVL
57928.98
LVL
57185.03
LVL
47591.00
LVL
47555.22
LVL

5.3.4. Lauksaimniecības nozares
Piena lopkopība, gaļas dzīvnieku ražošana
Nozīmīgs Latvijas piena noņēmējs ir kaimiņvalsts Lietuva, kuras piena pārstrādātāji paši
brauc pēc saražotā piena vai tas tiek pārdots caur zemnieku kooperatīviem. Novadā liellopi
veido 55% no visiem dzīvniekiem. Savukārt kopējā mājlopu skaita kāpums gada laikā veido
1,5%.

5
21
2
0
5
33

397
287
168
40
519
1411

62
52
36
0
61
211

10
7
8
0
4
29

7
2
6
0
6
21

5
6
2
0
5
18

Visas novietnes

18
6
34
0
28
86

Novietnes ar
zirgiem

Zirgi

77
68
353
0
180
678

Novietnes ar kazām

Kazas

9
92
10
0
0
111

Novietnes ar aitām

Aitas

911
653
996
0
2049
4609

Novietnes ar
liellopiem

Cūkas

Elkšņu pagasts
Rites pagasts
Saukas pagasts
Viesīte
Viesītes pagasts
KOPĀ:

Citi dzīvnieki - visi

Teritorija

Liellopi

Tabula 17. Dzīvnieku skaits Viesītes novadā 2013.gadā. Avots: Lauksaimniecības datu centrs.

180
165
192
5
268
810

Turklāt pēc Lauksaimniecības datu centra informācijas, no labākajiem ganāmpulkiem pēc
2012./2013. gada pārraudzības datiem par gada izslaukumu, Latvijā labākā saimniecība
grupā ar govju skaitu ganāmpulkā virs seši ir ZS „Kalna Dambrāni“, ar izslaukumu 12826 kg.
Savukārt trešajā vietā ir ZS „Lejas Palsāni”, kas arī atrodas Viesītes novadā un kuras
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izslaukums bija 11963 kg. Viesītes novadā ir vēl 7 saimniecības, kas nodod pienu un audzē
gaļas liellopus, taču to izslaukums ir 6000-9000 kg, tātad no labākajām divām tās atpaliek par
20-50%.
Tabula 18. Labākie ganāmpulki Viesītes novadā 2012./2013. gadā. Avots: Lauksaimniecības datu
centrs.

Atrašanās vieta
Viesītes novadā

Īpašnieks

Govju
skaits

Izslaukums,
kg

Elkšņu pagasts

GUNDARS SATURIŅŠ

13

6605

Rites pagasts

ZS „Polīši”

7

6036

Saukas pagasts

ZS „Lejas Palsāni”

176

11863

Saukas pagasts

ZS „Lauka Zalači”

20

7200

Saukas pagasts

ZS „Ielejas”

43

6673

Viesīte

ZS „Pakaļņi”

21

5502

Viesītes pagasts

ZS „Kalna Dambrāni”

607

12826

Viesītes pagasts

ZS „Skalbes”

29

8965

Viesītes pagasts

ZS „Ābeļi”

27

6777

Taču starp labākajiem ganāmpulkiem un vidējiem ganāmpulkiem iezīmējas arī kvantitatīvā
atšķirība. ZS „Lejas Palsānu” un ZS „Kalna Dambrānu” gadījumā gan skaits, gan izslaukuma
apjoms ievērojami pārsniedz citu īpašnieku ganāmpulkus. Tātad mazā saimniecībā ir
problemātiski uzturēt kvalitatīvus ganāmpulkus.
Iespējams, mazais piensaimniecību skaits ir par iemeslu tam, ka novadā nav attīstījušās
izteiktas un stabilas kooperācijas formas piensaimnieku starpā.
Taču lauksaimniecības nozares attīstības priekšnoteikums ir lielu un vienotu saimniecību un
spēcīgu kooperatīvu izveidošana. Piena lopkopības saimniecību ekonomiski dzīvotspējīgais
lielums ir ne mazāk kā 50 slaucamas govis, t.i., 100 liellopi un ne mazāk kā 500 ha
graudkopības vai citu kultūru sējumi.

Augkopība un augļkopība
Viesītes novada teritorijā ne visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir piemērotas
augkopības (graudkopības) attīstībai, ko nosaka gan teritorijas reljefs, gan augšņu kvalitāte
un klimatiskie apstākļi.
Novadā darbojas kooperatīvs Lemesis, kura viena no darbības jomām ir arī dārzniecība un
lopkopība. Novadā ir arī kooperatīvs Poceri, kura nozare ir augļkopība.
Statistikas dati par sējumu platībām norāda, ka novados vairāk nekā puse sējumu ir vasaras
mieži, bet to iespaido lielais mazo zemnieku saimniecību un naturālo saimniecību īpatsvars,
kurās ziemas kviešus audzē lopbarības vajadzībām. Tikai trešo daļu no sējumu platībām
Latvijā apsaimnieko zemnieku saimniecības ar kopējo platību 300 ha un vairāk. Taču ir
indikācijas, ka nākotnē un arī jau šobrīd kā nopietni spēlētāji tirgū tiks uztvertas
saimniecības, kuras apsaimnieko ne mazāk kā 500 ha, bet optimālais lielums būtu no 10002000 ha.
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Nozares dzīvotspēju nosaka ne tikai zināšanas ekonomikā un mārketingā, bet arī zināšanas
agronomijā – augsne, tās auglība, šķirnes, sēklas kvalitāte, augu maiņa, sējas laiks un
paņēmieni, mēslojums, tā devas un daudzi citi kritēriji.
Tradicionālo lauksaimniecības nozaru attīstības nozīmīgākais atbalsta punkts ir kooperācija,
turklāt nevis veidojot daudzus mazus, bet gan papildinot lielo Latvijas kooperatīvu biedru
rindas, tādējādi kļūstot par nozīmīgiem „spēlētājiem” Eiropas lauksaimniecības produkcijas
tirgos.

Sīkāk aplūkojot augkopības platības, par kurām ir prasīts LAD atbalsts, saskaņā ar
pieejamajiem datiem, lielākās kultūras Viesītes novadā ir ziemas kvieši, vasaras kvieši,
vasaras mieži un auzas. Pārējās kultūras katra veido mazāk nekā 10%. Taču ir konstatējamas
atšķirības procentu īpatsvarā no Latvijā vidējā.
Tabula 19. Kopsavilkums par LAD atbalstam deklarētajām kultūraugu platībām 2013. gadā, ha.
Avots: LAD.
Kopā

Kaņepes

Šķiedras lini

Eļļas lini

Kartupeļi

Vasaras
rapsis

Ziemas
rapsis

Griķi

Auzas

Vasaras
mieži

Ziemas
mieži

Tritikāle

Neretas n.

Rudzi

%

Vasaras
kvieši

Ziemas
kvieši
Viesītes n.

551

584

224

130

0

501

534

114

52

289

45

22

20

0

3066

18,0%

19,0%

7,3%

4,2%

0,0%

16,3%

17,4%

3,7%

1,7%

9,4%

1,5%

0,7%

0,7%

0,0%

100,0%

1278

549

60

132

0

408

508

98

168

215

48

0

0

0

3464

%

36,9%

15,8%

1,7%

3,8%

0,0%

11,8%

14,7%

2,8%

4,8%

6,2%

1,4%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Jaunjelgavas
n.

1269

594

324

35

2

486

390

92

533

291

39

0

0

0

4055

%

31,3%

14,6%

8,0%

0,9%

0,0%

12,0%

9,6%

2,3%

13,1%

7,2%

1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

1159

844

139

12

16

193

327

144

291

708

32

0

0

0

3865

30,0%

21,8%

3,6%

0,3%

0,4%

5,0%

8,5%

3,7%

7,5%

18,3%

0,8%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

2600

2506

695

349

9

1468

1782

162

307

1165

256

27

0

0

11326

23,0%

22,1%

6,1%

3,1%

0,1%

13,0%

15,7%

1,4%

2,7%

10,3%

2,3%

0,2%

0,0%

0,0%

100,0%

954

1085

262

118

0

586

827

251

282

587

49

0

0

0

5001

19,1%

21,7%

5,2%

2,4%

0,0%

11,7%

16,5%

5,0%

5,6%

11,7%

1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

250641

115840

28453

13590

2698

81412

62509

10136

76207

48010

10101

149

241

244

700231

35,8%

16,5%

4,1%

1,9%

0,4%

11,6%

8,9%

1,4%

10,9%

6,9%

1,4%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Salas n.
%
Jēkabpils n.
%
Aknīstes n.
%
Latvijā
kopā:
%

Var identificēt piecas būtiskas atšķirības starp lauksaimniecības zemes izmantošanas
tendenču atšķirībām Viesītes novadā un Latvijā kopumā:
1) Ziemas kviešu audzēšana Viesītes novadā ir divas reizes mazākā īpatsvarā kā Latvijā
kopumā. Salīdzinājumā ar apkārtējiem novadiem, tikai Aknīstes novadā ir līdzīga
tendence;
2) Auzu audzēšanas īpatsvars Viesītes novadā ir divas reizes lielāks kā vidēji Latvijā.
Salīdzinot ar apkārtējiem novadiem, tas ir lielākais īpatsvars tuvākajā apkārtnē. Taču
līdzīgas tendences ir konstatējamas arī Neretas, Jēkabpils un Aknīstes novados.
Tādējādi var runāt par izteikti populāru auzu kultūru šajā reģionā, kas liek par
iespējamu nepieciešamību veicināt un stiprināt šādu specializāciju;
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3) Ziemas rapša audzēšana Viesītes novadā ir vairāk nekā piecas reizes mazākā
īpatsvarā kā Latvijā kopumā. Ar zināmu līdzību Neretas novadā, bet pamatā šī
tendence ir raksturīga tikai Viesītes novadam;
4) Viesītes novadā atrodas 14% no visas Latvijas teritorijā ar eļļas liniem
apsaimniekotās platības. Ir atrodama līdzība ar Jēkabpils novadu, kurā tiek audzēti
18% Latvijas eļļas linu. Tas liecina par šajā areālā eksistējošu specializāciju uz Latvijas
līmenī izteikti retu kultūru. Iespējams, reģionam ir zināmas priekšrocības šīs kultūras
audzēšanā un to būtu jāpopularizē.
5) Viesītes novadā atrodas 8% no visas Latvijas teritorijā ar šķiedras liniem
apsaimniekotās platības. Īpatnēji, ka Viesītes novads šajā aspektā ir unikāls
salīdzinājumā ar apkārtējiem novadiem. Negatīva gan ir tendence, ka lini ir jāved līdz
Rēzeknei, kas nozīmē, ka Viesītes novadā audzēto linu konkurētspēja var
pazemināties, Rēzeknes tuvumā esošajiem zemniekiem aktīvāk pievēršoties šīs
kultūras audzēšanai. Izteikti limitējoši gan ir tas, ka linus audzē novadā tikai viena
saimniecība un linu audzēšanu limitē dārgās un specifiskās iekārtas, kas
nepieciešamas darbā ar tiem. Tādēļ nevar prognozēt, ka būs liela interese citām
zemnieku saimniecībām sākt šī auga ražošanu.
Īpaši interesanta ir statistika par auzām. Balstoties uz AS Rīgas Dzirnavnieks informāciju,
šobrīd auzu kultūra Latvijā galvenokārt tiekot audzēta ar nolūku to izmantot kā lopbarības
izejmateriālu. Tāpat nereti auzas tiekot stādītas kā «pārejas kultūra», kad pamata kultūra
tiek sēta citviet un attiecīgā platība uz šo laika periodu tiek apstādīta ar auzām, tostarp, lai
lauki neaizaugtu ar nezālēm.19 Arī pēc CSP datiem kopraža un ražība auzām pēdējos gados
aug. Taču pēc AS „Rīgas dzirnavnieks” datiem Latvijā ļoti mazs īpatsvars izaudzēto auzu
atbilst augstākajiem kvalitātes standartiem, kas būtu izmantojamas pārtikas produktu
ražošanā. Kopumā Latvijā ir tikai dažas zemnieku saimniecības, kas specializējušās šajā nišā,
savukārt lielākā daļa lauksaimnieku auzu kultūru pamatā kultivē kā lopbarības pamata
izejvielu. Taču ņemot vērā, ka tendence ēst un kopumā dzīvot veselīgāk pēdējo gadu laikā
veicinājusi pieprasījumu pēc graudaugu produktiem, īpaši auzu pārslām, tad ražotājam šī
brīža kvalitatīvu auzu pārslu piedāvājums ir stipri nepietiekams un kvalitatīvu auzu niša
Latvijā vērtējama kā ļoti perspektīva. Būtu vērtīgi izvērtēt Viesītes novada saimniecību
konkurētspēju auzu audzēšanā un popularizēt šo kultūru. Taču, ir jāņem arī vērā, ka vismaz
daļā gadījumu auzas tiek audzētas noplicinātās zemēs, tātad, auzas var signalizēt par zemiem
ienākumiem, nevis par to, ka eksistē reģionālas konkurences priekšrocības. Tādēļ, būtiski ir
attīstīt auzu produktu ar augstāku pievienoto vērtību radīšanu novadā. Tas mazinātu arī
līdzšinējo pieredzi, kad vairākām novada ZS ir bijušas grūtības atrast noietu auzām.
Viesītes novadā Lones un Saukas pagastā ir attīstīta arī ābolu audzēšana. Lai gan ražas
apjomi gadu no gada ir dažādas, tomēr novadā kopumā arī neražas gados ir ekonomiski
atmaksājas. Turklāt, ābolu tendencēm ir tendence kāpt. Ne tikai Viesītes novada, bet arī
visas Latvijas ābolu ražotājiem ir sarežģīti konkurēt ar ievestajiem āboliem cenas ziņā20.
Tomēr patēriņš ir ievērojams un visa izaudzētā ābolu raža tiek veiksmīgi realizēta gan vietējā
tirgū, gan arī pie daudzajiem individuālajiem pircējiem. Turklāt lielākie ražotāji un
kooperatīvi, piemēram, kooperatīvs Poceri, var piedāvāt pietiekoši lielus apjomus lai varētu
sadarboties ar lielveikalu tīkliem, kas arī veido lielāko noietu.
Līdzīgi kā daudzviet Latvijā, arī Viesītes novada augļkopjiem grūtības sagādā speciālās dārzu
apstrādes tehnikas trūkums, šķirojamās un pakojamās tehnikas, kā arī aukstumiekārtām

