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IEVADS 

 

 

 

Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādi veic SIA „Grupa 93”, sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību, 
pamatojoties uz 2012.gada 7.septembrī noslēgto līgumu Nr. JNA/2-7/12/33 „Eksperta pakalpojums „Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma” dokumenta izstrādei” (iepirkuma identifikācijas Nr. JNP/2012/23/ESF). 

      

Pārskatā par teritorijas plānojuma izstrādi ietverti sekojoši materiāli: 

1. Jēkabpils novada domes lēmumi par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu (iekļaujot darba 
uzdevumu), sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un teritorijas plānojuma apstiprināšanu; 

2. Sabiedriskās apspriešanas materiāli (ietverot ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un 
juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju kopsavilkums);  

3. Institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;  

4. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu;  

5. Ziņojums par teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma 
prasībām. 
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1. JĒKABPILS NOVADA DOMES LĒMUMI 

1.1. Lēmums par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma 
apstiprināšanu 
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1.2. Lēmums par teritorijas plānojuma 1. redakcijas publisko apspriešanu 
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1.3. Lēmums par galīgās redakcijas apstiprināšanu  
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1.4. Lēmums par saistošo noteikumu izdošanu 
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2. PUBLIKĀCIJAS  

2.1.  Par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 

2.1.1. „Latvijas Vēstnesis”  
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2.1.2. Laikraksts „Brīvā Daugava”  
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2.1.3. Pašvaldības mājaslapa 
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2.2. Par 1. redakcijas publisko apspriešanu 

2.2.1.  Laikraksts „Brīvā Daugava”  
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2.2.2. Jēkabpils novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ļaudis un Darbi”  
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2.2.3. Pašvaldības mājaslapa 
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2.3. Par galīgās redakcijas apstiprināšanu 

2.3.1. Laikraksts „Brīvā Daugava”  
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2.3.2. Pašvaldības mājaslapa 
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3. ZIŅOJUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU, 
PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANU 
Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2012. gada 20. septembra lēmumu Nr. 326 „Par Jēkabpils novada teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu" (sēdes protokols Nr. 13) uzsākta Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 
izstrāde. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja - Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās plānošanas 
speciāliste Dzidra Nartiša. 

Priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas termiņš tika noteikts no 1. oktobra līdz 12. novembrim, iesniedzot 
tos Jēkabpils novada pašvaldībai (Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, LV-5202). 

Uzsākšanas posmā (līdz noslēdzās posms esošās situācijas analīzei), notika šādas aktivitātes: 

- Paziņojumu publicēšana „Latvijas Vēstnesī”, laikrakstā „Brīvā Daugava” un Jēkabpils novada mājaslapā. 
- Nosūtīta informācija par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu Jēkabpils novadā un pieprasīti 

nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei no 28 institūcijām, t.sk. no 8 kaimiņu pašvaldībām. 
Nosacījumus no elektronisko sakaru objektu turētājiem nav sniedzis -  Tele2 un no kaimiņu pašvaldībām 
nav saņemti nosacījumi no Krustpils un Līvānu novadiem un Jēkabpils pilsētas (pilsēta sagatavojusi vēstuli 
saistībā ar industriālajām teritorijām Ābeļu pagastā (17.01.2013  2-2.8/13/4)), nosacījumi nav saņemti arī 
no VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. 

- Vides pārraudzības valsts birojam tika nosūtīta vēstule un iesniegums ar lūgumu izvērtēt SIVN 
nepieciešamību šim plānošanas dokumentam un saņemts biroja lēmums Nr. 81 par SIVN piemērošanu. 

- Ievērojot MK noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums” 
5.punkta nosacījumus, tika prasīti viedokļi par dokumenta iespējamo ietekmi un vidi un cilvēku veselību, 
kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību VVD Daugavpils  reģionālajai vides 
pārvaldei, Dabas aizsardzības pārvaldei un Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (Atbilde 
saņemta no Dabas aizsardzības pārvaldes). 

- Notikušas Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas un darba grupas sanāksmes. 
- Tika aicināti iedzīvotāji izteikt viedokli un līdzdarboties - izteikt savas idejas un priekšlikumus jaunajam 

teritorijas plānojumam un noformēt savus priekšlikumus rakstiski iesnieguma formā. Rakstiski iesniegumi 
teritorijas plānojumam no zemes īpašniekiem netika saņemti.  

- Organizēta iedzīvotāju aptauja, anketēšanai izmantojot anketēšanas iespējas internetā un iespēju izsūtīt 
anketas uz  e-pastu adresēm. Bija iespēja arī anketas aizpildīt drukātā veidā. Saņemtas 24 aptaujas 
anketas.  

- Organizēta uzņēmēju aptauja - saņemtas tikai 3 aptaujas anketas un 1 anketa no pagasta pārvaldes 
(anketas tika sagatavotas un piedāvātas aizpildīt gan novada uzņēmējiem rīkotajā pašvaldības pasākumā, 
gan izsūtītas elektroniski uz e-pastiem un pieejamas pašvaldības mājaslapā). 

3.1. Iedzīvotāju anketu kopsavilkums 
Problēmas: 

- Ceļu sliktais stāvoklis tiek uzskatīta par galveno problēmu: smago tehnikas izraisīti ceļa bojājumi, ceļu 
stāvokļa pasliktināšanās pavasarī un rudenī, vajadzība pēc ceļa posma Jēkabpils-Dunava un Rubeņi-Zasa, 
Birži-Ilūkste asfaltēšanas. Kā arī nepieciešama sabiedriskā transporta maršrutu pārskatīšana.  

- Otrkārt tiek uzsvērts darba vietu trūkums un jauniešu aizplūšana no laukiem, kā arī nepietiekams atbalsts 
uzņēmējiem. 

- Nepietiekama veselības un izglītības iestāžu, kā arī citu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte. 
- Slikta sakaru kvalitāte. 
- Kultūras jautājumi netiek uzskatīti par prioritāti. 

Priekšlikumi: 

- Attīstīt ražotnes. 
- Veikt derīgo izrakteņu izpēti un plānot šo teritoriju izmantošanu. 
- Attīstīt lauku tūrismu izmantojot esošos resursus. 
- Izstrādāt novada pārvaldības kvalitātes vadības sistēmu. 
- Uzbūvēt kapliču. 
- Uzlabot piekļuves iespējas publiskajiem ūdeņiem. 
- Sakārtot degradētos objektu. 
- Lai risinātu piekļuvi zemes īpašumiem kam tās nav, plānojumā varētu norādīt teritorijas, kas var kalpot par 

pamatu reālservitūta nodibināšanai Civillikuma 1231.panta noteiktajā kārtībā. 
- Iekārtot dažādus pakalpojumus Rubenes skolas internāta ēkā. 
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- Sakārtot Zasas veco katlumāju saimnieciskai darbībai. 
- Izvietot novada centru vairākās vietās: Ābeļu pagastmāja-brīvas 8 telpas(jau tūlīt); Rubeņos-skolas 

internāta telpā "pēc remonta"; Bijušās Slates skolas telpās. 

Atsevišķi jautājumi: 

- Izglītība. Lielākā daļa respondentu ir apmierināti vai daļēji apmierināti (21 no 24). Tika ieteikts uzlabot 
interešu izglītības pieejamību, kā arī izvērtēt izglītības iestāžu potenciālu.  

- Veselības aprūpe. Respondentu viedoklis par veselības aprūpi ir lielākoties apmierināts vai daļēji 
apmierināts (15 no 24). Neapmierinātība izceļas dēļ sliktas piekļuves kvalitatīviem ārsta pakalpojumiem un 
ģimenes ārstu neesamībai tuvākajā apkārtnē. 

- Kultūra. Viedoklis par kultūru ir viennozīmīgi pozitīvs (16 no 24 apmierināti). Ir ieteikumi par kvalitātes 
uzlabošanu un pasākumu skaita palielināšanu. 

- Sports. Ar sportu lielākā daļa respondentu ir apmierināti (17 no 24). Iespēju nodarboties ar sportu 
palielināšana (piem. jauna trenažieru zāle). 

- Sociāla palīdzība. Respondentu viedoklis par sociālās palīdzības pieejamību ir pozitīvs (20 no 24 ir 
apmierināti vai daļēji apmierināti). Ir vēlme uzlabot sociālo darbinieku mobilitāti un sniegto pakalpojumu 
kvalitāti. 

- Kapsētu teritoriju pieejamība. Respondenti ir apmierināti (21 no 24). Ir pāris ieteikumu uzbūvēt jaunu 
kapliču. 

- Gaisa kvalitāte. Viedoklis ir pozitīvs (21 apmierināti no 24). Viena sūdzība par atkritumu dedzināšanu. 
- Trokšņa līmenis. Respondenti ir apmierināti (22 no 24) un bez sūdzībām. 
- Smakas. Smaku līmenis ir apmierinošs (21 apmierināti no 24). Pāris sūdzību par kanalizācijas attīrīšanas 

iekārtu smaku Vidsalas ciemā un atkritumu dedzināšanu. 
- Virszemes ūdens kvalitāte. Respondenti ir lielākoties apmierināti vai daļēji apmierināti (21 no 24). Ir 

sūdzības par Daugavas un dīķu piesārņojumu. 
- Atkritumu apsaimniekošana. Respondenti ir lielākoties tikai daļēji apmierināti (12 no 24). Sūdzības ir par 

reto un dārgo atkritumu izvākšanu (ir vēlme, lai tas notiku biežāk par reizi mēnesī) un atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem. 

- Elektroapgāde. Respondenti ir pārsvarā apmierināti vai daļēji apmierināti (19 no 24). Ir sūdzības par 
elektrības traucējumiem, par nepietiekamu strāvas stiprumu Rubeņu pagastā un par saimniecībām Ābeļos, 
kur elektrība nav pieslēgta. 

- Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Respondenti ir lielākoties apmierināti (15 no 24). Ir ieteikumi par 
notekūdeņu un kanalizācijas sistēmas uzlabojumiem Lašu ciemā. 

- Siltumapgāde. Viedoklis par siltumapgādi ir pozitīvs (20 no 24 ir apmierināti vai daļēji apmierināti). 
Ieteikums: Zasas un Dunavas ciemos veikt siltumtrašu rekonstrukciju. 

- Ūdensapgāde. Respondenti ir lielākoties apmierināti ar ūdensapgādi (14 no 24). Ieteikumi: jaunas 
inženierkomunikācijas Rubeņos un sūdzības par ūdens kvalitāti Dunavas un Rubenes pagastā. 

- Sakaru infrastruktūras pieejamība. Apmierinātība ar pieejamību nav izteikta – 12 ir daļēji apmierināti vai 
neapmierināti. Sūdzības ir par slikto interneta sakaru kvalitāti un vājo mobilo sakaru tīkla pārklājumu. 

- Transportam domātas infrastruktūras kvalitāte. Respondenti ir neapmierināti (16 no 24). Sūdzības ir par 
slikto ceļa kvalitāti, kā arī ceļa neesamību no Dūķernieku apvidus uz pagasta centru un ceļa netīrīšanu 
ziemā uz Tadenavas pusi no Jēkabpils. 

- Gājējiem domātas infrastruktūras kvalitāte. Respondentu viedoklis ir dalīts (6 neapmierināti un 10 
apmierināti). Sūdzības ir par to neesamību un ir ieteikums izveidot veloceliņu Dunavas ciema centrā. 

- Ielas apgaismojums ciemos. Respondenti ir lielākoties apmierināti (17 no 24 ir apmierināti vai daļēji 
apmierināti). Ir sūdzības par to neesamību dažos ciemos. 

- Sabiedriskā transporta pakalpojumi. Respondenti ir lielākoties neapmierināti (15 no 24 ir daļēji apmierināti 
vai neapmierināti). Neapmierinātība ir par reto autobusu kursēšanu un to, ka transports ir pakārtots 
skolām tādējādi izveidojas nepieciešamība pēc automašīnas. 

- Publiskās ārtelpas labiekārtojums. Respondentu viedoklis ir pozitīvs (21 no 24 ir daļēji apmierināti vai 
apmierināti). Ir ieteikums izveidot atpūtas vietas pie Daugavas. 

- Zaļo zonu, parku, skvēru, brīvdabas atpūtas vietu daudzums un kvalitāte. Respondenti ir viennozīmīgi 
pozitīvs (15 no 24 ir apmierināti). 

- Peldvietu daudzums un kvalitāte. Viedokļi ir dalīti. Ir vēlme pēc labiekārtotām peldvietām un esošo 
peldvietu sakārtošanu un uzlabošanu. 

- Apdzīvojuma struktūra novadā. Respondenti ir apmierināti. Ir ieteikumi pārskatīt ciema robežas Lašos un 
Brodos, kur nav sakārtota adresācijas sistēma. 
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3.2. Uzņēmēju anketu kopsavilkums 
Tika iesniegtas trīs uzņēmēju anketas un viena anketa no pagasta pārvaldes. 

Uzņēmumu darbības veidi: zemnieku saimniecība (lauksaimniecība, lopkopība), individuāla darba veicējs 
(autoserviss) un piemājas saimniecība. Apgrozījums tikai zemnieku saimniecībai bija no 10’000 līdz 50’000 Ls, kā 
arī tas bija vienīgais no uzņēmumiem, kas preces eksportēja. Pārējiem diviem uzņēmumiem apgrozījums bija 
zem 5000 Ls. Piemājas saimniecības preces tika pārdotas tikai Latvijas robežās un autoservisa pakalpojumu 
sniegšana aprobežojas ar Jēkabpils novadu. 

Visi uzņēmumi kā darbības negatīvi ietekmējošu faktoru uzskatīja slikto ceļa infrastruktūras kvalitāti. Divi 
uzņēmumi arī minēja, ka sakaru kvalitāte ietekmē tos negatīvi. Tika atsevišķi pieminēts, ka birokrātija un 
produkcijas iepirkuma cenu svārstības var negatīvi ietekmēt. Sezonalitāte un izejvielu pieejamība tika uztverta 
pozitīvi, negatīvi vai neitrāli atkarīgi no uzņēmuma nodarbošanās (pozitīvi – Z/S, negatīvi – autoserviss, 
neietekmē – piemājas saimniecība). Novietojums valstī vai novadā tika uztverts gan pozitīvi, gan negatīvi un arī 
kā neietekmējošs faktors. 

Attīstības iespējas tuvāko 10 gadu laikā tika vērtētas dažādi: gan pagasta pārvalde gan Z/S tās vērtēja kā 
pozitīvas, autoservisa uzņēmums kā negatīvas un piemājas saimniecība kā nemainīgas. 

Priekš straujākas izaugsmes tika izcelti šādi faktori: 

- jaunatnes palikšana laukos un darba iespēju palielināšana; 
- valsts ceļu infrastruktūras uzlabošana; 
- investīcijas celtniecībā; 
- birokrātiskā sloga samazināšana; 
- lojāla nodokļu politika; 
- iepirkuma cenu stabilitāte; 
- nodokļu samazinājums; 
- uzņēmējdarbības attīstīšana; 
- degvielas un energoresursu cenas samazināšana. 

Visi aptaujātie uzsvēra, ka attīstībai ir nepieciešama ceļu izbūve un uzlabošana un telpu un/vai teritorijas 
paplašināšana. Pāris pieminēja arī sakaru un interneta pieejamības uzlabošanu. Pagasta pārvalde uzsvēra arī 
elektroapgādes uzlabošanu un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas uzlabošanu. 

Visi uzņēmumi bija veikuši ilgtermiņa ieguldījumus uzņēmumu attīstībā. Atšķirībā no citiem, Z/S bija veikusi 
nozīmīgus ieguldījumus. 

Divi uzņēmumi (Z/S un piemājas saimniecība) ir piesaistījuši ES struktūrfondu līdzekļus. Citi ieguldījumi: 

- autoserviss kāpināja ražošanas efektivitāti, iegādājās un uzstādīja jaunas tehnoloģiskās iekārtas un 
aprīkojumu radot iespēju uzsākt jaunu pakalpojuma sniegšanu. 

- Z/S kāpināja ražošanas apjomu un efektivitāti, veica būvniecības darbus, radīja jaunas darba vietas, 
sakārtoja ražošanas apkalpojošo infrastruktūru, uzsāka jaunas preces ražošanu/pakalpojuma sniegšanu un 
samazināja uzņēmuma ietekme uz vidi. 

- piemājas saimniecība iegādājās un uzstādīja jaunas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu un sakārtoja 
ražošanas apkalpojošo infrastruktūru. 

No pašvaldības uzņēmumi vēlas ceļa infrastruktūras kvalitātes celšanu, kā arī lauksaimniecības atkritumu 
bezmaksas savākšanas organizēšanu un nekustamā īpašuma nodokļu atlaides. 

Komentāri: 

- pārskatīt Ābeļu pagasta ciemu Brodi un Laši robežas, ievērojami samazinot tiem līdz šim paredzēto 
teritoriju; 

- blakus ciemiem atļaut lauku apbūvi; 
- būvatļaujas saņemšanai tiek iztērēts pārāk daudz laika (5 mēneši) un enerģijas. 

4. ZIŅOJUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1. REDAKCIJAS PUBLISKO 
APSPRIEŠANU 
Pamatojoties uz 2013. gada 28. marta sēdes lēmumu Nr.107 (sēdes protokols Nr.4) tika uzsākta Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 1. redakcijas un tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma 
Vides pārskata projekta publiskā apspriešana. 

Publiskās apspriešanas termiņš Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 1. redakcijai tika 
noteikts no 2013. gada 24. aprīļa līdz 23. maijam (4 nedēļas un 1 dienu) un Vides pārskata projektam no 2013. 
gada 24. aprīļa līdz 4. jūnijam.  
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Ar plānošanas dokumentiem – Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 1 .redakciju un Vides 
pārskata projektu varēja iepazīties iepriekšminētajos termiņos Jēkabpils novada mājaslapā 
http://www.jekabpilsnovads.lv vai Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpils un Jēkabpils novada 
pagastu pārvaldēs, darba dienās 8:30 - 12:00; 12:30 - 16:00. 

Pirms publiskās apspriešanas un tās laikā notika šādas aktivitātes: 

- Lašu un Brodu iedzīvotāju informatīvā tikšanās Ābeļu pamatskolā, 2013. gada 12. aprīlī, 16:00-17:30 
Sanāksmes gala secinājums: publiskās apspriešanas laikā ar aptaujas anketu palīdzību noskaidrot to 
īpašnieku viedokli, kuri īpašumi atrodas minētajos ciemos, par ciemu robežām, kādas tiek piedāvātas 
Plānojuma 1. redakcijā. 

Informatīvo tikšanos apmeklēja 21 dalībnieks, protokols ir pievienots Plānojuma IV daļā „Pārskats par 
teritorijas plānojuma izstrādi”  4. pielikumā (Plānojuma (Pirms 1. redakcijas publiskās apspriešanas un 
publiskās apspriešanas laikā) informatīvās tikšanās, sanāksmju un semināra protokoli), prezentācijas – 
5. pielikumā. 

- Paziņojumu publicēšana laikrakstā „Brīvā Daugava”, Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada mājaslapā http://www.jekabpilsnovads.lv. 

Publikāciju kopijas ir pievienots Plānojuma IV daļā „Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi”  2.2. 
apakšnodaļā (Par 1. redakcijas publisko apspriešanu). 

- Organizēta aptauja.  

Aptaujas anketa ir pievienota Plānojuma IV daļā „Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi”  8. pielikumā. 
Aptaujas objekts – Brodu un Lašu ciemu robežu izmaiņas. Plānojuma 1. redakcijā tika samazinātas 
iepriekšējā plānošanas periodā noteiktās ciemu robežas 2 lieliem ciemiem, kuros ietverta visa Jēkabpils 
piepilsēta uz 3 mazākām ciemu teritorijām, no kurām 2 ir esošas blīvas apbūves ciemu teritorijas un viena 
(Ābeļi) – teritorija, kura tikai sākusi veidoties kā blīvas apbūves teritorija (ir esoša apbūve Ķeikānu daļā, 
izstrādāti 2 detālplānojumi savrupmāju apbūves teritoriju attīstīšanai, teritorija atrodas Daugavas krastā 
(nav aplūstoša), robežojas ar pilsētu – iespējams attīstīt infrastruktūru. 

Saņemtas 17 aptaujas anketas (7 – atbalstošas, 2 uzskatāmas par neizmantojamām, 6 noraidošas un 2 
daļēji (Ābeļu ciema risinājumu) noraidošas: 

- 6 anketās atbalsta gan Brodu, gan Lašu, gan Ābeļu ciemu robežu risinājumus plānojuma 1. 
redakcijā (1 anketā minēts, ka atbalsta ciemu robežas samērīgas nodokļu politikas veidošanas  
un infrastruktūras attīstības gadījumā noteiktajās ciemu teritorijās; 1 anketai pievienots 
pielikums, kur uzskaitīts, kas kurā ciemā būtu jāuzlabo pēc respondenta domām un piekrīt 
ciemu robežu samazināšanai); 

- 2 anketās neatbalsta tikai Ābeļu ciema veidošanu, nenorādot pamatojumu; 

- 1 anketā izteikts viedoklis – atbalstīta tikai Ābeļu ciema robeža, kāda tiek piedāvāta 
Plānojuma 1. redakcijā, par teritoriju kopumā neminot viedokli; 

- 6 anketās nepiekrīt nevienam no ciemu robežu risinājumiem, kas iekļauti plānojuma 1. 
redakcijā (1 anketā minēts, ka jāļauj blīvu apbūvi attīstīt visā piepilsētā, sakārtojot nodokļus 
un ļaujot apbūvēt; 1 – minēts, ka apmierina šobrīd spēkā esošajā plānojumā iekļautais 
risinājums ar plašajām ciemu teritorijām pa visu piepilsētu; 1 anketā kā pamatojums minēts, 
lai deputāti un priekšnieki beidz melot un zagt (neizsaka negatīvu viedokli par konkrēto 
jautājumu, bet negatīvu attieksmi kopumā); 

- 2 anketās nepiekrīt, taču nav skaidri formulēts viedoklis un nav saprotams konteksts – 
anketas uzskatāmas par neizmantojamām. 

- Iedzīvotāji tika aicināti izteikt viedokli, līdzdarboties un noformēt savus priekšlikumus rakstiski –
iesnieguma formā.  

Saņemts 1 rakstisks iesniegums no zemes īpašnieka, tā kopija ir pievienota Plānojuma IV daļā „Pārskats par 
teritorijas plānojuma izstrādi” 9. pielikumā, ar priekšlikumu jaunajā Jēkabpils novada teritorijas plānojumā 
2013.- 2025. gadam īpašumam „Kalnavoti”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienībām ar 
apzīmējumu kadastrā Nr.56480030034 un Nr.56480030033 atstāt Ābeļu pagasta teritorijas plānojumā 
noteikto zemes lietojuma mērķi – ciemata vai vairāku māju būvniecība (Plānotāju piebilde: Spēkā esošajā 
Ābeļu pagasta teritorijas plānojumā minētā teritorija plānota kā savrupmāju retinātas apbūves funkcionālā 
zona).  

Priekšlikums noraidīts. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un normatīvo aktu izmaiņas – 
Vispārīgo teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumu prasības (MK noteikumi stājās 
spēkā: 22.05.2013. (1 dienu pirms PA beigām), plānojuma galīgajā redakcijā saglabāts  Plānojuma 1. 

http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
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redakcijā izstrādātais risinājums Brodu, Lašu un Ābeļu ciemu robežām. (Izvērstāku skaidrojumu skat. 
turpinājumā.) 

Ciemi teritorijas plānojumā ir noteikti saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Kā 
ciemi Jēkabpils novada teritorijā ir noteikti Brodi, Laši, Ābeļi, Vandāni, Sudrabkalns, Dunava, Vidsala, 
Dubulti, Leimaņi, Mežgale, Rubeņi, Kaldabruņa, Slate, Zasa un Liepas. Kā pakalpojumu centri, saskaņā ar 
VARAM izstrādāto reģionālās politikas pamatnostādņu projektu paredzēti, divi novada nozīmes attīstības 
centri – Zasa, Rubeņi un seši vietējās nozīmes attīstības centri – Brodi, Vandāni, Dunava, Vidsala, Dubulti 
un Mežgale.  

Ciemu robežas nosaka teritorijas plānojumā, kā to paredz Teritorijas attīstības plānošanas likums. 
Plānojumā pārskatītas visu ciemu robežas, lielākajā daļā ciemiem iepriekšējā plānošanas periodā bija 
ievērojami paplašinātas ciemu robežas, prognozējot būvniecības aktivitātes augšanu. 

Jēkabpils novada jaunais teritorijas plānojums ir izstrādāts, izvērtējot spēkā esošo teritorijas plānojumu 
prasības, to savstarpējās integrācijas iespējas, novada kopējos attīstības mērķus un intereses, situāciju 
teritorijas izmantošanā  – notikušās izmaiņas un tendences, apkārtējo pašvaldību plānošanas un attīstības 
kontekstu, kā arī ievērtējot augstāka līmeņa plānošanas dokumentus un likumdošanas izmaiņas, t.sk. 
Vispārīgo teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumu prasības (MK noteikumi stājās 
spēkā: 22.05.2013.). 

Nozīmīgākie ciemu noteikšanas risinājumus ietekmējošie faktori ir: jaunu, integrētu telpiskās attīstības 
risinājumu nepieciešamība, vienlaikus saglabājot pagastu unikālās īpatnības un identitāti; apdzīvojuma 
struktūras faktiskās izmaiņas, kas liek pārskatīt apdzīvoto vietu statusu un ciemu robežas; sociālās un 
ekonomiskās situācijas izmaiņas kopš esošo teritorijas plānojumu apstiprināšanas – būvniecības 
intensitātes jomā un valsts politikas prioritātes; teritorijas attīstības plānošanas likuma un ar to saistīto 
Ministru kabineta noteikumu pieņemšana – izmaiņas ar teritorijas izmantošanu un teritorijas attīstības 
plānošanu saistītajos normatīvajos aktos; esošo teritorijas plānojumu konsolidēšana vienotā dokumentā, 
ņemot vērā izstrādes stadijā esošo Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu un plānošanas 
dokumentu savietojamību ar to. 

Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema 
robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība. Ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas 
daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota vai tiek plānota 
attiecīga infrastruktūra.  

Vispārīgo teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumu prasības paredz, ka Savrupmāju 
apbūves teritoriju un Daudzdzīvokļu māju apbūves teritoriju funkcionālās zonas var noteikt tikai ciemos 
(21. punkts), kā arī prasības, kas jānodrošina plānojot jaunus ciemus vai paplašinot esošo ciemu teritorijas 
(61. punkts). Prasības ciemu plānošanai paredz, ka ārpus ciemiem aizliegts veidot jaunas kompleksas 
dzīvojamās apbūves teritorijas, ja tās netiek plānotas kā jauni ciemi vai ciemu teritoriju paplašināšana (60. 
punkts).  

Iesniegumā minētajās zemes vienībās ar apzīmējumu kadastrā Nr.56480030034 un Nr.56480030033, 
ņemot vērā visu iepriekšminēto teritorijas plānojumā ir noteikts funkcionālais zonējums Lauku zeme, kas 
pieļauj arī savrupmāju būvniecību – jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2ha.  

Minētās zemes vienības atrodas Jēkabpils piepilsētas teritorijā,  šobrīd pašvaldība neplāno piepilsētas 
teritorijā vai citur novadā attīstīt jaunas kompleksas dzīvojamās apbūves teritorijas, kurās atbilstoši 
likumdošanai, jānodrošina inženierkomunikāciju pieejamība.  