19

L.Petrāne. Augstas kvalitātes auzas Latvijā esot neaizpildīta niša. Dienas Bizness.
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/augstas-kvalitates-auzas-latvija-esot-neaizpildita-nisa370654 (Skatīts 10.12.2013.)
20
Balstoties uz CSP datiem.
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aprīkota piegādes transporta trūkums.21 Augļu glabātuvju trūkums arī ir bieža problēma,
taču Viesītes novadā šobrīd tā nav būtiska nepilnība.
Pasaules prakse rāda, ka vienam produktu tipam sasniedzot pietiekoši lielu apjomu konkrētā
reģionā, sāk rasties atvasināti ar paša ražošanu tiešā veidā nesaistīti uzņēmumi. Tā, ābolu
ražošanas reģionos var atrast ābolu cidra, ābolu vīna, ābola siera kūku, ābolu čipsu, ābolu
medus, ābolu maizes, kā arī muzeju un mākslas galeriju piedāvājumu ar ābolu motīviem.
Turklāt visi šie atvasinātie produkti ir ar augstāku pievienoto vērtību kā paši āboli. Tāpat
jāņem vērā, ka šādi produkti ar augstāku pievienoto vērtību tiešā veidā vairs nekonkurē ar
importētajiem, piemēram, poļu āboliem. Sekmīgi turpinoties šī sektora izaugsmei, arī
Viesītes novadā vietējie amatnieki, dzērienu un ēdienu ražotāji būtu ieguvēji un reģiona
piedāvājuma stiprinātāji, ja veidotu vietējā produkcijā balstītus piedāvājumus. Kā prakse
rāda, tas var sekmīgi izpausties pat mākslā.

Bioloģiskā lauksaimniecība
Viesītes novada un Sēlijas reģiona teritorijas kopumā ir piemērotas bioloģiskās
lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Bioloģiskā lauksaimniecības produkcija ir pieprasīta
Eiropas tirgos, bet, lai to nogādātu līdz patērētājam, bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas
realizācijas ciklam ir jābūt tādam pašam kā tradicionālās lauksaimniecības produkcijai. Šobrīd
novada bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas realizācijas galvenais šķērslis ir mazie
apjomi, jo lielākā daļa bioloģisko saimniecību ir drīzāk naturālās saimniecības, kā rezultātā
pārstrādātājiem nav iespējams atvērt bioloģisko produktu ražošanas līniju.
Lielākā daļa bioloģisko saimniecību ir daudznozaru. Turklāt lielu daļu bioloģiskās produkcijas
turpina realizēt, nenodalot to no konvencionālās produkcijas.
Kā bioloģiskās lauksaimniecības šobrīd Viesītes novadā tiek identificētas tikai ZS
„Bērtmināni” un ZS „Muižnieki”.
Bioloģiskās lauksaimniecības ražošanai Viesītes novadā ir nākotne, bet tikai gadījumā, ja
iegūtās bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas apjoms būs ne mazāks kā konvenciālās
lauksaimniecības produkcija. Nelielu bioloģisko saimniecību nākotne ir tikai kā neliels, lokāla
mēroga papildus piedāvājums. Tas nozīmē, ka ir būtiski jāaug bioloģiskās lauksaimniecības
produkcijas apjomiem, lai tā kļūtu starptautiski konkurētspējīga.
Vēl viena bioloģiskās lauksaimniecības priekšrocība ir, ka tā parasti veicina vidi, kur
vienkopus ir daudzas lauksaimniecības nozares (biškopība, aitkopība, zirgkopība, utt.), kas
tādējādi rada labu vidi lauku tūrisma attīstībai ar viesu mājām, mājamatniekiem, u.c.
pakalpojumiem.

5.3.5. Pārtikas produktu ražošana
Viena no visstingrāk reglamentētajām uzņēmējdarbības jomām ir pārtikas aprite. Cilvēkiem,
kas kā komersanti iesaistās kādā no pārtikas aprites posmiem, ir jābūt gataviem ievērot
virkni normatīvo aktu prasību - gan Eiropas Savienības regulas un lēmumus, gan Latvijas
likumus un Ministru Kabineta noteikumus. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par pārtikas
nekaitīgumu un kvalitāti atbildīgs ir pārtikas uzņēmums. Lai garantētu patērētājiem drošu un
nekaitīgu pārtiku, pārtikas uzņēmumiem ir jāievieš paškontroles sistēma, kas ietver katra
pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kas ir kritiski
jeb bīstami pārtikas drošībai un nekaitīgumam, un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības
procedūras šajos posmos. Tādēļ Pārtikas un veterinārā dienesta datu bāzi var izmantot, lai
21

Rudzāte M. Nozares eksperta ziņojums augļkopībā. Latvijas augļkopju asociācija. 2011. Latvija.
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apzinātu pārtikas produktu ražošanas sektoru Viesītes novadā. Reģistrētie uzņēmumi ir
apkopoti PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā. Uzņēmumi, kuri nav reģistrēti PVD,
uzskatāmi par tādiem, kas veic nelegālu uzņēmējdarbību.
Tabula 20. PVD datu bāzē reģistrēto uzņēmumu skaits pa darbības veidiem. Avots: PVD.

Darbības veids

Reģistrēto uzņēmumu skaits

Biškopība

39

Mazumtirdzniecība

26

Ēdināšanas pakalpojumi

9

Augu produktu ražošana

5

Aptieka

4

Akvakultūras dzīvnieku audzētava

4

Primārā ražotne

3

Lauksaimniecības produkcijas pārvadāšana

3

Mājražotājs

3

Veterinārārsta pakalpojumi

2

Cits

2

Labības apstrāde un pārstrāde

1

Kopā

101

Var konstatēt, ka vietējie ražotāji, iespējams, atrastu arī vietējo noietu pietiekoši lielu, lai
uzsāktu dzērienu ražošanu, jo šobrīd novadā nav reģistrēts neviens dzērienu ražotājs. Zemais
mājas ražotāju skaits, iespējams, ir saistāms ar to, ka daļa mājražotāju nevēlas reģistrēties
PVD. Salīdzinoši lielais biškopības uzņēmumu skaits norāda, ka novadā ir potenciāls attīstīt
biškopības produktu tālāku pārstrādi.
Biškopības ražotāji, lai gan daudzskaitlīgi, pamatā ir mazi, un atrodas iedzīvotāju piemājas
saimniecībās, kur dravošana notiek ļoti ekstensīvi un kur bišu saimes tiek turētas galvenokārt
prieka pēc un lai radītu nelielus papildus ienākumus ģimenes budžetā. Šīs dravas ir nelielas –
tajās nav vairāk par piecām līdz deviņām bišu saimēm, nereti to īpašniekiem nav speciālas
izglītības biškopībā. Komerciāli nozīmīgā līmenī ar biškopību novadā nodarbojas faktiski tikai
viena saimniecība – ZS „Žubītes”. Taču arī tā biškopību apvieno ar augkopību un lopkopību.
Attiecībā uz pārtiku, ir jāņem vērā arī PVD inspektoru atzinumi par pārtikas normu
ievērošanu, jo tas var indikatīvi norādīt uz produkcijas kvalitāti. Vērtējumi tiek doti šādi: „A”,
ja pēdējās pārbaudes laikā inspektori uzņēmumā konstatējuši pilnīgu atbilstību pārtikas
apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; „B”, ja ir atbilstība pārtikas apriti
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, taču konstatētas neatbilstības, kas neietekmē
pārtikas nekaitīgumu un drošumu; „C”, ja ir neatbilstība pārtikas apriti reglamentējošo
normatīvo aktu prasībām. Viesītes novadā „A” novērtējumu ir saņēmuši 11 jeb 11%
uzņēmumu; „B” novērtējumu 73 jeb 73%, savukārt 17 jeb 17% nav saņēmuši novērtējumu.
Līdz ar to var konstatēt, ka lielākajai daļa novada pārtikas ražotāju (73%) ir jāpilnveido
ražotās pārtikas kvalitāte, jo tas orientējoši var nozīmēt, ka „B” novērtējumu saņēmušie
pārtikas ražotāji ražo pārtiku ar zemāku pievienoto vērtību, ar mazāku eksportspēju un
pārtiku, kas ir mazāk pievilcīga novada apmeklētājiem.
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5.3.6.

Bioloģiskās un integrētās pārtikas audzēšanas un pārstrādes
nozares stiprās puses, iespējas, vēlmes un rezultāti

Stiprās puses

Iespējas

 Ir dažas spēcīgas saimniecības, kurām ir
augsts attīstības potenciāls

 Vietējā zīmola izveide
 Novada preču mārketinga programma
balstoties uz produktiem - āboli, auzas un
lini

 Auzu audzēšanas specializācija
 Eļļas un šķiedras linu specializācija

 Veicināt un motivēt ražotājus veidot
augstākas vērtības preces no Viesītes
novadam raksturīgajiem produktiem.

 Augļkopības specializācija

 Kooperēšanās uz iepirkumu un
tirdzniecību
 Pašvaldības iepirkumi
 Uzlabot sadarbību graudu novākšanā,
žāvēšanā un transportēšanā
 Paplašināt netradicionālo lauksaimniecību
Vēlmes

Rezultāti

 Palielināt ražošanas apjomus

 Pārtikas audzēšanas un pārstrādes
uzņēmējdarbības izaugsmes apjomi ir
būtiski auguši

 Paaugstināt konkurētspēju lielākam
zemnieku saimniecību skaitam
 Nostiprināt novada konkurences
priekšrocības auzu un linu audzēšanā

 Audzis eksports

5.4. Mežsaimniecības un kokapstrādes nozare Viesītes novadā
Pēc statistiskās saimniecisko darbību klasifikācijas NACE 2. red. šajā sadaļā tiek apskatītas
sekojošas nozares:
Skaits
novadā

Kods

Nozare

Apraksts

02

Mežsaimniecība
un mežistrāde

Šajā nodaļā ietilpst apaļkoku ieguve, kā arī citu 36
savvaļas mežsaimniecības produktu ieguve un
savākšana. Turklāt kokmateriālu ieguvē, veicot
mežsaimnieciskos pasākumus, tiek iegūti produkti,
kam veic nelielu apstrādi, piemēram, malka, kokogles
un apaļkoki, ko izmanto neapstrādātus (šahtu balsti,
papīrmalka u. c.). Šīs darbības var veikt dabiskajos vai
stādītajos mežos.
Šī nodaļa neattiecas uz turpmāku kokapstrādi, sākot
no kokmateriālu zāģēšanas un meža stādīšanas

16

Koksnes, koka
un korķa

Šajā nodaļā ietilpst tādu koka izstrādājumu ražošana 8
kā kokmateriāli, saplāksnis, finieris, koka tara, parketa
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izstrādājumu
ražošana,
izņemot
mēbeles; salmu
un pīto
izstrādājumu
ražošana

dēlīši, koka spāres un rūpnieciski ražotas saliekamās
koka ēkas. Ražošanas procesi ietver zāģēšanu,
ēvelēšanu, frēzēšanu (šķērsevelēšanu), laminēšanu un
koka izstrādājumu montēšanu, sākot no baļķiem, ko
sagriež klučos vai citādas formas kokmateriālos, ko vēl
pēc tam var griezt vai profilēt ar virpām vai citiem
ēvelēšanas
un
profilēšanas
instrumentiem.
Kokmateriālus vai citas pārveidotās koka veidnes bieži
var arī ēvelēt vai nogludināt un samontēt par
galaproduktiem, piemēram, koka tarai.

5.4.1. Pieejamie resursi un to analīze
Viesītes novada kopējā platība ir 65054.6 ha un faktiskā meža zeme aizņem 55% jeb 35872.0
ha no tās. 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 veidiem, 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.
Attēls Nr. 14. Zemes sadalījums pēc īpašnieku un piekritīgo zemju grupām. Avots: VZD
2%

1%

3%

Fizisko personu īpašumā
11%

Valstij piekrītīga zeme
Juridisko personu īpašumā

47%

Pārējās zemes
Pašvaldībai piekrītīga zeme

36%

Pašvaldību zeme

Viesītes novada valsts apsaimniekošanā esošie meži ir Dienvidlatgales mežsaimniecības
pārvaldē. Dienvidlatgales mežsaimniecība ar apsaimniekošanā esošajām meža platībām ir
izvietota četrpadsmit novadu teritorijās. Tās administratīvais centrs atrodas Līvānu novada
Līvānu pilsētā. Kopējā apsaimniekojamā platība ir 187 402 ha. Meža masīvi mežsaimniecības
teritorijā izvietoti ļoti sadrumstaloti, kas apgrūtina mežu efektīvu apsaimniekošanu.
Kompaktākie meža iecirkņi ir Viesītes un Ābeļu novados, kas nozīmē, ka tajos ir salīdzinoši
vieglāk realizēt mežu ciršanas procesu.

Tabula 21. Dienvidlatgales mežsaimniecības sadalījums meža iecirkņos

Iecirknis
12321. Viesīte

Platība, ha
30062
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12322. Ābeļi
12323. Preiļi
12324. Aknīste
12325. Nīcgale
12326. Krāslava
12327. Svente
kopā:

28651.3
32632.9
27822.4
28682.3
18045.9
21505.7
187 402.5

Dienvidlatgales mežsaimniecība ieplānojusi 2014.-2015. gadā Viesītes novadā realizēt
vairākus mežu autoceļu tīklu būves un remontdarbus: jaunais ceļš (367-370.kv.) – būve, 2,1
km; Mežadrusti - Priekšāres (285-287.kv.) – rekonstrukcija, 1,7 km; Zīlīšu ceļš –
rekonstrukcija, 2,2 km; Stirniņas – Vēžu polderis – rekonstrukcija, 3,5 km. Tādējādi var
prognozēt, ka būtiski uzlabojumi vai izmaiņas mežu autoceļu tīklā tuvākajos divos gados nav
gaidāmas – kopējais rekonstruējamo un izbūvējamo autoceļu garums ir 8,5 km.
Savukārt meža meliorācijas sistēmu renovācija 2014.-2015.gadā Viesītes novadā ir paredzēta
– Līdumniekos un Sūneklī, ar kopējo objektu platību 1850 ha.

Dienvidlatgales mežsaimniecībā galvenie koksnes patērētāji jeb pircēji ir:




izstrādātāji, kuriem ir ilgtermiņa mežizstrādes līgums;
struktūrvienība LVM Mežsaimniecība „Koksnes produktu ražošana un piegāde”;
zemās kvalitātes (malkas) cirsmu pircēji.

Platības, uz kurām ir noslēgti ilgtermiņa mežizstrādes līgumi aizņem 25 902,7 ha, kas ir
13,83%
no
kopējās
mežsaimniecības platības. Pēc
Dienvidlatgales mežsaimniecības
informācijas,
pašlaik
mežsaimniecībai spēkā ir 9
ilgtermiņa mežizstrādes līgumi, no
kuriem lielākie ir SIA „Krebsar”,
SIA „KV Mežnieks”, SIA KU
„Latsin”, SIA „Jaungrīva”.
Viesītes novadā atrodas arī 8
Natura 2000 teritorijas, kurās ir
ierobežojumi
attiecībā
uz
saimniecisko darbību. Taču tajās
var realizēt, piemēram, dabas un
putnu vērošanas tūrismu. Šīs
teritorijas ir attēlotas sekojošajā
kartē. Lielākā šāda teritorija ir
Saukas dabas parks.
Attēls Nr. 15. Natura 2000 teritorijas
Viesītes novadā. Avots: LR Dabas
aizsardzības pārvaldes dati.
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Balstoties uz CSP datiem, var gūt secinājumus par kokmateriālu cenām un to izmaiņām.
2013. gada pusgadā salīdzinājumā ar 2012. gadu apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas
kāpušas skujkoku sortimentiem par 11%, savukārt bērza apaļkoku cenas svārstījušās atkarībā
no izmēra – tievākajam sortimentam cenas nedaudz pazeminājušās, resnākajam
sortimentam pieaugušas.
Tabula 22. Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu
sortimentiem, Ls/m3.

Sortiments
diametrs līdz 14 cm
diametrs 14-18 cm
Priede
diametrs 18-26 cm
diametrs virs 26 cm
diametrs līdz 14 cm
diametrs 14-18 cm
Egle
diametrs 18-26 cm
diametrs virs 26 cm
diametrs 18-24 cm
Bērzs
diametrs virs 24 cm
diametrs 18-24 cm
Melnalksnis
diametrs virs 24 cm
diametrs 18-24 cm
Apse
diametrs virs 24 cm
A kategorija
Bērza
finierkluči B kategorija
Taras kluči (lapu koku)

2011.gada 2011.gada 2012.gada 2012.gada 2013.gada
1.pusgads 2.pusgads 1.pusgads 2.pusgads 1.pusgads
31.05
39.86
43.57
46.04
31.58
41.06
43.48
42.14
32.50
35.05
25.80
31.36
25.57
28.98
40.32
39.29
26.14

30.45
38.51
42.12
44.76
29.68
41.39
43.56
44.94
33.81
35.28
24.49
31.47
26.21
29.94
42.69
40.62
25.67

27.94
40.52
43.26
43.89
30.66
40.39
44.22
45.86
34.08
38.34
23.26
33.26
23.63
29.21
44.73
39.25
24.23

27.55
39.77
43.55
44.85
30.07
41.58
45.09
46.00
36.37
39.07
23.03
30.57
24.67
29.46
44.48
39.26
24.87

↑ 30.37
↑ 45.24
↑ 47.36
↑ 51.95
↑ 32.87
↑ 46.52
↑ 52.16
↑ 52.77
↑ 34.62
↑ 41.52
↑ 26.02
↓ 30.58
↑ 26.24
↑ 30.53
↑ 41.84
↓ 38.28
↓ 25.83

Savukārt no politikas uzraudzības un atbalsta perspektīvas, Viesītes novada meži atrodas
Valsts mežu dienesta Sēlijas virsmežniecības pārraudzībā. Un attiecībā uz plānotajiem
koksnes ciršanas apjomiem kailcirtēs pēc cirtes caurmēra (m3 uz ha), Valsts mežu dienesta
dati ir sekojoši.
Tabula 23. Ciršanas apliecinājumos uzrādītie plānotie ciršanas apjomi galvenajā cirtē pēc galvenās
cirtes caurmēra sasniegšanas no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. oktobrim.

Sēlijas virsmežniecības ietvaros apgaitas Viesītes novadā veic 6 mežziņi.
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Latvijas Valsts mežu vērtējums par plānotajiem koksnes apjomiem no galvenās cirtes ir tādi,
ka tas samazināsies, lai uzturētu kokmateriālu cenu līmeni, kā arī lai sekmētu privātā meža
apsaimniekošanu. Vismaz līdz 2015.gadam būtiskas izmaiņas šajās tendencēs nav gaidāmas.

5.4.2. Pārrobežu sadarbības iespējas
Viesītes novadam ir kopēja robeža ar Lietuvas Republiku. Turklāt gan Viesītes novadā, gan arī
tuvākajā Lietuvas pierobežā ir lielas mežu platības, kas tuvina reģionu un uzņēmumu
intereses. Sadarbība mežu jomā ir plaša un ir skārusi visas jomas, no normatīvajiem aktiem
līdz nozaru sadarbībai un izglītībai.
Tāpat Lietuva jau ir un turpinās būt gan svarīgs esošs, gan augstas perspektīvas eksporta
tirgus. Viena no iespējām, kā uzņēmēji varētu atrast jaunus eksporta tirgus, ir piedalīties
konkrētas valsts specializētajās izstādēs. Vairāku Latvijas pašvaldību pieredze, piemēram,
Ķekavas novadā, liecina, ka aktīva novada deputātu iesaistīšanās kontaktu un novada
uzņēmēju interešu veicināšanā ārzemēs var nest pozitīvus rezultātus.

5.4.3. Izglītības iespējas
Meža nozares konkurētspējas un produktivitātes celšanā svarīgu lomu ieņem izglītība, kas
ļauj veicināt uzņēmumos produktu attīstību ar augstu pievienoto vērtību, kā arī ļauj
nodrošināt efektīvāku uzņēmuma darbību. Šī mērķa realizēšanā meža nozares izglītības jomā
strādā vairākas izglītības iestādes, no tām lielākās ir:




Ogres
Meža
tehnikums,
programmas
„Mežsaimniecība”
(kvalifikācija
„mežsaimniecības tehniķis”), „Mežsaimniecības tehnika” (kvalifikācija „meža
tehnikas mehāniķis”) un „Būvdarbi” (kvalifikācija „namdaris”);
Rīgas Valsts tehnikuma Kokapstrādes centrs, kurā tiek gatavoti kokapstrādes
speciālisti, gatavi darbam kokapstrādes, galdniecības un mēbeļu izgatavošanas
uzņēmumos;
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte, kura ir vienīgā vieta Latvijā
kur var apgūt augstāko izglītību meža nozarē - bakalaura programmā „Mežzinātne”
un profesionālā bakalaura programmās „Mežinženieris” un „Kokapstrāde”.

Tāpat dažādas biedrības un institūti realizē apmācību projektus, kvalifikācijas celšanas
kursus, u.c. tālākizglītības pasākumus. Šādas aktivitātes ceļ kvalifikāciju, darba produktivitāti
un meža apsaimniekošanas konkurētspēju.
Viesītes novada ietvaros apgūt profesionālo vai tālākizglītību meža nozarē nav iespējams.
Taču Viesītes novadam tuvākā ar meža nozari saistītā izglītības iestāde ir Aizkraukles
profesionālā vidusskola, kurā var apgūt būvizstrādājumu galdnieka profesiju un viengadīgo
galdnieka diplomu. Savukārt Jēkabpilī ir Profesionālās izglītības, tālākizglītības un
eksaminācijas centra filiāle, kurā var apgūt galdnieka un mežstrādnieka izglītību.
Tālākizglītības centri un to piedāvātās programmas ātrāk reaģē uz tirgus pieprasījumu,
pieaicinot nepieciešamos mācību spēkus kursu pasniegšanas vietās, nepieciešamajā vietā
Latvijā. Iespējams, Viesītes novadam būtu nepieciešama šādu programmu un speciālistu
regulāra vai daļēji regulāra norise.

5.4.4. Zinātne
Lai nodrošinātu meža nozares attīstību Latvijā, attīstot jaunu tehnoloģiju un produktu
izstrādi, darbojas vairākas zinātniskās institūcijas:
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Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”;
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts;
Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts;
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte.

Taču Viesītes novadā šīm organizācijām sadarbības partneru nav.

5.4.5. Viesītes novada uzņēmumi
Novadā ir reģistrēti tikai daži uzņēmumi, kas nodarbojas ar kokapstrādi – SIA „Sīpoli”, SIA
„Āres J & T”, ZS „Madaras”, SIA „Kalnabērzi” un ZS „Mūrnieki”. Savukārt mežizstrādes
pakalpojumus novadā sniedz ZS „Bisenieki”, SIA „DK Veiksme”, ZS „Dzeņi”, ZS „Gravas”, ZS
„Kazāki”, ZS „Mežnoras”, ZS „Mež-Tūr”, ZS „Pureņi”, SIA „Slokas Z”, ZS „Meža Kūleņi” un ZS
„Meža Drusti”.
Tā kā daļa uzņēmumu reģistrēti citā juridiskā adresē, nevis Viesītes novadā, vai arī
uzņēmums ir norādījis citu pamatdarbības veidu, tad plašāku pārskatu par mežsaimniecības
un kokapstrādes sektora aktīvajiem uzņēmumiem var sniegt Latvijas meža dienesta
uzņēmumu datu bāze.

5.4.6. Secinājumi un attīstības priekšnosacījumi









Novadā tiek realizēti mežsaimniecības, mežizstrādes un koka izejas materiālu
pirmapstrādes, taču netiek ražoti koka produkti ar augstu pievienoto vērtību.
Zemkopības ministrijas prognozes liecina, ka būtiski pieaugs loģistikas nozīme, kas ir
ievērojama izmaksu komponente22. Tādējādi infrastruktūras kvalitāte tiešā veidā
ietekmēs nozares attīstību novadā.
Latvijas kokrūpniecības federācija uzskata, ka pašvaldības ir vieni no aģentiem,
kuriem ir jāveicina koksnes tālākapstrādes sektora attīstība – ar investīcijām
tehnoloģijā un zinātnē, vietējā tirgus stimulēšanā ar iepirkumu palīdzību (koksne
sabiedriskās celtnēs, u.tml.), u.c.23 Tieši tālākapstrādes sektora attīstība noteiks
konkurētspējas saglabāšanos ilgtermiņā. Savukārt pieprasījums vietējā tirgū ir
vissvarīgākais mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo tiem ir nepieciešams ilgāks
sākotnējās izaugsmes posms, kurā vietējais tirgus sastāda 60%-100% no pārdošanas
apjoma. Tāpat MVK attīstība būs atkarīga no pieejamajiem izejmateriāliem,
kvalificēta darbaspēka un atbalsta izpētei un attīstībai.
Pieredzes apmaiņa, labo piemēru analīze un citas sadarbības un korporācijas
veidošana ir iespējama un vēlama.
Sniedzot atbalstu MVK projektu sagatavošanā var palielināt to sekmību.
Pēc Latvijas kokrūpniecības federācijas novērtējuma celulozes ražošana drīzumā
pārvietosies uz reģioniem ar siltāku klimatu, kur koksne aug ātrāk, tādēļ būtu
jāizvairās veicināt celulozes ražošanu.
MVK trūkst informācijas par attīstības iespējām un sadarbību starp nozarēm un
uzņēmējiem. Informācijas dienas, diskusijas un citi pasākumi var kalpot kā
risinājums.