Ja ir interese apbūvēt šīs zemes vienības veidojot jaunas kompleksas dzīvojamās apbūves teritorijas, tās 
jāplāno kā jauni ciemi vai esošo ciemu teritoriju paplašināšana  izstrādājot lokālplānojumu vai teritorijas 
plānojuma grozījumus, ievērojot Vispārīgo teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumu 
prasības, paredzot: transporta infrastruktūras risinājumus, inženiertehniskās apgādes nodrošinājumu; 
iespējas iedzīvotājiem saņemt minimālo pakalpojumu apjomu; teritorijas sasniedzamību ar sabiedrisko 
transportu; teritorijas pārvaldības nodrošinājumu (piemēram, ielu un inženierkomunikāciju uzturēšanu un 
apsaimniekošanu, kā arī atkritumu savākšanu); publiskiem mērķiem paredzētās teritorijas; publisko 
ārtelpu, tai skaitā publiski pieejamās dabas un apstādījumu teritorijas. 

- Publiskās apspriešanas sanāksmes un seminārs notika 2013. gada 8.; 9.; 10. maijā: 

- 8.maijā, plkst. 11.00 Kalna pagasta pārvaldē (14 dalībnieki); 

- 8.maijā, plkst. 13.00 Leimaņu pagasta pārvaldē (3 dalībnieki); 

- 8.maijā, plkst. 16.00 Zasas pagasta pārvaldē (8 dalībnieki); 

- 9.maijā, plkst. 9.00 Dignājas pagasta pārvaldē (8 dalībnieki); 

- 9.maijā, plkst. 11.00 Dunavas pagasta pārvaldē (6 dalībnieki); 
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- 9. maijā, plkst. 15.00 Rubenes pagasta pārvaldē (6 dalībnieki); 

- 10.maijā, plkst. 9.00 Ābeļu pagasta pārvaldē (14 dalībnieki; kopā PA sanāksmēs piedalījās 59 
dalībnieki); 

- 10.maijā, plkst. 11.00 notika sabiedriskās apspriešanas seminārs - publiskā diskusija 
„Jēkabpils novada ilgtermiņa attīstības iespējas”, pašvaldības administrācijas ēkā Jēkabpilī, 
Rīgas iela 150a (28 dalībnieki). 

Katrā vietā tika pārrunāta konkrētajam pagastam un vietai svarīgā informācija un plānotie pasākumi, 
protokoli ir pievienoti Plānojuma IV daļā „Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi”  4. pielikumā 
(Plānojuma (Pirms 1. redakcijas publiskās apspriešanas un publiskās apspriešanas laikā) informatīvās 
tikšanās, sanāksmju un semināra protokoli), prezentācijas – 6., 7. pielikumos. 

- Nosūtīta informācija par teritorijas plānojuma 1. redakcijas publisko apspriešanu un pieprasīti atzinumi 
teritorijas plānojuma izstrādei no 28 institūcijām, t.sk. no 8 kaimiņu pašvaldībām (atzinumu kopijas skat. 
10. pielikumā).  

Atzinumu nav sniegušas institūcijas:  Tele2, LMT un no kaimiņu pašvaldībām nav saņemts atzinums no 
Viesītes novada pašvaldības. Pamatojoties uz 2012. gada 6. oktobra MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 60. punktu, ja institūcija nesniedz atzinumu 
norādītajā termiņā, tiek pieņemts, ka tai attiecīgajā administratīvajā teritorijā nav publisko interešu. 

Plānojuma 1. redakcija 15 institūciju atzinos atbalstīta bez piebildēm (Dabas aizsardzības pārvalde, VAS 
„Latvenergo”, AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģions, VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona 
Jēkabpils nodaļa, Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa, VMD Sēlijas virsmežniecība, VUGD 
Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļa, SIA „BITE Latvija”, SIA „Lattelecom”, Latvijas valsts radio un 
televīzijas centrs, Ilūkstes novada pašvaldība, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Krustpils novada pašvaldība, 
Līvānu novada pašvaldība, Salas novada pašvaldība).Plānojuma 1. redakciju kopumā atbalsta 10 
institūcijas, minot neprecizitātes, kas jānovērš sagatavojot galīgo redakciju (AS „Latvijas gāze” Gāzapgādes 
attīstības departaments, Perspektīvās attīstības daļa, AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales 
mežsaimniecība, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, VSIA ZMNĪ Latgales reģiona 
meliorācijas nodaļas Jēkabpils sektors, VVD Daugavpils reģionālajai vides pārvalde, Zemgales plānošanas 
reģions, Satiksmes ministrija, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Aknīstes novada 
pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība). 

Īss ziņojums par institūciju atzinumiem, atrodams Plānojuma IV daļā „Pārskats par teritorijas plānojuma 
izstrādi” 5.3 Sarakste - institūciju atzinumi un izvērsts ziņojums par institūciju atzinumiem un to vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu atrodams Plānojuma IV daļā „Pārskats par 
teritorijas plānojuma izstrādi” 5.4 Ziņojums par institūciju atzinumos minēto priekšlikumu un iebildumu 
vērā ņemšanu vai noraidīšanu. 

Kopsavilkums. Kopumā atzinumos un publiskās apspriešanas laikā minētie priekšlikumi un iebildumi Plānojuma 
1. redakcijā tika izvērtēti, ņemot vērā priekšlikuma pamatojumu, pašvaldības attīstības stratēģiskos mērķus, kā 
arī pēctecības kontekstu (līdzšinējie novada teritorijas plānojumi, uzsāktie projekti, pieņemtie pašvaldības 
lēmumi u.tml.).  

Institūciju ieteikumi attiecas pamatā uz informācijas precizēšanu un papildināšanu t.sk., II daļā „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos” un III „Grafiskajā daļā”. Precizēta arī informācija I daļā „Paskaidrojuma 
rakstā” (veikti redakcionālas dabas labojumi, papildināta informācija par objektiem un labotas atsauces uz 
normatīvajiem aktiem; precizēti aizsargjoslu lielumu saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto). 

Ņemot vērā, ka  2013. gada 22. maijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” Plānojumā I daļā „Paskaidrojuma rakstā” tiek iekļauts 
skaidrojums (37. tabula), kas paskaidro Jēkabpils novada teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma un 
teritoriju ar īpašām prasībām savietošanu un atbilstību Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu 
Nr.240 1. pielikumam „Teritoriju attēlošana teritorijas plānojumos, lokālplānojumos un detālplānojumos” 
Būtiskākie precizējumi: 

- Precizēta plūdu riska teritorija Ābeļu ciemā (informācija izņemta no saistošās kartes un būs pieejama 
vektordatos, jo tai ir tikai informatīvs raksturs, ka šīs teritorijas ir būvniecībai mazāk labvēlīgas); 

- Precizēta aplūstošā teritorija Daugavas krastā Vandānu NAI teritorijai; 

- Papildināts pašvaldības aizsargājamo kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu saraksts ar 4 objektiem (Vecā 
Dignājas pagastmāja, Pagasta pārvaldes ēka (kalna pagasts), Rubenes pamatskola, Mežniecības māja 
(Zasas pagasta, Liepās); 

- Precizēti pilsētas ūdens apgādes urbumi, to aizsargjoslas Ābeļu ciema teritorijā; 
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- Precizēta KP aizsargjosla, kas skar Jēkabpils novada teritoriju pāri no Daugavpils novada (Malaga 
apmetne); 

- Precizētas 3 esošo un karjeru teritorijas un plānotās to paplašināšanas teritorijas AS „Latvijas Valsts meži” 
Dienvidlatgales mežsaimniecības mežu teritorijās; 

- Novērstas neprecizitātes saistībā ar ūdensteču nosaukumiem (Plānojumā pamatā tiek izmantoti 
kartogrāfijas pamatnē izmantotie ūdensteču nosaukumi, taču to nosaukumu labotie latviskojumi vai 
latgaliskojumi iekļauti Paskaidrojuma raksta shēmā „Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ūdensnotekas, 
meliorētās lauksaimniecības un mežu teritorijas”; 

- Aktualizēta informācija par vidējā spiediena gāzesvadu Ābeļu pagastā; 

- Precizēti kadastru apzīmējumi I daļā „Paskaidrojuma rakstā” arheoloģiskajiem pieminekļiem: Biržu 
pilskalnam un Kaldabruņas pilskalnam ar apmetni; 

- Pievienota informācija I daļā „Paskaidrojuma rakstā” par elektronisko sakaru un interneta pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai un to izmantošanas paplašināšanai Jēkabpils novadā plānotajiem LVRTC 
elektronisko sakaru infrastruktūras izbūves maršrutiem; 

- Grafiskajā daļā attēlots Virszemes hidroloģiskās novērojumu stacijas Jēkabpils hidroprofils (ņemot vērā 
kartes mērogu hidroprofilu var attēlot grafiski tikai kā simbolu); 

- Precizēts inženierkomunikāciju attēlojums (informatīvajās kartēs) – Zasas ciemā, Vidsalas ciemā, Dubultu 
ciemā, Vandānu ciemā; 

- Atspoguļotas grafiski plānotās (jaunveidojamās) publiskās piekļuves vietas (Daugavai); 

- Publiskās apspriešanas laikā tika konstatēts, ka novadā ir vairāk dižkoki nekā parādīts Plānojumā, gan 
normatīvajos aktos, gan Plānojumā aizsardzības status ir paredzēts visiem kokiem neatkarīgi vai tie grafiski 
un tekstuāli ir attēloti plānojumā (Teritorijas plānojuma izstrādātāji pašlaik sadarbībā ar VVD Daugavpils 
reģionālo vides pārvaldi apkopo informāciju par tās rīcībā esošo dižkoku apsekojumu rezultātiem. (Dabas 
aizsardzības pārvalde apkopo informāciju par dižkokiem kopš 2009. gada. Pirms tam šīs funkcijas veica 
VVD reģionālās vides pārvaldes. Informācija daļēji ir apkopota esošajos pagastu teritoriju plānojumos, taču 
tā ir nepilnīga, nav precīzas informācijas par koku atrašanās vietu un izmēriem, tādēļ nav iespējams 
izvērtēt koku statusu atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr.264 kritērijiem, kuri 
2010. gadā ir mainīti, t.i. noteikti mazāki koku apkārtmēri vairākām koku sugām (parastajai priedei, 
parastajam ozolam un citiem)).   

- Precizējumi II daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos”: 

- ārpus ciemu teritorijām vispārīgā gadījumā 2ha, esošo apbūvi var atdalīt jaunā zemes vienībā, 
kuras min platība ir 0,5ha, mežu var atdalīt atsevišķā zemes vienībā no LIZ; 

- Savrupmāju retinātas apbūves teritorijās DzS2 minimālā jaunveidojamās zemes vienības 
platība: 

- vispārīgā gadījumā - 2500m
2
;  

- ja ēku iespējams pieslēgt centralizētajai kanalizācijai – 1200m
2
;  

- Ražošanas objektu apbūves teritorijām R prasības papildinātas ar p-tu šādā redakcijā: „par 
būvniecības iecerēm ražošanas objektu apbūves teritorijās, kas robežojas ar Jēkabpils pilsētu 
jāinformē Jēkabpils pilsētas būvvalde” 

- Derīgo izrakteņu ieguve ārpus teritorijas plānojuma III „Grafiskās daļas” kartē „Jēkabpils 
novada teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to 
aizsargjoslas” atspoguļotajām zonām atļauta Lauku zemēs L1, Meliorētajās lauku zemēs L2,  
Mežu teritorijās M un Ūdeņu teritorijās Ū, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

Ziņojums par institūciju atzinumos un privātpersonu iesniegumos minēto priekšlikumu un iebildumu vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu iesniegts izskatīšanai pēc publiskās apspriešanas tuvākajā komitejas sēdē un tiek 
virzīts uz pašvaldības domes sēdi – 28. jūnijā balsošanai par galīgās redakcijas apstiprināšanu. 

5. SASKAŅOŠANA AR INSTITŪCIJĀM 

5.1.  Sarakste – nosacījumi un institūciju sniegtā informācija  

1.tabula  Sarakste ar institūcijām par nosacījumiem teritorijas plānojumam un SIVN nepieciešamību 

Nr. 
p.k. 

Institūcija 
Pēc. MK 
not. 
Nr.1148 

Nosacījumi un 
informācija 
pieprasīta, 

Nosacījumi un/vai informācija 
saņemta, datums,  
vēstules nr. 
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vai MK 
not. 
Nr. 157 un 
/vai DU 

datums,  
vēstules nr. 

1.  AS „Latvijas gāze” Gāzapgādes attīstības 
departaments, Perspektīvās attīstības daļa 

 04.10.2012. 
Nr.12/180 

31.10.2012. 
Nr.27.4-1/3764 

2.  AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales 
mežsaimniecība 

 04.10.2012. 
Nr.12/180 

20.11.2012. 
Nr.4.1-1.2_09hr_223_12_85 

3.  Dabas aizsardzības pārvalde  04.10.2012. 
Nr.12/180 

05.11.2012 
Nr .4.8/123/2012-N 

4.  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija 

 04.10.2012. 
Nr.12/180 

22.10.2012. 
Nr.06-11/2163 

5.  VAS „Latvenergo”  04.10.2012. 
Nr.12/180 

12.11.2012. 
N r.0lVL00-131 7368 

6.  AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģions  04.10.2012. 
Nr.12/180 

31.10.2012. 
Nr.30VL00-131542 

7.  VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona 
Jēkabpils nodaļa 

 04.10.2012. 
Nr.12/180 

22.10.2012. 
Nr.4.6.7./184 

8.  Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa  04.10.2012. 
Nr.12/180 

24.10.2012. 
Nr. 5.10-32/21447/10655 

9.  VMD Sēlijas virsmežniecība  04.10.2012. 
Nr.12/180 

30.10.2012. 
Nr. VM6,7-7/467 

10.  VSIA ZMNĪ Latgales reģiona meliorācijas 
nodaļas Jēkabpils sektors (iepriekš LAD 
reģionālā lauksaimniecības pārvalde) 

 04.10.2012. 
Nr.12/180 

24.10.2012. 
Nr.1-4/683L 

11.  VUGD Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļa  04.10.2012. 
Nr.12/180 

01.11.2012. 
Nr.22/11.5-1.16-57 

12.  VVD Daugavpils  reģionālajai vides pārvalde  04.10.2012. 
Nr.12/180 

30.10.2012. 
Nr.2.5.-21./1376 

13.   -  24.10.2012. 
Nr.12/213 

(Informācija 
09.11.2012.  
Nr.2.3.2.-7./1408) 

14.  VZD  04.10.2012. 
Nr.12/180 

23.10.2012.  
Nr.2-04/4616 

15.  Zemgales plānošanas reģions  04.10.2012. 
Nr.12/180 

08.10.2012.  
Nr. 1-6/376e 

16.  SIA „BITE Latvija”  04.10.2012. 
Nr.12/180 

18.10.2012. 
Nr.LV4000 -67 

17.  SIA „Lattelecom”  04.10.2012. 
Nr.12/180 

09.11.2012.  
Nr.16558-1 

18.  SIA „Latvijas mobilais telefons”  04.10.2012. 
Nr.12/180 

30.11.2012. 
Nr.1542/ZN 

19.  SIA „Tele2"  04.10.2012. 
Nr.12/180 

- 

20.  Latvijas valsts radio un televīzijas centrs - 04.10.2012. 
Nr.12/180 

- 

(Nosacījumi un informācija 
ietverta Satiksmes ministrijas 
nosacījumos.) 
Saņemts grafiskais materiāls. 

21.  Satiksmes ministrija - 04.10.2012. 
Nr.12/180 

31.10.2012.  
Nr.15-01/4674 

22.  VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” 

- 04.10.2012. 
Nr.12/180 

- 
 

23.   - - (Informācija 
14.12.2012. 
Nr. 4-6/2046; 
14.12.2012. 
Nr. 4-6/2047;  
14.12.2012. 
Nr. 4-6/2048) 

24.  Valsts augu aizsardzības dienests - 24.11.2012. 
Nr.12/212 

- 
(Informācija 
06.12.2012. 
Nr. 01-08/1328) 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 40 

25.  Aknīstes novada pašvaldība  04.10.2012. 
Nr.12/179 

17.10.2012.  
Nr.1-10.2/697 

26.  Daugavpils novada pašvaldība  04.10.2012. 
Nr.12/179 

16.10.2012. 
Nr. 02.1-08/869 

27.  Ilūkstes novada pašvaldība  04.10.2012. 
Nr.12/179 

25.10.2012.  
Nr.6-2/1408 

28.  Jēkabpils pilsētas pašvaldība  04.10.2012. 
Nr.12/179 

- 

(saņemta vēstule saistībā ar 
industriālajām teritorijām 
Ābeļu pagastā (17.01.2013  2-
2.8/13/4) 

29.  Krustpils novada pašvaldība  04.10.2012. 
Nr.12/179 

- 

30.  Līvānu novada pašvaldība  04.10.2012. 
Nr.12/179 

- 

31.  Salas novada pašvaldība  04.10.2012. 
Nr.12/179 

23.10.2012. 
Nr. 9-4/1055 

32.  Viesītes novada pašvaldība  04.10.2012. 
Nr.12/179 

13.11.2012. 
Nr.5-6/70 

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepieciešamību 

1. Vides pārraudzības valsts birojs   26.10.2012. 
Nr.12/216 

30.10.2012. 
Nr.7-02/1398 

2. VVD Daugavpils  reģionālajai vides 
pārvalde 

 26.10.2012. 
Nr.12/217 

- 

3. Dabas aizsardzības pārvalde  26.10.2012. 
Nr.12/217 

23.11.2012. 
Nr.4.8/135/2012-N 

4. Veselības inspekcijas Latgales kontroles 
nodaļa 

 26.10.2012. 
Nr.12/217 

- 

5.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu 

2.tabula  Pārskats par institūciju nosacījumiem 

Nr. 
p.k. 

Institūcija, nosacījumi Atzīme par 
iekļaušanu 

1. AS „Latvijas gāze” Gāzapgādes attīstības departaments, Perspektīvās attīstības daļa  

Atbildot uz Jūsu 04.10.2012. vēstuli 12/180 par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 
izstrādes nosacījumiem, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze" (turpmāk - Sabiedrība) Gazapgādes 
attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļa informē, ka Jēkabpils novada teritorijā 
atrodas Sabiedrības Jēkabpils iecirkņa ekspluatācijas zonā esoši vidējā spiediena (P<0,4MPa) 
sadales gāzesvadi un to iekārtas. 

Informāciju par Sabiedrības esošo infrastruktūru var saņemt Jēkabpils iecirknī Madonas ielā 
95, Jēkabpilī, tālrunis 65237501. 

Izstrādājot Jēkabpils novada teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju sadaļu - Gāzes 
apgāde, lūdzam: 

1. Grafiskajā daļā uzrādīt esošos vidējā spiediena sadales gāzesvadu un to iekārtu 
novietnes, kā arī to ekspluatācijas aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 
2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikt: 

2.1. esošo sadales gāzesvadu un to iekārtu aizsargjoslas, 
2.2. lūdzam iekļaut informāciju, ka A/S „Latvijas Gāze" izsniedz: 

2.2.1. tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei, kā arī veic to saskaņošanu, 
2.2.2. nosacījumus un atzinumus (saskaņojumus) detālplānojumiem. 

Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams 
ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās aizsargjoslas ap sadales gāzesvadu sistēmām un to 
iekārtām. 

Jēkabpils novada teritorijas perspektīvā gāzes apgāde iespējama no Jēkabpils pilsētā 
esošiem augstā, vidējā un zemā spiediena gāzesvadiem. 

Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un 
individuālajiem patērētājiem Jēkabpils novada apdzīvotajās vietās izstrādājot detālplānojumus, 
veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā arī esošo ielu 
sarkanajā līnijās un autoceļu nodalījumu joslās (aizsargjoslās), paredzēt iespējamo sadales 
gāzesvadu novietni, atbilstoši MK 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi 

Ņemts 
vērā. 
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par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās" un Aizsargjoslu 
likumam. 

Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto pārvades gāzesvadu un sadales 
gāzesvadu novietnes un to iekārtas, kā arī to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas uzrādīt 
detālplānojumos, kā arī izstrādājot topogrāfiskos plānus, ielu, ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un 
inženierkomunikāciju projektus. 

Vienlaicīgi lūdzam sniegt Jums zināmo informāciju par perspektīvajiem patērētājiem 
Jēkabpils novada teritorijā, lai plānotu perspektīvās gāzes apgādes risinājumus turpmākajā 
periodā. 

Izstrādāto Jēkabpils novada teritorijas plānojuma grozījumus iesniegt izdrukas vai CD 
formātā Sabiedrības Gazapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļā atzinuma 
saņemšanai. 

Informējam, ka grafiskā informācija (vektordati) par esošo gāzesvadu novietnēm Jēkabpils 
novadā nosūtīti elektroniski uz e-pastu: rita@grupa93.lv. 

Vienlaikus vēlamies norādīt, ka Jums izsniegtie dati saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas 
likuma 25.panta septītās daļas un saskaņā ar 2011.gada 30.augusta Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.673 „Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un 
izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība" ir izmantojami tikai iekšējo darbu procesu 
nodrošināšanai normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildei un kā atsevišķa datu 
kopa bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas nav nododami lietošanai trešajām personām. 

2. AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība  

Sakarā ar Jūsu 4.10.2012.gada vēstulē Nr. 12/180 izteikto lūgumu sniegt nosacījumus 
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādei, informējam, ka LVM ir sagatavojusi un lūdz 
iestrādāt Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālplānojumā LVM izteiktos nosacījumus (sk. 
pielikums „Nosacījumi"). 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā lūdzam iestrādāt un ņemt vērā LVM valdījumā esošās 
mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas, meža infrastruktūras objektus, nemeža zemju 
teritorijas, kurās perspektīvā plānota meža ieaudzēšana, un zemes dzīļu/derīgo izrakteņu 
teritorijas. 

Izstrādājot pašvaldības teritoriālplānojumu, lūdzam regulāri informēt LVM atbildīgo pārstāvi 
par Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un tā sabiedriskās apspriešanas norises vietu un laiku 
(Daiga Ancāne, e-pasta adrese: d.ancane@lvm.lv). 

Pielikumā: 
1. Nosacījumi uz 11 lpp.; 
2. Jēkabpils novada shēma; 
3. Jēkabpils novada dabas vērtību shēma. 

LVM Dienvidlatgales mežsaimniecības mežkopības vadītājs D.Ancāne 28348742 
 
NOSACĪJUMI 

1.Objekta apraksts 
Teritorijas plānojuma objekts ietver AS „Latvijas valsts meži" apsaimniekošanā esošās 

zemes aptuveni 32945.2 ha platībā, kas izvietotas Ābeļu, Kalna, Leimaņu, Zasas, Rubenes, 
Dignājas un Dunavas pagastu teritorijās. 

Mežsaimniecībā izmantojamo teritoriju Jēkabpils novadā apsaimnieko Dienvidlatgales 
mežsaimniecība. 

2.Izmantošanas mērķi 
•   Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas (meža zeme Meža likuma izpratnē, tai skaitā -
purvi) - zemes vienībām 32945.2 ha platībā. 
- Plānojumā paredzēt sekojošus atļautos izmantošanas veidus: 

 Mežsaimnieciskā izmantošana; 
 kultivēto ogu audzēšana (lauksaimnieciskā izmantošana); 
 Meža infrastruktūras objekti; 
 Dabas aizsardzība; 
 Rekreācija, tai skaitā medības, peldvietu ierīkošana; 
 Zivju dīķi; 
 Telšu laukums, atpūtas vieta; 
 Derīgo izrakteņu (tai skaitā - pazemes ūdeņu) izpēte un ieguve; 
 Vēja ģeneratori; 
 Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti; 

Ņemts 
vērā. 

mailto:rita@grupa93.lv
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 Meža zemes transformācija/ atmežošana. 

Pagasts Kadastrs Zemes 
vienības 
platība 
(ha) 

Pamatizmantošana 

Ābeļu 56480010045 3,8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Ābeļu 56480010059 1,3 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Ābelu 56480010098 24,8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Ābeļu 56480040069 86,8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Ābeļu 56480040071 4 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Ābeļu 56480040146 28,1 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Ābeļu 56480040148 1252,2 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Ābeļu 56480050250 417,1 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Ābeļu 56480050306 52,9 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Ābelu 56480060102 10,3 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Ābeļu 56480060109 200,7 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Ābeļu 56480060110 15,1 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Ābeļu 56480070026 1649,5 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Ābeļu 56480080118 513,8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Ābeļu 56480080139 178,9 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Ābeļu 56480090018 764 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Ābeļu 56480090028 3,3 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dignājas 56520010005 493 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dignājas 56520010006 1455,8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dignājas 56520010018 1 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dignājas 56520020039 20,5 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dignājas 56520020106 83,9 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dignājas 56520020107 91,5 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dignājas 56520020114 37,1 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dignājas 56520020115 36,7 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dignājas 56520040086 548,9 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Dignājas 56520040093 181 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dignājas 56520040100 3,4 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dignājas 56520050240 158,4 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dignājas 56520060147 442,3 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Dunavas 56540020011 380,2 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540020012 0,4 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540020018 0,5 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

   Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540020021 1544,6 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540030055 323,8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540030059 55,1 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540030060 517,1 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540030061 177.5 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540030062 7,3 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 
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Dunavas 56540030063 259,9 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540030068 2,4 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

   Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540030074 5,3 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

   Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540030077 0,2 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes 

   nodalījuma joslā 

   Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540030078 0,4 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

   Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540040265 196 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540060118 48,4 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540060122 2,3 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540060124 1115,2 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540060125 5,5 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540060126 4,2 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540060127 7,9 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540060130 10,3 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540060135 1,6 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540060141 3,8 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

   Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540060156 101,5 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540060157 0,2 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540060162 5,1 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540060164 1 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Dunavas 56540080133 27,2 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660010148 3442,8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660020049 640 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Kalna 56660020064 0,1 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

   Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660030029 0,5 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

   Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660030030 7,7 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660030031 1,3 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

   Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660030081 797,1 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Kalna 56660030100 21,6 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660030209 0,3 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

   Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660030210 234,7 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660030211 0,4 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

   Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660030213 37 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Calna 56660040071 6,2 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 
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   Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660040072 4,5 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660040073 1,1 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Teritorijas vispārējā iekārtošana un uzturēšana, 
rekreācijas vajadzībām 

   Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660040098 19,8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660040152 1,6 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Teritorijas vispārējā iekārtošana un uzturēšana, 
rekreācijas vajadzībām 

   Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660070046 790,7 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660070207 4,9 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

   Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660070209 114,5 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660070210 64 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660080062 1181,7 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Kalna 56660080081 19,2 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660090004 1050 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660090007 2,8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Kalna 56660090008 307 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Leimaņu 56740010002 1323,6 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Leimaņu 56740020108 346,4 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Leimaņu 56740020109 349,2 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Leimaņu 56740040185 53,6 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820010100 937,2 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820010101 224,7 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Rubenes 56820010102 91,7 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820010103 430,8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas - 20.0 ha 

Rubenes 56820010141 11 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820010144 6,2 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820040205 1,7 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820040206 0,6 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820040207 226,6 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820040275 2,4 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820040276 1,0 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820050035 819,3 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820060041 70 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820060050 2,7 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820070054 2SS Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820070064 855,7 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820070089 16 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820080378 70,2 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820080379 12,7 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820080480 32,8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820090011 8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820090063 221,3 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 
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Rubenes 56820090075 640,5 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820090102 189,3 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820090103 13,5 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Zasas 56980020025 183,8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Zasas 56980020066 404,6 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Zasas 56980030060 9 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Zasas 56980030109 2,5 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Zasas 56980030160 1 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Zasas 56980040015 144,7 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Zasas 56980040026 1021,7 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Zasas 56980050021 3,2 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Zasas 56980050023 1149,5 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Zasas 56980050037 0,8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Zasas 56980050067 1,7 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Zasas 56980050070 48,4 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Zasas 56980050071 78,7 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Zasas 56980050084 312,8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Zasas 56980050120 6,7 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā 
esošo ūdeņu teritorijas - 3.51 ha 

   Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība - 3.22 ha 

Zasas 56980050132 3,6 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

   Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Zasas 56980070121 9,3 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

2.2. Satiksmes infrastruktūras teritorijas - 
o  Plānojumā paredzēt sekojošus atļautos izmantošanas veidus: 

 Tiltu izbūve un rekonstrukcija; 
 Mežsaimniecības ceļi; 
 Citi ceļi. 

Jēkabpils novada atrodas šādi uzņēmuma ceļi: 

Ceļa nosaukums Garums (km) Izbūves 
gads 

Griķa bānis 1.0 2002 

Lapsu ceļš 2.9 2002 

Dzelzceliņš 8.3 2002 

Dzelzceliņš 4.9 2003 

Dubuvska-Rūcānu 3.4 2003 

Sēnīte - Robeža 4.1 2003 

Vāverītes - Piesaules 3.5 2004 

Lielais Gandru ceļš 6.1 2004 

Ūbeli 4.7 2004 

Sila ceļš 3.2 2004 

Slaižu ceļš 7.8 2004 

Ziemeļsusejas ceļš 3.5 2004 

Raibais stuburiņš 0.7 2005 

Upes līnija 1.1 2005 

Naudas līnija 4.9 2005 
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Reiņa kalna ceļš 2.6 2005 

Tērces ceļš 1.5 2005 

Briežu dārzs 6.3 2005 

Ligzdas ceļš 2.6 2005 

Asmja ceļš 1.7 2006 

Orstes ceļš      3.3 2006 

Debesnieki 1.6 2006 

Saltā purva ceļš 3.4 2006 

Zasas līnija 6.4 2006 

Piļku ceļš 5.3 2006 

Dzērvju ceļš 2.1 2006 

Rocāres 5.8 2007 

Gatera līnija 5.6 2007 

Partizāņu ceļš 2.6 2007 

Butkas- Vidiņi 3.2 2007 

Mežgaļi- Cukuriņi 4.0 2007 

Ogu ceļš 1.4 2007 

Ķeņģu ceļš 4.1 2007 

Induļu ceļš 7.9 2008 

Sudmalu līnija 2.5 2008 

Eglonas ceļš 2.3 2009 

Buku ceļš 1.6 2009 

Vītiņu ceļš 1.7 2009 

Vanagu ceļš 1.4 2009 

Putraskalna ceļš 1.2 2011 

Krūkliņi 5.2 2011 

Sējeņi - 163.kv. 3.0 2012 

Gobenieku ceļš 2.4 2012 

Ošinieki 0.7 2012 

Sējeņu ceļš 6.2 2012 

Jēkabpils novada teritorija ir plānota sekojošu LVM ceļu būvniecība/rekonstrukcija: 

Ceļa nosaukums Plānotais 
ceļa 
garums 
(km) 

Plānotais 
izbūves veids 

Pagasts 

Šmita ceļš 1.2 būve Ābeļu 

Sveķu ceļš 2.0 rekonstrukcija Ābeļu 

Druvas līnija 3.2 būve Ābeļu 

Gandru ceļš 1.1 rekonstrukcija Dunavas 

Toraka ceļš 3.1 rekonstrukcija Kalna 

Misupes ceļš 9.2 rekonstrukcija Kalna 

Vārzgūnes ceļš 1.7 rekonstrukcija Kalna 

Ezera līnija 2.1 rekonstrukcija Kalna 

Koceru ceļš 1.1 būve Kalna 

Vagulānu ceļš 2.4 rekonstrukcija Kalna 

Mazbānīša stiga 5.4 rekonstrukcija Kalna 

Romulīšu ceļš 5.0 rekonstrukcija Kalna 

Arālītes ceļš 1.7 būve Kalna 

Žagaru ceļš 5.8 rekonstrukcija Leimaņu 

Vilcinu ceļš 2.9 būve Rubenes 

Dzirnavupītes ceļš 1.4 būve Rubenes 

Sīļa stiga 1.6 būve Rubenes 

Lāčupītes ceļš 2.2 būve Rubenes 

Riteniškas ceļš 3.1 būve Rubenes 

Kalnieši 1.0 būve Rubenes 
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Upesgalu ceļš 2.1 rekonstrukcija Rubenes 

Aivara ceļš 1.0 būve Rubenes 

Kaķenes ceļš 1.6 rekonstrukcija Zasas 

Slīpais ceļš 1.5 rekonstrukcija Zasas 

Putrenieki-Ataugas 3.1 rekonstrukcija Zasas 

Trases atrašanās vieta var tikt precizēta pirms projekta sagatavošanas. Lūdzu ievietot 
nosacījumu, ka LVM valsts mežu zemju platībās atļauta esošo meža ceļu brauktuvju ikdienas, 
periodiskā uzturēšana un/vai rekonstrukcija, kā arī jaunu ceļu būve, izvērtējot konkrēto apstākļu 

nepieciešamību, darbus veicot likumā noteiktā kārtībā. 
2.3. Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas - plānojuma paredzēt ari sekojošus atļautos 
izmantošanas veidus: 

o lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana); 
o Mežsaimnieciskā izmantošana; 
o Rekreācija, tai skaitā peldvietu ierīkošana; 
o Zivju dīķi; 
o Meža infrastruktūras objekti; 
o Telšu laukums, atpūtas vieta; 
o Derīgo izrakteņu (tai skaitā - pazemes ūdeņu) izpēte un ieguve; 
o Vēja ģeneratori; 
o Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. 

Jēkabpils novadā atrodas šādas LVM Dienvidlatgales mežsaimniecības apmežošanai paredzētās 
teritorijas: 

Kalna pagastā 
 

56660030210 
56660030081 

56660040072 
56660040152 

56660040073 
56660040071 

Zasas pagasta 
 

56980050037 
56980050023 
56980050070 

56980050084 
56980050120 
56980050067 

56980020066 
56980030060 
56980030160 
56980030109 

Rubenes pagasta 
 

56820010100 
56820050035 

56820040205 
56820040206 

56820070064 
56820090075 
56820060041 

Ābeļu pagasta 
 

56480040069 
56480040148 

56480070026 
56480050250 

56480080118 
56480090018 
56480090028 

Dignājas pagastā 56520050240 - - 

Dunavas pagasta 
 

56540020011 
56540060130 

56540060122 
56540060135 

56540060164 
 

Novada teritorijas plānotajā izmantošanā paredzēt, ka LVM valdījuma esošajās zemēs ir atļauta 
lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana. 
3. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

3.1. Kā perspektīvās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas sadaļā Teritorijas plānotā 
izmantošana noteikt: 
3.1.1  LVM valdījumā esošajā teritorijā ietilpstošās bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
atradnes 
■  Esošās (skatīt digitālo pielikumu): 
1) Ābeļu pagastā - smilts-grants un smilts atradne "Ošinieki", kas sakrīt ar licences 
laukuma robežu - 4,07 ha, zemes kadastra Nr. 56480050250; 
2) Rubenes pagastā - smilts atradne "Rubiķi" - licences laukuma platība 4,94 ha (kas 
nesakrīt ar kopējo atradnes platību), zemes kadastra Nr. 56820010103;  
3) smilts-grants un smilts atradne "Slate (II un III bloks)" - licences laukuma platība II 
bloks -1,33 ha, III bloks - 2,08 ha, kopā 3,41 ha, (kas nesakrīt ar kopējo atradnes platību), 
zemes kadastra Nr. 56820010103. 
■ Plānotās: 
1) Rubenes pagastā - smilts atradne "Rubiķi" - licences laukuma pakāpeniska 
paplašināšana līdz karjera ierīkošanai visas atradnes platībā 11,93 ha, zemes kadastra Nr. 
56820010103; 
3.1.2. Visas LVĢMC datu bāzē reģistrētās būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa, 
saldūdens kaļķiežu, pazemes ūdeņu atradnes; 
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3.1.3. Visas pazemes ūdeņu, būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes, kur 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi un nav 
pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas noteikumiem. 
3.2. Derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta arī gadījumā, ja derīgo izrakteņu atradnes nav 
uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto 
kārtību un veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, tai skaitā saņemot Dabas resursu 
lietošanas atļauju, veicot zemes atmežošanu. 

4. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumi un saudzējamās ainaviskās 
teritorijas 
■ Izstrādājot teritorijas plānojumu jāievēro likumos „Aizsargjoslu likums", „Meža likums", „Par 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām", „Sugu un biotopu aizsardzības likums", kā arī LR Ministru 
kabineta noteikumos Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas 
noteikumi" noteiktās vides aizsardzības prasības; 
■ Visus teritorijā esošos dabas aizsardzības objektus un to robežas jāprecizē Valsts meža 
dienesta Sēlpils virsmežniecībā, kura uztur un kārto Meža valsts reģistru; 
■ Jēkabpils novada teritorijā valsts meži iekļaujas ar sekojošām īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām Dabas liegumiem - „Ābeļi", „Kaušņu purvs", „Saltais purvs", „Spuļģu 
purvs", „Klaucānu un Priekulānu ezers", „Nomavas purvs", „Dimantu mežs", „Tīreļu 
purvs", „Eglone". 
■ LVM izveidotas un apsaimniekotas dažādas atpūtas vietas mežā - Piļkas, Raibais 
stuburiņš, Rocāres, Pūcīte, Sēnīte, Gangru krustojums, Celmenieki. 
■ Lūdzam precizēt kultūras pieminekļu aizsargjoslas (īpaši būtiski „Slates senkapu" 
apbedījumiem un apmetnēm. 

5. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut pa funkcionālajām zonām: 
5.1.  Mežu teritorijas - atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās 
meža zemēs: 
-  saskaņā ar 2.punktā minēto; 
- Meža zemēs paredzēt, ka - ņemot vērā 24.02.2000. likuma „Meža likums" 44.pantu, 
Zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemē, ko aizņem ēkas (būves), pagalms un šo ēku 
(būvju) uzturēšanai nepieciešamā zeme un ko ir paredzēts atsavināt vai privatizēt, var 
izveidot jaunu zemes vienību līdz 0,5 hektāru platībā. 
5.2.  Lauku zemes - atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās 
lauksaimniecības zemēs: saskaņā ar 2.punktā minēto; 
5.3.  Ūdeņu teritorijas - atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās 
ūdeņu teritorijās (papildus tradicionālajiem izmantošanas veidiem): 
- derīgo izrakteņu (sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) ieguve.  
- ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumos paredzēt derīgo izrakteņu ieguvi, ja ir vai tiek 
akceptēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā A un/vai N kategorijas krājumi. 
5.4.  Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās derīgo izrakteņu 
atradņu teritorijās:  
- saskaņā ar 2.punktā minēto; 
- būves, kas nepieciešamas derīgo izrakteņu ieguvei un pārstrādei; 
- citi (esošie) izmantošanas veidi (izņemot pastāvīgu apbūvi), pirms uzsākta 
- derīgo izrakteņu ieguve. 
- Iespējamais derīgo izrakteņu atradnes rekultivācijas veids ir - sagatavot 
izstrādes teritoriju apmežošanai,  lauksaimnieciskajai  izmantošanai, ūdens 
krātuves izveidei. 
5.5.  Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās Purvu teritorijās 
(papildus tradicionālajiem izmantošanas veidiem): 
- lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana);  
- mežsaimniecikā izmantošana;  
- meža infrastruktūras objekti; 
- derīgo izrakteņu (tai skaitā kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) izpēte un 
ieguve. 

6. Citas prasības 
6.1. Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo 
teritoriju, mežaudzes vai ainavas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS 
„Latvijas valsts meži". 

6.2.   Teritorijas plānojuma grafisko daļu atzinuma saņemšanai iesniegt vektoru datu formātā 
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(shp., vai dgn.). 
Mežkopības vadītājs  A.Utināns 
SASKAŅOTS: 
Dienvidlatgales mežsaimniecības mežsaimnieciskās plānošanas reģiona vadītājs                 
D.Ancāne 
Dienvidlatgales mežsaimniecības ģeotelpisko risinājumu atbalsta speciālists                         
A.Kokina 
Dienvidlatgales mežsaimniecības vides plānošanas                                                                 
S.Līckrastiņa 
LVMNI Nekustamo īpašumu vadītājs                                                                                        
D.Fonaberga 

3. Dabas aizsardzības pārvalde  

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - Pārvalde) ir saņēmusi SIA “Grupa 93” vēstuli, kurā 
lūgts sniegt nosacījumus un informāciju Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādei. 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 16.10.2012.  noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 53.2. apakšpunktu un Ministru kabineta 
02.06.2009. noteikumu Nr.507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15. apakšpunktu 
Pārvalde sniedz sekojošus nosacījumus un informāciju Jēkabpils novada teritorijas plānojumam. 

Jēkabpils novadā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (turpmāk -ĪADT): 
1) Dabas parks „Dvietes paliene” (robežas noteiktas Ministru kabineta 09.03.1999. noteikumu 

Nr.83 “Noteikumi par dabas parkiem” 1.26.punktā un 28. pielikumā); funkcionālo zonu 
robežas noteiktas Ministru kabineta 24.04.2007. noteikumu Nr.274 “Dabas parka “Dvietes 
paliene” i n d i v i d u ā l i e  aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 3. punktā, kā arī 1. un 
2.pielikumā); 

2) Dabas liegums „Ābeļi” (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 
“Noteikumi par dabas liegumiem” 1.53.punktā un 68. pielikumā); funkcionālo zonu 
robežas noteiktas 28.04.2009. MK noteikumu Nr.369 „Dabas lieguma „Ābeļi” 
ind iv iduā l i e  aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 1.pielikumā; 

3) Dabas liegums „Dimantu mežs” (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. 
noteikumu Nr.212 “Noteikumi par dabas liegumiem” 1.207.punktā un 249. pielikumā); 

4) Dabas liegums „Eglone” (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu 
Nr.212  “Noteikumi par dabas liegumiem” 1.203.punktā un 245. pielikumā); 

5) Dabas liegums „Kaušņu purvs” (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu 
Nr.212 “Noteikumi par dabas liegumiem” 1.61 .punktā un 76. pielikumā); 

6) Dabas liegums „Klaucānu un Priekulānu ezers” (robežas noteiktas Ministru kabineta 
15.06.1999. noteikumu N r .2 1 2  “Noteikumi par dabas liegumiem” 1.59.punktā un 74. 
pielikumā); 

7) Dabas liegums ,,Nomavas purvs” (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. 
noteikumu Nr.212 “Noteikumi par dabas liegumiem” 1.58.punktā un 73. pielikumā); 

8) Dabas liegums „Saltais purvs” (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu 
Nr.212 “Noteikumi par dabas liegumiem” 1.62.punktā un 77. pielikumā); 
9) Dabas liegums „Spuļģu purvs” (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. 
noteikumu Nr.212 “Noteikumi par dabas liegumiem” 1.60.punktā un 75. pielikumā); 

10) Dabas liegums „Tīreļu purvs” (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu 
Nr.212 “Noteikumi par dabas liegumiem” 1.63.punktā un 78. pielikumā); 

11) Dabas pieminekļi: 
a) aizsargājamie koki (dižkoki) atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 
“īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
38.2.apakšpunktam un 2.pielikumā noteiktajām sugām un izmēriem - ter itori ja  ap kokiem 
vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru plata josla no tā; 
b) dižakmeņi atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 .Jpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.1.apakšpunktam - 
laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, kā arī 10 metru plata josla 
ap tiem; 
Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikumu dabas parks 

“Dvietes paliene”, kā arī dabas liegumi „Ābeli”, „Dimantu mežs”, „Eglone”, „Kaušņu purvs”, 
„Klaucānu un Priekulānu ezers”, „Nomavas purvs”, „Saltais purvs”, „Spulgu purvs” “ un „Tīreļu 
purvs” ir iekļauti Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natūra 2000) sarakstā. 

Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro daļu un atbilstoši Ministru 

Ņemts 
vērā. 
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kabineta 30.01.2001. noteikumiem Nr.45 “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi” 

a) Jēkabpils novada Dunavas pagastā izveidots 1 mikroliegums īpaši aizsargājamu augu 
sugu aizsardzībai. 
b) Jēkabpils novada Leimaņu pagastā izveidoti 2 mikroliegumi īpaši aizsargājamu augu un 
dzīvnieku sugu aizsardzībai. 
c) Jēkabpils novada Dignājas pagastā izveidoti 2 mikroliegumi īpaši aizsargājamu augu un 
dzīvnieku sugu aizsardzībai. 
d) Jēkabpils novada Kalna pagastā izveidoti 6 mikroliegumi īpaši aizsargājamu dzīvnieku 
sugu aizsardzībai. 
e) Jēkabpils novada Ābeļu pagastā izveidoti 3 mikroliegumi īpaši aizsargājamu dzīvnieku 
sugu aizsardzībai. 
Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām“ 21.pantu, veicot teritoriālo 

plānošanu, jāievēro ĪADT izvietojums, to aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas 
aizsardzības plāns. Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 30,janvāra noteikumu Nr.45 
“Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 35.punktu teritoriju 
plānošanā jāievēro mikroliegumu ter itor iju  izvietojums un to aizsardzības prasības. Izstrādājot 
Jēkabpils novada teritorijas plānojumu: 

1) Plānojuma grafiskajā daļā attēlot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, un mikroliegumu 
robežas, dižkokus, un dižakmeņus, kā arī IADT funkcionālo zonējumu dabas parkam “Dvietes 
paliene” un dabas liegumam „Ābeli”. 

2) Izstrādājot teritorijas plānojuma risinājumus, ņemt vērā ĪADT dabas aizsardzības 
plānos ietvertās prasības un rekomendācijas dabas un ainavas vērtību saglabāšanai. Dabas 
aizsardzības plāns ir izstrādāts dabas parkam „Dvietes paliene'“ (2006.-2015.gadam), un dabas 
liegumam „Ābeli” (2006.-2016.gadam), dabas liegumam „Klaucānu un Priekulānu ezers” (2006.-
2013.gadam), dabas liegumam „Nomavas purvs” (2011.-2021.gadam). Ar dabas aizsardzības 
plāniem iespējams iepazīties interneta vietnē www.daba.gov.lv sadaļā „īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas”. 

3) Izstrādājot teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumus, ņemt vērā sekojošos 
likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertos ĪADT, mikroliegumu, sugu, biotopu, ainavu 
un vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu aizsardzības un izmantošanas noteikumus: 

• likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. 
• Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kas nosaka 
aizsardzības un izmantošanas prasības visās ĪADT. kurām nav izstrādāti un 
apstiprināti individuāl ie  aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

• 24.04.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.274 “Dabas parka “Dvietes paliene” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

• 28.04.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.369 “Dabas lieguma “Ābeli” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

• likums “Par Eiropas ainavu konvenciju”. 
• Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. 
• Sugu un biotopu aizsardzības likums un c i t i  uz Sugu un biotopu aizsardzības 

likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. 
• citi spēkā esošie dabas un vides aizsardzību regulējošie normatīvie akti. tajā 

skaitā Vides aizsardzības likuma 3.pantā definētie vides aizsardzības principi: 
„piesārņotājs maksā”, piesardzības, novēršanas un izvērtēšanas princips. 

4) Nosakot teritorijas funkcionālo zonējumu, ņemt vērā 
• teritorijas bioloģisko daudzveidību un ģeoloģisko mantojumu (reto un 

aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu atradnes, teritorijā konstatētās bioloģiski 
• augstvērtīgās pļavas (zālāji), ģeoloģiskos objektus un izdalītos dabisko mežu 

biotopus; 
• teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos elementus (alejas, parkus un 

stādījumus, skatu punktus, izteiksmīgas reljefa formas u.tml.), kā arī izdalīt 
pašvaldības ainaviski nozīmīgākās teritorijas, attēlojot tās grafiskajā daļā; 

• rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru un 
turpmākās attīstības virzienus; 

• applūstošās teritorijas atbilstoši MK 03.06.2008. noteikumu Nr.406 «Virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 7. punktam, kā arī ievērot 

http://www.daba.gov.lv/
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Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumus šo teritoriju 
izmantošanas plānošanā; 

Paredzot jaunas apbūves teritorijas šobrīd neapbūvētās teritorijās, rūpīgi izvērtēt, vai apbūve 
būtiski neietekmēs ĪADT. Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 
43.panta ceturto daļu “paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentam (izņemot dabas 
aizsardzības plānus un tajos paredzētās darbības), kas atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto 
darbību vai plānošanas dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natūra 2000), veic ietekmes uz v i d i  novērtējumu”, turklāt tas jādara neatkarīgi no tā, 
vai darbības plānots veikt ĪADT vai ārpus tās. 

Ja teritorijas plānojuma izstrādāšanai nepieciešama papildus kartogrāfiska vai citāda veida 
informācija par ĪADT Jēkabpils novadā, lūdzam sazināties ar Pārvaldes Dabas datu un plānojumu 
departamenta vecāko ekspertu Jāni Kotānu. e-pasts: janis.kotans@daba.gov.lv. 

4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija  

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (turpmāk tekstā - Inspekcija) ir izskatīts 
iesniegums par nosacījumu sniegšanu Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādei. 

Saskaņā ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi 12.2 punktu Inspekcija sniedz informāciju, nosacījumus un ieteikumus, kas ietverami 
teritorijas plānojumā. 

1. INFORMĀCIJA. 
1.1. Jēkabpils novadā atrodas 29 nekustami kultūras pieminekļi - objekti, kas iekļauti 

spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi 
LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr. 128. Novada teritorijā atrodas 23 arheoloģijas, 1 
arhitektūras, 1 mākslas un 1 vēstures piemineklis (pielikumā - izraksts no valsts aizsargājamo 
pieminekļu reģistra). 

1.2. Inspekcija ir uzsākusi darbu kultūras pieminekļu teritoriju precizēšanā, ņemot vērā 
VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv pieejamo informāciju. Plānojuma izstrādes 
gaitā, sadarbībā ar Inspekcijas struktūrdaļu speciālistiem, iespējama objektu robežu un teritoriju 
precizēšana. 

1.3. Saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23. pantu un Aizsargjoslu 
likuma 8. pantu aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku 
teritorijās noteikta ne mazāk par 500m, ja aizsardzības zona nav noteikta īpaši. Jebkuru 
saimniecisko darbību pieminekļu aizsardzības zonā drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju. 

2. NOSACĪJUMI. 
2.1. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību 

kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti: 
- Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību; 
- MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, 
izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu; citi normatīvie 
akti. kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi. 
2.2. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama tāda 

saimnieciskā darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu un 
kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Tās būtu rūpnieciskas ražošanas vai jauktas darījumu apbūves 
teritorijas, kas saistās ar liela apjoma noliktavu tipa ēku būvniecību, jaunas dzīvojamo māju 
apbūves teritorijas, kā arī derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. Saimnieciskā darbība kultūras 
pieminekļu aizsardzības zonā plānojama, saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi. kā arī 
nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri. 

2.3. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība un ar 
zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi - smilts vai grants karjeri; 

2.4. Teritorijas plānojuma teksta daļā (paskaidrojuma rakstā) ietverama informācija: 
2.4.1. par kultūras mantojumu Jēkabpils novadā kopumā; 
2.4.2. par valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekļiem: to uzskaitījums, 

raksturojums, informācija par pieminekļa pašreizējo stāvokli un saglabāšanas pasākumiem. 
Aprakstu vēlams papildināt ar aktuālu objektu raksturojošu foto attēlu. 

2.5. Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras 
pieminekļi un aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums 
(eksplikācija) ar katra pieminekļa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. 

2.6. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 
2.6.1. ietveramas prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai; 
2.6.2. norādāmi kādi aprobežojumi ievērojami kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, tajā 

Ņemts 
vērā. 
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skaitā attiecībā uz zemes gabalu sadali/ apvienošanu, būtiskiem kultūrvēsturiskās ainavas 
pārveidojumiem. 

2.6.3. ietveramas prasības ēku, kuras vecākas par 50 gadiem nojaukšanai: 
2.6.4. ietveramas prasības stādījumu, kuri vecāki par 50 gadiem apsaimniekošanai: 
2.6.5. atsevišķā sadaļā ietverami vēsturisko ēku fasāžu apdares renovācijas, logu 

nomaiņas, fasāžu un jumta siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiņas metodikas principi 
atbilstoši Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 112 Vispārīgie būvnoteikumi 
40.

2
7. punktam. 

2.6.6. atsevišķā sadaļā ietveramas prasības novada nozīmes kultūrvēsturisko objektu 
aizsardzībai un izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldībā noteikti. 

3. IETEIKUMI. 
3.1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem var izstrādāt 

individuālas aizsardzības zonas, vadoties no konkrētas pieminekļa atrašanās vietas, tā ainaviskās 
uztveres un iespējamās ārējās vizuālās ietekmes. Atbilstoši konkrētai situācijai dabā izstrādāta 
aizsardzības zona ap pieminekli ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar 
kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. 

Individuālās aizsardzības zonas izstrādājamas atbilstoši MK 19.07.2003. noteikumiem 
Nr.392 Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika. 

3.2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt novada nozīmes objektus un 
teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība - ēkas. kultūrvēsturisku norišu vietas, ainaviski 
vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, 
paredzēt tos iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu 
objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī. 

3.3. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojamā teritorijā konsultēties ar 
Zemgales reģionālo nodaļu (tel.67350070). 

Pielikumā: Jēkabpils novada nekustamo kultūras pieminekļu saraksts, izraksts no valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistra, uz 3 lappusēm 

Inspekcijas vadītāja vietniece I.Kokina 67229272 inguna.kokina@mantojums.lv 

5. VAS „Latvenergo”  

Atbildot uz SIA „Grupa 93" 2012.g. 4.oktobra vēstuli Nr. 12/180, sniedzam Latvenergo 
koncerna nosacījumus Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādei. 
AS "Latvenergo" 

Izstrādājot Jēkabpils novada teritorijas plānojumu 2013. - 2025. gadam, jāievēro sekojoši AS 
„Latvenergo" nosacījumi: 

 visās pašvaldības teritorijās, neatkarīgi no to izmantošanas veida, atļauta 
inženiertehniskās apgādes objektu (inženierkomunikāciju, inženiertehniskās apgādes 
objektu) izvietošana; 
 jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai inženiertehniskās 
apgādes tīklu un būvju izvietošanai, platība var būt mazāka par apbūves noteikumos 
noteikto minimālo platību. Šādā gadījumā zemes vienību veido atbilstoši konkrētā objekta 
izvietošanas un apsaimniekošanas nepieciešamībai. 
Informējam Jūs, ka šobrīd Jēkabpils novada teritorijā AS "Latvenergo" pārziņā esošu sakaru 

būvju un telekomunikāciju kabeļu līniju nav, kā arī nav ar HES saistītas dambju drošuma 
kontrolmērierīču aizsargjoslas. Sakarā ar to papildus nosacījumi netiek sniegti. 
AS "Latvijas elektriskie tīkli" 

Informējam Jūs, ka novada Ābeļu pagasta teritoriju šķērso elektroenerģijas pārvades tīkla 
110kV gaisvadu elektrolīnijas, tās attēlotas Ābeļu pagasta esošā teritorijas plānojuma grafiskajā 
daļā. Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagastā pārvades tīkla elektrolīniju 
nav un to ierīkošana nav plānota. 

Pārvades tīkls, t.i. 330kV un 110kV elektrolīnijas un apakšstacijas/sadales punkti, kurus līdz 
2011.gada 01.aprīlim apkalpoja AS „Augstsprieguma tīkls", ir akciju sabiedrības "Latvijas 
elektriskie tīkli" īpašums. AS „Latvijas elektriskie tīkli" ir AS "Latvenergo" meitas sabiedrība, kas 
nodibināta atbilstoši Eiropas Savienības Direktīvā noteiktajam par elektroenerģijas pārvades 
sistēmas operatora nodalīšanu. 