22

Rudzāte M. Nozares eksperta ziņojums augļkopībā. Latvijas augļkopju asociācija. 2011. Latvija.
Peejams:
www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/15/88/MN_pet_2_p_prezentacija.pdf
(Skatīts 02.03.2014.)
23
Kristaps Klauss. Potenciāls, izaicinājumi un risinājumi. Latvijas Kokrūpniecības federācija. 2012.g.
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Kā spēcīga metode vietējās koksnes nozares veicināšanai var kalpot lielāku
uzņēmumu filiāļu atvēršanas veicināšana novadā un mazāku vietējo uzņēmumu
piesaistīšana tiem par apakšuzņēmējiem.
Viesītes novadā trūkst koksnes nozares biedrību un citu nozares politikas
līdzdalībnieku. Veicinot šīs sabiedriskās aktivitātes, var spēcināt nozari kopumā.

Stiprās puses

Iespējas

 Liela mežu platība

 Koka amatniecības attīstība

 Mežizstrāde un koka izejas materiālu
pirmapstrāde

 Koka pārstrādes uzņēmumu filiāļu
atvēršana novadā

Vēlmes

Rezultāti

 Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana

 Novadā ir mežizstrāde, koka produktu
pirmsapstrāde un pārstrāde

 Stabila daudzpakāpju mežsaimniecības un
kokapstrādes sektora eksistence

 Koksnes tālākapstrādes veicināšana ar
pašvaldības pasūtījumiem

5.5. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstība
Kods

Nozare

Apraksts

Skaits
novadā

03.12

Saldūdens
zvejniecība

Šajā klasē ietilpst:

0

03.20

Akvakultūra



komerciālā zveja iekšējos ūdeņos;



saldūdens vēžveidīgo un mīkstmiešu ieguve;



saldūdens dzīvnieku sagūstīšana

Šajā grupā ietilpst “akvakultūra” (jeb zivkopība), t. i., ražošanas
process, kurā notiek ūdens organismu (zivju, mīkstmiešu, vēžveidīgo,
augu, krokodilu, aligatoru un abinieku) kultivēšana vai audzēšana
(ietverot savākšanu), izmantojot metodes, kas paredzētas, lai
palielinātu attiecīgo organismu ražošanu, pārsniedzot apjomu, ko
dabiski saražo vide (piemēram, regulāra krājumu uzturēšana,
barošana un aizsargāšana no plēsoņām).

Pēc PVD
informāci
jas - 4

Kultivēšana/audzēšana attiecas uz iepriekš minēto organismu
audzēšanu līdz to noteiktam un/vai nobriešanas posmam nebrīves
apstākļos. Turklāt akvakultūra ietver arī atsevišķu organismu
atrašanos individuālā, kopējā vai valsts īpašumā visā audzēšanas vai
kultivēšanas posmā līdz pat to savākšanai.
08

Pārējā
ieguves
rūpniecība
un karjeru
izstrāde

Šajā nodaļā ietilpst ne tikai ieguve no raktuvēm vai karjeriem, bet arī
aluviālo nogulumu bagarēšana, iežu drupināšana un sāļo purvu
izmantošana. Iegūtos izstrādājumus izmanto galvenokārt būvniecībā
(piemēram, smiltis, akmeņus u. c.), materiālu ražošanā (piemēram,
māls, ģipsis, kalcijs u. c.), ķīmisku vielu ražošanā utt.

Pēc CSP
informāci
jas - 0

C
sadaļa

Apstrādes
rūpniecība

Apstrādes rūpniecība ietver materiālu, vielu vai sastāvdaļu fizisku vai
ķīmisku pārveidošanu par jauniem produktiem, kaut gan to nevar
izmantot kā vienīgo vispārējo kritēriju apstrādes rūpniecības

12
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definēšanā (sk. piezīmi turpmāk par atkritumu pārstrādi).
Pārveidotie materiāli, vielas vai sastāvdaļas ir izejvielas, kas ir
lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, ieguves
rūpniecības vai karjeru izstrādes izstrādājumi, kā arī citu ražošanas
darbību izstrādājumi. Preču būtiska pārveidošana, atjaunošana vai
rekonstrukcija pārsvarā tiek uzskatīta par apstrādes rūpniecību.
F
sadaļa

Būvniecība

Šajā sadaļā ietilpst ēku un civilo inženierbūvju vispārējā un
specializētā būvniecība. Tā ietver jauno būvniecību, remontdarbus,
pārbūvi un renovāciju, saliekamo būvju vai konstrukciju montāžu
būvlaukumā, kā arī pagaidu rakstura būvju būvniecību.

3

G
sadaļa

Vairumtirdzn
iecība un
mazumtirdz
niecība;

Šajā sadaļā ietilpst jebkāda veida preču vairumtirdzniecība un
mazumtirdzniecība (t. i., pārdošana bez pārveidošanas) un ar preču
pārdošanu saistītu pakalpojumu sniegšana. Vairumtirdzniecība un
mazumtirdzniecība ir preču izplatīšanas procesa pēdējais posms.
Šajā sadaļa ietilpst arī automobiļu un motociklu remonts.
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automobiļu
un
motociklu
remonts
M
sadaļa

Profesionālie
, zinātniskie
un tehniskie
pakalpojumi

Šī sadaļa ietver specializētas profesionālās, zinātniskās un tehniskās
darbības. Lai veiktu šīs darbības, vajadzīgs augsts apmācības līmenis,
un, tās veicot, lietotājiem kļūst pieejamas specializētas zināšanas un
prasmes.

8

N
sadaļa

Administratī
vo
un
apkalpojošo
dienestu
darbība

Šī sadaļa ietver dažādas darbības, ar kurām tiek atbalstītas vispārējas
saimnieciskas darbības. Šīs darbības atšķiras no M sadaļā
klasificētajām, jo to galvenais mērķis nav specializētu zināšanu
nodošana.

2

S
sadaļa

Citi
pakalpojumi

Šī sadaļa (kā atlikusī kategorija) ietver organizāciju darbību, datoru,
individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības preču
remontu un dažādus citur neklasificētus individuālus pakalpojumus.
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5.5.1. Saldūdens zvejniecība un akvakultūra
Ūdens objektu zeme novadā veido 4%. Taču uz pētījuma veikšanas brīdi Viesītes novadā
rūpnieciskā zveja tiek veikta tikai pašpatēriņam, nosakot vienam pieteicējam – fiziskai
personai (ne mājsaimniecībai) 50 m tīkla limitu, līdz ar to no šīs resursu izmantošanas
pašvaldības budžets ienākumus nesaņem. Taču joprojām iekšējie ūdeņi – ezeri un upes var
tikt uzskatīti par resursu uzņēmējdarbības attīstībai zvejniecībā.
Pēc PVD informācijas Viesītes novadā ir 4 akvakultūras uzņēmumi – privātpersona „Mārtiņš
Kaniņš”, ZS „Kalvāni”, ZS „Meža Kūleņi” un privātpersona „Atis Dambis”. Taču PVD datubāzes
dati ir nepilnīgi, jo ZS „Kalvāni” savu darbības vietu un oficiālo adresi ir pārcēluši uz Ogres
novadu. Arī pārējās reģistrētās akvakultūras audzētavas neveic akvakultūras aktivitātes tādā
apjomā, lai tiktu uzskatītas par ievērojamām novada līmenī vai nacionālā līmenī. Tāpat ir
vērts ņemt vērā, ka saskaņā ar LAD datiem, neviens akvakultūras uzņēmums Viesītes novadā
nav saņēmis atbalsta finansējumu. Novadā gan atrodas 22 ūdenstilpnes un 21 ūdenstece.
Tādēļ var uzskatīt, ka novada ūdeņi ir faktiski neizmantots akvakultūras resurss. Taču tā kā
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iestrādnes akvakultūrā novadā ir vājas, tad nevar prognozēt būtisku šīs nozares attīstību
tuvākajos gados24.
Tabula 24. Novadā esošie PVD reģistrētie akvakultūras uzņēmumi. Avots: PVD datubāze.

Nosaukums
ZS „Meža Kūleņi”
Priv „Atis Dambis”
Priv „Mārtiņš Kaniņš”

Obj.nosaukums
akvakultūras
dzīvnieku audzētava
akvakultūras
dzīvnieku audzētava
akvakultūras
dzīvnieku audzētava

Atrašanās
vieta
Viesītes
pagasts

Adrese
„Meža kūleņi”

Viesīte

„Kauguri”

Rites
pagasts

„Impēni”

5.5.2. Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
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. Taču pēc CSP datiem uz 2012. gadu neviens
no atradņu izstrādē iesaistītajiem komersantiem nav reģistrēts Viesītes novadā.
Detalizētas pārskata tabulas par ģeoloģiskajiem resursiem novadā atrodas Pielikumā Nr.1.

5.5.3. Cita veida nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība lauku teritorijās
Amatniecība
Kā atsevišķa nozare ir minama amatniecība. Amatnieki ir vieni no mikrouzņēmējiem, kas
dominē lauku teritorijās. Amatniecība ir ražojoša nozare, kas var attīstīties balstoties uz
vietējām izejvielām, vienlaicīgi sekmējot lauku kultūras ilgtspēju. Amatniecības produkcija un
pakalpojumi tiek virzīti galvenokārt uz vietējo tirgu, bet līdz ar tūrisma un pakalpojumu
sfēras attīstību Latvijā paveras daudz plašākas iespējas amatnieku produkcijas realizācijā.
Latvijā amatniecība un tās attīstība ir aprakstīta gan plānošanas dokumentos, gan
reglamentēta ar likumdošanas aktiem. Kā galvenā atbalsta organizācija amatnieku atbalstam
ir Latvijas Amatniecības kamera. Latvijas Amatniecības kamera (LAK) ir profesionāla
amatnieku pašpārvaldes organizācija, kas veicina amatu un amatniecības attīstību valstī.
Amatniekiem mājražotājiem amatniecības organizatoriskos pamatus, amatizglītības
pamatnoteikumus un amatnieka kvalifikācijas noteikšanas kārtību nosaka likums "Par
amatniecību". Amatnieku profesijas noteiktas Ministru kabineta 14.07.2009. noteikumos Nr.
24

Medne R. Akvakultūras attīstības iespējas Latvijā. Lauku tīkls. 2011. Pieejams:
http://www.laukutikls.lv/pielikumi/2256_Ruta_Medne.pdf (Skatīts: 01.03.2014.);
Liepnieks J. Akvakultūras attīstības iespējas Latvā. Pieejams:
http://s3.amazonaws.com/politika/public/article_files/1007/original/LIEPNIEKS_Janis_3MV4.pdf?132
6732042 (Skatīts: 01.02.2014.).
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762 "Noteikumi par amatiem, kuros personas profesionālā darbība ir uzskatāma par
amatniecību". Šā likuma 1. pants nosaka, ka nodarbošanās ar amatniecību tiek realizēta:




veicot saimniecisko darbību kā fiziskajai personai;
dibinot amatniecības uzņēmumus;
strādājot amatniecības uzņēmumā uz darba līguma pamata.25

Latvijas Amatniecības kamera ir amatniecības biedrību apvienība, kas izveidota, lai
pārstāvētu amatnieku profesionālās un sociālās intereses un veicinātu amatniecības
attīstību. Latvijas Amatniecības kamera veic šādas amatniecības pašpārvaldes funkcijas:





organizē amatapmācību;
nosaka un piešķir amatnieka kvalifikāciju;
reģistrē amata meistarus, zeļļus un mācekļus, veic amatniecības uzņēmumu un
meistardarbnīcu uzskaiti;
ved amatniecības reģistru.

Kopumā amatniekiem nav būtisku šķēršļu savas preces un pakalpojuma realizācijai, jo ir
iespējams:






nopirkt patentu un nemaksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodokli atsevišķi;
grāmatvedībā uzskaitīt tikai ieņēmumus;
deklarāciju iesniegt vienu reizi gadā un citas nodokļu atskaites neiesniegt;
nelietot kases aparātu, bet izmantot kvītis;
saņemt vienkāršotā veidā pašvaldības tirdzniecības atļauju.

Amatniecības nozare Viesītes novadā un Vidusbaltijas reģionā ir tikusi analizēta un darbība
plānota attīstības plāna „Piecu gadu attīstības plāns Vidusbaltijas amatniecības un mākslas
infrastruktūras tīklam” ietvaros. Tādēļ nav nepieciešams detalizēti pārstāstīt šīs nozares
attīstības programmu, kas konkrētajā dokumentā ir izklāstīta daudz plašāk. Pēc konkrētā
attīstības plāna aplēses, Viesītes novadā ir aptuveni 40 aktīvi amatnieki un Viesītes
amatniecības centrs.
Viesītes amatniecības centrā pastāvīgi darbojas ļoti ierobežots skaits amatnieku, lai gan ir
potenciāls attīstībai. Ja šobrīd tur realizētās aktivitātes ir rokdarbi un kokapstrāde, tad ir
potenciāls attīstīt arī keramiku, foto, metālapstrādi un mehānikas restaurāciju, klūdziņu
pīšanu, rotu kalšanu, sēļu kultūrvēsturiskā mantojuma uzturēšana un tautastērpu veidošana.
Šobrīd pilnveidojama ir sadarbība starp šo centru un novada amatniekiem, lai koordinētu
nozares attīstību.