Ierosinām teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā un tā apbūves noteikumos ietvert 
informāciju cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai: 

1. Par būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiks 
tuvāk par 30 metriem no 110kV elektrolīniju malējiem vadiem, paredzēt darbu veikšanas 

Ņemts 
vērā. 
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projektu izstrādāšanu (Pamatojums: MK 2006.g. noteikumi Nr.982, 11 .punkts). 
2. Par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz elektrolīnijām, kā 

arī par minimālajiem attālumiem līdz citām inženierkomunikācijām saskaņā ar 2004.gada MK 
noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos 
un lauku teritorijās", 2006.gada MK noteikumiem Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika", 1997.gada Aizsargjoslu likumu un elektroiekārtu 
būvniecības noteikumu prasībām. 

3. Par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīniju aizsargjoslās 
saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 45.pantu. 

4. Detālplānojumu, ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai 110kV 
elektrolīniju aizsargjoslā, kā arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas ārpus 
elektrolīniju aizsargjoslas, bet iespējama šo objektu aizsargjoslas pārklāšanās ar elektrolīniju 
aizsargjoslu, jāsaņem tehniskie noteikumi AS "Latvijas elektriskie tīkli" Rīgā, Dārzciema ielā 86, 
LV 1073. 

5. Plānojot būvniecību 110kV gaisvadu elektrolīniju tuvumā ēkas, būves un paralēli 
novietotus ceļus/ielas paredzēt ārpus šo līniju aizsargjoslām. 

6. 110kV elektrolīnijas balstu novietojumu neiekļaut ielu sarkano līniju teritorijās. 
7. Plānojot ielu/ceļu šķērsojumus ar 110kV elektrolīnijām novērtēt nepieciešamību veikt 

šo elektrolīniju rekonstrukciju ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos attālumus saskaņā 
ar Latvijas energostandartu "Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110-330kV" 
(LEK 135). 

Pielikumā: 
110 kV elektrolīniju shēma Ābeļu pagasta teritorijā - 1 lpp. 
Valdes loceklis Māris Kuņickis 
Juris Rivkins 67728761 

6. AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģions  

1. Esošie elektrotīkli (esošās 330/110/6-20 kV apakšstacijas, 20, 10, 6, 0,4 kV (gaisvadu 
un kabeļu) EPL, 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV transformatora punkti, sadales punkti) un citi 
energoapgādes objekti precīzi jāatspoguļo teritorijas plānojumā. Teritorijas plānojumā jāattēlo 
esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās 
aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu. 

2. Veicot Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādi ievērot īpašuma lietošanas 
tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu 
likuma 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei 
un rekonstrukcijai. 

3. Izstrādājot teritorijas plānojumu, nepieciešams parādīt esošo 330/110/6-20 kV 
apakšstaciju, 20, 10, 6 kV un 0,4 kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV 
transformatora punktu, sadales punktu, sadalņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās 
vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām 
inženierkomunikācijām. 

4. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu Ministra 
kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās". Plānojot jaunu objektu 
būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai 
jaunizveidojamajiem inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu un elektroietaišu 
izvietojumu jāparedz to netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un transporta 
piekļūšanas iespējas. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās. 
Elektroietaišu projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši 03.04.2012. MK noteikumiem Nr. 243 
"Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība". 

5. Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daļā ierosinām ietvert informāciju par 
aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un cilvēku drošību darbojoties 
elektroapgādes objektu tuvumā. Par vispārīgajiem aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu 
likuma 35.pantā un aprobežojumiem aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, kas noteikti 
45.pantā. 

6. Lūdzam ietvert sekojošu informāciju par aprobežojumiem ap sekojošiem sadales tīkla 
objektiem: 20 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 13 metru platā joslā, kas ir vienāda 
ar aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās. 20 kV 
elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4 kV 
elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 5 metru platā joslā, bet 0,4 kV elektrolīnijas 

Ņemts 
vērā. 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 54 

aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 6,5 metru attālumā no līnijas 
ass. 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass. 
Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām noteikta l metra attālumā no kabeļu līnijas ass. 
Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru 
apakšstacijām ir noteikta 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk ārpusē 
izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas. 

7. Ierosinām ietvert informāciju, ka elektrisko tīklu valdītājam, atbilstoši MK 
Noteikumiem Nr. 415 (izd. 20.10.1998), elektrolīniju trases mežos jāuztur ugunsdrošā stāvoklī 
un jāattīra minētās trases no krūmiem un kokiem, jāizcērt bīstamie koki, kuri aug ārpus 
elektrolīniju trasēm, bet var krist uz to vadiem vai balstiem. Tāpat jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un 
jāattīra no krūmiem un kokiem kabeļlīniju trases 4 metrus platā joslā. 

8. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Latvenergo" 
tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2009. gada 
01. aprīļa lēmumā Nr. 74 apstiprinātiem "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas 
sistēmas dalībniekiem". 

9. Ierosinām ietvert informāciju, ka, saskaņā ar Enerģētikas likuma 19. panta (1) Jaunu 
energoapgādes komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības 
izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24. pantu. 

(11) Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu 
energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt 
ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu energoapgādes 
komersantu objektu - iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir 
iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:  

1) energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumā vai detālplānojumā; 

2) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās; 
3) vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes komersanta 

objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes 
izmantošanas; 

4) citos likumos noteiktajos gadījumos. 
(12) Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju vai 

modernizāciju, savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam pienākas 
vienreizēja samaksa saskaņā ar šā likuma 24. pantu, ja rekonstrukcijas rezultātā palielinās 
energoapgādes komersanta objekta vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizņemtā zemes 
platība. 

(3) Energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta 
paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu uzsākšanas. 

19.1 pants (1) Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības 
ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma objektus. 

(2) Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja 
puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

Ierosinām ietvert informāciju par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt pārvietot 
esošo energoapgādes uzņēmumu objektu, kura pārvietošanas izmaksas atbilstoši Enerģētikas 
likuma 23. panta 2. daļai, "Esošo energoapgādes uzņēmumu objektu pārvietošanu pēc 
pamatotas nekustamā īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem", jāsedz pārvietošanas 
ierosinātājam. 

10. Teritorijas plānojuma paskaidrojošajā daļā lūdzam papildus norādīt, ka neatkarīgi no 
noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu 
elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju 
(MK 1998.g. noteikumu NR. 415 10. punkts). Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams 
objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, darbu veikšana 
vidsprieguma (20, 10 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) EPL aizsargjoslā jāsaskaņo ar AS "Sadales 
tīkls" Ziemeļaustrumu reģionu. 

11. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā, radušos neskaidrību precizēšanai un 
nepieciešamās informācijas saņemšanai, lūdzu vērsties pie AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu 
reģiona Jēkabpils nodaļas vadītāju, Jaunā iela 31a, Jēkabpils, tālr. 65210830. 

12. Sagatavoto teritorijas plānojuma projektu, pirms atzinuma pieprasīšanas, lūdzam 
saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona Jēkabpils nodaļas vadītāju, Jaunā iela 
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31a, Jēkabpils, tālr. 65210830. 
13. Grafisko informāciju ar AS "Sadales tīkls" esošajiem elektropārvades tīkliem 

nosūtīsim elektroniski uz novads@jekabpils.lv un rita@grupa93.lv. 
Valdes loceklis Rolands Lūsveris 
Kaspars Sīmanis 64810376 

7. VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļa  

Uzsākot Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam izstrādi, veicot novada 
teritorijas plānojuma grafiskās daļas un apbūves noteikumu pilnveidošanu, lūdzam ievērot 
sekojošus nosacījumus: 

 
1) apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo) saisti ar valsts autoceļu 
tīklu veikt, ievērojot "pakāpeniskuma" principu, tas ir, to tiešos pieslēgumus paredzēt pie 
pašvaldību (galvenokārt) vai valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā 
skaita samazināšanu un savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības 
apstākļus. Jaunu pieslēgumu plānošana valsts reģionālajiem ceļiem plānot tikai izņēmuma 
gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē;  
2) izstrādājot Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādi ievērtēt pagastu šķērsojošo valsts 
autoceļu zemes nodalījuma joslas un aizsargjoslas: 

Ceļa 
šifrs 

Ceļa nosaukums A/c nozīme A/c 
garums 
novada 
teritorijā 
km 

A/c 
aizsarg-
josla 
m 

A/c zemes 
nodalījuma 

joslas 
platums m 

Intensitāt
e AADT 

P72 Ilūkste-Bebrene-Birži Reģionālais 38.855 60 22 682 

P74 Šiliņi-Aknīste Reģionālais 13.813 60 22 417 

P75 Jēkabpils-Lietuvas 
robeža(Nereta) 

Reģionālais 1.300 60 31 1777 

V708 Subate- Kaldabruņa-
Rītenišķi 

Vietējais 10.060 30 19 120 

V778 Daugava- Lapas Vietējais 0.600 30 19 48 

V783 Jēkabpils-Dignāja- 
Ilūkste 

Vietējais 58.050 30 19 165 

V784 Kaminski-Kazukrogs Vietējais 10.600 30 19 27 

V790 Leimaņi-Mežgale-
Grāvīši 

Vietējais 14.100 30 19 217 

V791 Leimaņi-Skrīveri Vietējais 1.600 30 19 96 

V799 Reiņi-Nīcgale Vietējais 0.800 30 19 22 

V800 Rubeņi- Ancene-
Subate 

Vietējais 2.500 30 19 206 

V801 Rubeni-Dunava Vietējais 17.500 30 19 156 

V810 Slate-Dominieki- 
Auziņas 

Vietējais 6.700 30 19 135 

V822 Vilkupe-Bebrene Vietējais 1.166 30 19 150 

V824 Zasa-Vandāni Vietējais 13.200 30 19 115 

V826 Pievedceļš -Mežzemes 
skolai 

Vietējais 1.000 30 19 15 

V828 Kalnciems-Stradi Vietējais 4.150 30 19 22 

3) nosakot teritorijas, kam obligāti jāizstrādā detālie plānojumi, ir jāņem vērā princips, ka, 
ja nav nodrošināta piekļūšana kādam atsevišķam zemes īpašumam vai arī uzsākot, vai 
paplašinot uzņēmējdarbību, vai attīstot apdzīvojamo apbūvi uz esošiem zemju īpašumiem, kā arī 
veicot to sadali vairākos, pašvaldībai saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra 
noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 6., 7., 8. un 9. 
punktu prasībām šiem īpašumiem ir jāierosina detālplānojumu izstrāde. Tajos pilnībā jāatrisina 
piekļūšana katrai zemes vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma" principu teritoriju pieslēgšanai 
valsts autoceļu tīklam (skat. iepriekšējo punktu). Katrā konkrētā gadījumā jāizskata 
nepieciešamība vienlaicīgi izstrādāt detālplānojumus arī blakus īpašumiem kopēja iekšējo ceļu 
tīkla izveidošanai teritorijām pie valsts autoceļiem starp jau esošiem jebkuras piederības 

Ņemts 
vērā. 
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publisko autoceļu pieslēgumiem valsts autoceļam, pēc iespējas samazinot jau esošo atsevišķo 
īpašumu pieslēgumu skaitu; 

4) teritorijas plānojuma saturā jābūt perspektīvai Jēkabpils novada transporta shēmai 
(ietverot plānotās jaunās apbūves teritorijas), kura atspoguļotu piekļūšanas iespēju 
nodrošināšanu ikvienam īpašumam (arī pa atsevišķiem gājēju un veloceliņiem), ar akcentētām 
vietējā ceļu (ielu) tīkla pieslēgšanās vietām valsts autoceļu tīklam; 

5) teritorijas plānojumā īpaši (ar noteiktu apzīmējumu grafiskajā daļā un attiecīgu 
skaidrojumu tekstā) ir jāatzīmē teritorijas tieši blakus valsts reģionālajiem autoceļiem, kurām 
(kopumā vai atsevišķiem zemes īpašumiem) nav un nevar tikt plānotas piekļūšanas iespējas no 
tiem, ja izstrādātā plānojuma ietvaros nav atrisināta piekļūšana no pašvaldību vai valsts 
vietējiem autoceļiem; 

6) servisa objektus plānot tikai apdzīvoto vietu robežās, kur atļautais braukšanas ātrums ir 
ne lielāks par 50 km stundā, bet teritorijās ārpus apdzīvotām vietām servisa objektu 
izvietojumu, kuru iespējamās (atļautās) vietas pie reģionālajiem autoceļiem atbilstoši 
normatīvajiem dokumentiem plāno Satiksmes ministrija, saskaņot individuāli; 

7) teritorijas plānojumā ietilpstošajiem apbūves saistošajiem noteikumiem jāietver 
nosacījumi, kuri nodrošina LR „Aizsargjoslu likumā" noteikto valsts autoceļu aizsargjoslu skarošo 
nekustamo īpašumu zemju izmantošanu autoceļu rekonstrukcijai un reglamentē vienošanās 
noslēgšanas procedūras ar īpašniekiem par zemes izmantošanu; 

8) teritorijas plānojumā (neatkarīgi no teritoriju plānotās izmantošanas veida) autoceļu 
aizsargjoslu robežas, kā jaunas apbūves izvietošanas pieļaujamais tuvākais attālums no autoceļa 
ass, ir jāiezīmē arī plānojuma grafiskās daļas plānotās izmantošanas kartogrāfiskajos materiālos, 
un saistošajos noteikumos jāietver punkts par jaunas apbūves plānošanas liegumu autoceļu 
aizsargjoslās. Apbūvi plānot tādā attālumā no ceļa, kas neprasa tehniskus risinājumus tās 
aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni un izplūdes gāzēm. 

Atzinums par izstrādāto teritorijas plānojumu jāsaņem LVC Latgales reģionā, Atbrīvošanas 
aleja 126, Rēzekne, LV - 4600, tālr. 64628322. 

Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam plānojuma grafisko daļu iesniegt VAS "Latvijas 
Valsts ceļi" Jēkabpils nodaļā, Brīvības iela 2, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV - 5201, gan pdf, 
gan vektordatu formā.  
LVC Jēkabpils nodaļas vadītājs A.Rūrāns 

8. Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa  

Vides kvalitātes priekšnoteikumu radīšanai, racionālai teritorijas izmantošanai, rūpniecisko 
un vides risku novēršanai, kā arī balstoties uz LR Teritorijas plānošanas likumu un LR MK 
noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 
Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam izstrādei, ierosina iekļaut sekojošus, 
no higiēniskā viedokļa svarīgus priekšlikumus un nosacījumus: 

1. Plānojot konkrētas teritorijas apbūvi, dzīves vides kvalitātes uzlabošanai paredzēt 
kompleksu apbūvi, vienlaicīgi attīstot infrastruktūras objektus ar inženierkomunikācijām, 
ceļiem (t.sk. ceļiem cilvēkiem ar kustības traucējumiem), autotransporta attīstību (īpašu 
uzmanību pievēršot sabiedriskā un velotransporta attīstībai). 

2. Lai nodrošinātu vislabvēlīgākos dzīves apstākļus, nepieciešams saglabāt (nodrošināt) 
teritorijas funkcionālās zonēšanas principu: (dzīvojamā zona, ražošanas zona, rekreācijas un 
atpūtas zona) un to kartogrāfiski attēlot. Nedrīkst plānot ražošanas objektu būvniecību 
dzīvojamās, atpūtas un rekreācijas zonās. Ražošanas zonu attiecība pret dzīvojamo zonu 
jāizvieto ņemot vērā pagasta teritorijas dominējošos vēju virzienus. 

3. Plānojot degradēto teritoriju attīstību savrupmāju attīstības teritorijās, veikt vides faktoru 
datu novērtēšanu un teritorijas sanācijas plānošanu, paredzot pasākumus nelabvēlīgas ietekmes 
uz cilvēku veselību un dzīves apstākļu pasliktināšanos novēršanu. 

4. Noradīt ūdenstilpju un ūdensteču izmantošanas mērķi un grafiski attēlot plūdu riska 
zonas. Paredzēt pasākumus to novēršanai vai ietekmes samazināšanai. 

5. Teritoriālplānojuma atzīmēt masveida atpūtas (rekreācijas) un tūrisma nozīmes vietu 
izvietojumu, tajā skaita bērnu rotaļu laukumu iekārtošanu ievērojot speķa esošos būvniecības 
normatīvus. Pašvaldībai, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, nosakot kartību, kāda 
izmantojami publiska lietojuma esošie ūdeņi, gādājot par savas administratīvas teritorijas 
labiekārtošanu, svarīgs jautājums ir ari drošas un kvalitatīvas peldvietas esamība pašvaldības 
teritorija. Aicinām Jūsu teritorija nozīmīgu peldvietu attīstību paredzēt ari šajā attīstības 
programmā. Nosakot vietu iedzīvotāju organizētai atpūtai un peldēšanai ņemot vēra LR MK 
noteikumiem Nr.34 „Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kartība (06.04.2010.), piem., plaši 

Ņemts 
vērā. 
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apmeklēta upe Daugava vai Zasas parka dīķis, kas ir labiekārtots un ar piemērotu infrastruktūru 
peldvietai. 

6. Saskaņa ar LR MK noteikumiem Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām 
noteikšanas metodika" (20.01.2004.), rekomendējam apzināt visas pagasta esošas pazemes 
ūdens ņemšanas vietas ar aizsargjoslām (arī neekspluatējamas, pamestas). Plānošanas 
dokumenta, sadaļa „ūdensapgāde", būtu vajadzīga detalizētāka analīze par stāvokli 
decentralizētajā dzerama ūdens apgāde no individuālajiem ūdens ieguves avotiem (grodu akām, 
cauruļakām, spicēm u.c). 

Tā kā ūdens patēriņa daudzums uz vienu cilvēku ir sanitāras kultūras līmeņa un apdzīvoto 
vietu komunālas labiekārtošanas radītājs, būtu nepieciešams paredzēt paplašināt centralizētas 
ūdens apgādes un kanalizācijas tiklus, ka ari individuāla sektora pieslēgšanu pagastu 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

Nepieciešams panākt dzerama ūdens kvalitātes uzlabošanu fizikāli-ķīmiskajiem radītajiem, 
ieplānot novecojošo ūdens piegādes tiklu rekonstrukciju un iekārtu uzstādīšanu ūdens 
atdzelžošanai vai to pilnveidošanu pie neefektīvas ūdens apstrādes iekārtu ekspluatācijas. 

Iekļaut informāciju par esošo dziļurbumu stingrās, bakterioloģijas un ķīmiskās aizsargjoslas 
saskaņošanu ar VI Latgales kontroles nodalu atbilstoši MK 20.012004. noteikumu Nr.43 
„Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika" 4. p. prasībām. Iezīmēt stingras, 
bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas aizsargjoslu kartē. 

7. Neizmantojamo kapsētu aizsargjoslu likvidācijas gadījuma, paredzēt dotas darbības 
saskaņošanu ar VI Latgales kontroles nodaļu, saskaņā ar MK 29.12.19998. Nr.502 „Aizsargjoslas 
ap kapsētām noteikšanas metodika 6.p. prasībām. 

Izveidot esošo kapsētu aizsargjoslas ar perspektīves risinājumu. 
8. Izdalīt vietu dzīvnieku kapsētu ierīkošanai un ieverot 29.09.2009. MK noteikumu Nr. 1114 

"Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un 
likvidēšanas kartību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām” prasības. 

9. Pievēršam uzmanību tam, ka decentralizēta cieta kurināmā izmantošana (akmeņogles, 
malka, kūdra) izsauc cieto daļiņu un sēra anhidrīda koncentrāciju pieaugumu atmosfēras gaisā, 
kas var izraisīt negatīvas sekas, kaitējot apkārtējai videi un iedzīvotāju veselībai. Tāpēc 
siltumapgādes risināšanā priekšroka jādod centralizētai apkures sistēmai, īpaši daudzstāvu 
mājās. VI Latgales kontroles nodaļai nav principiālu iebildumu lokālas apkures sistēmas 
izmantošanai. Vispiemērotākā būtu elektroapkure vai zemes siltuma sūkņa ierīkošana. 

10. Lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu, svarīgi pareizi savākt un likvidēt kā sausos, tā 
arī šķidros atkritumus, nodrošinot augsnes, gruntsūdeņu aizsardzību. Plānošanas dokumenta 
noradīt notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu raksturojumu (t.sk. decentralizētās 
sistēmas). Nepieciešamības gadījumā paredzēt sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas 
sistēmu rekonstrukciju, nodrošinot notekūdeņu bioloģisko attīrīšanu atbilstoši pastāvošām 
prasībām. Paredzēt pagastā cieto atkritumu savākšanu un izvešanu uz atkritumu poligonu. 
Paredzēt apdzīvotās vietās betonētu laukumu iekārtošanu cieto atkritumu konteineriem. 

11. Ievērot 1997.gada 5. februāra Aizsargjoslu likumu ar grozījumiem, paredzot aizsargjoslas 
ap maģistrālajām inženierkomunikācijām un būvēm, autoceļiem, gar ūdensvadu un kanalizācijas 
tikliem. 

12. Ievērot 13 07 2004. MK noteikumu Nr. 597 „Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības 
kārtība” prasības. Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no ceļiem, 
kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni. 

13. Paredzēt publisko un dzīvojamo objektu celtniecību, inženierkomunikāciju tiklu 
iekārtojumu atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem. 

14. Norādīt paaugstinātas bīstamības vai riska objektus un ar tiem saistītos riska faktorus, 
kuru izvietojums var palielināt citu objektu bīstamību vai tieši apdraudēt apkārtnes iedzīvotājus 
vai vidi. Paredzēt gaisa, augsnes, ūdens piesārņošanas ietekmes novēršanas pasākumus 
apdzīvotas vietas un atpūtas vietas. 

Vides veselības analītiķe Evija Lāce 
Latgales kontroles daļas vadītāja Irēna Rimša 

9. VMD Sēlijas virsmežniecība  

Sēlijas virsmežniecībā 08.10.2012. saņemts raksts par nosacījumu sniegšanu Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma izstrādei 2013. - 2025. gadam. 

Pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju, sniedzam nosacījumus teritorijas 
plānojuma izstrādē: 

Saskaņā ar „Meža likumu" (spēkā no 17.03.2000.) ar grozījumiem un tā saistošiem 

Ņemts 
vērā. 
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normatīviem aktiem 
1.  Mežu apsaimniekošanas juridiskais pamats ir meža apsaimniekošanas un izmantošanas 

regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Meža Valsts reģistra uzturēšanai, 
mežsaimnieciskās darbības plānošanai un kontrolei konkrētā īpašumā veic mežu 
inventarizāciju. Tai ir informatīvs un rekomendējošs raksturs: 

1.1. ievērojot „Meža likuma" 29. panta l.,2. daļas prasības - Meža īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošina pirmreizēju meža inventarizāciju un tās 
datus iesniedz Valsts meža dienestam, kā arī vismaz reizi 20 gados un normatīvajos aktos 
noteiktajos citos gadījumos veic atkārtotu meža inventarizāciju. Gadījumos, ja īpašumā nav 
veikta meža zemju inventarizācija, uzsākot detālplānojuma izstrādi veikt meža zemju 
inventarizāciju. 

2. "Meža likuma" 35. panta l.,2. punktā noteikts, ka pašvaldību attīstības plānos jāparedz 
meža apsaimniekošanas un izmantošanas mērķi, tajā skaitā jānodrošina meža bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana, spēja pasargāt augsni no erozijas un aizsargāt virszemes un 
pazemes ūdeņus no piesārņošanas, saglabātu būtiskus kultūras mantojuma elementus mežā. 

3. Informējam, ka ar 01.01.2013. zaudē spēku (skat.wvwlikumi.lv). LR MK noteikumi Nr. 
189 "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā" (08.05.2001.), kas reglamentē 
saimnieciskās darbības ierobežojumus mežā un meža zemēs virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslās, aizsargājamās zonās gar mitrzemēm un ūdeņiem, mikroliegumu buferzonās, 
mežos pilsētu administratīvajās teritorijas, purvu un ezeru salas, meža puduros, kā ari nosaka 
saimnieciskās darbības ierobežojumus dzīvnieku vairošanās sezonas laikā. 

Saskaņā ar ,,Aizsargjoslu likumu" (spēkā no 11.03.1997.) un ar to saistošiem noteikumiem 
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka gar visām ūdenstilpēm, ūdenstecēm un 

mākslīgiem ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens 
ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību 
applūstošajās teritorijās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu. Ņemot vērā aizsargjoslu 
iezīmēšanas tehniskās īpatnības kartēs un salīdzinošo situāciju dabā - krastu krantis, palienes, 
kas ir aizsargjoslu platumu noteicošie rādītāji, tās nav precīzi attēlojamas shematiski (jo īpaši 
meža zemēs), tāpēc vēršam uzmanību: 

1) nosakot ūdensobjektiem aizsargjoslas, tekstā iekļaut „minimālie aizsargjoslu platumi ... 
ne mazāk kā, 

2) iekļaut piezīmi „objektiem, kuriem aizsargjoslas teritorijas plānojumā nav iespējams 
parādīt dotajā mērogā, tās tiek noteiktas dabā atbilstoši «Aizsargjoslu likumam" un MK 
noteiktajām metodikām" - mežos grāvjiem, strautiem, īsajām upītēm, kā arī citiem objektiem - 
saskaņā ar likumu, 

4) nepieļaut upju palieņu apbūvi, jo upes ir bioloģiskās daudzveidības izplatības koridors - 
krastos, nogāzēs un palienēs sastopams liels īpatsvars īpaši aizsargājamo augu sugas; palienes 
raksturojas ar paaugstinātu mitruma režīmu, ko nosaka pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu mainīgais 
lielums, tās pakļautas straujiem erozijas procesiem, 

5) neparedzēt apbūvi pie ūdensobjektiem, kur novērota appludinājumu varbūtība vismaz 
1% (1 reizi 100 gados), izņemot gadījumus, kas noteikti Aizsargjoslu likuma 37. pantā, 

6) fiksēt un attēlot plānojuma materiālos iepriekšējos gados applūdušās teritorijas un 
plānojuma izstrādes gaitā informāciju papildināt. 

Izvērtējot teritorijas plānojumā norādītos upju garumus, vēršam uzmanību informācijas 
izcelsmei, jo vērojamas būtiskas atšķirības dažādu dienestu sniegtajiem datiem. Plānojuma 
dokumentos uzrādīt ūdensteces kopējo garumu. 

Lai samazinātu pilsētas negatīvo ietekmi uz vidi, LR MK noteikumi Nr. 63 no 04.02.2003. 
"Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika" paredz meža aizsargjoslu ap pilsētu. 
Izstrādājot novada teritorijas plānojumu lūdzam izdalīt meža aizsargjoslu ap Jēkabpils pilsētu. 

Koku ciršanas kārtība, teritoriju apsaimniekošana 
1. aizsargājamu koku nociršanas (novākšanas) kārtību meža zemēs nosaka Valsts 

meža dienests pēc saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi, nemeža zemēs - vietējā 
pašvaldība pēc saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi; 

2. atsevišķu koku ciršana nemeža zemēs saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 309 
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" (spēkā no 09.05.2012.); 

3. koku ciršanas kārtību meža zemēs nosaka „Meža likums" un ar to saistītie 
normatīvie akti; 

4. koku ciršanas ierobežojumus un izmantošanu īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās nosaka LR MK noteikumi Nr. 264 „īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja meža 
aizsargjosla 
ap pilsētu 
ietilpst blakus 
esošās 
pašvaldības 
administratī-
vajā teritorijā, 
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attiecīgo 
pašvaldību 
domes. 
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vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (spēkā no 31.03.2010.) vai arī 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, teritorijām, kurām tādi izstrādāti; 

5. mikroliegumos aizsardzību un apsaimniekošanu regulē LR MK noteikumi Nr. 45 
„Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" (spēkā no 
03.02.2001.); 

6. īpaši aizsargājamos meža iecirkņos saimnieciskā darbība notiek saskaņā ar 
"Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā" (noteikumi 01.01.2013. zaudē 
spēku); 

7. Informējam, ka 28.09.2004. MK noteikumi Nr.806 "Meža zemes 
transformācijas noteikumi" ar grozījumiem (26.09.2006. MK noteikumi Nr.795, 
28.04.2009. MK noteikumi Nr.372, 02.08.2011. MK noteikumi Nr.604) 01.01.2013. 
zaudē spēku (skat.wwwlikumi.lv). 

 
Vides un ainavisko vērtību saglabāšana apbūves noteikumos 

1. lauku apvidū un meža zemēs apbūves objektiem novietojumu izkārtot tā, lai 
saglabātu vērtīgos kokus un esošo ainavu; apstādījumus veidot ainavas bagātināšanai; 

2. ēkas un būves neprojektēt tuvāk kā pieauguša koka vainaga projekcijas 
attālumā (ieteikums - kokiem ne mazāk kā 5m, krūmiem ~ 1-1.5m no stumbra(u) vai 
sakņu kakla. Klajumā augošiem kokiem- 10m); 

3. lai saglabātu lauku ainavu un nesadrumstalotu mežus, kas apgrūtina to 
apsaimniekošanu, lauku apvidū meža zemes nav ieteicams sadalīt mazākās kadastra 
vienībās par 2 ha; 

4. ievērojot atsevišķu teritoriju īpatnības, kas raksturojas ar lielas dimensijas 
bioloģiski veciem kokiem upju krastos, apstādījumos apdzīvotās vietās, bijušajās 
mājvietās (arī meža zemēs ieskaitītie nogabali) un dabiskā vidē, novērotas vairākas īpaši 
aizsargājamas ķērpju, sēņu sugas, kā arī reti sastopamas un īpaši aizsargājamas 
bezmugurkaulnieku sugas, kuru eksistence saistīta ar tiem. 

Priekšlikums: apsaimniekojot teritoriju, saglabāt šādus kokus, arī augtspēju zaudējušos, jo 
stumbrs vēl ilgi kalpo kā dzīvotne vairākām sugu grupām, kuru eksistence saistīta ar liela izmēra 
bioloģiski veciem kokiem. 

Ainaviski nozīmīgo teritoriju apzināšana 
1. bioloģiski vecie koki rindās, alejās, grupās un atsevišķi augoši; upju stāvās nogāzes, 
terases, palienes, iežu atsegumi, avoti u. c. uzskatāmi par saudzējamiem un kultūrvidi 
papildinošiem, izglītojošiem elementiem un to lietderība tūrisma objektu izveidei ir būtiska, 
2. lai nodrošinātu ainavisko vērtību, bioloģiskās daudzveidības vērtību saglabāšanu, kā arī 
rekreācijai izmantojamu objektu saglabāšanu, ieteicams izdalīt dabas pamatnes teritorijas, kur 
iekļaujamas šādas platības: 

• upju palieņu ainaviskie posmi, 
• nogāzes, gravas, 
• nelielas koku - platlapju grupas vai puduri, birzis, alejas, 
• ar kokiem apauguši pauguri u.c., 

Priekšlikums: apzināt tos un kartēt; iespēju robežās noteikt šīm teritorijām aizliegumu - 
zemes lietošanas veida maiņu (transformāciju), izņemot - valsts nozīmes objektu būvniecību. 

Meža zemju iedalījums (priekšlikums) 
1. saimnieciskie meži - mežu teritorijas, kur saskaņā ar normatīviem aktiem nav 

noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi (šeit iekļaujas arī dabiska meža biotopi 
(turpmāk tekstā (P)DMB), kuros konstatētas reti sastopamas un īpaši aizsargājamas 
sugas, jo AS „LVM" deklarējusi apņemšanos (P)DMB saudzēt, līdz ar to Meža Valsts 
reģistrā šie objekti ir fiksēti, taču tiem nav aizsardzības pazīme un juridiski tie nav 
aizsargāti); 

2. aizsargājamie meži - mežu teritorijas, kur saskaņā ar normatīviem aktiem 
noteikti saimnieciskās darbības aizliegums vai ierobežojumi (īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, mikroliegumi, īpaši aizsargājamie meža iecirkņi, virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslas, purvu aizsargjoslas un aizsargjosla ap pilsētu, meži pilsētas 
administratīvajā teritorijā; 

3. saudzējamie meži - mežu teritorijas, kur saskaņā ar normatīviem aktiem nav 
noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi, taču ir būtiski bioloģiskās daudzveidības, 
ainavisko vērtību saglabāšanai - neapzinātas kapsētas, senkapi, kapu kalniņi, nozīmīgas 
vietas rekreācijai un citas teritorijas ar kultūrvēsturisku nozīmi. 

Aizsargjoslu 
uztur kārtībā 
meža 
īpašnieks vai 
tiesiskais 
valdītājs, ja 
minētajā 
līgumā nav 
noteikts 
citādi. Ja 
līgumā 
paredzēts, ka 
aizsargjoslu 
uztur kārtībā 
pašvaldība, tā 
aizsargjoslu 
uztur par 
attiecīgās 
pašvaldības 
budžeta 
līdzekļiem un 
par to 
informē meža 
īpašnieku un 
tiesisko 
valdītāju. 
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Aktīvās atpūtas teritorijas 
Ieteicams noteikt aktīvā sporta vajadzībām interešu grupu (riteņbraucēji, skrējēji, slēpotāji, 

auto-moto braucēji u.c.) vēlmju realizēšanas nolūkos teritoriju ar trasēm pie blīvi apdzīvotas 
pilsētas/ciema daļas, tās tuvumā, lai ierobežotu nekontrolētu motorizēto transporta līdzekļu 
pārvietošanos pa mežu un mazinātu antropogēno ietekmi uz meža ekosistēmām. 
Virsmežzinis M.Bondars 
Everte 29265618 (aina.everte@selija.smd.gov.lv) 

10. VSIA ZMNĪ Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Jēkabpils sektors (iepriekš LAD 
reģionālā lauksaimniecības pārvalde) 

 

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Latgales reģionālā meliorācijas nodaļa 
izskatīja 2012.gada 4.oktobrī saņemto Jūsu iesniegumu, „Par nosacījumu sniegšanu Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. Gadam izstrādei" un informē, ka Jēkabpils novadā pēc 
meliorācijas kadastra datiem atrodas sekojošas meliorācijas sistēmas un būves: 

1. Meliorētas platības; 
1.1. Dunavas pagastā- 2783 ha, 
1.2. Rubenes pagastā - 4352 ha, 
1.3. Zasas pagastā- 3261 ha, 
1.4. Leimaņu pagastā - 2447 ha, 
1.5. Dignājas pagastā- 1993 ha, 
1.6. Kalna pagastā - 3095 ha. 
1.7. Ābeļu pagastā - 3007 ha. 

N.p.
k. 

ŪSI kods Nosaukums Basei-
na 
Platība 
(km

2
) 

Kopē-
jais 
garu
ms 
(km) 

t.sk. 
regul
ēt. 
garu
ms 
rajon
ā 
(km) 

Gads, 
kurā 
regulē
ta 

Piezīme
s 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 43124 Ziemeļsusēja 490.8 54.57 34.69 1965., 
2006. 

Salas 
nov., 
Jēkabpi
ls nov. 

2. 4312433 Zambrānu 
grāvis 

9.4 6.69 6.69 1965. Salas 
nov., 
Jēkabpi
ls nov. 

3. 431244 Podvāze 121.4 23.16 9.64 1962., 
1991. 

Salas 
nov. 
Jēkabpi
ls nov. 

4. 4312445 Lāčkalna 
grāvis 

13.9 5.29 5.29 1976. Jēkabpi
ls nov. 

5. 4312452 Vīpīte 17.0 5.78 1.04 1971. Jēkabpi
ls nov. 

6. 431246 Varzgune 48.8 9.37 5.43 1970., 
1992. 

Jēkabpi
ls nov. 

7. 4312463 
2:01 

Ērmīte 26.6 10.17 9.16 1965. Jēkabpi
ls nov. 

8. 4312472 Aldaunīca 33.6 18.37 5.99 1965., 
1989. 

Jēkabpi
ls nov. 

9. 431248 Zasa 42.8 14.11 11.57 1965., 
1989. 

Jēkabpi
ls nov. 

10. 4312492 Ridupīte 12.6 6.18 6.18 1958., 
1988. 

Jēkabpi
ls nov. 

11. 43126 Pelīte 25.8 9.49 6.63 1958., 
1975., 

Salas, 
Jēkabpi

Ņemts 
vērā. 
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1990. ls nov., 
Jēkabpi
ls 

12. 4318 Reiņupe 20.4 7.63 7.63 1966., 
1974. 

Jēkabpi
ls nov. 

13. 43192 Sleiterānu 
grāvis 

21.2 6.23 6.23 1963. Jēkabpi
ls nov. 

14. 43194 Meņķa grāvis 16.4 7.12 7.12 1950. Jēkabpi
ls nov. 

15. 43312 Spiču grāvis 16.9 9.94 9.94 1963., 
2000. 

Jēkabpi
ls nov. 

16. 4332 Skujupīte 23.7 7.80 7.80 1961., 
2000. 

Jēkabpi
ls nov. 

17. 4336 Eglona 248.4 34.87 17.54 1960., 
1993., 
2006. 

Jēkabpi
ls nov., 
Aknīste
s nov. 

18. 43362 Rožupīte 37.4 7.50 7.50 1959., 
1974., 
2006. 

Jēkabpi
ls nov. 

19. 43366 Bērze 57.8 13.01 8.08 1976. Jēkabpi
ls nov. 

20. 43368 Lāčupīte 38.1 7.85 7.06 1959. Jēkabpi
ls nov., 
Aknīste
s nov. 

21. 433684 Cīruļupīte 10.7 7.35 7.35 1959., 
2007. 

Jēkabpi
ls nov., 
Aknīste
s nov. 

22. 433682 Dzirnavupīte 24.4 10.50 9.95 1959., 
1971. 

Jēkabpi
ls nov., 
Aknīste
s nov. 

23. 4336932 Pumpuru 
grāvis 

30.1 4.86 4.86 1974. Aknīste
s nov. 

24. 43372 Puntovka 21.8 4.12 3.93 1985. Jēkabpi
ls nov. 

25. 4342 Dviete 344.4 35.39 8.51 1966., 
1971., 
2001. 

Jēkabpi
ls nov., 
Aknīste
s nov. 

26. 386476 Arālīte 20.1 17.24 13.77 1959., 
2000. 

Jēkabpi
ls nov., 
Aknīste
s nov. 

27. 3864762 Goba 27.0 8.80 8.80 1966. Jēkabpi
ls nov., 
Aknīste
s nov. 

28. 386484 Putraimuņu 
grāvis 

40.0 8.56 8.56 1970., 
2000., 
2006. 

Jēkabpi
ls nov. 

29. 3864842 Mežgales 
grāvis 

10.2 8.66 8.66 1973., 
2006. 

Jēkabpi
ls nov. 

  KOPĀ  370.61 255.60   

 2. Valsts nozīmes ūdensnotekas; 
Valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts Jēkabpils novadā: 
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Veicot pagasta teritorijas plānojumu, ieverot LR "Aizsargjoslu likumu"(pieņemts Saeimā 
05.02.1997, spēkā no 25.02.1997) un Ministru kabineta 13.05.2003. 
noteikumu Nr. 258 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm 
un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecību izmantojamās zemēs un meža 
zemēs" prasības. 

Nodaļas vadītājs Ēriks Grišāns 

11. VUGD Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļa  

Teritorijas plānojuma projektā jāparedz sekojoši ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās 
aizsardzības nodrošināšanas pasākumi:  

1. LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu 
ugunsdrošības prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un 
glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas. 

2. Paredzēt rūpniecisko avārijas risku novērtējumu ar rūpniecisko avārijas novēršanas 
programmu paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu avārijas gatavības un civilās 
aizsardzības pasākumu plānu izstrādi un novadu apbūves attīstību. 

3. Spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasību par ugunsdrošības atstarpēm 
starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālas ēkām un būvēm. 

4.Teritorijas ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar LBN 222-
99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”  prasībām. 

5. Iespējamie ierobežojumi, kas saistīti ar potenciālajām palu un plūdu laikā 
applūstošajām teritorijām un pretplūdu pasākumiem.  

Komandieris  majors  Dz.Cvilikovskis 
Graudiņš  25496956 
andrejs.graudins@vugd.gov.lv  

Ņemts 
vērā. 

12. VVD Daugavpils reģionālajai vides pārvalde  

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk - VVD Daugavpils RVP) 
izskatīja SIA „Grupa 93" elektroniski iesniegtās vēstules (no 04.10.2012., Nr. 12/180 un no 
26.10.2012., Nr. 12/217) par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2015. gadam (turpmāk 
- teritorijas plānojums) izstrādes uzsākšanu un atbilstoši MK 18.10.2012. noteikumu Nr. 711 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem'

1
 (turpmāk -Noteikumi Nr. 

711) 51. p., 53.2. p. prasībām, MK 23.03.2004. noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes 
uz vidi stratēģiskais novērtējums" 5. punkta prasībām, sniedz informāciju un izvirza sekojošus 
nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei: 
1. Teritorijas plānojumam jābūt izstrādātiem saskaņā ar LR 13.10.2011. Teritorijas plānošanas 

likuma un Noteikumu Nr. 711. prasībām. 
1.1. Saskaņā ar noteikumu 711 26. p. prasībām teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos ietvert spēkā esošo lokālplānojumu un detālplānojumu sarakstu un noteikt 
konkrētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā; 
teritorijas plānojuma īstenošanas kārtību; citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, 
ņemot vērā ainavu izvērtējumu, teritorijas īpatnības un specifiku. 

1.2. Saskaņā ar Noteikumu 711 23.6. p. prasībām, grafiskajā daļā attēlot apgrūtinātās 
teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas (ja attiecīgās aizsargjoslas iespējams 
attēlot izvēlētajā kartes mērogā (no 1:2000 līdz 1:10 000). Plānos un kartēs nepieciešams 
iezīmēt vides un dabas resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības 
aizsargjoslas saskaņā ar LR 05.02.1997. Aizsargjoslu likuma prasībām. Noteikt saimnieciskās 
darbības ierobežojumus tajās. 

2. Nepieciešams noteikt virszemes ūdens objektu (upju, ezeru) aizsargjoslu platumus Jēkabpils 
novada apdzīvotās vietās (ciematu robežās). Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās paredzēt 
darbību aprobežojumus atbilstoši LR 05.02.1997. Aizsargjoslu likuma 35. panta un 37. panta 
prasībām. 

3. Teritorijas plānojuma kartēs nepieciešams atzīmēt publiskās ūdenstilpes, kā arī paredzēt 
potenciālo pludmaļu ierīkošanas vietas. 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk – VVD Daugavpils RVP) 
izskatīja SIA „Grupa 93” elektroniski iesniegtās vēstules (no 04.10.2012., Nr. 12/180 un no 
26.10.2012., Nr. 12/217) par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2015. gadam 
(turpmāk – teritorijas plānojums) izstrādes uzsākšanu un atbilstoši MK 18.10.2012. noteikumu 
Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – 
Noteikumi Nr. 711) 51. p., 53.2. p. prasībām, MK 23.03.2004. noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5. punkta prasībām, sniedz informāciju un 

Ņemts 
vērā. 

mailto:andrejs.graudins@vugd.gov.lv
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izvirza sekojošus nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei: 
1. Teritorijas plānojumam jābūt izstrādātiem saskaņā ar LR 13.10.2011. Teritorijas plānošanas 
likuma un Noteikumu Nr. 711 prasībām. 

1.1. Saskaņā ar noteikumu 711 26. p. prasībām teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos ietvert spēkā esošo lokālplānojumu un detālplānojumu sarakstu un noteikt 
konkrētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā 
zonā; teritorijas plānojuma īstenošanas kārtību; citas prasības, aprobežojumus un 
nosacījumus, ņemot vērā ainavu izvērtējumu, teritorijas īpatnības un specifiku. 
1.2. Saskaņā ar Noteikumu 711 23.6. p. prasībām, grafiskajā daļā attēlot apgrūtinātās 
teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas (ja attiecīgās aizsargjoslas iespējams 
attēlot izvēlētajā kartes mērogā (no 1:2000 līdz 1:10 000). Plānos un kartēs nepieciešams 
iezīmēt vides un dabas resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības 
aizsargjoslas saskaņā ar LR 05.02.1997. Aizsargjoslu likuma prasībām. Noteikt saimnieciskās 
darbības ierobežojumus tajās.  

2. Nepieciešams noteikt virszemes ūdens objektu (upju, ezeru) aizsargjoslu platumus Jēkabpils 
novada apdzīvotās vietās (ciematu robežās). Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās paredzēt 
darbību aprobežojumus atbilstoši LR 05.02.1997. Aizsargjoslu likuma 35. panta un 37. panta 
prasībām. 
3. Teritorijas plānojuma kartēs nepieciešams atzīmēt publiskās ūdenstilpes, kā arī paredzēt 
potenciālo pludmaļu ierīkošanas vietas. 
4. Izstrādājot teritorijas plānojumu, nepieciešams ietvert informāciju par novada teritorijā 
esošiem artēziskiem urbumiem un iekļaut sekojošas ziņas: urbumu saraksts, atrašanās vieta, 
īpašnieks, lietotājs, stāvoklis, aizsargjoslas, plānotā apsaimniekošana. Urbumus jāatspoguļo 
dabas pamatnes kartē. 
5. Norādīt upes (upju posmus), uz kurām zivju aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot 
hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus saskaņā ar MK 
15.01.2002. noteikumu Nr. 27 „Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju 
aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot 
jebkādus mehāniskus šķēršļus” prasībām. 
6. Teritorijas plānojumā nosakot prasības degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un 
pārvietojamām cisternām ievērot MK 12.06.2012. noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides 
aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” 
prasības. 
7.  Nosakot prasības dzīvnieku novietnēm ievērot MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 628 „Īpašās 
vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” prasības. 
8. Nosakot prasības derīgo izrakteņu atradņu ierīkošanai, izstrādei un rekultivācijai, ievērot LR 
21.05.1996. likuma „Par zemes dzīlēm”, MK 21.08.2012. noteikumu Nr. 570 „Derīgo izrakteņu 
ieguves kārtība”, MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” prasības. 
9. Izstrādājot teritorijas plānojumu nepieciešams iekļaut un iezīmēt esošās un perspektīvi 
izmantojamās derīgo izrakteņu atradnes (informācija par derīgo izrakteņu atradnēm pieejama 
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”). Teritorijas plānojumā jāiekļauj arī 
izstrādātos karjerus, kuros nepieciešams veikt rekultivāciju, jāveic potenciālo rekultivējamo 
vietu uzkartēšanu. 
10. Ņemt vērā prasības, ko nosaka Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns no 
2010. g. līdz 2015. g., tai skaitā pasākumu programmu. 
11. Teritorijas plānojumā paredzēt pasākumus, lai nodrošinātu decentralizētās kanalizācijas 
sistēmās savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto atkritumu savākšanu un utilizēšanu atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. Paredzēt riska samazināšanas pasākumus un ierobežojumus vietās, 
kur decentralizētās kanalizācijas sistēmas var ietekmēt ūdeņus, aizsargājamās dabas teritorijas, 
aizsargjoslas utt. 
Plānojot jaunu objektu izbūvi, masu pasākumu rīkošanas vietu izveidi pievērst uzmanību 
notekūdeņu apsaimniekošanai (ievērojot MK 22.01.2002 noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par 
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un ar MK noteikumiem Nr. 214 no 15.06.1999 apstiprināta 
Latvijas būvnormatīva LBN 223 – 99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” prasības). 
12. Ievērot MK 27.12.2005. noteikumu Nr. 1014 „Ūdens objektu ekspluatācijas 
(apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība” prasības. 
13. Sadalīt teritoriju pēc lietošanas mērķiem (lauksaimniecībai, rekreācijai, apbūvei un ražošanai 
izmantojamās zonas utt.). Iespējamo ražošanas uzņēmumu izvietošanu paredzēt vietās, kur būs 
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vismazākā ietekme uz vidi un cilvēka veselību. 
14. Plānā jāatzīmē piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas atbilstoši MK 20.11.2001. 
noteikumu Nr. 483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas 
kārtība” prasībām, un tajās jānosaka darbību ierobežojumus.  
15. Izstrādāt neizmantoto un nesakopto teritoriju izmantošanas koncepciju un paredzēt bojāto 
zemju rekultivāciju. 
16. Ievērot LR 28.10.2010. Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības. Ņemt vērā, ka saskaņā 
ar MK 02.08.2011. noteikumu Nr. 598 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”  prasībām: 
- saskaņā ar 3. p. prasībām, atkritumu apsaimniekotājiem, kuri sagatavo atkritumus atkārtotai 
izmantošanai un pārstrādā tos, līdz 2019. gada 31. decembrim jānodrošina atkritumu (īpaši 
sadzīvē radušos papīru, metālu, plastmasu un stiklu saturošu atkritumu) sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai un pārstrādei 50% apmērā (pēc svara); 
- saskaņā ar 4 p. prasībām, komersantiem, kuru saimnieciskās darbības rezultātā rodas 
būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kas nav bīstami atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, nodrošina, ka līdz 2019. 
gada 31. decembrim 75% (pēc svara) no radītajiem būvniecības un būvju nojaukšanas 
atkritumiem tiek atkārtoti izmantoti un pārstrādāti vai tiek veikta minētajos atkritumos esošo 
materiālu reģenerācija, tai skaitā izmantošana izrakto tilpju aizpildīšanai. 
17. Informējam, ka izstrādājot teritorijas plānojumu, nepieciešams ievērot LR likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” un MK noteikumu Nr. 157 no 23.03.2004. „Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasības. 
Vienlaicīgi VVD Daugavpils RVP dara zināmu, ka, saskaņā ar Noteikumu Nr. 711, 53.2. p., 54.2. p. 
prasībām, informāciju un nosacījumus attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām sniedz 
Dabas aizsardzības pārvalde (Baznīcas iela 7, Sigulda). 
Atgādinām, ka izstrādātā teritorijas plānojuma pirmo redakciju nepieciešams iesniegt VVD 
Daugavpils RVP izskatīšanai saskaņā ar Noteikumu Nr. 711, 56. p., 139.3 p. prasībām. 
Pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas lūdzam par to informēt VVD Daugavpils RVP. 
Direktore D. Tabūne-Zučika 
Pudāne, 65425731 

Par informāciju 
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā – VVD Daugavpils 

RVP), atsaucoties uz SIA „Grupa 93” vēstuli Nr.12/213 no 24.10.2012. ar lūgumu sniegt informāciju 
par izsniegtajiem C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumiem piesārņojošās darbības 
veikšanai Jēkabpils novadā, nosūta augstāk minētās informācijas apkopojumu. 

Pielikumā: 
VVD Daugavpils RVP informācija par izsniegtajiem C kategorijas piesārņojošās darbības 

apliecinājumiem piesārņojošās darbības veikšanai Jēkabpils novadā uz 4 lp. 
Direktore                                                                                                   D. Tabūne-Zučika 
Vingris   65424663   

Ņemts 
vērā. 

13. VZD  

Valsts zemes dienests (turpmāk- Dienests) informē par izmaiņām saistībā ar nosacījumu 
izsniegšanu vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un to grozījumu, kā arī atzinuma 
sniegšanu izstrādātajai teritorijas plānojuma redakcijai.  

Šā gada 19.oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. Līdz ar to zaudē 
spēku Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi”, kuri noteica Dienestam nosacījumus publicēt iestādes mājas 
lapā internetā un sniegt atzinumu par izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 
redakciju. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, informējam, ka no 2012.gada 19.oktobra Dienests 
neizsniedz nosacījumus teritorijas plānojuma un to grozījumu izstrādei, kā arī nesniegs 
atzinumus par teritorijas plānojumu un to grozījumu redakcijām. Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojums izstrādājams atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam un saskaņā ar 
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

Pēc 2012.gada 19.oktobra, ja pašvaldība vēlas saņemt atzinumu plānojuma redakcijai, par 
kuru iepriekš saņemts negatīvs Dienesta atzinums, pamatojoties uz vietējās pašvaldības 
iesniegumu, kuram pievienota izstrādātā teritorijas plānojuma redakcija (grafiskā daļa 

- 
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vektordatu formā) uz elektroniskā datu nesēja, Dienests atzinumu sniedz atkārtoti. 
Pašvaldībai saglabājas pienākums divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma, kā arī 

lokālplānojuma spēkā stāšanās Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedzams apstiprinātā 
plānojuma eksemplārs atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 65.2.1.apakšpunkta 
prasībām (grafiskās daļas karte vektordatu formā Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu 
sistēmā LKS-92 TM un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī pašvaldības 
lēmums par plānojuma apstiprināšanu) uz elektroniskā datu nesēja, pievienojot informāciju par 
pašvaldības lēmuma publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, informāciju par teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas izstrādātāju un apgrūtināto teritoriju grafisko datu sagatavošanas 
mēroga noteiktību. 
Ģenerāldirektora p. i.                                                                                       Maija Bērziņa 
Siskova 67038476 

14. Zemgales plānošanas reģions  

Atsaucoties uz Jūsu 04.10.2012. vēstuli Nr. 12/180, lūdzam Jēkabpils novada teritorijas 
plānojuma izstrādē ievērot šādas prasības: 

1.  Ņemt vērā Zemgales plānošanas reģiona plānošanas dokumentus: 
a.    Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums laika periodam no 2006. – 2026. 

gadam, kas apstiprināts 16.10.2007. Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 
(turpmāk tekstā: ZPRAP) sēdē Nr. 11 ar lēmumu Nr. 131 „par Zemgales plānošanas 
reģiona teritorijas plānojuma laika periodam no 2006. – 2026. gadam apstiprināšanu” 
un stājies spēkā 20.10.2007. 

b.    Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2008. – 2014. gadam, kas 
apstiprināta 16.09.2008. sēdē Nr.8 ar ZPRAP lēmumu Nr. 105 „Par Zemgales 
plānošanas reģiona Attīstības programmas 2008. – 2014. gadam apstiprināšanu”. 

c.    Citi Zemgales plānošanas reģiona plānošanas dokumenti, kas atrodami interneta 
adresē: http://www.zemgale.lv/index.php/attstbas-plnoana/plnoanas-dokumenti. 

2.  Teritorijas plānojuma izstrādē ņemt vērā dokumentu „Metodiskie norādījumi 
teritorijas attīstības plānošanai Zemgales plānošanas reģionā” – apstiprināti ar 
21.04.2009. ZPRAP lēmumu Nr.27 protokols Nr.4).  

3.  Norādām, ka atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas likumam „līdz 2014.gada 
31.decembrim spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus vietējās 
pašvaldības ievieto teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk - 
TAPIS)”, kā rezultātā ir izstrādāts arī TAPIS nepieciešamais datu sagatavošanas formāts 
„Prasību izstrāde elektronisko topogrāfisko karšu specifikācijas uzlabošanai teritorijas 
plānošanas vajadzībām”, kas pieejams 
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/met_tap/?doc=15120. Plānojuma grafiskās 
daļas vektordatiem jābūt strukturāli un topoloģiski korektiem.  