Tūrisms
Zemgales plānošanas reģiona tūrisma nozares pārstāvji ir apvienojušies Zemgales tūrisma
asociācijā. No Viesītes novada tajā iestājušies ir Viesītes muzejs „Sēlija” un biedrība „Saukas
dabas parks”. Asociācijai ir arī interneta mājaslapa www.travelzemgale.lv, kurā var iepazīties
ar maršrutiem un apskates objektiem. Atsevišķu „top” objektu vidū nav izvirzīti neviens no
Viesītes novada, taču ir vairāki tūrisma maršruti, kas ietver arī Viesītes novada apskati –
25

Jadviga neilande. Vai amatniekim un mājražotājiem ir viegli veikt saimniecisko darbību? Latvijas
vēstneša portāls „Par likumu un valsti“. Latvijas vēstnesis. 2011. Pieejams:
http://www.lvportals.lv/skaidrojumi/234894-vai-amatniekiem-un-majrazotajiem-ir-viegli-veiktsaimniecisko-darbibu/ (skatīts 06.03.2014.).
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Zemgales Sēlijas loks, Zemgales velo tūre, gan arī norāde uz Viesītes muzeju „Sēlija”, kurš
piedāvā ekskursijas.
Savukārt novada pašvaldības mājaslapā var iegūt informāciju par novada teritorijā esošajām
naktsmītnēm tūristiem – kempings „Pērlīte”, viesu nams „Plūdi”, lauku māja „Bincāni”,
atpūtas vieta „Ezera Gravāni”, zemnieku saimniecība „Ielejas”, lauku mājas „Ceļinieki”, Rites
tautskola, brīvdienu māja „Dzelmes”, dienesta viesnīca Viesītē Smilšu 39, krogs „Pie Viktora”.
Kamēr ēdināšanas iespējas novadā piedāvā Krogs „Pie Viktora”, kafejnīca „Pils”, ēdnīca „Ilvija
un Ko”. Tūrisma sektorā kopumā darbojas 20 novada uzņēmumi.
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 ir arī dienesta viesnīca Viesītē.
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 ir 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
baznīca, mācītājmuiža, A. Žilinska piemiņas istaba, M.Buclera kabinets), Saukas dabas parks –
atpūtas tūrisms, dabas tūrisms un aktīvais tūrisms.
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 vērtība. Parkā ir izvietotas vairākas atpūtas vietas. Parkā
atrodas arī Sēlijas augstākā virsotne – Ormaņkalns, kura augstums ir 165 m virs jūras līmeņa.
Viesītes 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.26
Kultūras tūrismu Viesītes novadā iespējams attīstīt vēl plašāk. 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,
26

Muzejs „Sēlija”. www.muzejsselija.lv
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pēdējos 30 mūža gadus ir 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.
Pasaules un Eiropas tūrisma attīstības tendenču sakarā Pasaules tūrisma organizācija
(UNWTO) un Eiropas tūrisma komiteja atzīst, ka Eiropā tūrismam ir sekojošas tendences:









Demogrāfiskās izmaiņas – pieaug vecāku cilvēku īpatsvars tūrismā, mainās tūristu
motivācija, pieaug kultūrtūrisms, nostaļģijas tūrisms, apmeklē radus un draugus,
tūrisms starpsezonās, vairāk ceļo pa vienam, ģimenes ir ar vienu bērnu. Tomēr, tā kā
paredzams ir pensijas vecuma pieaugums un pensiju samazinājums, tad vecāku
tūristu skaits var mazināties. Jaunieši ceļo, lai iegūtu pieredzi un emocijas.
Tehnoloģijas ietekmē ceļojumu plānošanu, pirkšanu un naktsmītņu rezervāciju (online, internets, GPS, tūrisma objektos tiek izmantoti audio ieraksti, Skype aizstāj
darba izbraukumus-tikšanās).
Darba rakstura izmaiņas (vairāk pašnodarbināto, kas paši brīvi plāno savu darba
grafiku, viņiem ir vairāk brīva laika izbraucieniem, biznesā ir vairāk sieviešu, kuras
dodas biznesa braucienos, studentu un jauniešu tūrisms)
Mainās ceļojumu ģeogrāfija (tūristi dodas uz Brazīliju, Indiju, Krieviju, Ķīnu - tādēļ arī
pieaug tūristu skaits no šīm valstīm. Tie pieprasa īsus, labi saplānotus maršrutus, bez
stresa, ar atpūtu un dažādiem pasākumiem.
Mainā tūrisma pieprasījums (pieprasīti ir tālāki un eksotiskāki braucieni, populāri ir
īsi brīvdienu braucieni, tūristi vairāk grib individuālu pieeju, cenu polarizācija).
Pieaug mārketinga loma un valsts, reģiona tēla loma, tiek izsvērts ne tikai tūrisma
objektu pievilcīgums, bet arī tūristu drošība un pakalpojumu kvalitāte.
Lielu pilsētu iedzīvotājus piesaista dabas tūrisms, atrakciju parki, kultūras un
izklaides pasākumi.27

Ņemot vērā šīs aktuālākās tendences, būtu mērķtiecīgi organizēt tūrisma plānošanu Viesītes
novadā saskaņoti ar Zemgales un Sēlijas tūrisma sektoru.
Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2028.gadam izvirza kā vienu no
attīstības virzieniem ekoloģisko vasaras mājvietu popularizēšanu28. Šādam solim var būt
pozitīva ietekme uz atsevišķu nekustamo īpašnieku ekonomisko situāciju, taču nevar
prognozēt, ka vidējā termiņā tā kļūtu par nozīmīgu novada ekonomisko nišu. Lai šādu nozari
attīstītu ir nepieciešamas plānveida, koordinētas rīcības, kā arī finanses mārketinga
aktivitātēm.
Var prognozēt, ka sekmīgi nostiprinoties kultūras un dabas tūristu plūsmai, turpmāka
specializācija būtu kulinārais un agrotūrisms. Tā kā novada galvenās ražotās preces ir
lauksaimniecības, tad ir likumsakarīgi, ka jau sāk popularizēties ideja formēt speciālus
kulinārus piedāvājumus tūristiem. Šī tendence nostiprināsies un kļūs populārāka, lauku
uzņēmējiem aizvien vairāk ieguldot pūles tūristu piesaistē. Līdztekus tam nāk radniecīgs bet
pastāvīgs tūrisma paveids – agrotūrisms. Agrotūrisms ir strauji augošs ASV, Austrālijā,
27

Tourism 2020 Vision. (2000), The UNWTO; Tourism trends for Europe (2006)., European Travel
Commission.
28
Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2028.gadam. 2013.
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Filipīnās, taču, arī Igaunijā un Latvijā tā popularitāte aug. Agrotūrisma pakalpojumu sniedzēji
parasti ir lauksaimnieki vai lauku amatnieki, kas piedāvā un sasaista tūrisma aktivitātes ar
lauksaimniecības procesu. Tas ietver nakšņošanu ar brokastīm fermā / lauku saimniecībā,
brīvdienu pavadīšanu lauku saimniecībā, kempinga vietu izmantošanu saimniecības
teritorijā, izklaides, kultūras aktivitātes, kā arī līdzdalību lauku darbos, palīdzot saimniekam,
vai arī vienkārši lauku saimniecības dzīves izbaudīšanu un izzināšanu. Tas var ietvert jāšanu
ar zirgu vai zirga pajūgā, mācību ekskursijas, gadatirgu apmeklējumu, piedalīšanos
saimniecību atvērto durvju dienās vai lauksaimnieku golfa turnīros, kā arī daudz citas
aktivitātes. Piemēram, Nīderlandē agro tūrisms tika īpaši veicināts tiem lauksaimniekiem,
kam bija nepieciešami papildus ienākumi laikā, kad intensīva lopkopība tika samazināta vai
nomainīta pret ekstensīvu lopu turēšanu. Šī politika, kas mudināja lauksaimniekus
pievērsties tūrismam, kopā ar vietējo reģionālo produktu veicināšanu izrādījās ļoti veiksmīga
vietējai ekonomikai un apkārtējai videi, jo tika samazināts amonjaka daudzums, kas parasti
rodas intensīvas lopkopības rezultātā.

Apstrādes rūpniecība
Novadā atrodas 12 apstrādes rūpniecības uzņēmumu. No tiem tikai viens ir mazs, pārējie ir
mikro uzņēmumi. To darbības apjomi liek domāt, ka tiem ir zems attīstības un izaugsmes
potenciāls. Alternatīva ir uzņēmumi, kas ienāktu novadā no citiem reģioniem. Taču, tā kā
darbaspēka pieejamība novadā ir zema, tad var prognozēt, ka pie esošajiem apstākļiem šāda
iespēja ir zema.

Pakalpojumi
Novadā ir 21 tirdzniecības, 2 būvniecības, 1 automobīļu un motociklu remonta, 8
profesionālo, tehnisko un zinātnisko pakalpojumu, 2 administratīvo un 20 citu pakalpojumu
sniedzēji. Tā kā tūristu skaits novadā ir mazs, tad pakalpojumu sektors ir orientēts uz vietējo,
sarūkošo iedzīvotāju skaitu. Līdz ar to, šobrīd nav pazīmju par labu tam, ka pakalpojumu
sektoram ir izteikts attīstības potenciāls. Iespējamais izņēmums ir grāmatvedības
pakalpojumi.
Ķekavas novada pašvaldības pieredze rāda, ka viens no rīkiem, kā pašvaldība var optimizēt
savas izmaksas un palīdzēt vietējiem uzņēmējiem attīstīties, ir pašvaldības grāmatvedības
departamenta pakalpojumu piedāvāšana novada uzņēmumiem. Novada mazie uzņēmumi
tādējādi var ietaupīt, grāmatvedību pērkot kā ārpakalpojumu, savukārt pašvaldība iegūst
papildus ienākumu avotu, vienlaicīgi risinot pašvaldības funkciju optimizāciju, kura
neizbēgami ir aktuāla iedzīvotāju skaita samazināšanās apstākļos.

5.5.4. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības stiprās puses, iespējas,
vēlmes un rezultāti
Stiprās puses

Iespējas

 Amatniecības tradīcijas

 Ainavu, kultūras, kulinārā un agrotūrisma
attīstība

 Tūrisms ir viena no Viesītes novada
attīstības prioritātēm

 Kombinēto
pakalpojumu
attīstība
(ēdināšana – naktsmītne – amatnieku
paraugdemonstrējumi – ekskursijas – u.c.)

 Attīstīta vairāku vietēju lauksaimniecības
un pārtikas produktu ražošana

 Attīstīt mobilos pakalpojumus
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 Attīstīt aktīvās atpūtas pakalpojumus pie
ūdens
 Paplašināt atradņu izmantošanu
Vēlmes

Rezultāti

 Saistīt tūrisma maršrutus ar konkrētiem
uzņēmējiem un pakalpojumiem

 Novadā ir stabils lauku kultūras tūrisms

5.6. Alternatīvās enerģijas ražošanas attīstība Viesītes novadā
Pēc statiskās saimniecisko darbību klasifikācijas NACE 2. red. šajā sadaļā tiek apskatītas šādas
nozares (pēc CSB klasifikatora):
Kods

Nozare

Apraksts

D sadaļa

Elektroenerģija, gāzes Šajā sadaļā ietilpst elektroenerģijas, dabasgāzes,
apgāde, siltumapgāde tvaika, karstā ūdens un tamlīdzīga apgāde,
un kondicionēšana
izmantojot līniju, cauruļvadu un cauruļu pastāvīgu
infrastruktūru (tīklu). Tīkla lielumi nav noteicošie; šī
sadaļa attiecas arī uz elektroenerģijas, gāzes, tvaika,
karstā ūdens un tamlīdzīgu apgādi rūpnieciskos
parkos vai dzīvojamās ēkās.
Tāpēc šajā sadaļā ietilpst elektrības un gāzes
komunālo uzņēmumu darbība, kuri ražo, kontrolē un
sadala elektroenerģiju vai gāzi. Šajā sadaļā ietilpst arī
tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana.

Viesītes novadā atrodas SIA „Rosme” vēja ģeneratoru parks Vēja kalnā, 4 kilometru attālumā
no Viesītes. Plānotas bija trīs iekārtas, taču uzceltas ir un funkcionē tikai 2. Arī atļaujas bija
iegūtas divām:
Tabula 25. Izsniegtie lēmumi - administratīvie akti vēja elektrostacijām ar jaudu 0,25 MW
un mazāku uz 2013. gada 23. jūliju. Avots: Ekonomikas ministrija.

Izsniegšanas
datums

Komersanta
firma

29.11.2010

SIA "Rosme"

29.11.2010

SIA "Rosme"

Juridiskā
adrese
Madonas
iela 6,
Jēkabpils,
LV-5202
Madonas
iela 6,
Jēkabpils,

Elektro
stacijas
veids

Elektriskā
jauda
(MW)

Obligātā iepirkuma
ietvaros pārdodamās
elektroenerģijas notei
ktais apjoms gadā,
MWh

Elektrostacijas
atrašanās vieta

0.25

200

"Vēja Kalns",
Viesīte,
Viesītes novads

0.25

200

"Vēja Kalns",
Viesīte,
Viesītes novads

Vēja
līdz
0,25M
W
Vēja
līdz
0,25M
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LV-5202

W

Trīs uzņēmumi novadā bija plānojuši veidot koģenerācijas stacijas, kam arī saņēma attiecīgu
saskaņojumu un būvatļaujas – SIA „Kalnu Dambrāni Energo”, SIA „Agro VS” un SIA „Unisoil”
2011. gadā. Taču neviena no tām nav realizējusi iecerēto. Apkopojums sekojošā tabulā:

Tabula 26. Plānotās koģenerācijas stacijas Viesītes novadā. Avots: Ekonomikas ministrija.

Komersanta
firma

SIA „AGRO
VS”

SIA „Kalna
Dambrāni
Energo“

SIA
„Unisoil“

Juridiskā
adrese
„Vildavas”,
Sunākstes
pagasts,
Jaunjelgavas
novads, LV5130
Bērzu iela 789, Baloži,
Ķekavas
novads, LV2112
Akmeņu iela
47, Ogre,
Ogres
novads, LV5001

Izmantotais
kurināmais

Lēmuma
datums

Elektriskā
jauda (MW)

Noteiktais
elektroenerģijas
iepirkuma
apjoms (MWh)

Siltuma
jauda
(MW)

Elektrostacijas
atrašanās vieta

Biogāze

08.12.
2011

0.526

4000

0.54

„Slikšāni”,
Viesītes
pagasts,
Viesītes novads

Biogāze

24.08.
2012

1

8000

1.1

Smilšu iela 39B,
Viesīte, Viesītes
novads

0.755

„Jaunbirzites“,
Viesītes
pagasts,
Viesītes novads

Augu eļļas un
šķelda

18.04.
2011

0.63

5000

Arī apkārtējos novados vairums plānoto koģenerācijas staciju savu darbību nav sākušas:
Tabula 27. Viesītes un tai apkārtējo novadu plānotās un realizētās koģenerācijas stacijas. Avots:
Ekonomikas ministrija.

Novads

Plānotās

Elektroenerģiju ražo

Viesītes n.

2

-

Jēkabpils n.

6

-

Salas n.

7

2 (abas ar dabasgāzi)

Jaunjelgavas n.

3

-

Neretas n.

-

-

Aknīstes n.

-

-

Populārākās plānotās koģenerācijas stacijas ir biogāzes, tām seko dabasgāzes, un pēc tam
šķelda un biomasa. Var secināt, ka uzņēmēji 2010.-2011.gadā bija iecerējuši izmantot
vietējos resursus – biogāzi, biomasu, granulas un šķeldu, kā arī ne-vietējos resursus –
dabasgāzi, lai izvērstu plašu koģenerāciju staciju būvniecību. Taču plāni nav piepildījušies. No
izejvielu viedokļa, tieši biogāze, biomasa un šķelda Viesītes novadā un apkārtējos novados ir
pieejami visvieglāk. Šobrīd novada uzņēmēji var attīstīt sadarbību ar, piemēram, SIA
„Ošukalns” koģenerācijas staciju Jēkabpilī, un piegādāt tai šķeldu.
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Var pieņemt, ka biogāzes koģenerācijas staciju potenciāls ir saglabājies, taču paliek aktuāli
jautājumi par valsts obligātajiem iepirkumiem un nepieciešamo līdzekļu piesaistīšanu. Var
prognozēt, ka atbalsts atjaunojamo enerģijas resursu ražošanā pieaugs. Līdz ar to,
uzņēmējiem ir labs potenciāls realizēt iecerētās koģenerācijas stacijas. Koģenerācijas stacijas
turpinās būt par vērtīgu saimnieciskās darbības paplašināšanas rīku lauku apvidos, veicinās
stabilas darbavietas, nodrošinās ienākumu dažādošanu, samazinās fosilo energoresursu
importu, samazinās siltumnīcas gāzes, samazinās gaistošās smakojošās vielas, kā arī tām ir
arī citas priekšrocības.

5.6.1. Alternatīvās enerģijas stiprās puses, iespējas, vēlmes un rezultāti
Stiprās puses

Iespējas

 Papildinās esošo lauksaimniecību

 Veicināt
sadarbību
ar
koģenerācijas stacijām –
šķeldas piegāde

 Ir iespējams paplašināt izmantoto
lauksaimniecībā izmantojamo zemju
apjomu

tuvākajām
biomasas,

Vēlmes

Rezultāti

 Pašvaldība kā siltuma pircējs

 Novadā ir diversificēti enerģijas ieguves
avoti

 Novadā darbojas vismaz 1 koģenerācijas
stacija
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6. Jēkabpils pilsētas ietekmes izvērtējums uz
Viesītes novadu
Galvenās tendences, kas ietekmē pilsētu un lauku attiecības Eiropā ir sekojošas:






ekonomisko attiecību mainīgā daba un to telpiskās izpausmes;
mainīgie demogrāfiskie rādītāji;
sociālās izmaiņas un dzīves stila izmaiņas;
kultūras, identitātes un pilsoniskās piederības jauns pamatojums;
vides ilgtspēja.

Ir stabili noformējušās tendences, piemēram, Eiropas Savienības austrumu valstīs norisinās
lauku depopulācija. Tāpat visā pasaulē ir nostabilizējusies mijiedarbība starp laukiem un
pilsētām: iedzīvotāju jomā, darba tirgū, nekustamā īpašuma sektorā, tūrisma sektorā,
izglītībā – šajās jomās mijiedarbība ir abpusēja. Savukārt dažādu pakalpojumu, iepirkšanās un
veselības jomā mijiedarbība pārsvarā ir vienvirziena – pilsētas sniedz šos pakalpojumus lauku
iedzīvotājiem. Turklāt darba vides izmaiņas ir izveidojušas iespējas dzīvot laukos, bet
nodarboties ar dažādiem, ar lauksaimniecību nesaistītiem amatiem. Tas rada sarežģītu laukupilsētas mijiedarbības tīklu. Lai realizētu un maksimalizētu Jēkabpils pilsētas kā tuvākās
pilsētas un Viesītes novada saikņu potenciālos ieguvumus, jāstiprina ne tikai mijiedarbība,
bet arī jāsamazina nelabvēlīgās ietekmes.
Pilsētas ir raksturīgas ar labāku piemērošanos inovācijām un plaša spektra ekonomiskajām
aktivitātēm, kamēr laukus raksturo izkliedēts un rets iedzīvotāju tīkls, zemāks spiediens uz
resursiem, augstāka kvalitatīvu telpas resursu pieejamība – ūdens, bioloģiskā daudzveidība,
klusums un miers.
Svarīgs Viesītes novada ekonomiskās vides elements ir tā saistība ar Jēkabpili. Šobrīd esošā
transporta satiksme ļauj uzturēt gan darbaspēka, gan arī preču un pakalpojumu plūsmu.
Viens no problēmu aspektiem ir, ka lai gan pilsētai ir nepieciešams regulārs svaigu dārzeņu
pievedums, tomēr ne vienmēr piegādes ķēdes zemnieki ir nokārtojuši optimāli savās
interesēs – trūkst informācija un izpratne par cenām, pieprasījumu un ekonomisko
plānošanu.
Vienlaicīgi, citi novadi ar līdzīgu ekonomisko struktūru ir tuvāki Jēkabpils pilsētai un ir
kopumā labvēlīgākās pozīcijās. Līdz ar to, Viesītes novada ekonomikas attīstība ir saistāma ar
specifiskiem lauksaimniecības pakalpojumiem, kurus piedāvāt ne tikai Jēkabpilij, bet arī
citām pilsētām. Jo specifiskākas šīs preces un pakalpojumi, jo mazāka nozīme ir attālumam
starp Viesītes novadu un noieta tirgu.
Sadarbību starp Viesītes novadu un tuvākajām pilsētām, sevišķi Jēkabpili, ierobežo mazais
lielu un spēcīgu lielsaimniecību skaits, savukārt novada kooperatīvi ir salīdzinoši vāji tirgus
spēlētāji. Turklāt lielākā daļa Viesītes novada saimniecību ir mazas, ar zemu darba ražīgumu.
Mazas lauku saimniecības neizprot, ka nevar konkurēt lielajā tirgu, bet pretendē uz
zemnieku – lauksaimniecības produkcijas ražotāju statusu, tomēr nav tendences attīstīties
stabiliem lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīviem (izņemot pienu, daži arī graudu),
šāda sadarbība netiek pietiekami veicināta.
Viesītes novada un Jēkabpils, kā arī citu pilsētu mijiedarbība arī turpmāk balstīsies, un ir
jābalsta uz lauku un pilsētu zonu atšķirību. Būtisks elements ir tīras un pievilcīgas lauku
dabas telpas uzturēšana, kas savukārt veicinās pilsētu iedzīvotāju interesi par novadu.
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Novada pašvaldībai ir jāveicina IKT izplatību laukos, un tā radīto iespēju izmantošanu
uzņēmējdarbībā un jaunu darbavietu radīšanā, piemēram, veicinot tāldarbu. Jāizvērtē esošā
energonodrošinājuma kvalitātes aspekti novadu pierobežas teritorijās un jānosaka
teritorijas, kurās būtu nepieciešami būtiski energonodrošinājuma kvalitātes uzlabojumi, kas
nepieciešami vietējās ekonomikas stimulēšanas, kā arī teritorijas, kurās turpmākos 10 gadus
nebūs izmaiņu.
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7. Secinājumi
7.1. Perspektīvās uzņēmējdarbības nozares
Stiprās puses

Iespējas

 Dažas spēcīgas saimniecības, kurām ir
augsts attīstības potenciāls

 Vietējā zīmola izveide
 Novada preču mārketinga programma
balstoties uz produktiem - āboli, auzas un
lini

 Auzu audzēšanas specializācija
 Eļļas un šķiedras linu specializācija

 Kooperēšanās uz iepirkumiem un
tirdzniecību

 Augļkopības specializācija
 Liela mežu platība

 Koka amatniecības attīstība

 Mežizstrāde un koka izejas materiālu
pirmapstrāde

 Koka pārstrādes uzņēmumu filiāļu
atvēršana novadā

 Amatniecības tradīcijas

 Uzlabot sadarbību graudu novākšanā,
žāvēšanā un transportēšanā

 Tūrisms ir viena no Viesītes novada
attīstības prioritātēm

 Paplašināt netradicionālo lauksaimniecību

 Papildinās esošo lauksaimniecību

 Ainavu, kultūras, kulinārā un agrotūrisma
attīstība

 Iespējams paplašināt izmantoto
lauksaimniecībā izmantojamo zemju
apjomu

 Kombinēto
pakalpojumu
attīstība
(ēdināšana – naktsmītne – amatnieku
paraugdemonstrējumi – ekskursijas – u.c.)

 Attīstīta vairāku vietēju lauksaimniecības
un pārtikas produktu ražošana

 Attīstīt mobilos pakalpojumus
 Attīstīt aktīvās atpūtas pakalpojumus pie
ūdens
 Paplašināt atradņu izmantošanu
 Veicināt sadarbību ar tuvākajām
koģenerācijas stacijām – biomasas,
šķeldas piegāde

Vēlmes

Rezultāti

 Palielināt ražošanas apjomus

 Pārtikas audzēšanas un pārstrādes
uzņēmējdarbības izaugsmes apjomi ir
būtiski auguši

 Paaugstināt konkurētspēju lielākam
zemnieku saimniecību skaitam
 Nostiprināt novada konkurences
priekšrocības auzu un linu audzēšanā
 Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana
 Stabila daudzpakāpju mežsaimniecības un
kokapstrādes sektora eksistence
 Saistīt tūrisma maršrutus ar konkrētiem

 Audzis eksports
 Novadā ir mežizstrāde, koka produktu
pirmsapstrāde un pārstrāde
 Koksnes tālākapstrādes veicināšana ar
pašvaldības pasūtījumiem
 Novadā ir stabils lauku kultūras tūrisms
 Novadā ir diversificēti enerģijas ieguves
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uzņēmējiem un pakalpojumiem

avoti

 Pašvaldība kā siltuma pircējs
 Novadā darbojas vismaz 1 koģenerācijas
stacija

Viesītes novada perspektīvās uzņēmējdarbības nozares ir apkopojamas sekojoši:








Turpmāka dažu lielsaimniecību attīstība par nacionāliem un starptautiski
konkurētspējīgiem uzņēmumiem;
Kvalitatīvu un ilgtspējīgu meža resursu apsaimniekošana;
Vienkāršu kokmateriālu apstrādes procesu veikšana;
Vairāku vietēju lauksaimniecības un produktu ražošana ar augstu pievienoto vērtību;
Lauku amatniecība galvenokārt kā daļa no tūrisma pakalpojumu groza;
Paplašināta derīgo izrakteņu ieguves rūpniecība;
Dabas, kultūras, kulinārais un agrotūrisms.