 
Iepriekšminētos Zemgales plānošanas reģiona dokumentus var apskatīt Zemgales 

plānošanas reģiona mājas lapas (www.zemgale.lv ) sadaļā „Plānošanas dokumenti”. 
Vēstule ir elektroniski parakstīta un nosūtīta uz sekojošām e-pasta adresēm: 
novads@jekabpilsnovads.lv, rita@grupa93.lv  

Izpilddirektors                                           S. ŠĶESTERS 
Bārbale, 63025828 

Ņemts 
vērā. 

15. SIA „BITE Latvija”  

SIA „BITE Latvija" būtu nepieciešami sekojoši nosacījumi par teritorijas plānoto 
izmantošanu: 
1) Uz mobilo sakaru būvēm nav attiecināmi augstumu ierobežojumi plānotajā izmantošanas 
teritorijā, cik tālu tie nav ierobežoti no LR normatīvo aktu puses. 
2) Sakaru būves atļaut izvietot visa veida apbūves teritorijas. 
3) Atļaut izbūvēt sakaru būvju apgādes infrastruktūru visa veida apbūves teritorijas. 

SIA „BITE Latvija" Uzstādīšanas vietu iegādes menedžeris Jānis Putāns 

Ņemts 
vērā. 

16. SIA „Lattelecom”  

Atbildot uz Jūsu vēstuli informēju Jūs, ka izstrādājot Jēkabpils novada teritorijas plānojumu un 
veicot būvniecības darbus, jāievēro šādi vispārīgi nosacījumi: 

 visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot  
LR „Aizsargjoslu likuma” 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 
35.panta (Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi 

Ņemts 
vērā. 

http://www.zemgale.lv/index.php/attstbas-plnoana/plnoanas-dokumenti
http://www.zemgale.lv/
mailto:novads@jekabpilsnovads.lv
mailto:rita@grupa93.lv
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aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās prasības; 

 teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām  elektronisko sakaru tīklu un objektu 
aizsargjoslām; 

 privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom vai 
jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā 
elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam”  (SPRK 
18.05.2005. Padomes sēdes lēmums Nr.111, protokols Nr. 24(233) p.9), kuros norādīta 
privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība; 

 ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad 
iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam 
saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu; 

 lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, 
atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem; 

 privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru 
kabineta apstiprinātajiem «Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības 
kārtība» (MK noteikumi Nr.166) un „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 
”Elektronisko sakaru tīkli” (MK noteikumi Nr.257); 

 lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu 
nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelecom par novada attīstības plānā 
iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību; 

 katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA Lattelecom par nākamajā gadā 
plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju; 

Pilsētas teritoriju un detālplānojuma izstrādes jautājumos, kā arī par elektronisko sakaru 
līniju aizsargjoslu un telekomunikāciju infrastruktūras objektu  informatīvajiem materiāliem, 
lūdzu griezties pie SIA Lattelecom līniju uzraudzības inspektora Modra Jakubovska Jaunā ielā 16, 
Jēkabpilī, e-pasts: modris.jakubovskis@lattelecom.lv 

Lai saskaņā ar Ministru Kabineta apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 1148 (Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi) Jūsu saņemtu atzinumu no SIA Lattelecom par 
izstrādāto teritorijas plānojumu, materiālus lūdzu iesniegt SIA Lattelecom Reģionālā biznesa 
attīstības daļas Tīklu informācijas un līniju aizsardzības nodaļas Tīkla dokumentācijas grupas 
vadītājai Ligitai Bērziņai, Sarkandaugavas ielā 31, Rīgā, LV-1005. 

Izstrādātā plānojuma sastāvdaļu iesniegšanas formas, formāti:  
1) teksta daļai – plānojuma sējumi un/vai elektroniskā veidā uz elektronisko datu 

nesējiem (CD-R): 
2) grafiskai daļai – elektroniskā veidā uz elektronisko datu nesējiem (CD-R) sekojošos 

formātos: 
      -*.pdf (*.jpg) formātā 
      -*.shp (ArcGIS) formātā, pievienojot: 
                   1) *.mxd dokumentu, kurā apvienoti visi datu slāņi; 
                   2) datu slāņu simbolizācijas stilus un fontus. 
      -*.dgn (MicroStacion) formātā, pievienojot: 

1) plānojumā pielietoto fontus (fontu failus); 
2) plānojumā pielietotos līniju stilus (līniju stilu failus); 
3) karšu slāņu specifikāciju ar paskaidrojumiem. 

Ja tiek vai tiks plānota Jēkabpils novada teritorijas infrastruktūras attīstība, ņemot vērā 
elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību, SIA Lattelecom ir vienmēr 
gatavs piedāvāt savu līdzdalību šo projektu realizācijas apspriešanā un izvērtēšanā. Par 
teritorijas attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējsabiedrības objektu 
celtniecību, lūdzam Jūs sazināties ar SIA Lattelecom Līniju risinājumu attīstības sektora vadītāju 
Jāni Zemnieku, tālr. 67055647, e-pasts: janis.zemnieks@lattelecom.lv .  
Ar cieņu, 
Ligita Bērziņa 
Reģionālā biznesa attīstības daļas PTN LRAS Tīkla dokumentācijas grupas vadītāja 
Sagatavoja: L. Bērziņa, Tālr. 67051172 

17. SIA „Latvijas mobilais telefons”  

Sakarā ar Jūsu 04.10.2012. vēstulē Nr.12/180 sniegto informāciju par Jēkabpils novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu, informējam, ka Jēkabpils novada 
teritorijā atrodas "Latvijas Mobilais Telefons" SIA piederoši nekustamie īpašumi: 

Ņemts 
vērā. 

mailto:modris.jakubovskis@lattelecom.lv
mailto:janis.zemnieks@lattelecom.lv
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1. zemes gabals „Sakarnieki", kadastra Nr.5652 006 0163, adrese - „Sakarnieki", Dignājas 
pagasts, Jēkabpils novads, un uz tā esoša LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm- radiotorņa 
un aparatūras konteinera; 
2. zemes gabals "Sakarnieki", kadastra Nr.5682 008 0545, adrese - "Sakarnieki", Rubenes 
pagasts, Jēkabpils rajons, un uz tā esoša LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm- radiotorņa 
un aparatūras konteinera; 
3. zemes gabals „LMT Sakari", kadastra Nr.5666 004 0191, adrese - "LMT Sakari", Kalna 
pagasts, Jēkabpils rajons, un uz tā esoša LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm- radiotorņa 
un aparatūras konteinera. 
Zemes gabalos izvietotajām būvēm, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir 

nosakāmas ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunikāciju tīklu līnijām. 
Lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likumā noteikto- nodrošināt publisko elektronisko sakaru 

tīkla darbību un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, un Teritorijas attīstības plānošanas 
likumā (spēkā esošs no 01.12.2011.) noteikto - inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts 
ierīkot jebkurā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā, 
ierosinām, paredzēt iespēju Jēkabpils novada teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilo 
elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas, publiskā mobilo 
elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot 
esošu komunikāciju- elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceļu tuvumā. 

Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torņu 
un antenu mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām Jēkabpils novada teritorijas plānojumā noteikt, 
ka apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, 
kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu masti, jaunveidojamā zemesgabala 
minimālā platība ir līdz 600 m

2
 vai, ka ierobežojumi- jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība 

un apbūves raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums m), nav attiecināmi uz 
inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem.  
Ar cieņu - 
"Latvijas Mobilais Telefons" SIA Administratīvā dienesta direktors J.Briedis 
V. Belogrūdva 67773611 

4. SIA „Tele2"  

- - 

5. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs  

(Nosacījumi un informācija ietverta Satiksmes ministrijas nosacījumos. 
Lai turpmāk nodrošinātu telekomunikāciju operatoriem iespēju piedāvāt ātrgaitas 

interneta pakalpojumus un uzlabot interneta pakalpojumu kvalitāti, perspektīvā tiek plānota 
LVRTC elektronisko sakaru infrastruktūras izbūve arī Jēkabpils novadā.) 

Projekta pirmajā kārtā nav plānota optisko kabeļu izbūve Jēkabpils novada teritorijā. 
Projekta otrajā kārtā (2014 - 2018. g), kura patreiz vēl nav pastiprināta,  ir plānota optisko 
kabeļu izbūve autoceļu P72 un P75 posmos. 
Pielikumā karte, kur shematiski attēlota plānotā optisko kabeļu izbūve projektā kopā un failu ar 
iespējamo optisko kabeļu trases shēmu. 
Tā kā piekļuves punktiem (sarkanie aplīši Jekabpils.jpg kartē) ir paredzēta publiskā apspriešana, 
piekļuves punktu skaits un izvietojums var manīties un līdz ar to var mainīties optisko kabeļu 
trašu shēma. 
Projekta kopējos plānus var atrast arī pēc pievienotās saites: 
http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3191_Karte_4_kopejie_plani_2011-
2018.pdf 
Vairāk informāciju par projektu var uzzināt www.lvrtc.lv\parmums\projekti.  
Ar cieņu 
Valdis Ozoliņš 
LVRTC ITSD projekta vadītājs 
tel. 29233671 
Atzinums jāpieprasa arī caur Satiksmes ministriju. 

Ņemts 
vērā. 

6. Satiksmes ministrija  

Satiksmes ministrija sniedz šādus nosacījumus un informāciju Jēkabpils novada teritorijas 
plānojuma 2013. - 2025. gadam (turpmāk – plānojums) izstrādei. 

1. Plānojot jaunas apdzīvotas vietas (ciemus), lūdzam tās pēc iespējas neizvietot tiešā 
esošo valsts autoceļu tuvumā. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikt, ka, 
plānojot jaunu apbūvi gar valsts autoceļiem, būvlaide nav mazāka kā Aizsargjoslu likumā 

Ņemts 
vērā. 

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3191_Karte_4_kopejie_plani_2011-2018.pdf
http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3191_Karte_4_kopejie_plani_2011-2018.pdf
http://www.lvrtc.lv/parmums/projekti
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noteiktā autoceļa aizsargjosla. Tas nepieciešams, lai, plānojot jaunu apbūvi valsts autoceļu 
tuvumā satiksmes organizāciju. 

2. Teritorijas plānojumā jāparedz, ka, ja tiek izstrādāts detālplānojums, tam jāaptver 
teritorija, kas nodrošina atsevišķu zemes vienību funkcionālu sasaisti, lai veidotu racionālu 
piekļūšanu un lai veidotos pamatota transporta shēma. Detālplānojuma teritorijas robežās ir 
jāiekļauj visi nekustamie īpašumi, kurus tieši var skart detālplānojuma risinājums. 

3. Lai nodrošinātu lidojumu drošību, plānojuma Teritorijas apbūves noteikumos 
nepieciešams iekļaut likuma „Par aviāciju” 41.panta prasības par gaisa kuģu lidojumiem 
potenciāli bīstamu objektu būvniecību, ierīkošanu, izvietošanu un apzīmēšanu. 

4. Lūdzam teritorijas plānojumā ietvert informāciju par: 
- esošo un perspektīvo pasta tīkla piekļuves punktu izvietojumu; 
- esošo un perspektīvo elektronisko sakaru tīklu izvietojumu. 
5 . Informējam, ka tiek plānota VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 

elektronisko sakaru infrastruktūras izbūve gar autoceļiem P75 (virziens Jēkabpils - Viesīte), P72 
(virzienos uz Aknīsti un IIūksti) un P74 (virzienā uz Aknīsti) Jēkabpils novada teritorijā. 

Papildus informējam, ka Satiksmes ministrija izstrādājusi nacionālas nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju ģeogrāfisko datu bāzi. Tajā ir apkopoti arī 
pašvaldību teritoriju plānojumi, jo, plānojot transporta infrastruktūras attīstību, ir nepieciešams 
izvērtēt plānojumos paredzēto pašvaldības teritorijas attīstību. Tādēļ pēc plānojuma stāšanas 
spēkā lūdzam tā grafisko daļu iesniegt ministrijā elektroniskā formā (*.pdf un arī vektordatos, 
*.shp, *.dgn, *.dxf vai *.dwg formātā). 
Valsts sekretārs A.Matīss 
Krakts 67028021 evalds.krakts@sam.gov.lv 

7. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”  

Par informācijas sniegšanu Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. - 
2025. gadam izstrādei 

Atbildot uz Jūsu 2012. gada 3. decembra vēstuli, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs" (turpmāk Centrs) informē, ka Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 
atrodas Centram piederoša un tā pārraudzībā esoša virszemes hidroloģiskās novērojumu stacijas 
Jēkabpils hidroprofils Ābeļu pagastā. Aizsargjoslas ap monitoringa stacijām nosaka Aizsargjoslu 
likuma 15. pants, aizsargjoslas norādītas 1. pielikumā, kā arī pievienotajās shēmās. 

Ierobežojumus darbībai monitoringa stacijas aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likuma 44. 
pants, kurā noteikts, ka aizsargjoslās ir aizliegta jebkura darbība bez saskaņošanas ar VSIA 
"Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs". 

Pielikumā: 
1. Novērojumu stacija Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā un to aizsi. 
2. Novērojumu stacijas izvietojums Jēkabpils novada administratīvajā teritorij. 
Virszemes hidroloģiskās novērojumu stacijas Jēkabpils izvietojuma shēma. 

Valdes loceklis I.Stikute 
Valdes loceklis I.Jakubovska 
I.Rudlapa 67032640 

Ņemts 
vērā. 

Pēc LVĢMC novērojumu staciju „Daugava-Jēkabpils", „Daugava-Jersika" un „Daugava-
Vaikulāni" datiem sniedzam Jums informāciju par Daugavas upes vidējo un maksimālo ūdens 
līmeni ar 10% pārsniegšanas varbūtību Jēkabpils novada teritorijas robežās (Tab.l). Ūdens 
līmeņa atzīmes tiek doti metros Baltijas jūras sistēmā (m BS). 

Daugavas ūdens līmenis Jēkabpils novada teritorijas robežās 
Tabula 1 

Ūdensteces posms Maksimālais ūdens līmenis 
ar 10% applūšanas 
varbūtību, m BS 

Vidējais ūdens līmenis 
pēc ilggadīgiem 
novērojumiem, m BS 

Daugava - Jēkabpils novada 
ziemeļrietumu robeža 

81.44 77.45 

Daugava - Jēkabpils novada 
dienvidaustrumu robeža 

91.53 85.25 

Pielikumā: Novērojumu staciju izvietojuma karte uz 1 lapas 
Valdes loceklis I.Stikute 
Valdes loceklis I.Jakubovska 
T. Koļcova 67032617 

 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 69 

Par ūdensapgādes urbumu sarakstu un raksturojumu 
Atbildot uz Jūsu iesniegumu, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" 

(turpmāk LVĢMC) ir sagatavojis un izsniedz Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā esošo 
ūdensapgādes urbumu sarakstu un to raksturojumu. LVĢMC vērš uzmanību, ka urbumu 
koordinātas sagatavotas pēc arhīva materiāliem, un urbumu izvietojums pēc sniegtajām 
koordinātām var neatbilst to atrašanās vietai dabā. 
Pielikumā: Ūdensapgādes urbumu saraksts un to raksturojums - 4 lpp. 
Valdes loceklis I.Stikute 
Valdes loceklis L.Jakubovska 
Klientu apkalpošanas daļa 67032038 

I.Retiķe tālr. 67770045 

 

8. Valsts augu aizsardzības dienests  

Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk - dienests) informē, ka pamatojoties uz 
2012.gada 24.oktobra vēstulē nr. 12/2012 minēto lūgumu par latvāņa izplatības teritorijām 
Jēkabpils novadā vektordatu formā, dati tika nosūtīti uz e-pastu rita@grupa93.lv. 
Direktore K. Kjago 
Garkāje 67757990 
AstraGarkaje@vaad.gov.lv 

Ņemts 
vērā. 

9. Aknīstes novada pašvaldība  

Aknīstes novada pašvaldība lūdz Jēkabpils novada pašvaldību, izstrādājot Jēkabpils novada 
teritorijas plānojumu, saglabāt ar Rubenes pagastu Asares pagasta teritorijas plānojumā saskaņotos 
kopīgo robežupju aizsargjoslu platumus, kā arī ar Rubenes, Kalna, Leimaņu pagastiem Aknīstes 
pilsētas lauku teritorijas plānojumā saskaņoto kopīgo robežupju aizsargjoslu platumus. 

Aknīstes pilsētas lauku teritorijas (tagad - Aknīstes pagasta) un Asares pagasta teritorijas 
plānojuma dokumenti pieejami Aknīstes novada pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv/Planojuma 
dokumenti/ Teritoriju izmantošana. 

Aknīstes novada pašvaldība teritorijas izmantošanā kā kopīgo interešu teritorijas saskata 
valsts autoceļus V 810 Dominieki - Slate - Auziņas; V 822 Vilkupe - Bebrene; V800 Rubeņi -
Ancene - Subate, kuriem nepieciešama infrastruktūras attīstības veicināšana un kvalitātes 
uzlabošana abu novadu teritorijās. Tāpat pašvaldība ieinteresēta valsts autoceļa Birži - Zasa -
Ilūkste posma no Zasas līdz Bebrenei asfaltēšanā, uzlabojot valsts sniegto pakalpojumu Jēkabpili 
pieejamību Aknīstes un Asares pagastu iedzīvotājiem. 

Tāpat pašvaldība lūdz uzskatīt par kopīgo interešu jautājumu sabiedriska transporta 
maršrutu un kustības plānošanu, nodrošinājumu maršrutos Aknīstē - Ancene - Rubeņi - Zasa -
Jēkabpils, kā arī Aknīstē - Dubulti - Lāčkalns - Jēkabpils. 

Rubenes, Kalna, Leimaņu pagastu iedzīvotāji saņem ātrās medicīniskas palīdzības 
pakalpojumus arī no Aknīstes neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta, tāpat - Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta palīdzību no Aknīstes posteņa. 

Aknīstes novadā atrodas darba devēji Jēkabpils novada iedzīvotājiem - SIA „Aknīstes 
veselības un sociālas aprūpes centrs", SIA „NordTorf, VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca". 

Grafiskie faili ar aizsargjoslām, iespējams, tiks iesniegti 2012.gada novembri. 
Priekšsēdētaja I.Vendele 
I.Cālīte, Tel.65237760 

Ņemts 
vērā. 

10. Daugavpils novada pašvaldība  

Atsaucoties uz Jūsu 2012.gada 4.oktobra vēstuli Nr. 12/179 par nosacījumu sniegšanu 
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādei, Daugavpils novada dome 
aicina ņemt vērā Daugavas un tās pieteku baseinu ilgtspējīgas apsaimniekošanas kopējās 
intereses un, izstrādājot plānošanas dokumentu, vadīties pēc Daugavas upju baseinu apgabala 
apsaimniekošanas plānā 2010.- 2015.gadam noteiktajiem pasākumiem. 
Daugavpils novada pašvaldības Izpilddirektore V.Kezika 

Ņemts 
vērā. 

11. Ilūkstes novada pašvaldība  

Ilūkstes novada pašvaldība lūdz paredzēt teritorijas plānošanas un attīstības dokumentos 
valsts reģionālā autoceļa P72 Ilūkste-Bebrene- Birži attīstīšanas iespējas, lai nostiprinātu šī 
tranzītceļa nozīmi valsts un reģiona mērogā. Ilūkstes novada un Jēkabpils novada teritoriju 
attīstība ir cieši saistīta ar šī satiksmes virziena sakārtošanu (ceļa seguma asfaltēšana, ceļa 
infrastruktūras rekonstrukcija/izbūve) akcentējot to kā nozīmīgu valsts investīciju objektu. 

Izstrādājot plānošanas dokumentus, aicinām atbalstīt Jēkabpils novada teritoriju piederību 
Sēlijas vēsturiskajam reģionam un sekmēt Sēlijas attīstību pašvaldības un valsts līmenī. 

Pielikumā: grafiskā informācija CD formātā. 

Ņemts 
vērā. 

mailto:rita@grupa93.lv
http://www.akniste.lv/Planojuma
http://www.akniste.lv/Planojuma
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Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna 
I.Zībārte 65447860 

12. Jēkabpils pilsētas pašvaldība  

Izstrādājot Jēkabpils novada teritorijas plānojumu vērst uzmanību rūpniecības objektu 
apbūves teritorijām (turpmāk - RA) Ābeļu pagasta teritorijā. Savietojot aktuālo Ābeļu pagasta 
PLĀNOTĀS (ATĻAUTĀS) TERITORIJAS IZMANTOŠANAS AR AIZSARGJOSLĀM plānu ar aktuālo 
JĒKABPILS PILSĒTAS PLĀNOTĀS (ATĻAUTĀS) TERITORIJAS IZMANTOŠANAS plānu, redzams, ka RA 
teritorijas Ābeļu pagastā atrodas pārāk tuvu vai praktiski robežojas ar savrupmāju apbūves 
teritorijām (turpmāk - DzS) Jēkabpils pilsētā (skat. 1. pielikumā teritorijas, kas iezīmētas ar 
apļiem zilā krāsā). Izstrādājot teritorijas plānojumu, novērst šo situāciju mainot atļauto 
izmantošanu minētajām RA teritorijām vai paredzot citu risinājumu, kas nodrošinātu minēto 
esošo savrupmāju teritoriju (DzS) Jēkabpils pilsētā aizsargzonu gar RA teritorijām Ābeļu pagastā. 

Ņemt vērā perspektīvā tilta  pār Daugavu un piebraucamo ceļu būvniecību kā arī ceļu 
rekonstrukciju Jēkabpilī (skat. 2. pielikumu).  
Pielikumā: 
1.Savietots Jēkabpils pilsētas plānotās (atļautās) izmantošanas un Ābeļu pagasta plānotās 
izmantošanas plāns un 1 lpp; 
2.Daugavas tilta izbūves plāns uz 2 lpp. 
Jēkabpils pilsētas galvenā arhitekteL.Krastiņa 
Krastiņa 65207430 
laura.krastina@jekabpils.lv 

Ņemts 
vērā. 
 
Plānojumā 
noteikti 
ierobežojumi 
ražošanas 
uzņēmumu 
izvietojumam 
un darbībai; 
ierobežojumi 
saistīti ar 
vides 
kvalitātes 
apsvērumiem 
un iespējamo 
sadzīvisko 
traucējumu 
novēršanu. 

13. Krustpils novada pašvaldība  

- - 

14. Līvānu novada pašvaldība  

- - 

15. Salas novada pašvaldība  

Atbildot uz Jūsu vēstuli par priekšlikumu, informācijas vai nosacījumu sniegšanu Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādei, darām zināmu, ka Salas novada 
pašvaldībai nav izstrādāti un nav plānoti projekti kas saistīti ar Jēkabpils novada teritorijas 
attīstību. 
Domes priekšsēdētaja I.SPROĢE 
Nekustamo īpašumu speciāliste Ingrīda Gādmane, tel.65237706 

Ņemts 
vērā. 

16. Viesītes novada pašvaldība  

Atbildot uz Jūsu 25.09.2012. vēstuli Nr.2-14.1/888 "Paziņojums par Jēkabpils novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu", lūdzam ievērtēt un atspoguļot 
priekšlikumus, kas ieteikti mūsu kopējā dabas liegumā "Nomavas purvs" izstrādātā dabas 
aizsardzības plānā. 
Viesītes novada domes priekšsēdētāja vietnieks I.Vingris 
S.Puzāne 65245492 

Ņemts 
vērā. 

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepieciešamību  

17. Vides pārraudzības valsts birojs  

Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 
Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk arī Birojs) izskatīja Jūsu 2012.gada 26.oktobra 

vēstuli Nr.12/216 un tai pievienoto iesniegumu par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu. Izvērtējot Biroja rīcībā esošo informāciju saskaņā ar 
normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, Birojs ir pieņēmis lēmumu piemērot stratēģisko 
ietekmes uz vidi novērtējumu Jēkabpils novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam. 

Birojs informē, ka stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma kārtība noteikta likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu" V

1
 nodaļā un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos 

Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums'' (turpmāk MK 
noteikumi). Plānošanas dokumenta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatā 
jāietver informācija atbilstoši MK noteikumu IV daļā noteiktajam. Atbilstoši likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.

5
 panta pirmajā daļā noteiktajam, Vides pārskatā, lai izvairītos 

no informācijas dublēšanās, iekļauj tikai tādu informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā 
plānošanas stadijā, kā arī izmanto informāciju, kas iegūta iepriekšējās plānošanas stadijās. 

Birojs saskaņā ar MK noteikumu 9.1. un 14.punktā noteikto nosaka, ka Jēkabpils novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Vides pārskata projekts nosūtāms šādām institūcijām: 

• Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei; 
• Dabas aizsardzības pārvaldei; 

Ņemts 
vērā. 
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• Veselības inspekcijas atbilstošai struktūrvienībai; 
• Zemgales plānošanas reģiona administrācijai. 

Plānošanas dokumenta izstrādātājam jānodrošina Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana un sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmes organizācija atbilstoši MK noteikumu V nodaļā noteiktajam. Vēršam 
uzmanību, ka paziņojums par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu nosūtāms arī Birojam 
ievietošanai Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā. 

Pielikumā: 
Vides pārraudzības valsts biroja 2012.gada 30.oktobra lēmums Nr.81 par stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu - 3 lpp. 
Direktors 
A.Lukševics 
Celitāne 67770826 
Lēmums Nr.81 

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
piemērošanu 
Plānošanas dokumenta nosaukums: 
Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam (turpmāk arī 
Leritorijas plānojums). 
Izvērtētā dokumentācija: 
SIA „Grupa 93" 2012.gada 26.oktobra vēstule Nr. 12/216 un tai pievienotais iesniegums 

par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu. 
Plānošanas dokumenta izstrādātāja viedoklis: 
Plānošanas dokumenta izstrādātājs uzskata, ka Jēkabpils novada teritorijas plānojumam 

2013.-2025.gadam būtu ieteicams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. 
Faktu konstatācija un izvērtējums: 
1. SIA „Grupa 93", kas saskaņā ar 2012.gada 7.septembrī ar Jēkabpils novada pašvaldību 

savstarpēji noslēgto līgumu Nr.JNA/2-7/12/33 „Eksperta pakalpojums .Jēkabpils novada 
teritorijas plānojuma" dokumenta izstrādei" veic plānošanas dokumenta izstrādi, informē, ka ir 
uzsākta Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde. 

2. Teritoriālās reformas rezultātā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ietilpst 7 
teritoriālās vienības, t.sk, Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagasts. 

3. Iesniegumā norādīts, ka Jēkabpils novada teritorijas plānojums tiks izstrādāts saistībā ar 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Zemgales plānošanas reģiona 
plānošanas dokumentiem, kā arī ņemot vērā pašlaik spēkā esošos Jēkabpils novada teritoriālo 
vienību teritoriju plānojumus un Jēkabpils novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam. 

4. Plānošanas dokumenta izstrādātājs iesniegumā norādījis, ka Teritorijas plānojuma 
izstrādes gaitā cita starpā tiks izvērtētas spēkā esošajos Jēkabpils novada teritoriālo vienību 
teritoriju plānojumos noteiktās funkcionālās zonas, kā arī vides un dabas resursu aizsargjoslas. 
Saskaņā ar iesniegumā norādīto, dzīvojamās (savrupmāju apbūves teritorijas un mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorijas) un publisko objektu apbūves teritorijas tiek plānotas lielākajās 
apdzīvotajās vietās; pakalpojumus un ražošanu plānots attīstīt, galvenokārt, jau noteiktajās 
ražošanas teritorijās - gan lielākajās apdzīvotajās vietās, gan atsevišķās vietās lauku teritorijā 
(saistībā ar esošajām vai bijušajām saimnieciskajām vai ražošanas teritorijām); ūdensapgādes 
kvalitātes uzlabošana un pakalpojumu pieejamības paplašināšana plānota Leimaņu pagasta 
Mežgales ciemā un Kalna pagasta Vidsalas ciemā. Teritorijas plānojuma izstrādes/ieviešanas 
gaitā ir iespējamas atsevišķas attīstības ieceres (cita starpā lauksaimniecības vai 
lauksaimniecības produkcijas pārstrādes jomā), kuras potenciāli var būt saistītas ar likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu" 2.pielikumā minēto darbību realizāciju. 

5. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzes datiem Jēkabpils novadā atrodas 
desmit Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (Natūra 2000) teritorijas - dabas parks „Dvietes 
paliene" un dabas liegumi „Dimantu mežs", „Eglone", „Kaušņu purvs", „Klaucānu un Priekulānu 
ezers", „Nomavas purvs", „Saltais purvs", „Spuļģu purvs" un „Tīreļu purvs". Dabas parka 
„Dvietes paliene" un dabas lieguma „Ābeļi" aizsardzības un izmantošanas kārtību reglamentē 
attiecīgi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.274 „Dabas parka „Dvietes 
paliene" un Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumi Nr.369 „Dabas lieguma „Ābeļi" 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", pārējo dabas liegumu - vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Dabas aizsardzības plāni izstrādāti dabas parkam 
„Dvietes paliene" un dabas liegumiem „Ābeļi", „Klaucānu un Priekulānu ezers" un „Nomavas 
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purvs". Plānošanas dokumenta izstrādātāji norādījuši, ka Natūra 2000 teritorijas aizņem 7,9% no 
novada kopējās zemes platības, un tās ir nozīmīgs tūrisma (dabas tūrisma) attīstības resurss. 
Vienlaikus iesniegumā norādīts, ka šo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošana tiek 
plānota atbilstoši dabas aizsardzības jomas normatīvo aktu prasībām, tām pieguļošajā teritorijā 
netiek plānotas darbības, kuras varētu būtiski ietekmēt sugu un biotopu pastāvēšanai 
nepieciešamos apstākļus. 

6. Ņemot vērā augstāk minēto, Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013¬2025.gadam 
attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4.panta trešajā daļā minētajiem 
plānošanas dokumentiem, kuriem jāveic stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Plānošanas 
dokumentā paredzētos pasākumus jāizvērtē atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu" 23.5 pantā noteiktajam. Vides pārraudzības valsts birojs vērš plānošanas 
dokumentu izstrādātāju uzmanību uz to, ka stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums iepriekš 
veikts Ābeļu pagasta teritorijas plānojumam 2007.-2019.gadam, par kura Vides pārskatu Vides 
pārraudzības valsts birojs (turpmāk arī Birojs) 2007.gada 13.novembrī izdevis atzinumu Nr.79, 
Dignājas pagasta teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam (Biroja 2006.gada 23.oktobra 
atzinums Nr.69) un Kalna pagasta teritorijas plānojumam (Biroja 2005.gada 24.oktobra atzinums 
Nr.14). Sagatavojot Jēkabpils novada Teritorijas plānojuma Vides pārskatu, lūdzam ņemt vērā 
iepriekš minēto, kā arī likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 23.5 panta pirmajā daļā 
noteikto, ka vides pārskatā, lai izvairītos no informācijas dublēšanās, iekļauj tikai tādu 
informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā plānošanas stadijā, kā arī izmanto informāciju, kas 
iegūta iepriekšējās plānošanas stadijās, iekļaujot nepieciešamo informāciju atbilstošā 
detalizācijas pakāpē, kas ļauj novērtēt plānošanas dokumentā konkrētās paredzētās darbības. 

Piemērotās tiesību normas: 
• Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4.pants, 23. pants, 23.5 pants; 
• Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams 

ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" 5.,6.,7. punkts; 
• Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"; 
• Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"; 
• Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.274 „Dabas parka „Dvietes paliene" 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"; 
• Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumi Nr.369 „Dabas lieguma ..Ābeli" 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"; 
• Teritorijas attīstības plānošanas likums; 
• Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem". 
Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 
Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 

23.
3
pantā noteikto, izvērtēja SIA „Grupa 93" 2012.gada 26.oktobra vēstuli Nr. 12/216 un tai 

pievienoto iesniegumu par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu. Ņemot vērā likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu" 23.

2
 pantā noteiktos stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības 

kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas, Vides pārraudzības valsts birojs 
secināja, ka Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam attiecas uz likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu" 4.panta trešajā daļā minētajiem plānošanas dokumentiem, 
kuriem jāveic stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 

Lēmums: 
•   Piemērot stratēģiska ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Jēkabpils novada 

teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam. 
Direktors 
A.Lukševics 

18. VVD Daugavpils reģionālajai vides pārvalde  

- - 

19. Dabas aizsardzības pārvalde  

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību Jēkabpils novada 
teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam 

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (turpmāk - Pārvalde) ir 
saņēmusi Jūsu vēstuli, kurā lūgts sniegt priekšlikumus par iespējamo ietekmi uz vidi un par 
stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību Jēkabpils novada teritorijas plānojumam 2013.2025. 
gadam. 

Ņemts 
vērā. 
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Jēkabpils novada teritorijas plānojums kā vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments var ietekmēt sekojošas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī īpaši 
aizsargājamās sugas un biotopus, kuru aizsardzībai ir izveidoti mikroliegumi: 

1. Jēkabpils novadā saskaņā ar Ministru kabineta 1999. gada 15.jūnija noteikumiem 
Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ir izveidoti 9 dabas liegumi: „Ābeļi", „Saltais purvs", 
„Klaucānu un Priekulānu ezeri", „Spuļģu purvs", „Kaušņu purvs", „Nomavas purvs", „Dimantu 
mežs", „Tīreļu purvs" un „Eglone". 

2. Atbilstoši Ministru kabineta 09.03.1999. noteikumu Nr.83 "Noteikumi par dabas 
parkiem" 1.26.punktam un 28.pielikumam un Ministru kabineta 24.04.2007. noteikumiem 
Nr. 274 „Dabas parka "Dvietes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 
Jēkabpils novadā atrodas dabas parks „Dvietes paliene". 

3. Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" pielikumu 
iepriekšminētie dabas liegumi un dabas parks iekļauti Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natūra 2000) tīklā. 

4. Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro daļu un atbilstoši 
Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumiem Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības 
un apsaimniekošanas noteikumi" Jēkabpils novada teritorijā ir izveidoti mikroliegumi īpaši 
aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu aizsardzībai. 

Ņemot vērā augstāk minēto, saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 23.
1
 

panta pirmo daļu un 23.
2
 panta 4.punktu Pārvalde savas kompetences ietvaros pauž viedokli, ka 

ir nepieciešama stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde un vides pārskata 
sagatavošana Jēkabpils novada teritorijas plānojumam, lai nodrošinātu ilgtspējīgas attīstības 
principu iestrādāšanu teritorijas plānojuma risinājumos un pēc iespējas izslēgtu vai mazinātu 
iespējamas negatīvās ietekmes uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, sugām un biotopiem. 

Izstrādājot plānošanas dokumentu un veicot tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu, 
lūdzam ņemt vērā to, ka lielākā daļa Jēkabpils novada ĪADT, izņemot dabas parku „Dvietes 
paliene" un dabas liegumu „Ābeļi", nav nosakāmas kā potenciālais tūrisma un rekreācijas 
resurss bez dabas aizsardzības plānu izstrādes šīm teritorijām. Informējam, ka saskaņā ar dabas 
lieguma „Klaucānu un Priekulānu ezeri" un dabas lieguma „Nomavas purvs" dabas aizsardzības 
plānu tūrisma infrastruktūras izveide, tūrisma aktivitāšu īstenošana un popularizēšana šajās 
teritorijās nav paredzēta. Vides pārskatā lūdzam īpaši izvērtēt esošās un/vai plānotās kūdras 
ieguves rūpniecības ietekmi tiešā Natūra 2000 teritoriju tuvumā, piemēram, dabas lieguma 
„Tīreļu purvs" tuvumā. 
Pārvalde informē, ka pašlaik notiek dabas aizsardzības plāna izstrādes process dabas liegumam 
„Eglone", kura apstiprināšana notiks 2013.gadā, tāpēc par minētā dabas lieguma aizsardzības un 
izmantošanas prasībām, piedāvātajām robežu izmaiņām, tūrisma attīstību un citiem 
jautājumiem iesakām konsultēties ar plāna izstrādātāju - Daugavpils universitātes Sistemātiskās 
bioloģijas institūtu (http://www.eremita-meadows.lv). 
Latgales reģionālās administrācijas direktore A.Zeize 
Muskare 26313500 irena.muskare@daba.gov.lv 
Bružika 22035020, inita.bruzika@daba.gov.lv, Vikšere 26121853, dace.viksere@daba.gov.lv 

20. Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa  

- - 

5.3. Sarakste - institūciju atzinumi 

3.tabula Sarakste par plānojuma 1. redakcijas atzinumiem  

Nr. 
p.k. Institūcija 

Nosūtīts atzinuma 
pieprasījums 

Saņemts atzinums  
 Piezīme 

Datums Vēst. nr. Datums Vēstules nr. 

1. AS „Latvijas gāze” 
Gāzapgādes 
attīstības 
departaments, 
Perspektīvās 
attīstības daļa 

29.04.2013. 13/97 20.05.2013. 27.4-1/2008 Plānojuma 1. redakciju 
kopumā atbalsta, 
jānovērš minētie 
iebildumi –
Paskaidrojuma rakstā 
un Grafiskās daļas 
kartēs.  

2. AS „Latvijas Valsts 
meži” 

29.04.2013. 13/97 22.05.2013. Nr. 4.1-
1.2_03bn_223

Plānojuma 1. redakciju 
kopumā atbalsta, 

http://www.eremita-meadows.lv/
mailto:inita.bruzika@daba.gov.lv
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Dienvidlatgales 
mežsaimniecība 

_13_34. jānovērš minētie 
iebildumi –
Paskaidrojuma rakstā, 
TIAN un Grafiskās daļas 
kartēs.  

3. Dabas 
aizsardzības 
pārvalde 

29.04.2013. 13/97 20.05.2013. 4.8/72/2013-N Plānojuma 1. redakcija 
atbalstīta bez 
piebildēm. 

4. Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

29.04.2013. 13/97 17.05.2013. 05-06/1055 Plānojuma 1. redakciju 
kopumā atbalsta, 
jānovērš minētās 
neprecizitātes  –
Paskaidrojuma rakstā.  

5. VAS „Latvenergo” 29.04.2013. 13/97 28.05.2013. 01VD00-
13/3093 

Plānojuma 1. redakcija 
atbalstīta bez piebildēm. 
Lūgums ņemt vērā 
grozījumus aizsargjoslu 
likumā, kas stājas spēkā 
ar 2013.05. 22. 

6. AS „Sadales tīkls” 
Ziemeļaustrumu 
reģions 

29.04.2013. 13/97 20.05.2013. 30KI60-
02.06/446 

Plānojuma 1. redakcija 
atbalstīta bez piebildēm. 
(Atbilde sniegta VAS 
„Latvenergo” atzinumā). 

7. VAS „Latvijas 
valsts ceļi” 
Latgales reģiona 
Jēkabpils nodaļa 

29.04.2013. 13/97 14.05.2013. 4.6.7/54 Plānojuma 1. redakcija 
atbalstīta bez 
piebildēm. Pievienots 
ieteikums par jaunas 
apbūves izvietošanu 
ciemu teritorijās. 

8. Veselības 
inspekcijas 
Latgales 
kontroles nodaļa 

29.04.2013. 13/97 23.05.2013. 14-16/1017 
 

Plānojuma 1. redakcija 
atbalstīta bez 
piebildēm. 

9. VMD Sēlijas 
virsmežniecība 

29.04.2013. 13/97 29.05.2013. VM 6.7-7/179 Plānojuma 1. redakcija 
atbalstīta bez 
piebildēm. Pievienots 
lūgums. 

10. VSIA ZMNĪ 
Latgales reģiona 
meliorācijas 
nodaļas Jēkabpils 
sektors  

29.04.2013. 13/97 22.05.2013. 1.2-2-13/113 Plānojuma 1. redakciju 
kopumā atbalsta, 
jānovērš minētās 
neprecizitātes 
(ūdensteku nosaukumi 
un atrašanās vietas). 

11. VUGD Zemgales 
reģiona brigādes 
Jēkabpils daļa 

29.04.2013. 13/97 07.05.2013. 22/11.5-1.10- Plānojuma 1. redakcija 
atbalstīta bez 
piebildēm. 

12. VVD Daugavpils 
reģionālajai vides 
pārvalde 

29.04.2013. 13/97 14.05.2013. 2.5-8/748 Plānojuma 1. redakciju 
kopumā atbalsta, 
jānovērš minētās 
neprecizitātes  –
Paskaidrojuma rakstā 
un Grafiskās daļas 
kartēs.  

13. Zemgales 
plānošanas 
reģions 

29.04.2013. 13/97 21.05.2013. 
21.05.2013. 

1-6/168 
1-6/167 

Plānojuma 1. redakcija 
atbalstīta, par novada un 
vietējās nozīmes attīstības 
centriem plānojumā 
sniegta izsmeloša 
informācija un risinājumu 
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pamatojums, to skaits 
atšķiras no ZPR 

ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas sadaļā  
„Pilsētas – lauku 
mijiedarbība” projektā 
paredzētā. Jēkabpils  
novada teritorijas 
funkcionālā zonējuma 
sasaiste ar Vienotā 
funkcionālā  
zonējuma klasifikatoru 
tabulas veidā pievienota 
Paskaidrojuma rakstam. 

14. SIA „BITE Latvija” 29.04.2013. 13/97 25.03.2013. LV 4000-21 Plānojuma 1. redakcija 
atbalstīta bez 
piebildēm.  

15. SIA „Lattelecom” 29.04.2013. 13/97 29.04.2013. 6589-1 Plānojuma 1. redakcija 
atbalstīta bez 
piebildēm. Pievienota 
informācija. 

16. SIA „Latvijas 
mobilais 
telefons” 

29.04.2013. 13/97 - - - 

17. SIA „Tele2" 29.04.2013. 13/97 - - - 

18. Latvijas valsts 
radio un 
televīzijas centrs 

29.04.2013. 13/97 09.05.2013. 60AD00.01.15.
00/621 

Plānojuma 1. redakcija 
atbalstīta bez 
piebildēm. Pievienotā 
informācija par 
elektronisko sakaru 
izbūvi pievienota 
Paskaidrojuma rakstam. 

19. Satiksmes 
ministrija 

29.04.2013. 13/97 08.05.2013. 15-01/1903 Plānojuma 1. redakciju 
kopumā atbalsta, 
jānovērš minētā 
neprecizitāte  –
Teritorijas 
izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  

20. VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas 
un 
meteoroloģijas 
centrs” 

29.04.2013. 13/97 03.05.2013. 4-6/938 Plānojuma 1. redakciju 
kopumā atbalsta, 
jānovērš minētās 
neprecizitātes  –
Paskaidrojuma rakstā 
un Grafiskās daļas 
kartēs (ņemot vērā 
kartes mērogu 
hidroprofilu var attēlot 
grafiski tikai kā 
simbolu).  

21. Aknīstes novada 
pašvaldība 

29.04.2013. 13/97 17.05.2013. 1-10.2/301 Plānojuma 1. redakciju 
kopumā atbalsta, 
Paskaidrojuma raksts 
papildināts ar minēto 
informāciju. 

22. Daugavpils 
novada 
pašvaldība 

29.04.2013. 13/97 07.05.2013. 2.1-08/500 Plānojuma 1. redakciju 
kopumā atbalsta,  
jāpapildina par 
apgrūtinājumiem, kas 
izveidoti Daugavpils 
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novada teritorijā un 
skar arī Jēkabpils 
novada teritoriju. 

23. Ilūkstes novada 
pašvaldība 

29.04.2013. 13/97 05.06.2013. 721 Plānojuma 1. redakcija 
atbalstīta bez 
piebildēm. 

24. Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība 

29.04.2013. 13/97 16.05.2013. 1-4.3/324 Plānojuma 1. redakcija 
atbalstīta bez 
piebildēm.   Pievienota 
informācija un lūgums. 

25. Krustpils novada 
pašvaldība 

29.04.2013. 13/97 14.05.2013. 3-7/13/458 Plānojuma 1. redakcija 
atbalstīta bez 
piebildēm. 

26. Līvānu novada 
pašvaldība 

29.04.2013. 13/97 28.05.2013. 3-6/13/1450 Plānojuma 1. redakcija 
atbalstīta bez 
piebildēm. 

27. Salas novada 
pašvaldība 

29.04.2013. 13/97 14.05.2013. 9-4/462 Plānojuma 1. redakcija 
atbalstīta bez 
piebildēm. 

28. Viesītes novada 
pašvaldība 

29.04.2013. 13/97 - - - 

5.4.  Ziņojums par institūciju atzinumos minēto priekšlikumu un iebildumu vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu 

Par teritorijas plānojuma 1. redakciju, atzinumus ir atsūtījušas 25 institūcijas. Valsts zemes dienests informē, ka 
nesniedz atzinumu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  
Atzinumos minētie ieteikumi ir iestrādāti teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā.  

4.tabula Pārskats par plānojuma 1.redakcijas atzinumiem  

Nr. 
p.k. 

Institūcija, 
atzinums par plānojuma 1.redakciju 

Komentārs, 
atzinumu ievērtēšana plānojuma 
galīgajā redakcijā 

1.  AS „Latvijas gāze” Gāzapgādes attīstības departaments, 
Perspektīvās attīstības daļa 

 

 Atbildot uz Jūsu 2013. Gada 29. aprīļa vēstuli Nr. 19/97 
par atzinumu izstrādātajai Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 
grozījumu 1. redakcijai, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze" 
(turpmāk - Sabiedrība) Gāzapgādes attīstības departamenta 
Perspektīvās attīstības daļa informē, ka ir iepazinusies ar 
izstrādāto teritorijas plānojuma 1. redakciju. 

Teritorijas plānojumā ir sniegts objektīvs informatīvais 
materiāls par Jēkabpils novada teritorijas pašreizējo un plānoto 
izmantošanu, noteikti teritorijas attīstības mērķi, uzdevumi un to 
izpildes secība. 

Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izsakām šādus 
iebildumus: 
1. Paskaidrojuma rakstā: 
1.1. Lūdzam aktualizēt 28. tabulu „ Aizsargjoslas gar 

gāzesvadiem" ņemot vērā, ka vidējā spiediena (P < 0.4 MPa) 
gāzesvadiem nav noteiktas drošības aizsargjoslas un 
skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar 
ieejas spiedienu līdz 0.4 MPa noteikta ekspluatācijas aizsargjosla 
- 6 metri no iežogojuma. 

1.2. 17. attēla nosaukumā „ Ūdensapgādes, 
notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas, siltumapgādes, gāzes 
apgādes maģistrālās sistēmas un objekti" lūdzam 
svītrot vārdu „maģistrālās" 

1.3. Sadaļā „10.5. Paaugstinātas bīstamības objekti" 5. 
paragrāfu lūdzam izteikt šādā redakcijā: 

Novērsti minētie iebildumi – 
Paskaidrojuma rakstā un Grafiskās 
daļas kartēs. 
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„Ābeļu pagastā atrodas vidējā spiediena gāzesvads - 
bīstamība ir ar lokālu ietekmi." 

2. Grafiskajos materiālos lūdzam uzrādīt vidējā 
spiediena gāzesvadu Ābeļu pagastā. 

Izstrādāto Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 1. 
redakciju var izmantot par pamatu Jēkabpils novada teritorijas 
perspektīvās gāzes apgādes plānojuma (gaziflkācijas shēmas) 
izstrādei, ko noteikt turpmākajā teritorijas detalizētā plānošanā. 

Pozitīvs atzinums tiks sniegts pēc augstāk minēto 
nosacījumu izpildes. 

2.  AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība  

 Dienvidlatgales mežsaimniecība ir izskatījusi Jēkabpils novada 
teritorijas plānojuma pirmo redakciju. Lūdzam teritorijas 
plānojumā veikt izmaiņas: 
Paskaidrojuma raksts 
„4.2.Derīgie izrakteņi. Teritorijas plānojuma risinājumi 
34.lpp.1.atkāpes pēdējo teikumu iesakām papildināt un izteikt 
sekojošā redakcijā:  
„….Papildus plānojuma III „Grafiskajā daļā” noteiktajām derīgo 
izrakteņu ieguves teritorijām, ieguve tiek atļauta lauksaimniecībā 
izmantojamās zemēs un meža zemēs, kā arī ūdeņu teritorijās, ja 
normatīvajos aktos nav noteikti ierobežojumi šīm darbībām.” 
18.3. Pārējie ceļi novada teritorijā un citi transporta veidi  
82.lpp. Teritorijas plānojuma risinājumi 
„…Komersantu un māju ceļiem zemes nodalījuma joslu nosaka ceļa 
zemes klātnes platumā.” 
Iesakām svītrot „komersantu” , jo likums „Par autoceļiem” 
27`panta 1.punkts nosaka, ka „valsts, pašvaldību un komersantu 
autoceļu būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai tiek noteikta ceļu 
zemes nodalījuma josla” un 2 punkts nosaka  zemes nodalījuma 
joslas minimālos platumus. 
  „22.3. Jēkabpils novada teritorijas turpmākā izmantošana” 
104.lpp. „Zemes dzīļu nogabalu, derīgo izrakteņu un atradņu 
teritorijas” papildināt un izteikt šādā redakcijā: 
„….Papildus plānojumā noteiktajām derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijām, ieguve tiek atļauta lauksaimniecībā izmantojamās 
zemēs un meža zemēs, kā arī ūdeņu teritorijās, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus” 
42.pielikums. Jēkabpils novada pagastu teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu prasību salīdzinājums un savietošana 
Kolonnā „Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.g. 
1.redakcija” attiecīgajās funkcionālajās zonās papildināt:  
232.lpp. Lauku zemes L1  
Minimālā zemes vienības platība – vispārīgā gadījumā 2ha , ja uz 
valsts meža zemes atrodas ēkas (būves), pagalms, to uzturēšanai 
paredzēt izveidot jaunu zemes vienību līdz 0,5ha platībā. 
Citi noteikumi - derīgo izrakteņu ieguve ņemot vērā šo noteikumu 
4.21.apakšnodaļas prasības  
239.lpp. - Mežu teritorijas M  
Minimālā zemes vienības platība – vispārīgā gadījumā 2ha , ja uz 
valsts meža zemes atrodas ēkas (būves), pagalms, to uzturēšanai 
paredzēt izveidot jaunu zemes vienību līdz 0,5ha platībā. 
241.lpp.  Ūdeņu teritorijas Ū 
Citi noteikumi - Ūdeņu teritorijā ir pieļaujamas šāda izmantošana 
un būves: derīgo izrakteņu ieguve ņemot vērā šo noteikumu 
4.21.apakšnodaļas prasības,……  
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
19.lpp. „4.21. Prasības derīgo izrakteņu ieguvei” 
164. punktu svītrot (jo dublējas ar 167.punktu, kur ir atsauce uz 

Novērsti minētie iebildumi – 
Paskaidrojuma rakstā, TIAN un 
Grafiskās daļas kartēs.  
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pareizo nodaļu)   
20.lpp. 4.23. Prasības meža zemes apsaimniekošanai un meža 
atmežošanai 
176.punktu svītrot, jo 175. punkts jau to nosaka.  
29.lpp. „5.7. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas TD” 
269.punktu lūdzam papildināt un izteikt sekojošā redakcijā 
„269. Derīgo izrakteņu ieguve ārpus teritorijas plānojuma III 
„Grafiskās daļas” kartē „Jēkabpils novada teritorijas funkcionālais 
zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas” 
atspoguļotajām zonām atļauta Lauku zemēs L1, Meliorētajās 
lauku zemēs L2,  Mežu teritorijās M un Ūdeņu teritorijās Ū, 
ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.” 
30.lpp. „5.9. Mežu teritorijas M” 287.un 289.punktus papildināt un 
izteikt šādā redakcijā 
„287.6. izstrādātajos kūdras purvos - dzērveņu un citu piemērotu 
kultūraugu audzēšana, dabiskā renaturalizācija”; 
„289. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - 2ha. 
Gadījumā, ja uz valsts meža zemes atrodas ēkas (būves), pagalms, 
to uzturēšanai paredzēt izveidot jaunu zemes vienību līdz 0,5ha 
platībā.” 
32.lpp. „5.11. Ūdeņu teritorijas Ū” 
Papildināt ar 301.6.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
„301.6. derīgo izrakteņu ieguve ņemot vērā šo noteikumu 
4.21.apakšnodaļas prasības” 
Grafiskā daļa 

1.  Atlikt kā  Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas TD jau 
esošos karjerus un plānoto to paplašināšanu: 

a.  smilts grants un smilts atradni „ Ošinieki” Ābeļu 
pagastā- 4,07 ha,  zemes kadastra Nr. 
56480050250; 

b.  smilts atradni “Rubiķi”  visas atradnes platībā 
11,93 ha, zemes kadastra Nr 56820010103, 
Rubenes pagastā; 

c.  smilts-grants un smilts atradni “Slāte (II un III 
bloks)” – licences laukuma platība II bloks -1,33 
ha, III bloks – 2,08 ha, kopā 3,41 ha, (kas nesakrīt 
ar kopējo atradnes platību),  zemes kadastra Nr 
56820010103, Rubenes pagastā. 

Lūdzam pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās 
apstiprināšanas iesniegt LVM atbildīgajam pārstāvim (D.Ancāne, e-
pasts d.ancane@lvm.lv) Teritorijas plānojuma dokumentāciju, kas 
sagatavota dgn. shp. vai .pdf faila formātā. 

3.  Dabas aizsardzības pārvalde   

 Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - Pārvalde) ir 
saņēmusi SIA „Grupa 93" vēstuli, kurā lūgts sniegt atzinumu par 
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 1. redakciju. 

Izvērtējot pieejamos plānojuma dokumentus, atbilstoši 
MK 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"' 57. punktam 
Pārvalde sniedz sekojošu atzinumu. 

Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 
1. redakcija nav pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kā 
arī sugu un biotopu aizsardzības mērķiem un ir izstrādāta atbilstoši 
Pārvaldes 05.12.2012. sniegtajiem nosacījumiem. 

- 

4.  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija  

 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
(turpmāk- Inspekcija) ir izskatījusi Jūsu 2013. gada 29. aprīļa vēstuli 
Nr.13/97 un interneta vietnē www.jekabpilsnovads.lv pieejamo 
materiālu ar lūgumu sniegt atzinumu par Jēkabpils novada 

Novērstas minētās neprecizitātes  –
Paskaidrojuma rakstā un TIAN. 

mailto:d.ancane@lvm.lv
http://www.jekabpilsnovads.lv/
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teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 1. redakciju. 
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādei 2012. 

gada 22. oktobrī Inspekcija ir sniegusi nosacījumus Nr.06-11/2163. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra 

noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem" 57. punktam, Inspekcija sniedz 
atzinumu par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. 
gadam 1. redakcijas materiālu. 

Izvērtējot interneta vietnē pieejamo materiālu, Inspekcija 
kultūras mantojuma aizsardzības* aspektā teritorijas plānojuma 
materiālos konstatējusi šādas neprecizitātes teksta daļā: 

1. Jēkabpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 4.27. sadaļas 195.8. punktu iesakām rakstīt šādā 
redakcijā: „arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama 
jaunu objektu būvniecība, karjeru izstrāde, jaunu ceļu 
ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi."; 

2.Teritorijas plānojuma Paskaidrojuma raksta 17. 
pielikumā valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi novada 
teritorijā nepareizi norādīti kadastru apzīmējumi šādiem 
arheoloģiskajiem pieminekļiem: Biržu pilskalnam (valsts 
aizsardzības Nr.907) (kadastra Nr.5666 004 0083; 5666 005 0052; 
5666 0040088); Kaldabruņas pilskalnam ar apmetni (valsts 
aizsardzības Nr.932) (kadastra Nr.5682 011 0224; 5682 011 0199). 