Attiecībā uz novada uzņēmējdarbības turpmāko attīstību var izdalīt atsevišķus variantus: 1)
turpmākā darbība „pa vecam“; 2) turpmākā darbība ieviešot maksimāli proaktīvas
uzņēmējdarbības veicināšanas iniciatīvas. Turklāt var iedalīt galvenos rīcības aģentus:
pašvaldība un uzņēmēju struktūras, asociācijas, kooperatīvi, biedrības. Atsevišķu uzņēmēju
darbībai nevajadzētu būt īpaši būtiskai, taču, tā kā novads ir neliels un tajā funkcionē,
piemēram, ZS Kalna Dambrāni, kas darbojas būtiski labākā produktivitātes un apjomu līmenī
kā gandrīz jebkura cita saimniecība, tad arī šādu atsevišķu ekonomisko līderu turpmākā
darbība ietekmēs visa novada attīstību.

7.2. Pašvaldības darbība uzņēmējdarbības veicināšanai
Pašvaldības aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanā kopumā ir raksturojamas kā „soft” jeb
„mīkstās” aktivitātes: informācijas, vieglo atbalsta līdzekļu un koordinēšanas aktivitātes.
Aktivitātes pēc to mērķauditorijas var tikt sadalītas:







Iedzīvotājiem, kas nav uzņēmēji, bet kuriem ir potenciāls par tādiem kļūt. Uz šiem
iedzīvotājiem, galvenokārt jauniešiem, ir vērstas informatīvas un motivējošas
aktivitātes. Šīs aktivitātes ir gan regulāras, gan neregulāras. Pie neregulārajām var
pieskaitīt arī dažādus ES grantu finansētus projektus, kuru nolūks ir veicināt jauniešu,
kā arī sociālo riska grupu iesaisti uzņēmējdarbībā.
Jauni uzņēmumi („start-ups”). Šiem uzņēmumiem interesē pašvaldību sniegtie
atbalsta pasākumi, lai arī tie ir „viegli” un nav resursietilpīgi.
Mazie un vidējie uzņēmumi. Jau pieredzējušiem uzņēmumiem pašvaldība var
piedāvāt gan informāciju (par apmācībām, pieejamajiem grantiem, u.c.), gan
atbalsta līdzekļus (piemēram, grāmatvedības pakalpojumi), gan koordinēšanas
aktivitātes (šie uzņēmumi veido pamatu jebkurai regulārai uzņēmējdarbības
koordinēšanas sistēmai – uzņēmējdarbības padomēm, utml., ko pašvaldība var
uzturēt savā novadā).
Lielie uzņēmumi. Šiem uzņēmumiem parasti ir maza interese par pašvaldības
atbalsta rīkiem. Tiem attīstībai visbiežāk nepieciešami papildus finanšu līdzekļi un
darbaspēks, taču finanšu līdzekļus biznesa izaugsmei pašvaldības nespēj un bieži vien
arī neprot piesaistīt, savukārt darbaspēka piesaistē Latvijas pašvaldībām ir maza
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pieredze. Primāri šie uzņēmēji no pašvaldības sagaida – laba ceļu tīkla un kopējās
infrastruktūras uzturēšanu.

Attiecībā uz pašvaldības atbalsta pasākumiem Latvijas labā prakse rāda, ka ir vērts uzturēt
Tūrisma informācijas un uzņēmējdarbības atbalsta centru. Mazākos novados ir prakse tos
uzturēt kā vienu institūciju, lai gan principā funkcijas ir pietiekoši atšķirīgas, lai tiktu
uzturētas arī divas struktūras.
Attiecībā uz šādu centru funkcijām, pirmkārt, var izdalīt tās, kas ir pieejamas konkrētajā
centrā uz vietas. Rūjienas novada Tūrisma informācijas un uzņēmējdarbības atbalsta centrs ir
labs piemērs tam, kā atbalstīt uzņēmējus arī ar tehniku – piedāvājot kopēt, printēt,
bezmaksas datora lietošanu uzņēmējdarbības vajadzībām. Tāpat mazos novados bieži vien
šāds uzņēmējdarbības atbalsta centrs ir vieta, kur var saņemt konsultācijas par to, kā
noformēt un uz vietas arī printēt vizītkartes, etiķetes, u.c. mazos apdrukas materiālus. Bieži
vien uzņēmējiem, sevišķi jauniem, ir nepieciešamas arī konsultācijas formālas un
profesionālas biznesa etiķetes izpildei, piemēram, vēstuļu sarakstē. Tas arī nozīmē, ka šāda
vieta var nodrošināt vietējiem uzņēmējiem telpas, kur vest lietišķas pārrunas ar
potenciālajiem biznesa partneriem – kas bieži ir sarežģīti uzņēmējiem, kuriem nav attiecīgu
biroja telpu savā uzņēmumā.
Papildus organizatoriskiem un biroja pakalpojumiem gan uzņēmējdarbības atbalsta centri,
gan arī pašvaldība kopumā var – un tai būtu vērts – darboties kā uzņēmēju motivatoriem,
psihologiem, un atbalstītājiem. Bieži vien uzņēmējiem laukos trūkst dialoga iespējas par
ekonomikas un attīstības jautājumiem, nerunājot nemaz par praktiskiem „birokrātijas gida”
konsultantiem29. Piemēram, ņemot vērā, ka Viesītes novadā nav amatnieku biedrības un
sektora koordinēšanas, tad pašvaldība var būt iniciators šādas struktūras izveidei. Lai gan
uzticības nodibināšana ar visiem novada uzņēmējiem ir izšķiroša sistemātiskas
uzņēmējdarbības atbalsta struktūras darbībai, tomēr tās iegūšana, kā rāda pieredze,
piemēram, Aglonas novadā, prasa ilgu laiku un ir izteikti atkarīga no iesaistītajām
personībām.
Klāt pie šādām motivējošām un psiholoģiskām funkcijām ir jautājumi par uzņēmumu
augšanu. Bieža Latvijas uzņēmumu problēma ir, ka daudzi mazie un vidējie uzņēmumi ilgstoši
stagnē un neaug. Daļai no tiem izaugsmes potenciāls ir, taču to vadībai trūkst pamudinājuma
un konsultācijas izaugsmes veikšanai. Šādu izaugsmes ambīciju un pamudinājumus,
piemēram, uz apvienošanos ar citiem uzņēmumiem var veicināt ar konsultācijām. Viens no
konkrētiem veidiem kā to veicināt būtu uzņēmējiem kopīgu interešu radīšana, piemēram,
pašvaldībai organizējot dažādus vietējiem uzņēmējiem izdevīgus lauku festivālus.
Var arī aktīvāk iesaistīties un palīdzēt spert organizatoriskos soļus, piemēram, kooperatīvu
veidošanā un attīstībā. Jārēķinās, ka ierobežotu resursu un tirgus spēlētāju apstākļos – kā tas
ir Viesītes un citos lauku novados – sadarbība starp nelielajiem spēlētājiem ir tas, kas var
veidot atšķirību starp kopējo stagnāciju un saliedētu, koordinētu izaugsmi. Pasīvāks atbalsts
ir regulāru informācijas epastu izsūtīšana par dažādām, piemēram, LAD un LIAA sniegtajām
finanšu atbalsta iespējām. Tāpat, arī vietējās informācijas aprites labāka nodrošināšana – jo
īpaši par zemes jautājumiem un par tuvākajiem ceļu remontiem pēc novada uzņēmēju
domām būtu vērtīgs pakalpojums. Savukārt aktīvāks atbalsts ir palīdzības sniegšana projektu
konkursu pieteikumu rakstīšanā.
Pie atbalsta funkcijām ir jāpiemin arī mūžizglītības un profesionālie kursi. Tas var nozīmēt
gan vajadzību apzināšanu, gan arī turpmāk nepieciešamo prasmju prognozēšanu un tad
29

Pēc Latgales uzņēmējdarbības centra informācijas. www.latgale.lv

64

attiecīgu rīkošanos, organizējot kursus un piesaistot lektorus. Šāda daļēji regulāra apmācība
gan stiprina novadā esošās profesionālās zināšanas, gan arī motivē uz aktivitāti vietējo
sabiedrību. Taču vērtīgas ir arī regulāras individuālas konsultācijas un mentoringa aktivitātes,
sevišķi jaunajiem uzņēmējiem.
Pie koordinēšanas un atbalsta rīkiem var pieskaitīt arī izstāžu un starptautisko aktivitāšu
organizēšanu novadā un ārpus tā, kā arī izmaksu (piemēram, suvenīru) līdzfinansēšanu
novada uzņēmējiem, kas tajos ņem dalību. Prakse rāda, ka pašvaldībai uzņemoties
organizatorisko pusi, novada uzņēmēji daudz labprātāk dodas ārzemju vizītēs un izstāžu
apmeklēšanā. Tāpat, piemēram, Ķekavas novada domei ir laba pieredze organizējot augsta
līmeņa kontaktus pašvaldību starpā ārzemēs, vienlaicīgi ļaujot tādējādi nodibināt biznesa
kontaktus abu pušu uzņēmējiem.
Jautājums, ar ko pašvaldības Latvijā mazāk nodarbojas ir aktīva ārzemju uzņēmēju un
potenciālo investoru piesaiste. Tas nozīmē prasmes pro-aktīvi piesaistīt, ne tikai reaģēt uz
investoru interesi. Tas nozīmē arī mārketinga pieejas pārskatīšanu, jo tas prasa mērķtiecīgu
pieeju iemācīties „pārdot” savu novadu, sava novada iespējas un izaugsmes iespējas,
pasakot ārējiem un iekšējiem investoriem „investē Sēlijā”.
Uzturot sistemātisku struktūru tūrisma un uzņēmējdarbības atbalstam, var nodibināt jau
regulārus kontaktus ar tuvākajām augstākās izglītības iestādēm, tādējādi palielināt iesaistītos
prātus novada tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībā. Šāda sadarbība palīdz studentiem gūt
praksi, savukārt novadam sniedz jaunas iespējas.
Visbeidzot, ir arī novada domes līmenis, kas var ietekmēt, veicināt vai arī pretēji – kavēt
uzņēmējdarbības attīstību. Vērtību jomā un no tā izrietošajos vēstījumos un rīcībā ir būtiski,
vai pašvaldība un deputāti dod signālus sabiedrībai un uzņēmējiem, ka novadam ir nākotne?
Ka tajā ir vērts palikt un investēt? Ka novada pārvalde atrisina uzņēmēju problēmas ātri un
rezultatīvi? Kāda ir attieksme pret darba ņēmēju? Arī Latvijas novadu prakse rāda, ka novadi,
kuru deputāti darba ņēmēju problēmas uzskata par mazsvarīgām, tad arī citi darba devēji
novadā drīzāk uzskatīs līdzīgi. Līdz ar to arī ideju un vērtību līmenī ir jāsaprot, kādas vērtības
ir vēlme nostiprināt, Vai solidaritāte un sociālā atbildība ir vērtība?
Līdz ar to Viesītes novada uzņēmējdarbības attīstības potenciāls sastāv no vairākiem
elementiem – identificētajām šauras specializācijas nišām, esošo aktīvo uzņēmēju
turpmākajiem attīstības soļiem, kā arī pašvaldības veiktajām uzņēmējdarbības veicināšanas
aktivitātēm.
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Pielikums Nr. 1. Ģeoloģiskie resursi Viesītes novadā
Tabula 28. 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.
Krājumi, tūkst. m3.
Nr
.
p.
k.

Nosaukums,

Administratīvā
piederība

Platība,
ha

1.

Stērtstes

Viesītes pagasts

507,5

2.

Zalve

Viesītes pilsēta,
Viesītes pagasts,
Saukas pagasts

5092

izpētīti
e
A

novērtēt
ie
N

Izpēte
s
gads

Izmantošana

Izmantošanas
nozares, kurām
atradnes pētītas

61052

1978

Netiek
izmantota

šķembu ražošanai

799522

1978

Netiek
izmantota

šķembu ražošanai

prognozē
tie
P

Tabula 29. 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.
Krājumi, tūkst. m3.
Nr.
p.
k.

prognozēti
e
P

Izpētes
gads

Izmantošana

Izmantošanas
nozares, kurām
atradnes pētītas

1640

116932,0

1968

Netiek izmantota

Ķieģeļu ražošanai

12,7

795,7

1974

Netiek izmantota

Ķieģeļu ražošanai

Nosaukums,

Administratīvā
piederība

Platība,
ha

1.

2. laukums – māls
(daļa)

Viesītes pagasts

2.

Kazukrogs

Elkšņu pagasts

izpētītie
A

novērtēti
e
N

Tabula 30. 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.

Nr.
p.
k.

Atradnes
nosaukums

Administratīv
ā piederība

Atradne
s Nr.
Kūdras
fondā
un uz
kartes

1.

Zipšņu (daļa)

Viesītes
pagasts

3779

2.

Rundēļu

Viesītes
pagasts

3783

Atradnes platība,
ha
Izpētes
pakāpe

P

P

“0”
robežās

13

3.

Vārnavas

3786

P

194

Siena

Viesītes
pagasts

3821

P

Atradnes tips
un kūdras
īpašību
raksturojums30

kopējie
tūkst.m3

1,5

0,8

832

Z
R 35-55
pH 4,1-6,0

2,0

1,4

130

A
R 15-45

10

177
177

7,5
7,5

4,4
4,4

1,5

615

220

5,0

500

220

5,0

115

30

rūpniec.
Izmantojami
, tūkst.t pie
40%
mitruma

Vidējais

62

4.