Inspekcijā tiek veikta kultūras pieminekļu teritoriju 
digitalizācija un precizēšana un arī pēc novada teritorijas 
plānojuma apstiprināšanas iespējamas pieminekļu teritoriju 
izmaiņas. Tādēļ lūdzam plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos iekļaut nosacījumu, ka kultūras pieminekļu 
teritoriju un to aizsargjoslu izmaiņas nav uzskatāmas par novada 
teritorijas plānojuma grozījumiem. 

Lūdzam koriģēt Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam 1. redakciju, novēršot minētās neprecizitātes. 

5.  VAS „Latvenergo”  

 Atbildot uz Jūsu 2013.g. 3.maija vēstuli Nr. 4-41/436, 
sniedzam Latvenergo koncerna atzinumu par Jēkabpils novada 
teritorijas plānojuma 1. redakciju. 

AS „Latvenergo" 
AS „Latvenergo" nav iebildumu par Jēkabpils novada 

teritorijas plānojuma 1. redakciju. 
AS „Sadales tīkls" 
AS „Sadales tīkls" nav iebildumu par Jēkabpils novada 

teritorijas plānojuma 1. redakciju. 
AS „Latvijas elektriskie tīkli" 
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas 

projekts no pārvades tīkla viedokļa ir atzīstams par pieņemamu. 
Lūdzam pašvaldību ņemt vērā grozījumus Aizsargjoslu 

likumā, kas stājas spēkā 2013.gada 22.maijā (18.04.2013. likums 
„Grozījumi Aizsargjoslu likumā") un attiecas uz elektrolīniju 
aizsargjoslu platuma noteikšanas izmaiņām mežos, kā arī nosaka 
elektrolīniju trašu platumu meža zemēs un veicamos pasākumus 
elektrolīniju aizsardzībai. 

- 

6.  AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģions  

 No Jums tika saņemta 2013. gada 29. decembrī vēstule 
Nr. 13/97, kura tika adresēta AS „Latvenergo" un AS „Sadales 
tīkls". Sakarā ar to, ka pieprasītā informācija un atbilde ie vienāda 
abiem uzņēmumiem, atbildi sniegs AS „Latvenergo". 

- 

7.  VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļa  

 VAS Latvijas Valsts ceļi iepazinās ar Jēkabpils novada 
teritorijas plānojuma 1. redakciju 2013. - 2025. gadam un piekrīt 

- 
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teritorijas plānojuma risinājumiem. 
VAS „Latvijas Valsts ceļi" iesaka plānot apbūves 

izvietošanu ciemu jaunajās teritorijās, attālumā, kas ir vienāds ar 
aizsargjoslas platumu lauku teritorijās, kas neprasa tehniskus 
risinājumus tās aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni un 
izplūdes gāzēm. Šī prasība nav uzskatāma par viedokļa uzspiešanu, 
bet gan ir motivēta ar pārliecību, ka šādi ir iespējams izvairīties no 
autotransporta negatīvās ietekmes. Zemes īpašniekiem nav 
jāuztver šīs prasības kā ierobežojums, bet gan kā aicinājums 
pašiem pārdomāti veidot kvalitatīvus dzīves apstākļus konkrētajā 
vidē. 

8.  Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa  

 SLĒDZIENS 
Izvērtējot higiēnas prasības, neiebilstam „Jēkabpils 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1. redakcijas un 
vides pārskata projekta" risinājumam. 

REKOMENDĀCIJAS 
Ņemt vērā 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 
prasības. 

- 

9.  VMD Sēlijas virsmežniecība  

 Sēlijas virsmežniecība iepazinās ar projektu un nav 
pretenziju Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 1 .redakcijai. 

Lūgums, projekta izstrādes laikā ievērot, lai meža 
aizsargjoslas kopplatība ap pilsētu saglabātos ne mazāka kā esošā 
platība, attēlojot teritoriju Plānotās izmantošanas kartē. Ja 
aizsargjoslas robežas tiek mainītas, pašvaldībai jāinformē meža 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un Valsts zemes dienests par 
precizētajām aizsargjoslas robežām (LR MK noteikumi Nr.63 no 
04.02.2003.„Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika" 
13., 13¹ punkts). 

-  

(Ja meža aizsargjosla ap pilsētu 
ietilpst blakus esošās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, 
aizsargjoslu nosaka saskaņā ar 
līgumu, ko noslēdz attiecīgo 
pašvaldību domes. Aizsargjoslu 
uztur kārtībā meža īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs, ja minētajā 
līgumā nav noteikts citādi. Ja 
līgumā paredzēts, ka aizsargjoslu 
uztur kārtībā pašvaldība, tā 
aizsargjoslu uztur par attiecīgās 
pašvaldības budžeta līdzekļiem un 
par to informē meža īpašnieku un 
tiesisko valdītāju.) 

10.  VSIA ZMNĪ Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Jēkabpils 
sektors  

 

 VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" 2013. 
gada 29. aprīlī saņēma iesniegumu no Jēkabpils novada 
pašvaldības, kurā lūgts sniegt atzinumu par Jēkabpils novada 
pašvaldības Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. 
gadam 1. redakciju. 

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" 
izskatīja Jūsu iesniegumu un pieejamo informāciju par teritorijas 
plānojumu un informē, ka nepieciešams precizēt valsts nozīmes 
ūdensnoteku nosaukumus un atrašanās vietas. Teritorijas 
plānojuma sadaļu „Valsts nozīmes ūdensnotekas" saskaņot ar VSIA 
„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Latgales reģiona 
meliorācijas nodaļu. 

Novērstas PA laikā minētās 
neprecizitātes saistībā ar 
ūdensteču nosaukumiem un 
atrašanās vietām. 
Plānojumā izmantoti kartogrāfijas 
pamatnē izmantotie ūdensteču 
nosaukumi, taču to nosaukumu 
labotie latviskojumi vai 
latgaliskojumi iekļauti 
Paskaidrojuma raksta shēmā 
„Valsts nozīmes meliorācijas 
sistēmu ūdensnotekas, meliorētās 
lauksaimniecības un mežu 
teritorijas”. 

11.  VUGD Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļa  

 Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. 
gadam 1. redakcija atbilst 2012. gada 16. oktobra Ministru 
kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām. 

- 
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12.  VVD Daugavpils reģionālajai vides pārvalde  

 Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides 
pārvalde (turpmāk tekstā VVD Daugavpils RVP) saskaņā ar 
16.10.2012. MK noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 57. p. prasībām 
izskatīja Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un 
paziņo, ka attiecībā uz augstāk minēto teritorijas plānojumu ir 
sekojošās piezīmes: 

1. Teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā nav minētas 
un apbūves noteikumos nav izvirzīti nosacījumi attiecībā uz upēm 
(upju posmiem) uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā 
aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un 
veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus. Pievēršam uzmanību, ka MK 
15.01.2002. noteikumu Nr.27 „Noteikumi par upēm (upju 
posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts 
būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot 
jebkādus mehāniskus šķēršļus" 1. pielikumā * ir minētas tādas 
Jēkabpils novada teritorijas upes, kā Ziemeļsusēja, Dviete un 
Eglaine. 

2. Apbūves noteikumu 190. p. sadaļu par līgumu slēgšanu 
ierosinām papildināt ar nosacījumu par īpašnieka vai nomnieka 
atbildību attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, kā arī vides 
piesārņošanu un/vai piegružošanu, lai teritorijas piesārņošanas vai 
piegružošanas gadījumā nerastos strīdus jautājumi. 

3. Apbūves noteikumu 4.12.2 sadaļā 98.9). p. ir atrunāta 
kārtība gadījumos, kad paredzēts ierīkot līdz 20 m dziļus urbumus, 
taču nav noteikta kārtība, kādā veicama urbumu, kas dziļāki par 20 
m ierīkošana. 

4. Grafiskās daļas kartēs nav atrodamas visas aizsargjoslas, 
kas ir minētas apzīmējumos. Iespējams tas ir tādēļ, ka iezīmētas 
tikai tās aizsargjoslas, kas ir lielākas par 10 m, līdz ar to, ja kādas 
no aizsargjoslām man iespējams iezīmēt kartēs, šī informācija būtu 
jāatspoguļo paskaidrojuma rakstā un apbūves noteikumos. 

5. Grafiskas daļas kartes apzīmējumos ir minētas aizsargjoslas 
ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, taču pašas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas un to aizsargjoslas nav iezīmētas. 

VVD Daugavpils RVP saskaņā ar 23.03.2004. MK noteikumu 
Nr. 157 „Kārtībā, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums" 17. p. prasībām izskatīja arī Jēkabpils novada 
teritorijas plānojuma Vides pārskatu un paziņo, ka attiecībā uz 
augstai: minēto Vides pārskatu iebildumu nav. 

Vienlaicīgi lūdzam informēt VVD Daugavpils RVP par 
pieņemto lēmumu attiecībā uz augstāk minēto teritorijas 
plānojumu. 

Novērstas minētās neprecizitātes  –
Paskaidrojuma rakstā un Grafiskās 
daļas kartēs (Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi  ietvertas pašvaldības 
saistošās prasības, papildus valsts 
normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām pašvaldības teritorijā, 
tādejādi norādīto normatīvo aktu 
prasības ir ņemtas vērā.) 

13.  Zemgales plānošanas reģions  

 Zemgales plānošanas reģions (turpmāk - ZPR) ir iepazinies ar 
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam pirmo 
redakciju (turpmāk - teritorijas plānojums) un tiek vērsta 
uzmanība uz šādām neprecizitātēm: 
1) Paskaidrojuma rakstā papildināt informāciju par novada un 
vietējas nozīmes attīstības centriem novadā (attiecīgi Zasa kā 
novada nozīmes att. centrs un Brodi, Vandāni, Dunava un Rubeņi kā 
vietējas nozīmes attīstības centrs), atbilstoši ZPR Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas sadaļai „Pilsētas - lauku mijiedarbība". Šos 
noteiktos attīstības centrus ņemt vērā izstrādājot arī novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 
2) Atgādinām, ka saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma pārejas noteikumu 14.punktu līdz 2014.gada 
31.decembrim visas vietējās pašvaldības savus spēkā esošos 

Par novada un vietējās nozīmes 
attīstības centriem plānojumā 
sniegta izsmeloša informācija un 
risinājumu pamatojums, to skaits 
atšķiras no ZPR ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas sadaļā „Pilsētas – lauku 
mijiedarbība” projektā paredzētā. 
Jēkabpils novada teritorijas 
funkcionālā zonējuma sasaiste ar 
Vienotā funkcionālā zonējuma 
klasifikatoru tabulas veidā 
pievienota Paskaidrojuma rakstam. 
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plānojumus ievieto Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā (turpmāk - TAPIS). Līdz ar to, iesakām jau tagad koriģēt 
teritorijas plānojumā (visās sadaļās) iekļautos apzīmējumus 
funkcionālajām zonām un teritorijām ar īpašām prasībām, 
atbilstoši TAPIS metodiskajam materiālam „Prasību izstrāde 
elektronisko topogrāfisko karšu specifikācijas uzlabošanai 
teritorijas plānošanas vajadzībām" (izstrādātie datu 
standartizācijas ieteikumi un izveidotie klasifikatori). Saite uz 
dokumentu http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/met 
tap/?doc=l5120.   

14.  SIA „BITE Latvija”  

 Kopuma SIA „BITE Latvija" nav iebildumu pret Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 1. redakciju un 
Vides pārskata projektu. 

- 

15.  SIA „Lattelecom”  

 Atsaucoties uz 29.04.2013. vēstuli Nr. 13/97 no SIA 
"Grupa 93", informējam, ka SIA Lattelecom ir izskatījis izstrādāto 
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam 1. 
redakciju un sniedz tam pozitīvu atzinumu. 

Ja tiek vai tiks plānota Jēkabpils novada teritorijas 
infrastruktūras attīstība, ņemot vērā elektronisko sakaru 
pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību, SIA Lattelecom ir 
vienmēr gatavs piedāvāt savu līdzdalību šo projektu realizācijas 
apspriešanā un izvērtēšanā. 

Par Jēkabpils novada teritorijas attīstības plānā iekļauto 
jauno dzīvojamo māju un uzņēmējsabiedrības objektu celtniecību 
lūdzam Jūs sazināties ar SIA Lattelecom Komercdienesta Reģionālā 
biznesa attīstības daļas Piekļuves tīkla nodaļas Līniju risinājumu 
attīstības sektora telekomunikāciju ekspertu Ligitu Bērziņu, tālr. 
67051172, e-pasts: Ligita.Berzina@lattelecom.lv 

Lūdzu ņemt vērā ka Jēkabpils novada teritorijas 
plānojuma izstrādei izmantotās kartes mērogs nepieļauj precīzu 
un pilnīgu elektronisko sakaru tīkla attēlošanu. Lai uzrādītu 
aizsargjoslas gar SIA Lattelecom elektronisko sakaru 
komunikācijām teritorijas plānojumu un detālplānojumu 
kartogrāfiskajos materiālos, lūdzam griezties pie SIA Lattelecom 
RBAD LN Jēkabpils-Preiļu-Madonas grupas līniju uzraudzības 
inspektora Modra Jakubovska tel. 65234333 e-pasts 
Modris.Jakubovskis@lattelecom.lv Jēkabpilī, Jaunā ielā 16. 

- 
 

16.  Latvijas valsts radio un televīzijas centrs  

 VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk - LVRTC) 
iepazinās ar Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. līdz 
2025. gadam 1. redakciju. 

Jēkabpils novadā patreiz nav LVRTC īpašumā vai 
pārraudzībā esošu objektu, un LVRTC nav būtisku iebildumu 
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. līdz 2025. gadam 1. 
redakcijai, kurā liela loma paredzēta elektronisko sakaru un 
interneta pakalpojumu izmantošanas attīstībai. 

Vienlaikus informējam, ka elektronisko sakaru un 
interneta pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un to izmantošanas 
paplašināšanai Jēkabpils novadā tiek plānota LVRTC elektronisko 
sakaru infrastruktūras izbūve maršrutos: 

1) Jēkabpils - Brodi gar autoceļu no Jēkabpils uz 
Brodiem; 

2) Jēkabpils - Vidsala - Leimaņi - Zasa gar autoceļu P75 
posmā no Jēkabpils līdz Biržiem, tālāk gar autoceļu P72 posmā no 
Biržiem caur Vidsalu un Leimaņiem līdz krustojumam ar ceļu uz 
Zasu; 

3) Autoceļa uz Zasu krustojums ar autoceļu P72 - Zasa - 

- 
(Papildināta informācija plānojuma 
Paskaidrojuma rakstā). 

http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/met
mailto:Ligita.Berzina@lattelecom.lv
mailto:Modris.Jakubovskis@lattelecom.lv
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Vandāni gar autoceļu no krustojuma ar autoceļu P72 caur Zasu uz 
Vandāniem; 

4) Vandāni - Dunava gar autoceļu no Vandāniem caur 
Dignāju un Sudrabkalnu līdz Dunavai; 

5) Asare - Rubeņi gar autoceļu starp šiem punktiem; 
6) Rubeņi - Kaldabruņa - Bebrene gar autoceļu P72 

posmā starp Rubeņiem un Bebreni. 
Lai nodrošinātu elektronisko sakaru infrastruktūras izbūves 
racionālu plānošanu, lūdzam, sniegt LVRTC informāciju par 
plānotajiem autoceļu remontiem un rekonstrukciju minētajos 
maršrutos Jēkabpils novada teritorijā, kā arī pieprasīt LVRTC 
tehniskos noteikumus šo darbu veikšanai. Tehniskajos noteikumos 
tiks izvirzītas prasības būvdarbu veikšanai, kas jāievēro, lai gar 
šiem autoceļiem tiktu paredzēta iespēja ierīkot elektronisko 
sakaru komunikācijas. 

17.  Satiksmes ministrija  

 Satiksmes ministrija ir izvērtējusi Jēkabpils novada 
teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam 1. redakciju (turpmāk – 
teritorijas plānojums) un lūdz dzēst teritorijas plānojuma 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 52.1. 
apakšpunktu (kas paredz atļaut veidot apbūvi autoceļu aizsargjoslā 
ārpus ciemiem, ja attiecīgajā vietā pastāv iedibinātā būvlaide), jo 
atbilstoši Aizsargjoslu likuma 13. panta pirmajai daļai 
„aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem tiek noteiktas, 
lai samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, 
nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī 
izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un 
autoceļu rekonstrukcijai”. 

Uzsākot saistošo noteikumu, ar ko apstiprina teritorijas 
plānojumu, īstenošanu, lūdzam teritorijas plānojuma grafisko daļu 
iesniegt ministrijā (*.pdf un vektordatu *.dgn, *.dxf, *.dwg vai 
*.shp formātā), nosūtot to elektroniski uz e-pastu 
edvarts.krakts@sam.gov.lv un daiga.dolge@sam.gov.lv. 

Novērsta minētā neprecizitāte  –
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos. 

18.  VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”  

 Atbildot uz Jūsu 2013. gada 29. aprīļa vēstuli Nr. 13/97 
par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam 1. 
redakciju, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs'" (turpmāk Centrs) sniedz atzinumu, ka Centra nosūtītā 
informācija Jēkabpils novada domei 2012. gada 14. decembra 
vēstulē Nr. 4-6/2046 par to, ka Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā atrodas Centra īpašumā vai apsaimniekošanā esoši 
objekti un to aizsargjoslas, iestrādāta Jēkabpils novada teritorijas 
plānojuma 1. redakcijā. 

Tomēr Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. - 
2025. gadam 1. redakcijas Paskaidrojuma rakstā nepareizi norādīts 
pielikuma numurs, kurā attēlota Centra virszemes hidroloģiskās 
novērojumu stacijas Jēkabpils hidroprofils Ābeļu pagastā. 
Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā kartogrāfiskajos materiālos 
nav attēlots Centra virszemes hidroloģiskās novērojumu stacijas 
Jēkabpils hidroprofils. 

Novērstas minētās neprecizitātes  –
Paskaidrojuma rakstā un Grafiskās 
daļas kartēs (ņemot vērā kartes 
mērogu hidroprofilu var attēlot 
grafiski tikai kā simbolu). 

19.  Aknīstes novada pašvaldība  

 Informējam, ka Aknīstes novada pašvaldības atzinums par 
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 20l3.-2025.gadam 1. 
redakciju ir pozitīvs. 

Vienlaikus blakus esošo teritoriju vienmērīgai attīstībai 
lūdzam ievērtēt Jēkabpils novada teritorijas plānojumā valsts 
vietējo autoceļu, kuriem nepieciešama asfalta seguma izveide, 
sarakstā iekļaut arī valsts autoceļus V800 Rubeņi -Ancene - Subate 
un V822 Vilkupe - Bebrene Jēkabpils novada teritorijā. 

- 
(Paskaidrojuma raksts papildināts 
ar minēto informāciju.) 

mailto:edvarts.krakts@sam.gov.lv
mailto:daiga.dolge@sam.gov.lv
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20.  Daugavpils novada pašvaldība  

 Daugavpils novada dome iepazinās ar izstrādāto Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 1. redakciju 
(turpmāk tekstā teritorijas plānojums). 

Lūdzam plānojuma grafiskās daļas kartē „Jēkabpils 
novada teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 
teritorijas, objekti un to aizsargjoslas" attēlot aizsargjoslas, kuras 
pārklājas uz Jēkabpils novada teritoriju no Daugavpils novadā 
esošajiem apgrūtinājumu izraisošajiem objektiem (piem., kultūras 
pieminekļa Malaga apmetne (Nr.684) aizsargjosla u.c). Citu 
iebildumu pret piedāvātajiem risinājumiem Daugavpils novada 
domei nav. 

Papildināta informācija par 
apgrūtinājumiem, kas izveidoti 
Daugavpils novada teritorijā un 
skar arī Jēkabpils novada teritoriju. 

21.  Ilūkstes novada pašvaldība  

 Ilūkstes novada pašvaldība kopumā atbalsta Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 1. redakciju. 
Iebildumu nav. 

- 

22.  Jēkabpils pilsētas pašvaldība  

 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts Jēkabpils novada 
iesniegums par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam 1. redakcijas atzinuma saņemšanu. 

Izvērtējot plānojuma 1. redakciju, kā arī saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 57. un 
89.punktu. Jēkabpils pilsētas pašvaldība sniedz pozitīvu atzinumu 
par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 1. 
redakciju. 

Informējam, ka ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
teritorijas plānojuma grafisko pielikumu var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā: http://www.iekabpils.lv/lv/pilseta/planosanas-
dokumenti/teritoriias-planoiums 

 
Par Jēkabpils novada ražošanas objektu apbūves teritorijām, kas 
robežojas ar Jēkabpils pilsētu 

Izvērtējot Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025. gadam 1. redakciju. Jēkabpils pilsētas pašvaldība lūdz 
Jēkabpils novada būvvaldi saskaņot būvprojekta izstrādes   
nosacījumus un informēt par būvniecības iecerēm ražošanas 
objektu apbūves teritorijās, kas robežojas ar Jēkabpils pilsētu 
(skat. teritorijas A un B pievienotajā kartē). 

Plānojuma Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi papildināti 
ar p-tu šādā redakcijā: 

„par būvniecības iecerēm 
ražošanas objektu apbūves 
teritorijās, kas robežojas ar 
Jēkabpils pilsētu jāinformē 
Jēkabpils pilsētas būvvalde”. 

 

23.  Krustpils novada pašvaldība  

 Krustpils novada pašvaldība iepazinās ar Jēkabpils novada 
teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam 1. redakciju. 

Krustpils novada pašvaldībai nav iebildumu par Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam 1. redakcijas 
risinājumiem. 

- 

24.  Līvānu novada pašvaldība  

 Līvānu novada dome iepazinās ar izstrādāto Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 1. redakciju, kura 
bija pieejama pašvaldības mājas lapā. 

Līvānu novada domei nav iebildumu par plānojuma 1. 
redakcijas risinājumiem. 

- 

25.  Salas novada pašvaldība  

 Izskatot izstrādāto Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 
2013.- 2025. gadam 1. redakciju. Salas novada pašvaldībai 
komentāru vai priekšlikumu nav. 

- 

http://www.iekabpils.lv/lv/pilseta/planosanas-dokumenti/teritoriias-planoiums
http://www.iekabpils.lv/lv/pilseta/planosanas-dokumenti/teritoriias-planoiums
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6. ZIŅOJUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATBILSTĪBU AUGSTĀKA 
PLĀNOŠANAS LĪMEŅA TERITORIJAS PLĀNOJUMA PRASĪBĀM 
Informācija par augstāka plānošanas līmeņa plānošanas dokumentu vadlīnijām, prasības un nosacījumi 
teritorijas plānojuma izstrādei un tā risinājumiem iekļauta I daļā „Paskaidrojuma raksts”.  

Pamatojoties uz iepriekšminētajos dokumentos paustajām nostādnēm tika sagatavota teritorijas plānojuma 1. 
redakcija, t.sk. izstrādāts novada teritorijas vienotais funkcionālais zonējums, skat. III „Grafisko daļu” un 
konsolidētie „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.  
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1. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN/VAI TO SNIEGTĀ INFORMĀCIJA 

1.1. AS „Latvijas gāze” Gāzapgādes attīstības departaments, Perspektīvās attīstības 
daļa 
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1.2. AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība 
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Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 92 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 93 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 94 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 95 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 96 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 97 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 98 

 

  



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 99 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 100 

 

 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 101 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 102 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 103 

1.3. Dabas aizsardzības pārvalde 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 104 

 

 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 105 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 106 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 107 

1.4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 108 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 109 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 110 

-

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 111 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 112 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 113 

1.5. VAS „Latvenergo” 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 114 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 115 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 116 

 

 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 117 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 118 

1.6. AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģions 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 119 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 120 

 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 121 

1.7. VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļa 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 122 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 123 

1.8. Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 124 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 125 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 126 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 127 

1.9. VMD Sēlijas virsmežniecība 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 128 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 129 

 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 130 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 131 

1.10. VSIA ZMNĪ Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Jēkabpils sektors (iepriekš 
LAD reģionālā lauksaimniecības pārvalde) 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 132 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 133 

1.11. VUGD Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļa 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 134 

1.12. VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde 

 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 135 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 136 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 137 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 138 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 139 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 140 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 141 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 142 

1.13. VZD 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 143 

1.14. Zemgales plānošanas reģions 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 144 

1.15. SIA „BITE Latvija” 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 145 

1.16. SIA „Lattelecom” 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 146 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 147 

1.17. SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 148 

1.18. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 149 

 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 150 

1.19. Satiksmes ministrija 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 151 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 152 

1.20. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 153 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 154 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 155 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 156 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 157 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 158 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 159 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 160 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 161 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 162 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 163 

1.21. Valsts augu aizsardzības dienests 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 164 

1.22. Aknīstes novada pašvaldība 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 165 

1.23. Daugavpils novada pašvaldība 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 166 

1.24. Ilūkstes novada pašvaldība 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 167 

1.25. Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 168 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 169 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 170 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 171 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 172 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 173 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 174 

1.26. Salas novada pašvaldība 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 175 

1.27. Viesītes novada pašvaldība 
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2. INSTITŪCIJU ATBILDES PAR STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ VIDI 
NOVĒRTĒJUMA PROCEDŪRAS NEPIECIEŠAMĪBU 

2.1.  Vides pārraudzības valsts birojs 
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2.2. Dabas aizsardzības pārvalde 
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3. SANĀKSMJU PROTOKOLI LĪDZ PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI 

3.1. Sanāksmes protokols Nr.1 
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3.2. Sanāksmes protokols Nr.2 
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4. PLĀNOJUMA (PIRMS 1. REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS UN 
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ) INFORMATĪVĀS TIKŠANĀS, SANĀKSMJU UN 
SEMINĀRA PROTOKOLI  
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5. PREZENTĀCIJAS NO LAŠU UN BRODU IEDZĪVOTĀJU INFORMATĪVĀS 
SANĀKSMES 
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6. PAMATPREZENTĀCIJA 1. REDAKCIJAS PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI 
PAGASTU PĀRVALDĒS 
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7. INSTITŪCIJU SEMINĀRA PAMATPREZENTĀCIJA 
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8. ANKETA PUBLIKSKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ  
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9. PLĀNOJUMA 1.REDAKCIJAS LAIKĀ SAŅEMTAIS IESNIEGUMS  
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10.  INSTITŪCIJU ATZINUMI 

10.1. AS „Latvijas gāze” Gāzapgādes attīstības departaments, Perspektīvās 
attīstības daļa 
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10.2. AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība 
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10.3. Dabas aizsardzības pārvalde 
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10.4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
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10.5. VAS „Latvenergo” 
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10.6. AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģions 
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10.7. VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļa 
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10.8. Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa 
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10.9. VMD Sēlijas virsmežniecība 
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10.10. VSIA ZMNĪ Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Jēkabpils sektors  
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10.11. VUGD Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļa 
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10.12. VVD Daugavpils  reģionālajai vides pārvalde 
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10.13. Zemgales plānošanas reģions 
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10.14. SIA „BITE Latvija” 
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10.15. SIA „Lattelecom” 
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10.16. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam                                            IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013. gads 279 

10.17. Satiksmes ministrija 
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10.18. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
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10.19. Aknīstes novada pašvaldība 
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10.20. Daugavpils novada pašvaldība 
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10.21. Ilūkstes novada pašvaldība 
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10.22. Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
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10.23. Krustpils novada pašvaldība 
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10.24. Līvānu novada pašvaldība 
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10.25. Salas novada pašvaldība 
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