Kūdras resursi

Lielākais

104

256
Viesītes
pagasts

rūpn.
dziļuma
robežās

Kūdras dziļums, m

Z – zemā tipa kūdra, P – pārejas tipa kūdra; A – augstā tipa kūdra;
R – kūdras sadalīšanās pakāpe (%), A – kūdras pelnainība (%), W – dabīgais mitrums (%).

3,0

7647
7178
496

2,4

12725

2,4

11000

A,Z
A
R 15-45
A 2,4 – 4,0
W 87-97,1
Z
R 35-55
pH 5,1 -6,0
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

Kūdras
izmantošanas
virziens

Mēslojums

Lauksaimniecība

Lauksaimniecība

Lauksaimniecība

Nr.
p.
k.

Administratīv
ā piederība

5.

Meža-Bicānu

Viesītes
pagasts

3823

6.

Saušu

Viesītes
pagasts

3824

7,

Rēķu

Viesītes
pagasts

3825

Maz-Sunkāstes

Viesītes
pagasts

9.

Ķestera

Viesītes
pagasts

3827

10.

Mazkūres

Viesītes
pagasts

3828

Zievaltu

Viesītes
pagasts

8.

11.

31

Atradnes
nosaukums

Atradne
s Nr.
Kūdras
fondā
un uz
kartes

3826

3830

Atradnes platība,
ha
Izpētes
pakāpe

P

P

P

P

P

P

P

“0”
robežās

rūpn.
dziļuma
robežās

Kūdras dziļums, m

Lielākais

55

2,0

125

2,5

70

>1,0

172

148

7,0

Vidējais

1,0

Kūdras resursi

kopējie
tūkst.m3

440

1500

1,0

3,5

Mēslojums

Mēslojums

Mēslojums

5504

A
R 20-50
W 90,5 – 96,2
pH 4,6-4,9
Sapropelis 0,5 m

Mēslojums

518

13

1,3

78

Z – zemā tipa kūdra, P – pārejas tipa kūdra; A – augstā tipa kūdra;
R – kūdras sadalīšanās pakāpe (%), A – kūdras pelnainība (%), W – dabīgais mitrums (%).

Z
R 35-40
A 13,7-20,1
pH 5,0 – 5,5
Sapropelis
A
R 35-50
A 7,1
W 87,8
Sapropelis 2,5 m

Kūdras
izmantošanas
virziens

A

1,3

1,8

Atradnes tips
un kūdras
īpašību
raksturojums31

490

74

39

rūpniec.
izmantojami
, tūkst.t pie
40%
mitruma

312

P
R 40-60
A 7,8 – 46,4
pH 6,0-7,0
Z
R 50-60
A 8,3-12,2
pH 6,0-6,5
Z
R 50-70
A 12,1-43,1
pH 6,5

Mēslojums

Mēslojums

Mēslojums

Nr.
p.
k.

32

Atradne
s Nr.
Kūdras
fondā
un uz
kartes

Atradnes
nosaukums

Administratīv
ā piederība

12.

Svērņu

Viesītes
pagasts

3831

13.

Stauģu

Viesītes
pagasts

3832

14.

AmužniekuStradiņu

Viesītes
pagasts

3835

15.

Medņu
(Švēriņu)

Viesītes
pagasts

3836

16.

Sietiņu lejas

Viesītes
pagasts

3837

17.

Ruduču

Viesītes
pagasts

3838

18.

Kļaviņu

Viesītes
pagasts

3839

Atradnes platība,
ha
Izpētes
pakāpe

P

P

P

P

P

P

P

“0”
robežās

349

rūpn.
dziļuma
robežās

180

Kūdras dziļums, m

Lielākais

5,5

Vidējais

3,0

Kūdras resursi

kopējie
tūkst.m3

8725

12

13

60

20

1,5

120

659

8,5

25

1,0

68

2,7

92

1,0

Z – zemā tipa kūdra, P – pārejas tipa kūdra; A – augstā tipa kūdra;
R – kūdras sadalīšanās pakāpe (%), A – kūdras pelnainība (%), W – dabīgais mitrums (%).

5,0

28996

200

1,3

816

460

rūpniec.
izmantojami
, tūkst.t pie
40%
mitruma

Atradnes tips
un kūdras
īpašību
raksturojums32
A
R 20-50
A 1,4-2,8
W 92,5 – 95,6
Z
R 50-60
A 11,6 – 12,5
pH 6,5-7,0
Z
R 15-45
A 1,9 – 5,6
W 95,4 – 98,3
A
R 15 – 45
A 1,9 – 5,6
W 95,4 – 98,3
Z
R 30 - 50
A 13,6 – 15,9
pH 6,0 – 6,5
Z
R 35 - 40
A 10,9 – 12,0
Z
R 40
A 15,0 – 58,3
pH 5,5 - 6,0

Kūdras
izmantošanas
virziens

Lauksaimniecība

Mēslojums

Lauksaimniecība

Lauksaimniecība

Mēslojums

Mēslojums

Mēslojums

Nr.
p.
k.

33

Atradne
s Nr.
Kūdras
fondā
un uz
kartes

Atradnes
nosaukums

Administratīv
ā piederība

19.

Gričānu

Viesītes
pagasts

3840

20.

Meža Drustu

Viesītes
pagasts

3841

21.

Cūku (daļa)

Viesītes
pagasts

3843

22.

Slapjo salu

Viesītes
pagasts

3844

23.

Daugu

Viesītes
pagasts

3846

24,

Sūpes (daļa)

Viesītes
pagasts

3896

25.

Nomaņu
(Nomavas)
(daļa)

Viesītes
pagasts

3897

Atradnes platība,
ha
Izpētes
pakāpe

P

P

P

P

P

P

P

“0”
robežās

rūpn.
dziļuma
robežās

Kūdras dziļums, m

Lielākais

Vidējais

Kūdras resursi
kopējie
tūkst.m3

12

1,5

60

12

1,4

60

810

7,5

3,4

27540

190

2,5

1,2

2280

167

2,5

1,0

1670

6,0

3,5

18198

712

1140

370

275

7,5

Z – zemā tipa kūdra, P – pārejas tipa kūdra; A – augstā tipa kūdra;
R – kūdras sadalīšanās pakāpe (%), A – kūdras pelnainība (%), W – dabīgais mitrums (%).

4,0

37672

rūpniec.
izmantojami,
tūkst.t pie
40% mitruma

1338

Atradnes tips
un kūdras
īpašību
raksturojums33
Z
R 40 - 45
A 8,7 – 11,4
pH 6,5
Z
R 40 – 45
A 7,6 – 13,2
A
R 15 – 45
A 0,8 – 4,5
W 90,6 – 97,5
A
R 15 – 45
A 1,8 – 3,3
W 80,3 – 92,0
A
R 20 – 50
W 83,9
pH 3,8
A
R 20 – 50
A 1,2 – 7,6
W 90,5 – 96,2
PH 4,0 – 5,5
A
R 10 – 45
A 1,0 – 3,6
W 86,9 – 96,2

Kūdras
izmantošanas
virziens

Mēslojums

Mēslojums

Lauksaimniecība

Lauksaimniecība

Mēslojums

Lauksaimniecība

Lauksaimniecība

Nr.
p.
k.

Atradnes
nosaukums

Administratīv
ā piederība

Atradne
s Nr.
Kūdras
fondā
un uz
kartes

Atradnes platība,
ha
Izpētes
pakāpe

“0”
robežās

rūpn.
dziļuma
robežās

Kūdras dziļums, m

Vidējais

Lielākais

Kūdras resursi

kopējie
tūkst.m3

26.

Gričānu

Elkšņu
pagasts

3840

P

~2

1.5

0.7

~10

27.

Gravānu

Elkšņu
pagasts

3884

P

5

1.3

0.6

25

28.

Dūdiķu

Elkšņu
pagasts

3885

P

17

1.5

0.7

65

29.

SaukasEzergala

Elkšņu
pagasts

3886

P

3

4.0

2.0

30

30.

Sūnekļa
(
Liepu-Sūnākļu)

Saukas
pagasts

16850

P

rūpniec.
izmantojami
, tūkst.t pie
40%
mitruma

Atradnes tips
un kūdras
īpašību
raksturojums34
Z
R 40 – 45
A 8.7 – 11.4
pH 6.5
Z
R 50 – 60
A 18.3 – 27.2
pH 6.5
R 40 – 60
A 15,0 – 18,0
pH 5,5
Z
R 40 – 60
A 18.5 – 24.5
pH 6.5

Kūdras
izmantošanas
virziens

Mēslojums

Mēslojums

Mēslojums

Mēslojums
Lauksaimniecība
Mēslojums
Pakaiši

4884.5

Tabula 31. 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.

34

Nosaukums

Administratīvā
piederība

1.

Alšāni

Viesītes pilsēta

1.

Baznīckrogs

Viesītes pagasts

Platība,
ha

Krājumi, tūkst. m3.
izpētītie
A
328,2

86,5

novērtēti
e
N
6540

Z – zemā tipa kūdra, P – pārejas tipa kūdra; A – augstā tipa kūdra;
R – kūdras sadalīšanās pakāpe (%), A – kūdras pelnainība (%), W – dabīgais mitrums (%).

prognozēti
e
P

Izpētes
gads

Izmantošana

Izmantošanas nozares,
kurām atradnes pētītas

2008

Netiek izmantota

būvniecībai, ceļu būvei

1978

Netiek izmantota

būvniecībai, ceļu būvei

Cintiņkalni

Viesītes pagasts

15,9

3.

Gritāni

Viesītes pagasts

64,7

4.

Gritāni II

Viesītes pagasts

4,3

5.

Gričāni

Viesītes pagasts

55,5

6.

Gundegas

Viesītes pagasts

5,7

7.

Viesītes pagasts

55,0

8.

Gundegas
(prong. lauk.)
Jaunāres

Viesītes pagasts

8,4

9.

Lejas Celmāres

Viesītes pagasts

14,7

10.

Viesītes pagasts

27,3

1500

11.

Medņi (prong.
lauk.)
Pakalni

Viesītes pagasts

179,0

16000

12.

Patmaļi

Viesītes pagasts

13.

Sietiņi

Viesītes pagasts

14.

Silakalni

Viesītes pagasts

15.

Spārni

Viesītes pagasts

19,1

16.

Viesīte

Viesītes pagasts

160

17.

Upesmalas

Viesītes pagasts

18.

Elkšņi

Elkšņu pagasts

37,75

321.1

2590

19.

Klauces

Elkšņu pagasts

4,38

228

-

20.

Alijaši,

Rites pagasts

26,2

-

21.

Apserde

Rites pagasts

136,3

-

2.

būvniecībai, ceļu būvei

626,9

1207

2005

Tiek izmantota

235,23

3487,0

1978

Tiek izmantota

ceļu būvei

2004
1982
1978
2004
1986

Tiek izmantota

būvniecībai, ceļu būvei

Netiek izmantota

būvniecībai, ceļu būvei

Netiek izmantota

ceļu būvei

1963

Netiek izmantota

būvniecībai

594,01

2004

Tiek izmantota

būvniecībai, ceļu būvei

661,26

2000

Tiek izmantota

būvniecībai

1978
2003
1978

Netiek izmantota

būvniecībai

Netiek izmantota

būvniecībai, ceļu būvei

2012

Netiek izmantota

būvniecībai, ceļu būvei

1978

Netiek izmantota

būvniecībai, ceļu būvei

2011

Netiek izmantota

būvniecībai, ceļu būvei

1956

Netiek izmantota

būvniecībai, ceļu būvei

1963
1970
2010
1978
1957

Netiek izmantota

ceļu būvei

Netiek izmantota

būvniecībai, ceļu būvei

Netiek izmantota

būvniecībai, ceļu būvei

Netiek izmantota

1210

1989
1978
1978

Netiek izmantota

ceļu būvei, ceļu uzturēšanai
ziemā
būvniecībai, ceļu būvei

8346

1978

Netiek izmantota

būvniecībai, ceļu būvei

Izpētes
gads

Izmantošana

Izmantošanas nozares,
kurām atradnes pētītas

1978
2003

Tiek izmantota

būvniecībai, ceļu būvei

2013

Tiek izmantota

ceļu būvei

219,69
2939
442
3300

206,99
5,0

470
393,9
348

2173
4300

701,8

Krājumi, tūkst. m3.
p.
k.

Nosaukums

Administratīvā
piederība

Platība,
ha

22.

Avotiņi

Rites pagasts

2,7

23.

Baši

Rites pagasts

24.

Dainas

Rites pagasts

2,4

-

216

1978

Netiek izmantota

būvniecībai, ceļu būvei

25.

Mežlauki

Rites pagasts

0,1

38,9

-

2004

Netiek izmantota

būvniecībai, ceļu būvei

izpētītie
A

novērtētie
N

98,5

135,5

303.29
1

prognozētie
P

26.

Nereta
(I iecirknis)

Rites pagasts

0,7

44,1

-

1957

Netiek izmantota

smilts-kaļķu bloku ražošanai

Tabula 32. 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.

1.

Garais
Akmeņu, Ilzas

Rites pagasts

39

32

1472
515

Organogēns – silikātu
(organogēni – mālains)

2.

Krigānu

Rites pagasts

61,5

35,2

1760
422

Organogēns (kūdrains)
Organogēns – silikātu
(organogēni – smilšains)

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)

Sapropeļa veids

Izmatošanas
virziens
Mēslojums
Mēslojums,
ārstnieciskās
dūņas.

